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LA DIMENSIONAREA 
PRODUCȚIEI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ,ÎN ANUL 1984, 
S -A AVUT ÎN VEDERE :

Creșterea mai puternică a energiei realizate 
pe cărbuni 

începerea producției de energie electrică ba
zată pe șisturi bituminoase

| Se vor lua măsuri ferme care să asigure creșterea gradului de utilizare și punerea 
în funcțiune a tuturor instalațiilor care folosesc combustibili solizi și alte resurse 
energetice,atît pentru producerea energiei electrice,cît și a celei termice



EXPERIENȚE ÎN ACTUALITATE

centrau iwtmU - actiiini corn
PENTRU REALIZAREA PUNIU

ORGANIZATE pe principiul tehnologic sau in profil 
teritorial, centralele industriale — în componența că
rora se află un număr insemnat de întreprinderi, in

stitute sau grupe de cercetare și inginerie tehnologică — 
și-au dovedit, in practică, capacitatea de conducere a pro
ceselor de dezvoltare a producției și promovare a progre
sului tehnic, de realizare exemplară a sarcinilor de plan, de 
desfacere a produselor. Dispunind de puternice unități de 
cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, de întreprin
deri dotate cu mașini, utilaje și instalații moderne, de inaltă 
productivitate, cu mari posibilități de adaptabilitate la pro 
greșul tehnic, centralele industriale realizează o gamă ca
riată de produse, in condiții de calitate superioară și efi
cientă ridicată. Datorită nivelului de competitivitate a pro
duselor realizate, marea majoritate a centralelor industriale 
au devenit furnizoare tradiționale de produse atit pentru 
beneficiarii interni cit și pentru numeroși parteneri externi.

Sprijinind efectiv unitățile componente, centralele indus
triale au acționat și acționează in direcția specializării pro
ducției. adincirii acesteia, avind la bază dezvoltarea pro
ducției de componente. orgnizării temeinice a procesului de 
cooperare intre unitățile specializate și cele finalizatoare de 
produse. Acțiunea s-a soldat cu creșterea productivității 
muncii in fiecare unitate și pe ansamblul centralelor, cu 
reducerea sistematică a cheltuielilor materiale pe unitatea 
de produs și, in final, cu sporirea rentabilității. Acum, mai 
mult ca oricind. eforturile centralelor, ale unităților lor 
componente, sint îndreptate spre realizarea exemplară a 
planului pe acest an și pe întreg cincinalul, mărirea per
formantelor și competitivității produselor, creșterea volu
mului exportului, reducerea la cote minime a consumurilor 
materiale și energetice pe fiecare unitate de produs, ridica
rea întregii activități economice la un cit mai ridicat nivel 

! de eficiență.

Dinamismul producției - îmbinarea preocupărilor 
curente cu cele de perspectivă

ÎN CALITATEA sa de titular de 
plan, Centrala industrială de me
canică fină a urmărit să asigu
re dezvoltarea producției, intensi
ficarea cercetării științifice și intro
ducerea progresului tehnic, profilarea 
și specializarea producției și a între
prinderilor, dezvoltarea relațiilor de 
cooperare interuzinale, lărgirea expor
tului, utilizarea eficientă a fondurilor 
fixe și mijloacelor circulante, reduce
rea cheltuielilor de producție și creș
terea rentabilității pe ansamblu și pe 
fiecare unitate subordonată. Eforturile 
centralei au fost concentrate spre rea
lizarea a trei obiective prioritare: 
• rezolvarea problemelor cu caracter 
tehnic, avind în vedere nivelul de 
inaltă tehnicitate al dotării unităților, 
aria largă de tehnologii, care poate fi 
abordată și diversitatea de produse ce 
se pot asimila și realiza; * crearea 
unui cadru organizatoric adecvat des
fășurării activității proprii, care să 
întrunească condițiile de elasticitate, 
mobilitate și dinamism și prin care să 
se răspundă in mai mare măsură ce
rințelor pe care le ridică producția și 
cercetarea în domeniul industriei de 
mecanică fină ; • promovarea unui 
stil de muncă in care conducerea co
lectivă — autoconducerea muncitoreas
că — să asigure participarea întregului 
colectiv la rezolvarea problemelor și 
întărirea răspunderii personale.

Acționînd în cadrul atribuțiilor stabi
lite, centrala și-a elaborat o strategie 
proprie, menită să asigure înfăptuirea 
rolului și răspunderii ce-i revin ca 
mare unitate productivă în realizarea 
sarcinilor curente și de perspectivă și 
care are în vedere : creșterea producției 
fizice la sortimentele specifice ; promo
varea progresului tehnic și introduce
rea de tehnologii modeme în procesul 
de fabricație pentru creșterea parame
trilor tehnico-funcționali și de precizie 
ai produselor ; asigurarea bazei tehni- 
co-materiale necesare desfășurării pro

ceselor de producție și reducerii impor
turilor ; prospectarea pieței interne și 
externe.

Pentru realizarea obiectivului de creș
tere, în proporții însemnate, a produc
ției — volumul producției industriale 
a centralei va fi in 1985 cu aproape 
80% mai mare decît in 1981, iar al pro
ducției fizice la sortimentul specific 
industriei de mecanică fină și optică 
cu peste 68% mai mare — preocupă
rile au fost și sînt în continuare îndrep
tate spre :

Tabelul nr. 1
Gradul de îndeplinire a planului pe 

total C.I.M.F. (1980 = 100)

1981 1982 1983

Valoarea producției 
marfă 97,6 101,7 103,1
Indici de creștere 100 113,2 120,9

— dezvoltarea și completarea capa
cităților de producție prin construirea 
de noi obiective, extinderea capacități
lor existente și completarea dotării uni
tăților în vederea acoperirii cît mai de
pline a necesităților de produse de me
canică fină ale economiei naționale ;

— definitivarea profilului de fabri
cație al fiecărei unități prin reprofila
re, adîncirea specializării și tipizării 
produselor, lărgirea gamei de produse 
din domeniul de referință.

Criterii în dezvoltarea noilor 
capacități

ÎN CADRUL acțiunilor de dezvoltare 
a producției centrala a acționat, în 
funcție de rezultatele studiilor de pros
pectare a pieței, pentru construirea u- 
nor noi capacități de producție și ex

tinderea unor secții sau sectoare la u- 
nitâțile in funcțiune. Concomitent cu 
derularea în mod susținut a lucrărilor 
la obiectivele în execuție de la între
prinderea de orologerie industrială 
Arad și întreprinderea de scule Ră
dăuți, în acest an se vor deschide noi 
șantiere la ..Balanța"-Sibiu, Fabrica de 
confecții metalice și prelucrări meca
nice Rădăuți, întreprinderea de scule 
Gura Humorului, întreprinderea de a- 
parate de măsură și control Vaslui, în
treprinderea de scule și echipamente 
hidraulice Focșani etc.

Realizarea acestui important volum 
de investiții a impus centralei adop
tarea unui complex de măsuri adaptat 
cerințelor curente și de perspectivă 
care să asigure : ® responsabilitatea 

• urmăririi fiecărui obiectiv în construc
ție de către un specialist din centrală, 
în vederea respectării termenelor de 
punere în funcțiune a noilor capacități 
și rezolvarea, împreună cu conducerea 
unităților, a problemelor ce se ivesc 
pe parcurs ; Q stabilirea de contacte 
directe între serviciile tehnic și de in
vestiții din centrală cu întreprinderile 
furnizoare de mașini, utilaje, instalații 
și echipamente, pentru asigurarea li
vrării în ordinea necesară la montaj 
sau punerii în funcțiune, înainte de 
termen, a unor capacități ; Q spriji
nirea constructorilor, cu personal de 
specialitate, la montarea și punerea în 
funcțiune a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, prin detașări de muncitori 
din unitățile subordonate centralei la 
noile obiective. Astfel, la întreprinderea 
de oțeluri speciale forjate de la 
Cristuru Secuiesc, o echipă de munci
tori electricieni de la întreprinderea1 de 
mecanică fină București a lucrat, ală
turi de constructori, la montajul și pu
nerea în funcțiune a unor cuptoare si
derurgice, pregătind,' în același timp, 
muncitorii din noua unitate.

In viziunea noastră, orice obiectiv în 
I construcție,•orice extindere de capaci-



■ Centrala industrială de mecanică fină, constituită în anul 1981 în 
cadrul Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electronică și Electrotehnică, 
grupa inițial un număr de 14 întreprinderi, după criteriul omogenității pro
duselor șt al tehnologiilor de fabricație, al cooperării in producție și integrării 
fabricației unor produse finite. Centrala s-a constituit pe structura Întreprin
derii de mecanică fină București, una din cele mai vechi și reprezentative uni
tăți de fabricație de instrumente, aparate de măsură și control în domeniul 
lungimilor și mărimilor termotehnice, scule și accesorii pentru mașini-unelte, 
cu o pondere, la timpul respectiv, de 27°'t> în volumul producției industriale al 
centralei. Prin dezvoltări succesive centrala cuprinde astăzi 16 întreprinderi.

tate este o cauză a tuturor comparti
mentelor implicate, care trebuie să-și 
aducă contribuția la rezolvarea proble
melor cu care se confruntă noile obiecti
ve, favorizează colaborarea celorlalte u- 
nități și pregătesc concomitent condiți
ile ca, odată cu punerea in funcțiune, să 
fie asigurată intrarea in ritm normal a 
capac.taților pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan. Rezultatele implicării di
recte a centralei în punerea în func
țiune a obiectivelor constituie o primă 
etapă, urmată de măsuri care să asi
gure noilor unități incărcarea capaci
tăților de producție, realizarea parame
trilor tehnico-funcționali și de precizie 
la produsele fabricate, atingerea și de
pășirea nivelului productivității muncii 
obținut in unitățile vechi etc.

Flexibilitate în stabilirea 
structurilor de producție

O ALTA direcție importantă în stra
tegia dezvoltării producției o constituie, 
așa cum s-a menționat, definitivarea 
profilului de fabricație al unităților, a- 
tribut important al centralei, care im
plică atît o vedere de perspectivă cit 
și un calcul al eficienței economice a 
activității fiecărei unități. Trebuie re
marcat că, în momentul înființării cen
tralei, nu toate întreprinderile compo
nente se înscriau în profilul de fabri
cație al industriei de mecanică fină, iar 
altele dețineau capacități suplimentare 
de producție pentru unele produse a 
căror utilizare in economie a fost în
locuită cu alte soluții mult mai avan
tajoase.

în aceste condiții, reprofilarea unor 
întreprinderi și definitivarea profilului*  
altora au căpătat dimensiunea unui plan 
de perspectivă care a ținut și ține sea
ma de necesitatea introducerii în fa
bricație a unor sortimente noi, de con
dițiile economice de realizare a produ
sului și de eficiența scontată, asigurin- 
du-se realizarea unor cheltuieli de re

Dinamica indicilor de creștere a producției industriale

Cu bază fixă Cu bază în lanț

1981
1982 1983 1984*) 1983 1984*)

1981 1981 1981 1982 1983

I.S.A.S. Pașcani __. 100,0 362,1 595,7 362,1 164,4
F.A.M.C. Drobeta — 100,0 111,3 158,4 111,3 384,6
I.E.H. Rm. Vilcea 100,0 7,2 ori 15,3 ori 24,4 ori 213,7 157,9
I.A.M.C. Vaslui
I.O.S.F. Cristurul

100,0 139,2 134,4 197,0 96,5 146,6

Secuiesc 100,0 147,9 9,6 ori 23,3 ori 6,5 ori 242,2
I.O.I Arad — — 100,0 15,1 ori 15,1 ori
I.M. Bistrița 100.0 183,8 253,1 267,7 137,7 105,8
I.A.M. Blaj 100,0 105,2 114,4 117,3 108',7 102,5

*) Plan •

profilare scăzute și diminuarea la mi
nimum a perioadei de reducere a ca
pacității de producție. Pornind de la 
aceste criterii centrala a abordat, în 
principal, rezolvarea problemelor de 
reprofilare a întreprinderii mecanice 
Bistrița, destinată inițial producției de 
utilaj textil, și a întreprinderii „Steaua 
Roșie ‘‘-București, producătoare de uti
laj de construcții. Un nou profil de fa
bricație a fost stabilit pentru I. M. Bis
trița — fabricația de scule și motoare 
pneumatice, unelte și scule de mînă, 
pinză pentru fierăstraie, iar pentru 
„Steaua Roșie" realizarea de servo-di- 
recții și motoare hidraulice. De remar
cat că noul profil a asigurat întreprin
derilor respective contracte la nivelul 
sarcinilor de plan, corespunzătoare ca
pacităților de producție puse în func
țiune și posibilităților de export.

Concomitent cu reprofilarea, în preo
cupările de perspectivă au stat și pro
blemele de completare și definitivare 
a profilului tuturor celorlalte unități. 
Aceasta; a presupus elaborarea de pla
nuri de transfer de produse de la în
treprinderile vechi la întreprinderile 
noi, ceea ce a impus : asigurarea asis
tenței tehnice pentru preluarea fabri
cației noilor produse la nivelul omolo
gat ; organizarea colaborărilor între 
unitățile care predau produsul și cele 
care-1 preiau, astfel ca în economie să 
nu se creeze lipsuri temporare în do
meniul respectiv ; completarea nomen
clatorului cu noi tipuri de produse în 
unitățile care au transferat produse 
către alte unități ; elaborarea de planuri 
de perspectivă pentru cercetare care să 
asigure cu noi produse necesitățile e- 
conomiei și respectiv acoperirea capa
cităților de producție ale industriei de 
mecanică fină.

Experiența acumulată de centrala 
noastră în acest domeniu demonstrea
ză că la efectuarea transferurilor de 
produse s-a întâmpinat o anumită rezis
tență, atît din partea unității care pre
dă, deoarece cedează o fabricație bine 
cunoscută, pusă la punct, cît și din

Tabelul nr. 2 

partea celei care preia fabricația, te- 
mîndu-se de implicațiile pe care le a- 
duc noile asimilări de produse. Rolul 
centralei în această problemă s-a exer
citat cu deosebită tărie, rezultatele 
putînd fi ilustrate cu un exemplu edi
ficator : transferul producției de cuțite 
cu plăcuțe de carburi metalice sinteti
zate, brazate, de la I.E.H. Focșani la 
I.S.A.S. Pașcani a avut un dublu e- 
fect : a crescut volumul producției la 
I.S.A.S. Pașcani la nivelul capacităților 
și, cu sprijinul centralei, s-a realizat și 
modernizarea liniei de fabricație ; pe 
de altă parte, pe capacitatea disponi
bilă rămasă la I.E.H. Focșani s-a trecut 
la fabricația de cuțite cu plăcuțe amo- 
vabile, ceea ce a însemnat satisfacerea 
necesităților economiei cu scule de 
înaltă tehnicitate, precum și materia
lizarea unor teme de cercetare ale Cen
trului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru mecanică fină 
și scule. în prezent, ambele unități dis
pun de posibilități de export din pro
dusele respective, în condițiile satisfa
cerii necesităților interne.

întreaga activitate a centralei în- 
cepînd de la construirea sa a fost 
subordonată realizării ritmice de către 
fiecare întreprindere a sarcinilor de 
plan (tabelul nr. 1), îmbunătățirii ca
lității produselor, creșterii productivită
ții muncii, economisirii materiilor pri
me, materialelor, energiei și combusti
bilului, înlocuirii materiilor prime de
ficitare, în primul rînd a celor prove
nite din import. în acest scop, la ni
velul centralei s-a acționat îndeosebi 
pentru : .sprijinirea unităților în con
tractarea producției, Ia nivelul capaci
tăților puse în funcțiune ; transferul 
unor contracte de la întreprinderile 
vechi la cele noi ; producerea de repere, 
în paralel, în întreprinderea nouă și 
cea veche pînă în momentul cînd pro
dusul asimilat este omologat la nivelul 
standardelor naționale și internaționale 
de precizie și de calitate ; asigurarea 
cu forță de muncă a noilor întreprin
deri, prin calificarea în cadrul școlilor 
profesionale din sistemul centralei a 
muncitorilor și prin specializarea în în
treprinderile vechi a muncitorilor ne
cesari unităților noi ; detașarea unor 
muncitori din unitățile vechi, fie pen
tru sprijinirea noilor colective în asi
milarea de produse, fie pentru întra
jutorarea unităților la montarea, darea 
în exploatare și asigurarea funcționării 
unor noi utilaje.

Realizarea planurilor de calificare și 
specializare a muncitorilor de către în
treprinderile cu tradiție din subordine 
a constituit o preocupare principală a 
centralei, astfel că în 1981 au fost cu
prinși în asemenea acțiuni aproape 
3000 de muncitori, iar în 1982—1983 
peste 1 500 muncitori. Creșterea capa
cității de rezolvare a sarcinilor de că
tre conducerile întreprinderilor noi din 
cadrul centralei este reflectată în vo
lumul producției, care înregistrează de 
la an la an creșteri însemnate (tabe
lul nr. 2).

în lumina sarcinilor ce ne revin prin 
plan, centrala își va direcționa activi
tatea și în viitor spre creșterea și di
versificarea producției de mecanică fină 
în unitățile sale, înscriindu-se astfel 
în eforturile generale de realizare a 
unei noi calități a muncii în toate do
meniile.

Valeriu MATACHE 
director general al Centralei 

industriale de mecanică find



Piloni ai creșterii eficienței

REZERVE DE REDUCERE A CONSUMURILOR 
DE MATERII PRIME ȘI ENERGETICE

RECENT, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a exami
nat modul în care a fost îndepli

nit în 1983 planul normelor și norma
tivelor de consum, stabilind sarcina 
ca toate ministerele, centralele indus
triale și întreprinderile să acționeze cu 
hotărîre pentru a asigura încadrarea 
strictă în consumurile normate, pentru 
a nu se permite nici o depășire a ni
velului stabilit pentru fiecare normă 
de consum.

Atenția deosebită acordată acestei 
probleme este consecința firească a în
semnătății economico-sociale a reduce
rii consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili și ener
gie, a implicațiilor multiple pe care le 
determină. Astfel, este evident că, în 
condițiile resurselor limitate de mate
rii prime de care dispune România, 
care este obligată să recurgă la impor
turi mari pentru unele resurse primare 
ce nu se găsesc în țară sau de care dis
pune în cantități insuficiente, cu cît pe 
unitatea de produs finit se consumă 
mai puține materiale, cu atit se pot 
obține pe ansamblu cantități sporite de 
produse. Bunăoară, sarcinile de redu- ! 
cere a normelor de consum pe 1984 la 
metalele feroase utilizate în construe- 
ția de mașini permit ca din economiile 
obținute să se realizeze (comparativ cu 
anul 1983) un spor de producție de cit
ea 7%, fără a se consuma metal în 
plus. Dacă ar fi să ne referim la rea
lizările din 1983, se poate arăta că spo
rul de producție realizat de construc
ția de mașini față de anul precedent, 
de circa 6%, s-a obținut cu un consum , 
mai mic de laminate feroase de peste 
330 mii tone. în aceeași ordine de idei : 
trebuie subliniată însemnătatea econo- I 
misirii resurselor materiale pentru de- ; 
grevarea balanței comerțului exterior j 
de unele importuri și pentru activiza
rea sa. Acest dublu efect este deosebit 
de important, nu numai prin posibili
tatea de a reduce efectiv unele impor
turi, dar și prin sporirea competitivi
tății la export a produselor românești, 
știut fiind că pe plan mondial sint so
licitate tot mai mult produsele care, la 
masă egală, obțin parametri superiori, 
sînt suple și au greutăți proprii reduse

Desigur că nu pe ultimul loc se si
tuează și rolul pe care reducerea con
sumurilor materiale și energetice îl 
joacă în diminuarea cheltuielilor ma
teriale. •■în sporirea pe această cale a . 
venitului național. în acest an. 
60" n din sporul producției indus
triale se va realiza prin valori
ficarea superioară a materiilor prime, 
combustibililor și energiei, iar in in
dustrie, fiecare procent de reducere su
plimentară a cheltuielilor materiale de 
producție va asigura un spor al veni
tului național de peste 11 miliarde lei. .

Consumurile — 
tendință de scădere

ANUL 1983 a marcat progrese sim
țitoare în direcția reducerii consumu
rilor. Măsurile stabilite în programele 
adoptate de Conferința Națională a. 
P.C.R. din decembrie 1982 s-au mate

rializat în reducerea cu circa 40 mid. 
lei a cheltuielilor materiale față de 
prevederile de plan. Au fost obținute 
economii față de normele planificate 
la o serie de materii prime și materiale 
de mare importanță cum sînt : cupru 
electrolitic, alamă bloc, plumb, fero- 
titan, fe'roniobiu. tablă inoxidabilă, 
oțel calibrat, acid sulfuric, polipropile- 
nă, negru de fum. cauciuc natural și 
sintetic, bușteni de fag și stejar, fire 
de lină și tip lînă, piei brute și altele. 
Măsurile luate pe linia economisirii 
combustibililor și energiei au condus 
la reducerea consumurilor efective de

Reducerea greutății prin reproiectare la unele produse

Produsul

Masa proprie (kg)

inițială după 
reproiectare

%
de reducere

Mașină universală MURF 12.5 2 800 2 544 8,9
Mașină universală MURF 32 2 800 2 000 28,5
Fierăstrău circular FCA 810 4 100 3 500 15,1
Fierăstrău circular FCA 350 1 510 1 380 8,6
Presă hidraulică PHC-6 1 365 1 170 10,2
Presă hidraulică PHC-3 1 150 1 020 9,4

combustibil în industrie, exprimat tn 
combustibil convențional, cu circa 4*/o  
față de 1982, în timp ce producția mar
fă industrială a sporit cu 4,6%, obți- 
nindu-se reduceri de consum echiva
lente cu peste 3 mii. tcc.

Rezervele existente în acest dome- 4 
niu rămîn însă importante. O atenție ’ 
deosebită se cere acordată în aceste 
condiții realizării programului de în
noire și modernizare a producției prin 
reproiectarea și modernizarea produ
selor. în acest an, peste 700 de produ
se și tehnologii noi sau perfecționate 
urmează a intra numai în producția in
dustriei construcțiilor de mașini, ceea 
ce va influența în dublu sens și in mod 
favorabil activitatea economică. res
pectiv atit prin aceea că ele se vor ob
ține cu consumuri materiale mai re
duse. cît și prin faptul că asimilarea și 
livrarea lor va permite unităților be- | 
neficiare să obțină. în procesul de u- 
tilizare, economii însemnate de resur- | 
se materiale și energetice.

Trebuie, în mod special, subliniat as- I 
pectul deosebit de important că, în I 
ceea ce privește mașinile și utilajele. I 
care sînt prin excelență complexe me
canice cinetice, cu cît masele aflate în 
mișcare sînt mai mici, cu atît consu
murile de energie sau de combustibili 
necesare pe toată durata folosirii lor j 
vor fi mai reduse, ceea ce este de o 
mare importanță pentru utilizatori. In- | 
dustria noastră dispune efectiv de ca
pacitatea de creație necesară fabricării 
de produse care se situează la nivel 
comparabil cu realizările de vîrf pe 
plan mondial atît din punct de vedere 
al performanțelor, cît și al consumuri
lor. Astfel, acționînd în conformitate 
cu sarcinile stabilite de Conferința Na
țională a partidului, s-a realizat repro
iectarea structurală a unei largi game 
de mașini și utilaje, obținîndu-se re
ducerea evidentă a masei proprii a a

cestora. în acest sens, în construcția de 
mașini pot fi date numeroa.-e exemple 
de produse la care s-au realizat redu
ceri ale greutății proprii și, în conse
cință, a consumului de metal : numai 
îd anul 1983 au fost reproiectate și mo
dernizate in construcția de mașini pes
te 17% din totalul gamei de produse, 
ceea ce a permis alinierea acestora la 
niveluri calitative și de performanțe 
competitive (tabelul nr. 1).

De remarcat este faptul că reproiec- 
tarea a permis și îmbunătățirea conco
mitentă a performantelor produselor, 
respectiv a performanței pe unitatea de

Tabelul nr. 1

masă care. în cazul, de pildă, al presei 
PHC-6, a crescut de la 4,5 daN/kg ma
să proprie la 5,1 daN/kg, iar în cazul 
presei PHC-3, de la 2,6 daN/kg la 3,9 
daN/kg. Și în cazul tractorului SM-800 
reproiectarea tehnologică și alegerea 
unor sorto-tipodimensiuni de materiale 
mai eficiente a determinat, pe ansam
blu. reduceri ale consumurilor specifi
ce de laminate de ordinul a peste 10%, 
din care, la unele repere, reducerile 
obținute sînt semnificative (tabelul 
nr. 2).

Sînt numai cîteva exemple și pre
zentarea lor are rolul de a scoate în e- 
vidență ce rezerve potențiale mari e- 
xistă în ceea ce privește economia de 
metal și de alte materiale prin repro
iectarea miilor de produse care așteap
tă. unele de mulți ani. spre a fi „înti
nerite". aduse la zi, la nivelul tehnicii 
actuale.

Interdependența : calitatea 
documentațiilor — 
dimensiunea consumurilor

PRIN ANALIZELE efectuate au fost 
identificate, în unele întreprinderi, ma
șini și utilaje a căror docuțnentație nu 
a mai fost revăzută de 5—10 ani și 
chiar mai mult, deși între timp au a- 
părut noi sortimente de materiale mai 
eficiente, iar unitățile respective sînt 
azi dotate cu mijloace tehnice mult mai 
perfecționate decît cu cîțiva ani în ur
mă. Sînt însă și situații cînd se intro
duc în fabricație utilaje pe bază de 
documentații elaborate cu mulți ani 
înainte, fărăa fi revăzute și actualizate 
în funcție de progresul tehnic, ceea ce 
determină, între altele, și depășiri im
portante ale consumurilor normate. A- 
nalizele efectuate la astfel de produse, 
pornind de la reperele de bază, 
au-evidențiat posibilitățile de redimen- 
sionare a unor componente importanțe



Reducerea greutății prin reproiectarea unor repere componente ale tractorului 
SM-800

Reperul

Masa proprie (kg)
% 

reducereinițială reproiectată

Placă dreapta 23,550 13,853 41,5
Placă stingă 23,550 13,853 41,5
întâritură dreapta 80,740 53,829 33,5
întăriturâ stingă 80,740 53,829

8,548
33,5

Bară tracțiune 11,322 24,5
Lagăr 13,651 10,698 21,5

O abordare complexă, in lumina pre
vederilor programului privind ridica
rea calității produselor și reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibili și energie se im
pune să fie generalizată în întreaga 
activitate de proiectare, intrucit atit 
beneficiarii interni, cit și cei externi 
solicită produse cu greutăți proprii re
duse și performanțe ridicate. Din pă
cate. sin-, încă sitpații in care in acti
vitatea de proiectare se manifestă o 
inerție de neînțeles, o întîrziere față 
de realizările din producție, in sensul 
că prii tehnologiile aplicate în fabri
cație se obțin o serie de produse și re
pere cu mase specifice și consumuri 
mai reduse decît cele din documentația 
de execuție, deci a celor care stau la 
baza normelor de consum și a planu
lui de aprovizionare (tabelul nr. 3).

Iată de ce, se impune cu acuitate re
alizarea unei mai strinse colaborări în
tre activitatea de proiectare și cea de 
producție, in sensul de a se prelua in 
toate documentațiile experiența pozi
tivă acumulată de producție și a o 
transpune la toate produsele. Desigur 
că aici trebuie să funcționeze un dublu 
flux, in sensul că, în același timp, pro
iectarea trebuie să propulseze în fabri
cație soluțiile cele mai noi și eficiente 
cunoscute, să impună prin proiectele 
de execuție promovarea în producție a 
progresului tehnic generator de econo
mii de materiale.

Aplicarea corectă 
a tehnologiilor avansate

PRACTICA a dovedit nu o dată că, 
la pr «tusele cele mai avansate din 
punct de vedere tehnic și al. consumu
rilor materiale, realizarea unei eficien
te maxime în domeniul reducerii con
sumurilor se obține numai prin conec
tarea în procesul de execuție a unor 
tehnologii corespunzătoare. Acestea au 
un rol deosebit de important în redu
cerea ’ consumurilor materiale, determi- 
nind influențe asupra consumurilor 
specifice de ordinul a 15—30%. Cu toa
te realizările obținute, coeficienții de

Tabelul nr. 3
Greutatea unor produse realizate de întreprinderea de mașini-unelte Suceava

Produsul
§
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Mașină de găurit manuală MGM 023 kg 45 33 23
Freză FCA 810 kg 4 360 3 775 14
Carcasă inferioară FCA 810 kg 280 175 37
Carcasă superioară FCA 810 kg 185 155 16,5
Batiu FA 320 kg 148 130 12

Tabelul nr. 2

utilizare a materialelor prezintă, în 
numeroase cazuri, încă mari rezerve. 
Astfel, în construcția de mașini, pierde
rile tehnologice de metal la debitări 
și prelucrări au reprezentat anul tre
cut circa 18% față de maximum 10% 
admis în conformitate cu prevederile 
de plan, ceea ce a condus la un consum 
suplimentar față de cel normat de cir
ca 16 000 tone metal.

Tehnologiile de execuție a multor re
pere din construcția de mașini sînt pa
sibile de îmbunătățiri. Analizele efec
tuate asupra unor repere care se exe
cută din oțeluri carbon dar și oțeluri 
aliate, deci care consumă materii pri
me din import, au evidențiat că, în u- 
nele cazuri, indicele, de utilizare a me
talului se situează la valori scăzute. 
Iată, de exemplu, la produsul cardă 
4C fabricat de întreprinderea „Uni
rea “-Cluj, reperul cilindru canelat se 
execută din oțel 15 Cro8, la care unei 
greutăți nete de 1,090 kg/buc. îi cores
punde o masă brută de 4,3 kg/buc. Re
zultă deci un indice de utilizare de 
numai 25%. Piesa se execută din ma
terial de 0 45 mm pentru a se ajunge, 
prin prelucrare, la diametre de 12—40 
mm. în acest caz, o tehnologie de pre
lucrare inițială prin forjare semi-libe- 
ră în matriță deschisă ar schimba mult 
indicele de utilizare, care se poate ri
dica la cel puțin 0,6.

Și în alte cazuri, aplicarea unor teh
nologii adecvate prin utilizarea unor 
mijloace realizate pe calea autodotării 
poate conduce la efecte economice ma
jore. De exemplu, pentru executarea 
unor role de transportor din oțel aliat 
necesare procesului de turnare conti
nuă a fost elaborat, la întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău, un dispozi
tiv de găurire adîncă, înlocuitor al u- 
nui utilaj din import, și prin care se 
obține, din materialul inițial de 0 400 
mm, cu lungime de 2052 mm. rola pro- 
priu-zisă și un miez de 0 100 mm și 
lungime de 2 000 mm utilizat la alte 
repere. Acest dispozitiv asigură econo
mii anuale de peste 10 tone oțel 
21CrMOV511, cu elemente de aliere 
din import.

Conducerea partidului nostru a sub
liniat în repetate rînduri că nu este 
admisibil să se producă și să se vîndă 
produse cu consumuri mai mari pe uni
tatea de produs comparativ cu cele care 
se fabrică pe plan mondial, deoarece 
pe piața externă se plătește contrava
loarea efectului util obținut prin folo
sirea bunurilor respective și nu se dă 
nimic pentru condițiile de fabricație. 
Aceasta înseamnă că la produsele 
cu consumuri mai mari se livrează de 
fapt gratuit din patrimoniul național 
cantități de materii prime incorporate 
suplimentar în produsele respective.

Atenție sporită trebuie acordată ca
lității fabricației, care influențează ne
mijlocit asupra consumurilor. Dacă ne 
referim, de exemplu, la piesele turna
te, sînt situații în care diferiți furni
zori livrează asemenea produse cu de
fecțiuni colaboratorilor. Este lim
pede că în asemenea situații a- 
pare un consum suplimentar im
portant de materii prime, cocs 
de turnătorie din import- cărămizi 
refractare precum și de energie elec
trică, scule, ore-mașină și manoperă 
irosit atît la producerea, cît și la tur
narea pieselor, care scumpește nejusti
ficat produsele. în aceste condiții, se 
impune ca, în activitatea sectoarelor 
de producție respective, să se asigure 
toate măsurile, începînd cu pregătirea 
formelor de turnare pînă la elaborarea 
conform tehnologiei prescrise a șarje
lor, controlul fiecărei piese finite, spre 
a elimina .cu desăvîrșire risipa.

Tot în sectoarele calde, un obiectiv 
major îl constituie reducerea adaosu
rilor de prelucrare la piesele turnate, 
care sînt, de asemenea, mari. în unele 
situații se încalcă disciplina tehnolo
gică, nu se respectă desenele de exe
cuție, supraîncărcîndu-se unele repere. 
La astfel de abateri contribuie și sis
temul actual de decontare a pieselor 
turnate în lei/kg, care nu este de na
tură să stimuleze reducerea la mini
mum a consumurilor. Ar fi de luat în 
considerare instituirea unui sistem de 
contractare unitară a acestor piese, 
prin precizarea în contracte a masei 
brute maxime a fiecărei piese și a 
clauzei de plată numai a contravalorii 
acestei greutăți, sistem similar cu cel 
introdus la laminate și care ar putea 
conduce Ia importante economii de me
tal, la disponibilizarea de capacități de 
turnare și de prelucrare, la reducerea 
cu 20—25% a consumului de manoperă 
la prelucrarea acestor piese.

ESTE CERT deci că există încă mari 
rezerve ce pot fi valorificate prin ac
țiuni de reproiectare, de modernizare 
a unor procese de fabricație, prin gos
podărirea mai bună a resurselor, res
pectarea strictă a disciplinei tehnologi
ce. Revine întreprinderilor, centralelor 
industriale, ministerelor, organelor de 
specialitate din Ministerul Aprovizio
nării de a stabili și aplica în cel mai 
scurt termen toate măsurile pentru în
cadrarea cu strictețe în normele de 
consum stabilite, pentru îndeplinirea 
prevederilor programelor de reducere 
a consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili și ener
gie, pentru identificarea de noi posibi
lități în vederea reducerii suplimentai’e 
a acestor consumuri.

Mircea PÎRJOL 
director in Ministerul Aprovizionării 

Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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Creșterea gradului de valorificare 
a produselor siderurgice

ÎN TOTALUL producției valorice 
a industriei românești, cu toată 
evoluția rapidă a metalurgiei 

feroase, ponderea acesteia s-a menți
nut relativ constantă (7,3—7,4% din 
total), ceea ce atestă, indirect, rolul 
important al acestei ramuri în susți
nerea ritmului de creștere al produc
ției industriale. în prezent, această ra
mură ocupă o poziție însemnată ca 
principal furnizor de metal (oțel și 
produse, laminate) pentru celelalte ra
muri industriale, consumînd mari can
tități de resurse minerale și energetice.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
P.C.R. din 1982, industriei metalurgice 
îi revin sarcini importante în asigu
rarea economiei naționale cu metalul 
necesar, concomitent cu realizarea u- 
nei valorificări superioare a materiei 
prime. De aceea, sublinia secretarul 
general al partidului, „...pînă în anul 
1985 trebuie să asigurăm economia na
țională cu toate sortimentele de me
tal necesare, din producția proprie sau 
din realizarea unor cooperări cu țările 
socialiste sau cu alte state, pe baza 
insă a unor schimburi echivalente, a- 
tît cantitativ cit și valoric".

■
ROMÂNIA nu dispune de rezerve de 

minereuri feroase în cantitățile nece
sare ; de aceea, pentru acoperirea 
consumului mare de resurse mi
nerale, metalurgia feroasă a ape
lat și apelează în continuare la 
import Numai în 1982. de exem
plu, s-au importat cantități ce re
prezintă 93% din consumul total de 
minereu de fier, 53% din cel de cocs 
metalurgic precum și cea mai mare 
parte din feroaliajele necesare. De a- 
semenea. metalurgia feroasă consumă 
importante resurse energetice, apro
ximativ 17,5% din totalul consumului 
energetic al industriei, tn condițiile în 
care economia națională trebuie să se 
dezvolte cît mai puțin dependentă de 
piața mondială a resurselor, dezvolta
rea viitoare a metalurgiei românești, 
ca unul din principalii consumatori de 
resurse minerale și energetice, tre
buie să fie făcută in funcție de întregul 
complex de factori de producție care 
să-i asigure o eficiență sporită.

Metalurgia feroasă este înzestiată cu 
capacități de producție la un nivel 
tehnic ridicat, ceea ce determină un 
grad avansat de asigurare a economiei 
naționale cu oțelul șî produsele din o- 
țel necesare. In 1982 metalurgia fe
roasă a asigurat peste 93% din totalul 
consumului de laminate finite pline, 
importînd numai acele sortimente cu 
care să satisfacă cerințele diferi ților 
beneficiari. Totodată, metalurgia fe
roasă, pentru a-și acoperi o parte din 
cheltuielile valutare implicate de achi
ziționarea din import a principalelor 
resurse minerale, a exportat aproxima
tiv 30% din producția de laminate.

tn condițiile unei dotări a metalur

giei feroase cu capacitățile de produc
ție necesare, la un nivel comparabil 
cu cel al țărilor industrializate, în ul
timii 12 ani s-a înregistrat, în cadrul 
unei dinamici puternic crescătoare a 
fondurilor fixe (de 3,8 ori mai mare in 
1982 față de 1970), o înzestrare tehni
că și electroenergetică a muncii supe
rioară, ceea ce atestă gradul avansat 
de introducere a dotărilor tehnologice 
din cadrul acestei ramuri. Utilizarea 
mai deplină a acestei zestre tehnice, 
cît și dotarea în continuare cu alte in
stalații ajutătoare in ridicarea calitati
vă și diversificarea producției de oțel 
vor face cu putință ca în acest an, cît și 
în viitor industria siderurgică să sa
tisfacă în cit mai mare măsură nevoi
le economiei, paralel cu sporirea canti
tăților de metal destinate exportului. A- 
tenție deosebită trebuie acordată, de 
asemenea, modernizării actualelor teh
nologii de elaborare a oțelului, precum 
și dotării cu instrumentar de con
trol care să contribuie la ridicarea ni
velului calitativ al sortimentelor (de 
exemplu, introducerea in proporție tot 
mai mare a procedeului de vidare a 
oțelului conduce la o economie de e- 
nergie electrică in medie de 50 kWh 
tona de oțel ; pe de altă parte, prin 
creșterea ponderii turnării continue se 
poate obține un coeficient mediu de 
scoatere a metalului îmbunătățit cu 
10—15 kg de oțel pe tona de laminate 
finite). ■

GRADUL înalt de mecanizare 
și automatizare a proceselor de 
producție din metalurgia feroa
să determină ocuparea unei părți re
duse din forța de muncă care lucrea
ză în industrie (aproximativ 4%). Pro
blema asigurării metalurgiei feroase 
cu personalul muncitor nu este, din a- 
cest punct de vedere, de ordin canti
tativ, ci mai ales calitativ. Astfel, cu 
toate că in metalurgia feroasă nivelul 
productivității muncii este mai ridicat 
față de cel înregistrat în celelalte ra
muri industriale și are o tendință e- 
volutiv crescătoare (cu 8% mai mare 
în 1982 față de 1975), sînt încă multe 
posibilități de îmbunătățire a acestui 
indicator.

Comparativ cu alte țări care dispun 
de o dotare similară cu cea a Româ
niei, nivelul productivității muncii este 
mai scăzut. în același timp, consumul 
de muncă vie realizat pe unitatea fi
zică de produs în metalurgia româ
nească este mai mare decît în alte țări, 
cu toate eforturile făcute în direcția 
reducerii acestui consum. Iată de ce 
se impune. în acest sens, acordarea u- 
nei atenții deosebite în direcția ridi
cării calificării întregului personal 
muncitor, a organizării muncii și pro
ducției și a utilizării mai bune a ca
pacităților de producție.

Analiza factorială a producției me
talurgiei feroase conduce în mod ne

mijlocit și la o altă constatare : există 
însemnate posibilități pentru creșterea 
gradului de valorificare a produselor 
românești. Ele constau mai ales în 
creșterea ponderii produselor cu un 
grad ridicat de prelucrare și care în
corporează o cantitate mai mică de re
surse minerale, energetice și umane. 
Astfel, țevile de extracție, prăjinile și 
burlanele de foraj, cablurile din oțel, 
ccrdul mgtalic etc. sînt produse renta
bile la export din punct de vedere al 
consumurilor, gama sortimentelor a- 
cestora puțind fi diversificată conti
nuu.

Pentru creșterea eficienței produse
le; metalurgice destinate exportului 
se impune : • ridicarea nivelului cali
tativ al sortimentației producției, în 
sensul creșterii ponderii produselor cu 

superior de prelucrare ; ® redu
cerea consumurilor de resurse mate
riale și energetice încorporate în aces
te produse. în special prin creșterea 
ponderii acelui procedeu de obținere a 
oțelurilor care se prezintă cel mai eco
nomic.

Repartizarea actuală pe procedee de 
elaborare a oțelurilor (50,1% oțel de 
convertizor. 36.5% oțel Martin și 13,8% 
oțel electric în unități aparținînd Mi
nisterului Industriei Metalurgice) ar 
putea fi mult îmbunătățită. Din acest 
punct de vedere, considerăm că este 
de preferat creșterea ponderii oțelului 
electric în totalul producției de oțel, 
care prezintă consumuri reduse de re
surse minerale și prin care se asigură 
reciclarea fierului vechi, cu toate că 
necesită un consum sporit de energie 
electrică. Inconvenientul principal care 
împiedică introducerea în producție a 
acestui procedeu, în proporție mai 
mare. îl constituie necesitatea asigură
rii sortării fierului vechi în vederea 
înlăturării acelor elemente de aliere 
care influențează negativ calitatea o- 
țelului produs. în acest sens, conside
răm că investițiile care sînt necesare 
pentru unitățile de sortare și preparare 
a fierului vechi devin eficiente dacă 
luăm în considerare reducerea impor
turilor de minereu de fier și cocs me
talurgic ce rezultă din extinderea pro
cedeului electric.

Documentele programatice adoptate 
de. Conferința Națională a partidului au 
trasat direcțiile principale de dezvol
tare a metalurgiei. în acest mod, la 
sfîrșitul actualului cincinal, industria 
metalurgică, prin accentuarea laturilor 
calitative ale producției de metal, prin 
intensificarea procesului de moderni
zare și diversificare sortimentală a 
produselor, în funcție de necesitățile 
celorlalte ramuri ale economiei națio
nale, își va aduce o contribuție sub
stanțială la ridicarea eficienței între
gii activități economice.

Viorica RĂDUCANU
Institutul de economie 

industrială
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Zootehnia - în corelație cu dezvoltarea bazei furajere
CONFORM Directivelor celui de-al XII-lea Congres al 

P.C.R., pină în anul 1985 sectorul zootehnic trebuie să 
ajungă la o pondere de cel puțin 45% din totalul pro

ducției agricole. Aceasta presupune alături de sporirea pro
ducției medii pe animal și o creștere corespunzătoare 
(ca număr și structură) a efectivelor de animale, ceea ce im
plică ridicarea la un nivel calitativ superior a activității zooteh
nice, valorificarea la maximum a potențialului furajer de care 
dispune fiecare unitate agricolă sau administrativ-teritorială.

Așa cum menționa tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea rostită la Plenara Comitetului Central al - partidului din 
14—15 noiembrie 1983, în domeniul creșterii animalelor, în anul 
care s-a încheiat s-au obținut rezultate bune în ceea ce privește 
creșterea efectivelor și producțiilor. Se menționează faptul că 
trebuie luate toate măsurile astfel incit să fie realizat progra
mul privind creșterea bovinelor și ovinelor — două specii de 
animale care valorifică eficienl» furajele grosiere și fibroase. 
Atingerea parametrilor tehnico-economici pentru sectorul zoo
tehnic este posibilă numai printr-o valorificare eficientă a tu
turor resurselor furajere.

Pentru înlăturarea deficiențelor care s-au manifestat în tre
cut pe linia valorificării bazei furajere proprii fiecărui județ, 
apare ca necesară punerea de acord a mărimii și structurii po
tențialului furajer cu mărimea și structura pe specii a efecti
velor de animale. In cadrul unui studiu pe această temă s-au 
cercetat, pentru fiecare județ și categorie de gospodării, de
pendența intre cei doi factori, intensitatea acesteia și modul 
cum a evoluat în perioada 1970—1980. Ca potențial furajer 
s-au considerat suprafața arabilă + pășuni + finețe pentru 
bovine și ovine, suprafața arabilă pentru porcine și suprafața 
cu cereale pentru păsări.

Pornind de la repartizarea pe județe șl categorii de gospo
dării a mărimii suprafețelor și efectivelor de animale, au fost 
calculați coeficienții de asociere corespunzători, acceptînd 
ideea că pentru suprafețe mari trebuie să corespundă și efec
tive de animale mai mari. în anul 1970 cele mai mari și 
mai omogene valori s-au obținut pentru C.A.P. și gospodăriile 
agricole individuale, unde a existat o legătură mai strînsă în
tre mărimea bazei furajere și mărimea efectivelor de animale, 
în ceea ce privește raportul de mărime a coeficientului în ca
drul fiecărei categorii de unități, cele mai mari valori s-au ob
ținut pentru porcine la unitățile agricole de stat, pentru bovine 
la C.A.P. și gospodăriile agricole individuale, respectiv pentru 
păsări la gospodăriile personale ale membrilor C.A.P.

Analiza comparativă a mărimii coeficienților de asociere a 
relevat o tendință negativă în evoluția procesului de valori
ficare a potențialului furajer al județelor. în decursul deceniu
lui a avut loc o scădere a coeficienților de asociere, 
ceea ce reflectă o dezvoltare neproporțională a efectivelor pe 
județe. Aceasta se explică prin faptul că nu întotdeauna a fost 
realizat în mod corespunzător procesul de concentrare și spe
cializare a efectivelor de animale cu potențialul furajer. O 
primă consecință negativă a acestui fenomen a constituit-o 
faptul că a crescut foarte mult consumul de furaje achizițio
nate din alte județe.

Pornind de la realitățile agriculturii noastre și, totodată, 
în lumina prevederilor Programului de măsuri pentru spori
rea producției de furaje pînă în 1985, se poate aprecia că, pe 
un plan general, eforturile factorilor implicați, la un nivel sau 
altul, în asigurarea furajelor de volum pentru bovine și ovine 
trebuie îndreptate, în primul rînd, în direcția dezvoltării acti
vității de creștere a animalelor în strînsă legătură cu resur
sele furajere existente în fiecare localitate. în acest cadru, o 
atenție însemnată se impune a fi acordată sporirii numărului de 
bovine și ovine in zonele de deal și de munte.

După pajiștile naturale, culturile în ogor propriu — care 
ocupau în 1982 peste 850 mii ha, iar în anul 1985 vor ajunge 
la peste 950 mii ha — constituie și ele o sursă importantă de 
asigurare a furajelor, satisfăcînd în anumite zone, aproape în 
totalitate, necesarul de masă verde și fîn. Problemele de bază 
care se pun se referă la extinderea speciilor și soiurilor cu 
potențial ridicat de producție, între care amintim : lucerna, 
sfeclă furajeră, raigrasul aristat, borceagul de toamnă, rapița, 
varza furajeră etc. în contextul penuriei de energie, apare ca 
necesară mărirea ponderii amestecurilor de leguminoase și 
graminee perene, care asigură producții ridicate de masă verde.

Din studiile făcute a reieșit că în cadrul unor structuri fu
rajere optime, deosebit de eficient s-a dovedit sistemul cu 
două culturi furajere anuale (tabelul nr. 1).

în zona de cîmpie și colinară raigrasul aristat se poate ex 
ploata cu bune rezultate pe tot parcursul anului .realizînd îi 
condiții de irigare producții de 21—22 t s.u./ha, la un cost di 
327—346 lei/t s.u. In zona colinară, în condiții de neirigare 
pot fi exploatate 3—4 coase, realizînd producții de 17—20 
s.u./ha, la un cost de 270—280 lei/t.s.u.

Tabelul nr.
Eficiența producerii furajelor de volum în culturi succesive

Variante tehnologice optime
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Producția medie (t s.u. ha) 16.0 26.4 27.3
Cost de producție (lei/t s.u.) 559 348 370
Productivitatea muncii (ore-om/t ș.u.) 11,2 6,6 7,1

Amestecurile de leguminoase și graminee perene, care ocupă 
o pondere de peste 50% in structurile'furajere, sînt cele mai 
rentabile. Dintre amestecurile de leguminoase și graminee pe
rene cele mai eficiente s-au dovedit amestecurile semănate la 
începutul toamnei (tabelul nr. 2),

Tabelul nr, 2 
Principalii indicatori tehnico-economici la producerea amestecurilor 
intensive de leguminoase și graminee perene în funcție de epoca 

de semănat
— zona de cîmpie în condiții de irigare —

Semănat primăvara Semănat toamna
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Producția medie (t s.u./ha) 14,8 14,8 18.3 19
Cost de producție (lei/t s.u.) 466 426 389 371
Productivitatea muncii (ore-om/t s.u.) 7,4 7,3 6,0 6,7

Generalizarea acestei noi tehnologii asigură o reducere a 
consumului de îngrășăminte cu 50—60%, producții mai mari 
cu 25—28% și un cost de producție mai mic cu 6—12%, față 
de vechea tehnologie cu semănatul la începutul primăverii.

Eficiența producerii orzului furajer in funcție de modul de recoltare
Tabelul nr. 3

Orz pentru fulgult 
urmat de porumb 

siloz

Orz recoltat 
ca plantă întreagă 
urmat de porumb 

siloz

Producția medie (t s.u/ha) 16,3 26.4
Cost de producție (lei/t s.u.) 359 379
Productivitatea muncii (ore-om/t s.u) 11,2 9,0

Noua tehnologie de recoltare a orzului furajer sub formă 
de plantă întreagă (tabelul nr. 3) în faza de lapte ceară se 
impune să fie generalizată tot mai mult întrucît pe lîngă reali
zarea unor producții ridicate asigură și o eliberare a terenului 
mai devreme cu circa 20 zile, lucru deosebit de important pen
tru culturile succesive.

în structurile furajere, o pondere tot mai mare trebuie să 
o ocupe pajiștile cultivate, care trebuie să fie for
mate din amestecuri simple de două plante (o leguminoasă și 
graminee sau din două specii de graminee) sau dintr-o singură 
graminee.

Produsele ,,secundare" furajere din industrie, agricultură și 
zootehnie constituie la rîndul lor surse de mare însemnătate 
pentru sporirea cantitativă și calitativă a hranei animalelor. 
Aplicarea metodelor moderne de preparare a furajelor gro
siere reclamă amenajarea în toate fermele de taurine și ovine 
a unor bucătării utilate cu instalații corespunzătoare, capabile 
să asigure pregătirea unor furaje de bună calitate,'cu costuri 
reduse.

dr. Petre SĂBÂDEANU
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în podgorii, acum se pun bazele viitoarelor recolte

Un complex 
unei producții

de măsuri pentru 
Viticole reco rd

asigurarea
în acest an

BENEFICIIND, ca întreaga agri
cultură, de importante fonduri 
de investiții pentru dezvoltarea 

bazei tehnico-materiale, în scopul rea
lizării unor producții sporite în con
diții de eficiență economică ridicată, 
întreprinderea agricolă de stat Dealu 
Mare (județul Prahova) a ajuns în pre
zent la o valoare a fondurilor fixe de 
peste 350 milioane de lei. în anul 
trecut, o bună parte din investițiile 
realizate au fost destinate modernizării 
plantațiilor de vii și pomi, lucrărilor 
de combatere a eroziunii solului și de 
irigații, aplicării unor rezultate ale 
cercetării științifice.

O pondere însemnată în activitatea 
de producție a întreprinderii o deține 
viticultura. Vița de vie a ocupat în 
anul 1983 1 476 hectare, din totalul de 
5 891 hectare de suprafață agricolă. 
Modernizările aduse plantațiilor și 
tehnologiilor au permis, în condiții 
climatice nefavorabile, o depășire a 
producției planificate cu peste 677 tone 
de struguri. Acțiunile realizate — ridi
carea „scaunului" butucului, asigura
rea rețelei de alimentare cu apă. com
pletarea golurilor, definitivarea lucră
rilor de organizare a teritoriului și de 
îmbunătățiri funciare, fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice și organice în 
funcție de starea calitativă a solului, 
afînarea profundă a acestuia isubso- 
lajul), distrugerea buruienilor — att 
fost concepute ca un complex unitar 
de măsuri ce au condus la creșterea 
potențialului productiv al viilor și a 
eficienței exploatării lor. Dacă în toa
te fermele viticole ale unității aceste 
măsuri ar fi fost la fel de riguros 
aplicate, rezultatele globale ar fi fost 
și mai bune ; la fermele Valea Gardu
lui. Valea Semăn. Via Domnească și I 
Urlați, de exemplu, unde nu s-a reali- i 
zat o încărcătura optimă de struguri | 

Gradul de indeplinire a planului in sectorul viticol al întreprinderii agricole de stat 
Dealu Mare, în 1983

9 •

Ferma Suprafața 
ha

Producția medie (kg/ha) % de înde
plinire a 
planuluiplanificată realizată

Ceptura 245 7 700 8 340 108
Valea Gardului 155 8 000 8 540 107
Valea Semăn 171 7 600 8 310 110
Valea Urloi 181 6 600 7 670 116
Via Domnească 203 6 300 6 520 103
Urlați 219 7 831 8 050 103
Valea Bobului 163 7 325 7 360 101
Mocești 139 6 470 6 580 102
Total I.A.S. 1 476 7 260 7 710 106

Vineri 2 martie 1984

pe butuc și nu s-a acordat atenția cu
venită completării golurilor cu vițe la 
ghiveci, iar lucrările de întreținere și 
cele de combatere a bolilor și dăună
torilor nu s-au încadrat la nivelul op
tim al parametrilor tehnici, randamen
tele au fost mai reduse decît cele po
tențiale (tabelul).

întreaga activitate din fermele viti
cole ale întreprinderii s-a încheiat în 
anul 1983 cu un beneficiu de peste 3,8 
milioane de lei, ceea ce înseam
nă aproximativ 2 600 lei la hec
tar (de 2,08 ori mai mare decit cel 
planificat). Rezultate deosebite in a- 
cest sens au obținut fermele Ceptura și 
Urlați, la care beneficiile au depășit 
indicatorul de plan cu valori cuprinse 
intre 1 400 și 3 000 leihectar.

O atenție deosebită s-a acordat și 
pepinierelor viticole, ținind seama că 
un material viticol valoros reprezintă 
o premisă sigura a unor randamente 
superioare și a eficienței. Astfel, școa
la de viță cultivată pe o suprafață de 
11 hectare (10 ha in cîmp și 1 ha în 
solariul are o stare fitosanitară bună. 
Specialiștii apreciază un spor de pro
ducție. in acest domeniu, de 70 mii 
butuci vițe înrădăcinate de calitatea 
I. ceea ce depășește cu mult sarcini
le planificate.

Pentru pregătirea producției anului 
1984 se fac intense pregătiri prin fer
tilizare cu îngrășăminte organice 
(1 000 tone) și chimice (10 tone de su- 
perfosfat) și executarea lucrărilor de 
desfundare la o adincime de 60 cm.

O parte însemnată din producția de 
struguri este prelucrată in propria sta
ție de vinificație. nou înființată. Co
lectivul acesteia și-a îndeplinit toți 
indicatorii de plan pe anul trecut, de
pășind cu 30% veniturile, cu 24% la 
producția marfă, cu 20"o la beneficiul 
recalculat. Fizic, au fost condiționate și 

livrate peste plan 15 vagoane de vin 
îmbuteliat și 27 mii grade de țuică și 
rachiuri. în prezent, paralel cu impul
sionarea livrărilor de vinuri pentru 
export și pentru piața internă, se trece 
Ia pregătirea centrelor (în special a 
celui de la Sfetescu) pentru viitoarea 
campanie de vinificație.

Eforturi susținute se depun în vede
rea unei mai eficiente valorificări a 
tuturor categoriilor de teren ; în pri
măvară se va planta cu viță de vie în 
terase late o suprafață de 30 hectare și 
vor continua lucrările de amenajare a 
suprafețelor din zona Valea Nucetului 
(soiurile Fetească neagră și Cabernet 
Sauvignon). Aceste extinderi de plan
tații se vor face în locul unei pășuni 
slab productive, pe teren în pantă, 
care aducea un venit de numai 200— 
400 lei/ha ; eficiența economică a plan
tațiilor moderne va fi mai mare de 
aproximativ 15—20 de ori. Se vor 
planta, de asemenea, cu viță de vie o 
suprafață de circa 12 hectare de teren 
alunecat și cu pomi fructiferi (în sis
tem superintensiv) circa 5 hectare de 
teren nisipos.

Creșterea potențialului productiv al 
unor terenuri joase, cu fenomene de 
băltiri, presupune efectuarea unui sis
tem de lucrări de afînare prin scarifi- 
care (400 h^, amendare (150 ha) și
fertilizare cu îngrășărrfinte organice 
(400 ha) pentru îmbunătățirea însuși
rilor fizico-chimice, în special în zona 
fermelor Cioceni și Albești.

Tot pe linia folosirii eficiente a pă- 
mîntului, urmează să se continue in 
acest an acțiunea de completare a go
lurilor în plantațiile vitipomicole, a- 
jungînd ca la finele anului să se poa
tă înregistra o densitate de 92—94% la 
viile pe rod și de 98—100% la viile ti
nere (în al IV-lea an). Respectarea în
tocmai a tehnologiilor de tăiere în us
cat și în mod deosebit încărcătura 
corectă în funcție de soi, expoziție, 
fertilitatea naturală a terenului presu
pun o calificare și specializare profe
sională adecvată, precum șl disciplină 
organizatorică. Executarea de calitate 
a lucrărilor de tăieri condiționează în 
mare parte randamentele de struguri 
pe butuc și durata productivă a plan
tațiilor viticole.

dr. Gh. N. IOSIF

(Continuare în pag. 19) ■

Notă : La articolul „Creșterea producției si 
a eficienței economice lâ cultura de soia-, 
publicat în nr. 8 din acest an al revistei 
au mal colaborat : lector Emilia ParpalA și 
lector Victor Manole.
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Coordonatele unui program de marketing 
pentru exportul de produse chimice

C C.VTf.VL'.-lAf DEZBATEREA organizată de Revista economică cu privire 
'.a modul de înfăptuire concretă a sarcinilor de restructurare a producției 
fi ofertei de export intr-o serie de subramuri și domenii industriale, potri

vit exigentelor actuale de pe piețele internaționale și poziției specifice față de 
factorii de producție pe care o au producătorii noștri.

Po-mnd de la obiectivele „Programului privind îmbunătățirea nivelului teh
nic ți calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor 
in perioada 1983—1983 și pină in 1990- au fost analizate strategiile de dezvoltare 
<*  exporturilor in industria de mașini-unelte. industria electronică, industria con
fecții, or (R.E r.r. 44. 5C 1333 fi 7 1984). in acest număr prezentăm direcțiile de 
restructurare pe care diagnoza de marketing le indică pentru exportul de produse 
chimice.

lucrare și• prin creșterea treptată a 
ponderii pe care țările producătoare și 
exportatoare de țiței o dețin în pro
ducția și exportul unor produse de bază 
de mare tonaj, mari consumatoare de 
energie și materii prime, cum ar fi : in
termediari petrochimici, îngrășăminte, 
materiale plastice, fire și fibre sinte
tice.

Specializarea în subramurile chimiei 
fine de mic tonaj îmbracă forme dife
rite de la o țară la alta, în funcție de 
tradițiile dezvoltării unora din aceste

POTRIVIT sarciniloc trasate de Con
gresul al XII-Lea și Conferința Națio
nală ale partidului. industria cbimică 
va cun -așie. in continuare, o dezvolta
re șt o divers-f; care accelerată, de na
tură să contribuie in măsură crescândă 
atit la satisfacerea necesarului de con- 
sm intern, dt și la intensificarea par
ticipării României la diviziunea inter
națională a muncii.

Succesele obținute pină in prezent de 
chimia rcmănească. atit pe plan intern 
dt și pe plan extern, au avut la bază 
contribuția esențială a cercetării știin
țifice naționale, care a reușit să pună la 
dispozria industriei o gamă largă de 
tehnologii *»  procedee originale de fa
bricație. T atodată. se poate aprecia că 
in continuare, in procesul extinderii și 
divers;::cârd producției și exportului 
cerce:.!.-ea științifică românească va 
avea o contribuție decisivă. Angrenarea 
din ce in ce mai intensă a chimiei 
nxr.’r—in circuitul schimburilor eco
nomice internaționale va trebui să țină 
searm> de mutațiile complexe care se 
petrec in industria chimică mondială, 
de amplu! proces de restructurare și re- 
localizare ce hre Ioc in acest domeniu

Prognoza tehnologică 
și de m ark e ting_______

PE PLAN MONDIAL, industria chi
mică a fost, fără îndoială, una dintre 
ramurile industriale cele mai influen
țate de creșterea explozivă, in ultimul 
deceniu, a prețurilor țițeiului, ale ener
giei in general; impactul a fost dublu, 
întrucât pe de o parte țițeiul reprezintă 
principala bază de materii prime pentru 
obținerea pr oduselor petrochimice, iar 
pe de altă parte, multe din subramurile 
chimiei sint mari consumatoare de 
energie Majorarea prețurilor țițeiului a 
antrenat, de asemenea, creșteri de preț 
și la alte materii prime necesare indus
triei chimice, determinînd, astfel, im
portante modificări ale costurilor de 
producție. Dacă pină la mijlocul anilor 
”70 costurile fixe erau preponderente în 
structura cheltuielilor de producție pe 
ansamblul industriei chimice, după 1975 
costurile variabile încep să dețină pon
derea majoritară. După aprecierile pre
ședintelui firmei Dow Chemical Europe, 
raportul costuri fixe/costuri variabile in 
structura cheltuielilor de producție în 
industria chimică a evoluat astfel :

Costuri fixe 
Costuri variabile

Pentru produsele aflate pe primele 
trepte de prelucrare această inversare 
de tendință a fost și mai dramatica. 
Exemplul etilenei, este, din acest punct 
de vedere, deosebit de sugestiv. Pon
derea materiilor prime și energiei în 
totalul costurilor de producție ale 
etilenei a crescut de la circa 45% în 1973 
la peste 80% în 1980. De asemenea, este 
semnificativ faptul că în prezent mate
riile prime și energia reprezintă, în to
talul costurilor de producție, 60—80% la 
principalele tipuri de îngrășăminte, 
45—75% la materiale plastice și peste 
50% la fibre sintetice.

Locul pe care au ajuns să-l dețină 
materiile prime și energia în structura 
costurilor de producție determină ca 
gradul de accesibilitate, precum și pre
țul la care acestea sînt obținute să de
vină factori decisivi ai competitivității 
și deci ai dezvoltării, în special pentru 
produsele petrochimice de bază, pre
cum și pentru produsele chimice de 
mare tonaj.

Pe de altă parte, ca urmare a majo
rării explozive a prețurilor energiei și 
materiilor prime, precum și datorită în
cetinirii ritmului de creștere economică, 
în țările capitaliste marea majoritate a 
subram urilor chimiei — și îndeosebi 
cele producătoare de intermediari și 
produse de bază de mare tonaj — cu
nosc o situație dificilă. Pentru multe 
produse chimice se înregistrează o 
reducere notabilă a ritmului de creștere 
a cererii sau chiar o reducere absolută 
a acesteia. Din această cauză, în multe 
din subramurile chimiei, gradul de uti
lizare a capacităților de producție a scă
zut sub limita optimă ; spre exemplu, 
în 1982, în Europa occidentală, indicele 
de utilizare a capacităților de producție 
se situa la circa 65% pentru materialele 
plastice și la circa 70% pentru fibrele 
sintetice și cauciucul sintetic.

în aceste condiții, în industria chimică 
mondială se înregistrează un amplu 
proces de restructurare și relocalizare, 
de natură să conducă la o nouă divi
ziune internațională a muncii în acest 
domeniu. El se caracterizează prin ac
celerarea specializării țărilor industria
lizate în produse cu grad înalt de pre-

1960—1970 1970—1975 1975—1980

75% 60% 40%
25% 40% 60%

subramuri, de disponibilul de tehnologii 
și materii prime, de pontențialul de cer
cetare științifică etc. Astfel, în 1982, în 
exportul total de produse chimice al 
Angliei dețineau ponderi însemnate me
dicamentele (15%), materialele radioac
tive (5%), produsele fotosensibile (5%), 
antidăunătorii (4,3%); în exportul Fran
ței remarcăm subgrupele de medica
mente (10,6%), produse cosmetice (7,4%), 
materialele radioactive (8,3%), iar pen
tru exportul R. F. Germania sînt repre
zentative subgrupele de medicamente 
(8%), lacuri și vopsele (4%), coloranți 
(3,7%), antidăunători (3%). Totodată, 
trebuie subliniat că produsele cu grad 
ridicat de prelucrare dețin, deja, în ex
portul de produse chimice al țărilor 
vest-europene o pondere cumulată de 
peste 20%, ajungînd la 25,5% în cazul 
R. F. Germania, 37% în cazul Franței 
și 40,2% în cazul Angliei.

Este de prevăzut ca, odată cu această 
■adîncire a specializării, în comerțul in
ternațional cu produse chimice să se 
accentueze concurența, ca urmare a 
creșterii disponibilului într-un număr 
sporit de țări. Acest fenomen va fi spe
cific cu deosebire pentru produsele cu 
grad redus și mediu de prelucrare, atit 
datorită faptului că pentru acestea 
există deja însemnate excedente de ca
pacități de producție în țările dezvol
tate, cît și ca efect al construirii, în 
anii următori, a noi capacități de pro
ducție în țările producătoare și expor
tatoare de țiței. Prognozele O.N.U.D.I., 
prezentate în tabel, sînt, în acest sens, 
deosebit de sugestive.

Amplul proces de diversificare și în
noire a producției industriei chimice 
impune alocarea unor însemnate resur
se materiale și umane în domeniul 
cercetării. Spre exemplu, marile com
panii vest-germane (Bayer, Hoechst, 
BASF) alocă, de reguK, pentru cerce
tare fonduri reprezentînd 4—6% 
din cifra de afaceri și utilizează 
în această activitate 7—8% din numărul 
total de angajați. în cazul firmelor spe
cializate în chimia de mic tonaj (cum 
ar fi cele elvețiene) cheltuielile de cer
cetare sînt și mai mari, depășind, de 
obicei, 10% din cifra de afaceri. De alt
fel, în ultimii ani se constată o creștere
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Evoluția pe plan mondial a repartiției producției realizate în industria petrochimică 
- %-

Țări industrializate Țări în curs de dezvoltare

1975 1979 1990 1975 1979 1990

PRODUSE PETROCHIMICE
DE BAZA

— etilenă 95,3 92,7 80,1 4,7 7.3 19.9
— propilenă 96,3 94,0 87,9 3,7 6,0 12,1
— butadienă 94,2 92,0 80,7 5,8 8,0 19,3
— benzen 94,0 93,1 83,8 6,0 6,9 16,2
— xileni 95,8 89,2 71,8 4,2 10.8 25,4
— metanol 96,7 89,7 87,1 3,3 10,3 12,9
TERMOPLASTE
— polietilenă de

joasă densitate 93,9 91.0 68,6 6,1 9,0 31,4
— polietilenă de

înaltă densitate 97,4 94.8 75,9 2.6 5,2 24,1
— polipropilenă 94,9 94.0 76,2 2,1 6,0 23.8
— P.V.C. X 91,2 86,9 69,5 8,8 13,1 30.5
— polistiren 95,0 93.2 80,7 . 5,0 6.8 19.3
Total 94,0 91,0 72,7 6,0 9,0 27.1
FIBRE SINTETICE
— Fibre PNA 87,0 84,2 70,0 13,0 15.8 30.0
— Fire poliamidice 87,7 86,2 73,9 12.3 13,8 26.1
— Fibre poliesterice 80,9 78,4 60,2 20.0 21.6 39.3
Total 83,9 82.0 66,0 16,1 18,0 34,0
CAUCIUC SINTETIC
— SBR 93,4 92,3 79,6 6.6 7,7 20.4
— polibutadienic 93,0 91,7 82,5 7,0 8.3 17,5
Total 93,1 92,2 80.2 6,9 7,8 19.8

Sursa : UNIDO, World-wide Study oir the Petrochemical Industry Porcess of Restruc
turing, 19 mai 1981
Chemical Economy and Engineering Review, septembrie 1981

rapidă a cheltuielilor de cercetare (la 
primele 15 companii chimice americane 
ele au crescut în intervalul 1977—1982 
de circa două ori, de la 986 milioane do
lari la 1 900 milioane de dolari).

Ca obiective ale cercetării, în afara 
preocupărilor pentru lărgirea nomen
clatorului de produse și pentru îmbu
nătățirea calității acestora, rețin aten
ția investigațiile de perspectivă ale fir
melor occidentale, orientate spre diver
sificarea bazei de materii prime, cît și 
spre introducerea de noi tehnologii, cu 
randamente superioare și cu consumuri 
scăzute de energie și materii prime. Cer
cetările urmăresc creșterea flexibilității 
și complexității procedeelor, pe calea 
perfecționării echipamentelor, a meto
delor de construcție a acestora, a con
trolului computerizat al procesului 
de fabricație. Se consideră că mi
croelectronica oferă industriei chi
mice un potențial de dezvoltare în
semnat, comparabil ca efecte cu cel 
asigurat, în urmă cu cîteva decenii, de 
trecerea la utilizarea țițeiului în locuk 
cărbunilor ca materie primă în această 
ramură. Totodată, se întrevede creșterea 
spectaculoasă a rolului biotehnologiei și 
ingineriei genetice, în special în fabri
carea unor produse complexe din dome
niul chimiei fine. Astfel, se estimează 
că Ia sfirșitul secolului aceste tehnici 
vor avea un rol determinant în fabri
carea unei game largi de medicamente. 
De asemenea, rețin gtenția cercetările 
vizînd realizarea unor mutații genetice 
care să permită retenția de către plante 
a azotului atmosferic.

în perspectiva realizării fuziunii nu
cleare și, deci, a obținerii unei abun- 
dențe de energie electrică, firmele oc
cidentale desfășoară intense cercetări 
fundamentale în domeniul electrochi- 
miei. în acest sens, rețin atenția reali
zările din domeniul obținerii aceti lenei 
din cărbune prin procedeul arcului elec
tric, precum și cercetările vizînd per
fecționarea procesului de electroliză a 
•apei în vederea producerii hidrogenului.

Strategia produsului

DEZVOLTAREA și diversificarea 
producției în industria noastră chi
mică, așa cum am arătat, s-au 
reflectat în mod corespunzător și 
asupra comerțului nostru exterior 
cu produse chimice, făcînd posibi
le majorarea constantă a exporturi
lor și reducerea importurilor. începînd 
din 1970, balanța schimburilor noastre 
externe cu produse chimice a devenit 
stabil excedentară, situație întîlnită nu 
mai în cazul unor țări cu potențial eco
nomic superior.

în elaborarea strategiei de dezvoltare 
în continuare a producției pentru export 
va trebui să se țină seamă de situația 
actuală a producției și exportului, de 
potențialul de ceroetare, precum și de 
tendințele ce se prefigurează în comerțul 
internațional cu produse chimice în ur
mătorii ani.

în acest sens,' se impune în primul 
rînd îmbunătățirea macrostructurii ex
porturilor, prin dezvoltarea cu precădere 
a producției subramurilor chimiei fine 
de mic tonaj, în așa fel îneît să se 
asigure majorarea continuă la export a 
ponderii subgrupelor cu grad ridicat de 
prelucrare și să se diminueze progresiv 
ponderea produselor de bază de mare 
tonaj, energointensive (îngrășăminte, 
produse sodice, carbid etc.). Această 
orientare este impusă, pe de o parte, 
de faptul că țara noastră importă o 
anumită cantitate din necesarul de țiței, 
(principala materie primă), iar pe de 
altă parte, de faptul că potrivit prog
nozelor de specialitate ritmurile de 
creștere cele mai înalte ale importurilor 
mondiale vor fi înregistrate tocmai de 
produsele cu grad superior de pre
lucrare.

în al doilea rînd se impune îmbună
tățirea microstructurii exporturilor, în 
cadrul fiecărei subgrupe de produse 
chimice urmînd să fie dezvoltată pro
ducția pentru export a produselor și 

sortimentelor la care se obțin prețuri 
ridicate și care valorifică superior ma
teriile prime și energia. Pentru a sub
linia importanța acestui aspect mențio
năm un singur exemplu. Prețurile ma
terialelor plastice de mare tonaj de uz 
general (polietilenă, polistiren, PVC) 
sînt de 2—4 ori mai scăzute decît pre
țurile materiilor plastice speciale, de uz 
tehnic. Prin includerea acestor sorti
mente în nomenclatorul nostru de ex
port și, deci, prin realizarea unei struc
turi a exportului nostru de materiale 
plastice apropiată de cea din țări dez
voltate s-ar putea obține o creștere de 
aproape 2 ori a prețului mediu de ex
port. Exemple similare se pot cita și 
pentru alte subgrupe de produse chimi
ce anorganice și organice, printre care 
fire și fibre sintetice, medicamente, cos
metice, antidăunători ș.a.

în procesul realizării practice a stra
tegiei de îmbunătățire a structurii pro
ducției este necesar, totodată, să se asi
gure stabilitatea exporturilor la acele 
grupe și subgrupe in care România se 
specializează in diviziunea internaționa
lă a muncii. în condițiile diversificării 
produselor și ale accentuării ritmului 
de înnoire a acestora in marile țări ex
portatoare, eforturile de cercetare, pro
iectare și investiționale se concentrează, 
de regulă, pe un nomenclator bine 
determinat de produse chimice, ceea ce 
permite statornicirea de relații cu un 
număr mare de clienți permanenți, care 
se obișnuiesc cu produse avînd proprie
tăți specifice ; în acest fel mărcile de 
fabrică dobîndesc prestigiu internațional 
în domeniile respective, deci o mare 
capacitate de penetrare și o accentuată 
stabilitate pe piețele externe.

Strategia de comercializare

CONCOMITENT cu îmbunătățirea 
structurii exportului pe grupe și sub
grupe de produse, precum și cu defi
nirea nomenclatorului de produse spe
cifice, ce urmează să fie promovate cu 
precădere la export, este necesar ca, ți- 
nînd seama de practica comercială in
ternațională, să se acorde o atenție 
specială problemelor* legate de amba
larea și prezentarea cît mai atrăgătoare 
a acelor produse chimice care constituie 
bunuri de consum.

în al doilea rînd, promovarea le ex
port a acestor produse trebuie să fie 
precedată de omologarea lor tehnică pe 
piețele potențiale, deoarece accesul a- 
cestor produse pe majoritatea piețelor 
externe este reglementat de legislații 
extrem de precise și severe.

îmbunătățirea eficienței exporturilor 
unor produse chimice este influențată în 
mod direct de calitatea asistenței teh
nice după vînzare. (Marile firme occi
dentale producătoare de cauciuc sin
tetic, fire și fibre sintetice, lacuri și 
vopsele, coloranți etc. acordă clienților 
un service calificat în ce. privește para
metrii optimi de prelucrare, rețetele 
pentru obținerea diferitelor produse 
etc.).

Totodată, succesul comercializării pe 
piețele externe, mai ales a produselor 
cu grad superior de prelucrare, care se 
adresează consumului individual, este 
condiționat de o judicioasă activitate de 
publicitate și reclamă prin intermediul 
mass-media.

dr. Constantin LAZÂR
Institutul de economie mondială



AUTOGESTIUNEA ÎN ÎNTREPRINDERI: 
RĂSPUNDERI, ACȚIUNI, REZULTATE

SPORIREA ROLULUI SISTEMULUI BANCAR
IN UTILIZAREA RAȚIONALĂ A FONDULUI DE RETRIBUIRE

ROGRAMUL privind aplicarea 
fermă a principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii. 

perfecționarea mecantsmulu econom i- 
co-fînanciar. a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribației in ac- 

depășirea producție*,  fizice, cu priori
tate a celei destinate exportului, in 
st rin să corelare cu creșterea producti
vități munci., reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și energie 
și realizarea unei eficiențe economice 
sporite in unitățile respective. în ca
drul acestor măsuri, generalizarea acor
dului «-.•■bal — ca formă principală de 
organizare și retribuire a muncii — a- 
sigură in cel ma inalt grad cointere
sarea și stimularea colectivelor din uni
tăți pentru Îndeplinirea și depășirea 
sarcinii. < de plan, valor if.carea in grad 
înalt și dezvoltarea patrimoniului ’ în
credințat. astfel că elementele de bază 
ale sistemului de retribuire dobintiesc 
un rol de*>sebît  de activ in dezvoltarea 
produc’ <• materiale și. pe această 
bază, a resurselor pentru sporirea ve
niturilor și a fondurilor necesare dez
voltării. in continuare, a economiei na
ționale. îmbunătățirii nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Ansamblul de măsuri inițiat — în 
cadrul preocupărilor de perfecționare a 
mecanismului edonomico-financiar — 
pe lima reii iouiri: muncii reflectă con
cepția economică științifică, originală, 
a secretarului general al partidului, to
varășul Nicoiae Ceaușescu. sub a cărui 
permanentă și nemijlocită îndrumare 
au fost fundamentate principiile de 
bază ale perfecționării sistemului de 
retribuire și de repartiție a veniturilor 
oameni! >: munci: și au fost elaborate 
mijloacele concrete, menite să asigure 
punerea lui in aplicare.

In transpunerea în practică a aces
tui ansamblu de masuri, un rol sporit 
trebuie sâ-l joace, alături de comparti
mentele de specialitate din întreprin
deri. centrale, ministere. întreg siste
mul bancar din economie care trebuie 
să se implice In măsură sporită în asi
gurarea condițiilor de realizare exem
plară a tuturor indicatorilor de plan, 
baza asigurării fondurilor necesare 
dezvoltării economiei și sporirii veni
turilor celor ce muncesc. Ca urmare, 
Banca Națională a desfășurat și des
fășoară o amplă activitate pentru cu
noașterea. însușirea și aplicarea uni
tară de către organele bancare a sar
cinilor și responsabilităților sporite, de 
mare însemnătate, care le revin în a

i plicarea cu eficiență sporită a sistemu
lui de retribuire. în special privind cal- 

ț calarea, eliberarea și utilizarea fondu- 
; lui de retribuire.

IPe lingă măsurile luate pentru 
elaborarea de norme de lucru 

unitare și efectuarea unor in- 
j struin cu conducerile și aparatul uni

tăților bancare operative, specialiștii 
i din cadrul Centralei Băncii Naționale 
i s-au deplasat în majoritatea județelor 
| ajutind efectiv la clarificarea proble- 
! melor care s-au ridicat cu ocazia cal- 
j culării și eliberării fondului de retri- 
i buire în noile condiții.

Concomitent cu aceste preocupări, 
unităților economice productive le-a 

i fost acordat un sprijin substanțial de 
către organele bancare pentru luarea 

j măsurilor tehnico-organizatorice nece
sare aplicării acordului global genera
lizat, care. în principal, a vizat : • no
minalizarea producției fizice, • defal- 
carea sarcinilor cantitative și calitative 
pe subunități, ® stabilirea tarifelor pe 
unitate de produs și pe categorii de 
personal, • defalcarea fondului de re
tribuire pe structurile prevăzute de 
lege și • fundamentarea fondului de 
retribuire, corespunzător producției fi
zice planificate. Unele acțiuni efectua
te de aparatul propriu al Băncii Na
ționale sau împreună cu alte organe 
din economie, precum și informările 
periodice primite de la unitățile ban
care din teritoriu ne-au dat posibilita
tea sesizării operative a tuturor pro
blemelor apărute, astfel că am reușit 
ca, împreună cu organele centrale de 
sinteză și cu ministerele economice, să 
luăm măsuri operative pentru elimina
rea unor imperfecțiuni' în aplicarea a- 
cordului global de către unitățile eco
nomice, în calcularea și utilizarea fon
dului de retribuire.

■n Totodată, sistemul bancar urmă- 
rește și sprijină cu o atenție 

deosebită realizarea unei fundamen
tări temeinice a fondului de retribuire 
în unitățile economice în raport cu 
producția planificată și normele de 
consum de muncă stabilite pe fiecare 
produs sau lucrare, potrivit tehnologii- 

,lor folosite. în corelare cu ceilalți in
dicatori de muncă și retribuire, în 
principal, cu sarcina de creștere mai 
accelerată a productivității muncii. în 
această etapă, controlul bancar trebuie 
să sesizeze eventualele neconcordanțe, 
să colaboreze cu conducerile colective 
ale întreprinderilor pentru ca să se ia 
măsurile necesare în astfel de cazuri 
pentru revizuirea normelor de muncă 
în raport cu tehnologiile de fabricație 

j existente în întreprindere și, pe aceas- 
î tă bază, să se asigure o reducere a eon- 
1 sumului de muncă vie și materializați 
i în acest cadru, trebuie acționat cu 

inaltă responsabilitate pentru a se asi
gura fundamentarea fondului de retri
buire destinat calculării in raport cu 
gradul de realizare a indicatorilor și 
cu sumele prevăzute in contractele de 

i acord global încheiate între conducerea 
■ unității și secțiile, atelierele, formații- 
ș le de lucru, stabilite pe baza Cantită- 
I ților fizice prevăzute a se realiza și a 

tarifului de manoperă pe unitate de 
produs. Pornind de la constatările fă- 

| cute în cursul trimestrului IV 1983 în 
I unele unități productive, referitoare la 

necorelările existente uneori între sar
cinile de producție fizica și valoarea 
producției marfă, apare necesară, în 
cursul anului 1984. o intensificare a ac
țiunii organelor bancare, pe lingă cen
tralele industriale și ministerele eco
nomice, pentru nominalizarea în uni
tăți fizice a întregii producții marfă, 
precum și -pentru sporirea eforturilor 
de mobilizare superioară a rezervelor in
terne în vederea asigurării corelațiilor 
corespunzătoare între creșterea priori
tară a producției față de fondul de re
tribuire. creșterii mai accelerate a pro
ductivității muncii potrivit programului 
aprobat. De asemenea, pentru asigura
rea aplicării în condiții bune a siste
mului de calculare și eliberare a fon
dului de retribuire, organele bancare 
vor solicita unităților economice o mai 
mare stabilitate a tarifelor de mano
peră pe produs, pentru a se evita re
facerea fundamentării fondului și a 
contractelor de acord global.

3 Mai multă atenție este și va fi 
în continuare acordată de către 

organele bancare eliberării, in con
diții cit mai bune, a fondului de re
tribuire în raport cu realizarea indi
catorilor stabiliți. îndeplinirea acestui 
obiectiv face necesară exercitarea unui 
control permanent și aprofundat asu
pra determinării gradului de realizare 
a indicatorilor în raport de care se cal
culează și eliberează fondul de retri
buire, respectiv producția fizică expri
mată prin tariful de manoperă pe uni
tate de produs, planul de export, va
loarea producției nete, producției marfă 
vîndută și încasată și a celorlalți indi
catori. în acest context, la eliberarea 
fondului de retribuire, organele banca
re vor urmări verificarea atentă a con
ținutului indicatorilor în funcție de care 
se calculează și se eliberează fondul 
de retribuire, pentru ca în unitățile e- 
conomice să nu se cuprindă în calculul 
gradului de realizare a producției fizi



ce și valorii producției nete acele pro
duse care sînt fabricate fără a avea 
desfacere asigurată, sînt necorespunză
toare calitativ sau au fost fabricate în 
Vederea livrării în perioada următoare 
celei pentru care se eliberează retribu
țiile.

De asemenea, se cere aprofundat 
controlul preventiv al organelor ban
care la solicitarea.retribuțiilor tarifare, 
orelor suplimentare, a fondurilor de 
participare a oamenilor muncii la rea
lizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor și a altor drep- 
turi *de  retribuire, eliberarea urmînd a 
se face numai după ce se va constata 
că au fost îndeplinite în totalitate sar
cinile de plan, conform prevederilor 
legale.

4 Utilizarea cu maximum de eficiență 
a fondului de retribuire de către 

unitățile economice constituie unul 
dintre cele mai importante obiective 
ale controlului bancar. în acest 
sens, trebuie efectuate, la nivelul între
prinderilor, fabricilor,, uzinelor, secții
lor, atelierelor și formațiilor de lucru 
analize temeinice asupra modulul în 
care rezultatele economice efectiv ob
ținute Justifică nivelul retribuțiilor a

cordate. Cu această ocazie, controlul 
bancar are în vedere nu numai recupe
rarea eventualelor sume plătite prin 
nerespectarea dispozițiilor legale, ci și 
efectuarea, împreună cu conducerile 
unităților economice, a analizei cauze
lor eventualelor nerealizări în îndepli
nirea indicatorilor economici și stabi
lirea măsurilor pentru recuperarea res
tanțelor și realizarea planului. De ase
menea, problemele legate de utilizarea 
forței de muncă, între care respectarea 
numărului și a normativelor maximale 
de personal, folosirea timpului de mun
că și, în acest context, realizarea mă
surilor stabilite pentru creșterea pro
ductivității muncii, constituie, la acest 
capitol, obiective prioritare ale contro
lului bancar.

Desigur, băncile, sistemul financial-, 
organele de control financial- intern din 
ministere, celelalte organe centrale, 
consilii populare județene și al munici
piului București și din centrale indus
triale au obligații clare, prevăzute prin 
lege, în legătură cu controlul asupra 
utilizării fondului de retribuire. Dar 
controlul, oridt de exigent ar fi, pen
tru a fi acel element activ pe care-1 
dorim in obținerea unei eficiente spo
rite, face absolut necesară o contribu

ție mai activă și a celorlalți factori im
plicați din cadrul întreprinderilor, cen
tralelor industriale și ministerelor în 
asigurarea bazei materiale a fabrica
ției, folosirea deplină a capacităților de 
producție existente, reducerea costuri
lor și creșterea mai accelerată a pro
ductivității muncii, desfășurarea ritmi
că a activității de producție, de export, 
realizarea și livrarea la termen în con
diții de calitate superioară a producției, 
sporirea beneficiilor și a rentabilității, 
precum și în asigurarea realității și le
galității calculării drepturilor de retri
buire și în corecta raportare a înde
plinirii sarcinilor și indicatorilor de 
plan. Realizînd în acest fel, prin efor
turi conjugate sporite, legarea directă 
a veniturilor oamenilor muncii de re
zultatele obținute în producție, de re
zultatele de ansamblu ale întreprinde
rii, asigurînd toate condițiile pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan, se creează premisele obținerii 
unor rezultate Superioare în acest an 
în dezvoltarea economiei naționale, în 
creșterea venitului național și a nive
lului de trai.

Vasile RÂUȚÂ 
guvernatorul Băncii Naționale 

a R.S. România

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea eficientă a gestiunii calității

O experiență 
de larg interes (II)

eOLECTAREA, prelucrarea și 
transmiterea informațiilor ne
cesare funcționării subsistemu

lui de gestiune a calității produselor 
a impus, in cadrul întreprinderii 
„Tractorul" — Brașov, conceperea 
unor situații informaționale specifice 
Astfel, Programul anual de creștere 
a calității produselor îndeplinește ro
lul de instrument de coordonare al 
acțiunilor de creștere a calității pro
duselor la nivelul întregii unități. 
Centralizînd la nivelul unității măsu
rile adoptate în acest scop la nivelul 
secțiilor, programul anual prevede în 
același timp resursele necesare, ter
menele de realizare în acest scop și 
efectele estimate a se obține prin a- 
plicarea lor.

în strînsă corelație cu Programul 
anual se elaborează Bugetul previzio
nal. Acesta constituie „oglinda" finan
ciară a eforturilor de creștere sau 
menținere a calității cu menținerea 
sau scăderea costului aferent. în acest 
scop, asupra celor trei categorii de 
costuri — de prevenire a apariției de
fectelor, de identificare a defectelor și 
de noncalitate — operează efectul im
plementării deciziilor de creștere a 
calității. Bugetul previzional conține 
deci modificările valorice ale celor trei 
categorii de costuri pentru perioada 
planificată în comparație cu valorile 
anului luat ca bază, determinate fie 
de necesarul suplimentar de resurse 
de creștere a calității, fie de modifi
carea unor elemente de cheltuieli ale 

costului noncalității. Beneficiarii bu
getului previzional sint eomponenții 
nivelurilor ierarhice 3—5 din unitate.

Față de bugetul previzional care ur
mărește și prezintă anual și semes
trial în detaliu eforturile de creștere a 
calității, bilanțul calității ilustrează 
sintetic eficiența gestiunii calității. 
Conceput ca un bilanț contabil, bilan
țul calității cuprinde in partea de 
activ patru informații — costul total 
al calității, din care costul prevenirii 
apariției defectelor, costul identificării 
defectelor și costul noncalității ; în 
pasiv el oglindește costurile evitabile, 
calculate ca diferențe între costul ca
lității din anul anterior și cel din anul 
pentru care se întocmește bilanțul ca
lității. Fiind foarte sintetică, această 
situație informațională este destinată 
acelorași persoane ca și bugetul previ
zional.

Sinteza decizională este situația in
formațională cu cel mai ridicat grad 
de complexitate și în același timp de 
comprimare, de sintetizare a infor
mațiilor destinate conducerii unității. 
Ea cuprinde :

• Situația sintetică a calității pro
duselor prin care se ilustrează nivelul 
indicatorilor de bază ai calității pro
duselor la un moment dat în compa
rație cu planul în perioada preceden
tă. în scopul măririi expresivității și 
posibilităților de analiză, a detectării 
unor factori de influență cu acțiune 
periodică se urmăresc și variațiile in
dicatorilor menționați față de luna 
similară din anul precedent.

® Diagnosticul sintetic privind ca
litatea produselor ce se elaborează pe 
baza analizei informațiilor din situa
ția sintetică a calității produselor în 
comparație cu planul și perioada pre
cedentă, sistematizate astfel încît să 
scoată în evidență principalele defi

ciențe și puncte forte ale situației ca
lității produselor.

• Situația realizării deciziilor cu
termen de finalizare în perioada pre
cedentă, care are rolul de a informa 
Conducerea asupra ' modului și stadiu
lui de implementare a deciziilor pe
rioadei precedente, în' ăcesț scop _șe 
analizează Programul anual âl creș
terii calității produselor elaborat pen
tru perioada precedentă, sub aspectul 
termenelor de realizare a deciziilor, 
stadiului de execuție, responsabililor 
etc. ,

• Diagnosticul sintetic privind im
plementarea deciziilor în perioada 
precedentă. Din analiza informațiilor 
cuprinse în situațiile anterioare rezul
tă aspectele pozitive dar și deficien- s 
țele în aplicarea deciziilor. Acestea se 
prezintă sintetic conducerii unității 
sub forma principalelor deficiențe și 
puncte 'forte și a cauzelor pe care 
le-au generat. Evidențierea acestor 
aspecte oferă conducerii posibilitatea 
eliminării factorilor generatori de di
ficultăți și lărgirea impactului cauze
lor care au contribuit la obținerea 
aspectelor pozitive.

• Situația sintetică a deciziilor pri
vind creșterea calității produselor, 
menită să ofere conducerii întreprin
derii o imagine de ansamblu asupra 
implementării Programului anual de 
creștere a calității produselor, asupra 
Bugetului previzional și a Bilanțului 
calității.

De reținut că aceste situații sînt 
concise, implicînd un volum redus de 
muncă pentru cunoașterea și utili
zarea lor.

dr. O. NICOLESCU, Gh. CÂPRÂ- 
RESCU, I. RADU, I. COCHINÂ



De la 1 martie a.c.

Majorarea retribuțiilor unor 
noi categorii de oameni ai muncii

CA EXPRESIE a politicii consec
vente a partidului și statului 
nostru pentru ridicarea nivelu

lui de trai al întregului popor, de la 
1 martie 1984 se vor majora retribu
țiile unui număr de peste 890 mii de 
oameni ai muncii din agricultură 
(I.A-S-, SAIA, CAP — pentru per
sonale. muncitor retribuit de către stat, 
I.L.F. LP.I.LF. D.G-A.I.A. ș.a.) și 
din unități de industrie alimenta^ 
vă. aflate in subordinea Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Aceste categorii de per
sonaj ce activează intr-un dome
niu de maximă importanță pentru dez- 
voltarea generală a economiei și socie
tății românești se vor adăuga astfel 
numărului de oameni ai muncii care au 
beneficiat deja de majorarea retribu
țiilor. ca urmare a Programului pri
vind aplicarea fermă a principiilor au- 
toconducerii muncitorești și autogestiu- 
nii. perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-fxnanciar. a sistemului de re
tribuire a muncii și creșterea retribu
ție: in actualul cincinal. Or. după cum 
se cunoaște, ia conformitate cu acest 
program, in perioada 1 septembrie 1983 
— 1 august 1984 are loc majorarea re
tribuției tarifare și a sporului de ve
chime neîntreruptă in muncă și in a- 
ceeași unitate pentru toate categoriile 
de personal muncitor, in mod eșalonat, 
pe ramuri și sectoare de activitate.

Veniturile suplimentare lunare și a- 
nuale obținute de diferite categorii de 
personal muncitor (muncitori, maiștri.

Veniturile suplimentare obținute prin majorarea retribuțiilor,
pe exemplu! unor meserii și specialități din agricultură și industria alimentară’

— lei —

Meseria 
specialitatea

Agricultură

Mecanic agricol
Muncitor la cultura mare 
îngrijitor de porci în complexe 

industriale
Inginer agronom principal 
Medic veterinar
Economist principal in I.A.S. 
Tehnician agronom principal 

bt Industrie alimentară

Preparator produse din came 3/II 12 103 88 191 2 292
Brutar 5/1 17 114 123 237 2 841
Muncitor operator (industrializarea

sfeclei de zahăr) 3/11 6 112 67 179 2 148
Maistru (industrializarea uleiului) 21/3 13 130 114 244 2 928
Inginer principal (fabricarea berii) 27/4 22 170 193 363 4 356

personal de specialitate), ca efect al 
majorării retribuțiilor, modul lor de 
defalcate și detaliere în funcție de pro
fesie, vechime în muncă etc. sînt evi
dențiate sintetic în tabel.

în legătură cu datele .prezentate în 
tabel se impune a fi făcuta următoarea 
precizare : ilustrarea veniturilor supli
mentare realizate de un mecanic agri
col corespunde timpului cît acesta lu
crează în atelier, el fiind retribuit în 
acest caz după rețeaua tarifară con
strucții de mașini A-regie. Dar, meca
nicii agricoli beneficiază și de majo
rarea tarifelor (lei/zi) pentru lucrările 
executate în cîmp și alte lucrări exe
cutate mecanic, creșterea tarifelor pe 
categorii de lucrări situîndu-se între 
5,1% și 5,8%.

Prin majorarea retribuției tarifare și 
a sporului de vechime, venitul supli
mentar anual va fi cel puțin egal cu 
retribuția tarifară însumată cu sporul 
de vechime, obținută lunar înainte de 
majorare. Astfel, comparativ cu veni
tul lunar dobîndit înainte de aplicarea 
majorărilor, venitul suplimentar anual 
va fi mai mare în proporție de 127,3% 
pentru un îngrijitor de porci (în com
plexe industriale de categoria a IV-a. 
treapta a II-a și 16 ani vechime în 
muncă). 124.6” . pentru un inginer a- 
gronom principal (clasa 28, gradația a 
5-a și 21 ani vechime în muncă), 121° , 
pentru un economist principal în I.A.S. 
(clasa 24. gradația a 4-a și 18 ani ve
chime in muncă), 123,8% pentru un 
brutar (categoria a 5-a, treapta I și 17
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IV/II 11 129 103 232 2 781
III/I 6 111 65 176 2 112

IV/II 16 130 134 264 3 168
28/5 21 180 202 382 4 584
24/3 11 150 130 280 3 360
26/4 18 160 179 339 4 068
21/4 16 130 144 274 3 288

ani vechime în muncă), 123,7% pentru 
un inginer principal (activitatea d£ fa
bricare a berii, clasa 27, gradația a’ 4-a 
și 22 de ani vechime în muncă).

Dacă avem în vedere că prin ansam
blul de măsuri adoptate pentru gene
ralizarea acordului global s-a creat un 
cadru favorabil creșterii retribuției în
tregului personal muncitor, în condiții
le realizării și depășirii producției fi
zice planificate, a indicatorilor de ca
litate și eficiență economică și dacă 
mai ținem cont și de faptul că, în ac
tualul cincinal, ponderea părții varia- ; 
bile (premii, sporuri, adaos de acord 
global, participarea la beneficii) în to
talul veniturilor obținute din muncă 
urmează să ajungă la circa 25%, atunci 
vom obține o imagine mai completă cu 
privire la contextul general, deosebit 
de stimulativ, în care are loc majora
rea retribuțiilor la nivelul economiei 
naționale.

Un fapt deosebit de important este 
că, așa cum de altfel se prevede în De
cretul nr. 325/1983 al Consiliului de 
Stat, majorarea retribuțiilor tarifare în 
medie pu 5,5% pentru muncitori, iar 
pentru celelalte categorii de oameni ai 
muncii în medie cu 5%, precum și ; 
mărirea sporului de vechime nu afec- ’ 
tează drepturile de alocație de stat pen- ■ 
tru copii, chiriile pentru locuințe, sta
bilite legal pînă la data majorării re
tribuției, compensațiile pentru majora
rea prețurilor la energie și altele ; de 
asemenea, începînd cu 1 septembrie 
1983 sporul pentru vechime neîntrerup
tă în muncă constituie element com
ponent al bazei de calcul a pensiilor, 
pentru pensiile stabilite după 1 sep
tembrie 1983.

Deoarece majorarea retribuțiilor per
sonalului muncitor nu poate fi judecată 
în afara eforturilor și rezultatelor ob
ținute la scara întregii economii națio- i 
nale, ci în strînșă intercondiționare cu r 
acestea, este imperios necesar ca fie
care om al muncii din agricultură și 
industria alimentară, asemenea tutu
ror oamenilor muncii din țara noastră, 

, să-și amplifice preocupările pentru 
descoperirea și valorificarea la maxim 
a tuturor rezervelor interne existente 
în fiecare unitate economică, în vede
rea ridicării nivelului eficienței econo
mice. în acest fel, se poate asigura tre
cerea la o nouă calitate, superioară, a 
muncii si vieții — obiectiv fundamen
tal al actualului cincinal, trasat la 
Congresul al XII-lea al partidului 
nostru.

Majorarea retribuțiilor personalului 
muncitor din agricultură și industria 
alimentară este concepută să ‘ conducă 
la exercitarea cît mai deplină a func
țiilor complexe pe care le au aceste 
sectoare de activitate în cadrul econo
miei naționale.

Tudor M1HALCEA
Institutul de Economie Socialistă



ENERGIA SOLARA
în ansamblul noilor surse energetice (I)

Mihail FLORESCU

PROIECTATĂ pe scena internațională simultan cu criza 
economică și monetară, criza energiei a pus în lumină, o 
dată în plus, puternica interdependență pe plan economic 

și politic a tuturor națiunilor lumii în materie de resurse și 
necesitatea ca, prin acțiuni conjugate, să se adopte soluții ime
diate și orientări de durată. O analiză a consumurilor energe
tice pe plan mondial — a fluxului energetic cum îl numesc 
specialiștii — a condus la concluzia că 20—30% din energia 
primară se utilizează pentru a produce energie electrică, 
.50—60% pentru energie termică și 20—30% pentru carburanți 
pentru sistemele de transport. Energia termică se produce în 
părți aproape egale pentru zona temperaturilor joase, cores
punzător ramurilor industriilor ușoare (de prelucrare a lemnu
lui, a produselor agrozootehnice, țesături ș.a.) și pentru zona 
temperaturilor înalte, corespunzător ramurilor industriei grele 
(metalurgie, construcții de mașini ș.a.). în procesul de conversie 
și transport, din energia primară se utilizează efectiv doar 
35—40%, în timp ce 55—60% sînt pierderi, în principal sub 
formă de căldură, din care aproximativ jumătate pot fi recu
perate.

Pornind de la aceste observații, oamenii de știință au propus 
ca soluție imediată realizarea unui program sever de gospo
dărire rațională a energiei, incluzînd recuperarea pierderilor 
de energie pe fluxurile tehnologice și în circuitele de răcire 
ale centralelor electrice. Dar această „nouă sursă“ — economia 
de energie — este și ea finită; or, necesitățile în continuă 
creștere ale omenirii impun găsirea în timp a unei resurse care 
să creeze sectorului energetic mai multă siguranță, chiar deci: 
cea dată de era nucleară. Pe această cale camenii de științ i 
s-au reîntors la resursele inepuizabile ale naturii, dintre care 
soarele este cel mai promițător.

Un sistem perfect integrat * 1 

PRIVIT ca resursă energetică, Soarele transmite anual Pă- 
mîntului o energie considerabilă, de circa 450 000 mid. tcc. Din 
aceasta: 180 000 mid. tcc. se reflectă la nivelul straturilor su
perioare ale atmosferei și norilor ; 45 000 mid. tcc. se reflectă 
la nivelul solului ; 75 000 mid. tcc. se absoarbe de către atmos
feră (din care circa 20 000 mid. tcc. generează vint) ; 80 000 
mid. tcc. produc evaporarea apelor; 75 000 mid. tcc. reprezintă 
energia solară incidență la suprafața pămintului (incluzînd și 
procesele de fotosinteză) adică de 3 000 ori consumul energetic 
ai omenirii in anul 2 000.

Energia solară incidență la suprafața pămintului se regăsește 
sub formă de energie luminoasă, posibil de transformat în 
energie termică sau in energie electrică. Astfel, pe 1 m: de 
suprafață, la nivelul solului, in jurul paralelei 45°, se pot capta 
anual 500—700X10; kcal, ceea ce reprezintă circa 75—100 kg cc 
(combustibil convențional considerat cu 7 000 kcal/kg). echiva
lent cu 75—100 kg cărbune de calitate superioară sau 200—250 
kg lignit sau 50—80 mc gaze naturale sau 45—70 kg petrol.

în cazul conversiei in energie electrică, din enej'gia medie 
anuală disponibilă la suprafața solului de 800—1 500 kW!Vm2/an, 
funcție de soluțiile tehnice utilizate se pot capta 80—150 
kWh/m2 an. Astfel, tot necesarul de energie primară al ome
nirii este echivalent cu energia ce se poate capta de la Soare- 
în condițiile de randament actual, pe o suprafață de circa
1 000 000 km2 (pentru comparație, suprafața totală folosită pen
tru agricultură este de 13 mii. km2).

La aceste dimensiuni ale problemei exploatarea resursei 
solare apare ca ..Marele obiectiv al secolului XX“, de care ne 
mai despart doar puțini ani. Energia solară prezintă însă și o 
serie de dezavantaje, din care cele mai importante sînt legate 
de densitatea ei mică și caracterul ei aleator, cu variații diurne 
și sezoniere, dezavantaje care vor fi diminuate considerabil 
odată ca soluționarea stocării de mare capacitate și termen 
lung, atît pentru energia termică cît și electrică.

Cu toate acestea, țările industriale au investit în ultimii 10 
ani și continuă să investească sume importante (S.U.A. — 1 mid. 
dolari în 1980, R.FG. — 450 mii. DM în același an ș.a.) pentru 
realizarea de echipamente și .sisteme cît mai eficiente din punct 
de vedere tehnico-economic, pentru piloți de demonstrare la

scară industrială și pentru educarea publicului în ce privește 
utilizarea energiei solare sub toate formele : energie solară 
directă, sub formă de vint, biomasă, gradient termic al mărilor 

și oceanelor ș.a. (schema). Totodată, prognozele energetice esti
mează pentru anul 2000 un aport solar de 2—10% din necesarul 
de energie primară al omenirii, cifrele variind de la o țară la 
alta in funcție de posibilitățile tehnologice și financiare, de 
poziția geografică și disponibilitățile de combustibili clasici.

Țările industrializate au în prezent următoarele orientări în 
domeniul utilizării energiei solare, la nivelul anului 2 000 : 
S.U-A. — 10° o din energia primară ; Japonia — mai mult de 
10% ; R-F.G. — 9.5%; Franța — 10%; Italia — 7%. Se estimează 
că, în perioada 2000—2020. principalele utilizări ale energiei 
solare vor fi : energie solară directă 50% (30% pentru produ
cerea de energie electrică și 30% pentru producerea de energie 
termică) ; energia vântului 30%; biqmasă 28% ; energia valuri
lor, mareei or. gradient termic 2%.

Principalele rezultate obținute pînă în prezent pe plan mon
dial în domeniul utilizării energiei solare pe filiera termică au 
condus la producții curente de captatoare solare plane și cilin- 
dro-parabolice, în țările industrializate, cu ajutorul cărora se 
produce apă și aer cald, precum și aer rece și gheață destinate 
atit uzului menajer rit și proceselor tehnologice specifice in
dustriei agroalimentare : uscarea cerealelor și plantelor tehnice, 
conservarea prin frig a alimentelor ș.a.

Gigacaloria solară este in prezent comparabilă — sub aspec
tul costurilor — cu cea produsă din combustibili clasici, motiv 
pentru care in S.U.A. sînt în prezent peste 1 milion de locuințe 
solarizate și se va ajunge pînă în anul 1985 la un număr de 
2.5 milioane locuințe individuale solarizate, estimîndu-se că, 
plnă la finele secolului, prepararea apei calde menajere și cli- 
rr.atizarea spațiilor se va generaliza la toate construețiile noi de 
:.p individual. In Japonia, în cadrul programului Sunshine, 
este prevăzută realizarea unor așezări rurale alimentate inte
gral cu energie solară. în Franța experimentul Odeillo, în care 
funcționează circa 100 locuințe alimentate în totalitate cu ener
gie solară, a condus de asemenea la acțiuni de amplasare — mii 
de locuințe individuale în curs de solarizare. în Israel, prin 
lege, apa caldă menajeră se produce numai pe filiera solară cir
ca 9 luni pe an, iar serele se climatizează (se răcoresc) numai 
cu energie solară.

în domeniul conversiei, energiei solare în energie electrică în 
prezent se folosesc două filiere principale : conversia termodina
mică — indirectă a energiei solare ; conversia fotovoltaică — 
directă a energiei solare. Primul procedeu realizează conversia 
în două trepte : întîi conversia energiei solare în căldură, prin 
intermediul diferitelor sisteme de captatoare — captatoare fără 
concentrare (de joasă temperatură), captatoare cu concentrare 
lineară sau punctiformă (temperaturi medii și înalte), urmată 
de conversia căldurii în energie electrică prin intermediul unui 
ciclu termodinamic clasic.. în prezent, funcționează în lume circa 
80 centrale cu captatoare solare plane, caracterizate printr-o 
mare simplitate constructivă, eficiență globală scăzută — ran
dament circa 2,5—3% și prezentînd interes în special pentru 
zonele de însoleiere mare.

Pentru creșterea randamentului s-a trecut la realizarea cen
tralelor cu sisteme de concentrare, captatoare cu concentrare 
individuală, lineară sau punctiformă, sau cu concentrare colec
tivă — așa numitele centrale turn. Funcție de soluția conștruc- 
tivă aleasă, randamentul global al centralei crește la circa 
10% la centralele cu factor de concentrare de pînă la 50 de ori 
și depășește 15% la cele de tip turn cu factor de concentrare de 
ordinul sutelor. Din categoria centralelor solaro-electrice tip turn 
aflate în funcțiune din 1981 în S.U.A. enumerăm: Solar-one de 
10 MWe, cu o suprafață de captare de £6 860 m2, în Franța — The
mis, de 2 MWe, cu o suprafață de captare de 17 500 m2, în Sicilia — 
Eurelios, o centrală de 1 MWe (proiect al țărilor Pieței comune), 
cu o suprafață de captare de 6 860 m2, în Spania — Ceso 1 și Nio 
în Japonia, de aceeași putere — 1 MWe (vezi și tabelul). P< 
planșetele proiectanților prind însă contur centrale solaro-elec 
trice și mai mari : 1 000 MWe în S.U.A., 300 MWe în U.R.S.S 
ș.a. operante din anii 1990- care vin să demonstreze că la scar 
industrială investițiile specifice, suprafețele de teren ocupa:-, 
apa necesară și costul energiei electrice livrate de centrale'.



solaro-electrice sînt comparabile cu cele ale centralelor clasice.
De remarcat că tehnologiile utilizate într-o centrală solaro- 

electrică sînt dintre cele mai pretențioase și trebuie să asigure 
o fiabilitate foarte ridicată. Spre exemplu, orientarea necores
punzătoare a oglinzilor, care în mod normal produc în focar 
o temperatură de pînă la 3000° C, poate scădea această cifră 
și deci puterea centralei la jumătate, sau întreruperea circuitu- 

I lui de răcire a cazanului din focar produce topirea acestuia în 
cîteva secunde. Din această cauză, aproximativ jumătate din 
costurile de investiții ale unei centrale solaro-electrice tip 
turn o constituie partea de automatizare și tehnică de calcul, 
restul fiind alocată unor materiale cu o transparență apropiată ( 
de cea ideală, de materiale termoizolante, termorezistente ș.a.

Problema stocării căldurii și a energiei electrice rămîne des
chisă— odată cu rezolvarea ei actualele rețineri referitoare la 
conversia so’.aro-electrică fiind complet înlăturate. Pînă atunci 
insă centralele solaro-electrice sînt prevăzute să funcționeze în 
sistem hibrid, adăugind un cazan suplimentar alimentat cu 
cărbune, gaz, biomasă sau combustibil lichid. Această soluție 
prezintă avantajul de a garanta furnizarea energiei electrice 
indiferent de condițiile meteorologice, știut fiind că în prezent 
autonomia unei centrale solaro-electrice nu depășește 3 ore în 
cazul une: ..pane de soare--.

Conversia fotovoltaică (directă) a energiei solare a fost folo
sită la scară industrială în zborurile cosmice unde se utilizează 
celule cu Si — care asigură un randament de 12—15% și cu 
GaAs. care asigură randamente de pînă la 25°-<. Utilizarea în 
scopuri comerciale a fost inițial prohibită din cauza costurilor 
ridicate . în 1970 costul kWatt-ului obținut cu celule fotovoltai- 
ce era de circa 20—KM) ori mai ridicat decît cel obținut in cen
tralele clasice. în prezent el nedepășind de 5 ori costul kWatt- 
ului clasic. Această scădere a costurilor a dat posibilitatea apli
cării conversie: fotovoltaice in numeroase scopuri, in special 
pentru alimentarea retzarslatoacelor de Radio și Tv situate in 
locuri izolate, a balizelor și farurilor marine, a locurilor care 
trebuie să aibă autonomie energetică față de rețeaua electrică 
(spitale vămi etcj

Cercetările sint insa dirijate spre unități de puteri mari : în 
S.U. A. s-a dat in funcțiune o centrală experimentală de 1 MV,' 
(Hesperia — California), se află în curs de realizare primul bloc, 
de 6 MW. al centrale de 16,5 MW (Carrisa Plain — Cali
fornia) și cel de 1 MW al centralei de 10 MW (Sacramento — 
California, Se estimează că. spre deosebire de centralele cu 
ciclu termic clasic, la care «căderea costurilor este limitată da-

Date comparative privind tehnologiile alternative de generare
a energiei electrice

K3K«

Soluția

2i = <3 tc C CC Ti •O N

o

c c

■o

MOKs 3
tehnologică <5 -X 

a 2 Ji 
âȘ 2

si £ 
c 2» 
g C «3 
< £1'55. Co

stu
l e 

liv
ra

te
 î 

20
00

Centrală pe .
— păcură L2 2,66 9.1 curent
— nucleară LWR 0.8 3,94 3.9 curent
— cărbune FjG-D.
— cărbune:

1,6 3.04 5,1 curent

procedeul umed, 
uscat 0.8 1.1-4 5,4 1987—1998

Gazeificare cu ciclu
combinat 

Ardere în pat
0,8 1,52 4,9 1992—1997

fluidizat 
Ciclu combinat

1.6 2,66 5R 1992—1997

(MeOH)
Pile de combustie

1,6 3,8 9,7 1984—1994

(MeOH) 1.2 2,28 11,0 1989—1994
Geotermală IR 13,7 7,4 1989—1994
Vînt 32 — 4,8 1989—1994
Biomasă 
Solar-centrală

* 262 I8J2 9,5

tip turn 8 3,42 9,0 1995—2000
Solar soluție hibridă •4 — 9,0 1995—2000
Solar fotovoltaic 8 — 11,5 1995—2000

Sursa : A 11-a Conferință mondială a Energiei, vol. IA p. 876—894 : 
Raportul : Evaluarea opțiunilor tehnologioe în domeniul producției de 
energie electrică, autori : C. Siarr — vicepreședinte, Institutul de cer
cetări pentru centrale electrice — EPRI, S.U.A., R. Balziser — vicepre
ședinte, EPRI. S.U.A.

torită complexității echipamentelor, la centralele fotovoltaice 
costurile pot scădea încă mult, rentabilitatea acestora crescînd 
și datorită duratei de viață potențial mari, între 25 și 40 de ani

Revoluția în domeniul acesta o formează însă proiectele) 
unor imense centrale solaro-electrice, plasate pe sateliți geosta-i 
ționari și care ar transmite energie pe pămînt sub formă d. 
microunde. Se estimează că, în jurul anului 2010, fluturi giganțl 
plasați pe orbite extraterestre ar putea furniza fiecare 5 000—1 
10 000 MW, alimentînd orașe sau obiective industriale. Vonț 
asista fără îndoială la o bătălie acerbă între centralele solari 
cu ciclu termodinamic — care pot fi numai „terestre" și alei 
căror costuri se pare că au atins în prezent aproape limita in4 
ferioară și centralele solare fotovoltaice ..extraterestre", pen ' 
tru care cîmpul de inovații generatoare de soluții elegante șt’ 
ieftine este în prezent nelimitat.

Posibilități multiple de utilizare

VÎNTUL REPREZINTĂ și el o sursă inepuizabilă și con-j 
dderabilă de energie cu o distribuție neuniformă pe glob, atit' 
in plan orizontal cît mai ales pe verticală. Spre deosebire de! 
soare, care este distribuit cvasiuniform — latitudinea locului- 
nfluentind în principal durata insoleierii și nu atît intensitatea! 

ei — multitudinea de forme geografice a creat zone cu vînturi 
intense (uragane), medii, ca și zone lipsite de vînt. La nivelul 
actualelor posibilități tehnologice se poate afirma că potențialul 
energetic amenajabil este cel al zonelor cu vînt mediu sub 
40 m > ș; al primilor 100 m deasupra solului care reprezintă 
circa 2 500 mid. tcc/an.

Experiența de sute de ani în domeniul utilizării energiei 
vîntulu: se referă la aeroagregate de puteri mici, destinate în 
special pentru obținerea de energie mecanică, pentru mica in
dustrie și mica mecanizare a agriculturii .— pomparea apei, 
antrenarea morilor, pivelor, ca și pentru propulsarea ambarca- 
’ionilor mici și medii. Criza energiei a pus însă problema agre
gatelor mată, capabile să intervină sensibil în sistemele electro- 
energetice și în balanța de energie primară a țărilor, pe toate 
filierele de producere a energiei : calorice, mecanice și electrice 
Ca urmare a acestor imperative, s-au realizat pînă în prezent 
aero-generatoare electrice de puteri între 1—10 MWe. Concu
rența se dă între turbinele cu ax vertical de tip Darieux și cele 
cu ax orizontal bi sau tri-pale, fără ca în prezent să fie făcutăi 
vreo opțiune definitivă. - Dintre realizările cele mai promiță-i 
toare menționăm : Growian-1, o turbină cu ax orizontal — .bi-l 
pală — de 3 MWe în R.F.G., una Similară de 2 MWe pusă în, 
funcțiune în Suedia, turbina Darieux, de 0,5 MWe, pusă în func- : 
țiune în Canada și stația aeroelectrică de 7,5 MWe (3 X 2,51 
MWe), construită în S.UA..

Pentru a crea o imagine asupra acestor aerogeneratoare tre
buie să menționăm că, de exemplu. Growian-ul de 3 MWe are 
un diametru al elicei de 100 m, că axul acesteia este montat 
în vîrful unui turn de 96.6 m și că greutatea totală a insta
lației, lncluzînd și turnul de susținere, depășește 750 tone 
Perspectiva este a turbinelor și mai mari, >la care costul energiei 
electrice livrate se apropie de cel al soluțiilor clasice, astfel că: 
in prezent în Suedia se proiectează aerogeneratoare electrice de 
15—20 MWe cu ax orizontal, cu un diametru (al palelor de 180 m 
șl o înălțime a tutniilui de susținere de 210 m, iar Canada 
experimentează baterii de 10—20 turbine de puteri pînă 'ta 
1 MWe de tip Darieux, pentru a determina mecanismul inter
conectării lor.

Marele -pas în domeniul utilizării energiei -vîntulul s-a fiăcutj 
însă prin construirea de către U.RiS.S. și RR.G. a-primelor nave 
maritime mari cu pînze ale secolului XX, comandate evident 
prin calculator. Dincolo de imaginea lor pitorească, navete de 
mare tonaj pot face rentabil transportul cărbunelui în diferite 
pundte ale globului, acțiune în prezent limitată din cauza con
sumului de carburanți,

Biomasa — suport energetic al viitorului

UN ULTIM SECTOR, care nu e mai puțin pasionant, pn-' 
vește utilizarea reacțiilor chimice și biochimice 'pe Cate ie pro-j 
duc radiațiile solare. Astfel, în S.U.A., Studii aprofundate au 
condus la proiectarea unei mari instalații de hidrocracare ac
ționată cu energie solară Capabilă să producă hidrogen la un, 
cost comparabil cu cel al petrolului, hidrogenul reprezentînd dini 
punct de vedere energetic un important mijloc de stocare a | 
energiei și chiar un purtător de energie primară. într-o econo-’ 
mie a gazelor dominată de hidrogen, produsul secundai cel ma. 
abundent al consumului de gaze îl constituie apa, asimilata în 
mod firesc în mediul înconjurător. Ciclul energetic și ecolog 
al apei este nepoluant și rapid (Cu durată de ordinul zilele:-

S.UA


.săptămînilor), prin contrast cu ciclul combustibililor fosili arși ! 
în termocentrale — poluant și lent (cu durata de ordinul mi
lioanelor de ani). în perspectivă, hidrogenul este și virtualul ; 
înlocuitor al hidrocarburilor utilizate azi la propulsarea mijloa
celor de transport terestre, aeriene și maritime.

Maturizarea și comercializarea tehnologiilor acestui versatil 
combustibil al viitorului necesită încă ani de muncă in toate 
etapele de producere, stocare, transport și distribuție. Se esti
mează însă că în perspectivă costul global al energiei bazate 
pe circulația hidrogenului va fi considerabil mai mic decît 
al energiei produse, transmise și distribuite sub formă de ener
gie electrică. Deși prețul hidrogenului produs din electricitate ; 
trebuie să fie totdeauna mai mare decît costul electricității — 
chiar atunci cînd ea provine din surse noi — costurile mai re
duse pentru transport și distribuție fac posibilă furnizarea hi
drogenului la beneficiari la un preț de livrare mai mic decît 
dcela plătit în<>rezent pentru electricitate.

în fine, creșterea pădurilor și în general a plantelor este tot 
o formă de conversie a energiei solare prin procesul de foto- 
sinteză. Deși randamentul de conversie al energiei solare în j 
plante —1 biomasă sau fitomasă în terminologie științifică — 
este foarte scăzut, abia 0.1% datorită-ciclurilor anuale de înnoire 
a masei verzi a pădurilor și culturilor agricole, ca și speciilor de 
plante și alge rapid crescătoare, se estimează să se obțină prin 
intermediul biomasei un echivalent energetic de 6 ori mai mare 
decît cel obținut cu captatoare solare plane pe aceeași supra- I 
față.

Biomasa se utilizează pe diferite filiere — fie pe filiera ter
mică- brichetînd frunze, așchii și alte deșeuri lemnoase și ar- 
zindu-le ca atare, fie pe filiera producerii de înlocuitori ai ben
zinei sau motorinei, in principal etanol. Etanolul (alcoolul etilic) 
este principalul produs al prelucrării biomasei în scopuri ener
getice. El a fpst folosit drept carburant pentru automobile încă 
de la începutul acestui secol de către Henry Ford, dar a fost 
înlocuit repede de benzină, al cărei cost de producție și de 
desfacere ajunsese mult mai mic decît cel al etanolului. Excep- 
tind însă prețul, etanolul prezintă o serie de avantaje.

în S.U.A. se preconizează ca pînă la mijlocul acestui deceniu 
să se ajungă la o producție de circa 10 milioane tone etanol 
(provenit din fitomasă), ceea ce reprezintă, prin amestec (100/o> 
cu benzina (..ggsohol“) aproximativ 20% din consumul înregis
trat în 1979 (500 milioane tone carburanți). Bugetul pentru fito
masă (CS și IPT) în 1980 a fost de 57 milioane de dolari. 
Exemple asemănătoare pot fi aduse și cu privire la alte țări 
(Brazilia, Noua Zeelandă, Austria, Africa de Sud, Suedia, 
R.F.G.). .

Mai rentabilă apare calea folosirii unor alge care furnizează 
direet metan, putînd produce pînă la 75 tone metan la hectar. 
Acest gen de alge — de origine tropicală — deține recorduri de 
creșteri de 30 cm/zi, putînd atinge 50 m lungime în mai puțin 
de un trimestru, deci putînd asigura mal multe recolte pe se
zon chiar în țările cu climat temperat.

La nivel mondial, problema biomasei energetice comportă 
insă și o serie de aspecte politice deosebit de importante și 
unele foarte critice chiar. Pe primul loc se situează cele gene
rate de poziția diametral opusă a țărilor cu surplus de produse 
alimentare și care importă petrol și a celor cu deficit de pro
duse alimentare și care exportă petrol, Deja se discută intens, 
la nivel internațional și la nivel național, despre alternativa 
alimentație-energie, despre noile politici alimentare, demogra
fice etc. și trebuie subliniat că unele au implicații chiar pentru 
acest deceniu. Totodată, merită însă evidențiat și faptul că 
utilizarea carburanților produși din fitomasă poate conduce la 
stabilizarea asigurării carburanților pentru transporturi și agri 
cultură. în plus, acești carburanți, prin calitățile pe care le 
posedă se apropie de „combustibilul ideal" al viitorului i au c 
distribuție globală care reflectă repartiția populației pe glob 
e reprezintă o sursă energetică extensivă și nu una intensivă 
sînt reînnoibili (ceea ce constituie, probabil, cea mai importante 
caracteristică- a lor); producerea lor se face pe baza unor reh 
nologii în general nepretențioase ; economia lor poate promov; 
o sporire a rezervelor globale de materie organică pe Terra ș 
poate diminua amenințarea efectelor nedorite ale creșteri 
conținutului de bioxid de carbon în atmosfera terestră. Totodată 
s-ar ameliora condițiile de urpezeală ale climatului local și s-a 
crea posibilitatea unei lupte mai eficiente împotriva extinder 
deșerturilor și a poluării mediului ambiant. Sub forme diverse 
biomasa pare a constitui pentru sec. XXI filiera numărul 1 d 
exploatare a energiei solare — la nivel de sisteme energetic 
de mică și medie centralizare — putînd reprezenta un conct 
rent serios al celorlalte tehnologii, sub aspectul simplității și ; 
costurilor foarte reduse de exploatare.

Fără a fi epuizat toate căile de utilizare a energiei solare - 
considerăm de mai lungă perspectivă exploatarea gradientul; 
geotermic al mărilor și oceanelor sau energia mareelor și v; 
"lurilor — trebuie să acceptăm totuși, că civilizația sec. XXI 
purta puternic amprenta energeticii solare, fiecare din filiere 
descrise avînd șanse egale în fața viitorului, folosind tehnolog;; 
tuturor ramurilor, de la metalurgie la construcții de mașir. 
electronico-aeronautică — chimie și biologie și influer/; .. 
același timp dezvoltarea lor și a întregii omeniri.



CONDUCERE® ORGANIZARE

O analiza in 35 de unități industriale cu foc continuu releva

Imperativul unei organizări judicioase, 

pe baze științifice 

a activității de întreținere și reparații

Prin înfăptuirea politicii parti- I 
doini de dezvoltare și moder- I 
nizare a industriei. an de ars sint j 

puse in funcțiune un număr însemnat i 
de mașini. utilaje $i instalații de mare 
complexitate și cu performanțe de înalt 
nivel. Ut.uzarea lor la întreaga capaci
tate $1 cu randamente sporite, cale de 
obținere a unor producții suplimentare, 
impune perfecționarea continuă a orga
nizării și conducerii activității de în
treținere și reparații, utilizarea unor 
tehnologii superioare la efectuarea in
tervențiilor, executarea la timp a pie
selor de schimb, pregătirea și perfec
ționarea personalului muncitor.

în ultimii ani au fost apro
bate noi reglementări privind im- j 
bunătăți rea activității de întreținere și I 
reparați:.. întărirea controlului gospodă- I 
ririi fondurilor fixe, extinderea recon- ! 
diționării și refoâosiri: subansamblelor 
și pieselor de schimb.

Necesitatea de a se acorda o atenție 
sporită reparări; Ia timp și în perioade 
scurte a mașin.lor. utilajelor și instala
țiilor a ‘ -st d:n r>3u subliniată de to
varășul Ni-coCae Ceaușescu. la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.CR consacrată analizării activității 
în industrie și investiții.

Planul de reparații capitale pe anul 
1984. întocmit în conformitate cu indi
cațiile conduceri: partidului și statului, 
cuprinde prevederi menite să asigure 
utilizarea efic.entă și in condiții de 
naximâ siguranță in exploatare a ca
pacităților de producție și a celorlalte 
utilaje -. instala;:*  existente în econo- 
<ue. Dezbătind și aprobînd acest plan 
in ședința din 28 tanuarie a.c.. Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
sublinia: necesitatea de a se acționa 
in con’ -. •are in vederea perfecționării 
activității de reparații, de a se elabora 
norme precise de executare a acestora 
în toate ramurile economiei naționale.

De asemenea, in ședința din 24 fe- 
bruarie ac. Comitetul Politic Executiv 
a indicația se acționeze cu toată ener
gia pentru realizarea la timp a repara
țiilor curente ș: caoitale. respectarea 
graficelor de revizie și întreținere.

Necesitatea unei concepții 
unitare

PENTRU CUNOAȘTEREA situației 
existente și găsirea unor elemente de 
comparație care să contribuie la stabi
lirea unor măsuri eficiente de organi

zare și conducere a activității de între
ținere și reparații, a fost efectuată o 
analiză in 35 de unități cu foc continuu 
d:n industriile metalurgică, chimică și 
a energiei electrice. In cele ce urmează 
sintetizăm principalele constatări și 
concluzii.

în toate întreprinderile analizate, 
activitatea de întreținere și reparații 
este organizata la nivel de ateliere și 
secții (in conformitate cu normativele 
aprobate prin Decretul nr. -162/1973), 
precum și în compartimente funcționa
le — servicii sau birouri (potrivit pre
vederilor Decretului nr. 135/1977). Co
ordonarea compartimentelor de repa
rații se asigură, după caz, de către in
ginerul șef mecano-energetic și de in
vestiții sau directorul adjunct tehnic 
și de producție. în întreprinderile in
dustriei chimice sînt constituite, de ase
menea. compartimente distincte (ser
vicii sau birouri, cu unul sau mai multe 
laboratoare în subordine) de control 
preventiv, coordonate de către director, 
sarcina lor fiind de a acționa pentru 
creșterea gradului de siguranță în ex
ploatare a utilajelor și instalațiilor, 
prevenirea opririlor accidentale și pre
lungirea duratei de funcționare între 
reparații. O formă de organizare întîlni- 
tă mai ales la întreprinderile mari și 
la combinatele metalurgice și chimice 
este uzina mecanică de întreținere și 
reparații, condusă de un director sau 
inginer-șef de uzină și avînd în com
ponența sa secții, ateliere, unele , com
partimente funcționale.

Deși cadrul normativ este clar delimi
tat, activitatea nu este organizată și 
condusă în mod unitar, fiecare între
prindere avînd, într-o măsură sau alta, 
propria sa concepție de organizare. 
Fără a pleda pentru un șablon care ar 
face dificilă adaptarea organizării la 
condițiile și necesitățile reale ale fiecă
rei unități, trebuie totuși să subliniem 
că orice formulă ce se adoptă trebuie 
să asigure delimitarea strictă a respon
sabilităților și a relațiilor. Astfel, în 
multe cazuri atribuțiile, sarcinile și lu
crările stabilite pe compartimente nu 
sînt diferențiate pe verigi organizato
rice (uziriă, secție, atelier, formație) ; 
nu sînt precizate răspunderile în funcție 
de specificul activității (întreținere, re
parații, lubrifierea utilajelor, gospodă
rirea energiei, fabricația de piese de 
schimb, recondiționarea pieselor uzate, 
elaborarea documentației tehnice etc.) 
si nici principalele relații între compar
timentele mecano-energetice, precum și 
între acestea și celelalte compartimen

te ale întreprinderii. Chiar în între
prinderi similare ca profil și mărime, 
unele secții și ateliere de reparații 
sint independente, iar altele în subor- 
dinea secțiilor de producție ; unele for
mații de lucru sînt specializate pe ti
puri de reparații, altele — pe tipuri de 
utilaje și altele sînt nespecializate ; 
în unele unități reparațiile plani
ficate se realizează numai de către 
secțiile și atelierele de profil, iar 
în altele de către compartimen
tele secțiilor de producție. Nici uzi
nele de reparații nu sînt specializate pe 
anumite tipuri de lucrări (fiecare uzină 
execută lucrări similare, beneficiarul 
fiind, cu precădere, întreprinderea în 
cadrul căreia ea este constituită), iar 
activitatea lor nu este coordonată cen
tralizat, pentru a se diferenția atribu
țiile și sarcinile. De asemenea, chiar 
compartimentele funcționale sau de 
proiectare ale uzineloi- desfășoară acti
vități diferite de la o unitate la alta.

• în industria energiei electrice, în 
afara subunităților de profil fără per
sonalitate juridică, există o unitate spe
cializată — întreprinderea „Energore- 
parații“ București, care desfășoară doar 
circa 15 la sută din activitate pentru 
reparații, 40 la sută pentru fabricarea 
de piese de schimb și 45 la sută pentru 
fabricarea de produse de mecanizare și 
agregate energetice. Organizarea des
centralizată a activității de reparații în 
această ramură, limitată la formațiile 
existente în centralele electrice și par
țial la întreprinderea „Energoreparații" 
nu asigură condiții pentru executarea 
la timp a lucrărilor de volume mari 
(înlocuiri de conducte de abur, repara
ții capitale de cazane, turbine și agre
gate rotative, instalații diri sistemul de 
preparare a prafului de cărbune etc.), 
ceea ce conduce la nerealizări față de 
volumul de lucrări rezultat din pre
vederile normativelor existente, la apa
riția de avarii, la rezolvări doar parțiale 
ale asigurării cu piese de schimb și la 
necorelări cu programele de- reparații.

• în industria metalurgică, în afară 
de compartimentele' de reparații din 
întreprinderi și combinate, este organi
zată întreprinderea metalurgică Aiud 
— specializată în executarea de piese 
și subansamble de-schimb, iar un im
portant volum de reparații capitale și 
curente se execută în antrepriza unită
ților de construcții și montaje siderur
gice din Galați, Hunedoara, Tîrgoviște, 
Reșița. Volumele de reparații realizate 
nu sint însă întotdeauna la nivelul ne
voilor reale, nu se asigură integral pie-
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CO ADUCERE a ORGANIZARE

sele și subansamblele de schimb, iar 
forța de muncă fiind dispersată, nu se 

j pot concentra eforturile la lucrările mai 
importante.

• în industria chimică funcționează 
Centrala de utilaje și piese de schimb 
(cu 9 întreprinderi în subordine) și 
Trustul de construcții, montaje și repa
rații pentru industria chimică (cu răs- 
pîndire în întreg teritoriul) — antre
priză generală specializată în lucrări 
de construcții-montaj și reparații cu
rente și capitale de utilaje și instalații. 
Prin această organizare complexă, peste 
95 la sută din necesarul de piese de 
schimb și reparații se asigură chiar de 
către unitățile proprii ale ministerului 
respectiv, putindu-se astfel realiza 
coordonare mult mai unitară.

o

Importanța elaborării 
unei documentații complete 

ESTE CUNOSCUT că reducerea du
ratei de intervenție pentru -lucrări de 
întreținere și reparații — deci micșora
rea timpului în care utilajul este scos 
din producție — depinde în mare mă
sură de pregătirea anticipată a pieselor 
■de schimb, de tipizarea și standardiza
rea acestora, tipizarea tehnologică a 
lucrărilor, aplicarea de norme de muncă 
fundamentate științific. Aceasta nece- 

L sită o documentație tehnică corespun
zătoare.

în unitățile cu foc continuu, activita
tea de elaborare a documentației de re
parații este foarte diferențiată. Ea se 
realizează — după caz — de către insti
tutele sau secțiile (atelierele) de proiec- 

iale, ale în-
sau colectivele 

lîngă uzi- 
sau chiar 
și servi-

taților de producție și ai instalațiilor, 
astfel ca să se obțină creșterea produc
ției și productivității muncii, reducerea 
consumurilor de materii prime, mate
riale și energie. Fără îndoială că gene
ralizarea la toate utilajele de același 
tip — cu prilejul efectuării reparațiilor 
capitale — a celor mai bune soluții de 
modernizare, prin mecanismul de coor
donare la care ne-am referit, ar duce 
la o considerabilă multiplicare a efi
cienței.

Aplicarea metodelor științifice 
în programarea reparațiilor

este mai 
precum

continuu, 
face în

NORMELE DE REPARAȚII pe care 
urmează să le elaboreze ministerele vor 
trebui să prevadă — pe lîngă prescrip
ții tehnice — perioada în care să se 
execute lucrările respective (urmărin- 
du-se ca la utilajele și instalațiile mari 
consumatoare de energie reparațiile ca
pitale și modernizările să se realizeze 
în perioadele cînd consumul de energie 
pe ansamblul economiei este ridicat, iar 
la cele producătoare de energie — în 
perioadele cînd consumul 
mic), durata acestor lucrări, 
și costurile lor.

în toate unitățile cu foc 
planificarea reparațiilor se 
funcție de normativele de reparații și 
de starea tehnică a utilajelor și insta
lațiilor ; marile combinate dotate cu 
mijloace de prelucrare automată a da
telor le utilizează in operațiile de pla
nificare.

Stabilirea programului optim de re
parații constituie o problemă complexă, 
de cercetare operațională. în rezolva
rea căreia trebuie determinat pentru 
fiecare caz in parte echilibrul necesar 
între frecvența intervențiilor, consumul 
de piese de schimb și durata de stațio
nare. Din sondajul- efectuat în unități 
a rezultat însă că metodele științifice, 
moderne nu sînt aplicate pe scară lar
gă. Uneori se folosesc încă metode em
pirice. iar programarea cu calculatorul, 
pe lingă că nu acoperă decît parțial va
loarea planului de reparații, se limi
tează mai ales la evidența mijloacelor 
fixe și calculul amortizărilor acestora. 
De aici rezultă întirzieri și necorelări 
în executarea lucrărilor respective.

în multe unități nu există fișe de re
vizii in scop preventiv și nici fișe cu 
istoricul defecțiunilor, care să furnize
ze informațiile necesare pentru progra
marea reparațiilor și pentru 
asupra cauzelor care produc 
cidentale.

Mari diferențieri prezintă 
derile și în ce privește dimensionarea 
personalului muncitor din 
mentele mecano-energetic, 
tatea muncii și cheltuielile 
noperă. Consecință directă 
nejustificate a formelor și 
organizare și conducere aplicate, pon
derea muncitorilor din activitatea de 
întreținere și reparații în numărul to
tal de muncitori din unitatea respecti
vă variază între 12 la sută și 57 la sută 
în industria metalurgică și între 20 la 
sută și 60 la sută în industria chimică ; 
față de numărul total de personal cu 
studii superioare din unitate, cel din 
activitatea mecano-energetică variază 
între 22 la sută și 86 la sută în indus
tria energiei electrice, între 12 la șută 
și 60 la sută în industria chimică și 

intervenții 
opriri ac-

întreprin-

comparti- 
productivi- 
pentru ma- 
a varietății 
tipurilor de

între 20 la sută și 53 la sută în indus
tria metalurgică.

Un ecart însemnat se înregistrează 
și la nivelele productivității muncii, 
calculată ca raport între valoarea re
parațiilor și numărul personalului de 
întreținere și reparații. Astfel, în uni
tățile metalurgice analizate, producti
vitatea muncii pe o persoană în activi
tatea de reparații variază de la 1 la 10, 
în unitățile chimice și cele producătoa
re de energie electrică de la 1 la 5. 
Luînd ca bază nivelele absolute mi
nim și maxim ale acestui ecart din me
talurgie, în chimie productivitatea re
prezintă respectiv 125 și 60 la sută, iar 
in industria energiei electrice respectiv 
100 și 50 la sută.

Legat de aceasta, un alt element care 
necesită o atentă analiză din partea or
ganelor de specialitate îl constituie 
ponderea cheltuielilor pentru manope
ră în totalul cheltuielilor pentru repa
rații ; ea oscilează între 12 și 52 la 
sută în unitățile energiei electrice, în
tre 4 și 35 la sută în unitățile metalur
gice și între 13 și 60 la sută în unită
țile chimice, deși în cadrul întreprin
derilor din aceeași ramură, tipurile de 
mașini și instalații și conținutul repa
rațiilor sînt. in general, asemănătoare.

ACESTE CÎTEVA CONSTATARI duc 
la concluzia că în toate unitățile cu foc 
continuu există importante rezerve de 
creștere a operativității intervențiilor 
și productivității muncii, de îmbunătă
țire a planificării și urmăririi repara
țiilor, de reducere a costurilor. Pentru 
punerea lor in valoare, trebuie intensi
ficate acțiunile de generalizare a celor 
mai bune metode de organizare și con
ducere. pe baza unor analize profunde, 
efectuate de institutele de specialitate 
și de compartimentele de resort din 
centralele industriale și miniere.

Potrivit normelor stabilite recent de 
către Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. *), executarea reparații
lor capitale se va face pe bază de con
tracte în acord global încheiate între 
beneficiar și colective de oameni ai 
muncii (din propria unitate sau din în
treprinderi ori brigăzi de antrepriză 
care execută de regulă lucrări de con- 
strucții-montaj pentru investiții din do
meniul respectiv) care se obligă, pentru 
o sumă stabilită global prin deviz, să 
execute integral lucrările de reparații 
stabilite. De asemenea, se prevede or
ganizarea, în cadrul ministerelor și al 
centralelor, a unor întreprinderi sau 
brigăzi complexe de antrepriză proprii, 
specializate în efectuarea reparațiilor 
capitale șl funcționînd după principiul 
autoconducerii- și autogestiunii. Noile 
reglementări, creînd condiții pentru 
lărgirea, diversificarea și specializarea 
potențialului de reparații, reliefează și 
mai puternic necesitatea unor perfec- 
ționări'de substanță în domeniile la 
care ne-am referit — organizarea și 
pregătirea lucrărilor, nivelul de chel
tuieli și de productivitate la care ele 
se realizează.

Viorel RĂDUCU
Institutul central pentru conducere 

și informatică

♦) ..Retribuirea în acord global a perso
nalului muncitor din activitatea de ' con- 
strucțu-montaj prin preluarea lucrărilor în 
antrepriză*4, capitolul ..Retribuirea în acord 
global a personalului muncitgr din activi
tatea de reparații capitale", Scinteia, 31 ia
nuarie 1984.

tare ale centralelor induși 
treprinderilor. atelierele 
de proiectare constituite pe 
nele ori secțiile de reparații, 
de către personalul secțiilor 
ciilor mecano-energetice.

După cum s-a constatat, 
majoritate a întreprinderilor 
in analiză proiectarea tehnologiilor de 
reparații este in fază incipientă, docu
mentația pentru piesele de schimb nu 
este asigurată in întregime, se cunosc 
puține date despre fiabilitatea acestora, 
iar normativele de consum la piesele de 
schimb sînt. uneori, incomplete. Ne-, 
coordonarea elaborării documentației 
(releveelor) pentru piesele de schimb 
comune tuturor întreprinderilor ace
leiași centrale industriale face ca in 
întreprinderi să se consume un impor
tant volum de muncă in paralel, pentru 
a se veproiecta — in condiții uneori 
precare și cu rezultate diferite — piese 
care au fost deja pr-- cetate în alte uni
tăți. Considerăm că acest paralelism ar 
putea fi evitat dacă centralele indus
triale și-ar asuma rolul de coordonator, 
stabilind pentru care utilaje și piese să 
elaboreze fiecare întreprindere docu
mentații tehnice de execuție și. apoi, 
facilitînd schimbul de documentații 
între unități. Chiar și direcțiile mecano- 
energetice din ministere ar putea con
tribui la coordonarea acestei acțiuni, 
pentru a se evita paralelismele între 
centralele industriale.

Subliniem în acest sens importanța 
indicațiilor date de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ca regulile 
de executare a reparațiilor capitale să 
se încadreze în normele legale stabilite 
în domeniul tipizării și standardizării 
produselor, să urmărească îmbunătăți
rea parametrilor funcționali ai capaci-
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Autoconducere și perfecționare 
in procesualitatea dezvoltării 

democrației socialiste
N INTERDEPENDENȚA DIALECTICA cu noile relații 1 
de producție, clasa muncitoare, masele populare acțio- 
nind sub conducerea partidului edifică un nou ansamblu 

de relațit politice in societate. Caracteristica generică a acestor 
relații rezidă in profundul lor democratism, in procesualitatea 
permanentei adinciri a caracterului democratic.

Astfel. Partidul Comunist Român conduce opera de edifi
care a unei temelii politice a societății socialiste constituită din 
totalitatea relațiilor de alianță dintre clasele și categoriile so
ciale ale societății noastre, relații ce se încheagă și se perfec
ționează prin participarea comună la conducerea societății, ■ 
prin socializarea puterii politice. Evident, în aeest cadru, roiul 
de piatră unghiulară, de magistrală pdiitică a socialismului, 
este realizat prin consistența raporturilor de alianță, de cola
borare între clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă. Alături 
de dimensiunile bogat și abundent ilustrate în documentele de 
partid, în literatura politologică, ale complexității relațiilor de 
alianță dintre muncitori și țărani, teze devenite adevăruri axi
omatice ale teoriei revoluționare românești, necesită, credem, 
a fi evidențiate aspecte noi, originale, încorporate în litera și 
spiritul documentelor partidului nostru, în actuala etapă de 
dezvoltare a țării. Elocventă, în acest sens, este preocuparea de 
a așeza la baza colaborării muncitorești-țărănești principii au
tentice ale echității socialiste, nu în ultimul rînd în perimetrul 
colaborării economice, al relațiilor de repartiție și de schimb. 
Alianța muncitorească-țărănească, se demonstra la ședința co
mună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din indus
trie și Consiliul Național al Agriculturii, din mai 1983, „...tre
buie să se manifeste in primul rind în domeniul economic, al 
conlucrării in dezvoltarea puternică a celor două ramuri de 
bază ale economiei românești — industria și agricultura — dar 
și in domeniul prețurilor, al schimbului de mărfuri. Aceasta va 
face ca alianța muneitorească-țărănească să-și afirme trăinicia, 
puterea și să constituie factorul determinant in dezvoltarea 
întregii soeietăți românești- (Nicolae Ceaușescu. Cuvîntare la • 
ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din 
industrie și Consiliului Național al Agriculturii. în „Scinteia". i 
nr. 12 679. din 29 mai 1983). Totodată, revenind în cadrul de
mersului de față asupra hotăririi privind trecerea la const:- ' 
tuirea fondului de participare individuală la proprietatea so- ! 
cială- remarcăm că aceasta se înscrie pe o linie de adîncire a I 
colaborării bazate pe echitate intre clasele fundamentale ale i 
societății noastre : intr-adevăr, dacă procesul cooperativizării 
agriculturii a demarat prin aducerea in comun, pe terenul noii 
proprietăți sociale pe cale de a se naște, a principalelor mij
loace agricole de producție, aflate pină atunci în proprietate 
individuală, este fără îndoială echitabil ca în etapa trecerii de 
la industrializarea extensivă la cea intensivă, în etapa efor
tului covîrșitor de realizare a unei calități noi. superioare în 
industrie. în etapa implementării organizate și larg desfășurate 
a progresului tehnic în uzinele țării, să se utilizeze inclusiv 
pîrghia întregirii proprietăți^ socialiste prin participarea stimu
lativă a tuturor oamenilor muncii din unitățile industriale la 
constituirea și dezvoltarea acestei proprietăți, definindu-se prin 
aceasta un nou reper al apropierii dintre clasa muncitoare și 
țărănime, al omogenizării sociale.

Perfecționarea structurii și relațiilor de clasă necesită și 
determină perfecționarea relațiilor politice Ce se realizează Ia 
nivelul complexelor raporturi dintre partid, forța politică di
riguitoare a societății, și stat, ca ansamblu al instituțiilor și 
instrumentelor de exercitare ă puterii de administrare a so
cietății, raporturi ce-și cresc necontenit funcționalitatea în con
dițiile perfecționării conducerii politice a societății de către 

partid, în condițiile perfecționării și adîncirii democratismului 
statului socialist, ale constituirii și perfecționării organismelor 
cu dublă subordonare (de partid și de stat). Linia de forță a 
acestor raporturi, cu rădăcini adinei în etapele de început ale 
procesului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, 
primește, prin recente documente programatice ale partidului 
nostru, importante nuanțări calitative. Astfel, arătînd că „par 
tidului nostru ii revîne înalta misiune de a constitui forța po
litică organizatoare și dinamizatoare a intregii activități eco- 
nomico-sociale“, (Nicolae Ceaușescu, Expunere cu privire la 
stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, la 
problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educa
tivă a partidului, 1—2 iunie 1982, București, Editura Politică, 
1982), el reprezentînd în continuare centrul vital al funcționă
rii societății socialiste, secretarul general al partidului, anali- 
zînd raportul dialectic dintre partidul comunist român și statul 
socialist, mareînd calitatea statului de a reprezenta „puterea 
supremă" în societate (prin organele sale superioare legisla
tive și executive, expresie a voinței democratice a întregului 
popor), subliniază că rolul conducător aî partidului în societa
tea socialistă „nu înlocuiește în nici o împrejurare organele de 
stat, nu diminuează și nu poate să diminueze sub nici o formă 
răspunderea organelor de stat în fața legilor și a poporului” 
(Ibidem, p. 40).

într-adevăr, potrivnic oricărei posibile imagini dișjunctive 
a raportului ștat-partid, socialismul românesc își făurește o 
vitală dimensiune a temeliei sale prin corelarea dinamică, prin 
sinteza funcțională a statului și partidului. înzestrat cu capa
citatea reală a autoconducerii actelor politicii sale, perfecțio- 
nîndu-și neîncetat această capacitate, determinînd edificarea 
treptată a autoconducerii muncitorești, partidul comunist va 
declanșa, firesc, și procesul cuprinderii organismelor statului 
în cîmpul de forță al autoconducerii. aceasta cu atît mai mult 
cu cît statul este prin forța legii „reprezentantul suprem al 
producătorilor și proprietarilor" ; rezultanta- acestui proces se 
impune prin covîrșitoarea sa semnificație practic-politică : sta
tul socialist devine, în acest mod, „stat al democrației mun
citorești" în consecință, sinteza procesuală a statului și parti
dului in societatea noastră se realizează sub pecetea valorilor 
autoconducerii, statul și partidul fiind nuclee îngemănate în 
zona vitală a autoorganizării și autoperfecționării societății.

în strînsă. și practic imposibil de delimitat, interdependență 
dialectică cu transformările în natura relațiilor sociale. Parti
dul Comunist Român declanșează și dezvoltă un amplu proces 
de perfecționare în dinamica relațiilor sociale.

A fost deja relevată valoarea de fond a competenței pro
fesionale și politice a celor chemați să contribuie Ia conducerea 
societății, la administrarea și sporirea avuției ei. într-adevăr. 
în contextul accentuării complexității și diversității sarcinilor 
eu care sînt confruntați oamenii muncii, al revoluției științi- 
fico-tehnice contemporane e nevoie, la toate eșaloanele și în 
toate verigile, de o pregătire profesională și politică tot mai 
înaltă. Autoconducerea. astăzi și în perspectivă, nu se poate 
realiza decît prin perfecționarea cunoștințelor, printr-un efort 
susținut de autoperfecționare. în consecință, comandamentul 
de partid al creșterii gradului de competență al oamenilor mun
cii include atît un ansamblu de măsuri privind perfecționarea 
învățămîntului (învățămîntului integrat), un larg sistem de re
ciclare, de îmbogățire a cunoștințelor, un ansamblu riguros 
de acțiuni politico-ideologice (informative și formative), cît și 
măsuri ferme împotriva empirismului în muncă, a automulțu- 
mirii, a inerției în gîndire și lipsei de curaj, a infatuării și a 
..depozitarilor, atotștiutori, de înțelepciune". Autoconducerea 
muncitorească solicită competență profesională și politică și 
determină acumulare și exercitare de competență în muncă, in 
întreaga activitate ; noul mecanism economico-financiar pus inPrima parte a acestui articol a apărut în nr. 7/1984 al revistei 

noastre.



slujba sistemului autoconducerii cointeresează direct și com
plex unitățile economice, organismele colective de conducere, 
ansamblul oamenilor muncii să-și sporească neîncetat prestația 
de muncă eficientă. Creșterea răspunderii întreprinderilor, a 
oamenilor muncii antrenează cu necesitate și creșterea capa
cității (a competenței) prin care se „răspunde" acestui dezi
derat ; aceasta cu atît mai mult cu cît procesul nu se desfă
șoară spontan, ci beneficiază de un sistem de măsuri, atît de 
creștere a pregătirii profesionale și general-politice a persona
lului muncitor cît și de însușire și utilizare practică a noilor 
indicatori economici, de instruire a membrilor consiliilor oa
menilor muncii cu cunoștințe de drept administrativ, de eco
nomie a industriei etc., sistem de măsuri inclus în recentul 
program național de creștere a productivității muncii.

Este, de asemenea, relevabil efortul continuu al activiștilor 
de partid, al reprezentanților oamenilor muncii în organismele 
colective de conducere de a determina o opinie de masă per
manent activă din partea tuturor celor ce muncesc ; în fapt, 
autoconducerea realizează un curs de desfășurare autentică în 
principal prin modul în care fiecare om al muncii participă, 
intr-o formă sau alta, la soluționarea problemelor locului său 
de muncă, ale întreprinderii. Fără străbaterea acestei prime, 
dar fundamentale etape, participarea individului (și a masei) 
la conducerea proceselor social-globale rămîne sub semnul de
zideratului. T«cmai din acest punct de vedere, autoconducerea 
muncitorească, ca practică socială, deschide individului și co
lectivelor de muncă o perspectivă politică coerentă, perspec
tivă ce reunește armonios locul de muncă cu marea „scenă" 
politică a țării. în acest context, autoconducerea deschide dru
mul realizării și afirmării din plin a celor două determiiwții 
de esență ale cetățenilor în societatea socialistă : specialistul și 
omul politic, competența și spiritul revoluționar. Totodată, tre
buie înregistrat faptul că, dacă gradul de acumulare a unor 
cunoștințe politice teoretice este din ce în ce mai înalt, la ni
velul tuturor celor ce muncesc, nu întotdeauna aceasta se în
soțește și cu atitudini și deprinderi de practică politică, că 
..lupta împotriva inerției, rutinei și conservatorismului, a tot 
ceea ce este perimat și frinează mersul înainte" (Programa 
Partidului Comunist Român, Editura politică. București. 1975. 

p. 159) nu este o sarcină a trecutului Analiza lucidă a acestor 
probleme a fost și este o caracteristică de permanență a'între
gii activități educativ-ideologice desfășurată de partid ; lupta 
pentru elucidarea lor este o constantă a muncii comuniștilor. 
Desigur, autoconducerea își realizează și își va realiza plenar 
valențele ce-i sînt proprii și în funcție de modul în care oa
menii societății socialiste, colectivele de muncă vor diminua și 
înlătura neîmplinirile, greutățile încă existente, vor mări „in
dicele de performanță” al activității lor. Esențial este însă fap
tul că autoconducerea muncitorească (ca sistem instituțional 
și ca practică a- conducerii colective) angajează efortul global- 
social de perfecționare a societății și a muncii în și pentru so
cietate într-un ritm mult mai accelerat.

ÎN CONCLUZIE, realitatea politico-socială complexă a so
cialismului românesc contemporan demonstrează configurarea 
și tot mai ridicata funcționalitate a unui sistem al perfecțio
nării și autopertecționării relațiilor sociale. în cadrele com
plexe ale procesualității edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării țării spre comunism, autoperfec- 
ționarea, ca activitate socială fundamentală, se impune prin 
imperativele unei necesități obiective. într-adevăr. soluționarea 
elementelor contradictorii ce își fac apariția în planul rapor
turilor dintre forțele și relațiile de producție nu este, în ac
tuala etapă și în perspectivă, posibilă decît prin generarea și 
dezvoltarea capacităților de autoconducere prin autoperfec- 
ționare : structurile și relațiile sociale noi, specifice socialis
mului. perfectibile prin geneza lor istorică, devin trep
tat. procesual, autoperfectlbile, prin ..impregnarea" cu calități, 
acțiuni ale foitelor sociale ce-și autoorganizează, autoconduc, 
autoperfecționează actele social-politice. De asemenea, socia
lismului românesc, în actuala etapă a dezvoltării sale, îi este 
caracteristică conștientizarea contradicțiilor ca tip distinct de 
relație socială și utilizarea lucidă a acestora ca forță motrice 
a dezvoltării multilaterale, aceasta constituind, în mod evident, 
o trăsătură majoră a unui sistem social angajat pe drumul 
autoperfecțianării, pe drumul realizării comunismului

Dumitru 1ACOB

Un complex de măsuri pentru asigurarea 
unei producții viticole în acest an

(Urmare din pag. 7)

Combaterea dăunătorilor din acest 
an urmează a se afectua pe baza unui 
program diferențiat, în funcție de in
tensitatea și frecvența dăunătorilor și 
de rezerva biologică idin perioada ulti
milor ani. Tratamentele în uscat din 
perioada de iarnă vor fi urmate de 
tratamente preventive împotriva făi- 
nării, moliilor ecarienilor, mucegaiului 
și omizilor. Unele neajunsuri din peri
oadele precedente evidențiază necesi
tatea întreținerii plantațiilor viticole 
curate de buruieni. în acest sens se 
are în vedere executarea concomitentă, 
la un nivel calitativ superior, a lucră
rilor mecanice de cultivat între rînduri 
și de prășitul cu plantatorul pe rînd, 
utilizînd cele 40 de plantatoare exis
tente în dotarea întreprinderii.

Programul de măsuri al întreprinderii 
prevede scurtarea perioadei de recoltare 
a strugurilor de vin, de la 25—30 de zile 
(în practica anilor trecuți), la 18—20 de 
zile, prin semimecanizarea lucrărilor.

Este asigurat întregul necesar de ma
terial biologic (corzi altoi și portaltoi) 
din soiurile ce vor constitui bata mate
rială necesară dezvoltării patrimoniului 
viticol. Măsurile luate vor permite re
coltarea corzilor altoi cu puritate ma
ximă și o valoare biologică corespun
zătoare.

Buna folosire și dezvoltare a bazei 
tehnice, aplicarea largă a tehnologiilor 
moderne, în condițiile calificării și per

fecționării profesionale a personalului 
muncitor, și organizării riguroase a ac
tivității acestuia, sînt căile pe care mi
zează întreprinderea pentru realizarea 
sarcinilor de creștere a productivității 
muncii în 1984. Printre cele mai eficien
te măsuri luate in acest sens sînt cele 
privind folosirea tuturor plantatoarelor 
(40 bucăți) montate pe plugurile de cul
tivat în vie (P.C.V.) și a celor montate 
pe grape cu -discuri țGXi.32.) pentru 
pomi, care să execute concomitent, la 
o singură trecere a utilajului, cultivatul 
intre rînduri și mobilizarea terenului pe 
rîndurile de vie și pomi. Folosirea a- 
cestor dispozitive face posibilă elimi
narea lucrării manuale cu sapa, pe rîn
durile de vii cu distanța mai mare de 
peste 2 metri, incluzînd o suprafață de 
450—500 hectare de vii ce au fost mo
dernizate prin ridicarea „scaunului" 
butucului la 70—90 cm și conduse pe 
cordon bilateral. Asigurarea erbicidelor 
specifice sectorului vitipomicol, pentru 
folosirea pre și postemergentă, va putea 
înlocui lucrarea de mobilizare a solului 
pe rînd (pe aproximativ 350 de hectare), 
iar prin dotarea cu utilaje specifice 
pentru mobilizarea solului între rînduri, 
la viile cu distanțe mai mari de 3 m 
— la o singură trecere a tractorului și 
pe o suprafață de 200 de hectare — va 
asigura concomitent creșterea produc
tivității muncii și economisirea unei 
importante cantități de combustibil. 
Prin tocatul corzilor rezultate la tăierea 
viei în uscat se va asigura, pe lingă o va
lorificare a acestui subprodus în hrana 

animalelor din ferma zootehnică, șl 
eliminarea în proporție de circa 70%, 
pe o suprafață de aproximativ 800 de 
hectare, a lucrării manuale de scos 
rîpea.

Extinderea sistemului de tăiere pe 
cordon bilateral speronat la viile pe 
rod modernizate va conduce la un spor 
de productivitate de 40—50%, compara
tiv cu tăierea pe cap înalt cu verigi de 
rod. Prin această formă de conducere 
a butucului se elimină luclțrea de 
cercuil, rămînînd să se execute numai 
palisarea cordoanelor pe prima sîrmă a 
spalierului.

Pe cele 145 ha ce vor mări, în acest 
an, suprafața ocupată cu vii a I.A.S. 
Dealu Mare — Urlați, plantarea vițelor 
în teren desfundat se va face cu planta
torul (în locul lucrării tradiționale cu 
cazmaua), cu o productivitate mai mare 
cu circa 30—35%, asigurînd în același 
timp condițiile de calitate stabilite prin 
tehnologia lucrării. De asemenea, su
prafața de terase ce va fi plan
tată în 1984—1985 (70 ha), urmează a 
fi mobilizată prin lucrările de scarifi- 
care (cu tractorul S1500). concomitent 
cu administrarea de îngrășăminte orga
nice, în locul executării desfundatului 
manual. în ce privește producerea ma
terialului săditor viticol, vor fi utilizate 
cele 25 de mașini de altoit din dotare, 
în scopul realizării celor 2 milioane de 
butași necesari plantațiilor viticole vi
itoare.

Prin implementarea tuturor măsurilor 
cuprinse în programele elaborate de în
treprindere se vor asigura o folosire 
mult mai eficientă a terenurilor, o pro
ducție viticolă sporită, și o rentabilitate 
mai mare, materializată într-un nivel 
superior al beneficiului la hectarul 
cultivat.
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O pledoarie pentru oprirea 
cursei înarmărilor

ÎN ULTIMII ANI, numeroși oa
meni de știință și-au făcut cunos
cute opiniile, învederind pericolul 

incomensurabil al unui război nuclear, 
consecințele catastrofale pe care o ase
menea conflagrație le-ar avea asupra 
evoluției și supraviețuirii speciei uma
ne. în acest context se încadrează și 
studiul lui Daniel Deudney. apărut anul 
trecut in S-UA-, ..Whole Earth Security s 
A Geopolitics of Peace*  (Securitate pen- 
ru întreaga planetă : o geopolitică a pă
cii) *).  care abordează într-o perspectivă 
interesantă problemele pericolului nu
clear. -

•) In seria Woridwatch Paper, 55. July, 
1983. 93 p.. publicata de Worldwatch Institu
te din Washington in cadrul căruia autorul 
lucrează ca cercetător.

Axindu-și cercetarea pe creșterea in
terdependențelor, pe avântul fără prece
dent al cuceririlor științei și tehnicii, 
autorul iși fundamentează întreaga sa 
argumentație pe ideea că în prezent, 
datorită extinderii comunicațiilor și mai 
ales sporirii puterii de distrugere a 
armelor nucleare care acționează la ni
vel planetar, conceptul de securitate 
trebuie regindit în termeni mondiali. 
..Odată cu împrejmuirea planetei de că
tre sistemele de purtare a războiului, 
securitatea însăși a devenit indivizibilă, 
un bun comun în propriul său drept. 
Securitatea comună a încetat de a fi 
utopică și inutilă, devenind în același 
timp posibilă și necesară" (p. 6). „Geo
politica planetară “ pe care autorul 
american o propune ca punct de plecare 
al cercetării sale reprezintă de fapt o 
pledoarie pentru cooperare împotriva 
escaladării cursei înarmărilor, pentru 
recunoașterea intereselor comune ale 
umanități’., a multiplelor intercondițio- 
nări și corelații care impun coexistența 
și colaborarea unor țâri și popoare di
ferite c^ trăiesc pe aceeași planetă. Ac
cepția sa despre geopolitică este neîn
doielnic diferită de cea folosită în tre
cut și aut de discreditată de teoriile 
fasciste care încercaseră să facă din 
geopolitică un argument pentru subju
garea unor popoare și pentru satisfa
cerea tendințe?: r expansioniste ale celui 
de-ri tre.l&t Re::h Geopolitica. in vi
ziunea Iui Daniel Deudney, repre
zintă mai curind o înțelegere a 
dimensiunilor planetare pe care le 
capătă în actualul moment re
lațiile internaționale și a conse
cințelor la scara întregii planete pe 
care le-ar avea o eventuală conflagra
ție. Exprimîndu-ș; opinia despre geo
politică. autorul arată că „Realitatea 
geopolitică este fundalul geografiei șl 
tehnologiei care configurează, canali
zează și prejudiciază exercițiul puterii 
politice aproape în același mod în care 
crestele, podurile și fortificațiile afec
tează armatele angajate în bătă
lie" (p. 9).

Preocupat de ideea prevenirii unui 
război nuclear catastrofal, în condițiile 
escaladării mijloacelor de distrugere, 
autorul învederează cu argumente per

tinente indisolubila legătură ce există 
astăzi între securitatea națională a po
poarelor și securitatea comunității in
ternaționale. „Cînd mecanisme de di
mensiunea unei valize pot șterge de pe 
fața pămintului cele mai populate cen
tre și complexe industriale, securitatea 
societăților se bazează mai curind pe 
abilitatea de a evita războiul decît pe 
aceea de a se apăra împotriva unui 
atac" (p. 15).

Potrivit opiniei autorului, în epoca 
contemporană acționează de fapt o se
rie de elemente care determină cu ne
cesitate o redimensionare a opticilor de 
abordare a problemelor securității fie
cărei țări. în rîndul acestor elemente se 
remarcă cu deosebire militarizarea spa
țiului cosmic și pericolul deosebit pe 
care l-ar reprezenta folosirea armelor 
acționînd din acest mediu asupra pămîn- 
tului. „Mai mult chiar decît un monopol 
al puterii aeriene sau maritime, un mo
nopol al puterii spațiale efective ar fi 
irezistibil" (p. 17). Militarizarea ocea
nelor reprezintă, de asemenea, un im
portant factor ce impune abordarea din- 
tr-un unghi nou a problemelor securi
tății fiecărei națiuni. Concomitent tre
buie ținut seama de faptul că pe plan 
mondial, se face tot mai mult simțită 
„revoluția transparenței" — prin aceas
ta înțelegîndu-se posibilitățile aproape 
nelimitate ale unor mijloace tehnice 
deosebit de perfecționate, folosind cu
ceririle informaticii și ciberneticii, de 
a detecta sau de a contracara puterea 
unor arme de distrugere. După părerea 
omului de știință american, calculatoa
rele „au influențat pregătirea pentru 
purtarea războaielor strategice tot atît 
de mult cît au influențat viața civilă" 
(p. 22). Lupta dintre mijloacele militare 
și tehnica perfecționată destinată să le 
facă Inofensive caracterizează o perioa
dă de peste două decenii de confrun
tări. Pe de altă parte, perfecționarea 
armelor strategice a generat noi peri
cole dictate de dependența marilor pu
teri de sistemele informaționale. „încre
derea superputerilor în sistemele de in
formație planetară fac prima lovitură 
mai tentantă în situații de criză" (p. 
30). La toate acestea se adaugă posibi
litatea pierderii controlului asupra cal
culatoarelor, a unor disfuncționalități 
în sistemul lor de comandă și a con
flictului nuclear prin accident. în ac
tualul moment se desfășoară, de fapt, 
o adevărată competiție pe plan mondial 
între păstrarea secretelor militare și ac
țiunea de perfecționare continuă a ar
melor de distrugere. Securitatea devine 
o noțiune cu totul efemeră în condițiile 
în care mijloacele de detecție devin tot 
mai perfecționate, permițînd descope
rirea secretelor militare ale adversaru
lui și stimulînd. în consecință, acțiuni 
pentru descoperirea unor noi tehnolo
gii. După cum observă Daniel Deudney, 
„deoarece competiția între transparență 
și păstrarea secretelor începe să deter
mine balanța strategică, numărul și di
mensiunea armelor devine un indicator 

al puterii mai puțin credibil decît în 
trecut" (p. 31).

Aceste condiții noi care impun 
— după cum s-a văzut — o redimen
sionare a însuși conceptului securității, 
determinînd abordarea lui la scară pla
netară, ridică marilor puteri dilema fie 
de a-și asigura controlul asupra zone
lor comune ale planetei (spațiul aerian, 
spațiul cosmic, spațiul submarin), fie 
de a elabora noi strategii de securitate 
în măsură să ducă la o acomodare a 
intereselor și la evitarea pericolului 
distrugerii reciproce. „Securitatea care 
putea înainte să fie dobîndită parțial 
de către cel puternic într-un mediu ine
rent competitiv poate acum să fie do-' 
bîndită prin cooperare ori să fie elu
dată cu totul" (p. 19), în acest context, 
autorul subliniază pe bună dreptate 
ineficiența unor doctrine americane de 
securitate precum M.A.D. (Mutually 
Assured Destruction), N.U.T.S. (Nuclear 
Utilization Theories) sau C 3 (Com
mand, Communication and Control), 
propunînd luarea în considerare a unui 
nou sistem de securitate internațională 
bazat pe recunoașterea interdependen
țelor și implicațiilor revoluției moderne 
în știință și tehnică. în mod judicios, 
autorul subliniază că „Un nou sistem 
de securitate nu solicită abolirea state
lor națiuni sau formarea unui guvern 
mondial" (p. 40). în opinia sa, „Securi
tatea poate fi sporită și pregătit terenul 
pentru reducerea arsenalelor existente 
prin patru mijloace : o nouă ordine de 
informații, mai deschisă, limitarea ino
vației de arme, cooperarea în domeniul 
științific și pacificarea zonelor comune" 
(p. 40). O importanță dintre cele mai 
mari în această ordine de preocupări o 
prezintă colaborarea între oamenii de 
știință care, printr-un efort conjugat, 
trebuie să contribuie la evitarea conse
cințelor profund negative pe care le 
suscită cursa înarmărilor, la încetarea 
competiției pentru perfecționarea arme
lor de distragere. După cum - observă 
Daniel Deudney, „Dacă ambele super- 
puteri, cărora li s-ar adăuga cît mai 
multe alte țări, ar conveni să-și desfă
șoare toate cercetările în anumite do
menii pe-o bază cooperativă și deschisă, 
atunci nici o parte nu ar avea a se 
teme — și a se ascunde —• împotriva 
unei spărturi în ’potențialul militar" 
(p. 52).

„Geopolitica păcii" se înfățișează ca 
o încercare reușită de a aborda proble
mele opririi pericolului nuclear, pornind 
de la redimehsionarea conceptului de 
securitate, de la conștientizarea marilor 
pericole pe care le suscită supraînarmă- 
rile și ineficiența doctrinelor militare 
care tind să acrediteze posibilitatea cîș- 
tigării unui război nuclear. Cum pe 
bună dreptate observă autorul, „Realis
mul cere mai curind ca superputerile 
să încerce să elimine amenințarea co
mună la adresa securității lor decît să 
amenințe să se elimine una pe alta" 
(p. 58). —>



Soluții compatibile 
problemelor globale

— Ce loc acordați resurselor rege
nerabile și celor locale neincluse in 
circuitul comercial in cadrul strategi
ilor de dezvoltare in domeniul ener
giei ?

— Aș vrea să încep prin a face două 
observații. Una este că în vreme ce țările 
industrializate trebuie să identifice noi 
surse regenerabile de energie, în cazul 
țărilor in curs de dezvoltare există o de
pendență enormă de resursele energetice 
necomerciqle și regenerabile. India spre 
exemplu utilizează circa 140 milioane tone 
de lemn de foc pe an. In consecință a- 
ceste resurse regenerabile vor continua să 
aibă un rol de jucat. A doua observație 
este că rolul pe care ele vor trebui să-l 
joace în viitor nu poate fi cel pe care 
l-au jucat în trecut. Cu alte cuvinte, nu se 
pot utiliza resursele rec’omerciale cu 
eficiența scăzută care a prevalat în tre
cut. Dacă se vor găsi noi tehnologii pen
tru utilizarea acestor resurse, atunci s-ar 
putea modifica întregul tablou energetic. 
Să luăm un singur exemplu simplu. Să 
presupunem că ar fi posibil să se 
gătească numai cu biogaz sau cu gaz ob
ținut din biomasă (din lemn) cu o efi
ciență de 45-50% în loc de 8% actual
mente. Atunci întregul tablou s-ar schim 
ba, iar dependența de resursele necomer
ciale ar deveni un punct forte în loc de 
unul slab.

— Caracteristicile de ezplontn-o ■< 
utilizare a resurselor regen
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energie lac ca viitorul lor su afle 
mai curind in integrarea decît in uti
lizarea lor separată. Care este opinia 
Dv. despre integrarea surselor ener
getice regenerabile ?

- Rațiunile integrării sînt importante. 
Prima este că apare extrem de probabil 
că nici o resursă regenerabilă nu va fi 
capabilă să acopere singură întregul nece
sar de energie, pentru toate utilizările 
finale, indiferent dacă este vorba de 
energie solară, biogaz sau energie eolia
nă. în consecință în mod necesar vor tre
bui utilizate toate resursele.

în al doilea rînd, există mari avantaje 
care se pot obține de pe urma integrării. 
La ultimul congres consacrat energiei so
lare desfășurat aici în India, am susținui 
un referat intitulat „Principiile integrării 
sistemelor energetice" în care am încercat 
să arăt care este semnificația științifică a 
integrării. Nu este vorba numai de o sim
plă juxtapunere, ci de un asemenea mod 
de organizare în care energia care rămîne 
de la o anumită utilizare finală să poată 
fi folosită pentru o altă utilizare finală. 
Este o problemă căreia nu i s-a acordat 
încă suficientă atenție în practică. Dacă 
se pun alături trei sisteme, între ele nu se 
produce neapărat o integrare.

- Cum ăpreciați că va evolua rapor
tul dintre dezvoltarea in domeniul e- 
nornlf,; k! rnlitntea vieții, snbiert rnre 

Xll-lea Congres al Conferinței Mon
diale a Energiei de la New Delhi ?

— Aceasta constituie și tema unei cărți 
la care lucrez în momentul de față îm
preună cu trei colegi și care este aproa
pe gata. Ceea ce noi vrem să scoatem în 
evidență este că trebuie renunțat la con
cepția potrivit căreia problema energiei 
este singura problemă globală. Există o 
serie întreagă de probleme globale din
tre care aș putea menționa pericolul unui 
război nuclear, conflictele Nord-Sud, să
răcia majorității populației din țările în 
curs de dezvoltare, sărăcia unor grupuri 
ale populației în .țările industrializate, 
asuprirea femeilor, problema alimentară, 
a populației și mediului înconjurător, in
clusiv la scară planetară dacă ne gîndim 
la modificarea climei la care asistăm. 
Toate acestea sînt probleme globale ma
jore și fiecare din ele are o componentă 
energetică. De aceea problema energiei 
trebuie rezolvată într-un asemenea mod 
încît soluția adoptată să fie compatibilă 
cu soluționarea celorlalte probleme, care 
sînt la fel de serioase.

- Cercetătorii români au urmărit cu 
mare interes lucrările dv. in domeniul 
asigurării energetice in zonele rurale. 
Ați vedea posibilă in viitor realizarea 
unei colaborări intre echipa de cerce
tare pe care o conduceți și Centrul 
internațional de metodologie a studi- 
lor asupra viitorului și dezvoltării 
(C.I.M.S.V.D.) de la București ?

- Colegii mei din grupul de cercetări 
intitulat „Utilizarea științei și tehnologiei 
în zonele rurale" și cu mine acordăm un 
mare rol schimbului de informații și expe
riență în cercetarea aplicativă privind uti
lizarea rezultatelor științifice și tehnolo
gice pentru soluționarea problemelor spe
cifice zonelor rurale. în lucrările elabo
rate la C.I.M.S.V.D. am găsit o serie de 
puncte de vedere și arii de interes comun, 
ceea ce ar face deosebit, de utilă o cola
borare între cele două grupuri.

Interviu realizat la New Delhi de

Viziunea autorului americ 
lucrare o prezentăm, suscit 
interes în special prin aceea 
pune să demonstreze inefii 
ror acelor construcții car 
acrediteze teza obținerii sec 
escaladarea cursei înarmai 
perfecționarea arsenalelor 
Demonstrarea „insecurități 
prizoniere -devin de fapt m 
în condițiile perfecționării 
mijloacelor militare și e 
„transparenței", constituie ■ 
ce nu poate să nu atragă at 
cînd se pune în discuție elal 
concept autentic de securi 
trebui să avantajeze în e; 
toate națiunile și popoare! 
rească de pericolul unei ce 
cleare din care nimeni nu 
cîștigat. Evidențierea ace1 
constituie, fără îndoială, 
mai puternic al lucrării c< 
american Daniel Deudney.
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IN ESENȚĂ, economia ofertei, ca an

samblu de principii directoare și acțiuni 
de politică economică se axează pe ideea 
elasticității ofertei de factori de producție 
(investiții, stoc de capitol, forță de mun
că) în raport cu costul serviciilor pe care 
le prestează acești factori și, mai departe, 
cu veniturile pe care fe realizează pose
sorii lor. După Laffer, Canto și Joines5), 
stocul de capital și de forță de muncă 
existent in societate poate fi utilizat în 
producția pentru piață sau în cea casnică. 
In producția pentru piață, decizia unei în
treprinderi de a folosi un factor de pro
ducție anumit depinde într-o mare măsură 
de costul total al serviciului factorului res
pectiv pentru acea întreprindere. Cu cit 
costul este mai mare, cu atît firma va so
licita o cantitate mai mică din acest fac
tor. Pe de altă parte, decizia proprieta
rului unui factor de producție de a oferi 
serviciul acestuia pentru producția de pia
ță se bazează, parțial, pe venitul aferent 
acelui factor (după impozare). Prin creș
terea impozitului va crește costul serviciu
lui factorilor de. producție pentru firma 
utilizatoare și se va diminua venitul (net) 
al proprietarilor factorilor.

acțiune de protecție a rezerve
lor naturale de origine biolo
gică. Direcția principală de ac
țiune - . informează Dong Zhi- 
yong in articolul „Augmentation 
des reserves naturelles" inserat 
în publicația „LA CHINE EN 
CONSTRUCTION” (numărul din 
ianuarie a.c.) o constituie crea
rea unor rezervații naturale (cir
ca patru sute in următorii ani) 
in întreaga țară. Modalitățile de 
protecție a rezervațiilor natu
rale "sînt adaptate specificului 
acestora, specific determinat la 
rindul său de mai multe crite
rii. Astfel, un prim obiectiv il 
constituie menținerea echilibru
lui ecologic și folosirea bogate
lor zone de masă verde ca uri 
antidot împotriva poluării. Un 
alt obiectiv urmărit il reprezin
tă conservarea unor specii de 
plante și arbori din esență rară,
cu înaltă valoare economică. In 
sfîrșit, tot in cadrul efectelor cu
caracter economic, deși concre-

Revista economica

Efectul prezent și, prin consecințele de 
perspectivă ale deciziilor actuale, efectul 
viitor vor consta — potrivit opiniei econo
miștilor menționați — în scăderea pro
ducției. De altfel, tocmai afirmația că re
ducerea cotei marginale a impozării ar 
putea avea ca efect o sporire a econo
miilor, a investițiilor și a forței de muncă 
de o asemenea amploare încît S.U.A. ar 
putea ieși din stagflație fără a fi obligată 
să amputeze în chip dureros cheltuielile 
sociale, a constituit punctul principal de 
atracție al economiei ofertei.6) în prac
tică însă, stimularea fiscală a ofertei de 
capital a fost însoțită de reducerea dras
tică a cheltuielilor cu destinație socială în 
bugetul federal al S.U.A. în concluzie, 
creșterea participării factorilor la produc-

„Economia ofertei" - 
o variantă neoclasică (II) 
ția pentru piață Țmplică — după opinia 
autorilor menționați — reducerea nive
lului taxării (impozării) factorilor și în 
mod special a capitalului întrucît impo
zitul reprezintă în concepția lor princi
palul adversar al creșterii ofertei de 
factori.

O parte dintre adepții acestei teorii se 
concentrează asupra tipului de impozare 
ce trebuie aplicat, pledînd, firește, pen
tru cel care afectează mai puțin capita
lul și profitul, pentru eliminarea din struc
tura fiscalității a oricărui element care 
ar dăuna economisirii și investițiilor. 
Jerry Hausman, de pildă, și-a propus 
testarea pe un model propriu a celor 
două tipuri fundamentale de impozare 
—• liniar și progresiv — declarîndu-se ho- 
tărît împotriva impozitului progresiv cres
cător, care afectează grupurile cu ve
nituri mari, și în favoarea sistemului li
niar bazat pe o rată marginală constan
tă, sau a unei progresivități negative, 
respectiv a reducerii progresive a nive
lului taxării în raport cu creșterea di
mensiunilor veniturilor.

O serie de economiști de orientare ra
dicală, americani și vest-europeni, au 
pus în evidență substratul social-econo
mic al concepției ofertiste în domeniul 
fiscalității. Christian Stoffaes, de exemplu, 
în prefața la lucrările colocviului consa
crat economiei ofertei, organizat de Insti
tutul „Auguste Comte" din Paris, denun
ță fără menajamente interesele cercuri
lor de dreapta, neoconservatoare, ale 

marelui capital american, care se reflec
tă în structura fiscalității propuse de e- 
conomiștii ofertei, spunînd că „cei ce 
vor beneficia cel mai mult de pe urma 
rabaturilor fiscale, de reducerea ratei 
marginale a impozării, de înlesnirile fis
cale acordate întreprinderilor, sînt ame
ricanii cei mai bogați". Iar mai departe, 
același autor adaugă : „Nu e vorba 
decît de o întoarcere la vechea filozofie, 
pe care nimeni nu mai are curajul s-o 
apere deschis, a -scurgerii lente în jos» 
(trickle down), potrivit căreia fericirea 
bogaților o face pe cea a săracilor și e 
suficient să le acorzi celor înstăriți scu
tiri fiscale pentru ca ei să cheltuiască și 
să investească mai mult, în avantajul în
tregii. societăți".7) Iar cercetătorul ame
rican radical Mark Kesselman, de la Uni
versitatea Columbia, supune unei severe 
analize critice politica fiscală adoptată 
de administrație la sugestia economiști
lor ofertei, prin care reducerile de im
pozit pe venit au crescut de la 2 mi
liarde în 1981, la 8 miliarde în 1982 și 
vor ajunge la circa .30 miliarde în 1984. 
„în aparență — scrie comentatorul — 
toată lumea beneficiază de această di
minuare a sarcinii fiscale. Dar, în fapt, 
cea mai mare parte privește marile a- 
veri : 60% din reduceri sînt oferite la 20% 
din contribuabilii cei mai bogați, iar 11% 
la 1% dintre aceștia. (...) Pe de altă 
parte, pentru clasa muncitoare reduce
rea este compensată prin creșterea sar
cinilor (cheltuielilor) sociale pe care tre
buie să și le plătească singură".8) Acest 
ultim aspect este legat de faptul că, po
trivit concepției lafferie.ne, reducerea di
ferențiată a fiscalității trebuie însoțită de 
reducerea substanțială a cheltuielilor bu
getare cu caracter social (transferurile 
sociale).

într-o primă etapă, impozitul pe veni
tul capitalului a fost redus, după unii 
autori,- de la 49 la 28%, urmînd
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co în continuare, să se aplice și alte sti
mulente fiscale, care pot merge pînă la 
scutirea de impozit a acelor întreprin
deri, în general de proporții, mai reduse 
dar de înaltă tehnologie, capabile să in 
fluențeze creșterea productivității în di
verse sectoare ale economiei ") Econo
miștii ofertei consacră un loc important, 
in studiile lor, impactului politicii fiscale 
asupra ofertei de capital, respectiv asu
pra investițiilor, pornind de la declinul 
investițional înregistrat de S.U.A, spre 
sfîrșitul anilor '70, mai ales în industrie, 
ca urmare a crize: structurale, a ,.feno
menelor de îmbătrînire și de scleroză a- 
porute în economia americană".10) Sum
mers, Hausman, Boskin, Evans, Ture și 
alți economiști ai ofertei analizează fie 
corelația impozare-investiții, fie raportul 
economișire-investire ca latură a relație1 * 
cerere-ofertă (cererea de resurse investi- 
bile și - oferta de economii). Și aici, o 
fertiștii se situează pe poziții neoclasice 
tradiționale, abordind aceste corelații 
dintr-un unghi pragmatic, adesea con 
tradictoriu. După Lawrence Summers, re
ducerea impozitului poate avea un efect 
amplificat asupra procesului investițional 
dacă ea se aplică în mod diferențiat pe 
categorii de agenți economici și pe mo
dalități de taxare, precum și dacă mă
surile de reducere sînt făcute cunoscute 
cu un anumit timp înainte de aplicare, 
așa incit agenții economici să-și poată 
elabora ,,anticipațiile raționale" cores
punzătoare. La o concluzie similară a- 
junge și Michael Evans, autorul unui 
macomodel de ofertă, care recomandă 
ca ordinea de importanță a modificări 
impozitului să se facă in funcție de efec
tul ei asupra stimulării investițiilor. A 
ceasta înseamnă, in ordine descresco 
toare : reducerea substanțială a impozi 
tului asupra capitalului și profitului, creș
terea inlesnirilo fiscale pentru amortiza 
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marea unui nou dinamism eco 
nomiei americane, asiguraret 
stabilității prețurilor pe termei 
lung, creșterea competitivități 
produselor și serviciilor, ocupa 
rea deplină a .forței de muncc 
Mijloacele de realizare încorpa 
rate într-o strategie industrial 
coerentă ar viza cu deosebire u 
nivel educațional in crește' 
care să permită înțelegere 
proceselor economice și intăr 
rea rolului pieței. Referitor I 
acest ultim aspect, autorii st 
bliniază că se impune indec 
sebi o mai profundă cunoaștei 
a- legităților și mecanismeh
sale astfel incit piața să-și v< 
lideze rolul său de sistem h 
formațional specific in cad' 
economiei

rea accelerată, acordarea . de credit 
pentru plata impozitului asupra investi
ției. Extinzînd analiza de mai sus la co 
relația economisire-investire, Evans pre
zintă următoarele raționamente „ofer- 
tiste" : creșterea ratei profitului, ca ur
mare a reducerii impozitului stimulează 
economisirea și, respectiv, cheltuielile 
pentru capital ; creșterea economiilor 
conduce la o mai mare lichiditate, ceea 
ce reduce rata dobinzii și stimulează in
vestițiile ; reducerea impozitului sporeșto 
nu numai oferta de capital ci și oferta 
de forță de muncă, ceea ce contribuie 
la mărirea capacității productive O eco
nomiei ; la rindul ei, aceasta din urmă 
sporește oferta de bunuri și servicii, re
duce inflația și deci cererile de majo
rare o salariilor, reduce rata dobinzii 
care, mai departe, stimulează investițiile 
și ocuparea forței de muncă etc. ”)

James Tobin, laureat al Premlulu. 
Nobel pentru economie, pune sub sem 
nul întrebării — din unghiul de vedere 
al sintezei neoclasice — valabilitatea ș 
viabilitatea unor astfel de raționamente 
Explicația încetinirii procesului de for 
mare a capitalului în intreprnderi tre 
buie căutată, după el. mai curind in re 
ducerea cererii de investiții, determinată 
de fenomenul stagflației, decit in reduce
rea ofertei „de economii". El consideră 
îndoielnică ideea. scumpă economiștilor 
ofertei, după care instituirea unor inles 
niri fiscale in fovoareo economisirii ar 
spori oferta națională de econom- d spo 
riibile pentru formarea de capital. Astfel 
de reduceri fiscale, spune el. riscă ma 
curind să reprezinte un minus de ciștig 
pe planul economisirii publ ce (in veni
turile bugetului de stat) superior ciștigu- 
lui ce ar reveni economisirii private !-’)- 
Realitatea n-a intirziot. se pare, să con
firme rațiunea acestor reținea. Exoneră

rile fiscale generos acordate marelui ca 
pital n-au avut — după opiniile econo
mistului vest-german Georg Gunther 
Eckstein — efectul scontat. In loc să fie 
investite, capitalurile • alimentează in 
mare măsură speculațiile financiare și 
fuziunile de multe ori total neproductive 
Pe de altă parte, reducerile de im
pozit au contribuit — a-lături de 
creșterea cheltuielilor militare — la ma
jorarea deficitului bugetar al statului '
pînă la 110 miliarde dolari, în primul an 
al administrației, cu perspectiva ridicării 
lui in anii următori. *3).

Această situație infirmă, cel puțin deo
camdată. și concluziile trase de econo
miștii ofertei din celebra „curbă o lui 
Laffer", care vizează legătura dintre ni
velul impozitului și mărimea veniturilor 
guvernamentale.

prof. dr. Ion LUPU 
asist. P.P. FUDULU 
Universitatea Brașov

> V. C&ntc». D. Joines. A. Laffer. The 
rates. employment and market pro
duct’on. In volumul ..The Supply-Side ef
fects ol economic policy-, edited by L.H. 
Meyvr. Klutver. Nyhoff Publishing, 1*981 ;
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n) L. Summers. Tax Policy and Corporate 
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tizabile in intervale de timp mc: 
largi, sint incluse acelea care 
vizează dezvoltarea ingineriei 
genetice. Diversitatea deosebit 
de accentuată a faune și flore 
de care dispune Chino - se 
arată in studiu - otero condiții 
favorabile creării unor bănci 
genetice, necesare oentru creș
terea producțiilor vegetale și 
animale.

Cultura economică
9 In condițiile de astăzi, 

acumularea unor cunoștințe 
economice a devenit vitală pen
tru personal. Acestui scop — 
creării unei culturi economice de 
masă - ii este subordonat un 
recent volum elaborat sub egida 
Biroului Internațional al Muncii 
sub titlul „Introduction o l'eco- 
nomie — Manuel deducation 
□uvriere" publicat in anul 1983. 
Problemele pe care le ridică o 
astfel de acțiune fiind deosebit 
de complexe, autorii au proce

dat in prealabil Io o delimitare 
conceptuală: ce trebuie să se 
înțeleagă și cum poate fi reali
zată practic o cultură economi
co de masă? Un prim aspect 
surprinde o amplă activitate de 
conștientizare a necesității do- 
bindirii unor cunoștințe econo
mice, demers intelectual care 
nu are semnificație in sine Ci 
servește nemijlocit la înțelege
rea atit o proceselor de muncă 
cit și a vieții fiecăruia in socie
tate. Pentru a fi eficientă, o ast
fel de acțiune trebuie să urmă
rească in prealabil eliminarea 
din limbaj a termenilor de 
strictă specialitate și exprima
rea unor procese și fenomene 
economice intr-un mod mai 
simplu, mai sugestiv. In sfirșit, 
sub aspect educațional, este 
util ca asimilarea conceptelor 
economice să demareze cu 
acelea care au o cit fnai, 
strinsă legătură cu viața coti
diană - ambianța muncii, veni
turile, bugetul de familie etc.

O strategie industrială 
coerentă
• Adoptarea unei politici in

dustriale coerente in condițiile 
crizei economice s-a conturat ca 
o cerință stringentă pentru eco
nomia americană, apreciază 
V/. D. Eberle și John V. Moller 
in articolul „Industrial strategy: 
a quest for consensus" publicat 
in numărul 1/1984 al revistei 
ECONOMIC IMPACT. O atare 
abordare nu înseamnă o modi
ficare de fond a politicii eco
nomice americane al cărei 
obiectiv central il constituie 
creșterea economică, — afirmă 
autorii - ci nuanțarea acesteia 
prin introducerea unor judecăți 
privind sensul și structura pro
cesului in cauză. Din această 
perspectivă, in optica celor doi 
autori, problema cea mai impor
tantă apare ca fiind adecvarea 
obiectivelor propuse cu mijloa
cele de realizare. în categoria 
scopurilor sint incluse : impri-
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Politica industrială
a Partidului Comunist Român

Consultațiile pentru candidații la concursul de admitere in invățămîntul economic 
superior sînt elaborate pe baza Programei Ministerului Educației și Invâțămîntului de 
către cadrele catedre: de Economie politică de la Academia de Studii Economice din 
București, sub conducerea prof. univ. dr. doc. N N. Constantinescu, membru corespondent 
ol Acodemiei Republicii Socialiste România.

PROGRESUL economico-social al țărilor cu o economie slab 
dezvoltată este astăzi condiționat in mod hotărîtor de înfăp
tuirea industrializării. Pentru țările socialiste care au moștenit 
o astfel de economie, industrializarea socialistă este singura 
cale care Je poate asigura dezvoltarea rapidă, multilaterală și 
echilibrată.

Industrializarea socialistă a României — 
o necesitate obiectivă

INDUSTRIALIZAREA socialistă reprezintă, în esență, pro
cesul de dezvoltare planificată, pe baza proprietății socialiste 
și a celor mai înalte realizări tehnico-științifice. a industriei 
moderne și in primul rind a industriei grele, cu principalele 
sale ramuri, in vederea reconstrucției tuturor ramurilor eco
nomiei, făuririi bazei tebnico-materiale a socialismului, dez
voltării armonioase, echilibrate, in ritm rapid a economiei na
ționale. In România necesitatea industrializării socialiste este 
nemijlocit legată atît de moștenirea unei economii slab 
dezvoltate cit și de natura și obiectivele orînduirii 
socialiste pentru care a optat poporul nostru, de 
cerințele creșterii necontenite a nivelului de trai. 
Industrializarea creează mijloacele necesare sporirii pro
ductivități: muncii, dezvoltării și modernizării producției 
de mijloace de producție și bunuri de consum. Ea are o con
tribuție determinantă la lichidarea decalajelor care ne despart 
de țările dezvoltate economic. Pe baza industrializării se 
creează condițiile dezvoltării agriculturii — ramură de bază 
a economiei naționale de care depinde aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare și ale unor industrii cu ma
terii prime. Dezvoltarea industriei transformă structura econo
miei naționale, o modernizează, contribuind, totodată, la creș
terea gradului de cultură și civilizație al întregiți ui popor, la 
ridicarea economică a județelor și zonelor rămase în urmă din 
acest punct de vedere, la valorificarea tuturor resurselor țării 
prin repartizarea rațională a forțelor de producție în profil te
ritorial. Industrializarea socialistă este singura cale de conso
lidare a independenței economice și politice a țării ; întărește 
capacitatea de apărare și determină dezvoltarea relațiilor eco
nomice cu alte țări.

Aplicarea creatoare a teoriei industrializării a pus în fața 
Partidului Comunist Român sarcina elaborării celei'mai po
trivite strategii pentru condițiile țării noastre, în funcție de 
particularitățile specifice României, de necesitățile diferitelor 
etape ale construcției socialiste în fundamentarea și aplicarea 
căreia rolul hotărîtor revine secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Problema privește valorificarea opti
mă a resurselor, ritmul dezvoltării, stabilirea priori
tăților, lichidarea disproporțiilor moștenite, luarea în conside
rare a consecințelor revoluției tehnico-științifice contemporane 
pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei, realizarea unei 
dezvoltări multilaterale (complexe) și echilibrate, formarea și 
perfecționarea pregătirii cadrelor necesare, repartizarea teri
torială rațională a forțelor de producție, asigurarea unei efi- 
ciențe economice și sociale maxime, sporirea competitivității 
economiei românești pe piața mondială.

Politica de industrializare, fundamentată încă la Conferința 
Națională a partidului din octombrie 1945 și reorientată în 
funcție de nivelul dezvoltării și noile condiții la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. a determinat făurirea, lărgirea și 
perfecționarea bazei tehnico-materiale a socialismului în 
țara noastră. Rezultatele, obținute în perioada 1951—1970 
au marcat pași importanți pe calea lichidării îna
poierii ecopomice a României, a transformării ei dintr-o țară 
agrară într-una industrial-agrară în curs de dezvoltare. Linia 
generală a industrializării socialiste s-a concretizat în planu

rile de dezvoltare a țării. De ea sînt legate rezultatele obținute 
de România în toate domeniile construcției socialiste la orașe 
și sate. Pe baza succeselor obținute, depășind stadiul de țară 
slab dezvoltată, așa cum arăta Conferința Națională a P.C.R. 
din 1972, din punctul de vedere al nivelului forțelor de pro
ducție România continuă să fie o țară în curs de dezvoltare.

De aici necesitatea continuării industrializării în etapa fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cînd industria 
a devenit ramura conducătoare a economiei naționale, rol pe 
care și-l consolidează în continuare. S-a acordat prioritate 
dezvoltării subramurilor de care depinde înzestrarea tehnică și 
progresul economiei — construcțiile de mașini, chimia, meta
lurgia și energetica. De asemenea, a crescut și s-a diversificat 
producția bunurilor de consum, s-a îmbunătățit repartizarea 
forțelor de producție în profil teritorial. .

Continuarea fermă a politicii de industrializare 
socialistă în etapa actuală

CU TOATĂ CREȘTEREA puternică a economiei românești 
în anii socialismului, venitul național este încă de cîteva ori 
mai mic decît în țările dezvoltate, producția pe locuitor într-o 
serie de sectoare industriale de bază este și ea de 2—3 ori mai 
mică. Aspirațiile de progres ale poporului român ca și această 
poziție pe care o are economia națională în contextul interna
țional actual impun in mod obiectiv concentrarea în continuare 
a eforturilor în vederea dezvoltării accentuate a ramurilor de 
bază ale economiei, a făuririi unei economii avansate din toate 
punctele de vedere, a sporirii eficienței — sarcini imposibil de 
realizat fără o industrie puternică. De aceea, Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism pre
vede continuarea industrializării pe un plan superior. în anul 
1982 industria participa cu 55,7% (iar împreună cu construcții
le și transporturile cu 69,5%) la producerea venitului național 
și cu peste 9 zecimi la acoperirea cerințelor de mașini și utilaje 
ale economiei, cuprinzînd 36,5% din totalul populației ocupate. 
România dispune astăzi de o industrie modernă capabilă să 
rezolve cele mai complexe probleme ale progresului tehnico- 

. științific contemporan.
Conferința Națională a partidului din decembrie 1982, pe 

baza hotărîrilor Congresului al XII-lea, a stabilit că dezvoltarea 
industriei în această perioadă trebuie să asigure concentrarea 
eforturilor asupra laturilor de ordin calitativ în toate ramurile 
prin dezvoltarea mai rapidă a bazei proprii de materii prime 
și energetice, ridicarea nivelului tehnico-științific al produc
ției industriale, creșterea gradului de valorificare a materiilor 
prime, economisirea severă a energiei, ridicarea generală a ca
lității produselor. Principala caracteristică a activității din in
dustrie constă în aceea că și ea trebuie să se încadreze în obiec
tivul întregii activități economico-sociale din perioada actuală 
— trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă.

Sarcinile privind dezvoltarea industriei sînt, desigur, în con
cordanță cu cerințele realizării unei eficiente ridicate în toate 
domeniile de activitate. Problema aceasta este decisivă și în 
realizarea ei un rol major revine calității mijloacelor de pro
ducție și în mod deosebit a utilajelor și instalațiilor, în asigu
rarea cărora industria este determinantă. Calitatea și volumul 
mijloacelor de producție formează, de asemenea, punctul de 
pornire în îndeplinirea prevederilor de creștere a productivi
tății muncii sociale, indicator ce caracterizează cel mai bine 
nivelul de dezvoltare al unui popor și locul pe care-1 ocupă în 
ierarhia internațională a dezvoltării.

Această orientare dată industriei noastre își are temeiul în. 
realitățile românești, în nivelul și structura industriei națio
nale, în desfășurarea revoluției tehnico-științifice contempo-
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în sprijinul candidaților ia concursul de admitere în învățămîntul economic superiori

rane și a fenomenelor negative din economia mondială — pre
lungirea crizei economice, a crizei energetice și a materiilor pri
me. De asemenea, au fost evaluate, neajunsurile manifestate în 
industrie, cu deosebire în industria alimentară, minieră, chi
mică și ușoară, stabilindu-se măsuri concrete pentru realizarea 
obiectivelor planificate și creșterea eficienței economice.

Reflectarea realistă și în mod permanent a acestor condiții 
proprii României în orientarea dezvoltării industriei a făcut ca 
această ramură să înregistreze un dinamism deosebit, exprimat 
și în apropierea față de țările dezvoltate din punct de vedere 
economic a nivelului pe locuitor la producția unor principale 
produse : tractoare, autocamioane, îngrășăminte chimice, fibre 
și fire sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic, frigidere, tele
vizoare, aparate radio, țesături, încălțăminte etc. Cu toate 
marile succese, decalajul față de țările dezvoltate rămîne im
portant, situație care impune dezvoltarea rațională a industriei 
pentru a lichida acest decalaj și a transforma România într-o 
țară cu forțe de producție de un înalt nivel tehnic și de efi
ciență economică. Privind în perspectivă — arăta secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român la Plenara din 1—2 iunie 
1982 — economia României va trebui să se bazeze pe o in
dustrie modernă de înaltă productivitate, continuînd să rămînă 
și în viitor o țară industrial-agrară.

Lârgirea bazei proprii de materii prime 
și energetice, accelerarea restructurării industriei

PRIORITATEA absolută a politicii industriale a partidului 
nostru în această perioadă o constituie lărgirea bazei proprii 
de materii prime și energie, sporirea gradului de asigurare pe 
seama ei a necesarului economiei naționale, economisirea și 
reducerea importurilor la asemenea resurse — condiții fără de 
care întreaga economie ar avea de suferit.

în concordanță cu aceasta, România urmează să devină 
independentă din punct de vedere energetic pînă la sfârșitul 
cincinalului 1981—1985. Pornind de la însemnătatea asigurării 
resurselor de energie cerute de progresul economico-social 
rapid al țării, de la implicațiile crizei petrolului ce se mani
festă pe plan mondial, pentru învingerea contradicțiilor ce re
zultă din aceste împrejurări, Congresul al XII-lea al partidului 
a adoptat, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
Program-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul ener
giei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în 
anul 2000. Strategia prevăzută de acest program constă în : 
a) intensificarea cercetării geologice pentru dezvoltarea poten
țialului energetic-național ; b) dezvoltarea producției de ener
gie ; c) îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului 
electro-energetic național ; d) reducerea consumurilor de ener
gie ; e) extinderea participării României la cooperarea interna
țională în domeniul energiei.

în vederea dezvoltării prioritare a bazei proprii de materii 
prime și energetice. Conferința Națională a P.C.R. din decem
brie 1982 a stabilit să se acționeze pe următoarele căi :

1. Intensificarea activității de descoperire și antrenare în 
circuitul economic de noi zăcăminte de substanțe minerale și 
energetice utile. In acest scop, se vor extinde tehnicile moder
ne de prospecțiuni, explorare și exploatare. Totodată va trebui 
să se acționeze hotărit pentru extinderea cercetărilor și pros
pecțiunilor geologice pentru elaborarea unor tehnologii noi de 
extracție a cărbunilor și minereurilor situate la adîncimi mai 
mari, in zone greu accesibile și condiții hidrogeologice dificile. 
Ca urmare, producția de cărbune urmează să crească de la 44.5 
milioane tone cît s-a realizat în 1983 la circa 87 milioane tone 
în 1985. Paralel, se vor extinde prospecțiunile pentru petrol și 
gaze, forajele de mare adîncime și cele de pe platforma con
tinentală a Mării Negre.

2. Dezvoltarea bazei energetice prin realizarea de noi obiec
tive în acest domeniu, întreținerea și repararea în condiții 
optime a celor existente. în actualul cincinal s-a prevăzut in
stalarea unei noi capacități de circa 8 mii megawați, din care 2 500 
megawați în hidrocentrale și restul în termocentrale pe căr
bune, șisturi bituminoase și alte resurse, iar pentru 1986—1990 
s-a mai prevăzut un spor de 9 300 megawați putere instalată 
Sursele noi și refolosibile în balanța de energie primară a țării 
vor crește în 1985 la 5,5 milioane tone combustibil convențional 
și la 7—10 milioane tone în 1990. în ceea ce privește energia 
electrică produsă în centrale nucleare, se va realiza o putere 
instalată de 4 500 megawați, în 1990 urmînd ca aceasta să ajun
gă la 9 600 megawați în 1995 prin construirea a trei asemenea 
centrale la Cernavodă, în Moldova și în Transilvania.

3. Recuperarea și refolosirea materiilor prime și materiale
lor rezultate din producție sau din consum, care trebuie să 
acopere la metale neferoase 40—50% din necesarul economiei 

naționale, iar la ambalaje de sticlă 90% și peste 95% la cele 
din lemn.

în politica de industrializare în actualul cincinal este, de 
asemenea, esențială restructurarea industriei pe ramuri și sub- 
ramuri în funcție de cerințele determinate.de revoluția tehni- 
co-științifică, de implicațiile crizei energetice și de materii pri
me, de efectele politicii imperialiste, a dobînzilor înalte și de 
creșterea interdependenței dintre economiile statelor lumii. 
Astfel, se vor dezvolta în primul rînd ramurile industriale cu 
rol hotărâtor în promovarea progresului tehnico-științifiic în în
treaga economie, se vor redimensiona ramurile mari consuma
toare de energie și se va reorienta producția unor ramuri spre 
produse care valorifică superior resursele energetice și de ma
terii prime cu eficiență ridicată. în acest sens, s-au prevăzut 
ritmuri anuale superioare mediei pe economie la construcțiile 
de mașini și îndeosebi la electronică, mecanică fină, aviație, 
la optică, chimie etc., ceea ce are un rol deosebit și în reali
zarea unui nou echilibru al economiei naționale. *

Amplasarea rațională a forțelor de producție 
pe teritoriul țării

PENTRU DEZVOLTAREA forțelor de producție în profil 
teri'. .. .ai industria are cel mai important rol. De aceea, am
plasarea teritorială judicioasă a forțelor de producție, dezvol
tarea economică armonioasă și multilaterală a tuturor zonelor, 
dezvoltarea industriei și a bazei tehnice materiale a județelor 
rămase in urmă fac parte integrantă din politica de industria
lizare socialistă a țării.

Cincinalul 1981—1985 va marca un progres sensibil în în
făptuirea politicii de repartizare teritorială rațională a forțelor 
de producție. Pentru aceasta s-au elaborat indicatori unici de 
apreciere a nivelului dezvoltării județelor, urmărindu-se reali
zarea echilibrului forțelor de producție în profil teritorial, apro
pierea nivelului dezvoltării județelor în ceea ce privește pro
ducția globală pe locuitor, folosirea forței de muncă și a celor
lalte resurse, sistematizarea localităților, apropierea condițiilor 
ele muncă și de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate. 
Politica de amplasare rațională pe teritoriu a forțelor de pro
ducție a constituit baza realizării condițiilor pentru ca egali
tatea în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, să devină realitate.

Transpunerea în fapt a repartizării teritoriale a forțelor de 
producție se întemeiază pe trei categorii de criterii : 1) de efi
ciența socială — ridicarea județelor mai slab dezvoltate, 2) de 
eficiența economică, și 3) de eficiență ecologică. Repartizarea 
rațională pe baza acestor criterii este, așa cum practica a și 
demonstrat, perfect realizabilă intrucît mijloacele de producție 
se află în proprietate socialistă, iar întreaga economie se dez
voltă după un plan unitar.

Pentru înfăptuirea politicii de amplasare a forțelor de pro
ducție pe teritoriu, planul pe perioada 1981—1985 prevede dez
voltarea armonioasă și echilibrată a fiecărui județ pe baza unui 
raport corespunzător între sectoarele de bază — industrie, agri
cultură, construcții, transporturi, prestări servicii, creșterea 
substanțială a gradului de valorificare a resurselor locale de 
muncă, materiale și financiare, dezvoltarea mai accentuată a 
micii industrii și artizanatului, realizarea autoaprovizionării cu 
produse agroalimentare în condiții tot mai bune.

Programul-directivă de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial în perioada 1981—1985 pornește de la faptul că 
în 1980 toate județele țării aveau o capacitate a producției in
dustriale de cel puțin 10 miliarde lei și stabilește ca pînă în 
anul 1985 fiecare județ al țării să ajungă la o producție glo
bală pe locuitor de cel puțin 70 000 lei anual, din care produc
ția industrială 50 000 lei, producția agricolă cel puțin 10 000 lei. 
iar producția altor ramuri, inclusiv serviciile, 10 000.

Procesul de amplasare judicioasă a forțelor de producție 
și dezvoltarea armonioasă a țării în profil teritorial asiguri 
progresul economic și social al tuturor zonelor și o mai bună 
distribuire a veniturilor, făcînd astfel ca întregul popor să be
neficieze din plin de pe urma realizării acestei politici.

conf. dr. Ghiță Paul TÂNASE
ÎNTREBĂRI :
1. Ce este industrializarea socialistă și în ce constă necesi

tatea realizării ei în R.S. România ?
2. Ce transformări trebuie realizate în procesul industriali

zării R.S. România în perioada actuală ?
3. în ce constă raportul dintre industrializare și dezvoltarea 

forțelor de producție în profil teritorial și care sînt sarcinile 
amplasării raționale a forțelor de producție in țara noastră ii 
cincinalul 1981—1985 ?

determinate.de
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LIMITAREA CONSUMULUI FURAJER DE CEREALE-
O RESURSĂ ALIMENTARĂ IMPORTANTĂ

CU TOATĂ preocuparea care se manifestă astăzi pentru 
creșterea ponderii furajelor voluminoase în consumul fu
rajer și cu toată tendința de sporire a înlocuitorilor de ce

reale (manioc, borhoturi etc.), acestea continuă să dețină un loc 
important, uneori in creștere, in consumul furajer din principa
lele țări dezvoltate ale lumii contemporane (vezi tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

Principalele resurse furajere in unele țări dezvoltate 
(în % din total resurse)

Țara Perioada Cereale Pășuni și 
finețe

R. F. Germania 1973'74—1975/76 31,6 40,8
Olanda 1975-76 17,1

25,9
33,5

Anglia 1975'76 58,2
C.E.E. 1975 76 25,1 46,1
S.U.A. 1972 74 33,0 37,8

După estimațiile F.A.O., producția cerealieră mondială fur
nizează 77,8% din energia metabolizabilă (reprezentînd energia 
brută a furajelor, minus energia pierdută în procesele de di
gestie) și 55,3°/o din proteinele brute care provin din principa
lele furaje concentrate folosite de animale. Dacă în țările în 
curs de dezvoltare ponderea cerealelor în energia metaboliza
bilă este de 56,6% (cu variații cuprinse între 20% în Extremul 
Orient, 42,8% în Africa, 70,3% în Orientul Apropiat și 78,8% 
în America Latină), în țările dezvoltate ea ajunge la 82‘,5% 
(75,0% în Oceania, 77,6% în Europa de Vest și 88,0% în Ame
rica de Nord). Aceleași mari disparități teritoriale le întîlnim 
și în ceea ce privește contribuția cerealelor la consumul de 
proteină brută : 36,4% în țările în curs de dezvoltare (de la 
lipsa totală în Extremul Orient pînă la 50% în Orientul Apro
piat și America Latină) și 56,2% în țările dezvoltate (ajungind 
la 6.3.5% rn America de Nord).

Disparitățile între diferite categorii de țări și în profil te
ritorial sint și mai mari după consumul de energie metaboliza- 
bi.ă și proteină brută provenite din cereale: în timp ce țărilor în 
curs de dezvoltare le revin numai 8,4% din consumul mondial 
de energie metabolizabilă și 9,6% din cel de proteină brută, 
țărilor dezvoltate la revin respectiv 55.5% și 51,9"». După datele 
F.A.O., consumul de energie metabolizabilă provenită din ce
reale se repartiza astfel (în 1972—1974. adică în plină criză ali
mentară mondială) : 27% S.U.A. . 14.6"» C.E.E. ; 24.3% alte re
giuni dezvoltate ; 14.7% toate regiunile în curs de dezvoltare.

Furajarea animalelor la concurență 
cu alimentația umană

CONTRADICȚIA evidentă dintre disponibilitățile medii 
de cereale pe locuitor al Terrei și marile disparități teri
toriale își au originea, în bună măsură, în supraconsumul 
de produse animaliere (îndeosebi de carne) din țările dezvol
tate, supraconsum care necesită un mare consum de materie 
primă — cereale. Fără această contradicție, respectiv în condi
țiile unei distribuții echitabile, producția mondială actuală de 
cereale ar fi în măsură să furnizeze fiecăruia din locuitorii Ter
rei peste 65 grame de proteină și circa 3000 de calorii pe zi, 
ceea ce ar fi pe deplin suficient pentru a asigura lichidarea 
fenomenului foametei cronice.

Or. in timp ce în lumea a treia, peste zece mii de bărbați, 
femei și copii mor de foame în fiecare zi. maladiile datorate 
supraalimentației — mai ales cu produse animaliere — cresc 

intr-un mod dramatic in țările industrializate, unde animalele 
consumă o bună parte (și în creștere) din cerealele produse 
uneori chiar in țările lumii a treia.

în întreaga lume, crește ponderea zootehniei in consumul de 
cereale, ajungind la peste două cincimi din consumul mondial 
(uman și furajer). în țările dezvoltate, aproape patru cincinr 
din consumul cerealier sint destinate creșterii animalelor, ajun- 

. gind — în cazul Americii de Nord — la 86%.
După estimări mai recente, din cele peste 1,5 miliarde tone 

de cereale produse in lume în 1980, aproape 500 milioane de 
i tone au fost afectate furajării animalelor din țările bogate și 
î din citeva imense crescătorii din țările în curs de dezvoltare, 

organizate de societățile multinaționale ale agroindustriei. Zoo
tehnia intensivă, „fără pămînt“, devine, prin definiție, o mare 
devoratoare de cereale. în California, de pildă, există crescă
torii care dețin pînă la 100 000 bovine fiecare și care consumă 
circa 85 vagoane de porumb pe zi. în același timp, în numeroase 
țări din Africa, cum este de pildă Zambia — unde porumbul 
este hrana de bază a oamenilor — malnutriția face ravagii. 
Cele 85 de vagoane de porumb ar fi suficiente pentru a hrăni 
zilnic o populație de 1,7 milioane persoane, adică aproape o 
treime din populația Zambiei.

O atenție deosebită merită modul'în care este utilizată ca 
furaj producția de grîu. Folosirea griului pentru această desti
nație a cunoscut o creștere foarte rapidă în ultimele decenii. în 
decurs de numai zece ani — anii ’60 — producția de grîu uti
lizată ca furaj s-a triplat, datorită cererii crescînde din partea 
țărilor dezvoltate, pentru a-și extinde zootehnia de tip indus
trial. în perioada crizei alimentare mondiale, ponderea griului 
folosit ca furaj a scăzut de la 21% în 1972—1973, la 16% în 
1975—1976, după care a urmat o nouă creștere, care a atins 
apogeul (87 milioane de tone) în 1979—1980 (vezi tabelul hr. 2).

Tabelul nr. 2 
Consumul furajer de grîu

(în milioane tone)

Sursa î Le commerce mondial des cereales, Perspectives agricoles, 
julUet 1981

Regiunea sau țara 1972/
1973

1975/
1976

1979/
1980

1980/
1981

Țări dezvoltate 26 14 18 20
— S.U.A. 6 1 2 3
— C.E.E. 14 9 12 13
— Alte țări dezvoltate 6 4 4 4

Țări în curs de dezvoltare 1 2 3 3
Total mondial 79 58 87 75

Totuși, țările dezvoltate — mari producătoare și exportatoare 
de cereale — consumau la sfârșitul deceniului al optulea mai 
puțin grîu în scopuri furajere decît la începutul lui.

Factorii care influențează 
utilizarea furajeră a cerealelor

CREȘTEREA impetuoasă a consumului furajer de cereale 
se explică, în primul rînd, prin modificările intervenite în struc
tura producției de carne, caracterizată prin expansiunea rapidă 
a producției de carne de pasăre (cea mai tributară consumului 
de cereale), în condițiile creșterii lente a producției de carne de 
oaie (care este aproape în întregime dependentă de pășunile 
naturale). în același timp a crescut producția de came de porc 
(de asemenea tributară cerealelor), inclusiv în țările în curs de 
dezvoltare, în care consumul acesteia nu este limitat din mo-
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i tive religioase. Astfel, după datele F.A.O., în perioada 1962/64— 
1972/74, rata de creștere a producției de carne a fost de 2,8%

* îa țările în curs de dezvoltare și de 3,4% în cele dezvoltate ; 
i ÎK schimb, pentru producția de carne de pasăre ea a fost de, 
I respectiv, 6,8% și 6,3%, iar pentru cea de oaie — de, respec- 
i tiv, 1,4% și 0,1% ; în perioada 1972/74—1975/77, producția de 
' carne a crescut mai rapid în țările în curs de dezvoltare (3,2%) 
I decît în cele dezvoltate (1%), mai ales pe seama producției de 
l carne de pasăre (5%), precum și a celei de porc (2,2%), în timp 
l ce în țările dezvoltate producția de carne de porc a rămas 
i constantă, iar cea de oaie a scăzut cu o rată de 1,2%. Este clar 
| că, pentru viitor, restructurarea efectivelor de animale poate

constitui o însemnată sursă de creștere a disponibilităților ce
realiere pentru alimentația umană. Semnificativ este exemplul 

J României, care plafonînd efectivele de porcine și de păsări, 
. acordă o atenție prioritară sporirii efectivelor de bovine și de 
ovine, pentru a valorifica superior cele circa 4,5 milioane hec
tare de pășuni și finețe naturale, eliberînd resurse cerealiere 
cu caracter alimentar.

Creșterea exagerată a consumului mondial de cereale in 
scopuri furajere a fost favorizată, chiar impusă, de trecerea la 
sisteme intensive (cu reducerea ciclurilor de producție) în creș- 

i terea animalelor de carne, a căror furajare se bazează în prin- 
j cipal pe cereale (păsări, porci, tineret taurin). Și această ten- 
| dință poate fi atenuată prin folosirea de noi tipuri de furaje 
■ (îndeosebi suculente și • subproduse de prelucrare), care pot în- 
locui o parte din cereale. în România, de pildă, înfăptuirea pro
gramului național de ameliorare a pășunilor și fînețelor natu
rale va duce la dublarea producției de fînuri și pășune, înlo
cuind astfel parțial cereale costisitoare.

| O mare influență asupra evoluției consumului de cereale in 
■I scopuri furajere o exercită raportul de preț cereale/produse 
I animaliere și cereale/furaje voluminoase. Creșterea mai rapidă 
a prețurilor la produsele animaliere în comparație cu cea a

1 prețurilor la produsele cerealiere, în condițiile în care raportul 
. de preț cereale/furaje voluminoase era favorabil cerealelor, a 

favorizat creșterea consumului de cereale în scopuri furajere, 
în sfîrșit, extinderea producției de furaje combinate (a că

ror principală materie primă o constituie cerealele), conjugată
• cu creșterea animalelor în sistem industrial, care a necesitat și 
| importante investiții pentru obiective de lungă durată, menține 
j cel puțin constantă cererea față de necesarul de cereale pentru 
j furajarea animalelor.
j în același timp însă, în întreaga lume se produce o reconsi

derare a sistemului gospodăresc de creștere a animalelor, a 
cărui expresie în România se traduce prin atenția acordată 
creșterii animalelor în gospodăriile populației.

Urmările deturnării furajere a cerealelor

CREȘTEREA accelerată a consumului furajer de cereale 
(din care aproape două treimi revin numai țărilor dezvoltate) 
este însoțită de creșterea producției de carne (în decurs de un 
deceniu — 1970—1981 — cu peste 30%), mai ales a celei de 
porc, care se situează pe primul loc in lume, precum și a celei 
de pasăre. Dar cele mai mari producătoare de came sînt tot 
țările dezvoltate ; în anul 1981, S.UA și CJLE. au obținut îm
preună o treime din producția de came a lumii. în asemenea 
condiții, creșterea animalelor este folosită de către țările 
dezvoltate pentru a păstra și deturna in avantajul lor 
cea mai mare parte a producției de cereale, lipsind țările sărace 
de resursele minime de trai. Cu o producție cerealieră mondială 
capabilă să furnizeze de acum înainte (la nivelul producției și 

I populației din 1980) o cantitate de 340 kg pe an pentru fiecare 
locuitor al Terrei, foametea este un fenomen complet absurd. 
Pentru a o învinge, ar fi suficientă scnimbarea unor obiceiuri 

i alimentare dăunătoare din țările dezvoltate (cum este supra - 
consumul de came), obiceiuri impuse aproape exclusiv de cla
sele dominante din țările industrializate, mai precis de cîteva 
mari societăți transnaționale producătoare și distribuitoare de 

' bunuri alimentare» Supraconsumul de came antrenează o creș 
tere rapidă a maladiilor cardiovasculare, vinovate de 40% din 

' decese în Franța, de pildă. în asemenea condiții, pe ansamblul 
țărilor industrializate din Europa de Vest și America de Nord, 
cheltuielile pentru asistență medicală se ridică la însemnata 
sumă de 2000 miliarde franci, sumă echivalentă cu produsul 
național brut realizat de jumătate din populația țărilor în curs 
de dezvoltare. în timp ce un francez din cinci este suprapon
deral, din cei 122 milioane de copii născuți în anul 1979 („Anul 
internațional al copilului”), unul din zece murise deja în anul 
1981, responsabile de aceste morți fiind malnutriția și foametea. 
Specialiștii apreciază că, dacă nu se produce o schimbare ra
dicală în obiceiurile alimentare ale țărilor bogate — care con
diționează în mare parte inegalitatea în distribuția resurselor
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cerealiere — aproape 200 de milioane bărbați, femei și copii din 
lumea a treia vor muri de foame înainte de sfârșitul secolului, 
în această ordine de idei, Raportul Băncii Mondiale privind 
dezvoltarea în lume în anul 1980 preciza că ar fi suficient ca 
numai 20% din producția cerealieră mondială să fie orientată 
spre zonele de malnutriție pentru ca omenirea să înregistreze 
o victorie decisivă în lupta cu acest dușman ancestral. Aceasta 
ar însemna numai ceva mai mult de jumătate din producția 
de cereale consumată actualmente ca furaj în țările dezvoltate. 
Este vorba deci nu de o frânare a dezvoltării creșterii animale
lor în țările dezvoltate, ci de renunțarea în aceste țări la supra
consumul de carne (cu toate consecințele negative asupra orga
nismului) și la sistemele de furajare bazate in exclusivitate pe 
concentrate costisitoare, care rup de la gura sutelor de milioane 
de înfometați bucata de pîine salvatoare a vieții. Se resimte 
deci necesitatea perfecționării sistemelor alimentare, în cadrul 
cărora produsele animaliere trebuie să ocupe un loc bine pre
cizat. Este vorba numai de repartizarea rațională a resurselor 
cerealiere, astfel încât „Fiat panis“ să nu mai fie o lozincă pen
tru cei bogați și un ideal pentru cei săraci, ci o realitate a zi
lelor noastre.

Tendințe în utilizarea cerealelor ca furaje

DUPĂ proiecțiile F.A.O., se pare că, în viitorul apropiat, deși 
se va desfășura într-un ritm mai lent, impresionanta creștere 
a consumului de cereale în furajarea animalelor, înregistrată 
în ultimii douăzeci de ani, va continua. Factorul propulsor al 
acestei evoluții îl constituie necesitatea sporirii producției de 
came și de lapte, în vederea ameliorării structurii consumului 
alimentar pe plan mondial. Pentru 1985, se preconizează obți
nerea unei producții de 144 milioane tone de carne și de 509 
milioane tone de lapte. De reținut este însă faptul că, în urmă
torii ani, ratele de creștere a producției de carne de vită, de 
vițel și de oaie vor fi mai lente decît în cele două decenii an
terioare, în timp ce pentru producția de carne de porc și de 
pasăre, precum și pentru cea de lapte, ratele de creștere vor 
rămîne aceleași. Menținerea unei asemenea structuri a econo
miei zootehnice mondiale va determina sporirea cerințelor de 
consum furajer față de producția de cereale, astfel că, în 1985, 
utilizarea furajeră a acesteia va ajunge la 628 milioane tone. 
Cea mai mare creștere a consumului furajer de cereale va 
avea loc — ca și pînă acum — in țările dezvoltate, unde ce
rerea se va ridica la peste 515 milioane tone (față de numai 113 
milioane tone în țările in curs de dezvoltare). Aceasta arată că, 
și în viitorul apropiat, țările dezvoltate (care, deținînd numai 
40% din efectivul mondial de animale, realizează circa 2/3 din 
producția mondială de carne și de ouă și aproape 4/5 din cea 
de lapte) vor rămîne principalul consumator de cereale pentru 
furajarea animalelor.

Problema se complică în cazul consumului mondial de 
griu. al cărui volum anual — în ultimii zece ani — a crescut 
de la 350 la 460 milioane de tone (atingînd — în cea de a doua 
parte a deceniului trecut un ritm mediu anual de creștere 
de 3%). Un asemenea ritm a început să depășească posibilită
țile mondiale de producție — îndeosebi ale Africii de la sud 
de Sahara, care nu produce decît 2% (mai puțin de 10 milioane 
de tone) din producția mondială de griu, dar unde 25 de state, 
afectate de secetă, cu o populație de 125 milioane de locuitori, 
au nevoie de un import de circa 15 milioane de tone de griu 
(inclusiv sub formă de ajutor). După aprecierile Consiliului in
ternațional al griului, făcute în februarie 1983, creșterea con
sumului de grîu într-un ritm mediu anual de 2% ar face ca, 
în anul 2000, acesta să ajungă la 680 milioane de tone (cu 220 
milioane de tone mai mult decît acum). O asemenea creștere 
într-un termen așa de scurt presupune un efort susținut din 
partea țărilor producătoare, inclusiv din partea celor în curs 
de dezvoltare (mai ales africane), actualmente importatoare de 
griu pentru consum alimentar.

De aceea, problema consumului de cereale în scopuri fu
rajere a devenit o importantă problemă social-politică inter
națională a timpurilor noastre. Rezolvarea ei se include în e- 
forturile pentru instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale, care să asigure tuturor locuitorilor Terrei accesul 
la pîine. în acest context, trebuie menționate și apreciate efor
turile României socialiste de a reorienta structura consumului 
de furaje, prin creșterea ponderii produselor non-cerealiere și 
limitarea consumului furajer la numai 4 milioane tone de ce
reale. Conjugarea eforturilor în acest domeniu, mai ales ale 
țărilor dezvoltate, pj-in valorificarea deplină și a altor resurse 
furajere .(inclusiv prin reorientarea creșterii animalelor pentru 
carne), ar permite economisirea unor mari cantități de cereale 
(mai ales panificabile) pentru rezolvarea problemei alimentare 
pe plan mondial.
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DOUA evenimente 
majore au caracterizat 
piața produselor elec
tronice în 1983, și anu
me revenirea bruscă a 
cererii pentru semtcon- 
ductori și trecerea la 
producția de serie lar
gă la calculatoarele 
dotate cu terminale per
sonale. Lansate mai în- 
tii pe 
Unite,
personale 
I.B.M. se așteaptă să o- 
cupe in curind un loc 
prioritar pe piețele eu
ropene. Se prefigurea
ză. astfel, atix in S.U.A. 
cit ți în țările rest-eu
ropene. o concentrare 
deosebit de puternică a 
acestei piețe in mina 
citorva producători in 
măsură să-și asigure și 
să controleze 
desfacerea, in
greu de concurat. O re
acție este totuși posibi
lă din partea Pieței co
mune care — apreciază 
ziarul Flnanc.al Times 
— este posibil să lan
seze o serie de acțiuni 
și mâsan antitrust pen
tru protejarea piețelor 
rest-eu ropeue.

O competiție deosebit 
de intensă este așteptată 
și in industria teleco
municațiilor unde firma 
americană A-T.T, den 
formal dezrr.embrztă iu 
opt companii, s-a lan
sat — împreună eu fir
ma olandezi PhtZrps — 
in speculații financiare, 
achiziționind totodată

MINISTERUL petro
lului din India relevă 
că această țară își pro
pune să atingă un nivel 
de 70" 0 în ce privește 
autoaprovizionarea cu 
petrol, în cursul anului 
financiar care începe în 
martie, in condițiile ma
jorării producției in
terne.

Se prevede ca produc
ția să ajungă la 29.5 
mii. t in anul financiar 
1984—85. de la 26,4 mii 
t in anul curent. Majo
rarea este considerată a 
fi superioară așteptări
lor, ceea ce face ca ni
velul de a utoa pro vizio
nare, de 70*'»,  să fie 
atins mai devreme decît 
se prevedea inițial. In-

apre-stituțiile de profil 
ciază că India va de
veni în întregime inde
pendentă din punct de 
vedere al necesităților 
de petrol către sfîrșitul 
deceniului, ceea ce va 
presupune însă eforturi 
investiționale deosebite 
pentru economia țării, 
dar și un sprijin efectiv 
pentru procesul de in
dustrializare.

In ce privește impac
tul acestor perspective 
asupra balanței comer
ciale, reducerea impor
turilor de țiței de la 17 
la 15,7 mii. t încă din 
anul curent a făcut ca 
factura petrolieră a țării 
să scadă de la 4,4 la 3,6 
mrd. dolari.

Programe de dezvoltare

TUNISIA - opțiuni economice
STRATEGIA dezvoltării în cadrul actualului plan 

cincinal (1982—1986) vizează accelerarea creșterii eco
nomice, realizarea unui mai bun echilibru regional — 
prin racordarea la circuitul economic a zonelor înde
părtate — și crearea unui număr sporit de locuri de 
muncă. Orientarea și structura investițiilor (8,2 mi
liarde dolari, respectiv peste 55% din volumul global 
al investițiilor din ultimele două decenii) reflectă 
preocupările de valorificare a resurselor naturale, de 
industrializare și de orientare cu prioritate a produc
ției spre export, de stopare a exodului rural, prin 
crearea de noi capacități hotărîtoare în volumul total 
al investițiilor (40,1%) în cadrul cărora industria ex
tractivă și energetică vor reprezenta 20,6% (respectiv 
o creștere cu 65% față de anul 1981), iar industria 
prelucrătoare — 19,5%. în industria prelucrătoare 
efortul de investiții privește îndeosebi industria con
strucțiilor de mașini, industria chimică și industria 
textilă. Paralel, agricultura (care va concentra 18,9%, 
din volumul investițiilor) va contribui simțitor la dez
voltarea economiei, ritmul de creștere față de perioada 
planului precedent fiind de 12%. Investițiile vor fi 
orientate spre realizarea de lucrări hidrotehnice, uti
lizarea sporită a îngrășămintelor și "dezvoltarea fer
melor de creștere a animalelor. Transporturilor, 
construcției de locuințe și turismului le vor reveni 
31,8% din volumul investițiilor.

Pohtica în domeniul investițiilor și al planificării 
economice este coroborată cu intervenția sporită a 
organismelor de stat, cu deosebire în ramurile prio
ritare ale economiei. în prezent, statul controlează și 
coordonează anumite sectoare legate de exploatarea 
și valorificarea resurselor naturale, intensifieîndu-și 
intervenția în industria chimică, industria energetică, 
industria materialelor de construcție, precum și în 
sectorul turismului. în anul 1982 participarea statului 
la activitatea unui număr de 125 de întreprinderi (din 
totalul celor 300 întreprinderi publice) depășea 50%. 
Totodată statul participă indirect la activitatea 
unui număr de peste 140 de întreprinderi. Ponderea 
investițiilor statului în volumul total al investițiilor a 
crescut de la 35,3% în 1980 la 43% în 1983.

Acordurile comerciale și de cooperare economică și 
tehpică creează cadrul adecvat dezvoltării și diver
sificării relațiilor economice între România și Tunisia. 
Fluxurile comerciale sînt reprezentate la exportul 
României de îngrășăminte, produse sodice, cherestea 
și unele bunuri de consum, iar la import de fosfați, 
florură de aluminiu și alte produse. Relațiile bilate
rale de cooperare vor putea căpăta noi dimensiuni 
prin realizarea de lucrări în industria minieră, agri
cultură și transport.

M.M.

EVOLUȚII MONETARE
ÎN PERIOADA »—24 FEBRUARIE a.c. cursul dola

rului S.U.V. față de pm cap alele valute occidentale a 
marcat o evoiupe contradictorie.

inițial, ■© prataxa speculațiilor legate de o posibilă 
implementare a unor politici mai restrictive de credit, 
de către antoritftțfle monetare centrale din S.U.A. în 

'iile actualulBi râm susținut de creștere a eco
nomiei, jeecum și sub impactul agravării stării de 
încordare dm Oriental Apropiat, dolarul S.U.A. a 
recuperat abrupt o parte din terenul pierdut in cursul 
precedentelor sftptftnHaL De la jumătatea intervalului 
analizat insă, trendul de slăbire a poziției acestei 
valute pe piața internațională, motivat de atenția 
sporită acordată de majoritatea observatorilor proble
mei aermmării deficitelor bugetare și al balanței 
comerciale a SALA- precum și consecințelor acesteia, 
a fost reluat Poziția dolarului s-a deteriorat sensibil 
spre finele intârrataluL în special in raport cu marca 
vest-germanâ sz Ura sterlină.

Cursul firei sterfine față de dolar s-a apreciat cu 
circa 1-S puncte procentuale (de la 1.4425 dolari/liră în 
ziua de neferînță de 17 februarie la 1,47 dolari/liră la 
sfîrșitul săptăcdmi analizate).

Francul elvețian s-a apreciat față de dolar într-o 
proporție mult mal modestă (cu circa 0,69 puncte 
procentuale, de la 2.1J25 franci/dolar în ziua de refe
rință la 2-1775 franc.dolar la 24 februarie a.c.), în 
principal ca efect al evoluțiilor relativ mai puțin fa. 
vorabile ale economiei elvețiene cît și al continuării 
transferurilor de fonduri din franci elvețieni în mărci 
vest-germ ar e.

Marea vest-germană era cotată la finele intervalului 
analizat la 2,C mârd^dolar. comparativ cu 2.6850 mărci/ 
dolar in ziua de referință (o apreciere cu circa 2,1 
puncte procentuale). Majoritatea observatorilor apre
ciază că proiecțiile oficiale privind creșterea economiei 
vest-germane cu 2.5- ț pe ar. in 1984 vor fi depășite, 
procesul de înviorare a activității economice desfășu- 
rîndu-se în prezent pe un front larg. Slăbirea poziției

17-11/-20-0 21-11 22-11 23-11 24'11

Evoluția cursurilor principa
lelor valute occidentale față 
de dolarul S.U.A. în interva
lul 20—24 II : bază : 17 II 1984

dolarului și aprecierea pronunțată a mărcii vost-ger- 
mane au condus la manifestarea unor noi momente de 
încordare în cadrul Sistemului Monetar (vest-)Euro
pean care au condus la intervenții ale băncilor cen
trale pe fondul reluării speculațiilor cu privire la po
sibilitatea unei noi realinieri a parităților.

Aprecierea de curs înregistrată față de dolar de ce
lelalte valute din cadrul S.M.E. a fost după cum ur
mează (se dau nivelurile din zilele de 17 si 24 februa
rie a.c., iar în paranteză procentul de apreciere) : 
francul belgian 54,95 și 53,90 franci/dolar (1,95 puncte 
procentuale), francul francez 8,26 și 8,12 franci/dolar 
(1,72 puncte procentuale), lira italiană 1 659 și 1 632 lire/ 
dolar (1,65 puncte procentuale).

Cursul yenului japonez față de dolar a marcat fluc
tuații mai slabe, această valută fiind cotată la finele 
intervalului la 232,75 yeni/dolar, comparativ cu 233,25 
yeni/dolar în ziua de referință (o apreciere cu circa 
0,21 puncte procentuale).

Dobînzile la fondurile în principalele eurovalute au 
prezentat următoarea evoluție (se dau nivelurile de 
ofertă la depozitele pe 6 luni din zilele de 17 și 24 
februarie a.c.) : eurodolarl 10,25 și 10,50%, eurolire 
sterline 9,5625 și 9,50%, euromărci vest-germane 6 si 
6,0625%, eurofrânci elvețieni 3,8125 și 3,9375%.

Pe fondul slăbirii poziției dolarului S.U.A. și al 
apariției unor noi temeri în legătură cu posibilitatea 
recrudescenței proceselor Inflaționiste în economia 
S.U.A. și în alte țări occidentale, prețul aurului s-a 
înscris pe o curbă ascendentă, atingînd în cursul săp- 
tămînii și niveluri de peste 400 dolari/uncie. La ultimul 
fixing de la Londra din intervalul analizat, prețul 
metalului galben s.a situat la 397.75 dolari/uncie com
parativ cu 382,15 dolari/uncie la finele săptămînii pre
cedente.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU
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Extinderea comerțului 
in contrapartida

POTRIVIT estimărilor elaborate de 
d’ferite organisme economice occiden
tale, comerțul în contrapartidă repre
zintă în prezent circa 20% din comer
țul mondial. Conform surselor, această 
pondere ridicată se datorează condiții
lor actuale de desfășurare a schimbu
rilor internaționale, marcate de dificul
tăți financiare pentru numeroase țări, 
de apariția și adîncirea unor dezechili
bre comerciale care conduc fie la re
glementări exprese în favoarea comer
țului în contrapartidă, fie la adoptarea 
tacită a unor practici de această natură, 
în ciuda dificultăților inerente unei a- 
semenea forme de schimb (între care 
se menționează cea a constituirii unui 
nomenclator de produse reprezentînd 
o proporție convenită din contravaloa
rea exporturilor realizate de țările dez
voltate, produse care trebuie să întru
nească în primul rînd condiția unei 
desfaceri garantate în țara exportatoa
re), comerțul în contrapartidă se ex
tinde continuu, în relațiile Est-Vest, 
Nord-Sud și chiar între țările dezvolta
te din punct de vedere industrial. Se 
citează exemplul Belgiei, Canadei, Aus
triei și unor țări scandinave care con
diționează achizițiile din alte țări de li
vrarea unor produse proprii cu grad 
ridicat de prelucrare. începe să se ma
nifeste chiar o formă nouă de concuren
ță, subliniază revista Problemes econo- 
miques. cîștig de cauză având tocmai 
firmele occidentale capabile să realizeze 
operațiuni în contrapartidă. Nevoile 
practice rezultate din extinderea comer
țului în contrapartidă conduc la crearea 
în întreprinderile mari a unor servicii 
speciale, precum și la apariția unor fir
me specializate în mijlocirea operațiu
nilor de acest fel.

Iugoslavia: impulsionarea «
energeticii

ÎN CADRUL programului de acțiuni 
și măsuri pentru înfăptuirea Rezoluției 
privind dezvoltarea economică și soci
ală a Iugoslaviei în anul 1984. Consi
liul Executiv Federal a aprobat balanța 
energetică a țării, prin care se urmă
rește asigurarea unor cantități suficien
te de energie pentru creșterea produc
ției industriale cu 3% și pentru satisfa
cerea celorlalte cerințe ale economiei 
naționale. în anul curent vor fi nece
sare 73 miliarde kWh de energie elec
trică. peste 63 milioane tone de căr
bune, 16 milioane tone produse petroli
ere. 6,7 miliarde metri cubi de gaze na
turale, ceea ce presupune creșterea pro
ducției de cărbune cu 10%, de cocs cu 
33%, de gaze naturale cu 17,5%, de e- 
nergie electrică cu 5,7%. în expresie 
cantitativă, se prevede majorarea cu 6 
milioane tone a producției de cărbune 
față de anul precedent și intensificarea 
producției naționale de țiței, astfel in
cit aceasta să ajungă la 4,2 milioane 
tone. în producția de energie electrică, 

rolul principal trebuie să revină ter
mocentralelor pe bază de cărbune. în 
afară de grupurile energetice de circa 
900 MW ale termocentralelor de la 
Obrenovaț și de la Obilici, care au in
trat deja în funcțiune, se prevede pu

Evoluția veniturilor 
reale în S. U. A.

ANALIZA evoluției veniturilor reale 
în S.U.A. în perioada 1972-1983 prezen
tată de publicația Financial Times e- 

vddențiază, începînd de la finele dece- | 
niului trecut, o tendință descendentă. • 
explicată prin menținerea unor rit- I 
muri scăzute de creștere, înghețări sau 
reduceri ale salariilor, inclusiv în „in- /

Albania — utilaje pentru 
industria extractivă

DEZVOLTAREA construcției de in
stalații complexe pentru diferite sub- 
ramuri ale industriei extractive pre
supune desfășurarea unei intensa 
activități de cercetare și proiec
tare, care se concentrează in
tr-un institut de specialitate, cu re
zultate deja aplicate in practică. După

Etanolul,
substituent al benzinei

UTILIZAREA alcoolului etilic, ob
ținut în principal din trestie de zahăr, 
drept combustibil (în amestec cu ben
zină) pentru motoare cu ardere internă 

Producția de zahăr și tie etanol in Brazilia

Producție
Suprafețe cultivate cu 

trestie de zahăr, în 
mii hectare

1980 1985 1980 1985
Zahăr (mii tone) 8,1 9,6 1 620 1 920
Etanol din tresie de zahăr (mrd. litri) 3,7 10,7 1 022 2526

Sursa : Comercio Exterior, Mexico, mai 1983.

s-a concretizat în Brazilia, după obți
nerea încă în a doua jumătate a dece
niului trecut a unor rezultate pozitive, 
în creșterea ponderii acestei surse de e- 
nergie în balanța energetică a țării și 
în dezvoltarea unei producții de auto
vehicule special adaptate -pentru con
sumul acestui combustibil. Tendința de 

nerea în exploatare și a altor centrale 
electrice. Pentru utilizatorii de moto
rină și păcură sînt stipulate obligații 
de economisire a acestor combustibili, 
în vederea reducerii consumului față 
de anul anterior.

dustrii privilegiate", cu sindicate pu
ternice, concomitent cu creșterea infla
ționistă a costului vieții. Sursa citează 
exemple din industria siderurgică, un
de sindicatele au acceptat reduceri ale 
salariilor în anul 1983, care, luînd în 
considerare și rata inflației, echivalează 
cu o diminuare cu 5% a veniturilor re
ale. Reduceri sau înghețări ale salarii

lor medii orare sînt 
semnalate și în alte ra
muri, de exemplu indus
tria aluminiului, cea a 
autovehiculelor și a 
construcției de aerona
ve. Faptul că peste 80% 
din forța de muncă nu 
este inclusă în organiza
ții sindicale, care să ne
gocieze cu patronatul cel 
puțin frînarea tendin
ței involutive a venituri
lor reale, se transformă 
într-o sursă potențială 
de forță de muncă mai 

ieftină, care începe deja să fie utiliza
tă intr-o măsură tot mai mare, astfel 
incit pe ansamblu tendința de reducere 
a veniturilor reale devine și mai pro
nunțată (grafic).

cum menționează revista Albanie no'u- 
velle, au fost proiectate și puse în func
țiune instalații de îmbogățire a mine
reurilor de crom, cupru etc. în cursul 
actualului cincinal s-au realizat studii 
și proiecte pentru 2o noi obiective în 
industria extractivă, precum si extin
deri de capacități. Institutul amintit 
proiectează de asemenea și instalații 
pentru extracția și prelucrarea prima
ră a altor minerale utile decît cele men
ționate, pentru a căror exploatare se 
vor construi capacități noi în cursul 
cincinalului următor.

utilizare pe scară tot mai largă a eta- 
nolului ca substituent parțial al benzi
nei continuă și deceniul actual, pen
tru aceasta fiind prevăzută o extin
dere mai rapidă a suprafețelor 
cultivate cu trestie de zahăr pentru 
scopuri energetice, de la 1,02 mii. hec
tare în 1980 la 2,56 mii. hectare în 
1985, în timp ce culturile de trestie 
pentru producția de zahăr vor spori 

într-o măsură mult mai mică, de la 
1,62 mii. hectare la 1,92 mii. hectare.

Obiectivul programului național în 
acest domeniu vizează o creștere de 
circa 3 ori a producției de etanol în 
prima jumătate a deceniului în curs, 
scop în care guvernul alocă resurse 
financiare considerabile.
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Tranzacții cu aur [II]
PE PIAȚA AURULUI la termen se desfășoară dife

rite tranzacții prin care investitorii încearcă să obțină 
profit din speculații cu metal galben. între instru
mentele cu o asemenea finalitate utilizate pe o scară 
tot mai largă se înscriu așa-numitele opțiuni-aur, for
mulă apărută mai intii in S.U.A., spre sfîrșitul anilor 
’70 și introdusă și la bursele vest-europene cu începere 
din 1981, de ciad s-a extins considerabil în pofida evo
luției cunoscute a pieței acestui metal.

Cumpărătorul unui astfel de titlu are dreptul de a 
cumpăra (option caii) sau de a vinde (option put) o 
cantitate de 10 uncii troy aur la un preț prestabilit, în 
decursul unei perioade determinate. Partenerul cum
părătorului unei opțiuni-aur este investitorul, care 
constitute ele p- • mitentul titlului și care se anga
jează ca pină ia scadența prevăzută să vin dă, în caz 
de sau să cumpere in caz de ,,option
putv uitate de 10 uncii aur la ceea ce se numește 
..prețul exercițiului-, dacă deținătorul opțiunii-aur 
exercită dreptul său. Emitentul urmează să primească 
in «totinah o primă de la cumpărător, care constituie 
cursul opțiunii.

Autoritățile bursiere sînt cele care determină trei 
elemente esențiale ale opțiunii-aur :

— unitatea tranzacției, care este de regulă 10 uncii 
troy :

— st adenta operațiunii. opțiunile-aur fiind emise pe 
termene de trei, șase și nouă luni ;

— prețul exercițiului. care este de asemenea stabi
lit d.... mii tinindu-se cont de cursul aurului la ve
dere ir» momentul respectiv.

Singurul c.vment care nu este prestabilit îl consti
tuie cursul opțiunii, adică prețul care trebuie plătit 
la cumpărare acesta rezultind din cererea șl oferta 
participant: la tranzacțiile de la bursă. Mai mulți
factor, infiuențeart acest curs, dar rolul determinant 
11 joaca e’. oîutia prețului aurului in răstimp pe piața 
la vedere. In mod practic, pe măsură ce ecartul intre 
prețul aurului pe piață $i prețul de exercițiu al op
țiunii-aur creste cursul acest»-; opțiuni crește la rtn- 
dul său. Cursul sau prima opțiunii-aur cuprinde și 
spezele corespunzi nd •rar.aportului. depozitării și asi
gurării aurului.

Se consideră că tranzacțiile cu >pțiuni-aur oferă o 
serie de avantaje, atit pentru cumpărător cit și per- 
tru emitentul titlului. Cumpărătorul are posibilitatea 
să facă plasamente in metalul prețios fără a investi 
capitaluri importante și. mai cu scamâ. fără a fi con
fruntat cu mari riscuri. Emitentul de opțiuni-aur poate 
la rin du: său să obțină un randament superior al 
depozitului său de metal, deși rămine expus la ris
cul unor pierderi foarte mart ca urmare a evcrfutlei 
prețului aurului pe piața la vedere.

Datorită intervenției autorităților bursiere și stan
dardize r.î operațiunilor s-a format deja o piați se
cundară a opțiuniior-aur în cadrul căreia investitorii 
pot lichida pozițiile lor de deținători sau emitențl de 
titluri pi-intr-o operațiune denumită de „închidere". 
Cei care au cumpărat opțiuni-aur pot să le revîndă 
pe această piață secundară la cursul din momentul 
respectix . cedîn’d astfel și drepturile de cumpărare a 
metaiuîui la scadență, deci implicit posibilitatea even
tualul.;’ -iștig. Investitorii au posibilitatea tot pe 
această piață să se elibereze de obligațiile asumate 
prin emiterea titlurilor dacă le răscumpără.

Plasamentele in aur nu produc nici dividende, nici 
dobinzi. în diferitele ior forme, plasamentele aur au 
un cai-:.»-ter tipic speculativ, randamentul neputînd 
rezulta decît din realizarea unei plusvalori.

Radu NEGREA

Raportul 0. I. M.

Filoftel Gruia, Vînju 
Mare — Raportul asupra 
situației mondiale a mun
cii prezentat în ianuarie 
1984 la Geneva, de Orga
nizația Internațională a 
Muncii, este primul . de 
acest fel elaborat. de 
O.I.M. și el nu trebuie 
confundat cu anuarul 
statistic publicat de mulți 
ani de aceeași organizație. 
Raportul citata prezintă o 
serie de date privind an
samblul situației econo

mico-sociale în diversele 
zone și țări ale lumii, din 
care rezultă între altele 
că în 11 țări, cu o popu
lație totală de 89 mi
lioane de oameni, venitul 
pe locuitor a scăzut în
tre 1960 și 1980, iar în alte 
100 țări, cu o populație 
de 3 miliarde de oameni, 
deși statistic veniturile 
au crescut, din cauza re
partiției extrem de inega
le a acestora, nivelul de 
trai al unei mari părți a 
populației nu a cunoscut 
practic nici o îmbunătăți
re. Fenomenul amintit 
este vizibil mai ițles în 
țările latino-americane, 

afirma raportul, și mai 
puțin in cele din Asia.

Una din problemele im
portante ale acestui dece
niu continuă s-o repre
zinte muncitorii migranți, 
al căror efectiv pe plan 
mondial este estimat in 
raport la 20—22 milioane, 
din care 6,5 milioane în 
S.U.A. și Europa occi
dentală. 4 mii. în Ameri
ca Latină, 2,8 mii. in Ori- 
■ntul Mijlociu și Africa 
de Nord și 1,8 mil. in A- 
t’rica de Vest.

Produse de bază

N. Seutelnicu, Rîmnlcu 
Sărat — 1) Evoluțiile
prețurilor de bază au fost 
foarte diferențiate anul 
trecut. Potrivit indicelui 
O.N.U. al materiilor pri
me, cele mai mari redu
ceri ale acestuia se în
registrau în octombrie 
1983. față de 1980. la za
hărul provenit din zona 
Caraibilor (cu 66%), la 
plumb (cu 54%), la argint 
(cu 42%), la oxid de po
tasiu (cu 36%) etc. Potri
vit aceluiași indice, în in
tervalul amintit cele mai 
importante creșteri de 
prețuri s-au consemnat 
la ulei de palmier (cu 
40%), ulei de in (cu 31°„), 
tutun (cu 30’0), ulei de 
arahlde (cu 23%).

2) Referitor numai la 
evoluțiile din ultimul an. 
se constată că prețul la 
aluminiu a sporit cu 46%, 
ijungind la cel mai înalt 

nivel din ultimii nouă ani 
și jumătate, in vreme ce 
prețul cauciucului a cres
cut și mai rapid, și anu
me cu 57%, sub efectul 
înviorării din industria 
automobilului.

O evoluție spectacu
loasă a avut prețul uleiu
lui de soia, care după ce 
a scăzut de la 603 dolari/ 
tonă, în 1978—1979, la 363 
dolari tonă în ianuarie 
1983, a depășit la un mo
ment dat, în cursul anului 
trecut, nivelul de 800 do- 
lari/tonă, încheind anul 
la 650 dolari/tonă.

Dificultăți 

economice

I’araschiv Deleanu, Tîr- 
gu Frumos — Afirmația 
că anul 1983 a fost pen
tru America Latină cel 
mai dificil an din ultimii 
50, aparține Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru 
această zonă geografică. 
In raportul său anual pe 
1983, CEPAL constată că 

odată cu o ușoară învio
rare a creșterii produsu
lui național brut (la 3,3% 
după scăderea cu 1% din 
1982) s-a înregistrat și o 
Sensibilă accelerare a in
flației (la 68%, față de 
47% in 1982), în vreme ce 
proporția șomerilor s-a 
ridicat in multe țări ale 
zonei la 20 și chiar 30% 
din totalul forței de mun
că. Pe baza reducerii im
porturilor cu 29% ( mai 
mult decît in 1982 cind ele 
scăzuseră cu 20%), comer
țul zonei a înregistrat un 
sold activ de 31,2 miliarde 
dolari, insuficient totuși 
pentru a acoperi serviciul 
datoriei externe în va
loare de 35 miliarde do
lari.

Raportul amintit a apă
rut cu puțin timp inaintea 
conferinței la nivel înalt 
de la Quito, la care au 
participat șefii de stat 
sau de guvern a 27 de 
state latino-americane. 
Declarația dată publicită
ții la sfirșitul reuniunii 
relevă in mod expres fap
tul că intărirea capaci
tății țărilor latino-ame
ricane de a-și onora ser
viciul datoriei externe 
este strict condiționat de 
reducerea nivelului do- 
binzilor și a protecționis- 
mului, ca un factor de ac
celerare a creșterilor e- 
conomice.

Export de arme

Octavian Giulea, Plo
iești — Principalii expor
tatori mondiali de arme 
sint in ordine — după 
S.U.A. și U.R.S.S., -
Franța, Italia, Anglia și 
R.F. Germania. Un studiu 
supus recent Parlamen
tului vest-european re
levă că 76,5% din exportul 
de arme al Franței și Ita
liei, 81,7% din cel al An
gliei și 37,6% din cel vest- 
german se îndreaptă că
tre țările în curs de dez
voltare. Cu acest -prilej 
publicația Europe 84 (ia
nuarie—februarie 1984), e- 
ditată de Comisia C.E.E., 
constată că aproape ju
mătate din importurile 
de arme ale lumii a treia 
sint efectuate de țările 
Orientului Mijlociu, 17% 
de cele din sud-estul Asi
ei, 9,2% de cele din nor
dul Africii, 9% de cele 
sud-americane și 6,4% de 
cele din Asia de sud.

Studiul amintit respin
ge teza potrivit căreia o 
reducere a vinzărilor de 
arme spre lumea a treia 
ar duce în Europa occi
dentală la pierderea unui 
număr considerabil de 
locuri de muncă. Potrivit 
studiului, industria ar
mamentului contează cu 

2,72% în totalul locurilor 
de muncă din industria 
prelucrătoare in Franța. 
2,26% în Anglia, 1,33% in 
Italia, și 0,43% in R.F. 
Germania.

Trenuri rapide

Alexe Simedrea, Iluși — 
Interesul existent în nu
meroase țări dezvoltate 
pentru sporirea atracti- 
vității transportului fe
roviar se materializează 
intr-o preocupare susți
nută pentru moderniza
rea acestuia, în primul 
rind sub aspectul crește
rii vitezei de circulație. 
După Japonia, unde linia 
Shinkansen a ajuns la a- 
proape 2 000 km lungime, 
permițind viteze de pînă 
la 250 km/oră, și Franța, 
cu linia Paris—Lyon (pe 
care se circulă cu o viteză 
medie de 270 km/oră și cu 
una maximă de 380 km 
oră), in februarie a.c. a 
intrat in probe la Ems- 
land, in R.F. Germania, 
pe o secțiune de 12 km 
..Transrapidul 06", un 
tren suspendat dirijat 
magnetic. Viteza de cir
culație a acestui tren 
inedit urmează să se ri
dice la 300 km/oră.

După cum a reieșit cu 
prilejul unui recent sim
pozion internațional des
fășurat la Miinchen. pro
iecte privind crearea u- 
nor noi linii de mare vi
teză se află in diverse 
stadii de realizare și in 
alte țări europene. Ast
fel. in Elveția se preconi
zează construirea unui 
nou tunel transalpin pen
tru o linie ferată care să 
unească lacul Constanța 
cu lacul Geneva și» pe 
care să se poată circula 
cu 200 km/oră. în Austria, 
odată cu retrașarea par
țială și reconstruirea li
niei Viena-Salzburg. vi
teza de circulație va pu
tea crește la 250 km/oră. 
Tot in Austria se are în 
vedere prelungirea li- i 
niei Viena-Graz-Klagen- 
furt spre Italia, printr-un 
nou tunel pe sub Alpi. In ' 
Italia au fost deja termi- [ 
nate unele secțiuni ale li- | 
niei de mare viteză unind 
Florența cu Roma și se 
preconizează construirea 
unei linii directe Milano- 
Bologna.

Intenții privind con- ( 
struirea unei linii de mare 
viteză există și in S.U.A . . 
recurgîndu-se la una din 
soluțiile utilizate în Ja
ponia, Franța sau R.F.G. 
Un prim proiect l-ar re
prezenta realizarea unei | 
asemenea legături intr 
Los Angeles și Las V. - , 
gas.



ÎNTRERUPĂTOARE
FĂRĂ ATINGERE $1 FĂRĂ CONTACT

Automatizarea producției și larga utilizare 
a roboților industriali fac necesară o multitudine 
de traductoare de semnale pentru supravegherea 
funcționării.
Ca producător renumit vă oferim un sistem modular 
de inițiatori care funcționează fără atingere și fără 
contact :

— inițiatori inductivi cu șliț, de apropiere
și inelare

— bariere de lumină alternativă, bariere 
de reflexe alternative, manipulatoare 
alternative

— amplificatoare de conectare adaptate, blocuri 
de alimentare de la rețea, precum și elemente 
galvanice de separare și module pentru 
schemele de formare a impulsurilor

Utilizarea aparatelor noastre asigură :

- siguranță mare în exploatare

- interschimbabilitate universală

- cuprinderea foarte rapidă a semnalelor 
și prelucrarea lor ulterioară complet 
electronizată

— precizie ridicată și posibilitate de reproducere 
a punctelor de conectare

Solicitați informații detaliate și ofertă de export I
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gențiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și 
instituții sau direct prin mandat poștal pe adresa redacției: Bulevardul 
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UR DHR PLHCUT §3 UT3L1
PRODUCĂTOR : ÎNTREPRINDEREA „MIRAJ" — BUCUREȘTI

Vă recomandăm gama PELL AMAR :
# Cremă hidratantă de zi
• Cremă emolientă de noapte pentru ten sensibil
• Cremă hidratantă pentru ten gras și normal
# Loțiune tonică pentru ten gras și normal

PRODUSELE COSMETICE ALE ÎNTREPRINDERII 
„MIRAJ" — BUCUREȘTI !



ELEGANȚĂ Șl CALITATE
Din blănurile animalelor de crescătorie,, lucrători cu 

înaltă calificare creează adevărate... frumuseți vesti
mentare.

Haine, jachete, cape, etole, pălării din blană de nurcă, 
nutrie, vulpe albastră sau polară, în croială clasică sau 
modernă, se găsesc la vînzare în toate magazinele tip RO- 
MARTA și în raioanele specializate din magazinele uni
versale.
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