
PROFITUL
Conţinut	economic
Forme	de	profit

Determinarea	mărimii
Factori	determinanţi



Profitul - Excedentul veniturilor totale 
peste nivelul costurilor de producţie. 

- Formă de venit obţinută în urma folosirii factorului capital în cadrul activităţii
economice (în sens restrâns) sau rezultat de ansamblu al acestei activităţi (în
sens larg).



raţionalitate, profit şi rentabilitate
Recunoaşterea activităţii ca socialmente utilă
Eficienţa activităţii economice



teorii asupra profitului:

•remuneraţia factorului capital (preţ, dobândă), 
•recompensă pentru investire, 
•retribuirea întreprinzătorului, 
•beneficiul organizării şi conducerii (combinarea) unei 
activităţii economice utile şi eficiente,



teorii asupra profitului:

•recompensă pentru inovaţie, 
•primă pentru asumarea riscurilor de către întreprinzător
•rezultatul unor dezechilibre pe piaţă sau conjuncturi 
favorabile producătorului (ofertantului), 
•efect al concurenţei imperfecte.



funcţiile profitului:

•stimulează progresul tehnic
•stimulează asumarea riscului de către întreprinzători
•stimulează creşterea eficienţei
•asigură resurse pentru dezvoltare
•asigură resurse pentru activităţi sociale



Profit normal (obişnuit)

• minimul de câştig considerat satisfăcător pentru ca întreprinzătorii
să-şi investească capitalul într-o anumită ramură, regiune, economie.
Este însuşit în general de către toţi agenţii economici.



Profit suplimentar

• câştig (de regulă cu caracter temporar) peste cel obişnuit realizat de
către agenţii economici cei mai eficienţi (peste media ramurii).
Stimulent pentru preocuparea permanentă de reducere a costurilor şi
introducerea de noi produse şi tehnologii.



Profit nelegitim (necuvenit)

• câştig rezultat în urma nerespectării cadrului legislativ, al regulilor
concurenţiale şi/sau al controlului pieţei.



masa şi rata profitului



Profitul (masa profitului):

Pr	=	VT	– CT

Profit	economic	=	VT	- Cost	economic



profit brut şi profit net

• înainte şi după impozitare



repartizarea profitului:

• dividende
• fonduri firmă (dezvoltare, rezervă, etc) 



Rata profitului capitalul investit: 

•Arată profitul obţinut în urma investirii a 100 u.m. 
în activitatea respectivă. .
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Rata profitului la cifra de afaceri: 

•Arată profitul obţinut la 100 u.m. cifră de afaceri 
(venit total) realizată în activitatea respectivă. .
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Rata profitului la costuri (rata rentabilităţii): 

•Arată profitul obţinut în urma cheltuirii productive 
a 100 u.m. 
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căi şi mijloace de creşterea a profitului


