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ECONOMIE NAȚIONALA

Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

Realizarea integrală

ASIGURAREA surselor de energie pentru realizarea pro
gramului de dezvoltare economică și socială a țării con
stituie o sarcină de prim ordin pentru industria minieră. 

Și aceasta cu atît mai mult cu cît se are în vedere ca — așa 
cum sublinia recent secretarul general al partidului — încă de 
anul viitor să asigurăm peste 90 la sută din necesarul de ener
gie cu forțe proprii.

în acest context se înscrie activitatea fructuoasă ce o desfă
șoară oamenii muncii din unitățile Combinatului minier Plo
iești care, în primele trei trimestre ale anului, au extras și li
vrat cantități importante de lignit diferiților consumatori, depă
șind prevederile planului cu peste 183 mii tone și punînd baze 
serioase realizării sarcinilor suplimentare de 351 mii tone — 
stabilite pentru acest an. Realizarea și depășirea producției fi
zice de cărbune în proporțiile amintite au făcut posibilă depă
șirea producției marfă fabricată cu 28,5 mii. lei, întreaga pro- 

. duet ie marfă fabricată fiind livrată beneficiarilor. în legătură 
cu toate acestea de subliniat că sarcinile de producție pentru 
acest' an au fost mai judicios dimensionate, că la repartizarea 
pe unitățile componente, mine șl cariere a sarcinilor de plan 
ș-a ținut seama de condițiile concrete de lucru, de dotarea cu 
utilaje și forțe umane, precum și de experiența și sugestiile oa- 
menilor muncii în cadrul procesului de autoconducere și auto- 
gestiune muncitorească.

în acest climat de participare activă au fost adoptate grafice 
și stabilite măsuri tehnico-organizatorice judicios fundamentate, 
care au contribuit la asigurarea fronturilor și condițiilor optime 
de lucru și crearea de rezerve exploatabile de cărbune. Printre 
alte măsuri eficiente se numără și acoperirea cu forță de mun
că a abatajelor deficitare, respectarea tehnologiilor de lucru, 
întărirea ordinei și disciplinei și altele.

Deși realizările obținute pe 9 luni se situează la cote mulțu
mitoare, se mai mențin încă unele rămîneri în urmă. Avem în 
vedere mai întîi faptul că pentru fondul pieței, pe total combi
nat nu se livrase decît 86°/o din volumul contractat. Nerealiza- 
rea se datorează unor dificultăți tehnice. Combinele existente 
în dotarea sectoarelor nu pot sorta cărbune de peste 80 mm, 
.sort acceptabil pentru consumul public — în proporție mai 
mare de 20% din producție.

Creșterea productivității muncii — 
hotăiritoare în depășirea producției

a sarcinilor de plan
creștere de 18% față de perioada similară a anului trecut. Aici 
au contribuit decisiv creșterea calificării și specializării perso
nalului muncitor, asigurarea unei asistențe tehnice competente 
în toate schimburile, precum și ridicarea calității și întreținerea 
în bune condițiuni a utilajelor.

Este știut că mecanizarea în procesul de extracție a cărbu
nelui constituie un factor determinant în realizarea planului. 
Este un motiv pentru care s-au desfășurat însemnate eforturi 
materiale pentru extinderea mecanizării atît în procesul de tă
iere și susținere în abataje, cît și în procesul de transport. Ast
fel, volumul de cărbune extras din abataje cu complexe de sus
ținere mecanizată a atins în acest interval peste 655 mii t, din 
care numai I.M. Cîmpulung a realizat 262 mii t, iar mina Fili
peștii de Pădure 273 mii t, ceea ce înseamnă 45,7% din produc
ția realizată în subteran de prima unitate și 53,6% de către 
cea de a doua. Concomitent, în cariere, unde extracția se face 
cu excavatoare de mare productivitate, indicele de utilizare in
tensivă a acestora a crescut cu peste 28% față de începutul 
anului.

Astfel se explică faptul că numai pe baza creșterii producti
vității muncii s-au realizat 205190 t cărbune și că producția 
realizată suplimentar s-a datorat în totalitate sporirii produc
tivității.

Asigurarea din timp, la volumul stabilit, 
a fronturilor de lucru

PREGĂTIREA noilor fronturi de lucru nu s-a desfășurat, în 
toate cazurile, la nivelul stabilit. Ca o consecință, au fost înre
gistrate rămîneri în urmă totalizînd 1018 m, din care la I.M.

Situația realizării planului Ia producția de cărbune la 
C. M. Ploiești (9 luni 1982)

Unitatea Producția 
realizată 

peste plan 
(tone)

Ponderea

în depășirea 
planului

în volumul total 
al producției 

(%)
Total combinat 183 281 100,0 100,0

din care :
I. M. Cîmpulung 73 759 40,3 40,0
I. M. Căpeni 74 759 40,8 24,0
E. M. Filipeștii

de Pădure 24 750 13,5 19,0
E. M. Șotînga 8 746 4,7 15,0
S. M. Ceptura 1 267 0,7 2,0

PRODUCTIVITATEA MUNCII are un rol hotărîtor în înde
plinirea și depășirea planului de producție. De aceea, atît în 
subteran cit și în cariere s-a urmărit — pe baza analizelor ce 
s-au făcut la fiecare loc de muncă, la fiecare mină și carieră — 
creșterea productivității muncii și printr-o mai judicioasă re
partizare a forței de muncă. Pe total combinat, s-au realizat 
1,746 t/po^fe' față de 1,595 t/post în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. De altfel, toate unitățile au realizat nivele peste 
cele planificate : I.M. Cîmpulung 1,966 t/post (106,4%), I. M. 
Căpeni 1,876 t/post (111,4%), fnina Filipeștii de Pădure 1,867 t/ 
post (106,7%), mina Șotînga 1,568 t/post (102,9%).

Creșteri importante ale productivității au fost posibile în 
principal ca urmare a măsurilor de îmbunătățire a activității 
în abatajele frontale, cu deosebire în cele dotate cu complexe 
mecanizate, unde s-au obținut 8,40 t/post, ceea ce reprezintă o

Căpeni 715 m și la mina Șotînga 583 m. Evident că depășirea 
volumului lucrărilor pregătitoare (cu peste 380 m la mina Fili
peștii de Pădure) nu poate acoperi deficitul în această privință 
de la unitățile menționate. Trebuie să fie clar pentru toate uni
tățile și sectoarele de lucru că nu se poate consuma în prezent 
și în viitorul imediat mai mult decît normal din rezervele de 
cărbune create, fără a asigura alte rezerve, cel puțin egale cu 
cele exploatate. De aceea, se impune ca toate unitățile și în mod 
special I.M. Căpeni și mina Șotînga să depună eforturi sporite

Gheorghe ANGHEL 
director tehnic-producfie 
Nicolae BÂRBULESCU

Combinatul minier Ploiești

(Continuare în pag. 11)



CALITATE, COMPETITIVITATE -

CERINȚE ESENȚIALE ALE EFICIENȚEI PRODUCȚIEI

ELEMENTUL definitoriu al actua
lului plan cincinal îl reprezintă 
accentuarea laturilor calitative 

ale dezvoltării, în cadrul cărora un rol 
de primă mărime îl deține ridicarea 
continuă a calității producției, a tutu
ror produselor. Realizarea' acestui 
obiectiv de maximă importanță pentru 
întreaga economie națională, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai, 
necesită în fiecare unitate economică o 
amplă mobilizare a modernului poten
țial productiv disponibil. Pentru spo
rirea calității produselor, eforturile spe
cialiștilor se cer mai eficient concen
trate și valorificate în vederea : ® rea
lizării unei pregătiri riguroase și corn- 
plexe a fabricației în conformitate cu 
specificațiile din documentații, © des
fășurării active, preventive, riguroase 
a autocontrolului, controlului pe faze 
pe întregul flux al producției precum și 
al celui final, 0 fabricării unor pro
duse noi cu parametri tehnico-func- 
ționali superiori. în toate întreprinde
rile se cere întărită disciplina tehno
logică a producției și a muncii, se impune 
instaurată o respoiisabilitate supe
rioară față de calitate. Trebuie să se 
înțeleagă că preocuparea continuă și 
susținută pentru calitate nu este o ce- 
rință-impusă din afară, exterioară pro
ducției; ea este o componentă intrin
secă, indispensabilă, a unei activități 
productive eficiente. Iată de ce în toate 
unitățile se cer îndesite barierele în 
calea unor produse de slabă calitate, 
se cere acționat perseverent pentru 
realizarea unor produse cu performan
țe superioare tehnico-funcționale, înalt 
competitive.

Desigur, în perioada parcursă din 
acest an și cincinal,preocupările pe li
nia ridicării calității s-au materializat 
în introducerea în fabricație a nume
roase produse cu performanțe înalte, 
printre care se numără: noi mărci de 
oțeluri speciale pentru industria nucle
ară și aeronautică, noi repere din 
pulberi metalice sinterizate, prima plat
formă de derocări sub apă, prima ins
talație de foraj F-400 Dh-M pentru să
parea puțurilor miniere în zone meta
lifere, primul motor românesc electro- 
hidraulic cu păs liniar, capacități de 
prelucrare multiple cu viteze de lucru 
și fiabilități superioare și consumuri 
materiale și energetice mici, strunguri 
automate multiax și paralele cu dia
metru mare, calculatoare electronice, un 

nou tip de echipament de calcul „Ter
minal inteligent", avînd la bază circuite 
integrate și o configurație bogată de 
circuite periferice, roboții industrialii 
noi tipuri de anvelope și latexuri, mo
bilă polifuncțională,, noi sortimente, de 
calitate, de bunuri ale industriilor 
ușoară și alimentară. Analiza preocu
părilor existente în acest domeniu 
pune însă în evidență existența unor 
însemnate rezerve de ridicare în con
tinuare a nivelului calitativ al produ
selor, a căror atragere în circuitul pro
ducției face necesară aplicarea unor 
măsuri- și acțiuni complexe, asupra că
rora ne vom opri în continuare.

Un obiectiv important : 
perfecționarea 
pregătirii fabricației

ÎN ANSAMBLUL măsurilor și acțiu
nilor menite să contribuie la ridicarea 
nivelului calității produselor în între
prinderi și la menținerea sa, apreciem 
că o atenție deosebită se cere acordată 
perfecționării continue a etapei de 
pregătire complexă și completă a fabri
cației. O primă grupă de activități spre 
care trebuie să se concentreze în acest 
cadru atenția factorilor implicați o re
prezintă: 9 elaborarea din fază de pro
iect a unor cît mai adecvate soluții 
constructive și tehnologice, inclusiv a 
tehnologiilor de control, precum și cla
rificarea din vreme de către toți fac
torii implicați a tuturor prevederilor 
din documentațiile de execuție și con
tracte înainte de începerea fabricației 
produselor ce trebuie controlate (în 
special în producția unor utilaje mi
niere, a anumitor categorii de motoare, 
a electrozilor siderurgici). © realizarea 
în timp util a prototipurilor produselor 
noi, efectuarea cu înaltă responsabili
tate, complexă și completă, a probelor 
de verificare a noilor soluții tehnice și 
tehnologice, ceea ce înlătură necesita
tea corectării lor ulterioare și a chel
tuielilor suplimentare de remediere, a 
lor pe parcursul fabricației.

De o deosebită -importanță se contu
rează în această etapă problema lărgi
rii în continuare a dotării cu mijloace 
de măsurare și control, cu standuri de 
probă și testări, continua urmărire 
a menținerii parametrilor lor de func
ționare. Pentru realizarea acestui 
obiectiv în cel mai squrt timp*se  cere 

acordată prioritate executării integrale 
de către unitățile din cadrul M.I.C.M. 
și M.I.M.U.E.E. a programelor lunare 
de fabricare a standurilor de probe ; 
sporirii preocupărilor producătorilor 
pentru accelerarea modernizării și în
noirii aparaturii de măsură și control; 
supravegherii mai atente a funcționă
rii instalațiilor de control nedistructiv 
(în metalurgie și industria materialelor 
de construcții), precum și a celor auto
matizate (în chimie și energetică); în
treținerii și reparării în cele mai bune 
condițiuni a tuturor aparatelor de mă
sură și control, a dispozitivelor și veri
ficatoarelor.

Nu este de conceput o activitate su
perioară în domeniul asigurării calită
ții fără sporirea eforturilor de aducere 

'continuă a utilajelor din dotare la pa
rametrii inițiali prin efectuarea mai 
consecventă a unor modernizări succe- 
sive ale subansamblelor lor compo
nente, concomitent cu activitățile de 
revizii .d reparații, prin adaptarea lor 
onerativa De această cale la condițiile 
concrete de exploatare aflate în con
tinuă evoluție (prin realizarea unor 
dispozitive de prelucrare multifuncțio
nală, prin modernizarea și sporirea 
complexității schemelor de acționare, 
comandă și automatizare).

Preocupările tuturor factorilor impli
cați se cer îndreptate și spre ridicarea 
substanțială față de prezent a ritmici
tății în aprovizionarea producției cu 
materialele necesare prin asimilarea și 
realizarea în țară prin efort propriu a 
materialelor care să reducă dependența 
calității de sosirea unor importuri, dar 
și prin reducerea substanțială în fiecare 
unitate a consumurilor actuale și înca
drarea în normele de consum. O res
ponsabilitate mai înaltă se cere instituită 
și în acțiunea de cooperare în realiza
rea de produse complexe, pentru asigu
rarea producerii la vreme și de cali
tate a tuturor subansamblelor la subfur- 
nizori, precum și pentru creșterea aten
ției coordonatorilor de produs pentru 
o depozitare și un montaj corespunză
tor a, reperelor primite de la furnizori.

Prioritate 
controlului activ, preventiv 
------- —...... —----------------- i --------------- (

INDIFERENT DE PRODUS, calitatea 
se realizează pe parcursul desfășurării 
activității productive (în faaeie de cnp-
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cepție, proiectare, execuție). AVînd în 
vedere și faptul că, totuși, cauzele care 
provoacă cele mai mari și mai frec
vente deficiențe de calitate sînt loca
lizate în etapa' de pregătire a fabrica
ției și nu doar în finalul celei de exe
cuție, apare necesară orientarea ansam
blului de activități desfășurate în scopul 
obținerii de produse de calitate către 
efectuarea unui control activ, preven
tiv, în locul celui postoperativ, prin :

1) Deplasarea mai aocentuată a prio
rităților către creșterea eficienței și 
contribuției controlului de asigurare a 
calității proiectelor, a prototipurilor și 
seriei zero, a comportării produsului la 
beneficiar, precum și a controlului pe 
fluxul de fabricație, în special în între
prinderile cu producție de serie mică și 
unicate. în acest cadru se impune o pre
cizare: dacă în ansamblu realizarea 
unui control interfazic este absolut ne
cesar și își dovedește eficiența, extin
derea sa în cadrul întreprinderilor 
constructoare de mașini de pildă, capătă 
o. importanță deosebită în condițiile 
complexității cunoscute a proceselor 
tehnologice din această ramură, a ma
relui număr de repere care sînt supuse 
unei largi succesiuni de operații care 
cei" o înaltă precizie. Și aceasta deoa
rece sesizând defectele în momentul 
producerii lor, se evită operațiunile de 
remaniere în fazele ulterioare și prin 
aceasta se înlătură formarea unor ade
vărate fluxuri inutile și costisitoare de 
piese și subansamble care altfel ar fi 
fost destinate rectificării.

2) Extinderea metodelor moderne de 
asigurare a calității, capabile să per
mită sporirea acesteia în condițiile eco
nomisirii resurselor materiale (lărgirea 
utilizării metoddi gestiunea calității 
produselor și în alte întreprinderi în 
afara celor constructoare de mașini, 
aplicarea de programe „zero defecte", 
cercuri de calitate, metode statistico- 
ma tematice).

3) Trecerea mai operativă și consec
ventă de la dotarea fragmentară cu 
mijloeelc necesare asigurării calității 
către conceperea și extinderea utiliză
rii de tehnologii unitare, integrate de 
control. Materializarea lor în programe 
tehnologice unitare de control, de către 
unitatea de cercetare de profil împreu
nă cu unitatea producătoare se cere 
realizată mai operativ ca în prezent și 
de calitate superioară. Oferind o vi
ziune unitară asupra mdului și dura
tei de efectuare a operațiunilor de con
trol, a aparaturii și celorlalte mijloace 
necesare, precum și a calificării perso
nalului, ele trebuie să se constituie în 
cel mai scurt timp în instrumente de 
bază pentru fundamentarea complexă a 
activității de control.

4) Continuarea consecventă a acțiu
nilor de testare a tuturor controlorilor 
de calitate și a metrologilor, în general 
de ridicare a nivelului de cunoștințe 
profesionale a acestora.

Responsabilități sporite ' 
pentru desfășurarea eficientă 
a autocontrolului

A DEVENIT un lucru comun in con
cepția specialiștilor faptul că nivelul 

i calității se realizează efectiv în proce- 
i sul producției ; el nu este construit pe 

parcursul operației de control efectuat 
de către compartimentul C.T.C. specia
lizat al întreprinderii, cînd are carac
ter predominant corectiv. în întreprin
derea modernă, pentru a fi eficientă, 
calitatea (și controlul ei) trebuie asigu
rate în primul rînd de către muncito
rii înșiși, de maiștrii și inginerii care 
conduc procesul de producție.

Alături de sporirea continuă a cali
ficării, aportul direct al muncitorilor la 
ridicarea calității produselor poate și 
trebuie să fie în continuare sporit prin: 
• studierea aprofundată a documenta
țiilor tehnice de execuție și lămurirea 
tuturor problemelor înainte de înce
perea lucrului; efectuarea de probe și 
reglaje înainte de a se trece la execu
ția propriu-zisă a producției. Desigur, 
cerința pare firească, de la sine înțe
leasă și poate pare inutil să insis
tăm asupra ei. Trebuie să o facem, 
deoarece, din. păcate, s-a constatat că 
nerespectarea ei a constituit o cauză 
majoră a unor deficiențe de calitate 
apărute în unele întreprinderi;

O perfecționarea organizării locului 
de muncă în așa fel îneît, pe de o parte 
sculele și dispozitivele de prelucrare să 
fie așezate în ordinea operațiilor cerute 
de fabricație, ceea ce poate conduce la 
reducerea timpilor inutili de căutare și 
a solicitărilor de prisos — însemnată 
sursă de erori (în special la anumite 
operațiuni de prelucrare a metalului). 
Pe de altă parte, este necesară acor
darea unei atenții sporite depozitării 
judicioase în jurul locului de muncă a 
produselor executate, în containere, 
rafturi sau locuri special destinate aces
tui scop în vederea diminuării deterio
rării sau degradării ulterioare a aces
tora (în special în industria prelucrării 
lemnului și industria ușoară) ;

® poziționarea ergonomică a mate
riei. prime față de locul de prelucrare 
pentru a evita mișcările necesare care 
constituie adesea sursă de erori în ac
tivitate. Legat de aprovizionare, de o 
deosebită însemnătate este și cerința 
respectării mai stricte a imperativului 
de a introduce în lucru numai mate
riile prime recepționate și admise de 
C.T.C. Făîă a minimaliza aici atenția 
ce se cere acordată extinderii înlocui
torilor de materiale tradiționale scum- 

. pe sau care se aduc din import, în 
cazul cînd nu este afectată calitatea, se 
poate aprecia totuși că la toate locurile 
de muncă se cere instaurat un climat 
mult mai sever de intoleranță față de 
substituirile ad-hoc de materiale, de 
improvizațiile neverificate temeinic, 
deoarece ele se răsfiring negativ asupra 
competivității și în ultimă instanță 
asupra eficienței.
'în lumina prevederilor Legii calită

ții produselor și serviciilor muncitorii 

trebuie să contribuie la asigurarea ca
lității și prin exercitarea unui auto
control riguros asupra produselor pe 
care le realizează, să nu admită nici 
o defecțiune de calitate pe fluxul pro
ducției. Dar, pentru a face autocontro
lul eficient la toate locurile de muncă 
unde el se aplică și pentru a-1 extinde 
este necesară o preocupare sporită a 
tuturor factorilor implicați pentru ca 
fiecare muncitor să știe bine: 1) ce tre
buie să.producă — cum trebuie să fie 
calitatea corespunzătoare? (și pentru 
aceasta trebuie să aibă date complete 
referitoare la necesitățile utilizatorului, 
o specificație clară și completă a valo
rii dorite și a toleranței admisibile pe 
care să o poată analiza); 2) ce perfor
manțe reale, efective are produsul pe 
care'-l fabrică, față de prevederile din 
proiect (să poată intra în posesia infor
mațiilor privind decalajele constatate 
între documentații și realizări); 3) să 
ia măsurile de corecție (reglare) care se 
impun (să i se asigure datele referitoare 
la capabilitatea materialelor, mijloa
celor fixe și a fondurilor disponibile ; 
să fie dotat cu echipament capabil de 
intervenție).

în vederea extinderii și eficientizării 
autocontrolului, eforturi substanțial 
sporite față de prezent vor trebui să 
depună șefii de secții și ateliere, pre
cum și maiștrii, în calitate de condu
cători nemijlociți ai formațiilor de lu
cru, dat fiind că nu întotdeauna aceștia 
privesc cu maximă responsabilitate 
această importantă îndatorire care le 
revine. Astfel, din analizele efectuate 
într-o serie de întreprinderi, reiese că 
pentru obținerea unor rezultate supe
rioare, se cere tratată cu mai multă 
atenție :

—■ alegerea judicioasă a punctelor și 
a activităților de control ce urmează a 
se efectua pe fiecare fază și operațiune 
tehnologică, pentru evitarea în mai 
mare măsură a acțiunilor nesemnifi
cative și a eforturilor aferente ;

— realizarea unei clasificări a impor
tanței relative a parmetrilor ce urmea
ză a fi controlați (și nu numai defi
nirea lor), pentru a permite o concen
trare mai mare asupra problemelor 
esențiale ;

— creșterea gradului de concretizare 
a criteriilor și a responsabilităților de 
control pentru evitarea aprecierilor 
globale, a răspunderii imprecise ;

— acordarea cu operativitate sporită 
de asistență tehnică de specialitate.

în contextul prezentat, responsabili
tăți majore revin de altfel întregii con
duceri a proceselor de producție pen
tru rezolvarea unor probleme care la 
ora actuală nu sînt clarificate în unele 
întreprinderi, și anume: ® găsirea ce
lor mai eficiente forme de integrare 
eficientă, organică între autocontrol și 
organele specializate din sistemul de 
control tehnic al calității; @ dotarea 
unitară cu aparataj de măsură și con
trol a muncitorilor și personalului 
C.T.C.; ® sporirea calificării executan- 
ților pentru a permite studiul și inter
pretarea unei documentații și a unei 
informații mai largi; @ căutarea ■ unor 
forme cît mai adecvate de stimulare a 
autocontrolului, avind în vedere econo
miile de muncă de control, precum și 
pe cele materiale, rezultate din diminua
rea pe această cale a rebuturilor, re
manierilor.

Bogdan FADURE



PUNCTE DE VEDERE

Accelerarea procesului de folosire

a cărbunilor inferiori și de disponibilizare a hidrocarburilor

IN PROCESUL dezvoltării econo
miei românești o atenție deosebi
tă se acordă creșterii volumului 

de resurse energetice din producția in
ternă și reducerii consumului de ener
gie în toate ramurile economiei. în a- 
cest context caracteristica definitorie a 
sistemului electroenergetic se va depla
sa de la starea sa definită prin utili
zarea în cea mai mare proporție a hi
drocarburilor spre cea a valorificării 
în măsură din ce în ce mai mare a 
combustibililor solizi. Pornind de la 
rezultatele existente în practica econo
mică, ne propunem să prezentăm unele 
implicații care decurg din promovarea 
cărbunelui inferior în producerea e- 
nergiei electrice și termice.

îmbunătățirea structurii 
balanței energetice primare

DEZVOLTAREA ramurii producătoa
re de energie electrică și termică a ți
nut și ține seama atît de disponibilul de 
energie primară ce poate fi alocat pentru 
producerea energiei electrice, cît și de 
mărimea mijloacelor materiale și fi
nanciare necesare pentru realizarea o

Dinamica producției și' a puterii instalate 
în cadrul sistemului energetic național

U.M.
Anul

1965 1975 1981
Producția de energie electrică EWh 17 215 53 721 70 138

din care :
— în unității^ M.E.E. 14 734 50 799 66 588

a) în termocentrale 13 819 42 160 53 956
— pe cărbune 3 138 14 934 17 604
— pe păcură și motorină 589 1 927 5 891
— pe gaze 9 820 24 481 29 213
— utilizînd alți combustibili 272 818 1 248

b) în hidrocentrale 1 915 8 639 12 632
— în centralele autoproducătorilor 2 571 2 922 3 550

Puterea instalată în sistemul energetic
național MW 3 258 11 578 16 612
din care :
— în unitățile M.E.E. 2 612 10 594 15 258

a) în termocentrale 2 178 7 988 11 757
— pe cărbune 2 882 6 376
— pe păcură și motorină 175 480
— pe gaze 4 930 4 899
— utilizînd alți combustibili 1 2

b) în hidrocentrale 434' 2 606 3 501
— în centralele autoproducătorilor 646 984 1 354

biectivelor energetice. Acest fapt a fă
cut ca, în prima perioadă de dezvolta
re a sistemului energetic, pentru a se 
putea face față ritmului ridicat de creș
tere a consumului de energie electrică, 
să se construiască termocentrale func
ționînd pe hidrocarburi (aceste centra
le electrice puteau fi construite cu e- 
forturi financiare mai reduse, în inter
vale de timp relativ scurte). Treptat 
însă, pe măsura consolidării sistemului 

energetic, s-a trecut la realizarea unor 
importante programe energetice care 
s-au materializat atît prin construcția 
unor centrale electrice funcționînd pe 
lignit, cît și prin valorificarea într-o 
proporție din ce în ce mai mare a po
tențialului hidroenergetic al țării. în 
consecință, structura producției și a 
puterii instalate pe principalii purtători 
energetici primari a suferit mutații 
semnificative (tabelul).

Utilizarea pînă în prezent în unită
țile producătoare de energie electrică 
și termică a unor resurse energetice cu 
puteri calorice relativ ridicate (hidro
carburi) a fost favorabilă menținerii 
unor consumuri specifice relativ scă
zute pe unitatea de energie produsă și 
livrată sistemului energetic național. 
Hidrocarburile sînt însă materii prime 
care pot fi și sînt utilizate cu o efi
ciență mult mai mare în alte ramuri in
dustriale, cum ar fi chimia, ceea ce va 
determina în următorii ani reducerea 
considerabilă a ponderii acestora pen
tru producerea energiei electrice. Din 
această cauză pentru realizarea nivelu
rilor planificate de energie electrică și 
termică și avînd în vedere mărimea re
zervelor de combustibili solizi de care 

dispune țara noastră are loc în ultimii 
ani un proces de creștere a ponderii 
lignitului energetic în producția de e- 
nergie electrică.

Modificările din structura balanței 
de energie prefigurate pentru următo
rii ani vor conduce, odată cu crește
rea consumului specific de combustibil 
pe unitatea de energie livrată sistemu
lui energetic, și la modificarea princi
palilor indicatori economic; ce caracte

rizează procesul de conversie a energiei 
primare în energie electrică. în condi
țiile extinderii utilizării cărbunilor de
vine tot mpi evident faptul că actua
lele niveluri de eficiență economică ce 
s-au determinat în condițiile utiliză
ri; hidfocarburilor în procesul de con
versie în proporție de peste 60%, se 
vor modifica simțitor, în sensul dimi
nuării lor în timp. Astfel, investiția 
specifică pentru realizarea viitoarelor 
obiective energetice pe cărbune va creș
te de circa 1,4 ori, în timp ce costul u- 
nitar al energiei electrice produse se 
va mări de 1,7 ori (determinările s-au 
făcut în prețuri 1981). Creșterea evi
dentă a efortului material apare ca 
efect direct generat de tehnologiile ac
tuale de producere a energiei electrice 
și termice pe lignit, mult mai scumpe 
pe unitatea de energie livrată sistemu
lui electroenergetic deoît cele pe hidro
carburi, dar absolut necesare în condi
țiile actualei crize energetice mondia
le. Odată cu extinderea utilizării ligni
tului, începând cu anul 1.983 vor intra 
în fază de exploatare industrială și șis
turile combustibile de la Anina pentru 
a fi utilizate în primul grup de 330 
MW. Comparând eforturile materialeși 
energetice necesitate de utilizarea șis
turilor combustibile se poate constata 
că indicatorii economici (investiția spe
cif ică, ^consumul specific și costul uni
tar), sînt superiori celor din centralele 
de lignit, datorită calității combustibi
lului și tehnologiei de ardere a șistu
rilor.*)

Cu toate restricțiile și problemele pe 
care le ridică valorificarea șisturilor 
combustibile, astăzi este eficientă utili
zarea lor în centralele electrice dacă 
comparăm efectul folosirii lor cu eco
nomia potențială de hidrocarburi ne
cesară pentru realizarea unei produc- 
ții echivalente de energie electrică. în 
aceste condiții considerăm că aprecie
rea eficienței economice și energetice 
a obiectivelor ce vor f; construite va 
trebui realizată după o optică și crite
rii diferite de viziunea clasică. Dacă 
pînă în prezent criteriile de 'apreciere a 
nivelurilor de eficiență economică se 
limitau la nivelul costurilor unitare pe 
kWh produs și la mărimea investiției 
specifice, astăzi, ca urmare a mutații
lor care au loc în balanța de combus
tibili, acești doi indicatori nu mai sînt 
suficienți pentru caracterizarea efi
cienței în cadrul ramurii energeticii. 
Sub imperativul dictat de creșterea 
ponderii cărbunilor inferiori în produ
cerea energiei electrice, în aprecierea 
eficienței economice și energetice ar 
trebui să se ia în considerare elemente 
mai complexe de analiză, respectiv dis-

*> O abordare mult mai detaliată a aces
tei probleme se tace în „Studii de eco
nomie industrială- nr. 23, intitulat ..Impli
cații economice ale modificării randamen
telor energetice în extracția petrolului, a 
cărbunelui și în producerea energiei elec
trice".
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« ponibilitățile de hidrocarburi realizate 
pe seama altor combustibili precum și 
calitatea energiei livrată consumatoru
lui, pentru ca acesta să poată desfășura 
o activitate normală. în aceste condi
ții, apreciem că semnificațiile celor doi 
indicatori de efort material (costul uni
tar al kWh produs și investiția specifi
că pentru kWh instalat), vor reflecta 
mai exact dimensiunile programului e- 
nergetic preconizat pentru viitoarele 
etape de dezvoltare economică.

Capacitățile energetice 
pe cărbune — utilizate 
la potențial maxim___________

MUTAȚIILE care au loc în structura 
balanței de combustibil prin creșterea 
ponderii cărbunilor inferiori și reduce
rea celei a hidrocarburilor, precum și 
introducerea în proporție din ce în ce 
mai mare a noilor tehnologii de ardere 
realizate în țară, ridică problema stu
dierii disponibilității și fiabilității ca
pacităților energetice în ansamblul sis
temului energetic național în prezent și 
în perspectivă. O analiză a disponibili
tății grupurilor energetice funcționînd 
pe cărbune a evidențiat faptul că în 
perioada 1976-1981 durata medie anua
lă a utilizării puterii instalate a fost de 
peste 7 000 ore/an la grupurile de pînă 
la 100 MW, de circa 6 600 ore/an la 
grupurile de pînă la 300 MW, scăzînd 
la 4 100 ore/an la grupurile de 3 000 MW.

Această tendință se înregistrează și 
pe plan mondial, unde indisponibilita
tea crește odată cu puterea unitară a 
grupului ; totuși, nivelurile care se în
registrează în țara noastră la grupurile 
energetice de 300 MW rămîn inferioare 
mediei mondiale. După cum rezultă 
din documentele celei de a Xl-a Con

ferințe mondiale a energiei de la Miin- 
chen, la grupurile de peste 400 MW din 
.țările dezvoltate economic nivelul de 
indisponibilitate se situează în jurul a 
35-45%, valoare mult inferioară actua
lelor niveluri înregistrate la grupurile 
de 330 MW din țara noastră de 55-66%.

Cauzele care au generat aceste nive
luri nesatisfăcătoare sînt multiple. 
Dintre acestea specialiștii apreciază că 
prioritară rămîne calitatea cărbunelui 
livrat centralelor electrice. Frecvent se 
constată că lignitul energetic este li
vrat sub banda de calitate la care au 
fost dimensionate cazanele pentru 
funcționare cu sau fără adaos de hi
drocarburi. în condițiile în care cărbu
nele livrat centralelor electrice va cu
noaște o degradare a calității sale, pre
pararea lignitului va deveni soluția ce 
va trebui promovată cu prioritate**).  
La menținerea unui indice mai scăzut 
de disponibilitate al agregatelor ener
getice au contribuit și nerealizarea de 
către M.E.E., a programului de inves-. 
tiții al ramurii — amînarea reparații
lor la unele agregate energetice — lip
sa de personal cu pregătire și expe
riență corespunzătoare pentru realiza
rea tuturor lucrărilor planificate de re
parații la centralele pe cărbune, orga
nizarea încă deficitară a activității de 
reparații etc. Realizarea planului de 
reparații din ultimii ani, care ar fi in
fluențat în mod pozitiv nivelul de dis
ponibilitate al agregatelor funcționînd 
pe cărbune, ar fi putut conduce în con
dițiile în care capacitățile instalate în 
centralele electrice ar fi funcționat la 
parametrii nominali, la un spor de pro
ducție apreciat de specialiști, de circa 
15-16% din actualele realizări.

**) Analizarea efectelor economice ale 
preparării lignitului atît la nivelul econo
miei naționale, cit și la utilizatorul din cen
trata electrică au făcut ubiectul studiului 
publicat de M. Nistor în Revista economică 
nr. 22—23, iunie 1982. intitulat „Valorificarea 
superioară a cărbunelui inferior".

în ultimii doi ani planul de repara
ții a fost realizat numai parțial, dato
rită în special, decalării reparațiilor 
la unele agregate energetice planifica
te ca urmare a unor cauze obiective 
existente în sistem. în aceste condiții 
a crescut foarte mult numărul eveni
mentelor accidentale cu efecte imediate 
în calitatea energiei livrate, puterea și 
energia nefurnizată limitînd adesea 

consumul. De asemenea, eterogenitatea 
tipurilor de agregate existente în ter
mocentrale creează unele dificultăți în 
ceea ce privește asigurarea pieselor de 
schimb, cu repercusiuni directe în ni
velul disponibilității agregatului ener
getic.

Pentru creșterea gradului de dispo
nibilitate al agregatelor românești, se 
impune ridicarea mai susținută a cali
tății. reparațiilor. Preluînd experiența 
acumulată pînă în prezent, activitatea 
de reparații din cadrul Centralei indus
triale de producere a energiei electri
ce și termice va trebui organizată dis
tinct de activitatea curentă de exploa
tare,asigurîndu-i-se o structură func
țională care să-i permită exercitarea 
tuturor funcțiilor de planificare, pregă
tire tehnico-materială și de urmărire a 
lucrărilor de reparații. Crearea unor 
capacități de reparații distincte și in
dependente, al căror personal să poată 
colabora cu cel existent în centralele 
electrice pentru întreținere curentă, în 
cadrul aceleiași forme organizatorice, 
ar veni în sprijinul îmbunătățirii de 
fond a activității, existând astfel un 
coordonator unic al activității de repa
rații.

în condițiile promovării combustibi
lilor inferiori și disponibilizării hidro
carburilor pentru alte ramuri econo
mice, îmbunătățirea de fond a calită
ții reparațiilor și creșterea disponibi
lității grupurilor energetice funcțio
nînd pe lignit și șisturi combustibile 
trebuie să devină obiective prioritare 
cărora să li se subordoneze celelalte ac
tivități productive, astfel încât în cursul 
iernii 1982/1983 să se poată satisface in
tegral cerințele consumatorilor la pa
rametrii calitativi mult îmbunătățiți 
față de cei din anul precedent. Acest 
fapt va influența direct calitatea pro
ducției industriale ce se va realiza în 
această perioadă, cu consecințe pozi
tive atît la nivelul întreprinderilor con
sumatoare, cît și la nivelul întregii 
economii.

Ștefan RAGALIE

Realizări de prestigiu ale creației tehnice românești

Minicalculatorul M-118

ÎNTREPRINDEREA de 
calculatoare electronice 
din București a început, 

de curînd, fabricația de serie 
a unui nou minicalculator 
electronic care face parte din 
sistemul modular FELIX. 
Principala lui caracteristică 
tehnico-economică este că per
mite realizarea unui sistem de 
calcul de calitate deosebită la 
un preț foarte accesibil. Reali
zat pentru a satisface o clasă 
mare de operații, noul mini
calculator oferă utilizatorului 
posibilitatea de a se concentra 
mai mult asupra programării 
aplicațiilor personale și a da
telor cu care sînt manipulate 
programele, lăsînd în seama 
sistemului rezolvarea proble
melor specifice ale calculato

rului. Avînd dimensiuni și 
greutate reduse, minicalcula
torul FELIX M-118 („desk
top") reușește, în acest fel, să 
ușureze, simplifice și să facă 
agreabil dialogul om-calcula
tor.

Minicalculatorul grafic FE
LIX M-118 — incluzînd siste
mul de operare și suportul 
software, ca și dispozitivele 
periferice — se impune prin- 
tr-o tehnologie înaintată, o ar
hitectură flexibilă, o gamă lar
gă de dispozitive periferice și 
prin posibilități extinse de co
municație cu alte tipuri de 
calculatoare sau de dispozitive. 
Fiind un sistem de calcul mo
dern de concepție originală ro
mânească el își află o mare 
arie de aplicații în cercetarea

științifică, în conducerea și su
pravegherea proceselor indus
triale, în teletransmisie și te- 
leprelucrare de date în cone
xiune cu alte calculatoare, în

gestiune unică, în învățămîn' 
și în educație asistată de cal
culator.

C.E.



„Trebuie să ne încadrăm în normele de consum ; în această privință 
avem încă rezerve — și trebuie să continuăm acțiunea de perfecțioanare a 
normelor și de reducere a consumurilor. Este necesar să pornim de la îmbu
nătățirea indicelui de folosire a materiilor prime și materialelor".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din euvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 20—21 octombrie a.c.)

Economisirea resurselor materiale și energetice — 
opțiune fundamentală în dezvoltarea economiei

OBIECTIVUL diminuării consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și combustibil este situat pe 
primul plan al însemnătății în programul de dezvol

tare economico-socială a țării, adoptat de Congresul al XII- 
lea al partidului. După cum se desprinde din documentele 
de partid, din cuvîntările secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest obiectiv circumscrie în
treaga strategie a creșterii economice a României îri actua
lul cincinal, imprimîndu-i acesteia trăsăturile/ calității și 
eficienței.

încă înainte de declanșarea pe plan mondial a crizei de 
materii prime și energie, în condițiile spiritului novator, 
creator, introdus în teoria și practica noastră economică de 
secretarul general al partidului, din inițiativa sa în țara 
noastră s-au întreprins acțiuni ferme pentru' corelarea cît 
mai judicioasă a consumurilor materiale și energetice cu 
creșterea venitului național, pentru restructurarea balanței 
energetice a țării în sensul sporirii ponderii energiei pro-

însemnâtatea vitală 
a reducerii consumurilor 

la

I 
rea unui produs ce se livrează pe piața 
externă constituie una din cele mai 
însemnate expresii ale eficienței mun
cii sociale depuse pentru fabricarea 
acelui produs. Or, după cum se des
prinde din datele statistice, indicele de' 
utilizare în industrie a unor materii 
prime, de exemplu, al metalului, este 
necorespunzător, datorită menținerii 
unor tehnologii și concepții constructi
ve mai vechi. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în procesul de 
prelucrare se pierde încă mult metal 
— 30—35% din cantitatea utilizată, 
ceea ce înseamnă practic irosire de 
muncă, de energie, de fonduri valu
tare în cuantum ridicat. Valorificarea 
la export a unor asemenea produse are 
drept efect realizarea unui curs de re
venire necorespunzător, cu alte cuvinte 
export de venit național. Pentru ca 
produsele noastre să poată concura din 
punct de vedere al eficienței obținute 
de producător cu cele similare fabri-- 
cate în exterior, trebuie, deci, ca aces
tea să aibă nu numai un nivel tehnic 
ridicat, să fie rezultatul unui nivel co
respunzător de productivitate a muncii, 
ci trebuie să fie și realizate cu chel
tuieli materiale cît mai mici. Numai 
respectînd' asemenea cerințe este posi
bilă amplificarea cotelor de eficiență 
ale. exportului industrial.

Pentru importanța națională a redu
cerii cheltuielilor materiale este sem
nificativ și următorul calcul: diminua
rea cu 1% a ponderii cheltuielilor ma
teriale în produsul social va asigura în 
1982 un spor de venit național de 15 
miliarde lei, care repartizat pentru 
fondul de consum ar putea echivala cu 
următoarele bunuri de consum pentru 
populație : 150 mii radioreceptoare
150 mii frigidere, 50 mii autoturisme, 
150 mii biciclete, 150 mii garnituri de 
mobilă, 30 milioane perechi de încălță
minte și 3 milioane mp stofe de lînă. 
în cazul cînd este repartizat pentru

duse pe bază de cărbune etc. Practic, în permanență, recu
perarea, colectarea și refolosirea materialelor a fost privită 
ca o parte importantă a asigurării materiale a activității de 
producție. Pe fondul creșterii continue a gradului de înzes
trare tehnică a economiei, structurată tot mai modern, al 
sporirii nivelului de pregătire a forței de muncă, al marilor 
rezerve evidențiate în acest sens în economie, toate aceste 
orientări și acțiuni au dobîndit noi accente în condițiile con
juncturii economice mondiale cunoscute, ale cerințelor de 
a spori eficiența, competitivitatea produselor românești în 
cadrul schimburilor internaționale. în cele ce urmează vrem 
să ne referim mai pe larg la factori de ordin economic și 
social care impun și relevă astăzi, mai mult decît oricînd, 
spiritul de raționalitate și eficiență în folosirea resurselor 
materiale și energetice,, scăderea simțitoare a consumurilor 
specifice de materii prime, materiale și energie, la nume
roasele acțiuni și măsuri întreprinse în acest cadru.

fondul de .dezvoltare economico-socială, 
sporul respectiv de venit național echi
valează cu construcția unor obiective 
economice și sociale, cum ar fi trei în
treprinderi de mașini-unelte cu o pro
ducție totală de 2 miliarde lei, două 
fabrici integrate de țesături cu . cîte 
1 500 locuri de muncă, cinci spitale, 100 
grădinițe și 150 mii apartamente. Con
cluzia care se desprinde din cele ară
tate este cît se poate de semnificativă.: 
în condițiile concrete ale industriei și 
economiei românești și ale actualei 
conjuncturi economice mondiale, redu
cerea cît mai substanțială a consumu
rilor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie condiționează hotă- 
rîtor progresul continuu al țării, ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor.

Așa cum arătam, în acțiunea de eco
nomisire a resurselor s-au obținut rea
lizări importante: în producția de ener
gie a țării o cotă în creștere a fost pre
luată de cărbune, resursele de țiței 
fiind tot mai mult destinate prelucră
rii; a crescut în general gradul do va
lorificare al materiilor prime și mate
rialelor, an de an s-a putut consemna 
o reducere a consumurilor materiale și 
energetice etc. Sarcinile acestui cinci
nal, respectiv ale anului pe care-1 vom 
încheia nu peste multă vreme sînt însă 
cu mult mai mobilizatoare. Pornind de 
la faptul că în mai multe ramuri ale 
economiei naționale, îndeosebi în in
dustrie, cheltuielile materiale reprezin
tă circa 70—85 la sută din costurile de 
producție, de la rezervele existente, 
s-au avut în vedere reduceri severe ale 
consumurilor.

Planul pe acest an are în, vedere 
micșorarea costurilor de producție la 
1 000 lei producție marfă sau venituri 
brute cu 1,5 lei în industria republica
nă, cu 62,9 lei în agricultura de stat, 
cu 10 lei în construcții-montaj și cu 
7,2 lei în activitatea de transport. La

AȘA CUM SE ȘTIE, la dimensiunile 
actuale ale dezvoltării ei economico-so- 
ciale, România este nevoită să importe 
unele materii prime necesare, iar oaltă 
parte, care și-o asigură din resurse 
proprii, se obține în prezent, am putea 
spune în mod obiectiv, cu mari cheltu
ieli, prin exploatarea unor zăcăminte 
cu un conținut mai sărac de substan
țe minerale utile sau aflate în condiții 
geologice mai dificile. Se impune, de 
asemenea, amintit că, în deceniul 
1971—1980, prețurile externe au crescut 
de peste 22 ori la țiței, de 2.5 ori
cărbune, de peste 5 ori la bauxită, de 
peste 2 ori la bumbac, de 3.6 ori la 
piei de animale, cu 70% la minereu de 
fier, cu 55% la cupru ș.a. Pentru a asi
gura resursele necesare dezvoltării, im
portăm 50% din țițeiul pe care îl uti
lizăm (12,5 milioane tone în 1981), 35% 
din cantitatea de cărbune necesară etc. 
Fiecare tonă de materie primă, de re
sursă energetică economisită se poate 
traduce în fapt în economie de valută.

Deopotrivă trebuie subliniat că scă
derea cheltuielilor materiale constituie 
un factor important pentru mărirea 
producției nete, pentru amplificarea 
aportului fiecărei întreprinderi la creș
terea venitului național. în industria 
republicană, mai mult de o treime din 
sporul producției: nete și aproape 50% 
din creșterea de beneficii prevăzute 
pentru acest an urmează a se asigura 
pe seama economiilor rezultate din di
minuarea cheltuielilor materiale. Ceea 
ce pune în relief, odată'mai mult, în
semnătatea acestei reduceri pentru asi
gurarea echilibrului material și finan
ciar al dezvoltării. Mai departe. în ac
tivitatea de export, nivelul cheltuieli
lor materiale efectuate pentru realiza-
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j o creștere a producției marfă în indus
tria republicană cu 4,7% în anul 1982 
față de 1981, cheltuielile materiale vor 
trebuie să crească cu numai 4,3%. Sînt 
prevederi la care se adaugă reducerile 
Suplimentare ale cheltuielilor de pro
ducție — respectiv ale consumurilor — 
ce trebuie asigurate pentru recuperarea 
sumelor acordate în vederea sporirii 
retribuțiilor personalului muncitor și a 
altor venituri ale populației, pentru ca 
economiile de resurse din acești ani să 
asigure o cotă pît mai mare, sau chiar 
în întregime, necesarul material al pro
ducției pentru anul 1985 etc. Asemenea 
prevederi, nivelurile menționate de
monstrează, o dată mai mult,-necesita
tea unor acțiuni energice, hotărrte în 
aceste luni care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor.

Direcțiile de acțiunile în unitățile 
economice sînt multiple. Ne vom referi 
doar la cele care se detașează prin ac
tualitate și importanță: perfectionarea 
constructivă și reducerea greutății pro
duselor; îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație și introducerea de tehnologii 
noi, moderne care să ducă la economi
sirea resurselor materiale și energe
tice; înlocuirea largă a materiilor’ 
scumpe sau deficitare, ori care se aduc 
din import, cu materiale mai ieftine 
cave se produc în tară; recuperarea și 
valorificarea mai intensă a materiale
lor refolosibile, recondiționarea în mai 
mare măsură a pieselor de schimb, a 
suban.sa.mblelor. Chiar simpla enume
rare a acestor acțiuni relevă rolul ho- 
tărîtor pentru atingerea obiectivelor 
propuse pe care îl are spiritul gospo
dăresc, al fiecărui colectiv de muncă. 
Este mai mult decît evident că de fer
mitatea cu care se acționează împotri
va oricăror forme de risipă, de iniția
tiva și creativitatea de care se dă do
vadă pentru valorificarea resurselor 
materiale refolosibile depind, în mă
sură decisivă, sporirea producției nete, 
creșterea venitului national. Să ne re
ferim în continuare la cîteva probleme 
în actualitate în acest cadru cît și în 
perspectiva anului următor.

Rezerve pentru diminuarea 
efortului material al dezvoltării 

peraturii acestuia; exploatarea raționa
lă a oțelăriilor electrice cu cuptoare de 
mare capacitate — cazul Combinatului 
de oțeluri speciale Tîrgoviște, de exem
plu; creșterea ponderii tehnologiei de 
elaborare a oțelului în convertizor; fo
losirea în proporție de peste 65%—70% 
a lingourilor calde, cu temperatura de 
circa 600—650°C, la încărcarea cuptoa
relor de reîncălzire a laminoarelor de 
semifabricate grele etc.

O direcție în care trebuie insistat mai 
mult, în care se vădesc încă rezerve se
rioase de economii materiale și ener
getice o constituie extinderea proce
deului de turnare continuă a oțelului. 
După cum este cunoscut, în cursul ul
timilor 10—15 ani, procedeul de turna
re continuă a oțelului a cunoscut o 
mare răspîndire în unele țări din lume, 
inclusiv în România — deși nu în mă
sura necesară. Un avantaj important ai 
procedeului de turnare continuă este 
consumul scăzut de metal lichid pe 
tona de semifabricate- Scoaterea atinge 
circa 95—97% la blumuri și 90—96% 
ia brarne, contribuind substanțial la 
realizarea unui coeficient global de 
scoatere mai- ridicat — sarcină sub
liniată expres, recent, de secretarul ge
neral al partidului. Economia de ener
gie este, de asemenea, un important ar
gument pentru dezvoltarea în viitor a 
turnării continue. Datorită eliminării 
operațiilor de încălzire a lingourilor în 
cuptoarele adînci, a laminării pe tre
nuri degrosiere la bluming sau slebing, 
cheltuielile de energie necesară pentru 
fabricarea unei tone de produse semi
finite se micșorează cu circa 15%. 
Aceste avantaje tehnice și economice 
ale turnării continue atestă interesul și 
viitorul procedeului.

Se poate spune că, astăzi, numeroase 
uzine siderurgice moderne au instalații 
tehnologice de turnare continuă, de pro
ductivitate sporită. Se lucrează, în con
tinuare, pentru a se îmbunătăți și mai 
mult tehnica turnării și concepția in
stalațiilor tehnologice și pentru crește
rea productivității muncii prin mărirea 
vitezei de turnare, scăderea timpilor 
morti și mărirea domeniului de utili
zare a instalațiilor tehnologice, în mod 
special pentru turnarea oțelurilor alia
te și realizarea semifabricatelor tabu
lare sau profilate. Cu atît mai necesar 
se vădește astfel ca și în unitățile me
talurgice românești de profil să se ac
ționeze mai ferm pentru ca instalațiile 
tehnologice moderne existente să func
ționeze la parametrii proiectați, să se 
asigure creșterea ponderii procedeului 
respectiv în ramura metalurgică prin 
noi îmbunătățiri tehnico-constructive.

Rezerve neutilizate în direcția eco
nomisirii resurselor se constată în sec
toarele din industria construcțiilor de 
mașini și prelucrarea metalelor. Im
portanța deosebită a acțiunii de eco
nomisire și valorificare superioară a 
metalului rezultă din efectele econo
mice însemnate pe care acest proces le 
are pentru fiecare întreprindere con
structoare de mașini în parte, pentru 
ramura respectivă, pentru economia na
țională în ansamblu.

Dar iată cîteva din rezervele mențio
nate, unele dintre acestea regăsite pe 
filiera metalurgie-construcții de ma
șini. în țara noastră, promovarea oțe
lurilor economice se realizează încă 
sub nivelul cerințelor impuse de parti
cularitățile și structura industriei con
strucțiilor de mașini. Astfel, în consu
mul de oteluri inoxidabile, ponderea 

otelurilor de tip crom-nichel, mai pu
țin economice, reprezintă peste 80%, 
față de circa 70% în S.U.A., circa 50% 
în Franța- întrucît în numeroase cazuri 
există o tendință nejustificată de frî- 
nare a promovării oțelurilor inoxida
bile economice, considerăm necesar ca 
organele competente să intervină ne
mijlocit în acțiunea de directivare a 
utilizării oțelurilor inoxidabile, urmă- 
rindu-se, deopotrivă, o reducere a con
sumului de nichel.

Situații similare se întîlnesc în cazul 
oțelurilor rapide pentru scule și al oțe
lurilor aliate pentru piese tratate ter
mic, ceea ce contribuie, în măsură în
semnată la sporirea — nejustificată — 
a gradului mediu de aliere , al acestora, 
fapt cu efecte negative asupra balanței 
de devize. Micșorarea consumului de 
feroaliaje deficitare este posibilă, așa 
cum o demonstrează experiența unor 
combinate de oțeluri speciale, a unor 
unități siderurgice, în condițiile în care 
proprietățile mecanice superioare ne
cesare unei piese se pot obține prin 
tratamentul termic corespunzător al 
oțelurilor aliate cu elemente ieftine ca 
manganul, borul, siliciul și altele.

O categorie aparte o reprezintă oțe
lurile sudabile cu limite de scurgere 
ridicată de tip OL 44 și OL 52. Aliate în 
principal cu circa 1—1,5% mangan, rea
lizarea și utilizarea otelurilor din aceas
tă clasă permit, în condițiile unei pro
iectări eficiente, o scădere a consumu
lui de metal cu pînă la 21—25%. Acest 
obiectiv se vădește însă în strînsă co
relație cu tipul de laminat folosit și 
tehnologia de realizare a piesei, apli
cată de producătorul de mașină-utilaj 
sau instalație. Se remarcă faptul că, 
spre deosebire de situația existentă pe 
plan mondial, în România — așa cum 
rezultă din studiile efectuate — se în
registrează, pe de o parte, o pondere 
ridicată a consumului de table groase 
(30%—35%) din totalul consumului de 
laminate, față de 10—15% în țările din 
Piața comună, iar, pe de altă parte, o 
pondere scăzută a consumului de pro
duse formate la rece, respectiv profile 
laminate — circa 22—25% din totalul 
consumului de laminate față de circa 
30% în țările Pieței Comune. Iată, deci, 
sectoare în care trebuie acționat cu mai 
multă fermitate în vederea obținerii 
economiilor posibile.

în cadrul asigurării bazei materiale 
pentru activitatea de producție, un loc 
important îl ocupă recuperarea și re- 
folosirea materialelor. Pe această cale 
se pot acoperi — și există sarcini con
crete în acest sens — circa 35—50" „ și 
in unele sectoare chiar peste 50% .lin 
necesarul de materiale și materii pri
me. După unele calcule efectuate, re
cuperarea și refolosirea materialelor 
30% în țările Pieței comune. Iată, deci, 
va livra întreaga industrie minieră și 
va depăși, cu mult, importul de mate
rii prime și materiale.

în perspectiva îndeplinirii întocmai a 
acestor sarcini, în perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului conside
răm necesară o creștere a gradului de 
impulsionare a introducerii tehnologii
lor apte să prelucreze aceste materiale, 
tehnologii în bună măsură concepute, 
dar utilizate însă cu o prea mare timi
ditate. Trebuie să ajungem cît mai re
pede ca, așa cum sublinia recent secre
tarul general al partidului, să nu mai 
■xiste material, produse, posibil de re- 
utilizat și care să nu fie refolosite.
conf. dr. ing. Barbu Gh. PETRESCU

O PONDERE ridicată în totalul efor
tului de producție o dețin cheltuielile 
materiale în metalurgie. în toate în
treprinderile metalurgice trebuie, deci, 
să se acționeze pentru raționalizarea și 
scăderea continuă a consumurilor spe
cifice. în măsura în care resursele ma
teriale sînt judicios folosite, fiecare 
tonă de metal poate fi obținută la ni
velul costurilor planificate, și chiar la 
valori inferioare acestora. Este cunos
cut faptul că la nivelul Ministerului 
Industriei Metalurgice, centralelor in
dustriale și întreprinderilor, au fost 
stabilite și aplicate măsuri care au con
dus și conduc în special la moderniza
rea și automatizarea unor instalații și 
perfecționarea tehnologiilor consuma
toare de resurse și energie, în paralel 
cu sporirea continuă a gradului de .va
lorificare a resurselor energetice refo
losibile. Printre măsurile aplicate pen
tru diminuarea consumurilor specifice 
se pot menționa creșterea capacității 
unitare a bateriilor de cocsificare și a 
volumului util al furnalelor; îmbogă
țirea cu oxigen a aerului insuflat' în 
agregatele metalurgice și sporirea tem-



O urgență în agricultură

încheierea grabnică a arăturilor de toamnă
O CERINȚĂ de bază în asigurarea producțiilor agricole 

planificate pentru anul 1983 o constituie executarea 
în această toamnă a arăturilor pe suprafețele desti

nate culturilor care se însămânțează în primăvară.
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., to

varășul Nicolae Ceaușescu, cerînd să se treacă cu toate for
țele la pregătire^ ogoarelor de toamnă, a indicat măsuri 
concrete pentru realizarea acestor lucrări în termene scurte 
și cu maximum de eficiență.

Arătura de toamnă are o importanță hotărîtoare pentru 
distrugerea buruienilor. în același timp, ea permite ca în 
timpul iernii — prin desfacerea bulgărilor de pămînt sub 
acțiunea gerului și zăpezii — solul să capete o structură 
grăunțoasă, să-și mențină umezeala necesară, iar patul ger
minativ să fie bine așezat și tasat. Datele experimentale 
obținute de stațiunile de cercetări agricole arată că în cazul 
însămînțării culturilor de primăvară într-o arătură făcută 
doar cu puțin timp înainte se pierde rapid umiditatea din 
sol, crește gradul de îmlburuienare și patul germinativ pre
zintă goluri,toate acestea ducînd la micșorarea sensibilă a 

producției pe unitatea de suprafață (cu 1’500—1 600 kg/ha la 
porumb, cu 4 000—4 500 kg/ha la sfecla de zahăr etc.). De 
aceea, executarea arăturilor de toamnă se impune ca obli
gatorie pentru întreaga suprafață ce nu se însămînțează în 
această perioadă — cu excepția a circa 480 000 ha de te
renuri cu pante mari sau nisipuri, pe care arătura de toamnă 
nu este indicată, deoarece ar duce la pulverizarea și spălarea 
solului arabil sub acțiunea vînturilor și ploilor.

Există doi factori specifici ai acestei toamne, care favo
rizează executarea într-un ritm mai rapid decît în alți ani 
a arăturilor de toamnă: 1

— condițiile climatice favorabile și puternica mobilizare 
de forțe umane au asigurat încheierea recoltării porumbului 
mai devreme ca în alți ani, creînd posibilitatea eliberării 
mai rapide a terenurilor ce trebuie arate;

— folosirea mai largă a mijloacelor de tracțiune animală 
pentru transportul recoltei, în special în cooperativele agri
cole de producție, lasă disponibile un mare număr de 
tractoare pentru executarea arăturilor.

O nejustificată rămînere în urmă parte din tractoarele programate pentru 
arături sînt folosite pentru transportul 
recoltei, lucrare și ea întîrziată față de 
programul stabilit.

Se impune ca în zilele următoare, 
odată cu încheierea transportului recol
tei, un număr mai mare de tractoare 
să fie repartizate la arături, astfel ca 
viteza medie zilnică de lucru pe țară 
să fie mult sporită. Este, de asemenea, 
necesar ca ritmul eliberării terenurilor 
de resturile vegetale să-l devanseze pe 
cel al arăturilor. Prin folosirea tuturor 
utilajelor speciale de adunat și căpițat 
coceni, de tipul MAC-6, ca și printr-o 
mobilizare deosebită a forței de muncă, 
in cîteva zile se poate încheia în fie
care unitate eliberarea suprafețelor de 
coceni sau alte resturi vegetale.

Posibilități de creștere 
a vitezei zilnice de lucru

SUPRAFAȚA de 2 716 851 ha arătură 
ce a mai rămas de executat în această 
toamnă poate fi realizată la timp, dacă 
se obține o viteză medie zilnică pe 
țară de 315 462 ha. Această viteză este pe 
deplin posibilă chiar dacă nu se mărește 
numărul tractoarelor folosite la ară
turi. Este necesar, însă, ca fiecare 
tractor să realizeze la arături 3—3,5 
ha/zi, atît prin prelungirea timpului de 
lucru în 24 de ore, cit și prin folosirea 
mai bună a fiecărei ore de lucru.

O primă grupă de măsuri sînt meni
te, deci, să asigure îmbunătățirea uti
lizării extensive a parcului tie tractoa
re. Spre deosebire de alte lucrări, a- 
răturile de toamnă se pot executa atît 
în schimburi prelungite, cit și în două 
schimburi, deoarece lucrul de noapte 
nu influențează negativ nici calitatea 
lucrării, nici securitatea muncii meca
nizatorilor. Există numeroase categorii 
de mecanizatori care pot ti utilizați în 
această perioadă pentru al doilea 
schimb de lucru la arături: moto- 
pompiștii (care și-au încetat activitatea 
de irigații), mecanicii de atelier, elevii 
practicanți, personalul din C.A.P., ca și 
cel din cadrul consiliilor populare care 

a fost pregătit la cursurile de conducere 
a tractoarelor. Dacă în întreaga agricul
tură, 30% din numărul tractoarelor ce 
lucrează la arături ar fi utilizate și în 
al doilea schimb, s-ar putea executa su
plimentar un volum zilnic de arături 
de circa 50 000 ha, ceea ce înseamnă 
peste 500 000 ha arate în plus în cadrul 
perioadei agrotehnice optime.

Organizarea lucrului în două schim
buri influențează favorabil și rezulta
tele economice ale stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii. Se realizează, 
în primul rînd, o utilizare mai bună 
a mijloacelor fixe, ceea ce permite ca 
volumul cheltuielilor de amortizare a 
agregatului tractor-plug, calculat pe ora 
de funcționare și pe hectar arat, să se 
reducă sensibil. Un calcul sumar arată 
că printr-o prelungire a duratei anu
lui de funcționare, a agregatului me
canic numai cu 10% se pot reduce 
cheltuielile de amortizare pe hectar cu 
circa 800 lei/an.

Organizarea lucrului în două schim
buri poate influența însă negativ un 
alt capitol al costului lucrărilor mecani
zate, și anume, cel legat de retribuția 
muncii.

Ținînd seama că mecanizatorii folo
siți pentru schimbul II sînt utilizați o 
perioadă restrînsă din an, angajarea lor 
ca rpuncitori permanenți ar necesita ca 
acest personal să fie retribuit pentru 
lucrările productive doar pe acest in
terval, iar în restul timpului ar trebui 
plătit la nivelul minimului garantat 
sau pentru alte activități, care nu sînt 
direct productive sau nu corespund ca
lificării lor. în aceste condiții, economia 
care s-ar realiza la fondurile de a- 
mortizare ar fi depășită de cheltuielile 
suplimentare necesare pentru majora
rea fondului de retribuție. De aceea, o 
primă condiție de economicitate a lu
crului, în două schimburi este ca pen
tru schimbul II să se încadreze nunta; 
cu caracter temporar personal dispo
nibil din alte sectoare, astfel incit 
cheltuielile pentru retribuirea muncii 
pe ora de lucru în schimbul II să nu 
le depășească pe cele ale schimbului t

Și în cazul cînd retribuția orară re-

POTRIVIT programului stabilit, a- 
răturile pentru însămînțările de primă
vară urmează a se realiza pe o supra
față de 4 644 671 ha cu o viteză zilnică de 
Lucru de 315462 ha, acest volum de lucrări 
poate fi încheiat pînă la data de 10 
noiembrie. Pînă la data de 1 noiembrie 
s-au realizat arături pe 1 927 820 ha, adi
că 42%, cu o viteză zilnică medie de 
119 066 ha. Se constată deci o anumită ră
mînere în urmă în executarea ogoarelor 
de toamnă. Dacă s-ar fi realizat viteza 
zilnică prevăzută, în raport cu parcul 
de tractoare posibil de folosit și cu ca
pacitatea de lucru zilnică normată — 
pînă la data menționată s-ar fi putut 
realiza 78% din planul total.

Fără a contesta influența unor con
diții obiective, în special — pentru zo
nele din nordul țării — umiditatea mai 
ridicată a solului, se constată că în a- 
celeași condiții de climă și sol, în unele 
județe tractoarele au fost mai bine fo
losite și s-a realizat și chiar depășit 
viteza de lucru prevăzută, în timp ce 
în județe învecinate ritmul de lucru 
a fost mai redus.

In timp ce unele județe (ca : Ialomița, 
Bacău,. Cluj, Argeș) arăturile de toamnă 
s-au desfășurat țntr-un ritm rapid și e- 
xistă premisele necesare penru ca lucra
rea să se încheie în termenul a- 
grotehnic optim, în alte județe (cum 
sînt : Mureș, Constanța, Arad, Călărași. 
Alba) executarea ogoarelor este mult 
rămasă în urmă.

Se constată că nu toate tractoarele 
prevăzute, să execute arăturile aU parti
cipat la această iucrare, iar capacita
tea medie zilnică de lucru a unui trac
tor (2,6 ha/zi în zonele de cîmpie din 
sudul și vestul țării și 2,4 ha/zi în zo
nele cu teren mai accidentat) nu a fost 
realizată în toate cazurile.

Folosirea incompletă a parcului de 
tractoare este urmarea lipsei frontului 
de lucru pentru arături acolo unde, 
după ce s-au recoltat știuleții, a întîrziat 
eliberarea de coceni a terenului, ca și a 
faptului că în perioada actuală, o mare



Calculul lățimii de lucru maxime la arături

Tipul solului 
și rezistența lui 

(kgf/cm2)

Adîncimea 
de lucru 

(cm)

Rezistența 
în lucru 
pe 1 cm 
lățime 
(kgf)

Lățime posibilă pentru
Număr de trupițe 

de 30 cm

U-650 U-650 
lestat

U-’350 U-G50
lestat

Sol ușor ;
0,4 24 9,6 145 167 4 4

28 11,2 125 143 4 4
Sol mijlociu ;

0,6 24 14,4 97 111 3 3
28 16,8 83 95 2 3

Sol greu ;
0,8 24 19,2 73 84 2 2

28 22,4 63 72 2 2

vine egală pentru cele două schimburi, 
retribuția calculată pe hectar este mai 
mare pentru schimbul II, întrucît da
torită condițiilor mai grele de lucru, 
productivitatea muncii în acest caz este 
eu circa 10% mai redusă decît în 
schimbul I. Pentru ca în schimbul II, 
costul total al lucrărilor să fie mai re
dus decît în schimbul I, este necesar 
ca între cheltuielile care scad prin or
ganizarea schimbului II (amortismen
tul) și cheltuielile variabile, care cresc 
prin organizarea acestui schimb (retri
buție, combustibil, reparații etc.), să 
existe un anumit raport. După cum au 
arătat calculele efectuate de noi, costul 
lucrărilor din schimbul II este mai re
dus atunci cînd ponderea cheltuielilor 
de amortisment în totalul cheltuielilor 
directe este de cel puțin 10%, iar a 
cheltuielilor variabile este mai mică de 
90%. Cum la arăturile de toamnă se 
realizează această condiție, rezultă că 
folosirea schimbului II este avantajoasă 
atunci cînd în schimbul II se lucrează 
cu personal temporar, iar retribuția 
crară nu este mai ridicată decît cea a 
schimbului I.

Acolo unde nu se pot încadra mun
citori suplimentari pe tractoare, se 
poate recurge la lucrul în schimburi 
prelungite. Lucrînd numai 2 ore în plus 
pe zi se poate realiza un volum su
plimentar de arături de 0,5 ha/zi pe fie
care tractor, adică circa 50 000 ha pe 
țară, pe fiecare zi lucrată efectiv.

Productivitate maximă, 
consum de energie redus 

cheltuielilor pentru executarea lucrări
lor mecanizate.

Cînd se lucrează la o adîncime de 
28—30 cm — așa cum cer cerințele a- 
grotehnice actuale — consumul de mo
torină pe 1 000 ha este de 29 400 1, iar 
viteza zilnică de lucru pentru 10 trac
toare și pluguri cu 2 trupițe, pe soluri 
cu rezistență mijlocie, este de 25 ha, 
fiind necesare 40 de zile de lucru pen
tru efectuarea arăturii pe această su
prafață. Dacă se lucrează la o adîncime 
de 25—26 cm, la 1 000 ha consumul 
de motorină este de numai 23 000 1, Iar 
viteza zilnică de lucru, pentru 10 trac
toare și pluguri cu 3 trupițe, este de 
38 ha, fiind necesare numai 27 zile de 
lucru. De aceea, pentru a nu irosi ener
gie și combustibil este necesar să se 
țină seama că nu toate culturile de pri
măvară necesită arături adînci la 30 cm. 
Astfel, pentru mazăre, orz și ovăz, gra- 
minee furajere, soia, fasole, floarea soa
relui etc., datele experimentale ale In
stitutului de cereale și plante tehnice 
Fundulea arată că adîncirea arăturii 
peste 23—25 cm nu aduce nici un spor 
de producție. Chiar pentru porumb, nu 
în toate cazurile este necesară o arătură 
adîncă la 30 cm. în schimb, afînarea 
adîncă a solului este obligatorie pentru 
sfecla de zahăr și cartofi, culturi mai 
pretențioase în ce privește adîncimea 
de afînare, ca și pentru terenurile de
nivelate sau infestate de buruieni.

Pe solurile grele și cele compacte 
care prezintă exces temporar de umi
ditate datorită permeabilității scăzute, 
se pot aplica măsuri de ameliorare prin 
afînarea adîncă la 55—60 cm. adînci
me, odată la trei-patru ani. în felul 
acesta se realizează numai o mobiliza
re parțială a solului, iar consumul de 
combustibil este mai redus decît atunci 
cînd se execută o arătură adîncă cu în
toarcerea completă a brazdei. Agregatul 
de afînare format din tractorul U-651 
și mașina MAS-60, consumă pentru afî
narea solurilor grele la 55 cm adînci
me 25 IZha, în timp ce pentru executa
rea arăturilor adînci ne soluri grele 
la 30 cm cu plugul PP-4-30 sînt nece
sari 29,4 1/ha. Efectul agrotehnic al a- 
fînării adînci este mult mai puternic, 
prin distrugerea hardpanului și îmbună
tățirea permeabilității solurilor, decît 
cel obținut prin executarea arăturilor 
adînci.

Un alt factor de bază pentru ridicarea 
productivității muncii și reducerea con
sumului de energie îl constituie utili
zarea greutăților suplimentare montate 
pe roțile tractorului spre a îmbunătății 
aderența lor. Pe această cale se poate 
mart forța de tracțiune a tractorului și 
se pot utiliza un număr sporit de 
trupițe la plug. în tabel este 

comparată lățimea de lucru posibilă la 
arături în cazul unui tractor U-650 
norma]. cu forța de tracțiune pe miriște 
de 1 400 kgf și a unui tractor U-650 
lestat, cu o forță de tracțiune de 
1 600 kgf (tabel).

Prin lestarea roților tractorului se 
mărește forța de tracțiune, ceea ce per
mite, pe solurile mijlocii, mărirea lăți
mii de lucru a plugului prin folosirea a 
3 trupițe, în loc de 2, iar pe solurile 
grele mărirea vitezei de lucru și redu
cerea, în ambele situații, a consumului 
specific de combustibil.

Productivitatea muncii mecanizatori
lor la arat poate fi mărită și prin uti
lizarea completă a tractoarelor de 180 
CP și a plugurilor cu 6—8 trupițe a- 
daptate acestora. Folosind o mare lăți
me de lucru (1,8—2,4 cm), aceste agre
gate asigură executarea pe schimb a 
7—9 ha de arătură, adică de 2—3 ori 
mai mult decît agregatele de bază ac
tuale. în același timp, trebuie precizat 
că acest agregat poate fi folosit rațio
nal, cu un consum mai mic de com
bustibil, numai pentru arături adînci și 
pe solurile grele, unde este utilizată în
treaga sa capacitate de lucru. Pe soluri 
ușoare și mijlocii, la arături normale 
unde tractorul de 180 CP nu este 
încărcat complet, se irosește o parte 
din puterea sa și din combustibil și 
consumurile sînt mai mari decit la 
tractoarele de 65 CP și de 80 CP 
cu patru roți motrice. De aceea, pen
tru economisirea la maximum a motori
nei, tractoarele A-l 800 trebuie să fie 
grupate spre a lucra în condițiile cele 
mai grele — acolo unde realizează, de 
altfel, și arături de bună calitate.

Alte măsuri ce măresc productivita
tea muncii la arături urmăresc micșo
rarea rezistenței la tracțiune a pluguri
lor în timpul lucrului :

— schimbarea imediată a brăzdare- 
lor cu altele ascuțite. Se știe că dacă 
grosimea tăișului brăzdarelor depășește 
1 mm, Rezistența la tracțiune crește cu 
20—25%, iar consumul de combustibil 
cu 10—20% ;

— evacuarea completă sau tocarea și 
repartizarea uniformă pe sol a coceni
lor și altor resturi vegetale de pe cîmp, 
care provoacă înfundarea plugurilor în 
timpul lucrului;

— agregarea și reglarea corectă a 
plugului în timpul lucrului. Tractoarele 
U-650 și U-800, trebuie reglate la un 
ecartament al roților de 1,4—1,5 m pen
tru lucrul cu 2 sau 3 trupițe și la 1,6 m 
pentru lucrul cu 4 trupițe. Reglarea co
rectă a ecartamentului în funcție de 
lățimea de lucru a plugului asigură un 
echilibru bun în plan orizontal, lățimea 
de lucru corectă, conducerea ușoară a 
tractorului pe brazdă și o bună unifor
mitate a arăturii la îmbinarea dintre 
trecerile alăturate ale plugului. Spre'a 
minimiza forța de tracțiune necesară la 
executarea arăturilor, cuplarea plugului 
de tractor trebuie să fie diferențiată (la 
puncte deosebite de prindere) în func
ție de condițiile concrete în care se 
lucrează (rezistența solului și adîncimea 
de lucru).

Cerințe de calitate 
în ,pregătirea ogoarelor

RECOLTELE bogate ale anului viitor 
depind nu numai de încheierea la ter-

lon BIANU

(Continuare în pag 15)

O IMPORTANȚĂ economică și mai 
ridicată o au măsurile menite să asigu
re mărirea volumului de lucrări în 
cadrul fiecărei ore de lucru. Aceste 
măsuri ce urmăresc îmbunătățirea uti
lizării intensive a mașinilor, odată cu 
creșterea productivității muncii, contri
buie la reducerea costurilor de produc
ție, ca și la micșorarea consumului de 
combustibil, problemă de importanța 
deosebită.

O primă cerință pentru creșterea ca
pacității de lucru la arat, și reducerea 
consumului de motorină este aceea ca 
solul să se are numai la adîncimea la 
care este necesar, după cerințele agro 
tehnice ale fiecărei culturi. La e- 
xecutarea arăturii, întoarcerea braz
dei reprezintă mobilizarea unui stra> 
de 20—30 cm de sol, adică întoarcerea 
a 3 000—4 000 tone de sol la fiecare 
hectar lucrat. Prin consumul mare dt 
energ;e pe care îl pretinde arătura re- 
prez in *ă 32% din totalul consumului de 
combustibil la cereale și 30% din totalul



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI: 

RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

Creșterea beneficiilor,
rentabilizarea tuturor produselor - 

cerințe ale autogestiunii
APLICAREA fermă a principiilor 

autogestiunii economico-financia- 
re implică accelerarea creșterii 

eficientei economice în toate domenii
le și sectoarele de activitate. Un loc 
central în cadrul conceptului de efi
ciență economică îl ocupă problemati
ca rentabilității, obținerea unor bene
ficii cît mai mari din activitatea pro
ductivă și a prestărilor de servicii.

Conducerea partidului nostru a sub
liniat cu numeroase prilejuri necesita
tea ca toți factorii de răspundere și de
cizie să acționeze permanent, cu un 
înalt simț de răspundere, pentru ca 
fiecare întreprindere, unitate economi
că, produs sau activitate să fie renta
bile. Deosebit de semnificative în acest 
sens sînt indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului: „Concepția 
după care una din laturile superiorită
ții economiei socialiste ar fi faptul că 
aceasta își poate permite să finanțeze 
timp îndelungat producții nerentabile 
contravine în mod flagrant cerințelor 
dezvoltării noii orînduiri, este expresia 
unei viziuni economice rudimentare, 
încălcarea principiului rentabilității nu 
poate să nu se răsfrîngă mai devreme 
sau mai tîrziu, în mod negativ, asupra 
eficienței economiei naționale în an
samblu, asupra dezvoltării generale a 

_ societății. în orînduirea socialistă ren
tabilitatea nu mai este o chestiune 
privată a diferitelor întreprinderi, ci o 
problemă fundamentală a întregii so
cietăți". Aceste teze cu privire la ren
tabilitate trebuie să călăuzească zi de 
zi activitatea fiecărui colectiv de mun
că, să stea la baza aprecierii rezulta
telor obținute. Recent, cu prilejul Con
sfătuirii de lucru de la C-C. al P.C.R. 
din 20—21 octombrie, secretarul gene
ral al partidului a trasat din nou sar
cina de a se aplica cu fermitate măsu
rile stabilite pentru a asigura rentabi
lizarea tuturor produselor, astfel încît 
în anul 1983 să nu mai existe nici un 
produs nerentabil și nici întreprinderi 
fără rentabilitate.

Reducerea costurilor
de producție 

legate de obținerea unor beneficii cît 
mai mari și implicit a unor rentabili
tăți superioare sînt esențiale. Prin 
creșterea beneficiilor și a rentabilității, 
ca rezultat al unei activități eficiente, 
al bunei gospodăriri a mijloacelor ma
teriale și bănești, fiecare întreprindere 
își asigură resursele necesare constitui
rii fondurilor proprii pentru autofinan
țare, precum și pentru acoperirea chel
tuielilor destinate nevoilor sociale pre
văzute, potrivit legii, în bugetul de ve
nituri și cheltuieli. De asemenea, spo
rirea beneficiilor creează posibilitatea 
fiecărei unități economice de a contri
bui într-o mai mare măsură la dezvol
tarea generală a societății, la îndepli
nirea programului de creștere a nivelu
lui de trai aprobat de conducerea parti
dului șl statului.

Căile și mijloacele de acțiune pentru 
creșterea beneficiilor și rentabilizarea 
tuturor produselor sînt multiple, fiind 
prevăzute în documentele de partid și 
legile în vigoare, detaliate în progra
mele aprobate la nivelul fiecărei uni
tăți. Hotărîtor pentru obținerea unor 
rezultate superioare, așa cum a apre
ciat conducerea partidului, este crește
rea răspunderii pe toate treptele și la 
toate nivelurile, a organelor de condu
cere colectivă și al fiecărui om al mun
cii, pentru înfăptuirea exemplară a mă
surilor stabilite, pentru realizarea in
tegrală a prevederilor planului națio
nal unic și bugetelor de venituri și 
cheltuieli.

Experiența dovedește cu prisosință 
că sporirea rentabilității este o conse
cință a creșterii productivității muncii, 
a sporirii producției în industrie, agri
cultură și celelalte ramuri, a ridicării 
continue a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor și valorificării superioare 
a acestora pe piața externă. Interesele 
economiei naționale cer punerea în va
loare a întregului potențial de care dis
pun întreprinderile, prin folosirea in
tegrală a capacităților de producție și 
spațiilor existente. Trecerea de la pla
nificarea în funcție de producția glo
bală la determinarea sarcinilor ținînd 
seama de .producția fizică, sortimenta
lă, a producției nete și producției mar
fă vîndută și încasată, a fost de natu
ră să modifice fundamental concepția 
în domeniul conducerii vieții economi
ce, în sensul creării condițiilor pentru 
orientarea creșterii, eficienței economi

ce. Beneficiul ca și rentabilitatea expri
mă sintetic rezultatele acestor eforturi, 
al fabricării produselor solicitate pe 
piața internă și ,1a export cu costuri de 
producție cît mai reduse.

Așadar, beneficiul reflectă efectele a 
doi factori și anume, volumul produc
ției și nivelul cheltuielilor, factori de 
care trebuie să se țină seama în egală 
măsură în cadrul acțiunilor de renta
bilizare a unor produse care sînt încă 
nerentabile. Nu trebuie omis că o se
rie de cheltuieli sînt relativ constante, 
în raport de volumul producției reali
zate, cum sînt, de exemplu, cheltuielile 
reprezentând amortizarea fondurilor 
fixe. De aceea, pentru reducerea chel
tuielilor de producție, este necesar să 
se acționeze atît în direcția reducerii 
cheltuielilor de producție cît și a obți
nerii unor producții cît mai mari. De
sigur, nu este vorba despre orice pro
ducție, ci numai despre producția care 
are desfacerea asigurată pe bază de 
contracte, ferme.

întrucît beneficiul se obține efectiv 
la încheierea ciclului aprovizionare- 
producție-desfacere, conducerea parti
dului a subliniat necesitatea ca în pro
cesul de analiză și conducere să fie re
considerat rolul indicatorului producție 
marfă vîndută și încasată, întrucît 
acesta ilustrează în ultimă instanță fe
lul în care au fost valorificate produ
sele, prețurile obținute, veniturile în
registrate. Realizarea cu prioritate a 
producției destinate exportului în struc
tura/ sortimentația și la parametrii ca
litativi prevăzuți în contracte consti
tuie o sarcină primordială, reprezentând 
un factor hotărîtor al echilibrului va
lutar, precum și o cale- certă pentru 
atingerea obiectivelor prevăzute în do
meniul rentabilității.

Pentru sectoarele producătoare de 
materii prime, deci pentru industria 
extractivă, precum și pentru agricultu
ră, realizarea rentabilității aprobate și 
prevăzute în bugetul de venituri și 
cheltuieli este condiționată, în princi
pal, de obținerea unor producții cel 
puțin la nivelul stabilit prin plan.

Eforturile ce se fac pentru obținerea 
unor beneficii cît mai mari și renta
bilități sporite trebuie să însoțească 
permanent aplicarea fermă a indicații
lor conducerii partidului privind redu
cerea în continuare a imporwlor și 
asimilarea de noi produse care să asi-

Revista economică

1
ÎN CONDIȚIILE aplicării noului me

canism economico-financiar, aspectele



gure înlocuirea acestora. De asemenea, 
trebuie avut în vedere că anul 1983 va 
însemna o etapă hotărîtoare pe drumul 
asigurării independentei energetice, an 
în care dezvoltarea economică se ba
zează cu precădere pe realizarea re
surselor interne pentru producerea 
energiei primare, în condiții eficiente, 
deci rentabile.

Valorificarea
tuturor resurselor interne

TRANSPUNEREA în practică a in
dicațiilor conducerii partidului de va
lorificare maximă a resurselor interne 
implică acțiuni hotărîte la fiecare loc 
de muncă pentru obținerea unor re
zultate superioare — la nivelul reali
zărilor pe plan mondial — din prelu
crarea materiilor prime și materiale
lor, precum și din valorificarea resur- , 
selor energetice. Rezultatele bune ob
ținute în ultimii ani ca urmare a re
cuperării și utilizării materialelor refo- 
losibile, recondiționării pieselor de 
schimb, unor subansamble și produse, 
se cere să fie consolidate, ridicate la 
cote superioare, corespunzător intere
selor economiei naționale. Este evident 
că efectele acestor acțiuni, ale respec
tării stricte a normelor și normativelor 
de consum și de stoc prevăzute în plan, 
ale reducerii cheltuielilor de producție, 
în primul rînd a celor materiale, se 
concretizează, printre altele, în sporirea 
mai accentuată a rentabilității produ
selor și întreprinderilor respective, în 
creșterea veniturilor oamenilor muncii.

Justețea cerințelor de accelerare a 
creșterii rentabilității, de lichidare a 
unor anomalii prin existența unor pro
duse nerentabile, este confirmată pe 
deplin de faptul că prin înfăptuirea 
vastplui program în domeniul investi
țiilor, în prezent zestrea tehnică a în
treprinderilor, a tuturor unităților eco
nomice sub forma fondurilor fixe, a 

mașinilor și instalațiilor este la un ni
vel realmente modern. Roadele acestei 
înzestrări tehnice, obținute cu prețul 
unor eforturi deosebite, trebuie să se 
regăsească într-o eficiență sporită, în 
beneficii și rentabilități ridicate. în 
aceste condiții, are o deosebită semni
ficație, o mare însemnătate, aplicarea 
riguroasă, zi de zi, a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului pri
vind exploatarea în deplină siguranță 
a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
respectarea disciplinei tehnologice, pre
venirea oricăror avarii, instaurarea or
dinii și disciplinei desăvîrșite în fieca
re unitate, la fiecare loc de muncă. De 
asemenea, trebuie făcut totul pentru 
înfăptuirea sarcinii trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu referitoare la per
fecționarea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor, corespun
zător cerințelor impuse de înzestrarea 
tehnică a întreprinderilor, de cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Un rol însemnat în sporirea eficien
tei economice îl are aplicarea metode
lor moderne de normare a muncii, or
ganizarea pe temeiuri științifice a pro
ducției, mecanizarea și automatizarea 
producției, însoțite permanent de cul
tivarea simțului de răspundere în 
muncă.

Analizele și studiile efectuate scot în 
evidență faptul că rezultatele financia
re nesatisfăcătoare ale unor unități 
productive se datoresc neatingerii, la 
termenele stabilite, a parametrilor teh- 
nico-economici aprobați la unele obiec
tive de investiții intrate în funcțiune. 
De aceea, conducerea partidului a in
dicat să se treacă hotărît la recupera
rea rămînerilor în urmă în acest do
meniu, concomitent cu realizarea inte
grală și la termen a lucrărilor de in
vestiții și a punerilor în funcțiune a 
noilor obiectivă, potrivit planului, ac
centul principal punîndu-se pe obiecti
vele prioritare din industria extrac
tivă. energetică și agricultură.

în cadrul vizitelor de lucru din acest 
an în fabrici și uzine, în unitățile agri
cole, precum și în cuvîntările la ple
narele C.C. al P.C.R. și consfătuirile 
organizate la nivel central, conducăto
rul partidului și statului nostru a 
reafirmat necesitatea de a se lua mă
suri ferme pentru creșterea aportului 
cercetării științifice și ingineriei teh
nologice la soluționarea problemelor 
concrete din economie, prin reducerea 
perioadei de cercetare și a celei de tre
cere de la faza de laborator sau pilot 
la faza industrială, obținerea de utilaje 
și instalații de mare productivitate și 
introducerea tehnologiilor cu randa
mente superioare. Experiența noastră, 
ca și a altor țări, dovedește cu priso
sință că pe calea valorificării rapide a 
cuceririlor științei și tehnicii înaintate 
se obțin cele mai mari avantaje în do
meniul financiar-valutar, inclusiv ren
tabilități superioare la nivelul între
prinderilor șj produselor.

Orientarea întregii activități pe baze 
economice, respectarea strictă a-crite
riilor de eficiență .trebuie să figureze 
permanent în atenția organelor de 
conducere și decizie din toate ramurile 
economice. O atenție sporită trebuie 
acordată activității de transporturi, cir
culația mărfurilor, gospodărie comuna
lă, din toate sectoarele unde se pres
tează servicii, astfel încît. orice activi
tate să fie rentabilă.

Așa cum a subliniat conducerea parti
dului, dispunem de tot ce e necesar, 
de toate condițiile pentru asigurarea în 
continuare a dezvoltării economiei, a 
creșterii eficienței, a beneficiilor și 
rentabilității, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii activități 
prin aplicarea fermă a autogestiunii 
economico-financiare.

dr. Decebal URDEA 
directorul Institutului de finanțe, 

circulație monetară și prețuri

Realizarea integrală a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

: p.-nlru căutarea de noi rezerve miniere, pentru asigurarea fron
turilor și posturilor noi de lucru, precum și pentru creșterea 
productivității muncii- Programele elaborate în această privință 
mai pot fi îmbogățite cu noi prevederi referitoare la dotarea 
unităților cu utilaje de mare randament și mai ales la folosirea 
la indici (intensivi și extensivi) superiori a celor din dotare, la 
asigurarea, pregătirea și folosirea mai bună a personalului ca- 

I li ficat.
I în centrul atenției trebuie să se situeze atingerea parametri

lor proiectați ai utilajelor miniere, depășirea vitezelor de avan
sare planificate la toate abatajele frontale (de la 1,1 m/zi la 1,5 
m/zi), folosirea "ntr-o proporție mai mare a complexelor de a- 
bataje și a c?mb: celor de înaintare (circa 65 % din numărul to
tal al combinelor) printr-o exploatare și întreținere mai bună a 
acestora. Pentru aceasta este necesar ca personalul de deservire 
să-și însușească în permanență și să stăpînească tehnologia de 
exploatare cu combinele și utilajele respective, să utilizeze în 
proporție mai mate (circa 95%) timpul disponibil de lucru. Tot
odată, un rol însemnat il poate avea aplicarea pe scară mai lar
gă (peste (60%) ;; acordului global, formă de retribuire stimula
tivă în raport cu rezultatele obținute în producție. în acest fel 
este posibil să se creeze fronturi de lucru la nivelul reclamat de 
sarcinile de producție în subteran și să fie mai bine, folosit 
parcul de utilaje din cariere pentru descopertă și cărbune.

Pentru această ultimă parte din an au mai rămas însă de 
soluționat și unele probleme privind aprovizionarea cu diverse 
materiale și piese de schimb. Lipsa de ritmicitate în livrare și 
distribuție are influențe dintre cele mai nefavorabile la frontu
rile de lucru și conduce în ultimă instanță la inculcări ale dis
ciplinei tehnologice și a muncii. în acest cadru se fac demersuri 
pentru lichidarea greutăților provocate de neonorarea la timp 
și în condițiile stipulate în contractele de' livrare a utilajelor 
miniere și a subansamblelor, sau a celoi' determinate de calita
tea slabă a unor subansamble sau piese de schimb. Paralel cu 
acestea, în atelierele de mină ale unităților se fac unele retușuri 
ale subansamblelor și se recondiționează un volum apreciabil 
de piese de schimb, însă nu la nivelul necesar și al capacități
lor de care dispun unele ateliere. Dacă la I.M. Cîmpulung. de 
exemplu, față de un volum planificat de recondiționări de piese 
de schimb de 2,1 mii. lei s-au realizat 2,7 mil. lei, la I.M. Căpeni 
prevederile nu au fost îndeplinite decît în proporție de 27,1% 
(un minus de 1,2 mii. lei) față de sarcina planificată. Conduce
rea întreprinderii și specialiștii din combinat au datoria do a 
lua urgent măsurile necesare (asigurarea cu personal tehnic 
scule, materiale etc.) pentru realizarea sarcinii de recondițio- 
nare a pieselor. Cu atît mai mult cu cît aceasta este și unitatea 
care consumă un volum destul de ridicat de piese de schimb 
pentru utilaje miniere și auto-

în cel mai scurt timp și îndeosebi îri adunările generale ah- 
oamenilor muncii din întreprinderi avem în vedere — așa cum 
a atras atenția secretarul general al partidului — să fie anali
zate și să se clarifice bine toate problemele legate de realizarea 
planului de producție pentru a se menține echilibrul normal ne
cesar între extracția cărbunelui, și execuția lucrărilor de pregă
tire a rezervelor, pentru a se realiza pe o perioadă mai îndelun
gată un ritm ridicat în producție, răspunzînd astfel sarcinilor 
de a da patriei cărbune mai mult și de calitate tot mai bună.



Aprovizionare ritmica, echilibrată' 
a populației cu produse, agroalimentare1

IN ANSAMBLUL acțiunilor întreprinse de conducerea 
partidului și statului nostru pentru creșterea nivelului de 
trai și ridicarea continuă a calității vieții oamenilor mun

cii, un loc important îl ocupă măsurile cuprinse în Programul 
privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru 
asigurarea populației cu produse agricole, vegetale și animale, 
în perioada 1982—1985, elaborat pe baza indicațiilor și sub în
drumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pe baza prevederilor acestui document-cadru a fost elaborat 
Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și 
autoaprovizionare în vederea asigurării unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de 
consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983, dezbătut și 
aprobat de Plenara C.C. al P.C.R., din 7—8 octombrie a.c.

Acest program pune pregnant în evidență grija statornică a 
partidului și statului pentru satisfacerea îhtr-o măsură tot mai 
largă a cerințelor de consum ale cetățenilor, ca o componentă 
esențială a îmbunătățirii continue a> condițiilor de viață ale oa
menilor muncii, ale întregului popor. El accentuează tendința spre 
mutațiile calitative preconizate a se'■realiza în domeniul consu
mului, ce pot fi caracterizate ca reprezentând un adevărat salt , 
spre o nouă calitate a. nivelului de trai, în condițiile în care ce
rerea populației devine tot mai complexă. Aceste schimbări 
reclamă, în mod imperios, din partea organelor comerciale cen-, 
triale și locale, luarea de măsuri pentru realizarea unei mai mari 
elasticități în ce privește organizarea, conducerea și planifica
rea comerțului interior în profil teritorial, în concordanță cu 
principiile autoconducerii și ale autoaprovizionării, astfel încît 
.să se realizeze o aprovizionare ritmică a rețelei comerciale, în 
toate județele, în vederea satisfacerii cerințelor impuse de o 
alimentație echilibrată, determinată în mod științific, în 
funcție de structura populației, de specificul activității și efortul 
fizic, vîrstă, sex, de obiceiurile și tradițiile de consum din dife
rite zone, precum și de condițiile de climă și influența altor 
factori ecologici.

La principalele produse agroalimentare, cantitățile prevăzute 
în program sînt corelate cu nivelurile din plan, cu resursele din 
balanțe, precum și cu numărul de locuitori, asigurând aprovizio
narea corespunzătoare a rețelei comerciale și îmbunătățirea 
cantitativă a consumului alimentar.

Realizarea prevederilor programului necesită mobilizarea 
într-o mai mare măsură a tuturor disponibilităților de produse 
agroalimentare, inclusiv din gospodăriile populației, în care 
scop se impun intensificarea și mai buna organizare a muncii 
de achiziții și contractări, îndeplinirea integrală a intrărilor 
planificate la fondul de stat și fondul centralizat, iar pe această 
bază, asigurarea integrală a livrărilor planificate pentru fondul 
de consum județean și realizarea mutațiilor de produse agro
alimentare în unele județe cu condiții de producție mai puțin 
favorabile.

„Este necesar — sublinia, în această privință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta adunare populară din municipiul 
Constanța, cu prilejul „-Zileifrecoltei" — să acționăm cu toată 
hotărârea pentru înfăptuirea programului de autoconducere și 
autoaprovizionare. In acest cadru, trebuie să asigurăm predarea 
și îndeplinirea întocmai a contractelor la toate produsele, reali
zarea fondului de stat cu produse agroalimentare. Pe această 
bază vom putea asigura înfăptuirea programului de autoaprovi
zionare în bune condițjuni."

Organele centrale și locale ale comerțului interior, în colabo
rare cu comitetele executive ale consiliilor populare, sînt datoa
re să urmărească îndeaproape îndeplinirea prevederilor privind 
livrările către fondul pieței, în mod concret pe produse și fur
nizori, recuperarea în timp util a oricăror restanțe, exercitînd 
o influență corespunzătoare asupra producției și asigurând, toto
dată, repartizarea echilibrată pe teritoriu a resurselor destina
te aprovizionării populației, precum șl gospodărirea cît mai 
judicioasă a acestora, combaterea oricărei tendințe de risipă, 
de speculă; de asemenea, să acționeze cu toată hotărârea 
pentru îmbunătățirea calității produselor alimentare și a teh
nologiilor de fabricație, în vederea creșterii gradului de con
servare și menținerii valonii nutritive, organoleptice naturale 
și estetice a produselor. Realizarea acestor obiective se impune 
cu acuitate la o serie de produse de bază, cum sînt: pîine și 
produse de panificație, patiserie, preparate din carne, brânze
turi, conserve din legume și fructe, produse zaharoase etc., în

tărind controlul de calitate (inclusiv pe faze de fabricație) .pre
cum și recepția acestor produse în rețeaua comercială, necesitate 
impusă de generalizarea livrărilor directe fabrică-magazin, in 
special la produsele perisabile și alterabile.

ÎMBUNĂTĂȚIREA în continuare a organizării desfacerilor 
și desfășurării comerțului socialist la produsele agroalimentare 
de bază necesită revederea trimestrială a fondului de date de
mografice care stă la baza fundamentării necesarelor de apro
vizionare, pentru a surprinde schimbările și fluctuațiile ce in
tervin în cadrul județelor și localităților și a asigura sezonali- 
tatea consumului. Totodată, în structura acestor date un loc 
aparte ar urma să fie atribuit numărului și compoziției social- 
profesionale a personalului muncitor care ia masa la cantine, 
inclusiv a consumurilor colective, în vederea aprovizionării 
acestora cu cantitățile necesare de materii prime și stimulării 
dezvoltării acestei forme de alimentație rațională, echilibrată.

Mutațiile calitative intervenite în structura demografică și 
socio-profesiională a populației, în condițiile continuării procesu
lui de industrializare socialistă a țării, cu cerințe și implicații 
specifice pe linia consumului de mărfuri alimentare, se impun 
a fi identificate, analizate, luate în considerare și soluționate 
concret, operativ. Experiența pozitivă a comerțului socialist 
confirmă că îmbunătățirea aprovizionării populației urbane se 
poate realiza, în profil teritorial, numai printr-o rezolvare glo
bală și echitabilă a aprovizionării, la nivelul întregului județ, 
respectiv a celor două medii — urban și rural — care acționea
ză asupra consumului după principiul vaselor comunicante. 
Această concluzie — verificată de practică — se impune a fi 
avută în vedere la aplicarea normelor de consum pentru popu
lația din orașe și centre muncitorești, precum și la dimensio
narea autoconsumului populației din mediul rural.

Stabilirea judicioasă a necesarelor de consum și aprovizio
nare a rețelei comerciale la principalele grupe de mărfuri ali
mentare, pe sezoane și trimestre ale anului, în profil teritorial, 
necesită aplicarea nivelurilor de consum pe un locuitor prevă
zute în Programul de alimentație științifică a populației, co
relat cu cantitățile planificate în programele de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială. în acest scop se impune urmă
rirea realizării unui echilibru optim între cererea populației și o- 
ferta de mărfuri la toate produsele agroalimentare de bază, în spe
cial a celor perisabile și alterabile, evitîndu-se pe cît posibil adu
cerea acestora de la distanțe mari din alte județe, punînd ac
centul pe valorificarea corespunzătoare a resurselor locale de 
materii prime; acolo unde acestea lipsesc sau sînt insuficiente, 
se impun măsuri pentru dezvoltarea la nivelul necesităților a 
producției vegetale, a zootehniei și producției animaliere.

Produsele alimentare industrializate, comercializate ur
mează să aibă înscrisă pe ambalaj și valoarea nutritivă în ca
lorii, spre a fi cunoscută de cumpărători, ținînd seama de fap
tul că valoarea nutritivă (în calorii la 100 g produs brut asimi
lat) este diferențiată pe produse.

Repartizarea teritorială a fondului de mărfuri pe baza con
sumurilor prevăzute în Programul de alimentație științifică a 
populației va ține seama de complementaritatea produselor, în 
funcție de valoarea nutritivă a acestora, precum și de necesi
tatea acoperirii, în raport cu nivelul resurselor, a consumului 
de calorii pe o persoană, impus de specificul muncii și factorii 
de influență. în caz contrar, ar fi afectată aprovizionarea, pro- 
ducîndu-ise goluri și dezechilibrări în volumul și, mai ales, în 
structura cererii și a desfacerilor de mărfuri.

Stabilirea structurii echilibrate a consumului populației ne
cesită' folosirea unor indicatori medii de consum pe produse 
vegetale și animale, pe total și în profil teritorial. înlocuirea 
reciprocă a produselor, în raport cu nivelul resurselor și parti
cularitățile cererii populației, impune producătorilor și comer
țului socialist estimarea în calorii și substanțe nutritive a fon
dului de mărfuri destinat aprovizionării populației.

Procesul de apropiere economică continuă a consumului 
populației între județe și localități, de eliminare treptată a 
unor decalaje nejustificate, în condițiile sporirii veniturilor și 
ținînd seamă de influența factorilor social-economici specifici 
fiecărei etape, de necesitatea unei structuri mai bune a alimen
tației, constituie o componentă importantă a programului par
tidului de creștere a nivelului de trai.

Schimbările calitative intervenite în structura demografică 
și socio-profesională, în modul de viață și cultura poporului, 
în condițiile continuării procesului de industrializare socialistă 



?i înfăptuirii noii revoluții agrare, impun, în mod firesc, reve
derea periodică a necesarului de consum mediu anual pe un 
locuitor la principalele produse alimentare, pe total și în pro
fil teritorial, folosindu-se în acest scop modelele sociologice, 
statistico-matemat-ice și comparațiile internaționale, eventua
lele decalaje față de necesități urmînd să fie eliminate trep
tat, pe măsura creării condițiilor materiale.

SARCINI deosebite revin comerțului interior, în etapa urmă
toare, în legătură cu aplicarea hotărârii conducerii de partid 
și de stat privind trecerea întregii rețele de desfacere cu amă
nuntul a legumelor și fructelor din subordinea Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare la Ministerul Comerțului 
Interior (5 610 unități comerciale, cu o suprafață totală de 
131.600 mp). în această privință, trebuie acționat în direcția 
lichidării lipsurilor și deficiențelor constatate în modul de or
ganizare a desfacerii acestor produse, în depozitarea și sortarea 
lor, precum și în modul în care se asigură desfacerea către 
populație a legumelor și fructelor.

Necesitatea aprovizionării ritmice, echilibrate și abundente a 
rețelei comerciale cu legume și fructe impune trecerea 
acestei activități de la Ministerul Agriculturii la Ministerul 
Comerțului Interior și a spațiilor de depozitare, însilozare și 
semiindustrializare, a producției de băuturi răcoritoare, precum 
și preluarea întregii acitivități de achiziții și contractări a le
gumelor și fructelor și „comerțul" cu ridicata de conserve de 
legume și fructe, în vederea folosirii raționale și eficiente a 
bazei tehnico-materiale existente și dezvoltării unitare a aces
teia în perspectivă.

Concentrarea la Ministerul Comerțului Interior a rețelei 
întregului comerț cu produse alimentare, inclusiv a comerțu
lui cu legume și fructe, creează condiții mai bune pentru fun
damentarea științifică, unitară și corelată cu factorii socio-eco- 
nomici a necesarelor de aprovizionare a populației, pentru sta
bilirea judicioasă â structurii consumului de produse agroali" 
mentare și, în final, pentru îmbunătățirea substanțială a apro
vizionării rețelei, inclusiv cu fructe și legume proaspete, prin 
rețeaua comerțului socialist.

în condițiile în care dispunem de un fond de mărfuri îndes
tulător de legume și fructe, se impun măsuri pentru desfășura
rea în bune condiții a activității în piețele agroalimentare și 
în întreaga rețea de desfacere a acestor produse, pentru 
scurtarea drumului mărfii prin extinderea aprovizionării "uni
tăților de desfacere din orașe direct de la vagon sau punctele 
de producție, elimiuîndu-se, pe cît posibil, verigile intermediare, 
care, în anumite situații, duc la deprecierea produselor. Trebuie 
urmărit ca mărfurile ce se vor desface prin magazinele „For
tuna" și unitățile alimentare cu autoservire să fie puse în 
vînzare în stare proaspătă, spălate și preambalate în dozele 
solicitate de populație, experimentîndu-se, în acest scop, și 
sistemul de vînzare a acestora pe clase de calitate. Desfacerea 
de legume și fructe preambalate, prin magazinele alimentare 
•cu autoservire din- subordinea Ministerului Comerțului Inte
rior ar urma să se facă, într-o primă etapă, numai prin unită
țile a căror suprafață comercială utilă depășește 400 mp; în 
aceste unități ar urma să se înființeze raioane specializate 
pentru desfacerea de legume și fructe preambalate, iar proiec
tele tip ce se vor elabora în viitor pentru marile magazine 
alimentare cu autoservire să țină seama și de tehnologia speci
fică de vehiculare, depozitare și desfacere a acestor mărfuri.

Este necesar să se urmărească în mod permanent realizarea 
măsurilor stabilite pentru aprovizionarea cu legume, fructe , și 
produse semiindustrializate a populației Capitalei și altor lo
calități, prin sistemul comenzilor prealabile, inclusiv încheierea 
de contracte cu cetățenii pentru livrarea eșalonată a produselor 
la termenele convenite, asigurînd consumul pînă la noua recol
tă și păstrarea produselor de legume și fructe în depozitele 
statului, spre a se evita deprecierea acestora în gospodăriile 
populației.

Secretarul general al partidului a indicat să se elaboreze un 
program pentru dezvoltarea piețelor agroalimentare și a re
țelei existente pe raza Capitalei, precum și pentru realizarea 
de noi piețe și unități de desfacere, ținând seama de dezvolta
rea cartierelor de locuințe, de necesitatea asigurării cerințelor 
de consum ale populației. Aceste sarcini de mare răspundere, 
trasate comerțului interior, trebuie realizate într-un timp cît 
mai scurt, în mod competent și cu spirit de răspundere.

Un loc important în cadrul planului de investiții al co
merțului pe anul 1983 va fi atribuit dezvoltării rețelei de desfa
cere a legumelor și fructelor, inclusiv a piețelor agroalimentare.

ÎN REALIZAREA unei alimentații corecte, echilibrate, un 
rol social-economic de cea mai mare însemnătate revine 
alimentației publice. Dispunem în prezent de o puternică 
și modernă bază tehnico-materială pentru producția culinară 

de masă, cu perspective de dezvoltare în continuare. Exempli 
ficăm, în această privință, noile tipuri de unități cu specifi. 
culinar-, cum sînt: fabrica de mîncare din Tulcea, cu o capa
citate de 5 000 meniuri pe schimb și cea din Vîlcea — Rîureni 
cu o capacitate de 6 000 meniuri în 24 de ore, plasate în 
incinta platformelor industriale ; această experiență pozitivă va 
fi extinsă. O altă formă importantă de satisfacere a consumu
rilor colective o constituie cantinele cu autoservire, cu bazi 
proprie de producție. în prezent, numărul cantinelor de pe 
lingă întreprinderi industriale și agricole, instituții și alte 
unități economice și sociale depășește cifra de 6.000. Pentru pe
rioada cincinalului actual, s-a prevăzut construirea a încă 12 
fabrici de mîncare, cu capacități de producție pînă la 3.000 
meniuri pe schimb, cu posibilități sporite de aprovizionare și 
desfacere a preparatelor culinare prin cantine și microcantine 
de pe lingă întreprinderi, precum și în unitățile de alimentație- 
publică fără bază proprie de producție.

Se poate spune că dezvoltarea alimentației publice și de 
masă la nivelul posibilităților existente va constitui și o puter
nică pîrghie de valorificare superioară a materiilor prime 
agroalimentare. Se estimează că prin concentrarea producției 
culinare în bucătării modern utilate, cu spații de depozitare și 
frigorifice corespunzătoare, se pot obține economii însemnate, 
-mai ales ca urmare a eliminării pierderilor la păstrare și pre
lucrare, care la unele produse pot ajunge la circa 10—20% din 
totalul materiilor prime folosite. Or, dacă raportăm aceste pro
porții la masa mărfurilor agroalimentare vehiculate prin comer
țul socialist, la nivelul unui an calendaristic rezultă posibilita
tea obținerii unor economii de cca. 1,3—2,6 milioane tone măr
furi agroalimentare.

Pe linia asigurării fondului de mărfuri necesar consumu
rilor colective, o atenție deosebită trebuie acordată în conti
nuare dezvoltării gospodăriilor anexe de pe lîngă cantine și u- 
n-itățile de alimentație publică, pentru creșterea de animale 
(porci, păsări etc.), precum și .cultivării unor loturi agricole im
proprii pentru recolta mare (inclusiv în cadrul C.A.P.-urilor), 
pentru producția de cartofi, legume și zarzavaturi etc., realizate 
în baza programelor de autoconducere și autoaprovizionare teri
torială. Contribuția gospodăriilor anexe la asigurarea necesa
rului de materii prime agroalimentare destinate producției de 
preparate culinare ar putea ajunge, pînă în anul 1985, la cel 
puțin 50%. Realizarea acestui obiectiv necesită asigurarea bazei 
furajere pentru gospodăriile anexe respective (inclusiv prin va
lorificarea resturilor de la unitățile de preparare centralizată și 
de la cele de alimentație publică), precum și asimilarea unora 
din aceste gospodării (în raport cu mărimea lor și cu ponderea 
pe care o ocupă în satisfacerea cerințelor populației) cu micro- 
fermele beneficiind de stimulentele acordate în prezent acestor 
tipuri de unități productive.

O problemă deosebită ce se impune a fi rezolvată o consti
tuie organizarea alimentației profilactice și dietetice, bazată pe 
un regim de hrană diferențiat pentru persoanele suferinde. în 
acest scop, este necesară asigurarea, în cadrul cantinelor-restau- 
rant și al unităților de alimentație publică specifice, a unor me
niuri de regim, pe bază de abonament.

Dezvoltarea alimentației raționale, echilibrate prin cantine 
și unități de alimentație publică ar urma să se realizeze pe baza 
unor programe speciale, pe măsura asigurării condițiilor necesa
re de aprovizionare, producție, desfacere și, în egală măsură, a 
pregătirii cadrelor de specialitate (tehnologi culinari cu pregă
tire superioară, medici dieteticieni etc.).

LA PLENARA din 8—9 octombrie a C.C. al P.C.R., secre
tarul general al partidului sublinia : „Sînt necesare măsuri 
hotărîte în vederea înfăptuirii neabătute a programului de 
autoconducere și autoaprovizionare în general, a programului 
pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983. Trebuie să se asigure 
realizarea tuturor produselor necesare în vederea înfăptuirii 
în bune condiții a prevederilor acestui program. Dispunem de 
tot ce este necesar : producția agricolă din acest an asigură 
produsele corespunzătoare, industria dispune de capacități și de 
tot ce trebuie pentru realizarea produselor stabilite și pentru 
a avea o bună aprovizionare. Se impune însă să acordăm toată 
atenția calității, buneî organizări, conservări și depozitări a 
produselor, pentru ca acestea să ajungă la populație, la oamenii 
muncii în condiții corespunzătoare."

Colaborarea strînsă între agricultură, industrie (cea alimen
tară și, în general, cea a bunurilor de consum) și comerț, spri
jinul acordat de consiliile populare, intensificarea controlului 
oamenilor muncii sînt factori hotărîtori în valorificarea deplină 
a acestor posibilități de care economia noastră dispune pentru 
satisfacerea tot mai bună a nevoilor de consum ale populației.

dr. Ghaorghe ALFISI



OPINII

REALIZAREA noii calități, creșterea eficienței economice, 
reducerea decalajului care desparte țara noastră de ță
rile dezvoltate din punct de vedere economic fac necesară 

creșterea mai accentuată a productivității muncii sociale în 
actualul cincinal. Referindu-se la cerința realizării unui nivel 
înalt al productivității muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, în expunerea la Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circula
ția mărfurilor și finanțe : „Pentru a ne ridica la nivelul țărilor 
dezvoltate și ținînd seama că în unele sectoare productivitatea 
este la noi de două și chiar de trei ori mai mică, trebuie să 
luăm toate măsurile, să concentrăm toate forțele, pentru reali
zarea în acest cincinal a unei puternice creșteri a productivității 
muncii în toate ramurile economiei naționale. Să facem totul 
pentru'sporirea rapidă a productivității muncii, fiind conștienți 
că, în întrecerea istorică dintre socialism și capitalism, socia
lismul trebuie să-și afirme superioritatea printr-o mai înaltă 
productivitate a muncii sociale'1.

Ca o expresie a rolului deosebit cu care este investită pro
ductivitatea muncii în ansamblul factorilor de creștere econo
mică, în programele elaborate de partid privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării au fost prevăzute în mod constant rit
muri înalte de sporire a acestui indicator, au fost precizate mo
dalitățile, atît cele cu caracter general cît și cele specifice fie
cărei etape, prin care colectivele de oameni ai muncii pot în
făptui obiectivele stabilite. Astfel, pentru cincinalul în curs, se 
prevede ca pe ansamblul industriei, productivitatea muncii, cal
culată pe baza producției nete, să crească într-un ritm mediu 
anual de 7 la sută, urmînd ca pe seama creșterii productivității 
muncii să se obțină circa 80 la sută din sporul de producție 
netă. De asemenea, prin creșterea productivității muncii socia
le, ca expresie a economiei totale de muncă vie și de muncă 
trecută (materializată) pe ansamblul sferei producției materia
le urmează să se obțină. în actualul cincinal, circa 84 la sul;: 
din venitul național.

Exprimarea exactă a nivelului productivității

DATORITĂ LOCULUI pe care îl ocupă în sistemul facto
rilor de eficiență, precum și a rolului pe care îl deține în me
canismul de planificare, determinarea cît mai reală a nivelului 
productivității muncii dobîndește o importanță deosebită. Per
fecționarea metodologiei de calcul a productivității muncii în 
scopul reflectării cî.t mai reale a nivelului și evoluției acesteia 
necesită luarea în considerare, în calculul productivității muncii, 
atît a celei mai indicate forme de exprimare a producției, cît și 
a celei mai indicate forme de exprimare, a timpului de muncă 
vie consumat pentru producția respectivă.

Este știut că o îmbunătățire substanțială a sistemului de 
indicatori ai productivității muncii s-a realizat prin adoptarea 
de către Plenara C-C. al P.C.R. din martie 1978 a cadrului or
ganizatoric privind aplicarea noului mecanism economico-finan- 
ciar. Efectele pozitive ale acestor perfecționări au fost evidenți
ate în mod .convingător de rezultatele înregistrate de economia 
națională în ultimii ani. Totodată, pe parcursul aplicării 
noului mecanism au apărut și o serie de fenomene 
noi a căror soluționare contribuie la însăși materiali
zarea obiectivelor economice, între .acestea evidențiindu-se și 
elemente de natură metodologică. Vom exprima în continuare 
unele opinii cu privire la perfecționarea metodologiei de cuan
tificare și măsurare a indicatorului productivitatea muncii.

Pornind de la. modul în care este conceput și realizat sis
temul actual al indicatorilor productivității muncii utilizat în 
practica statisticii și a planificării activității întreprinderilor 
industriale, apreciem că acest sistem poate fi perfecționat pe 
următoarele planuri :

* extinderea, în activitatea de planificare și de statistică, a 
calculului productivității muncii fizice, exprimată în ore-om, la 
toate produsele principale realizate în întreprinderile industriale. 
Calcularea, în acest mod, a productivității, se poate realiza pe 
baza sistemului de evidență al întreprinderilor, sistem informa
țional care permite determinarea consumului de muncă vie 
aferent produselor respective, în vederea impulsionării preocu
părilor pentru reducerea consumului de muncă vie pe unitatea 
de produs ; '

® experimentarea și utilizarea în activitatea de planificare 
și statistică pentru exprimarea productivității muncii fizice și 

a indicatorului numărul de ore-om,la 1000 lei producție globală 
sau numărul de ore-om la 1 000 lei producție marfă.

Considerăm că în condițiile sistemului de indicatori valorici 
ai producției industriale aflat în practica planificării și statisticii 
din țara noastră, indicatorul numărul de ore-om la 1 000 lei pro
ducție globală exprimă mai exact nivelul productivității munci: 
decît producția marfă, indicator ce reflectă, precum se știe, 
rezultatele totale finale ale activității desfășurate pe o anumită 
perioadă de timp.

Indicatorii menționați pot furniza date utile privind evoluția 
productivității muncii fizice îndeosebi la întreprinderile care 
produc o gamă largă de produse și la care calculul productivi
tății muncii fizice, exprimată prin consumul de muncă, în ore- 
om pe unitatea de produs, este m.ai dificil de realizat. Calculul 
indicatorilor respectivi nu necesită un volum de muncă supli
mentar, aceștia putînd fi determinați în activitatea de planifi
care pe baza datelor privind fondul total de timp de muncă al 
întreprinderii, exprimat în ore-om, iar în activitatea de statis
tică, pe baza datelor din dările de seamă statistice privind uti
lizarea timpului de lucru al personalului muncitor. La utiliza
rea, în planificarea, urmărirea și analiza statistică a producti
vității munoii fizice, exprimată prin indicatorul numărul de 
ore-om la 1 000 lei producție globală sau numărul de ore-om la 
1 000 lei producție marfă este necesar să se țină seama de fap
tul că asupra nivelului și dinamicii productivității muncii fizice 
exprimate prin indicatorii menționați influențează și modifica
rea structurii producției-

în sfîrșit, un alt aspect vizat de noi îl constituie introduce
rea ca indicator obligatoriu de plan și statistic în activitatea în
treprinderilor industriale a productivității muncii orare. După 
cum se știe, în funcție de formele de exprimare ale timpului de 
muncă vie consumat (numărul mediu al personalului muncitor, 
zilc-om. ore-om) se poate calcula productivitatea muncii medii 
pe o persoană, productivitatea muncii zilnică și productivitatea 
muncii orară. în prezent, în activitatea de planificare și de sta
tistică a întreprinderilor industriale se calculează numai pro 
ductivitatea muncii pe o persoană, calculată pe baza producției 
nete, care se determină, așa cum se cunoaște, prin raportarea 
producției nete la numărul mediu al personalului muncitor (fără 
a cuprinde și categoria muncitori în formare). Să reamintim, 
totodată, și faptul că în cazul calculului productivității muncii 
pe o persoană, timpul de muncă cuprinde și timpul folosit ne
productiv (de zile-om întregi) ca urmare a includerii în numă
rul mediu al personalului muncitor și a personalului care nu a 
participat în anumite perioade de timp la activitatea întreprin
derii datorită concediilor de odihnă, concediilor medicale și de 
maternitate, învoirilor și absențelor.

Tocmai pornind de la neajunsurile metodologice semnalate 
apreciem că, simultan cu folosirea indicatorului productivitatea 
muncii pe o persoană, poate fi susținută utilitatea introducerii, 
productivității muncii orare ca indicator obligatoriu de plan și 
statistic. în cazul productivității muncii orare, în timpul de 
muncă va fi inclus numai timpul efectiv lucrat, exprimat în 
ore-om, ceea ce face ca productivitatea muncii orare să re
flecte mai real nivelul și evoluția 'productivității muncii. Spre 
deosebire de productivitatea muncii pe o persoană, care reflectă 
eficiența utilizării întregului personal muncitor al unei uni
tăți industriale, productivitatea muncii orare exprimă eficiența 
muncii prestate de personalul muncitor care a participat 
efectiv la procesul de producție

Necesitatea introducerii productivității muncii orare în acti
vitatea de planificare și statistică este cu atît mai evidentă dacă 
avem în vedere și măsurile de reducere treptată a săptămînii 
de lucru. Creșterea productivității muncii orare prin promo
varea progresului tehnic și perfecționarea organizării condu 
cerii, a producției și a muncii, constituie o condiție importantă 
a creșterii producției, prin care să se compenseze și pierderea 
de producție, ca urmare a reducerii săptămînii de lucru. Din 
punct de vedere al periodicității, ar fi posibil ca productivita
tea muncii orare să fie determinată lunar, trimestrial și anual.

Productivitatea muncii orare poate fi utilizată și în analiza 
comparativă a nivelului productivității muncii realizat in di
ferite țări, în cazul utilizării productivității muncii orare "fă- 
cîndu-se abstracție de durata săptămînii de lucru.

Prin includerea indicatorilor amintiți în sistemul actual a' 
indicatorilor productivității muncii în industrie se poate ere;, 
un sistem de indicatori ai productivității muncii în întreprin
derile industriale care să permită cunoașterea și analiza ma' 
bună a evoluției productivității muncii atît din punct de ve 



dere al consumului de muncă vie, cît și al consumului total 
de muncă vie și de muncă trecută. S-ar crea astfel și o bază 
informațională mai adecvată pentru fundamentarea măsurilor 
de creștere a productivității și analiza rezervelor de creștere a 
acesteia în întreprinderile industriale. Apreciem că perfecțio
narea sistemului de indicatori ai productivității muncii în 
contextul noului mecanism economico-financiar impune și re
vederea modului de tratare a conceptului de productivitate a 
muncii și a noțiunilor utilizate privind productivitatea muncii.

Definiri corespunzătoare unui conținut complex

DUPĂ OPINIA NOASTRĂ, aspectele noi care decurg din 
perfecționarea sistemului de indicatori ai productivității mun
cii pe baza măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R- din 
martie 1978 implică și anumite reconsiderări de ordin teoretic, 
în ce privește conceptul de productivitate a muncii. Această 
clarificare conceptuală este impusă și de faptul că în unele 
lucrări și studii.se mențin definiții și noțiuni privind produc
tivitatea muncii care corespundeau conținutului indicatorilor 
productivității muncii utilizați în industrie și în alte ramuri 
ale producției materiale pînă la introducerea noului mecanism 
economico-financiar ; de aici și utilizarea unor noțiuni difei-ite 
pentru același aspect al productivității muncii sau atribuirea 
unui conținut diferit acelorași noțiuni. Astfel, pentru expri
marea productivității muncii în accepțiunea sa largă, de ex
presie a economiei totale de muncă vie și de muncă, materia
lizată, la diferite niveluri ale economiei naționale se folosesc 
noțiuni ca : productivitatea muncii nete, productivitatea netă, 
productivitatea întregii munci sociale, productivitatea muncii 
totale, productivitatea muncii sociale, productivitatea muncii 
naționale, productivitatea muncii individuale. Noțiunea de 
productivitatea muncii individuale este folosită și ea cu un 
conținut diferit: pentru exprimarea productivității muncii în 
condiții specifice de înzestrare tehnică, pentru exprimarea pro
ductivității muncii, ca expresie a economiei totale de muncă 
vie și de muncă trecută la nivelul întreprinderilor. Pentru 
exprimarea productivității muncii fizice se folosesc noțiuni 
ca : productivitatea muncii fizice, productivitatea globală, pro
ductivitatea socială a muncii. Ar putea fi date și alte exemple, 
care atestă necesitatea reconsiderării sistemului de noțiuni 
utilizate în legătură cu productivitatea muncii, pornind de la 
analiza conținutului economic al indicatorilor productivității 
muncii folosiți în prezent la diferite niveluri ale economiei.

Un aspect care ar putea fi supus discuției vizează definiția 
generală a productivității muncii. Se află, încă, în uz, definiția 
generală a productivității muncii potrivit căreia mărimea pro
ductivității muncii se măsoară prin cantitatea de produse ob
ținute într-o unitate de timp. O asemenea definiție corespunde 
sistemului de indicatori ai productivității muncii utilizați îna
inte de introducerea prin noul mecanism economico-financiar 
a productivității muncii calculată pe baza producției nete, ca 
indicator de bază al productivității muncii. Ținînd seama de 
conținutul economic al acestui indicator și al utilizării și a 
altui indicator al productivității muncii — productivitatea 
muncii fizice, care reprezintă un aspect parțial al productivi

tății muncii — considerăm că definiția generală a productivi 
tății muncii, corespunzătoare acestor indicatori ar necesit; 
unele modificări, ar putea fi mai adecvat formulată astfel 
productivitatea muncii exprimă volumul producției obținu 
într-o unitate de timp de muncă sau timpul de muncă cheltui 
pe Unitatea de producție. Prin volumul de producție înțelegîn 
du-se în cazul calculului productivității muncii pe baza pro 
ducției nete — producția netă, iar în cazul calculului productivi 
tății muncii fizice — producția în unități fizice. Prin această de. 
finiție se asigură o legătură corespunzătoare între definiția gene 
rală a productivității muncii și conținutul indicatorilor produc
tivității muncii calculați în practica economică.

Un alt aspect asupra căruia consider că este necesar să re
flectăm în vederea unei tratări corespunzătoare vizează ideea 
care se relevă în multe lucrări și studii potrivit căreia, în va
loarea produselor, ca urmare a creșterii productivității muncii, 
„scade ponderea muncii vii și implicit are loc o creștere rela
tivă a muncii materializate". După opinia noastră, această teză 
este valabilă în cazul în care productivitatea muncii este li
mitată la economia de muncă vie, respectiv în cazul în care 
se are în vedere productivitatea muncii fizice. în condițiile în 
care productivitatea muncii este calculată pe baza producției 
nete, respectiv dacă se are în vedere productivitatea muncii 
într-o accepțiune largă, ca expresie a economiei de muncă vie 
și de muncă trecută, teza respectivă nu mai corespunde. în 
fapt, la creșterea productivității muncii calculată pe baza pro
ducției nete contribuie atît reducerea cheltuielilor cu munca 
vie, cît și a cheltuielilor materiale.

Fără a ne propune formularea unor soluții definitive, con
siderăm că pentru exprimarea productivității muncii la dife
rite niveluri ale economiei naționale și sub aspectele sub care se 
impune a fi studiată, este edificatoare utilizarea următoarelor 
noțiuni : a) productivitatea muncii sociale, pentru exprimarea 
productivității muncii pe ansamblul sferei producției materiale 
și avînd în vedere accepțiunea complexă a productivității mun
cii, respectiv ca o categorie economică prin care se exprimă 
economia totală de muncă vie și de muncă trecută și pentx-u 
exprimarea căreia se folosește, după cum se știe, indicatorul 
„venitul național pe o persoană ocupată în sfera producției 
materiale" ; b) productivitatea muncii, pentru exprimarea pro
ductivității muncii la nivelul ramurilor producției materiale 
și al întreprinderilor și într-o accepțiune, de asemenea, com
plexă a productivității muncii — ca expresie a economisirii 
muncii vii și a muncii materializate ; în funcție de nivelul la 
care se calculează se utilizează pentru exprimarea ei produc
ția netă sau produsul net pe o persoană; c) productivitatea 
muncii fizice, pentru exprimarea productivității muncii numai ' 
sub aspectul economisirii muncii vii, exprimate la diferite ni- ' 
vel uri ale economiei naționale prin indicatori specifici : consumul , 
de muncă, exprimat în ore-om, pe unitatea de produs ; con- | 
sumul de muncă, exprimat în ore-om, la 1 000 lei producție j 
globală, produs global sau produs social sau prin alți indica- j 
tori prin care se poate exprima economia de muncă vie pe 
unitatea de producție și de prestație de servicii.

prof. dr. C. ȘTEFAN
Academia „Ștefan Gheorghiu"

Arăturile de toamnă
(Urmare din pag. 9)

menele agrotehnice a arăturilor de 
toamnă, ci și de executarea acestei lu
crări în condiții superioare din punct 
de vedere calitativ. în afară de cerim 
țele agrotehnice legate de respectarea 
uniformității adîncimii, de acoperirea 
resturilor vegetale sau de mărunțirea 
solului, o mare însemnătate are, în a- 
ceastă toamnă, efectuarea unor lucrări 
speciale care să asigure în primăvară 
evitarea băltirii apelor’ pe ogoare. în 
acest scop este necesară alinarea solu
rilor compacte, astfel ca ele să devină 
permeabile la apă. O mare însemnătate 
are măsura luată recent de echipare a 
plugurilor cu scormonitori, care asigu
ră ca pe solurile grele, odată cu arătu
rile adinei, să se execute și o afînare în 
profunzime pe încă 10—12 cm.

De asemenea, pentru evitarea băltirii 
este necesar acum să fie eliminate cro- 
vurile, locurile joase pe care strîngerea 
apei ar împiedica, în primăvară, reali
zarea la timp a însămînțărilor. în acest 
scop, după arături trebuie executate 
lucrări de nivelare. Pe terenurile cu 
denivelări mai mari trebuie folosite ni
velatoarele tractate, aflate în datarea 
agriculturii, iar pe locurile unde deni
velările sînt reduse este indicată o lu
crare cu grapa cu discuri la care se 
atașează grapa cu colți reglabili. Cea 
de-a doua soluție prezintă și avantajul 
că realizează și o mărunțire suplimen
tară a bulgărilor rămași în urma ară
turii de toamnă.

Pentru terenurile cu pante mai mari 
de 6°, este indicat ca arăturile să se 
facă numai paralel cu curbele de nivel, 
spre a evita levigarea solului și ero

darea terenului. Experiența stațiunii 
centrale de cercetări Perieni, jud. Vas
lui, a arătat că această măsură consti
tuie o premisă a organizării antierozio- 
nale a teritoriului, o cale sigură pen
tru punerea deplină în valoare a tere
nurilor accidentate. în acest scop tre
buie să se folosească la maximum trac
toarele pe șenile de 45 CP și 80 CP 
din dotarea agriculturii noastre, care, 
lucrînd cu pluguri reversibile pot ara 
paralel cu curbele de nivel. Deși folo
sirea tractoarelor pe șenile în zonele 
colinare înseamnă cheltuieli suplimen
tare la arătură de 50 lei/ha, acestea 
sînt recuperate din plin prin sporul de 
producție realizat și prin evitarea de
gradării terenului arabil.

Folosirea deplină a puternicului po
tențial mecanic al agriculturii noastre 
este, în aceste zile, o cerință de bază 
pentru încheierea într-o perioadă scurtă 
și în condiții calitative superioare a a- 
răturilor adînci de toamnă pentru asi
gurarea unor recolte mari în anul 1983,

studii.se


CITITORII AU CUVÎWTUL
Preț

1NCEP1ND cu data de 1 august 1980 a 
intrat în vigoare STAS-ul nr. 11229, care 
se referă la cartofii destinași ca materie 
primă la fabricile de amidon și spirt, Le
gal și firesc ar fi fost ca, incepind de la 
această dată, recepția tuturor cantităților 
de cartofi pentru fabricarea spirtului și 
amidonului să se tacă după cerințele și 
indicațiile acestui STAS. Dar neexistind 
incă preț legal stabilit pentru această 
materie primă, nici în prezent STAS-ul 
arătat mai sus nu poate fi utilizat la 
recepția cantităților de cartofi de către 
fabricile de spirt și amidon. Unitățile 
noastre slnt nevoite să recurgă la pre
vederile STAS 3787/1980 referitor la car
tofii destinați pentru consum alimentar, 
deoarece prin actele normative emise 
pină in prezent numai pentru aceștia este 
stabilit preț de procurare.

Nutrim speranța că organele compe
tente nu vor mai întîrzia in fixarea și apro
barea prețului pentru cartofii industriali 
destinați fabricării spirtului și amidonului, 
finind seama de cerințele stabilite de 

STAS pentru acest produs.

Nicolais PITICARU 
întreprinderea ele spirt, bere 

și amidon din Rădăuți

Investiții
COOPERAȚIA meșteșugărească are un 

rol deosebit in satisfacerea cerințelor 
populației de bunuri de larg consum și 
servicii, in valorificarea unor resurse loca
le etc. Pentru a rezolva cum se cuvine 
aceste deziderate doresc să aduc in dis
cuție două probleme.

Mai Mii este vorba de investiții. Ți- 
nînd seama de dificultățile existente in 
prezent in acest domeniu, propunem ca 
valoarea de plan la investiții pentru ame
najări să fie dată ca cifră globală; așa 
cum se procedează la poziția dotări, ur- 
mind ca nominalizarea lucrărilor și apro
barea acestora, pe baza solicitărilor de la 
cooperative, să se facă de către uniunea 
județeană, in funcție de prioritate și de 
eficiența investiției respective.

O a doua temă este legată de posi
bilitatea folosirii pensionarilor cu aptitu
dini în arta meșteșugurilor și care ar pu
tea aduce un aport substanțial în secto
rul nostru. Problema îmbracă și aspectul 
social, pentru că mulți dintre pensionari 
- odată Teșiți din activitatea zilnică — se 
consideră inutili. Cînd lie referim la pen
sionari, ne gîndim ca pensia acestora să 
nu fie afectată de veniturile obținute in 
activitatea de industrie mică.

Ion MURGAN
Contabil șef la U.J.C.M. 

Dîmbovița

ECOURI

Mijloace tehnice
PROBLEMELE ridicate în articolul „De 

ce nu sînt folosite mijloacele tehnice din 
dotare la nivelul posibilităților", publicat 
în nr. 15 al „R.E.", au fost analizate de 
Centrala de exploatare a lemnului și di

recțiile de specialitate din minister, lirîn- 
du-se măsuri efective pentru eliminarea 
acestora. S-au întocmit pe fiecare unitate 
și loc de muncă grafice concrete de des
fășurare normală a activității. Restanțele 
înregistrate in activitatea din exploatările 
forestiere și cauzele acestora au fost 
analizate și de organele superioare și de 
sinteză, elaborindu-se un program de mă
suri ce a fost aprobat de Consiliul de 
Miniștri. Acest program include și darea 
in producție suplimentară a 942 mii mc 
din masa lemnoasă restantă din anii 
1980-1981, concomitent cu completarea 
stocurilor normate, in exploatările fores
tiere cu 1 097 mii mc.

Pentru eliminarea cauzelor care au con
dus la stagnări in activitatea mijloacelor 
din dotare și pentru realizarea nivelurilor 
din program privind darea în producție a 
masei lemnoase planificate, inclusiv a res
tanței, la toate întreprinderile forestiere de 
exploatare și transport se acționează pen
tru : organizarea activității de exploatare 
pe principiul concentrării forței de muncă 
și a mijloacelor tehnice din dotare ; încăr
carea la capacitatea maximă pe fiecare 
cursă a mijloacelor folosite la colectarea 
masei lemnoase ; echiparea tractoarelor 
și tunicularelor cu dispozitive anexe (cior- 
chinare) in vederea reducerii timpilor de 
încărcare ; creșterea volumului^ de piese 
de schimb recondiționate în atelierele pro
prii ; organizarea lucrului cu mijloace de 
transport masă lemnoasă in schimburi pre
lungite sau in 2 schimburi, după necesi
tăți ; organizarea activității de incărcare- 
descărcare a mijloacelor de transport prin 
reducerea cu minimum 3O°/o a timpilor de 
staționare, urmărindu-se realizarea unui 
parcurs mediu zilnic de 200 km pe fiecare 
autovehicul care transportă masă lem
noasă etc.

Considerăm că prin aceste măsuri indi
catorii de utilizare a mijloacelor tehnice 
din dotare se vor Îmbunătăți și vor reflec
ta posibilitățile reale aie colectivelor de 
oameni ai muncii din exploatările fores
tiere.

Gh. CONSTANTINESCU 
adjunct al ministrului,

Ministerul Industriei Lemnului

Industria mica
ARTICOLUL „Valorificarea potențialului 

de export al micii industrii" („R.E." nr. 13) 
scoate in evidență o serie de aspecte rea
le cu care se confruntă cooperația mește
șugărească pe linia dezvoltării activității 
industriei mici și a realizării sarcinilor de 
olan la export.

înființarea ICECOOP și organizarea co
respunzătoare a activității de comerț exte
rior a constituit un factor pozitiv in dez
voltarea exportului cooperației meșteșugă
rești, reflectată prin dinamica ridicată și 
eficiența exporturilor realizate in perioada 
1969-1982. Astfel; volumul exportului rea 
Uzat in anul 1981, comparativ cu cel rea
lizat in anul 1969, este de 7,4 ori mai mare 
oe relația CTS și de 8,6 ori mai mare pe 
relația DL. De asemenea, numărul sorti
mentelor a crescut de la 2 600 in 1969 la 
ceste 7 000 in 1981, al clienților externi 
de la 250 la peste 750, iar numărul țări
lor în care s-au exportat produsele coope
rației meșteșugărești a crescut de la 21 la 
peste 60 de țări.

Produsele ce fac obiectul activității de 
export sini foarte diversificate și cu un

'i
pronunțat caracter artizanal care, compa
rativ cu alte categorii de mărfuri ce se 
exportă din industria republicană, prezintă 
unele particularități : se realizează în pes
te 250 cooperative mixte cu activități 
multiple, dispersate pe intreg teritoriul ță
rii ; un volum însemnat de produse se rea
lizează cu munca la domiciliu (covoare, 
cusături-țesături, împletituri etc.); nomen
clatura produselor ce se exportă este foar
te largă și cuprinde toate ramurile pro
ducției, insumînd peste 7 000 sortimente și 
modele, intr-o continuă prefacere - pen

tru a fi mereu in actualitate - adaptîn- 
du-se cerințelor externe in ceea ce pri
vește utilitatea, conținutul artistic, forma 
de prezentare etc. ; sînt in general pro
duse mărunte și de valori mici, cu un con
ținut ridicat de manoperă, valorificind — la 
unele din acestea — materii prime din re
surse locale (ceramică, cusături-țesături, 
împletituri pai, foi porumb, răchită, papu
ră etc.), și se realizează pe piața externă 
cu un aport in devize ridicat, la care ma
nopera reprezintă 5O-6O°/o din prețul de 
export al produselor. Desfacerea produse
lor implică consumarea unui volum relativ 
mare de muncă, angrenarea unui personal 
de specialitate care să fie in contact per
manent cu piețele externe, ceea ce soli
cită inițiativă, competență, răspundere și 
o preocupare permanentă din partea tu
turor lucrătorilor care concură la realiza
rea și valorificarea la export a produselor 
coop erați ei meșteșugărești.

In ceea ce privește gradul de integrare 
a fabricației produselor exportate, arătăm 
că pe relația CTS acestea — așa cum s-a 
specificat și in articol — au un conținut de 
1OO°lo românesc. La exportul pe relația DL, 
avind in vedere particularitățile piețelor 
capitaliste legate de tradiție, diversitatea 
formelor de comercializare etc., unele din 
mărfurile exportate sînt executate după 
mostrele clienților externi sau după creați
ile și indicațiile acestora.

Constantin HUȘTEA 
director în UCECOM

Consumuri
IN VEDEREA eliminării depășirilor înre

gistrate la consumurile materiale (a se 
vedea articolul „Reducerea consumurilor 
materiale la baza reducerii costurilor de 
producție" apărut in nr. 21 al „R.E.") s-au 
luat măsuri pentru urmărirea consumurilor 
și încadrarea lor in cele planificate. Astfel, 
se va proceda la funcționarea în coopera
re a instalațiilor de metanol 11 cu metanol 
IV și prin oprirea unui compresor de sin
teză cu economie de 1 MWh și 50 mc gaz 
metan/tonă, se vor recupera gaze rezidu
ale de la formol intr-un cazan de abur de 
30 t/h (se vor economisi 7 600 tcc/an) ; se 
va reduce timpul de stabilizare a N.C. co- 
loxilină (se vor economisi 714 tcc/an). Alte 
măsuri vizează modificarea tehnologiei la 
stabilizarea intiia a nitrocelulozei (354 
tcc/an) ; reducerea aburului la rectifica
rea apelor stano/ice prin reducerea volu
mului acestor ape (857 tcc/an).

Urmărirea permanentă o realizării aces
tor măsuri va asigura înlăturarea depăși
rilor de norme de consum, încadrarea in 
cotele planificate și creșterea valorii eco
nomiilor,

I. TRĂISTARU 
directorul Combinatului chimic

„Victoria"
Pagină realizată de

Emil ZAMFIRESCU
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Creșterea suplimentară 
a productivității muncii «o

CONTINUAM prezentarea sintezei răspunsurilor primite — de la unități din 
industrie și transporturi, situate pe primele locuri în întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1982 — în cadrul 

anchetei organizate de redacția noastră, pe tema : ce factori principali și ce mă
suri concrete au ajutat colectivul dv. în creșterea suplimentară a productivității 
muncii ?*)

* ) Prima parte a sintezei a fost publica
tă în nr. 43/1982 al „R.E.“

I

Au participat factori de răspundere de la : întreprinderea de fier Vlahița, în
treprinderea de avioane Bacău, întreprinderea de piese de schimb și utilaje pen
tru industria chimică Satu Mare, întreprinderea de produse zaharoase București, 
Depoul C.F.R. Fetești, întreprinderea de transporturi auto Vrancea, întreprinderea 
de exploatare portuară Constanța.

Reamenajarea fluxurilor, 
mai bună organizare, 
ridicarea calificării

BUNA ORGANIZARE a întreprinde
rilor, a proceselor tehnologice începe 
cu organizarea cît mai rațională a fluxu
rilor de producție. Aceasta nu este un 
element dat o dată pentru totdeauna ; 
ea variază odată cu modernizarea 
echipamentului și a tehnologiilor, cu 
reprofilările, cu schimbarea sortimenta- 
ției și, de bună seamă, odată cu apari
ția unor idei pentru soluții mai bune 
decît cele gîndite inițial de către pro- 
iectanți și organizatori. îmbunătățirea 
fluxurilor trebuie să aibă în vedere e- 
liminarea locurilor înguste, a transpor
turilor interne inutile sau încrucișate, 
minimizarea distanțelor pe care le au 
de parcurs muncitorii și obiectele mun
cii, succesiunea logică a fazelor de pre
lucrare.

Specialiștii din atelierele de proiec
tare și cadrele de conducere din secții
le I.A. Bacău au reanalizat fluxurile la 
principalele produse și lucrări de re
parații, reorganizîndu-le pe subansam- 
ble mari și operații principale ; în .mod 
adecvat, au fost constituite echipe 
complexe din muncitori de diferite spe
cialități. Importante sporuri de produc
tivitate s-au înregistrat la I.P.S.U.I.C. 
Satu Mare, în urma aplicării unor mă
suri ca : organizarea fabricației celor 6 
tipuri de armături industriale din oțel 
pentru presiuni nominale de 100 atm., 
într-un flux ce cuprinde, în același 
atelier, toate operațiile — de la debi
tare pînă la ambalare, cu posibilitate 
de trecere rapidă de la un tip la altul ; 
centralizarea operațiilor de debitare și 
a utilajelor specifice, care a adus avan
taje și în ce privește folosirea mai ju
dicioasă a tablelor (prin croire combi
nată și valorificarea căzăturilor, redu
cerea fluxurilor de informații pentru 
compartimentele funcționale); organiza
rea unui depozit central de semifabri
cate — soluție care, deși solicită un vo
lum mai mare de transport interfaze, 
permite în schimb o mai bună pregătire 
a fabricației (toate reperele unui produs 
— provenite de la debitare, turnătorie, 
din colaborări etc. — trec prin acest 
depozit, de unde sînt repartizate la a- 
telierele de montaj si finisaj în așa fel 
îneît să nu se producă stagnări în pro
ducție și să nu se recurgă la soluții im
provizate) ; organizarea atelierului de 

fabricație a pieselor de schimb pentru 
industria chimică în cadrul secției de 
turnătorie, formulă ce a eliminat trans
portul pe distanța de 3 km între tur
nătorie și secția de prelucrare, a redus 
volumul rebuturilor și remanierilor, al 
muncii de birou (note de transfer, bo
nuri de însoțire).

în condițiile unui grad de mecaniza
re ce a atins 89%, la I.E.P. Constanța 
a fost adoptată o soluție de organizare 
menită să valorifice optim dotarea : ac
tivitățile de manipularp a mărfurilor 
(secțiile de exploatare portuară) și de 
mecanizare a operațiilor (secțiile de 
mecanizate) au fost comasate în secții 
complexe de exploatare, structură ce 
a creat și cadrul organizatoric pentru 
înființarea unei noi meserii : docher-

mecanizator (care lucrează manual ca 
docher, iar cînd e nevoie preia din parc 
și conduce utilajul adecvat), cu o pon
dere de 17,5% în totalul personalului 
muncitor. Efecte : reducerea necesaru
lui de muncitori cu 11,2%, realizarea a 
60 mii tone trafic suplimentar, econo
mii de aproape 3 milioane de lei. Pe 
seama mai bunei organizări a locurilor 
de muncă, utilizării unor tehnologii 
complex mecanizate cu folosirea de 
scule și dispozitive create de oamenii 
muncii din întreprindere, lucrului în 
echipe complexe în care docherii-meca- 
nizatori au un rol important, în pri
mele 8 luni din acest an timpul de sta
ționare a navelor pentru operațiuni de 
încărcare-descărcare s-a redus cu 31,9%, 
realizîndu-se un sold favorabil de dis
patch în valoare de peste 1,2 milioane 
dolari S.U.A. — de 4,5 ori superior ce
lui obținut în perioada corespunzătoare 
a anului trecut; totodată, în condițiile 
menținerii aceleiași capacități de pro
ducție și ale creșterii ponderii mărfu
rilor cu productivități scăzute, traficul 
maritim realizat a atins circa 2,9 mili
oane de tone.

Măsuri de organizare specifice trans
portului rutier au fost adoptate la 
I.T.A. Vrancea : utilizarea integrală — 
intensivă și extensivă —a parcului de 
remorci, introducerea schimbului II la 
autobasculante, creșterea timpului zil
nic de exploatare (deci și a timpului 
de utilizare tarifabil) a autovehicule
lor, optimizarea comenzilor în traficul 
județean pentru mai mulți expeditori și 
eliminarea curselor neproductive, folo
sirea autovehiculelor de mare capacita

te pentru combinarea mai multor expe
diții pe cursă în traficul interurban.

Alte intervenții pe planul organiză
rii se referă la : extinderea acordului 
global (la I.A. Bacău proporția atinsă 
este de 90,6% din muncitorii direct pro
ductivi și de 78% din totalul muncito
rilor ; la întreprinderea de fier Vlă- 
hița au fost încheiate contracte de a- 
cord global —ihcluzînd și maiștrii — 
la nivelul posibilităților efective ale 
formațiilor de lucru, pentru realizarea 
integrală a contractelor și repartițiilor 
și a unei cantități suplimentare la pro
dusele cu rentabilitate ridicată) ; poli- 
servirea mașinilor (31 mașini-unelte de 
bază lucrează în acest regim la I.A. 
Bacău) ; introducerea pe calculator a 
activităților legate de pregătirea și lan
sarea producției (fișe tehnologice, bo
nuri de lucru, de materiale, încărcare?» 
secțiilor, atelierelor, locurilor de mun
că, utilajelor) la I.P.S.U.I.C. Satu Mare; 
utilizarea intensivă a parcului de loco
motive al Depoului Fetești prin întoc
mirea unor turnuse grafice cît mai 
strînse, cu ferestre cît mai mici ; re
ducerea ponderii muncitorilor indirect 
productivi șt de deservire la I.T.A. 
Vrancea (de la 2,7% la 2,4) ; întărirea 
ordinii și disciplinei (la I.A. Bacău in
dicele de utilizare a fondului de timp 
disponibil al personalului muncitor a 
crescut în semestrul I cu 0,4% față de 
perioada corespunzătoare din anul tre
cut, ajungînd la 9S,2%, numai pe a- 
ceastă bază obținîndu-se un spor de 
producție netă’ de circa 900 mii de lei).

Paralel cu utilizarea mai bună a for
ței de muncă, se acordă o atenție apar
te bunei pregătiri profesionale a tutu
ror lucrătorilor. Școlile pentru perso
nalul de locomotivă și personalul de 
atelier de la Depoul Fetești, cursurile 
predate de personalul tehnico-ingine- 
resc propriu au asigurat calificarea, po
licalificarea și specializarea a sute de 
oameni ai muncii ; este interesantă 
ideea de a utiliza ca material intuitiv o 
machetă la scară redusă a locomotivei 
electrice, care, familiăriziîndu-i pe 
cursanți cu circuitele electrice funcțio
nale, îi ajută să poată localiza și re
media singuri defecțiunile ce ar apare 
în funcționarea locomotivelor pe care 
vor lucra. La I.A. Bacău reciclarea a 
devenit o permanență ; în acest an au 
fost cuprinși în cursuri de perfecționa
re profesională 822 de muncitori, 70 de 
lucrători cu studii' superioare și 110 cu 
studii medii, iar în secțiile de repara
ții toți muncitorii și controlorii au ab
solvit programe de însușire a noilor 
tehnici și procedee tehnologice.

influența economiei 
de materiale

REVENIM la ideea expusă în intro
ducerea sintezei : polivalența noului 
mecanism economico-financiar, capaci
tatea lui ca prin îmbunătățirea unui in
dicator calitativ să se obțină ameliora
rea și a celorlalți. După cum reduce
rea consumului de manoperă influen
țează pozitiv eficiența economică de 
ansamblu, tot astfel planificarea, urmă
rirea și raportarea productivității mun
cii calculată la producția netă face ca 
dinamica acestor doi indicatori să fie 
direct proporțională. Cu alte cuvinte, 
reducerea cheltuielilor materiale, mă
rind producția netă, mărește și cuantu
mul valoric al productivității pe om 
al muncii. Totodată, diminuarea con-



-^^^^^^^^COEDUCERE-OReAMIZĂRE

sumurilor specifice de materii prime, 
materiale, energie, combustibili pe u- 
nitatea de produs (de volum al activi
tății), economisind munca trecută, în
seamnă pe plan macroeconomic crește
rea productivității muncii sociale.

Vom insista asupra unor exemple de 
la unitățile din transporturi.

Recondiționarca pieselor și subansam
blelor nu numai că rezolvă probleme 
de aprovizionare uneori dificile, dar re
vine și mai ieftină decât procurarea și 
utilizarea de piese noi. încă mai impor
tant este efectul pe planul economiei 
naționale, căci pe această cale se dimi
nuează suprasolicitarea unităților pro
ducătoare de piese de schimb, produc
ția lor puțind satisface în mai bune 
condiții necesarul pentru fabricația de 
■mașini, utilaje, mijloace de transport 
noi — și se economisesc materiale ne
cesare pentru alte nevoi. La Depoul 
C.F.R., Fetești atelierele au fost dotate 
cu un dispozitiv de lepuit și o mașină 
de rectificat care asigură recondiționa- 
rea în bune condiții a duzelor de in- 
jeetoare pentru motoarele diesel, cu un 
dispozitiv de regenerat benzi de vite- 
zometre. Atelierul de reparat agregate, 
înființat la I.T.A. Vrancea, execută re- 
condiționarea anumitor repere ; între
ținerea și repararea autovehiculelor 
sînt facilitate prin schimbul de agre
gate.

Recuperarea și reintroducerea în cir
cuitul economic a materialelor refolo- 
sibile prezintă avantaje asimilare. La 
beneficiile suplimentare de peste 17 
milioane de lei, realizate în 8 luni de 
colectivul I.E.P. Constanța, au contri
buit cu circa un milion colectarea de 
pe platforma portuară și valorificarea 
prin întreprinderile de specialitate a 
431 tone de metale feroase și 23 tone 
de neferoase, a 36 tone de ulei uzat, 
25 tone de hîrtie. I.T.A. Vrancea, folosind 
anvelopele auto fără a depăși limita ad
misă pentru reșapare, a obținut, peste 
cantitatea planificată, 497 de anvelo
pe reșapate, la un cost de numai o pă
trime față de al celor noi — de unde 
o economie de circa 600 mii de lei. U

leiul de transformator de la locomo
tivele electrice este regenerat, la De
poul Fetești, într-o instalație proprie.

La mai mult de 700 mii de lei se ri
dică valoarea economiilor realizate de 
I.E.P. Constanța prin reducerea consu
murilor de combustibil și energie (224 
t motorină, 21 t benzină, 700 Gcal ener
gie termică, 20 MW energie electrică), 
datorită unor măsuri gospodărești prin
tre care modernizarea centralelor ter
mice (dotarea cu preîncălzitoare de 
combustibil, cu arzătoare moderne, 
lungirea circuitelor de gaze arse), recu
perarea energiei termice (a condensu
lui, a gazelor arse de la cuptoarele de 
forjă), evitarea funcționării utilajelor 
portuare cu sarcină redusă sau în gol, 
raționalizarea iluminatului. Acordarea 
carburanților și lubrifianților numai 
după verificarea consumurilor anteri
oare, pe baza indicațiilor aparatelor de 
bord (tahograf, kilometraj) i-a deter
minat pe șoferii de la I.T.A. Vrancea 
să adopte regimuri de exploatare cît 
mai economice.

Cîteva propuneri

ÎNTREPRINDERILE la care ne-am 
referit se mențin și pe 9 luni în eșalo
nul de frunte al întrecerii, chiar dacă 
unele dintre ele s-au deplasat pe locul 
II sau III. Mobilizate de indicațiile și 
sarcinile date de secretarul general al 
partidului lucrătorilor din economie, 
pentru îndeplinirea-în cele mai bune 
condiții a planului pe S.982 și pregăti
rea exemplară a activității din anul vi- 
itpr, colectivele acestor unități .se pre
ocupă în continuare de valorificarea 
a noi rezerve de creștere a productivită
ții muncii, element decisiv în obținerea 
unei înalte eficiențe economice.

Ținând seama demnele dificultăți în- 
tîmpinate pînă acum, care s-au răsfrânt 
negativ și asupra nivelului productivi
tății muncii, ca și pentru mai buna'va
lorificare a experienței pozitive, răs
punsurile la ancheta noastră avansează 
și cîteva propuneri la adresa organelor 

ierarhic superioare, celor de sinteză și 
a unităților colaboratoare :

0 asigurarea unui fiux coerent de 
informații tehnologice între unitățile 
centralei de resort și chiar cu alte uni
tăți cu profil similar, pentru a nu se 
mai consuma efort și timp cu soluțio
narea unor probleme deja rezolvate. în 
altă parte (I.P.S.U.I.C. Satu Mare) ;

© pe aceeași linie, organizarea unor 
mai frecvente schimburi de experiență 
în vederea cunoașterii reciproce a mă
surilor adoptate de către întreprinderile 
din sector (I.P.Z. București) ;

• acordarea unor competențe lărgite 
întreprinderilor în luarea de măsuri 
operative impuse de situațiile deosebite 
ce se ivesc în realizarea planului. De 
pildă : dacă în cursul anu'lui, un bene
ficiar solicită un produs nou, neprevă
zut inițial în planul tehnic, nu se poate 
trece la pregătirea fabricației (care im
plică un consum de muncă și cheltuieli 
bănești), deoarece nu se admite intro
ducerea în plan sau schimbarea pozi
ției de plan — astfel că asimilarea se 
poate face abia în anul următor (între
prinderea de fier Vlăhița) ;

® valorificarea mai largă a avanta
jelor transportului combinat cale fe- 
rată-auto, ceea ce implică dotarea în
treprinderilor de transporturi auto cu 
un număr mai mare de camioane echi
pate. cu macara și organizarea mai 
bună, de către beneficiari, a operațiu
nilor de încărcare-descărcare în schim
bul II ; creșterea volumului de măr
furi expediate de către unitățile co
merciale în sistem containerizat și pa- 
letizat, pentru a reduce staționările 
mijloacelor de transport la încărcare- 
descărcare ; furnizarea, de către între
prinderile constructoare de autovehicu
le, a unor repere mărunte cu uzură ra
pidă, ceea ce ar permite recondiționa- 
rea cu cheltuieli reduse a unor agre
gate de valoare mare : livrarea ritmică 
de către producători a uleiurilor, moto
rinei și anvelopelor, pentru a nu se 
crea imobilizări în exploatarea parcului 
auto.

Dorin COî'ISTANTiNESCU

OPINII

Conducerea întreprinderii: 

denumire și conținut
IN nr. 37/1982 al „Revistei economice"', conf. dr. Mihai Nicolae 

și șef lucr. dr. Ioan Mihai, de la Institutul politehnic Iași, au 
abordat unele „Aspecte relative la conținutul și structura activi
tății de organizare". Consider util să prezint un alt punct de ve
dere ce poate contribui la definirea conceptelor de bază ale știin
ței conducerii.

Tratarea problematicii din întreprinderi printr-un model al 
procesului de producție constituie un argument solid și logic 
pentru a demonstra complexitatea acesteia. Pe bună dreptate 
este resimțită și reclamată de autorii menționați necesitatea de 
a se preciza denumirea disciplinei care tratează această proble
matică. Și din interiorul întreprinderii se simte nevoia unor pre
cizări privind conceptele de bază, intrucit concepte de genul : 
„conducerea și organizarea producției", ..organizarea și condu
cerea întreprinderilor" pot crea confuzii. Nici denumirea propusă 
în articol : „conducerea și organizarea producției in întreprin
deri" nu mi se pare a fi cea mai adecvată.

Pe de o parte : de ce organizare și conducere ? „Organizarea" 
este un atribut al conducerii, la fel ca și previziunea-planifica-

rea.—, reglarea-coordonarea, evidența-controlul, decizia. A asocia 
conceptului de conducere doar unul din atributele conducerii în
seamnă o limitare nejustificată. Fiecare atribut este important 
și în majoritatea cazurilor se intercondiționează cu celelalte, deși 
există o succesiune în timp a intercondiționărilor. Dezvoltarea 
mai deosebită, la un -moment dat, a tehnicilor și metodelor de 
lucru specifice pentru unul dintre atribute nu este un argument 
pentru asocierea exclusivă a acestuia la conceptul de conduc’ere.

Pe de altă parte: titlul propus de autori sugerează ideea că 
in cadrul disciplinei se. predau doar cunoștințe privind condu
cerea și organizarea producției, Funcția de producție este, in
tr-adevăr, importantă ; dar celelalte funcții — cercetare-dezvol- 
tare, financiar-contabil, comercial, personal — au și ele un rol 
însemnat pentru atingerea obiectivelor în cadrul unei întreprin
deri. Orice specialist din întreprindere — indiferent de postul 
pe care-l ocupă — este pus in situația de a rezolva, pe lingă 
problemele specifice domeniului în care lucrează, și probleme 
ce aparțin altor domenii. De pildă, un inginer din sfera pro
ducției trebuie să posede cunoștințe menite să asigure realiza
rea funcțiilor întreprinderii în probleme de personal, financiar- 
contabil, comercial, cercetare-dezvoltare, pentru sectorul pe ca
re-l coordonează sau în care lucrează.

Cred că denumirea „Conducerea întreprinderii" ar cuprinde 
mai exact problematica ce se cere a fi abordată în cadru’ disci
plinei pentru asigurarea, cunoștințelor de bază necesare unui 
absolvent de învățămînt superior ce va lucra In întreprindere.

Carol MANGIUREA 
șeful serviciului organizare 

din Centrala industrială siderurgică Galați



In întîmpiiiarea Conferinței Naționale a P.C.R.

^UPEUgORITATIEA. DE EOND 
A ORÎNDUIRII S©COALISTE

REPREZENT1ND, în sine, mai mult decît transformarea 
puterii politice pe baze principiale cu totul noi, socialismul 
constituie, totodată, o modalitate distinctă de progres 

economico-social. La scara istoriei societății umane, noua 
orinduire are astfel semnificația unei profunde prefaceri sociale, 
în consens cu cerința obiectivă a promovării progresului în lume, 
care eliberează masele din lanțurile exploatării și le canalizează 
energiile spre organizarea de-sine-stătătoare a vieții proprii.

Apariția socialismului în lume nu a fost și nici nu putea fi, 
dealtfel, scutită de acțiuni potrivnice acestuia în, practic, toate 
formele posibile. Intensificarea în ultima vreme a campaniei 
împotriva țărilor socialiste și a socialismului în general are loc 
în momenr.ul accentuării crizei economice mondiale și, drept 
urmare, a crizei politice, sociale și morale a societății capitaliste. 
Speculațiile referitoare la așa-zisa criză a socialismului, ca și 
tezele ce pun în discuție caracterul său de unică alternativă 
valabilă pentru înlocuirea orînduirii capitaliste au la bază atît 
contradicția ireductibilă dintre cele două forme de organizare 
socială, cît și limitele unor concepții despre evoluția societății, 
în acest scop, arsenalul detractorilor socialismului manipulează 
reprezentările idilice, absolutizante, ale societății socialiste — 
proprii unei perioade vetuste ale teoriei și practicii comuniste — 
precum și greutățile, insuccesele și greșelile inevitabile într-o 
operă atît de complexă, înregistrate în desfășurarea procesului 
revoluționar și în construcția socialistă. O analiză obiectivă a 
realităților nu poate însă nega realizările uriașe obținute de 
țările socialiste, în ansamblu și de fiecare în parte, într-o scurtă 
perioadă istorică, ceea ce demonstrează convingător că noua 
orînduire este singura care deschide calea omenirii spre lichi- 
ddrea inegalităților sociale și naționale. Edificator în această 
direcție este și exemplul României socialiste care, în temeiul 
puternicei dezvoltări a forțelor de producție și a adîncilor pre
faceri sociale propulsate de natura nouă a puterii politice, res
pectiv de întărirea bazei sale tehnico-materiale, a devenit o țară 
industrial-agrară, cu o industrie puternică și o agricultură dez
voltată, în plin progres.

Actuala ofensivă anticomunistă, grevată pe încordarea deose
bită din viața internațională, ca urmare a ascuțirii contradic
țiilor pe plan mondial, ca și bilanțul construcției socialiste într-o 
serie de țări impun o dată mai mult adîncirea cercetării știin
țifice — pe baza concepției revoluționare materialist-dialectice și 
istorice — a resorturilor dezvoltării orînduirii socialiste, precum 
și a caracterului procesual al evoluției sale. O asemenea între
prindere nu trebuie să piardă din vedere, în primul rînd, con
dițiile și locul în care a învins pînă.în prezent revoluția socia
listă. Faptul că opțiunea clasei muncitoare, a oamenilor muncii 
de la orașe și sate pentru noua orînduire s-a materializat în țări 
mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic determină. 

Iîn mod obiectiv, ca socialismul să fie lipsit deocamdată de baza 
materială adecvată legitimizării superiorității sale în domeniul 
forțelor de producție, comparativ cu performanțele țărilor capi
taliste și pus astfel în situația de a nu putea prezenta înfățișa
rea sa plenară pe celelalte planuri ale .vieții social-politice. 
Aceste considerații urmăresc să readucă în atenție temeiul real 
al oricărei judecăți de valoare științifică și nu au, evident, nimic 
comun cu aserțiunile care neagă valabilitatea și caracterul dez
voltării socialiste a unei țări sau alteia, pornind tocmai de la 
faptul că „teoretic" acestea nu ar fi fost indicate pentru a trece 
la socialism.

în al doilea rînd, analiza amintită este chemată să determine , 
exact amploarea și consecințele distorsiunilor și dificultăților 
apărute, transformărilor necesare încă nerealizate, pornind de 
la premisele înseși ale revoluției socialiste într-o țară sau alta și 
de la legitățile generale ale evoluției sociale pe calea noii.orîn- 
duiri. într-o astfel de abordare se poate conchide fără tăgadă, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu că „greutățile apă
rute nu sînt legate de socialism, de prea mult socialism, ci de” 
abateri și greșeli, de încălcarea unora sau altora din principiile 
de bază ale socialismului științific..."1).

I! Cele de mai sus conduc deci la concluzia că problematica 
dezvoltării economice și sociale în socialism este necesar să fie 
tratată exclusiv și cu fermitate prin prisma legilor dialecticii,

>) Nicolae Ceaușescu, Expunere la plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 Iunie 1982. Editura politică, București. 1982, pag. 59 

examinîndu-se în mod adecvat atît forțele cît și relațiile de 
producție.

1. Este unanim recunoscut că menirea istorică a socialismului 
do a se afirma drept cadru de accelerare a dezvoltării forțelor de 
producție se înfăptuiește sub formă de proces, diferențiat ca 
amploare și ritm în timp și în spațiu. Desfășurarea lui nu numai 
că nu are loc pe baza unui model unic, în care fiecare țară se 
înscrie gradual în conformitate cu stadiul propriu de dezvoltare, 
dar nici nu decurge lin în virtutea premiselor inițiale propul
soare, imprimate de revoluția socialistă. Preluarea puterii poli
tice a reprezentat, între altele, o uriașă descătușare de forțe 
pentru progresul economic, conducînd totodată la realizarea unei 
rupturi fundamentale cu practica sistemului capitalist de risipă 
a muncii sociale. Principiile și metodele de planificare, aplicate 
pentru prima oară în istorie în țările socialiste, au fost subor
donate în exclusivitate obiectivelor dezvoltării economico-sociale. 
emancipării muncii și ridicării gradului de civilizație a maselor 
muncitoare. Impunătoarele programe de investiții, realizate pe 
orizonturi mari de timp în toate sferele productive, dar cu pre
cădere în procesul industrializării, au condus la modificări 
structurale în economia națională, la dezvoltarea și moderniza
rea mijloacelor de producție, la promovarea tehnologiei moderne 
și realizarea de mutații calitative în compoziția și pregătirea 
oamenilor muncii,

,Anii de construcție socialistă înmănunchează reușitele pe 
planul reconstrucției economice postbelice și al creării bazei 
tehnico-materiale a noii societăți, dar aduc în atenție, totodată, 
o serie de concluzii și învățăminte extrem de oportune pentru 
momentul pășirii în stadiul accentuării laturilor calitative ale 
dezvoltării. Dificultățile și fenomenele negative în dezvoltarea 
economică, materializate prin ritmuri mai reduse de creștere 
economică, disproporția între unele sectoare, insuficienta satis
facere a necesităților de consum etc., aspecte pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le menționa încă în 1978, învederează com
plexitatea evoluției societății socialiste ; într-o tratare dialectică 
a procesului, neîmplinirile de genul celor amintite ori faptele 
noi în viața economico-socială au motivații ce țin de mecanis
mele funcționării sistemului economic socialist pe treapta de 
dezvoltare dată, de influențele induse prin condițiile istorice și 
politice interne și internaționale, cît și de limitele acțiunii fac
torilor subiectivi.

în ceea ce privește mijloacele de producție, practica atestă că 
eficiența ritmurilor de creștere economică nu este determinat, 
exclusiv de acțiunea legilor economice ale socialismului, printre 
cerințele suplimentare fiind și cea a preponderenței rolului pro
ductivității muncii în sporul producției. Tot astfel, în măsura 
în care eficiența este rezultanta aportului fiecărui element 
structural al economiei naționale la multiplicarea valorii nou 
create, optimizarea rețelei de ramuri trebuie să se îmbine cu 
maximizarea funcțională a acesteia și asigurarea unui raport 
adecvat între producție și nevoile de consum ; acest criteriu are 
o importanță distinctă în cazul programelor de modernizare p 
economiei, datorită incidențelor pe termen lung ale unor atari 
decizii. Imobilizările de resurse, sub diverse forme, între care 
producție și ihvestiții neterminate sau stocuri de produse finite 
afectează, de asemenea, nivelul eficienței. Tipul de creștere 
imprimat economiei naționale în diferite perioade, ca și cores 
pondența acestuia și a eforturilor adiacente cu posibilitățile reale 
califică acțiunea elementului subiectiv în organizarea și condu
cerea procesului de dezvoltare, care în condițiile socialismului 
înregistrează firesc o sporire a importanței sale relative. Eva
luarea posibilităților amintite cuprinde, bineînțeles, și concluzi 
ile analizei fenomenelor din economia mondială și relațiile inter
naționale, mai ales că pînă în prezent, prin ponderea lor în lume 
tarile socialiste nu au putut determina modificarea modelului de 
dezvoltare creat de capitalism și nici nu.au fost în situația de a 
impune transformarea structurală a raporturilor economice 
inechitabile dintre state.

Considerațiile referitoare la factorul uman al activităților 
economice nu pot fi disociate de axioma cunoscută, după care 
punctele de vedere asupra dezvoltării sînt legate de structura 
socială a societății. Experiența confirmă astfel că ponderea clasei 
muncitoare în populația activă din fiecare țară socialistă în 
parte, ca și configurația sa concretă, sub,, aspectul provenienței 
surselor de reproducere ori repartiției pe ramuri, dau măsura



torței și intensității acțiunii elementelor promotoare ale pro
gresului, ale generalizării și adîncirii transformărilor socialiste 
n societate. însemnatele mutații sociale promovate de moder
nizarea economiei, de schimbările tehnologice impuse prin revo- 
uția științifică contemporană au un impact esențial în omoge- 
lizarea crescîndă a clasei muncitoare, în creșterea rolului său 

de forță conducătoare a națiunii, precum și în prefacerea struc
turilor sociale naționale. Totodată, dezvoltarea economicb-socială 
4 activitatea ideologico-teoretică a partidului revoluționar 
:onduc la întărirea alianței și coeziunii .diferitelor clase și pături 
sociale, prin atenuarea conflictelor de interese și recunoașterea 
idecvată a contribuției fiecăreia la progresul societății. Aseme- 
îea abordări dinamice ale structurii sociale, precum și perfec- 
ionarea formelor de organizare a diferitelor categorii de muncă 
oeialmente necesară stimulează realizarea de pași înainte pe 
:alea socializării muncii — obiectiv de seamă al actualei etape 
de dezvoltare.

2. Construcția orînduirii socialiste, avînd caracterul une: 
acțiuni conștiente și reglementate social, implică, în baza trans 
tormării puterii politice, și schimbarea raporturilor din societate 
Obiectivul menționat este mult mai complex decît cucerirec 
ruterii, iar înfăptuirea sa se desfășoară în condiții particulara 
naționale, asupra cărora își pun pecetea și moștenirile societăți' 
interioare. De aceea, dialectica remodelării socialiste a relațiilo 
sociale de producție presupune manifestarea premiselor obiectiv» 
necesare, precum și intervenția conștientă pentru fructificarea 
condițiilor favorabile existente. Teoria marxist-leninistă serveșt*  
'n acest caz ca îndreptar de acțiune și nu drept cod de formule 
sau rețete imuabile.

2) Op. cit. pag. 27.

Dezvoltarea și întărirea bazei tehnico-materiale a noii socie
tăți acționează pe acest plan cu efectele intensificării diviziun' 
nuncii și lărgirii caracterului social al muncii, „lichidînd — 
>șa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — proprietate 
>articular-capitalistă și transformînd-o în proprietate social: 
supra mijloacelor de producție, lichidînd repartiția inechitabil 

4 înlocuind-o cu principiul repartiției în raport cu contribuți 
’«căruia le. dezvoltarea, generală a societății, după principiu 
nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă»"2). Implantare 

torțelor înaintate de producție în structuri adecvate cerințelo 
vremii, este rodul exclusiv al muncii proprii, al efortului națio 
ral al celor -ce muncesc ; socialismul redă astfel muncii rolu 
■ău distinct în dezvoltarea fizică și intelectuală a omului, nemai 
ervind ca mijloc de îmbogățire a celor -puțini. Conștientizare 
nașelor, maturizarea lor istorică și politică au determinare' 
teologică, sesizată de întemeietorii socialismului științific, car: 
ostulează manifestarea capacității clasei muncitoare de a-și 

asuma — în cadrul unor .alianțe determinate — conducerea tre 
burilor societății. Este de la sine înțeles că progresele în această 
iirecție, într-o societate dinamică din punct de vedere politic ș! 
storic — cum trebuie să fie prin definiție cea socialistă — con 
tituie rezultanta gradului de angajare politică a maselor, pre 
■um și a condițiilor obiective și instituționale care îl condițio- 
lează.

împrejurările apariției și dezvoltării țărilor socialiste în 
oerioada istorică marcată de făurirea bazei tehnico-materiak 

I. noii orînduiri au impus-preeminența unei gestiuni economice 
îvînd o însemnată încărcătură administrativă. Condițiile con- 
rete au condus, după cum se știe, la materializarea proprietăți’ 

socialiste sub forma sa etatizată sau obștească, în indiviziune 
Diferită, evident, prin motivațiile sale economice și politico- 
ideologice, de formele de proprietate colectivă; de tip comuni
tar, care au existat în istorie, proprietatea asupra mijloacelor de 
producție din țările socialiste a exteriorizat în timp anumite 
limite, implicite acestui nivel de socializare. îmbunătățirile aduse 
mecanismului economic, în intensități și cu consecvență varia
bile, de la țară la țară, au atenuat dificultățile rezultate din 

.imperfecțiunile planurilor naționale de dezvoltare economico- 
socială, gradul de centralizare a deciziilor ori conținutul pîrghi- 
ilor de cointeresare a oamenilor muncii. Adîncirea continuă p 
conținutului socialist al raporturilor- de producție reprezintă 
deci, o trăsătură definitorie a mișcării spre făurirea noii orîn
duiri și se realizează pe traiectoriile condiționate de legități 
generale și de realitățile concrete din diverse țări.

O primă determinare, în acest context, este raportul dialectic 
dintre partid și stat în socialism, care evidențiază, prin prisma 
perspectivei istorice, rolul statului de instrument în mîna clasei 
muncitoare pentru exercitarea puterii și înfăptuirea organizată a 
dezvoltării economico-sociale. Statul socialist neputînd fi astfel, 
nici în sensul juridic al cuvîntului, proprietarul forțelor de pro

ducție, nu există o bază obiectivă pentru, manifestarea atot
puterniciei sale în activitatea economică, dincolo de mandatul 
conferit și de cerința de a asigura funcționarea corectă a siste
mului, pe treapta de dezvoltare dată. Atribuțiile statului socialist 
pe plan economic nu pot fi preluate de nici o altă, instanță. 
Menirea partidului, ca for al forțelor de avangardă ale socie
tății, rezidă în orientarea și potențarea energiilor în sensul 
descifrării problematicii dezvoltării noii orînduiri.

Totodată, perfecționarea relațiilor socialiste de producție 
vizează adecvarea acestora cu stadiul și performanțele forțelor 
de producție, în scopul stimulării sporurilor de productivitate 
și a calității. în esență, este vorba de o cerință permanentă, 
realizabilă în socialism cu mijloace multiple ale acțiunii con
știente, pentru deblocarea continuă a resorturilor dezvoltării la 
nivel micro și .macroeconomic de constrîngerile induse de factorii 
ce concură la desfășurarea producției. începînd cu unitatea eco
nomică de bază, problema se reduce de fapt la organizarea unei 
gestiuni evoluate care să asigure economisirea muncii sociale — 
parametrul superiorității oriecărei orînduiri sociale. Aceasta 
presupune atît afirmarea criteriului rentabilității ca nlobil al 
tuturor activităților economice, cît și legarea, în modalități cores
punzătoare, a remunerării și poziției sociale ale producătorilor ; 
de calitatea rezultatelor muncii. Se poate vorbi, deci, de o mu- > 
tație fundamentală în concepția asupra poziției celor ce muncesc ! 
față de procesul dezvoltării și a practicilor care au întreținut-o : 
cuceririle socialismului pe planul formelor de proprietate, de 
producție și repartiție nu mai trebuie privite ca rezultat al unui 
iroces global, exterior făuritorilor bunurilor materiale și spiri
tuale, ci ca o funcție directă a participării lor la organizarea Și 
conducerea activităților economice și sociale.

Din cele de mai sus rezultă că tripla postură a Oamenilor 
muncii în socialism, de proprietari ai mijloacelor de producție 
4 a întregii avuții naționale, de producători și beneficiari nemij
lociți a tot ceea ce se creează în societate constituie temelia 
perfecționării democrației, a autoconducerii și autogestiunii.. 
întrucît democrația nu este o cerință spontană a ansamblului 
categoriilor de oameni ai muncii, afirmarea ei în sfera economi
cului este legată de o neslăbită activitate educativă pentru .for
marea conștiințelor în acest spirit, respectiv pentru dezvoltarea 
formelor de acțiune directă a acestora în procesul dezvoltării. 
Configurația concretă a modalităților de manifestare a democra
ției muncitorești și a mecanismelor economico-financiare afe
rente prezintă particularități naționale sensibile, care nu sînt 
de natură să conteste, totuși, trăsătura lor comună de personi
ficare a ascensiunii nemijlocite a maselor la promovarea pro
gresului.

Expresie a frămîntărilor epocii pentru transformări radicale 
în producția materială și în evoluția spirituală, socialismul nu- 
se sustrage, așa cum atestă practica ultimei jumătăți de veac, 
acțiunii legilor obiective ale evoluției societății. Dezvoltarea sa 
generală, ca și rezultatele construcției socialiste în fiecare țară 
în parte probează mișcarea dialectică spre împlinirea transfor
mărilor necesare, spre aprofundarea caracterului social al 
muncii, perfecționarea principiilor de proprietate și de orga
nizare economico-socială, în care contradicția rămîne țesătură 
esențială a tuturor realităților. Recunoașterea și tr?tarea lor 
adecvată constituie chezășia progresului, pivotul canalizării ener
giilor într-un sistem social neomogen (cum este cel socialist) și, 
totodată, mobilul activității conștiente pentru înnoirea soefetății.

într-o astfel de viziune, este cu totul justificată și oportună 
cerința pusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—-2 iunie a.c., privind elaborarea unui pro
gram amplu de activitate teoretică, de analiză a tuturor feno
menelor interne și internaționale pentru a putea trage concluziile 
corespunzătoare pentru dezvoltarea ulterioară a țării. Trecerea 
României la un nou stadiu de dezvoltare, care va' menține 
orientarea de bază a economiei românești, implică perfecționarea 
și adîncirea continuă a democrației muncitorești, a autocondu
cerii și autogestiunii. Procesul înfăptuirii societății soci
aliste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc este 
indisolubil legat de afirmarea acestui sistem democratic, unic în 

“felul său, și se va înscrie că^un aport original în schimbul de 
influențe reciproce, din r.re este alcătuită mișcarea generală 
spre socialism.

Marian CHSRILA J



CONDIȚII SOCIAL-ECONOMICE ALE UTILIZĂRII 
CU EFICIENTĂ A FORJEI DE MUNCĂ

„Trebuie să avem întotdeauna în vedere adevărul bine cu
noscut că munca este factorul hotărîtor al dezvoltării forțelor 
de producție, al progresului oricărei societăți"1), arăta secre
tarul general al partidului nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aportul forței de muncă la progresul general de
pinde, însă, de modul de unire a acesteia cu mijloacele de pro
ducție, de posibilitățile oferite oamenilor de a-și manifesta ca
racterul creator al muncii lor. Din punctul acesta de vedere, în 
socialism proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, 
lichidînd relațiile de exploatare, și asuprire, oferă condițiile 
cele măi favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a persona
lității omului, pentru manifestarea inițiativei și a capacității 
lui creatoare.

1) Nicolae Ceaușescu : Expunere cu privire la stadiul actual al edi
ficării socialismului în țara noastră, la problemele teoretice, ideologice 
șl activitatea politică, educativă a partidului din 1—2 iunie 1982. Edi
tura politică. București, 1982, p. 26

2) Idem p. 27.
3) Nicolae Ceaușescu: Raport Ia cel de-al XIT-lea Congres al Par

tidului Comunist Român. Editura politică, București, 1979, p. 46

Forța de muncă impulsionează progresul economico-social 
atît prin creșterea volumului populației ocupate cît și prin spo
rirea eficienței cu care este utilizată. Avînd în vedere că spo
rirea cantitativă a forței de muncă este limitată, cu precădere, 
de caracteristicile fiziologice ale reproducerii ei, în condițiile 
revoluției tehnico-științifice contemporane sporește necontenit 
rolul eficienței utilizării acesteia, necesitate stringentă în ac
tuala etapă a construcției socialismului în țara noastră — a tre
cerii de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă. în legătură cu 
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia-: „în actuala etapă 
de dezvoltare a societății socialiste trebuie să facem totul pen
tru a produce cît mai mult, cît mai bine, la o calitate cît mai 
înaltă, cu cheltuieli cît mai mici, să asigurăm creșterea continuă 
a eficienței, a producției nete, a venitului național — baza 
progresului societății și a creșterii bunăstării poporului" 2).

Utilizarea cît mai eficientă a forței de muncă — premisă a 
trecerii la o nouă calitate presupune, însă, respectarea unor con
diții de bază, printre care, în primul rînd, ridicarea nivelului de 
calificare și instruire generală a populației, știut fiind că mun
ca, privită drept muncă superioară, mai complicată față de 
munca socială medie, este exteriorizarea unei forțe de muncă 
în care intră cheltuieli de formare mai mari, a cărei pregătire 
presupune un timp mai îndelungat și care are, din această 
cauză, o valoare mai mare și se materializează, deci, în aceeași 
durată de timp, în valori relativ superioare.

Ridicarea gradului de calificare a forței de muncă reprezintă 
o cerință a promovării neabătute a progresului tehnic care soli
cită folosirea cu maximum de randament a noilor instalații, 
perfecționarea procedeelor tehnologice și utilizarea su
perioară a surselor de energie și a resurselor naturale, 
ceea ce determină schimbări calitative profunde în condi
țiile muncii și solicită cadre cu o asemenea calificare care să le 
permită adaptarea continuă la cerințele noi ale tehnicii mo
derne.

Gradul tot mai înalt de pregătire a forței de muncă este do
vedit în țara noastră de faptul că în populația școlară a anu
lui de învățămînt 1980/1981 a fost cuprinsă o pătrime din în
treaga populație a țării, ceea ce ne situează din acest punct de 
vedere la nivelul celor mai dezvoltate state ale lumii. Ridica
rea calificării forței de muncă în România este atestată, mai 
ales, de creșterea nivelului general de instrucție de la oca. 4 ani 
în primul cincinal, la 10 ani în perioada 1976—1980, urrnînd ca 
pînă în 1990 să se extindă învățămîntul de 12 ani. în acest 
scop, au sporit continuu și cheltuielile de la bugetul de stat 
alocate învățămîntului : în 1980 fiind de 14 ori mai ridicate față 
de 1950 (respectiv 17 miliarde lei comparativ cu numai 1,3 mi
liarde lei). în aceeași perioadă dinamica produsului social și a 
venitului național a fost superioară dinamicii cheltuielilor alo
cate învățămîntului, ceea ce semnifică sporirea eficienței utili
zării forței de muncă.

Măsura în oare ridicarea calificării profesionale a impulsio
nat sporirea eficienței utilizării forței de muncă și, respectiv, 
creșterea venitului național poate fi redată cu ajutorul coefi
cientului de devansare a părții din venitul național destinată 
învățămîntului de către ritmul mediu anual de creștere a veni
tului național.

Faptul că, în perioada 1965—1980, unui procent din venitul 
național alocat învățămîntului i-au corespuns între 1,73 și 2,13 
procente de creștere a venitului național, asociat și cu dinamica 

superioară a acestuia comparativ cu dinamica cheltuielilor des
tinate învățământului, atestă că ridicarea calificării profesionale 
și a instruirii generale a individului apare drept cea mai efi
cientă forță productivă a societății. Această orientare este con
tinuată în cincinalul in curs cînd, față de cel anterior, cresc de 
1,58 ori cheltuielile statului pentru dezvoltarea bazei materia
le, finanțarea procesului de învățămînt, acordarea de burse și 
alte fonme de sprijin material elevilor și studenților.

De altfel, în Raportul la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că : „Un obiectiv esențial 
al cincinalului este dezvoltarea în continuare a învățămîntului 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a politeh- 
nizării și integrării strînse cu producția și cercetarea, organiza
rea temeinică a calificării forței de muncă, generalizarea pro
cesului de reciclare a cadrelor, perfecționarea pregătirii profe
sionale a tuturor oamenilor muncii" 3).

Desigur, utilizarea eficientă a forței de muncă presupune 
stăpânirea cît mai largă de către oamenii muncii a cunoștințelor 
tot mai înalte, complexe și diversificate cerute de progresele 
științei și tehnicii, știut fiind că în prezent cele mai perfecțio
nate mijloace de muncă din dotarea economiei naționale se află 
în dependență exclusivă, mai mult ca oricînd, de nivelul cali
ficării, atît pe planul creării cît și cel al utilizării lor cît mai 
eficiente. Semnificativ, în acest sens, este ridicarea ponderii 
muncitorilor pregătiți prin școlarizare concomitent cu desfiin
țarea uceniciei, la locul de muncă care a ființat numai în dece
niul 1971—1980. în același timp strînsa unire a învățământului 
cu producția asigură formarea prin școlarizare a unor munci
tori bine și multilateral pregătiți, ceea ce permite evitarea în 
tot mai mare măsură a unor fenomene negative în producție 
cum ar fi procentul ridicat de rebuturi, încălcarea unor stan
darde sub aspectul dimensiunii, al profilului și calității, uzura 
accelerată a unor piese sau utilaje, consum irațional de materii 
prime și energie, fenomene care necesită cheltuieli suplimen
tare de producție, încarcă nejustificat costul și reduc dimen
siunile venitului național.

Un aspect cu implicații pozitive privind ridicarea gradului 
de pregătire profesională prin școlarizare îl reprezintă și fap
tul că procesul de intrare în producție a noi contingente de 
lucrători tineri cu o pregătire de cultură generală și profesio
nală mai înaltă l-a devansat în mod constant și în proporții tot 
mar însemnate pe cel al ieșirii din activitate a grupelor ajunse 
la vîrst-a de pensionare care posedă o calificare mai redusă (care 
compensează însă, în parte, lipsa de pregătire prin școlarizare cu 
cunoștințele dobîndite prin experiența îndelungată). Totodată 
creșterea în anul de învățămînt 1980/1981 față de 1965/1966 a 
numărului elevilor în învățămîntul de maiștri de peste două ori, 
iar a studenților în învățămîntul superior de circa 1,25 ori ates
tă eforturile statului nostru în această privință precum și cali
ficarea profesională a forței de muncă prin’ forme superioare cu 
implicații pozitive privind sporirea eficienței .utilizării acesteia.

Semnificativ privind ridicarea gradului de pregătire profe
sională este faptul că la sfîrșitul cincinalului în curs, în totalui 
populației, cea școlară va reprezenta cea. 27%, învățămîntul su
perior cu deosebire cel tehnic va cuprinde peste 200 mii stu- 
denți, învățămîntul profesional va cuprinde oca. 20 la sută din 
numărul absolvenților învățămîntului de 10 ani. practica în pro
ducție va reprezenta cea. o treime din programul de învățămînt, 
iar în programele de reciclare vor fi cuprinse oca. 2 milioane 
de persoane anual ; pe această bază ponderea personalului ca
lificat în totalul personalului muncitor va ajunge la 89%.

Utilizarea eficientă a forței de muncă este condiționată în 
măsură însemnată și de proporțiile existente între numărul 
muncitorilor, tehnicienilor și maiștrilor, între numărul munci
torilor de bază și auxiliari, între numărul celor direct produc
tivi și de deservire sau cei neproductivi, respectiv, de structura 
forței de muncă pe categorii profesionale. Și acest aspect a cu
noscut o perfecționare continuă în anii construcției socialiste 
dar mai ales, după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Ast
fel. unei creșteri a populației ocupate cu 106.9% în perioada 
1965—1980, personalul muncitor a crescut cu 170% fapt pentru 
care ponderea personalului muncitor în totalul populației ocu
pate a ajuns în prezent la peste 70% urmînd ca la sfîrșitul cin-

conf. dr. Angelica M. VRABIE
Galați

(Continuare în pag. 24)



ȘCOLI > CURENTE ECONOMIȘTI
în fundamentarea rolului fermei - 

cooperative în modernizarea agriculturii 
românești, M. Chirițescu-Arva supune 
criticii atît vechea mișcare coc ,.?rat istă, 
cît și mica gospodărie țărăneasca, 
relevînd avantajele economice și sociale 
pe care le prezintă ferma-cooperativă. 
Constatarea potrivit căreia „Cooperația 
nu este o noutate pentru noi nici ca idee 
și nici ca înfăptuire", ') este completată 
de convingerea potrivit căreia 
„cooperația, așa cum era concepută, 
și aplicată, în loc de a ajuta 
ia rezolvarea mai ușoară a acestei 
probleme (a cooperativizării agriculturii
- O.P.) constituie una din principalele 
piedici care se ridică în calea ei. Atrasă 
încă de la începutul manifestărilor ei în 
orbita capitalismului, a cărui unealtă 
fidelă a fost întotdeauna, cooperația 
de toate formele va trebui total 
revoluționată". -’) în articolul „Cooperativa 
de producție, factor activ al salvării 
agriculturii mici" dezvăluie neajunsurile 
tuturor formelor de cooperative din 
timpul său (de credit, de aprovizionare, 
de prelucrare și desfacere în comun a 
produselor agricole), precum și al obștilor 
sătești de arendare - forme importate 
din Apus și care, datorită lipsei de sprijin 
din partea statului au avut un rol doar 
„iluzoriu".

In articolul „Nevoia înființării fermelor
— cooperative" (ca și în cel privind 
„îndrumarea producției vegetale în 
fermele — cooperative), M. Chirițescu-Arva 
demonstrează „imperativul care se pune 
agriculturii mici de a se asocia, pentru a 
putea realiza în acest fel avantajele de 
ordin tehnic și economic, pe care le are

Prima parte a articolului a apărut in nr. 
42 din 22 octombrie a.c.

Tradiții 
progresiste 
ale gîndirii 
economice 

românești («) 
agricultura mare". 3) El consideră că 
aceste avantaje - pe scurt expuse de noi 
- constau în următoarele : a) posibilitatea 
obținerii de credit, deoarece terenul de 
care dispun va constitui „o bază certă și 
sigură de credit", cu mari implicații pentru 
activitatea economică din agricultură, 
explicate astfel : „Fermele — cooperative, 
prin posibilitățile de credit ieftin de care 
vor dispune, vor înlesni, în primul rînd, 
întrebuințarea mașinismului, pe o scară 
mult mai întinsă ca astăzi, în cultivarea 
pămînturilor micilor proprietari. Dispărînd 
răzoarele dintre parcelele individuale, 
mașinile mari și scumpe, care nu sînt 
astăzi accesibile agriculturilor mici, 
vor putea fi folosite în mod 
economic. Rezultatele întrebuințării 
mașinilor în cultivarea pămîntului vor fi 
binefăcătoare și variate" ; b) îmbunătățirea 
nivelului tehnic al agriculturii, ca urmare 
a introducerii tehnicii moderne ;
c) folosirea unui „asolament rațional, în 
care plantele cultivate se vor succeda 

unele pe altele după rotație în 
concordanță cu tehnica și știința 
agronomică" ; d) raționalizarea 
cheltuielilor de producție, inclusiv a 
consumului de muncă, în vederea creșterii 
productivității muncii. „Agricultura mare 
de astăzi - spunea Arva —, aproape ca 
și industria, pe lingă folosirea mașinilor 
perfecționate, își poate raționaliza munca 
pe calea perfecționării ei și a specializării, 
sporind randamentul individual în 
unitatea de timp, precum și calitatea 
lucrului produs" ; e) specializarea 
rațională a regiunilor agricole, în 
condițiile dezvoltării multilaterale a 
agriculturii, știut fiind faptul că 
diversificarea producției micșorează 
riscul natural din producția multilaterală, 
mărește veniturile și folosește mai 
productiv fertilitatea solului ; f) sporirea 
și standardizarea (uniformizarea) 
producției, care pot provoca o simțitoare 
îmbunătățire a calității produselor și o 
ieftinire apreciabilă a costului lor de 
producție ; g) îmbunătățirea condițiilor 
de depozitare și păstrare a produselor 
agricole și posibilitatea primirii de 
avansuri de către membrii cooperatori 
pentru producția pe care o posedă în 
magazia comună ; h) diminuarea 
riscurilor atît prin aplicarea de măsuri 
preventive (cum e combaterea bolilor și 
dăunători’lor), cît și prin sistemul de

. asigurări mutuale, realizat prin 
intermediul uniunii fermelor-cooperative.

In conceptul lui M. Chirițescu-Arva, 
cooperativizarea este un proces, în 
decursul căruia țăranul trebuie convins 
(nu obligat) de superioritatea fermei- 
cooperative. Pentru aceasta este necesară 
crearea — de către Ministerul Agriculturii 
—.a unor premise economico-

JOJIN KENNETH GALBRAITH

ȘTIINȚA
ECONOMICĂ

ȘI INTERESUL
PUBLIC

Continuind seria valoroase
lor lucrări - din literatura social- 
politică națională și mondială - 
publicate in colecția Idei con
temporane, EDITURA POLITICA 
oferă cititorului din țara noas
tră o carte de referință din lite
ratura economică actuală : „Ști
ința economică și interesul pu
blic" semnată de economistul 
american John Kenneth Gal
braith. Lucrarea recent tradusă, 
îmbogățind și adîncind o serie de 
Idei ale autorului prezentate în 

alte cărți (în special „The afflu
ent society" și „The new indus
trial state") are și atributele unei 
sinteze. După cum subliniază în
suși autorul în preambulul lucră
rii, dacă în diversele scrieri an
terioare obiectivul a fost mai li
mitat - aceia de a analiza cite 
o parte a sistemului economiei 
capitaliste - în „Știința econo
mică și interesul public" obiecti
vul urmărit este explicarea an
samblului. Iar această tentativă 
este realizată prin incorporarea 
în cîmpul investigației, alături de 
activitatea marilor corporații 
(considerate ca o realitate eco
nomică specifică actualului sta
diu al economiei capitaliste) și a 
altor sectoare economice precum 
serviciile sociale, instituțiile de 
artă și cultură etc. Un alt obiec
tiv al cărții, care derivă din con
cepția lui Galbraith privind sta
tutul științei economice (autorul 
menționat afirmă : „Știința eco
nomică nu este in primul rind o 
știință explicativă; ea de ase
menea servește intereselor eco
nomice dominante. Ea cultivă 
credințele și prin aceasta com
portamentul de care aceste inte
rese au nevoie") este acela de a 
sensibiliza publicul larg la im
plicațiile unor fenomene ce se 
derulează in spațiul economic.

Factori inotori ai exportului 
de mașini
• Obiecțiv important al poli

ticii economice aplicată în R.P. 
Chineză, creșterea exportului, în 
ultimii ani nu numai că s-a des
fășurat într-un ritm destul de 
alert dar a înregistrat și o struc
tură favorabilă. Acest lucru este 
dovedit, după cum opinează Pan 
Molin în articolul „China exports 
more machinery" publicat în nu
mărul din octombrie a.c. al re
vistei „CHINA RECONSTRUCTS", 
de sporirea, cu circa 30 la sută 
anual, a exportului de mașini- 
unelte și utilaj tehnologic. Princi
palele elemente care susțin inte
resul partenerilor străini pentru 
produsele fabricate în această 
țară sînt: calitatea ridicată, fia
bilitatea, prețurile competitive 
dar și situația financiară bună a 
întreprinderilor producătoare. A 
preciind că, potrivit comenzilor 
existente, exportul acestei ramuri 
industriale se va menține la ni
velul actual sau chiai va crește, 
P.M. încearcă să identifice ele
mentele care pot asigura mai 
departe succesul Întreprinderilor 
chineze pe piețele externe. Intre 
acestea sînt reținute, din per

spectiva strategiei de dezvoltare 
a producătorilor, orientarea fer
mă spre înnoirea rapidă a pro
ducției dar și o alegere judicioa
să a licențelor, fiind importate 
mai cu seamă produse și tehno
logii care pot fi perfecționate în 
continuare prin forțe proprii. Din 
unghiul de vedere al organiză
rii activității economice la nivel 
micro autorul apreciază că un 
aport substanțial la buna orien
tare și cunoaștere a pieței îl are 
existența posibilităților tot mai 
mari ale întreprinderilor ?n a și 
organiza servicii proprii de ex
port care tratează nemijlocit cu 
partenerii externi.

Tehnologii agricole 
adecvate

• In ce privește agricultura, 
dificultățile de a transfera teh
nologiile realizate și folosite in 
țările dezvoltate spre țările in 
curs de dezvoltare se localizează 
în trei domenii principale, apre
ciază Robert E. Evenson în stu
diul „Benefits and obstacles to 
appropriate agricultural techno
logy" publicat de Economic 
Growth Center al Universității 
Yale. Un prim obstacol - subli
niază R.E. - rezidă în faptul că



SCOLI ® CURENTE ECONOMIȘTI
organizatorice, expuse în articolul 
..Cooperativele de producție și tractorul", 
dintre care enumerăm (în ordinea 
concepută de Arva) : 1) perfecționarea 
activității fermelor de stat, care să facă o 
cultură bazată pe mașinism, „pentru a 
servi de exemplu agricultorilor din 
împrejurimi" ; 2) organizarea — pe lingă 
fiecare fermă — a unor echipe de 
mecanizare, care „să colaboreze activ la 
o intensă propagandă pentru organizarea 
cooperativelor" ; 3) acordarea de credite 
pe termen lung, care să echivaleze cu 
jumătate din costul mașinilor grele 
procurate pentru cooperativele de 
producție ; 4) aprovizionarea cu sămînță 
de soi, reproducători și alte materiale ;
5) scutirea de impozit agricol pe timp
de cinci ani pentru membrii cooperatori :
6) scutiri de vamă și tarif redus pe C.F.R. 
- tot pe timp de cinci ani - pentru 
mașinile și produsele de import sau 
exportate de cooperative ; 7) preluarea 
atribuțiilor exercitate de camerele de 
agricultură de către federalele județene 
și centralele regionale de cooperative 
de producție, ca organisme specifice, 
reprezentative ale acestora ;
B) elaborarea de legi prin care să se 
stabilească statutul de funcționare al 
cooperativei de producție, precum și 
modalitățile de îndrumare a agriculturii 
mici de.către cooperativele de producție.

Deși M. Chirițescu-Arva nu a elaborat 
un.statul propriu-zis al fermei-cooperative, 
totuși în capitolul privind „Organizarea 
internă a fermei-cooperative" din 
lucrarea „Organizarea producției agricole 
in statul țărănesc" (apărută, post-mortem, 
în 1935, în Editura Cartea românească), 
precum și - mai direct — în articolul 
„Principii de bază în alcătuirea fermelor-' 

cooperative" publicat în ziarul „Cuvîntul" 
din 13 februarie 1931, el expune 
principiile de organizare a cooperativei 
agricole de producție, care pot fi 
asimilate unui adevărat statut de 
funcționare a acesteia. Desigur că prima 
și cea mai importantă problemă era — și 
a rămas - cea privind pămîntul - 
principalul mijloc de muncă al țăranului 
român. în concepția lui Chirițescu-Arva. 
aceste unități cooperative urmau să 
realizeze, pe baza unul statut încadrat 
în codul cooperației, o cultivare 
împreună, pe suprafețe întinse, a 
terenurilor de care dispuneau midi 
agricultori. 'Ele urmau să fie deci 
cooperative în scopul folosirii terenuIu’ 
după toate regulile tehnicii modeme, 
pentru a realiza cît mai multe din 
avantajele agriculturii mari. După caz și 
posibilități locale, fermele-cooperative 
puteau fi îndrumate spre o cooperativizare • 
completă sau spre o cooperativizare 
parțială. în primul caz, toate lucrările (de 
la arat pînă la vînzarea produselor) 
urmau să se facă în comun ; în al doilea 
caz (care în practica cooperativizării din 
țara noastră a corespuns întovărășirii 
agricole), în comun urmau să se realizeze 
numai aratul și semănatul, după care 
fiecare asociat urma să primească, din 
asolamentul fermei, o suprafață egală 
celei avute, pentru executarea individuală 
a restului de lucrări.

Precum se vede, conceptul lui 
Chirițescu-Arva se deosebește de 
conceptul construcției socialiste la sate 
din țara noastră prin aceea că nu ajunge 
pînă la înțelegerea necesității proprietății 
socialiste asupra pămîntului. El însuși a 
fost conștient de lipsa acestei verigi 
fundamentale din sistemul său de 

cooperativizare a agriculturii și a căutat 
s-o explice prin adîncirea spiritului de 
proprietar ol țăranului, scriind : „Ultimele 
legiuiri de reformă agrară au contribuit 
la adîncirea spiritului de proprietate 
individuală pentru țărănime. Proprietatea 
individuală a micilor cultivatori, cu toata 
dezamăgirea'pe care a produs-o din 
punct de vedere al funcțiunii ei productive, 
trebuie menținută". Desigur că, în 
aprecierea acestei poziții, trebuie să 
ținem seama de epoca în care a trăit și 
gîndit Chirițescu-Arva, care - din cele 
cunoscute — n-a avut legături cu mișcarea 
muncitorească, nici cu Partidul Comunist 
Român, el însuși fiind deputat din partea 
Partidului Național Țărănesc.

Dar clarviziunea omului de știință îl 
ridică deasupra intereselor de clasă. El 
nu putea să nu întrevadă neajunsurile 
sociale și economice ale menținerii 
proprietății private asupra pămîntului. De 
aceea, el preconiza măsuri care să 
limiteze spiritul de proprietar al țăranului. 
Astfel, în urma grupării lor în asociație, 
terenurile devin indisponibile pe toată 
durata asociației, în sensul că nu mai 
pot fi retrase din asociație. Ele pot fi 
vîndute, atrăgînd însă după sine obligația, 
pentru cumpărători, de a succeda în 
drepturi și în obligații, în sinul 
cooperativei, pe fostul proprietar. De 
asemenea, pămîntul poate fi transmis pe 
cale de moștenire, acte dotale sau 
cesiune, în cadrul cooperativei, altor 
persoane care dobîndesc însă calitatea de 
asociat în cadrul cooperativei.

prof. dr. Oprea PARPALA
1) Op. cit., pag. 267
S) Op. cit., peg. 278
3) Op. cit., pag. 278

tehnologiile agricole perfecționa
te in țările dezvoltate au la bază 
o serie de mutații genetice și a- 
daptări cile plantelor în funcție 
de condițiile climatice specifice 
in majoritatea cazurilor zonei 
temperate ; cultivate în zone cli
matice diferite, aceleași tipuri de 
plante vor avea randamente dis
proporționate. Utilizarea sub
stanțelor chimice are, la rîndul 
său, efecte în aceeași direcție ; 
intrucit tehnologiile agricole pre
supun și anumite „rețete" în ce 
privește folosirea substanțelor 
chimice, rețete care sînt dozată 
in funcție de parametrii ecologici 
locali, transferul acestora nu este 
eficient ca atare și se impune re- 
elaborarea tehnologiilor în func
ție de condițiile țării care asimi
lează tehnologiile respective. In 
stirșit, un al treilea obstacol, se 
arată mai departe, este cel al 
sistemei de mașini, adaptată spe
cificului țărilor dezvoltate în care 
forța de muncă este foarte scum
pă. Folosite în țări in care costul 
forței de muncă, în comparație 
cu cel al combustibilului, este 
scăzut, astfel de utilaje se dove
desc oneroase sub aspectul efi
cienței. Soluția pe care R.E. o 
întrevede pentru asigurarea unui 
trai ster tehnologic eficient este 
cea a dezvoltării cercetării agri

cole in țările în curs de dezvol
tare, cercetare al cărei rol ar fi 
acela de a găsi soluțiile pentru 
adaptarea parametrilor tehnolo
gici la condițiile locale.

Manifestări științifice
© Săptămîna trecută .a avut 

loc la Galați sesiunea științifică 
„Pregătirea și utilizarea eficientă 
a forței de muncă", organizată 
de Universitatea din localitate și 
Institutul de economie socialistă 
din București, la care au partici
pat cadre didactice, cercetători, 
economiști și alți specialiști din 
producție și din instituții de sin
teză. Lucrările sesiunii s-au des
fășurat pe trei secții: a) recru
tarea și pregătirea forței de 
muncă ; b) repartizarea rațională 
a forței de -muncă și organizarea 
muncii ; c) utilizarea eficientă a 
forței de muncă.

Pornind de -la importanța și 
complexitatea procesului de pre
gătire și utilizare eficientă a 
forței de muncă, în condițiile a- 
plicării principiilor noului meca
nism economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii, 
comunicările prezentate au urmă
rit să evidențieze interdependen
ța dintre diferitele laturi ale a- 
cestui proces, rolul selecției și 

orientării profesionale, incidența 
factorilor economici și sociali în 
integrarea socio-profesionalâ a 
tineretului, noile orientări care 
se cristalizează în organizarea 
muncii da producția în flux, meto
dele moderne de dimensionare 
optimă a formațiilor de lucru, 
probleme ale perfecționării nor
mării muncii, ale stimulării ma
teriale și utilizării eficiente a for
ței de muncă, a întregii baze 
tehnico-materiale a producției, 
ale perfecționării corelațiilor pla
nului de muncă și retribuire în 
vederea creșterii susținute a pro
ductivității muncii, impactul ridi
cării calității produselor asupra 
creșterii productivității muncii 
etc.

★
• In ziua de 23 octombrie a.c. 

a avut loc la Baia Mare, la se
diul filialei Maramureș a Arhive
lor Statului, o masă rotundă cu 
tema „Arhivele maramureșene în 
sprijinul dezvoltării economiei 
naționale". La consfătuire au 
participat cadre de conducere și 
specialiști din întreprinderi geo
logice, miniere și industriale, din 
institute de cercetări, cadre di
dactice universitare, muzeografi 
și -arhiviști. Participanții au făcut 
un larg schimb de experiență asu

pra modului in care datele și in
formațiile cuprinse in bogatele 
arhive ale fostelor întreprinderi 
geologice și miniere pot li mai 
eficient valorificate pentru depis
tarea de noi resurse naturale. Au 
fost date exemple privind modul 
în care cercetarea arhivelor a 
contribuit la repunerea in cir
cuitul economic a unor mine 
abandonate în trecut. S-a 
subliniat necesitatea cercetării 
documentelor de arhivă pen
tru perfecționarea hărților geo
logice, pentru descoperirea și 
valorificarea de noi resurse na
turale. S-au făcut numeroase 
propuneri menite să ducă la o 
mai eficientă valorificare a infor
mațiilor din arhive în scopuri e- 
conomice practice, în vederea 
realizării unei secții speciale pri
vind istoria mineritului la Muzeul 
județean Baia Mare și pregăti
rea studenților la Institutul su
perior din Baia Mare. In acest 
scop, filiala Arhivelor Statului 
Maramureș ' elaborează în pre
zent un catalog de documente 
miniere.



Utilizarea forței de muncă
(Urmare din pag. 21)

rinalului în curs prin crearea a încă 580 mii noi locuri de mun- 
ă, să devină și mai ridicată.

în acest context o importanță notabilă o are stabilirea unei 
concordanțe cât mai depline între nivelul de pregătire profe
sională a lucrătorilor și cerințele locului de muncă. Condiția 
aste impusă de faptul că atunci cînd nivelul pregătirii forței de 
muncă este mai ridicat decît gradul tehnic al utilajelor la care 
lucrează muncitorul cu calificarea respectivă, eforturile pentru 
formarea sa profesională nu sînt deplin fructificate, iar cînd 
gradul de tehnicitate și complexitate a utilajelor este superior 
nivelului pregătirii lucrătorilor ce le deservesc, investiția res
pectivă nu poate fi valorificată eficient : în ambele cazuri rit
mul creșterii venitului național este încetinit. în legătură cu 
acest aspect, trebuie menționată puternica dotare cu mașini și 
utilaje a economiei românești, creșterea în întreaga etapă a fău
ririi economiei socialiste de 9 ori a volumului fondurilor fixe 
în cadrul cărora ponderea fondurilor fixe productive se ridică 
la 72%, ceea ce a făcut posibil ca pe o persoană ocupată vo
lumul fondurilor fixe productive să sporească de 6,7 ori în 1980 
față de 1950. în legătură cu aceste probleme la plenara C.C. al 
P.C.R. din 7—8 octombrie a-c. tovarășul Nieolae Ceaușescu pre
ciza : „Avem o industrie modernă : în multe sectoare am in
trodus mecanizarea, automatizarea, am trecut la calculatoare, 
Ia microprocesoare, la roboți — dar productivitatea muncii nu 
crește în ritmul introducerii metodelor modeme de producție". 
Tocmai de aceea secretarul general al partidului cerea să se 
acorde mai multă atenție pregătirii cadrelor, ridicării continue 
a pregătirii lor profesionale și îndeosebi în domeniul minier, 
petrolier', energetic etc., unde au fost întocmite programe am
ple de modernizare tehnică și tehnologică fără să fie pe deplin 
asigurată formarea cadrelor necesare.

Eficiența utilizării forței de muncă este condiționată în mod 
hotărîtor de specificul și rolul social economic al sferei și ra
murii de producție în care își desfășoară activitatea. Este cu
noscut că venitul național atît sub formă materială cît și va
lorică este creat de lucrătorii ocupați în sfera producției mate
riale, sferă care determină întreaga configurație a economiei.

Raportul populației ocupate în sfera productivă la dimensiu
nile venitului național depinde însă și de structura acesteia pe 
ramuri și subramuri potrivit adîncirii diviziunii sociale a mun
cii. Semnificativ privind eficiența utilizării forței de muncă este 
ca populația ocupată în agricultură s-a redus de la peste 74% 
în 1950 și cea. 57% în 1965 la mai puțin de 30% în prezent, spo
rind corespunzător cea ocupată în ramurile neagricole, mai 
ales în industrie, ramură care deține eca. 36% din populația 
ocupată față de 19% și respectiv 12%. îmbunătățirea structurii 
populației ocupate în. favoarea activităților neagricole exercită 
o influență pozitivă ,artît asupra mărimii venitului național cât 
și asupra ritmului de creștere a acestuia. Situația este generată 
pe de o parte, de faptul că în ramurile neagrioole populația ocu
pată are o calificare mai ridicată fiind în măsură să deser
vească mai bine tehnica înaintată și creează de aceea un venit 
național mai mare decît populația din agricultură, iar pe de 
altă parte, că datorită posibilităților sporite de asimilare 
a progresului tehnic și de creștere mai rapidă pe acest temei a 
eficienței utilizării forței de muncă, ritmul de creștere a veni
tului național din. ramurile neagricole este superior celui din 
agricultură.

Avînd în vedere factorii structurali ai forței de muncă, efi
ciența utilizării acesteia poate fi redată cu ajutorul coeficienți
lor de dependență a ponderii ramurilor în structura venitului 
național față de ponderea lor în structura populației ocupate, 
coeficienți redați în tabelul alăturata-

Evoluția coeficienților de dependență reflectă faptul că în 
ramurile neagricole unde înzestrarea tehnică a muncii este mai 
înaltă comparativ cu cea din agricultură s-a creat partea im
portantă a venitului național : industria, construcțiile, .transpor
turile și telecomunicațiile au..,participat la valoarea nou creată 
cu 60% în 1965, cu 74,4% în 1970, cu 73,2% în 1975 și cu 
74,4% în 1986. Coeficientul mai ridicat din industrie în în
treaga perioadă, iar cu excepția anului 1975 și în construcții, 
transporturi și telecomunicații arată că în această ramură de 
bază a economiei ponderea deținută în venitul național a de- 

-vansat cu mult partea deținută în volumul populației ocupate : 
indicele de devansare a oscilat între 1,65 și 2,54. Altfel spus, 
venitul național din industrie a fost creat cu un consum de 
forță de muncă mai redus decît în celelalte ramuri : în anul 
1980 mai redus de cea. 4 ori față de agricultură și de 1,5—1,6 
ori comparativ cu construcțiile, transporturile și telecomuni
cațiile. Cu toate acestea repartiția pe ramuri a forței de muncă

Evoluția coeficienților de dependență a ponderii ramurilor ir 
structura venitului național față de ponderea lor în structura 

populației ocupate în perioada 1965—1980 *)

*) Sursa de date : Anuarul statistic al Republicii Socialiste Româ
nia 1981. Direcția Centrala de Statistică p. 98 ; 120—121

Ramurile Anii
1965 1970 1975 1930

Industrie 2,54 2,52 1,95 1,65
Construcții 1,27 1,33 0,94 1,06
Agricultură 0,51 0,38 0,43 0,42
Transporturi și telecomunicații 1,08 1,40 0,94 1,03

nu este încă pe deplin corespunzătoare. După cum sublinia se
cretarul general al partidului la plenara C.C. al P.C.R. din 7—8 
octombrie a.c. „Noi avem încă în multe sectoare mul ți oameni 
care nu își justifică pe deplin prezența în locurile respective... 
Cu atît mai mult trebuie să avem în vedere acest lucru, cu cît 
sînt sectoare unde se manifestă puternic lipsa de forță de mun
că... îndeosebi în domeniul minier, dar chiar în domeniul cons
trucțiilor, precum și în alte sectoare de activitate".

Este drept că făuritoarea directă a venitului național este 
munca productivă. Adâncirea diviziunii sociale a muncii face 
însă posibilă apariția unor grupe distincte de ramuri produc
tive care au particularitatea că produsele lor sînt stocate în re
sursele umane existente la un moment dat și utilizate atât în 
perioadele curente dai- mai ales, în cele viitoare. Avem în ve
dere dezvoltarea învățămîntului, culturii în ridicarea nivelului 
de instruire a forței de muncă cerută de producția modernă, 
amplificarea aportului cercetării științifice în utilizarea supe
rioară a resurselor materiale, modernizarea tehnologiilor de fa
bricație și ridicarea tuturor parametrilor calitativi ai producției, 
sporirea gradului de urbanizare și a solicitărilor astfel, creseîn- 
de ale populației. La acestea, se adaugă aportul în creștere al 
asistenței medicale și asigurărilor sociale la menținerea sănă
tății oamenilor muncii, prelungirea duratei vieții active și creș
terea forței productive a muncii-

Durata vieții active este potrivit legislației în vigoare, în țara 
noastră, de 16—62 la bărbați și 16—57 ani la femei. în aceste 
limite la 1 iulie 1978, se încadra oca. 57% din populația totală 
a țării ceea ce reprezintă un aspect, pozitiv mai ales dacă ținem 
seama că aproape 50% din această categorie aparținea grupelor 
cele mai productive cuprinse între 25 și 44 ani. De altfel, mă
surile tot mai bune de muncă și viață luate de partidul și sta
tul nostru au făcut ca durata medie a vieții active să fie în 
ultimii ani de cea. 90% din cea maximă, durată care se va pre- ( 
lungi în viitor.

Pentru ca forța de muncă să fie utilizată cît mai eficient este 
necesar ca fondul total de timp de muncă să fie folosit la maxi
mum și în limitele stricte ale timpului de muncă socialmente 
necesar, direcții în care s-au înregistrat succese remarcabile în 
economia țării noastre. în industrie spre exemplu, începînd cu 
anul 1970 indicele de utilizare a fondului de timp maxim dis
ponibil este de peste 94% ; în unele ramuri mai ales în agri
cultură el este mult mai redus. înfăptuirea noii revoluții agrare 
va avea printre altele, drept, efect calitativ și utilizarea la pa
rametrii mai înalți a timpului de muncă.

Un rol deosebit privind folosirea la maximum a fondului 
total de timp de muncă îl are organizarea științifică a produc
ției și muncii înfăptuirea cu operativitate a sarcinilor, 
de serviciu, înțelegerea mai deplină de către fiecare lucrător a 
triplei lui calități, întărirea ordinii și disciplinei în muncă.

Fără a limita aria premiselor și condițiilor creșterii eficienței 
forței de muncă la cele investigate, se cuvine precizarea că în 
cincinalul .actual — al calității și eficienței, acestea se vor am
plifica tot mai mult, că aportul lor la creșterea productivității 
muncii va fi din ce în ce mai mare. Numai pe acest temei pro
ductivitatea muncii calculată pe baza producției nete va spori 
în industrie cu 140,4%, iar în construcții-montaj cu 130,1%, 
factor de bază al creșterii cu 141,1% a venitului național — 
premisa trecerii în rîndul țărilor cu dezvoltare economică 
medie.

Stă în puterea națiunii noastre socialiste înfăptuirea măre
țelor prevederi ale celui de-al XII-lea Congres al partidului așa 
cum sublinia tovarășul Nieolae Ceaușescu : „Avem acum și o 
muncitorime cu o experiență îndelungată, avem ingineri, avem 
tehnicieni, avem puternice forțe în cercetare, avem un bun în- 
vățămint — deci forțe în stare să rezolve, acționînd în strînsă 
unitate, problemele de calitate în toate domeniile"4).

<) Nieolae Ceaușescu : Cuvintare la Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 31 martie 1082, Editura politică, Bucu
rești, 1982, p. 9



„România se pronunță cu fermitate pentru înfăptuirea securității și 
cooperării în Europa, pentru o Europă unită, bazată pe diversitate, pe res
pectarea orînduirii sociale din fiecare țară. Considerăm necesar să facem 
totul ca, la reluare, reuniunea de la Madrid consacrată cooperării și secu
rității europene să se încheie cu rezultate cît mai bune, să ducă la convo
carea unei conferințe speciale pentru dezarmare și încredere în Europa, 
să asigure continuitatea reuniunilor și conferințelor începute la Helsinki".

NICOLAE CEAUȘESCU

întărirea încrederii și 
sarcini prioritare ale

LA 9 NOIEMBRIE, la Palatul Congreselor din capitala 
Spaniei se reiau, după o pauză de aproape opt luni, in
tervenită la 12 martie, lucrările reuniunii de la Madrid a 

statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare 
în Europa. Este vorba de un eveniment politic de primă mă
rime; așteptat cu interes de guvernele și cercurile politice din 
țările participante și din întreaga lume și în care își pun îndrep
tățite speranțe atît popoarele din Europa, cît și de pe celelalte 
continente.

însemnătatea politică a reuniunii de la Madrid derivă, așa 
cum au subliniat în ultima perioadă o serie de conducători ai 
țărilor participante, așa cum remarcă majoritatea covîrșitoare a 
comentariilor presei europene și mondiale, atît din importanța 
intrinsecă a problemelor aflate pe agenda marelui forum gene- 
ral-european -r- probleme de ordin politic, economic, militar, 
cultural, tehnico-științific și umanitar, ținînd de promovarea 
cooperării, păcii și securității în Europa — din ponderea majoră 
pe care evoluțiile de pe continentul european au avut-o și o au 
asupra ansamblului vieții internaționale, cît și din contextul 
mondial, de o mare complexitate, în care se desfășoară etapa 
finală a conferinței general-europene din capitala spaniolă.

Tabloul de o complexitate fără precedent 
al vieții internaționale

ANALIZELE profund științifice, cu o mare forță de cuprin
dere a proceselor și tendințelor din viața internațională și de 
descifrare a sensurilor majore ale acestora, făcuțe în ultima pe
rioadă de secretarul general al partidului nostru, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă pregnant că, 
urmare a unor evoluții mai vechi sau mai noi, în raporturile 
interstatale s-a ajuns la o încordare deosebit de gravă, la acu
mularea unui mare număr de probleme complicate, ceea ce a 
făcut să crească pericolele de noi conflicte militare, inclusiv de 
izbucnire a unei conflagrații mondiale cu consecințe imprevi
zibile pentru întreaga umanitate. „In viața internațională — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în importanta expunere 
făcută la plenara lărgită din iunie a.c. a Comitetului Central al 
partidului nostru — se confruntă astăzi două tendințe diametral 
opuse : pe de o parte, politica imperialistă de forță și dictat, de 
menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, de accentuare a 
cursei înarmărilor, pe de altă parte, orientarea tot mai puternică 
spre o politică nouă, care să pună capăt folosirii și amenințării 
cu forța, dictatului, zonelor de influență, cursei înarmărilor, să 
asigure dezvoltarea independentă a popoarelor, colaborarea lor 
bazată pe principiile egalității, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne".

Conducătorul partidului și statului nostru are meritul de a fi 
identificat cu claritate maximă cauzele principale care au gene
rat actualul tablou de o complexitate fără precedent al vieții 
internaționale, starea de încordare periculoasă la care s-a ajuns, 
ceea ce servește în cel mai înalt grad atît la orientarea acțiu
nilor de politică externă ale țării noastre în slujba destinderii, 
cooperării, păcii și independenței popoarelor, la mobilizarea 
eforturilor tuturor guvernelor, ale popoarelor, ale opiniei pu
blice, pentru soluționarea în chip nou, democratic, a proble-

realizarea dezarmării - 
reuniunii de la Madrid

melor grave ce confruntă umanitatea. Este vorba în esență de 
menținerea și agravarea manifestărilor revolute ale politicii de 
forță, de accentuarea luptei pentru reîmpărțirea zonelor și sfe
relor de influență, de adîncirea vechilor contradicții din viața 
mondială Și apariția unor noi contradicții economice și sociale
— cum este cea dintre țările bogate și cele sărace, pe cale de a 
deveni una din contradicțiile fundamentale ale epocii noastre. 
Este vorba de existența unui număr record de conflicte așa- 
numite „locale" în diferite regiuni ale planetei, de accentuarea 
crizei economice mondiale — care așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „se manifestă ca o furtună de mare inten
sitate, cuprinzînd practic toate statele lumii" — de escaladarea 
tot mai periculoasă, cantitativă și calitativă a cursei înarmă
rilor, agravarea decalajelor economice și a stării de subdez
voltare.

Secretarul general al partidului nostru a sesizat cu o mare 
clarviziune și cu un remarcabil simț al evoluției istorice fap
tul că, în prezent, omenirea traversează — urmare a preface
rilor dinamice din raporturile interstatale — o perioadă de 
reașezare a raportului de forțe, de realizare a unui nou echili
bru mondial între diferite state și grupări de state, echilibru 
care se va baza pe o mai mare diversitate a centrelor de putere, 
va ține mai mult seama de rolul lumii a treia, al țărilor mici 
și mijlocii, nealiniate, în curs de dezvoltare, și care, spre a fi 
viabil, va trebui să se întemeieze pe noile principii și norme ale 
dreptului și moralei internaționale.

Continentul european — deși nu cunoaște conflictele și foca
rele deschise de tensiune din alte regiuni ale globului și deși a 
cunoscut, în unele privințe, influența binefăcătoare a prin
cipiilor, obiectivelor și dialogului constructiv decurgînd din sem
narea, la 1 august 1975, a documentelor de la Helsinki, nu a 
rămas — într-o lume a interdependențelor, în care factorii po
litici, economici, militari și de altă natură au un caracter global
— „o oază liniștită" într-o lume sfîșiată de contradicții, riva
lități, încordare. Alături de tendințele pozitive, spre înțelegere 
și conlucrare, spre căutarea în comun de soluții în probleme de 
interes comun, care au continuat să-și facă drum în mod obiec
tiv, în ciuda vicisitudinilor climatului politic internațional, Eu
ropa rămîne confruntată atît cu problemele ei mai vechi, cît 
și cu o serie de dificultăți care s-au accentuat în ultima vreme, 
cum sînt recrudescența politicii de înarmare, pericolele la adresr 
destinderii, unele presiuni ale cercurilor de dreapta de pe con 
tinent sau din afara acestuia pentru a se determina „întreru
perea" ori „condiționarea" procesului binefăcător al destinderii, 
apariția și manifestarea destul de puternică a unor tendințe d 
protectionism, de ridicare a unor bariere artificiale în cale, 
schimburilor economice și tehnico-științifice, a comerțului ș 
raporturilor financiare normale. La acestea se adaugă agravarea 
problemelor specifice ale lumii occidentale — recesiunea ș 
adîncirea crizei generale a sistemului capitalist, creșterea puter 
nică a șomajului, accentuarea instabilității politice și econo 
mice, lipsa unor perspective certe în evoluția vieții sociale, de 
teriorarea situației maselor muncitoare, intensificarea cri 
zei moral-politice a capitalismului. însoțite, în unele țări de în 
cercări ale cercurilor retrograde de a determina o recrudescent 
a atitudinilor ostile și propagandei specifice „războiului rece*  
la adresa socialismului, de a progresa pînă la limitele absur 
dului cursa înarmărilor.



Evoluțiile negative din viața internațională și europeană fac, 
mai necesară ca oricînd, o amplificare și o intensificare a dialo
gului constructiv pentru rezolvarea problemelor de interes co
mun, conștientizarea sporită și mobilizarea crescîndă a efortu
rilor popoarelor pentru a se pune capăt încordării și a se pro
mova o politică nouă în viața internațională.

„Toate acestea — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — fac 
necesară mai mult ca oricînd unirea eforturilor popoarelor pen
tru a se pune capăt încordării internaționale, a opri cursul spre 
confruntare și război, pentru reluarea și continuarea politicii de 
destindere, respect al independenței naționale și pace“.

Momentul internațional și european complex în care se reiau 
lucrările reuniunii de la Madrid determină ca în fața reprezen
tanților celor 35 de state participante să stea sarcini, sporite, o 
răspundere deosebită. în ciuda dificultăților existente în clima
tul- mondial, la reuniune nu trebuie în nici un caz să-și gă
sească locul atitudini defetiste, de descurajare în fața greută
ților și obstacolelor existente. Dimpotrivă, dată fiind impor
tanța de prim ordin pe care o au evoluțiile pozitive din Europa 
asupra ansamblului vieții internaționale, date fiind achizițiile de 
valoare indiscutabilă ce au fost obținute în baza acordurilor de 
la Helsinki, date fiind interesele majore de înțelegere, coope
rare și pace ale popoarelor europene este imperios necesar ca 
la reuniune să se instaureze imediat după reluarea lucrărilor un 
climat de lucru sănătos, o atmosferă de respect reciproc și de 
încredere, indispensabile pentru finalizarea documentelor, pen
tru realizarea consensului și atingerea obiectivelor de mare în
semnătate ce au fost fixate, într-un cuvînt pentru îndeplinirea 
mandatului de răspundere al acestui for general european. Este 
important de subliniat — ca un element pozitiv — că în ciuda 
greutăților existente, de loc neglijabile, cu care se confruntă de 
la început această reuniune, ale cărei lucrări s-au prelungit prea 
mylt și în cadrul cărora s-au ridicat probleme care depășeau 
caracterul ei, țările europene, în majoritatea lor covîrșitoare, — 
așa cum o atestă luările de poziții oficiale din ultima vreme și 
o serie de acțiuni practice pe linia cooperării — atribuie în con
tinuare un loc important întîlnirii de la Madrid în eforturile de 
îmbunătățire a situației din Europa pe calea definită de Actul 
final de la Helsinki și și-au exprimat interesul pentru reușita 
deliberărilor acestui for.

Masuri concrete pentru însănătoșirea 
climatului politic in Europa și în lume 

„o măsură oarecare41 în cadrul mandatului conferinței, ci o pro-' 
blemă și o sarcină de prim ordin, reclamată de realitățile grave ! 
existente în Europa pe plan militar, de cerințele momentului î 
actual și de experiența istorică tragică a acestui continent, pe! 

zcare au izbucnit în acest secol două conflagrații mondiale dis
trugătoare.

ÎN FAȚA REUNIUNII de. la Madrid stau indiscutabil sarcini 
de o maximă însemnătate, ea avînd înainte de toate menirea ca, 
in actualele condiții, să adopte măsuri concrete care să contri
buie la însănătoșirea climatului politic în Europa, și în întreaga 
lume.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri țara noastră, parti- 
cipanții la reuniune au datoria față de propriile lor popoare, 
față de întreaga omenire, ca pe baza dezbaterilor de pînă acum, 
a zecilor de propuneri avansate — între care se disting, prin 
importanță și actualitatea lor, cele avansate de România —, a 
sferelor de acord la care s-a ajuns deja să acționeze pentru 
încheierea cît mai grabnică a reuniunii, cu adoptarea unui do
cument final substanțial care să reafirme angajamentul ferm al 
tuturor statelor reprezentate de a respecta și aplica cu strictețe 
toate principiile și prevederile Actului final și care să încorpo
reze înțelegeri privind traducerea lor continuă în viață. Preve
derile acestui document final trebuie să stimuleze dialogul po
litic, să contribuie la sporirea încrederii, la reluarea și conti
nuarea' cursului spre destindere, să impulsioneze puternic dez
voltarea cooperării în domeniul economic, tehnico-științific, cul
tural și umanitar și să asigure continuitatea procesului general 
european început la Helsinki. în acest cadru de preocupări, 
documentul final ce va fi adoptat la Madrid trebuie să conțină 
o înțelegere clară cu privire la data și locul viitoarei reuniuni 
general-europene, pe care, după cum se știe, țara noastră s-a 
oferit să o găzduiască la București — inițiativă care se bucură 
de un larg sprijin din partea țărilor participante.

O sarcină prioritară a lucrărilor reuniunii de la Madrid — 
așa cum a rezultat din lucrările de pînă acum, din pozițiile 
exprimate de statele participante, din cerințele .formulate clar 
de opinia publică europeană este aceea ca în cadrul dezbateri
lor să se pună pe prim plan realizarea unei înțelegeri privind 
convocarea unei conferințe pentru măsuri de sporire a încrederii 
și dezarmare în Europa și convenirea mandatului acesteia. 
Această conferință nu reprezintă un simplu deziderat subiectiv,

Este bine știut că Europa a devenit azi regiunea lumii cu! 
tristul record de cea mai mare densitate a trupelor și armamen
telor nucleare și convenționale de tot felul, un adevărat „conti- 
nent-arsenal“. Potrivit unor statistici care nu sînt contestate și! 
care au fost înfățișate în repetate rînduri la reuniunea de lai 
Madrid, în Europa se află în prezent amplasate sau sînt orien- j 
tate spre obiectivele de pe acest continent peste 15 000 de încăr
cături nucleare ; 2 452 de rachete cu rază lungă de acțiune ; 
1 803 rachete instalate pe submarine ; 2 000 de rachete cu rază ’ 
medie de acțiune cu 4 000 de încărcături nucleare ; peste 10 000 
de arme nucleare tactice. Puterea explozivă a armamentului 
nuclear destinat Europei este de 2 000 de megatone TNT, res
pectiv echivalentul a peste 108 000 de bombe de tipul celei lan
sate la Hiroșima, ceea ce înseamnă că fiecare european poate 
fi ucis de puterea distructivă din arsenalele nucleare de circa 
144 000 de ori. în plus, datele statistice precizează că în Europa ■ 
se află peste 10 milioane de oameni sub arme, 505 bombardiere 
cu destinație strategică, 24 000 avioane de luptă, peste 90 000 de ‘ 
tancuri, 56 000 de tunuri, o uriașă cantitate de obuze, mine, altă 
tehnică de luptă și muniții. De notat că densitatea trupelor în 
Europa este de 6 ori mai mare decît în America Latină și de 
30 de ori mai mare ca în Africa.

în plus, pe continentul european se află amplasate nume-, 
roase efective militare și baze pe teritorii străine, se găsesc față! 
în față cele două blocuri militare. S-a calculat că potențialul 
.militar al -celor două alianțe militare reprezintă o forță care; 
include 98 la sută din armamentul nuclear al lumii, 10 milioane 
de soldați și ofițeri, 60 000 de tancuri, 25 000 avioane de luptă, 
5 000 nave de război, zeci de mii de tunuri, imense cantități de 
tehnică militară și muniții.

Este o realitate gravă, de care participants la reuniunea de. 
la MadrXl nu pot să nu țină seama. Cu atît mai mult cu cit, 
urmase a recrudescenței politicilor de înarmare, se află în curs 
de realizare .sau sînt proiectate noi programe de înarmare, și ■ 
mai periculoase, între care se cere menționat planul N.A.T.O.: 
de amplasare pe continent a celor 572 de rachete Pershing-2 și 
de croazieră, la a cărui aplicare se va proceda începînd din 1983.

Sînt rațiunile pentru care România, care a avut pe tot par
cursul reuniunii de la Madrid o poziție eminamente construc
tivă, a militat pentru reușita ei deplină — atribuie o importanță 
primordială convocării conferinței europene pentru sporirea în
crederii și dezarmare, apreciind că înțelegerea asupra organi
zării acestei conferințe este o chestiuije prioritară pe agenda 
lucrărilor forului general european. Așa cum spunea în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Noi acordăm o mare însemnă
tate înfăptuirii documentelor semnate la Helsinki, sub toate as
pectele lor. Desigur, toate laturile documentelor sînt importante, 
trebuie să vedem totuși care sînt problemele de fond, ce este 
esențial în aceste documente. Dacă nu vom opri cursa înarmă
rilor și amplasarea de noi rachete și armamente nucleare în Eu
ropa, atunci toate celelalte laturi ale documentelor își pierd 
importanța lor. Rachetele, indiferent din ce parte vor porni — 
fie din Vest, fie din Est — nu-și vor alege victimele după con
cepții politice, filozofice sau religioase. Victimele armamen
tului nuclear vor fi bărbați, femei, copii, tineri, bătrîni, fără 
deosebire de convingeri. De aceea, problema esențială este să 
oprim cursa înarmărilor, să determinăm trecerea la dezarmare, 
să asigurăm dreptul fundamental al omului la viață, Ia existență 
liberă". Sînt cuvinte care fac dovada unei înalte responsabili
tăți istorice față de propriul popor, față de soarta celorlalte po
poare ale Europei și ale lumii, care definesc cu claritate misiu
nea de mare însemnătate a forului general-european din capi
tala Spaniei.

Lucrările reuniunii se reiau într-un context internațional di
ficil, dar ele se bucură de sprijinul forțelor politice lucide, 
realiste din Europa și din întreaga lume, al popoarelor din Eu
ropa și de pe celelalte continente. Ele beneficiază de proiectul 
de document final prezentat la 16 decembrie 1981 de grupul ță
rilor neutre și nealiniate, care în concepția României și a multor 
altor state oferă o bază bună pentru încheierea cu rezultate 
pozitive a reuniunii. Este nevoie acum de voința politică, de; 
spiritul de răspundere al tuturor participanților, pentru ca reu
niune să se ridice la nivelul speranțelor legitime ale popoarelor 
din Europa și de pe întreaga noastră planetă.

Nicolae CHILIE



U.R.S.S.

Orientări în dezvoltarea 
bazei energetice

DEZVOLTAREA economiei sovie
tice, în ritmurile și proporțiile 
stabilite de Congresului XXVI- 

lea al P.C.U.S., presupune creșterea pro
ducției purtătorilor primari de energie, 
concomitent cu gospodărirea rațională, 
eficientă a tuturor resurselor.

Este bine cunoscut faptul că Uniu
nea Sovietică dispune de resurse con
siderabile și variate de energie, fiind 
practic singura țară dezvoltată din 
punct de vedere industrial care își aco
peră în întregime consumul din resur
se interne și își creează, în același timp, 
importante disponibilități pentru ex
port. în prezent aici se realizează a- 
proximativ o cincime din producția 
mondială de energie. Repartizarea te
ritorială a acestor resurse este însă 
inegală ; ponderea covîrșitoare a re
surselor energetice, peste 80%, o dețin 
regiunile de dincolo de Urali — Sibe
ria, Kazahstan, Asia Centrală, Extre
mul Orient,. în. timp ce aproximativ 
75% din necesarul de consum se află 
în zona europeană a țării.

Actualul cincinal prevede — paralel 
cu sporirea absolută a producției de 
energie — și o serie de măsuri menite 
să contribuie la îmbunătățirea structu
rii balanței de combustibili și energie. 
După cum se știe, într-o primă etapă, 
care a durat, pînă la mijlocul anilor ’50, 
ponderea majoritară în această balanță 
revenea cărbunelui, care acoperea ' în 
1950 peste 66% din necesar. A urmat o 
perioadă de aproximativ un sfert de 
secol caracterizată prin micșorarea 
trepta.tă a rolului cărbunelui și crește
rea in schimb ■— la circa 4/5 — a pon
derii hidrocarburilor (țiței și gaze). în 
fine, în cea de a treia etapă, începută 
la mijlocul anilor '70, se urmărește o 
creștere a ponderii gazelor naturale și 
a energiei atomice, concomitent cu sta
bilizarea ponderii cărbunilor și micșo
rarea ponderii țițeiului.

Dintre resursele primare de energie, 
producția de țiței înregistrează cel mai 
mic spor în actualul cincinal (vezi ta
belul). Orientările stabilite prevăd ca 
ponderea țițeiului folosit ca resursă e- 
nergetică să se reducă în mod treptat, 
mărindu-se în schimb partea ce urmea
ză a fi prelucrată în producția chimică. 
Odată cu scăderea producției în zăcă
mintele vechi, în special din zona eu
ropeană a țării, extracția țițeiului se 
dezvoltă în' ritmuri1 accelerate în Sibe
ria de Vest (în regiunea Tiumen s-au 
obținut în 1980 aproape 2/3 din pro
ducția de țiței) și în Kazahstan. în a- 
celași timp continuă prospectările în 
lakuția și Siberia de Est, în Kamciatka 

producției de energie electrică și de resurse primare de energieDinamica

1965 1980 1985
Sporul în perioada 

1981—1985
(%)

Energie electrică (miliar-
de kWh) 507 1 295 1 550— 1 600 20—24

Țiței (inclusiv condensat
de gaze) (mil. tone) 242,9 C03 620— 645 3— 7

Gaze naturale (miliarde
mc) 127,7 435 600— 640 38—47

Cărbune (mil. tone) 577,7 716 770— 800 7—12

și Magadan, precum și pe platforma 
continentală. Una din sarcinile cele 
mai importante în această ramură o 
constituie introducerea și extinderea 
procedeelor avansate de extracție a ți
țeiului, a așa-numitelor metode terțiare, 
care să permită ridicarea coeficientului 
mediu de extracție de la 43% la 58— 
60%.

Cea mai importantă creștere de pro
ducție se remarcă la gaze naturale (cu 
38-47%), a căror pondere în balanța 
energetică se va mări. O asemenea o- 
rientare este justificată de faptul că 
exploatarea și extracția gazelor este 
mai ieftină comparativ cu cea a țițeiu
lui, mai ales datorită rezervelor deose
bite ale zăcămintelor de gaze din Sibe
ria de Vest, precum și concentrării re
zervelor și debitelor extrem de mari. De 
altfel, în actualul cincinal întregul spor 
al producției de gaze se va obține din 
această zonă. Se apreciază că aceste 
zăcăminte vor asigura pentru mult 
timp nu numai necesitățile interne, ci 
și importante cantități pentru export. 
Iată de ce extracția petrolului și ga
zelor din Siberia de Vest, precum și 
transportul lor spre partea europeană 
a țării constituie sarcini de cea mai 
mare însemnătate ale programului e- 
nergetic, atit în prezent cit și în per
spectivă.

în aprovizionarea țării cu energie, 
cărbunele începe să joace un rol tot 
mai mare ; în acest cincinal producția 
urmează să crească cu 60-80 mil. tone, 
în special prin extracția cărbunilor ief
tini din bazinul Kansk-Acinsk, din Si
beria. Rezervele acestui bazin sînt con
siderabile — circa 450 miliarde tone, 
din care o treime pot fi exploatate prin 
metoda la zi. în această zonă a început 
construirea, unor mari centrale electri
ce pe bază de cărbune, a căror putere 
instalată totală va atinge în perspecti
vă 100 000 MW. Tot aici vor fi construi
te în viitor combinate energo-tehnolo- 
gice, în cadrul cărora cărbunele va fi 
înnobilat. Co comitent se vor obține 
combustibili lichizi pentru motoare, 
precum și diverse alte produse rezul
tate din prelucrarea chimică a cărbu
nelui.

Un loc de seamă în acoperirea nece
sităților de energie continuă să-l deți
nă hidroenergetica; la nivelul anului 
1985 aproximativ 15% din totalul ener
giei electrice se va realiza în centrale 
hidroelectrice. De remarcat că, în ge
neral, amenajările se realizează într-o 
concepție care să permită utilizarea 
complexă a rîtirilor pentru producerea 
energiei, pentru irigații și aprovizio

narea cu apă, pentru dezvoltarea trans
portului fluvial. în perioada următoare 
hidroenergetica se va dezvolta, în 
principal, în Siberia, Extremul Orient, 
în Asia centrală și în Transcaucazia. 
Astfel, se va termina construcția hidro
centralei Saiano—Sușenskaia, pe flu
viul Enisei — care, eu cei 6 400 M\V 
putere instalată, va fi cea mai puter
nică din lume —, va începe să produ
că hidrocentrala Bureiskaia, pe un a- 
fluent al Amurului, vor continua lu
crările la hidrocentralele Boguceans- 
kaia — ultima din salba de centrale de 
pe rîul Angara, Rogunskaia pe rîul 
Văhș, la noile hidrocentrale din Kirghi
zia, pe rîul Kolîma etc. Se apreciază 
că, pe ansamblul țării, nivelul general 
de folosire a resurselor hidro poate a- 
tinge în viitorul previzibil 450-500 mi
liarde kWh, cantitate echivalentă cu 
aproape 30% din producția totală de. 
energie electrică ce se va obține la fi
nele acestui cincinal.

în perioada actualului cincinal creș
te în mod spectaculos ponderea pro
ducției de energie electrică realizată în 
centrale atomoelectrice — de la 5,6% 
în 1980 la 14,2% în 1985. De altfel, cen
tralele atomoelectrice și hidroelectrice 
vor da peste 70% din sporul de produc
ție al energiei ejectrice, iar în partea 
europeană a țării aproape întregul spor 
din actualul cincinal. In acest scop pu
terea instalată a centralelor atomoelec
trice se va mări cu 24-25 milioane kW.

Paralel cu dezvoltarea producției, o a- 
tenție deosebită se acordă folosirii ra
ționale a resurselor energetice, econo
misirii energiei. Potrivit unor calcule, 
reducerea cu numai un gram a consu
mului de combustibil pentru producția 
fiecărui KWn de energie electrică asi
gură o economie anuală de aproxima
tiv un milion tone combustibil, canti
tate echivalentă cu consumul pe 24 de 
ore al tuturor centralelor electrice. în 
cincinalul actual se prevede realizarea 
unor economii de 160-170 mii. tec, față 
de 126 mii. tcc în perioada anterioară 
corespunzătoare. O parte din aceste e- 
conomii, aproximativ 20-25%, se vor 
obține prin perfecționarea structurii 
producției materiale, în sensul crește
rii mai rapide a producției în ramurile 
mici consumatoare de energie și al li
mitării într-o oarecare măsură a creș
terii producției în ramurile puternic 
energofage. în condițiile unui nomen
clator de producție extrem de larg, po
sibilitățile de acțiune în aceasta pri
vință sînt însă întrucitva limitate. Cea 
mai mare parte a economiilor se va 
realiza prin reducerea consumurilor 
proprii în centralele electrice, precum 
și a normelor de consum de energie la 
beneficiari. în acest scop s-au întoc
mit planuri complexe de economisire 
pentru fiecare ramură și unitate eco
nomică, în care se prevăd măsuri pen
tru perfecționarea tehnologiilor de pro
ducție și a instalațiilor de ardere, îm
bunătățirea regimului de lucru al uti
lajelor, recuperarea resurselor energe
tice refolosibile. Prin aplicarea unor 
asemenea măsuri în anul 1981 au fost 
economisite 16 miliarde kWh și 25 mi
lioane gigacalorii de combustibil.

îmbinarea, într-o concepție unitară, 
a măsurilor de dezvoltare a bazei e- 
nergetice cu cele de economisire a e- 
nergiei va asigura aprovizionarea con
stantă a economiei sovietice cu energie 
și combustibil, în condiții de înaltă e- 
ficiență.



Procese și fenomene actuale in economia mondială

Depresiune prelungită în lumea capitalistă iu

ANUL 1981 s-a încheiat, din punc
tul de vedere al nivelului pro
ducției industriale, cu rezultate 

îngrijorătoare pentru economiile națio
nale ale celor mai multe țări capita
liste. Cu foarte puține excepții (Japo
nia, Canada, S.U.A.), producția indus
trială a fost mai mică în 1981 decit în 
1980. Mai mult, așa cum se vede din 
tabelul nr. 1, unele țări au avut un 

Dinamica producției industriale (1974 = 100)

Țara 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Austria 92,6 99,1 102,8 105,5 113,0 115,7 113,9
Belgia 90,0 98.2 98,2 100,9 106,3 105,4 101,8
Canada 94,3 100,0 101,9 107,5 112,3 108,5 110,4
Franța 91,7 101,8 101,8 103,7 107,3 107,3 100,9
R F CI 93,4 101,9 103,7 104,7 110,3 110,3 110,3
Italia 90,0 101,8 102,7 104,5 111,7 118,0 115,3
Japonia 89,3 99,1 103,6 109,8 118,7 127,7 131,2
Olanda 95,2 102.8 103,8 106,7 109,5 110,5 109,5
Suedia 99,0 98,0 93,0 92,0 97,0 97,0 93,0
Marea Britanie 93,4 91,3 96,3 97,2 97,2 88,8 83,2
S.U.A. 90,0 100,9 107,2 113,5 118,9 113,5 116,2

Sursa : Monthly Bulletin of Statistics, New York, O.N.U., colecția 1075 — iunie 1982.

nivel chiar mai scăzut decit în anul de 
criză — 1975, cum a fost cazul Suediei 
și Marii Britanii. Chiar acelea care nu 
au dat semne de o recesiune industria
lă propriu-zisă, au cunoscut o încetinire 
apreciabilă a ritmurilor de creștere sau 
o stagnare (R.F.G.).

O încetinire apreciabilă 
a ritmurilor de creștere

O ASEMENEA evoluție poate fi consi
derată ca specifică unei depresiuni eco
nomice prelungite. Unii economiști, in
clusiv unii situați pe poziții nemarxis- 
te, nu au ezitat să compare actuala de
presiune cu cea din. anii ’30. în această 
privință considerăm că plecînd de la 
cunoștințele acumulate de-a lungul ul
timului secol și jumătate cu privire la 
crizele economice trebuie să constatăm, 
încă de la început cel, puțin două lu
cruri, Pe de o parte, că nu putem ig
nora fondul de observații și descrieri 
ale fenomenelor conjuncturale de scurtă 
și de lungă durată, nu putem să nu 
ținem seama de similitudinea dintre ri
nele evoluții din trecut și cele prezente. 
Pe de altă parte, că este important să 
observăm că asemănai ile nu sînt de
pline și, ca atare, nu pot fi trase con
cluzii simpliste cu privire la actualele 

evoluții pe baza unor similitudini par
țiale cu trecutul.

Dintr-o restudiere atentă a cîtorva 
dintre cele mai cunoscute crize din is
toria capitalismului (și la care se fac 
dese referiri) sîntem înclinați să consi
derăm că ipoteza cea mai apropiată de 
realitate este aceea că de-a lungul evo
luției acestei societăți s-au produs crize 
de tipuri diferite în cadrul economiei.

Tabelul nr. 1

Acest lucru a și determinat pe unii eco
nomiști marxiști, dintre care unii și 
din țara noastră să considere că, în 
fapt, crizele economice nu sînt crize de 
supraproducție sau de subconsum, 
și au încercat să le lege de procese mai 
complexe ale economiei, cum ar fi su- 
praacumularea sau supracapitalizarea, 
tendința de scădere a ratei profitului 
etc.

Criteriile unei metodologii riguros 
științifice obligă în prezent pe cercetă
tori să elaboreze o tipologie a crizelor 
care să reflecte deosebirile reale dintre 
diferitele tipuri de crize industriale, a- 
grare, comerciale, monetare, financiare 
și de credit, de supraproducție, subpro- 
ducție, supraconsum, subconsum, crize 
energetice și de materii prime, alimen
tare etc. Această cerință derivă nu din
tr-o dorință scolastică de clasificare ex
cesivă, ci din faptul că fiecare tip de 
criză afectează anumite clase și pături 
sociale, și, ca atare, efectele lor pe plan 
economic,' social și politic nu sînt simi
lare. în plus, o astfel de analiză poate 
ușura înțelegerea realităților actuale, 
arătîndu-ne în ce măsură diferitele ti
puri de criză se combină într-una sin
gură, cu caracter generalizat în econo
mia unei țări. Ea ne dă totodată posi
bilitatea să conchidem în ce măsură e 
posibil și necesar, în același timp, ca 
diversele tipuri de criză să coincidă în- 
tr-un moment sau altul al dinamicii 
economiei.

O asemenea cerință izvorăște și din 
faptul că actuala depresiune nu îmbra
că trăsăturile specifice ale crizelor de 
supraproducție, ci împletește într-un tot 
unitar fenomene dintre cele mai dife
rite. în anumite limite, ea amintește de 
unele perioade de „răscruce" din istoria 
capitalismului, în care au avut loc tre
ceri de la un stadiu la altul. La sfîrși- 
tul secolului trecut, cînd tehnologiile 
industriale erau bazate pe utilizarea 
cărbunelui se vorbea, de pildă, despre o 
iminentă epuizare a rezervelor mon
diale ale acestui combustibil, ceea ce 
reflecta criza energetică a acelor ani 
(după expresia utilizată chiar de Stan
ley Jevons pe atunci) și trecerea la o 
tehnologie bazată pe alți combustibili 
mai eficientă din punct de vedere eco
nomic, ca și la o restructurare a folo
sirii cărbunelui. O altă asemănare cu 
perioade anterioare decurge și din fap
tul că actuala depresiune durează de 
peste 8 ani și jumătate, cu perspectiva 
unei prelungiri pe o durată ce nu poate 
fi încă determinată nici măcar cu apro
ximație. Analizînd evoluțiile recente, 
experții O.C.D.E. apreciază că economia 
acestor țări se află încă într-o fază de 
recesiune și că, deși se consideră în 
prezent că a fost atins punctul cel mai 
scăzut al curbei, nu se semnalează cu- 
rînd o redresare durabilă.

Așadar, în continuare, perspectivele 
imediate rămîn sumbre economiile 
naționale ale celor mai multe dintre 
țările membre ale O.C.D.E. aflindu-se 
sub semnul recesiunii prelungite, al u- 
nei neobișnuit de lungi depresiuni, con- 
siderîndu-se că abia în 1983 s-ar putea 
crea unele premise pentru depășirea si
tuației pe care raportul semestrial al, 
O.C.D.E. din decembrie 1981 o denumea 
„o lungă perioadă de marasm".

Un alt raport, de data aceasta al 
Băncii Mondiale (Banque Mondiale, 
Rapport annuel 1982, Washington, 1982), 
conchidea : „datele preliminare de care 
dispunem pentru 1982 ne lasă să pre
vedem că... pentru țările industriale 
considerate ca un grup, anul 1982 va fi 
probabil al treilea an consecutiv de 
creștere slabă, ceea ce va face din anii 
1980—1982 cea mai lungă perioadă de 
încetinire economică din anii 1930 în
coace" (p. 19). Raportul precizează, tot
odată, că „primejdia continuării rece
siunii și declinului pare serioasă".

Evoluția contradictorie a unor indica
tori principali ai economiei vine să con
firme ideea de mai sus cu privire la 
complexitatea fenomenelor actuale de 
criză și depresiune. Tabelul nr. 2 arată, 
pe exemplul Marii Britanii, că, în pre-



Dinamica unor indicatori economici în Marea Britanie (1974 = 100)

Anii
Produsul 

intern 
brut

Producție 
industrială

Șomaj
Prețuri

CU 
ridicata

CU 
amănuntul

1975 99,4 93,4 159,0 122,2 124,3
1976 103,0 94,3 221,0 143,4 145,3
1977 104,3 96,3 241.3 171,7 168,2
1978 107,7 97,2 239,8 187,3 182,4
1979 109,2 97,2 226,0 207,3 206,7
1980 107,7 88,8 291,9 231,4 243,9
1981 105,5 83,2 444.5 263,0 273,0

Sursa : Monthly Bulletin of Statistics, New York, O.N.U., colecția 1975 ---iunie 1982.

zent, schema „clasică" a scăderii pre
turilor in condițiile creșterii șomajului 
și ale reducerii producției industriale 
nu se mai verifică. Totodată, dinamica 
produsului intern brut este alta decît 
cea a producției industriale și a șo
majului, ceea ce arată, pe de o parte, 
că are loc o intensificare a muncii și o 
sporire a productivității muncii, deci o 
creștere a volumului de plusvaloare în
sușită de capital, iar, pe de altă parte, 
că sporul de valoare nouă are și alte 
surse decît industria.

Dar, o asemenea discrepanță nu in
firmă oare teoria cu privire la faptul 
că în capitalismul modern crizele sînt 
crize industriale ?

Crizele — un fenomen complex

CRIZELE ECONOMICE ciclice spe
cifice capitalismului „modern" sînt le
gate de transformarea structurală a- e- 
conomiei acestei societăți prin procesul 
industrializării. Așa cum s-a observat 
încă de la începutul secolului al XIX- 
lea, crizele economice ciclice tipice ca
pitalismului nu se produc în diferitele 
țări decît pe măsură ce ele devin so
cietăți industrializate. De aici s-a con
chis că un indiciu revelator — dacă nu 
chiar singurul indiciu cu adevărat rele
vant — al unei crize economice este 
scăderea producției industriale, însoțită 
de creșterea șomajului. Celelalte feno
mene și procese cu caracter de criză 
— manifestate în domeniul prețurilor, 
comerțului, consumului, creditului, pe 
piețele de mărfuri și valori, îndeosebi 
la bursă, oscilațiile investițiilor și ale 
stocurilor, variațiile dobînzilor, unele 
din aceste fenomene manifestîndu-se la 
scară mondială — au fost considerate 
mai degrabă efecte secundare și poste
rioare ale declanșării crizelor. Nu este 
întîmplător, în acest context, că majo
ritatea economiștilor marxiști care s-au 
ocupat de problematica crizelor în ul
timii 50 de ani au făcut în general 
abstracție de „fenomenele secundare" și 
s-au referit în primul rînd la oscila
țiile indicelui producției industriale și, 
în strînsă corelație cu aceasta, și la 
variațiile șomajului.

Dinamica produsului intern sau a ve-
nitului național a fost, de regulă, lă-

Tabelul nr. 2

contradicții între evoluția acestui indice 
și cel al producției industriale, fie pen
tru că lipseau date statistice compara
bile pe lungă, perioadă.

Interesant este că aproape toți isto
ricii crizelor, indiferent de. pozițiile lor 
de principiu, au indicat drept perioade 
de criză aproximativ aceiași ani. La o 
cercetare atentă apar însă o serie de 
anomalii și neconcordanțe curioase. 
Tocmai astfel de anomalii au stat la 
baza construirii unor explicații funda
mental diferite ale cauzelor crizelor, ca 
și la baza formulării de către Schum
peter a ipotezei cu privire la existența 
mai multor cicluri, cu durate inegale, 
ce se manifestă paralel — cicluri scur
te, medii și lungi. Putem încă de pe 
acum să observăm că repetabilitatea ci
clică a unor procese și fenomene nu 
trebuie să ne ducă la o optică meca
nicistă asupra dinamicii economiei. 
Procesele și fenomenele nu se repetă 
niciodată cu o exactitate riguroasă, ma
tematică, și nici sub aceeași formă. în 
plus, variațiile anuale nu sînt nici ega
le și nici nu urmăresc strict curbele 
ascendente sau descendente ale cicluri
lor. în sfârșit, există deosebiri remarca
bile între modul în care evoluează eco
nomia în diferite țări.

Să luăm, de pildă, cazul Marii Bri
tanii, pentru care există date cu privire 
la dinamica producției industriale încă 
din anul 1800 și pînă în prezent. Scă
deri ale producției industriale britanice 
au avut loc în anii de criză în perioada 
1800—1938 în zece cazuri ; în schimb, 
producția industrială nu a scăzut în 
anii de criză în 11 cazuri în aceeași pe
rioadă. Scăderi, mai mult sau mai puțin 
importante ale producției industriale au 
fost însă înregistrate în 33 de ani pe 
care istoricii i-au considerat a fi ani 
de prosperitate. în perioada postbelică, 
scăderea producției industriale britani
ce coincide cu anii de recesiune sau 
criză numai în 1958 și 1974—1975, dar 
precede, de regulă, cu un an crizele și 
recesiunile din 1953, 1963 și 1968. Ne- 
concordanțe de acest tip se constată și 
la celelalte țări capitaliste pentru care 
există date pe ’ o perioadă mai lungă 
(de pildă, pentru S.U.A. și Germania, 
începînd de prin 1861, ca și pentru 
Franța și Japonia, din anii 1900—1901).

De aici se pot trage mai multe con
cluzii. în primul rînd că, în multe ca
zuri, au fost considerați ca ani de cri- 

cronizare internațională a depresiunii, 
ci și ani în care numai una sau alta 
dintre țările capitaliste a suferit o con
junctură defavorabilă. Ca atare, pe an
samblul lumii capitaliste, crizele apar 
mai dese decît au fost în realitate pen
tru fiecare țară în parte. Sau, altfel 
spus, nu orice criză manifestată la ni
vel național s-a transformat într-o cri
ză internațională sau mondială. în al 
doilea rînd, se impune concluzia că fe
nomenele pe care istoricii le-au însu
mat sub denumirea globală de criză e- 
conomică nu sînt de aceeași natură și, 
ca atare, nu toate au avut un caracter 
de criză generalizată în ansamblul eco
nomiei (folosim acest termen pentru a 
distinge acest tip de crize de conceptul 
de „criză generală"). Ca atare, fluctua
țiile unui singur indicator economic, 
oricare ar fi el, nu pot fi apreciate ca 
relevante și suficiente în definirea cri
zei.

Așa se și explică faptul că, pe par
cursul istoriei capitalismului, nu toate 
momentele de tensiune din economie 
au avut caracterul unei crize indus
triale de supraproducție, ceea ce i-a dus 
pe unii teoreticieni pe căile unor cer
cetări opuse și la concluzii eronate prin 
unilateralitatea lor. O astfel de abor
dare tipică poate fi considerată elabo
rarea teoretică a neoclasicilor occiden
tali care au redus manifestările feno
menelor de criză economică fie, la di
namica prețurilor, fie Ia evoluția rapor
turilor dintre circulația monetară și 
prețuri. Se considera în cadrul acestei 
scheme teoretice că perioadele de criză 
sînt, de regulă, cele în care prețurile 
scad, în vreme ce creșterile de prețuri 
ar constitui indiciul anilor de înviorare 
și prosperitate economică. Dacă ne re
ferim tot la Marea Britanie, pe întreaga 
perioadă dintre 1801 și 1901, deci în de
curs de 100 de ani, creșteri ale prețu
rilor cu ridicata s-au înregistrat numai 
în 39 de ani, restul de 61 cunoscînd 
scăderi ale acestora, dintre care unele 
foarte puternice, fără £a ei să fi fost 
ani de criză. Scăderea prețurilor cu ri
dicata a avut Ioc deseori (în acest in
terval) mai mulți ani consecutivi, res
pectiv cîte trei pînă la șase ani de-a 
rîndul. Ca urmare, prețurile cu ridicata 
erau în 1900 mai mici cu 98% decît în 
1801, iar cele cu amănuntul cu 39%. 
Acest trend era legat nu numai de fe
nomene interne ale economiei britanice, 
dar și de tendințele manifestate pe pia
ța mondială în sensul modificării ra
porturilor dintre prețurile produselor 
industriale și cele ale produselor pri
mare, în defavoarea ultimelor. Așadar, 
fenomenele de criză nu pot fi reduse la 
oscilațiile prețurilor. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît ruptura dintre evoluția 
de ansamblu a economiei și dinamica 
prețurilor devine regula generală în 
perioada postbelică și mai ales după 
i960 cînd capătă o materializare con
cretă în stagflație. Aici, stagnarea pro
ducției merge mină în mînă cu creș
terea prețurilor, .eontrazicînd schemele 
teoretice neomonetariste de explicare a 
crizelor ce predomină actualmente în 
țările occidentale.



TENDINTE-CON JUNCTURI

Declin in siderurgie
INDUSTRIA siderur

gică a țărilor dezvoltate 
membre ale O.C.D.E. a 
fost unul din sectoarele 
cele mai grav afectate 
de diminuarea creșterii 
economice care a urmat 
primei crize a petrolu
lui. Potrivit ultimului 
raport al O.C.D.E., inti
tulat „Piața oțelului în 
1982 și perspectiva pen
tru 1983“, consumul de 
oțel a atins în 1973 un 
nivel record în .zona 
O.C.D.E.; în cursul ur
mătorilor doi ani, el s-a 
redus cu 19",'o fără a mai 
reuși după aceea să re
vină la nivelul anterior. 
Exporturile nete de oțel 
ale zonei O.C.D.E. către 
restul lumii au încetat 
de asemenea să mai 
crească după 1974 : o 
cauză ar consta în fap
tul că, dacă în cea mai 
mare parte a țărilor în 
curs de dezvoltare im
porturile de oțel conti
nuă să crească, unele 
dintre aceste țări au în
ceput să-și majoreze ra
pid propriile capacități 
de producție fiind în 
prezent, practic, în mă
sură să-și acopere pro
priile necesități și chiar 
să realizeze exporturi la 
acest produs. Astfel 
producția de oțel a zonei 
O.C.D.E., care atinsese 
in 1974 un nivel record 
de circa 458 mil. tone, a 
variat de atunci încoace 
între ,384 și 433 mil. tone.

Ca urmare a reducerii 
producției, efectivul an

gajat în industria side
rurgică a țărilor din 
O.C.D.E. s-a diminuat 
intre 1973 și 1981 cu 400 
mii persoane, respectiv 
cu 20 la sută. In 1980 și 
1981 erau utilizate nu
mai 69 la sută din capa
citățile de producție ale 
țărilor din O.C.D.E., 
ceea ce înseamnă o di
ferență de 115 mil. tone 
între producția efectivă 
și cea potențială.

Potrivit raportului ci
tat, perspectivele pînă la 
sfîrșitul anului 1982 sînt 
departe de a fi mai pro
mițătoare în condițiile 
în care problemele puse 
de excedentele mondiale 
de capacități de produc
ție continuă să crească. 
Pe ansamblul țărilor 
din O.C.D.E., producția 
de oțel care scăzuse cu 
2 la sută în 1981 pentru 
a ajunge la 392 mii. tone 
ar urma să înregistreze 
un nou recul de 9 mii. 
tone sau chiar mai mult. 
Declinul ar urma să a- 
fecteze în primul rînd 
Statele Unite și într-o 
mai mică măsură Piața 
comună. In celelalte țări 
membre nu se prevăd 
modificări majore, ca 
dealtfel nici în celelalte 
țări producătoare din 
lume. Capacitățile de 
producție pentru oțel în 
țările din O.C.D.E. vor 
rămîne, pe ansamblu, 
constante, așteptîndu-se 
creșteri în cazul țărilor 
în curs de dezvoltare.

Dat fiind că probleme
le cu care se confruntă 
în prezent piața oțelului 
țin de existența unor 
importante capacități ex
cedentare, se impune tot 
mai mult restructurarea 
industriei siderurgice în 

țările din O.C.D.E. — 
conchide raportul citat. (Programe de dezvoltare

Rezerve valutare ECUADOR: valorificarea resurselor de țiței 
și gaze naturale

VOLUMUL total al 
lichidităților de care dis
pun circa 120 țări în 
curs de dezvoltare (ne
membre ale O.P.E.C.) 
s-a redus cu 15 la sută 
în 1981. Potrivit unor 
recente estimări ale 
grupului de studii din 
cadrul băncii AMEX, 
rezervele valutare ex
terne ale acestor țări le 
sînt suficiente pentru 
importuri timp de nu
mai două luni și jumă
tate.

Ultima dată un ase
menea nivel minim a 
mai fost atins în 1975. 
Dacă după 1975, țările 
în curs de dezvoltare au 
reușit într-o oarecare 
măsură să-și restabi
lească rezervele de de
vize și D.S.T., acest lu
cru pare — potrivit ra
portului AMEX — mai 
puțin realizabil în 1982, 
dată fiind în primul rînd 
restrîngerea posibilită
ților pentru țările în 
cauză de a beneficia de 
credite externe.

Pe fondul actualei 
crize persistente din 
economia mondială, di
ficultățile țărilor în curs 
de dezvoltare devin ast
fel și mai acute, mai 
ales dacă ținem seama 
că datoriile bancare sca
dente — incluzînd aici 
și pe cele ale țărilor din 
O.P.E.C. — se ridicau în 
același an la 257,4 mi
liarde dolari, apreciază 
studiul băncii AMEX.

PRINTRE obiectivele majore ale planului de dezvol
tare economică pe perioada 1980-1984 figurează inten
sificarea valorificării resurselor naturale ale țării, 
acordînclu-se prioritate explorării șl exploatării resur
selor subsolului, în primul rînd țiței și gaze naturale.

Producător și exportator de țiței (în 1931 s-au pro
dus în medie 215 mii barili / zi șl s-au exportat apro
ximativ 120 mii barili / zi), Ecuadorul își propune în
făptuirea unui program larg de explorări șl exploa
tări petroliere care să-i permită păstrarea statutului 
de exportator. Pentru descoperirea de noi rezerve de 
țiței șl gaze naturale este avută în vedere efectuarea 
de prospecțiuni seismice pe coasta Oceanului Pacific 
șl în Amazonia, prospecțiuni geologice în Amazonia 
și prospecțiuni aerofotogrammetrice. Va continua pro
gramul de forări de explorare și de exploatare a ză
cămintelor cunoscute. Lucrările de foraj se vor con
centra în Golful Guayaquil și în sud-estul țării, în 
apropierea graniței cu Peru.

O atenție deosebită se acordă valorificării în țară a 
resurselor de țiței și gaze naturale. Ca urmare a creș
terii rapide — estimată la 12% în medie pe an — a 
consumului intern de produse petroliere se preconi
zează extinderea la 90 mii barili / zi a capacității rafi
năriei ,,Esmeralda". Se află în proiect și construirea 
în peninsula Santa Elena a unei noi rafinării cu o 
capacitate de 75 mii barili /• zi, prevăzută să intre în 
funcțiune în anul 1985.

Pentru valorificarea bogatelor zăcăminte de gaze 
naturale descoperite în Golful Guayaquil se prevede 
construirea, în zonă, a unui complex petrochimic care 
va produce îngrășăminte (1 000 t/zi uree și 1 000 t/zl 
amoniac), polietilenă, polipropilenă, proteine sintetice. 
Producția complexului petrochimic va fi destinată atît 
aprovizionării pieței interne cît și exportului In țările 
membre ale Grupului andin din care face parte Ecua
dorul. Gazele naturale din zăcămintele . din Golful 
Guayaquil vor alimenta și o oțelărie (amplasată în 
provincia El Oro) care va utiliza procedeul reducerii 
directe a minereului de fier.

Un rol important în realizarea programului de dez
voltare a industriei petrolului revine, în primul rînd, 
Societății petroliere de stat Corporaclon Estatal 
Petrolera Ecuadorians (CEPE). Avînd în vedere volu
mul ridicat al investițiilor necesare, în Ecuador este 
urmată o politică de promovare a colaborării econo
mice cu companii de profil din străinătate.

Intre România șl Ecuador s-au statornicit de mulțl 
ani relații de colaborare pe multiple planuri. Vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în această 
țară în 1973, convorbirile la nivel înalt româno-ecua- 
dorlene de la București din '975, înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri au jucat un rol hotărîtor în adîn
cirea șl diversificarea acestor relații.

Maria DESMIREANU

EVOLUȚII MONETARE
INTERVALUL 25—29 OCTOMBRIE s-a caracterizat 

prmtr-o consolidare a cursului dolarului S.U.A. pe 
piețele valutare.

Elementul principal în determinarea acestui trend 
al monedei americane l-a constituit mișcarea ascen
dentă a dobînzilor la depozitele in dolari. în condiți
ile în care majoritatea operatorilor de pe piață se 
așteptau la o reducere aproape sigură a taxei oficiale 
a scontului în S.U.A.

Yenul japonez, inclusiv ca urmare a incertitudini
lor politice și a publicării excedentului balanței de 
plăți pe luna septembrie a.e. de 823 milioane dolari 
comparativ cu 1,55 miliarde dolari în septembrie 1981), 
a fost puternic supus presiunilor „ă la baisse" (de 
menționat că numai la Londra, în ziua de 25 octom
brie s-au vîndut yeni în echivalentul a 250 milioane 
dolari), terminînd intervalul prezentat la circa 277.25 
yertl/1 dolar, cu 2% sub nivelul de referință din 22 
octombrie de 271,75 yeni/1 dolar.

Unele previziuni legate de accentuarea' în perioada 
următoare a recesiunii în Elveția și a reducerii do
bînzilor la împrumuturile comerciale și cele pentru 
ipoteci au determinat o scădere a cursului francului 
elvețian în raport cu dolarul S.U.A. pînă la raportul 
de 2,2050% francl/1 dolar, cu 1,8% sub închiderea peri
oadei precedente de 2,1650 franci/1 dolar.

Lira italiană, și sub influența anunțării unui deficit 
al balanței de plăți de 161 miliarde lire în septembrie 
a.c. (față de un excedent de 1,331 miliarde lire în au
gust a.c.) s-a depreciat în relația cu dolarul pînă la 
1461 lire/1 dolar pe 29 octombrie, respectiv cu 1,4% sub 
cursul de referință de 1441 lire/1 dolar.

Reducerea cu 1% a taxei oficiale a scontului (de la 
7 la 5%) și a taxei de lombard (de Ia 3 la 7%) în-

R.F.G. a fost anticipată de operatori, astfel că marca 
vest-germar.ă a înregistrat pe ansamblul perioadei a- 
nallzate o depreciere de numai 1,3% (2,5550 mărci/1 
dolar pe 29 octombrie, comparativ cu nivelurile de 
2,5225 mărci/1 dolar pe 22 octombrie, o situație simi
lară avînd loc și în cazul francului belgian, ta cazul 
căruia scăderea cu 0,5% a taxei oficiale a scontului 
(la 12%) a determinat însă o depreciere de numai 1% 
a cursului său în raport cu dolarul (49,45 franci/1 do
lar, față de 48,96 franci/1 dolar respectiv).

Lira sterlină șl francul francez erau tranzacționate 
la închiderea săptămînil la nivele de depreciere a- 
propiate față de dolar — 1,2% — respectiv la 1,68 do- 
larl/1 liră (1,70 dolari/1 Ură pe 22' octombrie și 7,22 
franci/1 dolar cursul de referință).

Dobînzile la depozitele în principalele eurovalute, 
la termen de 6 luni, au evoluat pe o Unie ascenden
tă (se dau nivelurile de la închiderea din 29 octom
brie, comparativ cu cele din 22 octombrie : 10,3125% și 
10,125% la eurodolar, 9,5625% și 9,4375% la eurolira- 
sterlină, 7.125% și 6,9375% la euromarca vest-germană 
și 4,1875% și 4,0625% la eurofraneul elvețian.

Prețul aurului la Londra a înregistrat o scădere a- 
proape continuă, al doilea fixing din ziua de 29 oc
tombrie de 423,25 dolari/uncia fiind cu 4,75 dolari/un- 
cia sub cel corespunzătoar din 22 octombrie.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU

Evoluția cursului principalelor valute occidentale 
față de dolarul S.U.A. în perioada 25—29 X. a.e. Bază: 
22.X.1982.



Tendințe
în exportul de alimente

ÎN CONDIȚIILE persistenței unui 
amplu deficit alimentar global în țările 
în curs de dezvoltare, acestea au cău
tat totuși în deceniul trecut să-și ex
tindă exporturile de produse alimenta
re pe piața mondiala. Valoarea totală 
a exporturilor de produse alimentare 
agricole, a celor provenite din pescuit 
și forestiere a ajuns la 73,4 miliarde do
lari în 1979 ; cu toate acestea, ponderea 
țărilor în curs de dezvoltare în expor
tul mondial de produse alimentare a 
scăzut numai în perioada 1977-1979 de 
la 32% la 28%.

Concomitent, însă, a avut loc o creș
tere relativ mai rapidă a importurilor 
de produse alimentare efectuate de ță
rile în curs de dezvoltare, deficitul glo
bal al balanței comerciale la acest grup 
de produse accentuîndu-se către sfîrși- 
tul deceniului (vezi graficul). Printre 
subgrupele de mărfuri alimentare ta 
care 's-au înregistrat însemnate exce
dente ale balanței se numără : băuturi
le, materiile prime alimentare, produse-’ 
le pescuitului și cele destinate alimen
tației animalelor.
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După opinia experților F’A.O., îm
bunătățirea situației în domeniul exa
minat necesită un efort concertat, în 
cadrul căruia țările ’ industrializate să 
renunțe la măsurile protecționiste și să 
deblocheze fondurile afectate actual
mente susținerii unei agriculturi costi
sitoare, să intensifice ajutoruf tehnic și 
financiar pentru sporirea producției a- 
groalimentare în țările în curs de dez
voltare ; în ceea ce privește majorita
tea acestora din urmă se relevă nece
sitatea .modificării politicilor lor econo
mice în vederea majorării resurselor 
destinate agriculturii, dezvoltării com
plexului agro-industrial național.

Evoluții recente 
în transporturi

ÎNTR-UN RAPORT publicat de Co
misia Pieței comune, se arată că secto
rul transporturilor (autorutiere, fero
viare și navaie pe cursurile de apă in
terne) a fost afectat de criza economi
că din țările membre Se apreciază că 
în 1980 volumul global al transporturi
lor s-a redus cu 0,4%, față de nivelul 
anului 1979, iar anul trecut cu încă 

2,7%, scăderea fiind mai sensibilă în 
transportul feroviar (—9,3%; și cel na
val (—4,3%). Estimațiile pe anul în curs 
converg către o ușoară creștere (sub 
•1%) a volumului global al transportu
rilor, respectiv o reducere cu 1% a ce
lor efectuate pe căile feroviare, menți
nerea staționară a celor navale și un 
spor de circa 2% al celor autorutiere.

Din datele prezentate rezultă că în 
ultimii ani transporturile autorutiere au 
reușit să anihileze repercusiunile ma
jorărilor repetate ale prețului carbu
ranților și să redevină competitive în 
raport cu celelalte două mijloace de 
transport. Astfel, în țările Pieței comu
ne vest-europene se afirmă în continua
re tendința de mărire a ponderii trans
porturilor autorutiere, evaluată în acest 
an la 40% din volumul global (compa
rativ cu 38,4% în 1981), față de 16% 
pentru transporturile feroviare (16,8% 
anul trecut) și 44% pentru cele navale 
interne (44,8%).

Polonia: dezvoltarea 
cooperării internaționale

O LEGE aprobată în vara acestui an 
în Polonia stabilește un cadru juridic 
general pentru activitatea firmelor 
străine pe teritoriul țării, în domeniul 
micii producții de mărfuri. Se prevăd 
stimulente economice și facilități orga
nizatorice pentru investirea de capital 
— în vederea desfășurării de activități 
pe cont propriu sau în colaborare cu 
întreprinderi poloneze — în producți 
de bunuri și prestarea de servicii, în 
comerțul cu mărfuri, în exportul bunu
rilor și serviciilor produse ș.a.

Autorizațiile de funcționare a între
prinderilor cu capital parțial sau total 
străin se eliberează pe termen de 20 de 
ani (în cazuri justificate — de 40 de 
ani), în urma depunerii unui fond de 
10-50 mii de dolari. Sint stipulate, de 
asemenea, o serie de prevederi stimula
tive și garanții privind obținerea de 
credite din partea băncilor poloneze 
(pentru constituirea fondului circulant 
și a fondului de investiții), înlesnirile 
acordate la plata impozitelor sau la 
transferul în țara de origine a unei părți 
din beneficiile realizate din activitatea 
pe plan intern sau cea de export, mo
dalitățile de lichidare a participării etc. 
Se apreciază că noile reglementări vor 
contribui 'la lărgirea cooperării econo
mice cu parteneri din țările străine, în
deosebi cu cei de origine poloneză.

Strategie economică nouă

CRIZA economică prelungită pe plan 
mondial a determinat Japonia să ela
boreze o nouă strategie industrială, de
finită de către Ministerul comerțului 
exterior și industriei ca o trecere la im
portul de produse bazate pe tehnologii 
„inferioare și medii", în condițiile con
centrării producției interne asupra pro
duselor bazate pe tehnologii „superioa
re", respectiv produse care să aibă o 
calitate înaltă și să înglobeze o valoare 
ridicată. Această strategie nouă, care 
reprezintă în fond renunțarea de a 
concura „noile țări în curs de industria

lizare" în ramurile de bază, transferă 
întreaga pondere a concurenței pe pie
țele țărilor dezvoltate, ceea ce ascute și 
mai mult contradicțiile dintre țările 
respective și Japonia în domeniul co
merțului exterior, avalanșa exporturi
lor japoneze avînd repercusiuni directe 
asupra industriei americane și celei 
vest-europene, și așa afectate de criză. 
Ca atare, cercurile de afaceri din lu
mea occidentală se așteaptă la intensi
ficarea concurenței pe piața produselor 
„cu tehnologii superioare" între cele 
trei zone. Tocmai pentru a atenua con
tradicțiile, Japonia preconizează extin
derea cooperării industriale dintre fir
mele japoneze și cele americane sau 
vest-europene. Cu toate reticențele ma
nifestate de eventualii parteneri -din 
S.U.Â. și Europa occidentală, asemenea 
cooperare se conturează într-o serie de 
ramuri esențiale ale industriei : con
strucțiile de automobile și de avioane, 
producția de reactoare nucleare, de se
miconductor!, de videomagnetofoane, de 
calculatoare electronice, de mijloace de 
comunicare ș.a. Oricum, însă, se apre
ciază că extinderea exporturilor va 
constitui și în viitor temelia creșterii 
economice în Japonia.

Stimularea 
dezvoltării tehnologice

PLEDÎND pentru elaborarea unei 
strategii a dezvoltării tehnologice în 
Iugoslavia, publicația Organizacija i ka- 
dri analizează totodată diferitele con
cepții existente în această privință în 
țară și în străinătate. Se apreciază că 
problemele tehnologice n-ar mai trebui 
abordate de pe poziții pur practice, în
tr-o viziune unilaterala — cea a pro
ducției, a activității dintr-un sector sau 
altul. Se apreciază că un asemenea mod 
de rezolvare, îngust departamental, nu 
determină transformări revoluționare 
în sistemul de conducere a producției, 
nu conduce la cibernetizare, nu gene
rează importante restructurări în eco
nomia națională.

De aici rezultă unele rămîneri în 
urmă în privința dezvoltării tehnologi
ce și diminuarea influențelor favorabile 
pe care le-ar putea avea această. Poate 
fi citată astfel preferința acordată im
portului de tehnologie, chiar și în con
dițiile în care elaborarea tehnologiei 
naționale corespunzătoare, adaptată la 
cerințele specifice ale Iugoslaviei, poa
te fi mai rentabilă. Un exemplu îl 
oferă importanta întreprindere „Rade 
Koncar", unde aplicarea unui proiect 
propriu a costat numai 18,9 mii. dinari 
(față de 40,6 mii. dinari cît ar fi cos
tat dreptul de a folosi timp de zece 
ani licența străină corespunzătoare) și 
s-a dovedit a fi de 2,15 ori mai eficien
tă. Se apreciază că pentru îmbunătăți
rea activității în domeniul menționat 
este necesar să fie precizate obiectivele 
de urmărit prin strategia dezvoltării 
tehnologice a țării, să fie stabilite cri
teriile de evaluare a acestei dezvoltări, 
să fie determinate etapele sale succe
sive.
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STIMAȚI CUMPĂRĂTORI!

In vederea îmbunătățirii aprovizionării populației cu 
mărfuri metalo-chimice, s-a trecut la organizarea de uni
tăți de desfacere cu amănuntul în depozitele de mărfuri 
ale I.C.R.M. din țară. Aceste magazine asigură cumpă
rătorilor o serie de avantaje în alegerea și procurarea 
mărfurilor metalo-chimice, deoarece :

— Sînt organizate pe suprafețe mari, în care se pre
zintă totalitatea articolelor din grupa de mărfuri ce se 
livrează de către industrie, prezentate pe destinații ți pe 
principiul de înrudire a cererii.

— Aceste magazine vor pune în vînzare mărfuri sosite 
direct de la fabrici, inclusiv noutățile.

— Vînzarea se realizează pe principiul expunerii des- 
:hise și autoservirii, cumpărătorii avînd acces direct la 
rroduse.

— Cumpărătorii au posibilitatea să facă aproviziona- 
ea din timp, anticipată, cu produse foarte solicitate în- 
irf de consum în anumite perioade.

- Servirea populației este asigurată de un personal 
u un nivel profesional ridicat la fiecare grupă de 
lărfuri.

— Orarul de funcționare al unităților va fi în zilele 
icrătoare, între orele 10—20.

Prin aceste magazine urmează a fi vîndute toate gru- 
ele de mărfuri metalo-chimice : produse de menaj din 
tidâ, porțelan, faianță, articole de uz casnic-gospodâ- 
>sc, unelte agricole ți de grădinărit, articole chimice, 
tchizite școlare și studențești, jucării, bunuri de uz înde- 
ingat cum sînt rad io-receptoare, televizoare, aparate de 
□tit ți încălzit, frigidere, mașini de spălat, mașini de cu
lt, aspiratoare de praf, piese de schimb ș.a.

Dintre magazinele deschise recent menționăm in 
jcurești :

Magazinul din șos. Viilor nr. 14 — accesul prin șoseaua 
ilaj —, organizat pe o suprafață de 1 400 mp ți avind 
i profil articole de menaj din sticlă, porțelan, faianță ; 
ticole de uz casnic și gospodăresc din lemn, metal și 
ase plastice ; bunuri de folosință îndelungată ; corpuri 
e iluminat și abajururi, aparate electrocasnice și piesele 
e schimb necesare. Pentru a avea o imagine asupra 
îultitudinii de mărfuri care vor fi puse în vînzare, puteți 
jține că la grupa sticlărie sînt aproape 1 000 de articole 
itr-un număr de peste 300 000 piese.

Magazinul din bd. Emil Bodnăraș nr. 84 cu un profil 
e jucării, papetârie și produse chimice de uz casnic este 
-ganizat pe o suprafață utilă de 2 000 m.p. și se adre- 
■ază în special populației din cartierele Militari, Drumul 
iberei.

In municipiul Brașov, magazinul din str. Bazaltului nr. 
cartierul Bartolomeu, desface peste 3 600 sortimente 

) articole de uz casnic și gospodăresc, jucării, sport, 
ipetărîe și electrotehnice.

In municipiul Constanța, magazinul funcționează în 
oda Interioară nr. 2, cartierul Traian.
In municipiul Pitești a fost dat in folosință magazinul 
uat în cartierul Nord, str. N. Bălcescu nr. 48. Asemenea 
zgazine au fost deschise și în orașele: Bacău, Baia 
are, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, lași, Oradea, 
ziești, Sibiu, Suceava, Tîrgu Mureș ți Timișoara.
Asigurăm pe cumpărători că aceste unități comer- 
le vor satisface cele mai exigente gusturi.

Magazinul din bd. Emil Bodnăraș nr. 84

Magazinul din șos. Viilor nr. 14



Odată cu sosirea toamnei, noile modele de confecții ale acestui se
zon se află în magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat. 

De remarcat linia de croială a modelelor expuse, in pas cu tendințele 
actualei mode.

Nu întîrziați I
Alegeți acum noutățile expuse I


