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INFLUENȚA SUBVENȚIILOR ASUPRA RENTABILITĂȚII CULTURII DE 

TUTUN 
 

Cultura de tutun, întâlnită tot mai rar pe teritoriul național, poate reintra în atenția fermierilor 

datorită sprijinului acordat, respectiv al potențialului câștig pe care aceștia îl pot dobândi. Această cultură, 

din punct de vedere economic, este influențată de o serie de factori ce intră în procesul de producție, dar și 

de factorii externi ce pot afecta rentabilitatea culturii de tutun. În lucrarea de față dorim să analizăm unul 

din factorii cu o influență majoră asupra eficienței economice pentru această cultură, respectiv subvențiile 

alocate producătorilor de tutun. În studiu vor fi luate în analiză prețul de valorificare al tutunului, 

cheltuielile de producție, precum și venitul rezultat, pentru ambele situații (cu sau fără sprijinul alocat).  

În vederea stabilirii modului în care subvențiile influențează profitabilitatea culturii se va determina 

pragul de rentabilitate în cele două situații, spre a concluziona întrebarea cercetării: „cât de mult este 

influențată rentabilitatea culturii de tutun de subvenții?” 
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THE INFLUENCE OF SUBSIDIES ON THE PROFITABILITY OF TOBACCO 

CROP 
 

The tobacco crop, which is increasingly rarely cultivated  in Romania, can return to the attention 

of farmers due to the financial suport it receives, to the potential gain that this crop can acquire. This crop, 

from an economic point of view, is influenced by a number of factors from the production process, but 

also by the external factors that can affect its profitability. In the present paper, we want to analyze one of 

the factors with major influence on the economic efficiency of this crop, namely the subsidies allocated to 

the tobacco producers. In the study, the tobacco price, production costs, and the resulting income in both 

situations (with or without financial support) will be analyzed. In order to determine how subsidies 

influence crop profitability, the profitability threshold will be determined in the two situations, to 

conclude the research question: "how much is the tobaccco crop profitability influenced by subsidies?"  
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