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INTRODUCERE
Agricultura reprezintă un sector cu un considerabil potenţial, ocupând, prin
tradiţie, un loc important în structura economiei româneşti. Ea reprezintă un factor
important al stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic, fiind ramura care
asigură hrană populaţiei şi importante cantităţi de materii prime pentru industriile
alimentare şi alte industrii nealimentare.
Agricultura de precizie este un concept recent, care situează fundamentele sale
în conştientizarea necesităţii evoluării către o agricultură durabilă, ce respectă mediul
şi implică aplicaţii precise ale input-urilor, în timp şi în spaţiu. Este un concept la care
toţi fermierii trebuie să adere, realizarea acestui obiectiv ambiţios neputând să fie
concepută fără aportul ştiinţei şi noilor tehnologii. Extrapolând, promovarea unei
dezvoltări durabile devine tot mai larg înţeleasă ca piatra unghiulară a existenţei şi
continuităţii societăţii umane. Pe acest numitor comun se fac eforturi pentru a se aşeza
acţiunile tuturor comunităţilor, indiferent de gradul de dezvoltare, deciziile politice şi
economice ia orice scară de operare.
Dezvoltarea agriculturii nu poate fi exclusiv economică, bazată pe principiul
profitului maxim imediat - profit ce nu poate fi conceput în absenţa accesului la
informaţie - ci va trebui să devină o dezvoltare durabilă, capabilă să găsească criteriile
cele mai adecvate de optimizare a raportului nevoi-resurse, luând în considerare patru
factori: populaţia, resursele naturale şi mediul natural, producţia industrială şi
poluarea. Activitatea din agricultură trebuie să se desfăşoare pe principii ferme ce
trebuie să guverneze producerea bunurilor agricole şi a serviciilor din agricultură,
resursele utilizate, costurile şi veniturile realizate, inclusiv managementul educaţional
necesar atât pentru cei ce produc, dar şi pentru cei care comercializează şi consumă
bunurile şi serviciile respective.
Ca activitate umană specializată, agricultura cuprinde atât sfera producţiei, cât
şi părţi din distribuţia bunurilor şi serviciilor agricole, fiind considerată de unii
economişti un "sector vital" al vieţii socio-economice. Cu cât componenta comercială
creşte ca pondere în totalul producţiei agricole, cu atât agricultura va fi mai
performantă, iar agricultura României mai integrată în circuitul economic intern şi
internaţional.
în agricultură, ca de altfel în aproape orice domeniu, auzim întrebarea devenită
deja criteriu de evaluare a întregii noastre activităţi şi anume: "este rentabil, eficient?".
în condiţiile economiei de piaţă, urmărirea rentabilităţii constituie o regulă pentru
oricare agent economic. Ea constituie o condiţie esenţială a însăşi existenţei unităţilor

economice. Problemele rentabilităţii nu vor lipsi niciodată din prim-planul abordărilor
teoretice şi practice ale oricăror tipuri de structuri care realizează activităţi economice.
Relaţia eficienţă-rentabilitate-performanţă capătă o importanţă fundamentală,
deoarece presiunea exercitată de nevoia socială asupra resurselor se intensifică,
mecanismele competiţiei presupun eliminarea activităţilor ineficiente, iar trecerea de la
dezvoltarea extensivă la cea intensivă devine alternativa cea mai avantajoasă pentru
progresul fiecărei naţiuni.
Eficienţa exprimă, în esenţă, calitatea activităţii economice de a utiliza raţional
factorii de producţie. Ea este o cerinţă fundamentală pentru economie şi trebuie să
ghideze în permanenţă acţiunile şi deciziile economice, fiind percepută ca un termen
de evaluare, un concept valoric, ce se măsoară prin raportul dintre valoarea producţiei
obţinute şi valoarea resurselor consumate. Ea exprimă creşterea maximă a rezultatelor
cu minim de efort, de cheltuieli şi de timp (resurse, în accepţiunea largă a înţelegerii
lor), aceasta, sigur, ţinând cont de specificul diferit de la o ramură la alta. în acest sens,
se pune problema stabilirii combinaţiei celei mai favorabile a factorilor de producţie,
ca proporţii pentru obţinerea rezultatelor economice celor mai bune, atât pentru
prezent, cât şi pentru viitor.
Pentru a spori practicile de management care să asigure produse de înaltă
calitate şi abilităţi competitive, exploataţiile agricole vor trebui să adopte metode de
asistare a deciziei şi un management corespunzător. în aceste condiţii, exploataţiile
care doresc să devină şi/sau să rămână competitive au nevoie de resurse de calitate
adecvată: resurse financiare, materiale, energetice, umane şi nu în ultimul rând
informaţionale. In scopul creşterii competitivităţii produselor agricole pe pieţele
interne şi externe este imperios necesară îmbunătăţirea fluxurilor informaţionale
existente la nivelul ramurii respective şi furnizarea de metode pentru fundamentarea
afacerilor, precum şi utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea inovării domeniului,
ţinând cont de strategiile definite la nivel european.
In acest context, sistemele informatice destinate exploataţiilor agricole îşi
propun să vină în sprijinul mediului de afaceri din sectorul agricol, într-un mod
original şi uşor accesibil, oferind informaţiile pentru un management performant şi
pentru organizarea eficientă a activităţii exploataţiei. Orice sistem informatic trebuie să
pună la dispoziţie mijloacele pentru a atrage împreună managementul, tehnologia
informaţiei şi a producţiei, fiind, practic, o unealtă ce va face informaţia mult mai
accesibilă şi va îmbunătăţi astfel calitatea deciziilor.
în cazul exploataţiilor agricole, informaţiile necesare pentru a menţine
competitivitatea propriei activităţi şi a propriilor produse trebuie obţinute atât din surse
interne (situaţii financiare anuale, contabilitatea de gestiune şi bugetarea analitică), cât
şi din surse externe (altele decât contabilitatea exploataţiei). Aceste informaţii permit
evaluarea, selectarea şi alegerea, din ansamblul variantelor admisibile, a celor mai

eficiente decizii, impunându-se astfel necesitatea utilizării unor metode şi procedee de
lucru bazate pe abordarea sistemică şi modelarea economico-matematică, care să ofere
posibilitatea unei analize tehnico-economice aprofundate, bazată pe luarea în
considerare a tuturor posibilităţilor tehnologice, corelarea strânsă a obiectivelor de
producţie cu resursele existente, analiza concomitentă a tuturor variantelor posibile de
acţiune, stabilirea judicioasă a priorităţilor de satisfacere a diferitelor nevoi etc.
Subordonat titlului tezei de doctorat - "Eficienţa sistemelor informatice în
analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole" - abordarea problemelor ce le implică
este modularizată în şapte capitole, deschiderea marcând-o un demers teoretic privind
sistemul eficienţă - rentabilitate - performanţă, incluzând aici tocmai particularităţile
referitoare la calculul şi analiza rentabilităţii în exploataţiile agricole.
Astfel, în cadrul capitolului 1, intitulat "Rentabilitatea - obiectiv principal în
cadrul managementului performant al exploataţiei agricole", am încercat să
conturez conceptul de rentabilite atât în contextul analizei tehnico-economice a
exploataţiei agricole, cât şi ca subsistem în cadrul sistemului general al eficienţei
economice. Natural, în acest context se relevă şi rentabilitatea ca performanţă
económico-financiara.
Următorul pas pe linia tratării problemelor din cadrul tezei îl reprezintă grupul
referitor la indicatorii rentabilităţii, întâlniţi în teoria şi practica românească, dar şi
limitele analizei rentabilităţii pe baza informaţiilor preluate din contabilitatea
financiară şi de gestiune. în acest sens, în capitolul 2, denumit "Indicatorii specifici
analizei rentabilităţii în exploataţiile agricole" este surprins suportul teoreticometodologic al măsurării fenomenelor şi proceselor economice caracteristice analizei
rentabilităţii, cu ajutorul unui sistem de indicatori clasificaţi în indicatori specifici,
indicatori de rezultat şi indicatori de rentabilitate. Printre aceşti indicatori regăsim:
profitul, soldurile intermediare de gestiune, ratele de rentabilitate, marja brută, pragul
de rentabilitate, gradul de îndatorare etc.
După enunţurile şi consideraţiile din capitolul la care s-a făcut referire mai sus,
în spaţiul tezei îşi găseşte locul capitolul 3, corespunzător ca dimensiune şi conţinut,
intitulat "Metodologiile şi managementul realizării sistemelor informatice". Aici
se regăsesc informaţii referitoare la conceptul de sistem informatic, componentele şi
ciclul de viaţă, conţinutul şi clasificarea metodologiilor de realizare, respectiv
managementul proiectării şi realizării sistemelor informatice. Un spaţiu consistent am
rezervat metodelor, tehnicilor şi limbajelor utilizate în realizarea sistemelor
informatice, insistând aici asupra limbajelor orientate pe gestiunea bazelor de date - cu
exemplificare pe mediul de programare Microsoft Visual FoxPro.
Următorul capitol al tezei, "Sistemul informatic — instrument modern şi
eficient în managementul exploataţiei agricole", reliefează conexiunile dintre

management, sistem informaţional şi sistem informatic, respectiv particularităţile şi
rolul sistemelor informatice în asigurarea rentabilităţii şi dezvoltării durabile a
exploataţiilor agricole.
In capitolul S, denumit "Prezentarea unui sistem informatic destinat
analizei rentabilităţii şi utilizării eficiente a factorilor de producţie. Studiu de
caz" este descris sistemul informatic construit în contextul prezentei teze de doctorat,
care se doreşte a fi un produs software modern, realizat şi destinat analizei económicofinanciare a perfomanţelor economice, cu precădere a rentabilităţii şi a utilizării
eficiente a factorilor de producţie în cadrul exploataţiilor agricole. Programul permite
introducerea şi generarea de date atât pentru producţia vegetală, cât şi pentru producţia
animală, însă cele două subsisteme sunt independente, colecţiile de date, respectiv
bazele de date fiind specifice fiecărui modul (mai exact, intrările sunt diferite, dar
ieşirile - materializate prin generarea tehnologiilor, a bugetelor şi indicatorilor de
rentabilitate - sunt asemănătoare).
Concordanţa rezultatelor cu nevoile reale ale economiei naţionale reprezintă
criteriul general de apreciere a eficienţei pentru orice activitate economico-socială.
Minimizarea volumului resurselor consumate pentru obţinerea oricărei imitaţi de efect
reprezintă singura soluţie de optimizare a dezvoltării în condiţii de eficienţă,
corespunzător exigenţelor ce le impune competitivitatea practică.
în acest context, capitolul 6 - "Analiza performanţelor şi eficienţei
sistemului informatic destinat analizei rentabilităţii şi utilizării eficiente a
factorilor de producţie în exploataţiile agricole"- evidenţiază beneficiile directe
aduse de produsul software descris în capitolul anterior. Acest sistem informatic şi-a
dovedit eficienţa la nivelul exploataţiei agricole tocmai prin faptul că, în contextul
utilizării lui, conducerea unităţii agricole beneficiare primeşte informaţii adecvate,
reale, corespunzătoare cantitativ şi calitativ, utilizate pentru fundamentarea deciziilor
tactice, strategice şi curente; se asigură un optim de informaţii pentru toate
compartimentele funcţionale implicate şi se utilizează un volum minim de resurse
financiare, umane şi materiale pentru atingerea parametrilor sistemului.
Capitolul 7, "Concluzii finale" sintetizează o serie de concluzii desprinse din
informaţiile prezentate în cadrul tezei de doctorat şi interpretate ca soluţie de
optimizare a dezvoltării în condiţii de eficienţă, corespunzător exigenţelor ce le
impune competitivitatea practică.
închei prezentarea introductivă aici, cu dorinţa de a-mi exprima mulţumirile
tuturor celor care mi-au oferit suport şi înţelegere în realizarea acestui demers
ştiinţific.
Elena Cofas

