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1.1. NECESITATEA, TIPURILE I CONINUTUL ANALIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE
a. Definiie, caracteristici

Definiie

Analiza reprezint o metod de cunoatere bazat pe
descompunerea fenomenului, a întregului, în prile
sale componente, în elementele sale constitutive, dup
care se studiaz fiecare parte component, se stabilesc
relaiile de cauzalitate, se determin factorii care le
genereaz, se formuleaz concluziile cu privire la
mersul activitii viitoare.
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- un rezultat de forma X

¦ x i , când avem de-a face cu

o analiz structural
prin care un fenomen este
5
descompus pe elementele sale componente.
Obiectul
analizei
- modificarea nivelului rezultatului fa de o baz de
comparaie, de forma 'X X1  X 0 , când avem de-a
face cu o analiz cauzal prin care o asemenea
modificare este explicat pe seama factorilor de influen.
Ca un corelativ al analizei apare sinteza, prin care se realizeaz reunirea
prilor, a elementelor unui fenomen într-un tot unitar. În timp ce analiza
presupune o dezmembrare a unui rezultat, sinteza vizeaz o examinare a
elementelor în unitatea lor. Caracterizarea deplin a unei activiti sau fenomen,
necesit îmbinarea într-o unitate a analizei cu sinteza, ca mijloace ale
cunoaterii.
Cerinele sporirii eficienei acestei metode de cercetare au impus
apariia unor tipuri de analiz în diverse domenii de activitate, inclusiv în
domeniul economic.
Caracteristicile analizei
economice
-

-

acelai efect poate fi generat de mai multe cauze;
complexitatea i intensitatea cauzei pot determina nu
numai intensitatea fenomenului obinut, ci i diferite stri
calitative ale acestuia;
în fenomenul analizat putem întâlni însuiri pe care nu le
regsim în nici un element component al acestuia;
esenial în analiza din domeniul economic îl constituie
luarea în considerare a relaiilor structural-funcionale i a
celor cauz-efect;
în realitatea obiectiv, însuirile eseniale se combin cu
cele neeseniale, secundare sau întâmpltoare;
în analiza fenomenelor economice fiind exclus
posibilitatea unor experiene pure de laborator, un rol
esenial îl joac puterea de abstracie i gândirea logic a
cercettorului, ceea ce permite stabilirea corect a
factorilor de influen i a sistemului de legturi cauzale
dintre fenomenele studiate.

Analiza economico-financiar reprezint un instrument eficace la
dispoziia factorilor de decizie din întreprindere care permite diagnosticarea
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strii de performan i echilibru financiar al întreprinderii la încheierea
exerciiului, propunându-i s stabileasc punctele tari i punctele slabe ale
gestiunii financiare, în vederea elaborrii strategiei de meninere i dezvoltare a
întreprinderii. De asemenea, ea poate face obiectul preocuprilor partenerilor
economici i financiari-bancari ai firmei, în vederea fundamentrii unor
posibile aciuni de cooperare cu respectiva întreprindere.
Obiectivele analizei economico-financiare sunt multiple, acestea
decurgând din poziiile ocupate de cei care o realizeaz i ca o consecin, din
diversitatea de puncte de vedere i de informaii la care au acces.
Analiza economico-financiar, constituie totodat o component
indispensabil într-o expertiz sau într-o negociere, vizând estimarea valorii
unei întreprinderi, cu ocazia privatizrii, fuzionrii, vânzrii de active, cotrii la
burs etc. În acest caz, analiza implic din partea analitilor pe lâng cunotine
de contabilitate i gestiune financiar i o anumit subtilitate în interpretarea
cifrelor, raportate la scopul investigaiei.
b. Clasificare

1) În raport de
momentul în
care se
efectueaz
analiza i
momentul
desfurrii
fenomenelor
studiate

a) Analiza retrospectiv sau post - factum se ocup
cu studierea fenomenelor i proceselor economice
care deja au avut loc într-o perioad de timp trecut.
Scopul acesteia este de a studia rezultatele obinute
în comparaie cu obiectivele stabilite, în vederea
stabilirii cauzelor care provoac diferite abateri în
desfurarea fenomenelor economice i s propun
msuri pentru reglarea i optimizarea activitii
economice în viitor.
b)
Analiza prospectiv sau previzional se
ocup cu cercetarea fenomenelor i proceselor care
vor avea loc într-o perioad viitoare. Analiza
previzional joac un rol important în fundamentarea
programului de activitate, în luarea deciziilor cu
caracter tactic i strategic, în alegerea variantei
optime de aciune.

În timp ce analiza retrospectiv se bazeaz pe variabile cunoscute, certe,
analiza previzional se bazeaz pe variabile incerte, ceea ce determin
utilizarea unei metodologii diferite. Astfel, analiza retrospectiv studiaz o
7

Bazele teoretice i metodologice ale analizei economico-financiare

singur variant a fenomenului, iar în cadrul su prevaleaz legturile de tip
funcional, pe când în analiza previzional sunt studiate mai multe variante,
dintre care este selectat cea considerat optim, i apar frecvent legturi de tip
stocastic.

2) În funcie de
modul de
studiere în timp
a evoluiei
fenomenelor
economice

a) Analiza static se ocup cu studierea fenomenelor
economice i a legturilor de cauzalitate care
determin starea acestor fenomene la un moment dat.
Acest tip de analiz permite cunoaterea nivelului
rezultatelor economice, a abaterilor existente la un
moment de referin ales, precum i a structurii
acestor fenomene.
b)
Analiza dinamic studiaz fenomenele
economice în micarea i condiionarea lor reciproc,
evideniind poziia pe care o dein i modificrile
survenite în diferite momente ale evoluiei lor.

Analiza static i cea dinamic trebuie s se îmbine reciproc, ceea ce
permite analiza complex a fenomenelor economice i studierea lor într-o
anumit perioad de timp.

3) În raport de
însuirile
fenomenelor
economice
cercetate

a) Analiza calitativ se ocup cu studierea laturii
intensive sau calitative a fenomenelor i proceselor
economice. Cu ajutorul acestei analize se stabilesc
însuirile eseniale ale fenomenelor economice i
factorii care sunt de aceeai natur cu fenomenele
cercetate.
b)
Analiza cantitativ cerceteaz latura
extensiv a fenomenelor economice, exprimat prin
diferite determinri cantitative, precum i
modificrile structurale intervenite în mrimea
acestor fenomene.

Dezvoltarea analizei cantitative necesit folosirea tot mai larg a
metodelor matematice moderne. Cu toate acestea, succesul aplicrii metodelor
matematice în modelarea fenomenelor economice depinde de adâncirea analizei
calitative, care trebuie s precead i s finalizeze analiza cantitativ.
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c. Coninutul analizei economico-financiar
Schema desfurrii procesului de analiz economic este prezentat în
figura 1.1.
Fenomenul Y

Ordinea de analiz

1

2.1

a

...

a2

ai - elementele
componente

an

2

3

2.2

2.3

b

c

Evoluia fenomenului

a1

factori de
gradul I
factori de
gradul II

cauze finale

Figura 1.1. Schema desfurrii procesului de analiz
Etapele
analizei
economico
-financiare

1. Delimitarea obiectului analizei, care presupune
constatarea anumitor fapte, fenomene sau rezultate
exprimate cu ajutorul unor indicatori calitativi i
cantitativi, precum i a modificrii lor în timp i spaiu;
2. Determinarea elementelor componente, a factorilor de
influen i a cauzelor care acioneaz asupra
fenomenelor studiate.;
3. Stabilirea legturilor cauzale dintre fiecare factor de
influen i fenomenul analizat, precum i între factorii
care acioneaz;
4. Msurarea influenei fiecrui factor asupra fenomenului
analizat i stabilirea factorilor cu aciune pozitiv sau
negativ, precum i a rezervelor interne nefolosite;
5. Sintetizarea rezultatelor analizei i formularea
concluziilor i aprecierilor finale asupra fenomenelor
cercetate;
6. Elaborarea msurilor i fundamentarea deciziilor
privind folosirea optim a resurselor i sporirea
eficienei activitii în viitor.
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Primele trei etape ale procesului de analiz constituie coninutul
analizei calitative. În cadrul acestei analize un accent mare se pune pe etapa
care presupune stabilirea factorilor de influen.
Factorii de influen care explic apariia i evoluia fenomenelor nu
acioneaz izolat ci interdependent, corelat, iar pentru a înelege mai bine esena
lor se impune clasificarea acestora în funcie de o serie de criterii:
a) factori sociali;
b) factori tehnici;
1) Dup natura lor
c) factori economici;
d) factori politici;

2) Dup modul cum
influeneaz asupra
fenomenelor

3) Dup locul
aciunii lor

a) factori cu aciune direct;

b) factori cu aciune indirect.

a) factorii interni (endogeni) îi au izvorul
aciunii în interiorul întreprinderii i sunt
dependeni de activitatea depus de aceasta
pentru obinerea rezultatelor stabilite.
b) factorii externi (exogeni) acioneaz din
afara întreprinderii i sunt independeni de
activitatea acesteia (inflaia, cursul valutar,
concurena).
a) factori simpli;

4) Dup coninutul lor
b) factori compleci.
Factorii simpli nu mai pot fi descompui în ali factori, în timp ce
factorii compleci permit adâncirea analizei deoarece influena lor se poate
separa pe mai muli factori simpli.
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a) factori cantitativi;
5) Dup caracterul
lor într-o relaie
cauzal

b) factori de structur;
c) factori calitativi;

Factorii cantitativi sunt purttori materiali ai factorilor calitativi, fiind
condiia indispensabil a aciunii acestor factori i se exprim în uniti de
msur diferite fa de fenomenul analizat. Aceti factori reflect latura
extensiv a fenomenului economic studiat i au rolul de amplificator al
factorilor calitativi.
Factorii de structur exprim ponderea diferitelor elemente în mrimea
total a fenomenului cercetat. Ei sunt strâns legai de factorii cantitativi, iar
modificarea lor influeneaz asupra tuturor indicatorilor sintetici ai activitii
întreprinderii, ceea ce necesit separarea influenei acestor factori pentru
aprecierea corect a activitii întreprinderii.
Factorii calitativi sunt de aceeai natur cu fenomenul analizat i se
exprim în aceleai uniti de msur. Aceti factori reflect latura intensiv a
fenomenului economic analizat i prin intermediul lor se realizeaz finalitatea
de mrime i sens a factorilor cantitativi.
Trebuie precizat c un factor îi pstreaz caracterul într-o relaie de
cauzalitate. Schimbându-se relaia se poate schimba i caracterul factorilor.
Stabilirea corect a sistemului factorial-cauzal constituie o premis
important pentru elaborarea modelelor de analiz economico-financiar.
Într-o accepiune general, modelul constituie un instrument al
cunoaterii, bazat pe abstractizarea sau reprezentarea simplificat a realitii. În
funcie de forma de reprezentare a fenomenului studiat se pot distinge trei tipuri
de modele: imitative, analogice i simbolice.

Tipuri de
modele

a) Modelele imitative se bazeaz pe reprezentarea
proprietilor caracteristice ale fenomenelor la o alt scar
(hri, machete, fotografi, etc.)
b) Modelele analogice se bazeaz pe folosirea analogiei,
respectiv cu anumite proprieti se reprezint alte proprieti
ale fenomenelor cercetate (cum ar fi graficele prin care se
reprezint evoluia fenomenelor).
c) Modelele simbolice se bazeaz pe utilizarea unor
simboluri în reprezentarea fenomenelor i a raporturilor
dintre ele (cifre, litere, etc.). Aceste modele au un caracter
abstract i se exprim formal sau matematic prin diferite
ecuaii sau inegaliti.
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În procesul de analiz economico-financiar se utilizeaz îndeosebi
modelele simbolice cum ar fi:
- modele aditive exprimate prin relaii de sum între factori;
De exemplu: CA ¦ ca i
unde: CA – cifra de afaceri total;
cai - cifra de afaceri pe produse.
- modele balaniere stabilite ca sum i diferen între elemente;
De exemplu: M = SI + I – SF
unde: M – consumul total de materiale;
SI – soldul de la începutul perioadei;
I – intrrile în cursul perioadei;
SF – soldul de la sfâritul perioadei.
- modele de produs între factori;
De exemplu: CA Ns  W  Gv
unde: N s - numrul mediu de salariai;
W – productivitatea muncii;
Gv – gradul de valorificare al produciei fabricate;
- modele de raport;
Pt
De exemplu: Re
 100
At
unde: Re – rata rentabilitii economice;
Pt – profitul total;
At – activele totale.
- modele combinate îmbin relaiile de produs, raport, sum i
diferen.
¦ qc
De exemplu: C / 1000
1000
¦ qp
unde: C/1000 – cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri;
q – volumul fizic al produciei vândute;
c – costul pe unitatea de produs;
p – preul de vânzare.
Odat identificai factorii de influen i elaborate modelele de analiz,
se trece la msurarea influenei elementelor i factorilor cu ajutorul metodelor
analizei cantitative, în scopul identificrii rezervelor de cretere a eficienei
activitii.
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TEST DE EVALUARE
1. Ce reprezint analiza economico-financiar?
Rspuns:
Analiza economico-financiar reprezint un instrument eficace la
dispoziia factorilor de decizie din întreprindere care permite
diagnosticarea strii de performan i echilibru financiar al
întreprinderii la încheierea exerciiului, propunându-i s stabileasc
punctele tari i punctele slabe ale gestiunii financiare, în vederea
elaborrii strategiei de meninere i dezvoltare a întreprinderii.
2. Enumerai etapele analizei economico-financiare.
Rspuns:

Exerciii
Exemplu rezolvat:
Dup caracterul lor, factorii de influen se clasific în:
a) Factori cantitativi, de structur i calitativi;
b) Factori naturali, tehnici, organizatorici, economici, sociali, politici;
c) Factori interni i externi;
d) Factori direci i indireci;
e) Factori simpli i compleci;
Rezolvare


De rezolvat:
Dup modul de urmrire a caracteristicilor unui fenomen, analiza poate fi:
a) Analiz microeconomic i analiz macroeconomic;
b) Analiz post-factum i analiz previzional;
c) Analiz calitativ i analiz cantitativ;
d) Analiz static i analiz dinamic;
e) Analiz pe termen scurt i analiz pe termen lung;
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1.2. METODE I TEHNICI FOLOSITE ÎN ANALIZA
ECONOMICO-FINANCIAR

Pentru analiza activitii economico-financiare a întreprinderilor se pot
folosi mai multe metode i procedee comune mai multor discipline sau
specifice analizei.

Metodele analizei
economico-financiare

a) Metode comune altor discipline:
- metoda indicilor;
- metoda gruprilor;
- metoda comparaiei;
- metoda mediilor;
- metoda corelaiei;
- metoda funciilor de producie
b) Metode specifice:
- metoda descompunerii sau
diviziunii rezultatelor economice;
- metoda stabilirii factorilor de
influen i a legturilor de
cauzalitate;
- metoda msurrii influenei
factorilor;
- metoda generalizrii.

Prim prisma celor dou laturi fundamentale ale analizei, i metodele
acesteia se împart în: metode ale analizei calitative i metode ale analizei
cantitative.
Metodele analizei calitative au ca scop studierea structurii fenomenelor,
a factorilor care le determin i a relaiilor de cauzalitate dintre factori i
fenomene.
Metodele analizei cantitative au menirea de a da finalitate legturilor de
cauzalitate, de a comensura aciunea diverilor factori, de a ierarhiza factorii în
ordinea importanei lor, de a stabili rezervele existente i msura în care acestea
au fost valorificate.
a. Metoda comparaiei rezultatelor economice

Aceast metod are un rol important în procesul de analiz, deoarece
fiecare rezultat al activitii întreprinderii se studiaz nu numai ca mrime în
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