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Profitul

Unitatea de învãþare 6

Activitatea economicã se bazeazã pe raþionalitate, iar în economia de piaþã aceasta
este relevatã de profit.

Scopul oricãrui agent economic este obþinerea profitului ºi chiar maximizarea
lui. O activitate economicã în care nu se obþine profit nu este interesantã pentru nici
un agent economic ºi poate conduce în cele din urmã la pierderi ºi chiar faliment.

6.1. Ce este profitul?

Profitul reprezintã ceea ce îi rãmâne agentului economic dupã efectuarea
cheltuielilor.

Profitul se calculeazã scãzând din ceea ce se obþine (încaseazã) ceea ce s-a
cheltuit.

Pr = V – CT,
unde: Pr – profitul;

V – venitul;
CT – costul total.

V = CA = QP

unde: CA – cifra de afaceri (volumul încasãrilor din activitatea proprie);
QP – valoarea producþiei.

De asemenea, profitul se determinã ºi ca diferenþã între preþul de vânzare al
unui bun (P) ºi costul sãu de fabricaþie (CTM).

       /
Pr V CT

Pr V CT Q Pr / buc. P CTM
Q Q Q

Exemplu: Iatã evidenþa contabilã a unei societãþi comerciale, în care se
prezintã urmãtoarele:
1. Cheltuieli materiale 100 mld. u.m.
2. Cheltuieli salariale 80 mld. u.m.
3. Volumul producþiei 100 000 buc.
4. Preþul de vânzare 2 000 000 u.m.

Dupã parcurgerea acestei unitãþi de învãþare veþi fi capabili:
• sã definiþi profitul;
• sã calculaþi indicatorii ce caracterizeazã mãrimea

profitului;
• sã identificaþi factorii ce influenþeazã în mod direct ºi

indirect mãrimea profitului.
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Profitul societãþii ºi profitul pe unitatea de produs (profitul unitar) se
calculeazã astfel: Pr = V – CT
V = Q·P = 100 000 · 2 000 000 = 200 mld. u.m.
CT = Cmat + Csal = 100 mld. u.m. + 80 mld. u.m. = 180 mld. u.m.
Pr = 200 mld. u.m. – 180 mld. u.m. = 20 mld. u.m.

  
20 mld. u.m.

/ buc. 200000 u.m./buc.
100000buc.

Pr
Pr

Q
sau Pr / buc. = P – CTM

  
CT

CTM
Q

180 mld. u.m.
1,8 mil. u.m.

100000 buc.
Pr / buc. = P – CTM = 2 mil. u.m. – 1,8 mil.u.m. = 200 000 u.m./buc.

În condiþiile economiei de piaþã, profitul reprezintã motivaþia acþiunii economice,
este dovada utilitãþii unei activitãþi. Alãturi de dobândã, salariu ºi rentã, profitul
reprezintã venit fundamental în economia de piaþã.

6.2. Funcþiile profitului
Profitul este un indicator deosebit de important în activitatea economicã. De

mãrimea lui depinde mãrimea activitãþii economice ºi, chiar, dezvoltarea societãþii.
Profitul este un indicator ce reflectã, alãturi de producþie, rezultatele (efectele)

activitãþii economice, cifra de afaceri. Profitul îndeplineºte mai multe funcþii ºi anume:
• stimuleazã agenþii economici în activitatea pe care o desfãºoarã;
• determinã iniþierea ºi desfãºurarea unei activitãþi aducãtoare de profit;
• determinã acceptarea riscurilor de cãtre agenþii economici;
• sporeºte eficienþa utilizãrii factorilor de producþie.

6.3. Indicatorii ce caracterizeazã mãrimea profitului
Profitul este compatibil cu raþionalitatea, pe seama lui are loc dezvoltarea

activitãþii economice. Asta nu înseamnã, însã, cã orice agent economic obþine aceeaºi
mãrime a profitului în orice moment al existenþei sale. Ca atare, mãrimea profitului
este variabilã. Acest lucru este evidenþiat cu ajutorul indicatorilor:

A. masa profitului;
B. rata profitului.
A. Masa profitului se determinã ca diferenþã între încasãrile firmei într-o perioadã

ºi cheltuielile acesteia, sau ca diferenþã între preþul unui produs ºi costul sãu de
fabricaþie.

Pr = V – CT
Pr / buc. = P – CTM

B. Rata profitului se determinã ca raport procentual între profit ºi:

• cifra de afaceri:  Pr/CA

Pr
R

CA
100;

• cost total:  Pr/CT

Pr
R

CT
100.

Acestei rate i se mai spune ºi rata rentabilitãþii.
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• capitalul utilizat:  Pr/K

Pr
R

K
100.

Rezultatele obþinute prin calcularea acestor trei rate ale profitului nu sunt
identice, deoarece costul total nu este identic cu cifra de afaceri ºi capitalul.

6.4. Tipurile profitului
Orice agent economic, în activitatea pe care o desfãºoarã,

doreºte sã obþinã profit. Fiecare se strãduieºte sã obþinã un
profit cât mai mare, de aceea unii participã la desfãºurarea
activitãþii economice ºi alþii nu.

Profitul obþinut de agenþii economici în
activitatea pe care o desfãºoarã poate fi profit le-
gitim sau nelegitim.

Profitul legitim este obþinut de orice agent
economic pentru activitatea desfãºuratã.

Profitul nelegitim sau venit necuvenit este profitul obþinut de un agent eco-
nomic fãrã a avea vreo contribuþie la activitatea economicã. Acest gen de profit se
obþine prin „umflarea costurilor”, sustragerea de la plata impozitelor ºi taxelor,
înregistrãri duble, economii pentru protecþia mediului înconjurãtor, practicarea unor
preþuri de vânzare ridicate etc.

De asemenea, profitul poate fi profit normal ºi supraprofit sau profit de monopol.
Profitul normal este obþinut de agentul economic din activitatea pe care o

desfãºoarã ºi este considerat suficient pentru a-ºi continua activitatea. Profitul nor-
mal este obþinut de agentul economic în condiþii de concurenþã.

Supraprofitul sau profitul de monopol este obþinut de acel agent economic
care deþine monopolul pe piaþã. În situaþia în care se obþine profit de monopol
înseamnã cã s-a obþinut ºi profit normal, reciproca nefiind adevãratã.

Profitul obþinut ca diferenþã între venituri ºi cheltuieli este profitul brut. Dacã
din acest profit brut se scade impozitul pe profit se obþine profitul net.

Prbrut = V – CT
Prnet = Prbrut – Impozit pe profit
Profitul net se mai numeºte ºi profit admis.

6.5. Factorii care influenþeazã mãrimea profitului
Profitul obþinut de agenþii economici dintr-o þarã nu are aceeaºi mãrime an de

an. Mãrimea profitului variazã în funcþie de acþiunea anumitor factori economici.
Dintre aceºtia menþionãm:

ã nivelul preþului de vânzare – influenþeazã direct proporþional mãrimea
profitului.

Exemplu: Dacã un bun X are un cost de fabricaþie de 10 000 u.m. ºi se vinde
cu 12 000 u.m., profitul unitar al bunului X este de 2 000 u.m. Dacã preþul
bunului X creºte la 12 500 u.m., în condiþiile în care costul de fabricaþie rãmâne
nemodificat (10 000 u.m.), atunci profitul creºte la 2 500 u.m.
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ã nivelul costului unitar – influenþeazã invers proporþional mãrimea profitului.
Exemplu: Dacã preþul de vânzare al unui bun este de 12 000 u.m., iar
costul de fabricaþie este 10000 u.m., profitul unitar este 2 000 u.m.
În condiþiile în care preþul rãmâne nemodificat (12 000 u.m.), iar costul
unitar scade (9 000 u.m.), profitul va creºte la 3 000 u.m.

ã volumul producþiei – influenþeazã direct proporþional mãrimea profitului. Pe
mãsurã ce producþia creºte, creºte ºi profitul. Dacã producþia scade, scade ºi profitul.

ã calitatea produselor – influenþeazã direct proporþional mãrimea profitului;
ã structura producþiei – poate influenþa atât direct cât ºi indirect mãrimea

profitului. Dacã în totalul producþiei ponderea cea mai mare o au produsele ce aduc
un profit ridicat, atunci profitul firmei va creºte; dacã, dimpotrivã, ponderea cea
mai mare o au produsele cu profit mic ºi acestea se vând foarte bine, atunci profitul
firmei va fi mai mic.

ã viteza de rotaþie a capitalului – influenþeazã direct proporþional mãrimea
profitului. Dacã viteza de rotaþie a capitalului creºte, atunci ºi masa profitului creºte,
dacã scade viteza de rotaþie a capitalului, atunci ºi masa profitului scade.

Profit, rata profitului, rata rentabilitãþii, profit normal, supraprofit (profit de monopol),
profit legitim, profit nelegitim, profit brut, profit net (admis).

• Faliment – situaþia în care un agent economic se aflã în imposibilitatea de a-ºi
continua activitatea economicã.

• Monopol – formã a concurenþei imperfecte, caracterizatã prin existenþa pe piaþã a
unui singur producãtor ºi a unei multitudini de consumatori.

• Profit admis – profit ce rãmâne agentului economic dupã plata impozitelor.
• Raþionalitate – a obþine bunuri, servicii în condiþii impuse (resurse limitate).

, Profitul reprezintã câºtigul agentului economic.
, Profitul este un indicator care reflectã efectele obþinute de agentul economic.
, Rata profitului calculatã la costul total reprezintã rata rentabilitãþii.
, Profitul suplimentar sau supraprofitul se obþine în condiþii de monopol.
, Profitul net este profitul de care dispune agentul economic.
, Cu cât salariul, renta ºi dobânda sunt mai mari, cu atât profitul va fi mai mic.

1. Dacã viteza de rotaþie a capitalului scade, ce se întâmplã cu masa profitului?
Argumentaþi.

2. Rata profitului calculatã la cifra de afaceri este mai mare decât rata profitului
calculatã la costul total? Exemplificaþi.
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Volumul 
producţiei Preţ Cost 

unitar 
Profit 
unitar 

Profit 
total 

Rata profitului în funcţie de 
cifra de afaceri 

1 10 7    
2 10   8  
3 10    50% 
4 10  3   
5 10   10  

 8. Dacã profitul reprezintã 40% din cifra de afaceri, calculaþi rata profitului la costul total.

I. Precizaþi efectul:
1. Dacã producþia creºte, costul total ............................................ .
2. Dacã producþia scade, costul fix mediu ................................... .
3. Dacã producþia scade, costul variabil mediu ............................ .
4. Dacã producþia creºte, costul total mediu ................................. .
5. Dacã producþia creºte, costul marginal ..................................... .
6. Dacã productivitatea creºte, la nivel microeconomic, costul total mediu

............................................ .
7. Dacã cifra de afaceri creºte, iar profitul nu se modificã, rata profitului calculatã la

costul total .................................... .
8. Dacã productivitatea creºte exclusiv pe seama creºterii producþiei fizice, cheltuielile

salariale pe unitatea de produs .............................................. .
9. Dacã preþul creºte, oferta .................................  .
10. Dacã oferta scade, preþul .......................................  .

II. Asociaþi corect termenii din coloana A cu informaþiile din coloana B.
A B

1. CFM a. (O / O
0
) : (P / P

0
)

2. CVM b. (CT
1
 – CT

0
) / (Q

1
 – Q

0
)

3. CTM c. (Pr / CT)·100
4.C

mg
d. Q / L

5. W
mL

e. CF / Q
6. Pr f. CTM – CFM
7. K

e o/p
g. CFM + CVM

8. Rpr / CT h. CA – CT

3. Dacã durata unei rotaþii creºte, masa profitului creºte? De ce?

4. Dacã în intervalul T
0
 – T

1
 volumul producþiei ºi încasãrile unei firme se dubleazã,

iar preþul produsului ºi costul sãu de fabricaþie rãmân nemodificate, masa ºi rata profitului
calculatã la cifra de afaceri se modificã? Demonstraþi.

5. Rata profitului calculatã la cifra de afaceri este de 50%. Calculaþi rata profitului la
costul total.

6. Dacã profitul reprezintã 25% din costul total, aflaþi rata profitului la cifra de afaceri.

7. Competaþi tabelul:
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III. Rezolvaþi:
1. Dacã preþul creºte cu 20%, în condiþiile unui coeficient de elasticitate a

ofertei în funcþie de preþ egal cu 2, calculaþi modificarea ofertei.

2. O societate comercialã utilizeazã un capital în valoare de 150 mld. u.m., din
care 80% capital fix. În condiþiile în care capitalul fix se amortizeazã în 12 ani,
calculaþi capitalul consumat de firmã într-un an.

3. Calculaþi costul total, costul fix ºi costul variabil ºtiind cã existã urmãtoarele
cheltuieli: cheltuieli cu materii prime = 50 u.m.; amortizarea utilajelor = 20 u.m.;
salarii directe = 5 u.m.; salarii indirecte = 3 u.m.; dobânzi = 10 u.m.; combustibil,
energie, apã pentru producþie = 2 u.m.

4. Completaþi tabelul ºi reprezentaþi grafic datele din tabel:

Q CF CV CT CFM CVM CTM Cmg 
1 40       
2   68    12 
3      25.2  
4       20 
5     16   
6  120      

1. În perioada T
0
–T

1
 producþia unei societãþi creºte cu 10%, iar volumul

capitalului s-a redus cu 20%. Calculaþi modificarea productivitãþii medii a
capitalului în intervalul T

0
–T

1
.

2. În momentul T
0
, o societate comercialã foloseºte 10 utilaje de producþie pentru a

obþine o producþie de 10 000 bucãþi din bunul X. În momentul T
1
, foloseºte încã 2 utilaje ºi

obþine o producþie suplimentarã de 5 000 bucãþi. Calculaþi productivitatea medie ºi
productivitatea marginalã a capitalului.

3. Raportul dintre preþ ºi cost total mediu este 4/3. Calculaþi rata profitului în funcþie
de cifra de afaceri.

4. O societate comercialã obþine, în decurs de un an, o ratã a profitului (calculatã în
funcþie de costul total) de 30% ºi un profit de 24 000. Cunoscând cã salariile sunt egale cu
profitul ºi de 3 ori mai mari decât amortizarea, calculaþi costurile materiale ºi amortizarea.

5. În condiþiile în care profitul creºte cu 50%, iar costurile scad cu 25%, aflaþi
modificarea ratei profitului (calculatã la costurile totale).

6. În condiþiile în care costul reprezintã 60% din valoarea producþiei, calculaþi rata
profitului în funcþie de costul total.

Barem de notare: Pentru rezolvarea problemelor 1, 3, 6 se acordã 1 punct, iar
pentru rezolvarea problemelor 2, 4, 5 se acordã 2 puncte. Pentru testul de evaluare
se acordã 1 punct din oficiu.




