Material Bibliotecă
PROFITUL
Veniturile realizate în activitatea economică sunt distribuite posesorilor de
factori de producţie care au participat la obţinerea rezultatelor. În înţelesul
comun al termenului, profitul constă în diferenţa dintre aceste venituri şi
costurile de producţie.
Profitul, în sens larg, poate fi identificat cu orice câştig, beneficiu, surplus
bănesc, avantaj bănesc.
În sens restrâns, profitul este un venit net obţinut de întreprinzător
(antreprenor), ca posesor al factorului de producţie capital, utilizat într-o
activitate economică.
Istoria economiei numără o serie de definiţii celebre date profitului:
- J. Schumpeter - „profitul recompensează acţiunea, dinamica şi inovaţia
antreprenorului”.
- F.H. Knight - „profitul este recompensa pentru riscul asumat de
antreprenor ”.
- K. Marx – „profitul îşi are sursa în plusvaloarea sau în valoarea nou
creată”.
- H. F. Marshall - „profitul este o recompensă ce se cuvine întreprinzătorului
pentru riscul şi funcţiile sociale pe care şi le asumă în activitatea
economică”.
Funcţiile profitului se pot desprinde din rolul său în întreaga activitate
economică. Acest rol este vizibil la nivel de firmă, la nivel individual şi la nivel
macroeconomic.
La nivel de firmă, profitul are funcţia de:
- a reflecta raţionalitatea activităţilor economice (încasările sunt mai mari
decât costurile);
- a motiva în dezvoltarea, menţinerea sau restrângerea unei activităţi;
- a se constitui în sursă de autofinanţare.
La nivel individual, profitul are funcţia de:
- a stimula iniţiativa şi creşterea eficienţei;
- a stimula acceptarea riscului în activitatea economică.
La nivel macroeconomic, profitul are funcţia de:
- a stimula concurenţa;
- a influenţa dezvoltarea economică şi progresul social;
- a orienta alocarea resurselor;
- a cultiva spiritul de economisire.
Aceste funcţii ale profitului sintetizează recunoaşterea utilităţii sociale a
activităţilor desfăşurate de unităţile economice.
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Profitul reprezintă o sumă globală, ale cărui componente pot fi diferenţiate după
mai multe criterii:
1. după calea pe care a fost obţinut:
a. profit legitim, contabil - obţinut în condiţiile respectării prevederilor
legale privind calculul şi impozitarea
b. profit nelegitim, nelegal - obţinut fără muncă, prin încălcarea legii
2. după conţinutul profitului:
a.
profit brut (Prb) - obţinut prin diferenţa dintre încasări (venit sau
cifră de afaceri (CA)) şi costurile totale (CT)
Prb = CA - CT
b. profitul net ( Prn) - suma ce rămâne întreprinzătorului după plata
impozitului pe profit (Ipr)
Prn = Prb - Ipr
3.

după mărimea acestuia:
a. profit normal, ordinar sau obişnuit - reprezintă suma minimă pe care
un întreprinzător trebuie să o obţină pentru a fi stimulat să-şi
continue activitatea
b. supraprofitul (profit de monopol sau profit economic) - reprezintă un
câştig suplimentar, peste cel normal, pe care îl obţin numai anumite
firme ce dispun de unele avantaje faţă de concurenţi (avantaje de
cost, de preţ, calitate, tehnologice, condiţii naturale sau avantaje
legislative, în cazul anumitor tipuri de monopol)

Obţinerea de profit este obiectivul oricărei activităţi economice; pentru
aceasta, preţul de vânzare al produselor trebuie să fie mai mare decât
costul total mediu.
Mărimea profitului se exprimă cu ajutorul a doi indicatori principali:
-masa profitului (Pr) Pr = CA - CT
- rata profitului (p’)
1. rata profitului în funcţie de cifra de afaceri exprimă cantitatea de profit
obţinută la 100 u.m. venit
p’= (Pr / CA) x 100
2. se numeşte rata rentabilităţii; exprimă cantitatea de profit obţinută la 100
u.m. cheltuite
p’ = (Pr/CT) x 100; (rata rentabilităţii)
3. rata profitului în funcţie de capitalul utilizat exprimă cantitatea de profit
obtinuta la 100 u.m. de capital utilizat
p’ =(Pr/Kt) x 100
Mărimea profitului însuşit depinde de modul în care acesta se distribuie între
participanţii la procesul de producţie, deci la obţinerea rezultatelor activităţii
economice.
Posesorului
Posesorului
Posesorului
Posesorului

de capital tehnic îi revine
de forţă de muncă îi revine
de capital bănesc îi revine
de pământ îi revine

profit.
salariu.
dobândă.
rentă.

Întreprinzătorul care posedă toţi factorii de producţie îşi însuşeşte întregul
venit sub formă de profit.
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Mărimea şi evoluţia profitului sunt influenţate de factorii prezentaţi pe ecran.
Dă click pe fiecare factor pentru a primi explicaţii suplimentare:
• costul producţiei este în raport invers cu profitul;
• preţul de vânzare este raport direct cu profitul;
• volumul producţiei este in raport direct cu profitul;
• structura producţiei – dacă în structura producţiei predomină produsele
cu rentabilitate mare este un raport direct cu mărimea profitului, dacă
predomină produse cu grad mic de rentabilitate ,atunci raportul este
invers cu mărimea profitului ;
• viteza de rotaţie a capitalului exprimă durata unui ciclu de producţie şi
se află în relaţie directă ;
• mărimea veniturilor ce revin celorlalţi posesori (salariu, rentă,
dobândă) raport invers cu profitul.
Obiectivul întreprinzătorului este de a găsi nivelul optim al producţiei, astfel
încât prin vânzarea acesteia să obţină profitul maxim şi rentabilitatea cea mai
ridicată.
Pragul minim de rentabilitate reprezintă acel nivel al producţiei la care
costurile total sunt egale cu cifra de afaceri.
Maximizarea profitului are loc la acel nivel al producţiei la care cheltuielile
suplimentare sunt egale cu veniturile suplimentare.
( Cmg = P)
Dincolo de acest punct, se înregistrează pierderi.
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