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Extras
Lucrarea nr.1
EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII FONDULUI FUNCIAR
Grupa indicatorilor utilizați pentru cuantiﬁcarea rezultatelor economico-ﬁnanciare ca expresie a efectelor
economice obținute în urma utilizării fondului funciar se împarte în două subgrupe:
1. indicatori care exprimă rezultatele economico-ﬁnanciare la nivelul producției agricole;
2. indicatori care exprimă rezultatele economico-ﬁnanciare la nivelul exploatației agricole (fermei).
1.1. Indicatori ce cuantiﬁcă rezultatele economico-ﬁnanciare la nivelul producției agricole
1.1.1. Producția medie (qm) - exprimă randamentul obținut (kg, l, buc.) pe unitate de producție (ha,
animal) și se calculează cu relația:
ScQtqm=1 sau EmQtqm=2
Tabelul 1.18
Calculul indicatorilor „producția medie“ și a „venitului total la hectar“ (date orientative)
Cultura
Suprafațacultivată
Produc
ha țiatotală
Produc
tone ția medie
kg/ha
Prețul de vânzare
RON /kg
Venitul total

RON
Grâu
25
111
Porumb
36
138
Cartoﬁ
15
428
Floarea soarelui
11
31
Vița de vie
8
83
Măr
5
79
1.1.2. Venitul la ha sau pe animal (VT/ha, VT/cap.) - reﬂectă valoarea producției obținute pe hectar sau pe
animal (tab. 1.18) și se calculează cu formula:
2
VT/ha= qm1 × Pv
sau
VT/cap. = qm2 × Pv, unde:
Pv - prețul de vânzare - RON/kg;
1.1.3. Marja brută este un indicator care reﬂectă competitivitatea relativă a diferitelor activități de
producție, respectiv exprimă „proﬁtabilitatea“ activităților de producție individuale (producția de grâu,
producția de porumb, producția de lapte etc.).Marja brută (Mb) se calculează după următoarea relație:
Mb = VT - Cv, unde:
VT - producția ﬁnală sau veniturile totale calculate ca sumă între valoarea producției principale și a
producției secundare - RON;

Cv - costuri variabile (includ valoarea mijloacelor de producție cumpărate sau produse în fermă care au
fost consumate cu scopul de a obține producția. Ex.: sămânța, îngrășăminte, pesticide, carburanți și
lubriﬁanți, plățile pentru utilaje închiriate, dobânzile la capitalul utilizat).
Indicatorul „marja brută“ este folosit pentru:
???? compararea performanței diferitelor activități de producție ;
???? analiza structurii de costuri;
???? calcularea proﬁtului fermei.
Dacă cunoaștem care este marja brută pentru ﬁecare activitate de producție, proﬁtul poate ﬁ calculat ca
diferență între marja brută și costurile ﬁxe.
Pr = Mb - Cf, unde:
Pr - proﬁtul fermierului - RON;
Cf - costurile ﬁxe (munca familiei, energie, amortizarea fondurilor ﬁxe, întreținerea fondurilor ﬁxe, arenda,
asigurările, impozite etc.).
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