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Un alt indicator, ce caracterizează creşterea economică, sunt ritmurile de creştere a inflaţiei, care constată o majorare în 
a. 2007 în comparaţie cu a. 2001 de 1,83 : 1,05 = 1,74 ori. 

De rînd cu unele indicatorii menţionaţi, în literatura economică [3], se mai propun şi alţii: creşterea speranţei de viaţă a 
populaţiei ţării, analizată la nivelul de diferite pături sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, în ansamblu.  

Concluzii: Agricultura, ca ramură, prezintă elemente structurale a sistemului macroeconomic şi este supusă crizei 
agrare specifice. 

Referitor la ieşirea sectorului agrar din criză, putem menţiona crearea condiţiilor de creştere a economiei agrare din contul 
restabilirii parităţii preţurilor prin stabilirea unor preţuri garantate la principalele produse agricole la un nivel care să asigure 
producătorilor agricoli un profit, nivelul căruia va face posibilă dezvoltarea unităţilor agricole în baza reproducţiei lărgite.  
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“ABSTRACT” L’agriculture, comme branche, est soumise aux crises agraires spécifiques, qui ont de certaines 

particularités. Dans notre article on a prouvé que le développement de l’économie est déterminé par plusieurs facteurs, qui se 
trouvent dans une interconnexion et une liaison réciproque. 

În analiza profitabilităţii produselor agricole, un rol semnificativ, revine analizei marginale, esenţa căreia constă în cer-
cetarea raportului dintre consumuri, volumul producţiei vîndute şi profit. 

Analiza marginală permite stabilirea unei legături între variaţia profitului din vînzări şi variaţia volumului de activitate 
desfăşurată de întreprindere, marcînd acel volum de producţie, care asigură acoperirea costului vînzărilor în condiţiile realiză-
rii unui rezultat nul din vînzări. Acesta este pragul de rentabilitate, iar depăşirea acestuia arată că producerea acestui produs 
este rentabilă. 

Metodologia analizei marginale a profitabilităţii produselor agricole, spre deosebire de cea tradiţională, oferă posibi-
litatea de a cerceta mai complex relaţiile dintre indicatori şi influenţa factorilor [2]. Conform metodei tradiţionale, rentabilita-
tea la nivel de produs, nu depinde de volumul vînzărilor, deorece odată cu modificarea acestuia are loc o majorare uniformă a 
profitului şi a sumei consumurilor. În realitate, profitul şi consumurile nu se modifică proporţional volumului fizic al 
producţiei vîndute, deoarece o parte a consumurilor este constantă, adică nu se modifică odată cu modificarea cantităţii 
producţiei vîndute, tabelul 1. 

Tabelul 1. Modele determinate factoriale ale rentabilităţii aplicate în analiza tradiţională şi cea marginală [6, p.125] 

Modele determinate factorial ale rentabilităţii Indicatorul rentabilităţii 
Tradiţionale Aplicate în analiza marginală 
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Unde: p – preţul unitar; 
c – costul unitar; 
qv – cantitatea vîndută în unităţi fizice; 
cv – consumuri variabile unitare; 
CF – suma consumurilor constante la toată cantitatea de produse vîndute. 

Modelele factoriale ale rentabilităţii prezentate în tabelul 1, arată că ele se deosebesc esenţial. Conform metodei tradi-
ţionale volumul de vînzări nu influenţează asupra modificării nivelului rentabilităţii, deoarece numitorul şi numărătorul 
acestor modele se modifică proporţional cu acesta. Avantajul metodei analizei marginale a indicatorilor rentabilităţii constă în 
aceea, că prin aplicarea ei se ia în consideraţie legătura dintre elementele modelului, ca rezultat se identifică influenţa volu-
mului de vînzări asupra modificării nivelului rentabilităţii. Aceasta asigură o calculare mai corectă a influenţei factorilor. 

Stabilirea nivelului consumurilor, volumului de vînzări şi a sumei profitului se face prin aplicarea metodei grafice şi 
analitice. Un şir de cercetări în domeniu consideră că cea mai oportună metodă de calcul a pragului rentabilităţii este metoda 
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analitică [1, p.105]. Vom încerca să analizăm pragul de rentabilitate în ramura producerii strugurilor în baza datelor medii pe 3 
ani (2004-2006) pe regiunile de dezvoltare ale republicii şi în mediu pe republică. 

Deşi se pare că este destul de uşor de realizat aceste calcule, de fapt este foarte dificilă departajarea consumurilor de 
producţie în fixe şi variabile, întrucît în formularele specializate de reflectare a consumurilor de către întreprinderile agricole 
nu este prevăzută o delimitare a acestora în fixe şi variabile. De aceea, pentru a soluţiona problema în cauză, s-a utilizat date 
privind costul normat al strugurilor de soiuri tehnice [4, p.90], care presupun delimitarea acestora după criteriul menţionat. 
Pentru a calcula coeficienţii normativi diferenţiaţi de repartizare a consumurilor s-au utilizat relaţiile de calcul adaptate la 
recolta medie de struguri pe regiunile de dezvoltare: 

 NVcv = (CVmax-CVmin) : (Prmax – prmin) x (Prp – Prmin) + CVmin 
 
 NVcf = (CFmax-CFmin) : (PRmax – Prmin) x (Pri – Prmin) + CFmin 

în care: 
NVc – normativul variabil de cosumuri la 1 hectar suprafaţă plantaţiei viticolă pe rod în funcţie de nivelul productivităţii, lei; 
CVmax, CVmin – consumuri variabile la 1 ha plantaţie viticolă pe rod cu productivitatea maximală şi minimală, lei; 
CFmax, CFmin – consumuri constante (fixe) la 1 ha plantaţie viticolă pe rod cu productivitatea maximală şi minimală, lei; 
Prmax, Prmin – nivelul maximal şi minimal al productivităţii la 1 ha, t/ha; 
Pri – productivitatea efectivă, t/ha. 

Calculele efectuate constată, că odată cu creşterea productivităţii la hectar, creşte şi ponderea consumurilor variabile, 
iar ponderea consumurilor fixe descreşte. Se explică aceasta prin faptul, că unele componente ale consumurilor constante 
denotă o tendinţă slabă de creştere, de aceea ele mai sunt numite şi convenţional-constante [3]. 

În condiţiile Republicii Moldova în componenţa consumurilor constante sunt incluse consumurile aferente plăţilor de 
arendă, care variază în funcţie de recolta obţinută la hectar. 

În baza coeficienţilor normativi de repartiţie a consumurilor au fost calculate consumurile variabile şi cele constante, 
care revin la 1 q de struguri prin relaţia de calcul: 

cv c Kn r cv= × . . ,    
cf c Kn r cf= × . . ,    

unde:  cv – suma consumurilor variabile ce revine la 1 q de struguri; 
 c – costul 1 q de produse (struguri) vîndute; 
 Kn.r.cv, Kn.r.cf – coeficientul normativ, diferenţiat de repartiţie a consumurilor variabile (constante), calculat prin relaţiile: 

Kn.r.cv = NVcv/ctot,   
Kn.r.cf = NVcf/ctot   

unde: ctot – consumurile normative totale la 1 ha. 
Calculele efectuate sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Consumurile variabile şi constante la 1 q de struguri calculate în baza coeficienţilor normativi diferenţiaţi de 
repartiţiile pe regiunile de dezvoltare şi în medie pe Republica Moldova pe perioada 2004-2006 [5]. 

Coeficientul normativ 
diferenţiat de repartiţie al 

consumurilor: 

Revin consumuri la 1 q de 
struguri4: 

Regiunea de dezvoltare Costul 1 q 
de struguri, 

lei 
variabile constante Variabile constante 

Sud 209,85 0,483 0,517 101,36 108,5 
Centru 202,8 0,481 0,519 97,55 105,25 
Nord 186,92 0,463 0,537 86,54 100,38 
Mun. Chişinău 174,63 0,505 0,495 88,19 86,44 
UTA “Găgăuzia” 208,08 0,485 0,515 100,92 107,16 
În medie pe Republica Moldova 205,77 0,483 0,517 99,39 106,38 

Din cele prezentate în tabelul 2 rezultă, că odată cu creşterea productivităţii la hectar, se majorează şi ponderea 
consumurilor variabile în suma totală a costului aferent producţiei de struguri vîndute, respectiv ponderea consumurilor 
constante descreşte pe măsură ce productivitatea la hectar se majorează. Fiind transpuse grafic, acestea se prezintă în modul 
următor (figura 1). 

Un aspect important al analizei marginale reprezintă compararea veniturilor din vînzări realizate efectiv şi pragul de 
rentabilitate în unităţi valorice. Literatura la specialitate prezintă indicatorul rezultat din comparaţia menţionată sub denumirea 
de indicator de poziţie sau interval de siguranţă. Indicatorul de poziţie (Ip) poate fi exprimat în mărime absolută şi relativă: 

 În mărimi absolute:  Ip = VV – PR 

În mărimi relative:  Ip= [(VV – PR) / PR] x 100 %  

Cu cît veniturile din vînzări înregistrate sunt mai mari comparativ cu nivelul critic al vînzărilor şi în consecinţă valoarea 
indicatorului de poziţie este mai mare, cu atît situaţia în ramura dată este mai favorabilă. 
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Figura 1. Normativele consumurilor totale, variabile şi constante la 1 ha de viţă de vie în funcţie de variabilitatea 
productivităţii la hectar, lei 

Potrivit unor studii statistice, realizate pe modele ale unor economii occidentale, se apreciază că situaţia în raport cu 
pragul de rentabilitate poate fi: 

• instabilă, atunci cînd veniturile din vînzări se află pînă la 10 % faţă de pragul de rentabilitate; 
• stabilă, atunci cînd veniturile din vînzări sunt cu 20 % mai mari de pragul de rentabilitate; 
• confortabilă, cînd veniturile din vînzări depăşesc cu 20 % pragul de rentabilitate. 

Concluzii: Odată cu creşterea productivităţii la hectar, se majorează şi ponderea consumurilor variabile în suma totală a 
costului aferent producţiei de struguri vîndute, respectiv ponderea consumurilor constante descreşte pe măsură ce 
productivitatea la hectar se majorează. 

Cu cît veniturile din vînzări înregistrate sunt mai mari comparativ cu nivelul critic al vînzărilor şi în consecinţă valoarea 
indicatorului de poziţie este mai mare, cu atît situaţia în ramura dată este mai favorabilă. 
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20,39 32,5 34,06 34,49 35,69 53,16 
recolta medie la hectar, q 

normativul consumurilor totale la 1 ha de viţă de vie, lei
normativul consumurilor variabile la 1 ha, lei 
normativul consumurilor constante la 1 ha, lei 


