Analizã economico-financiarã
Repere teoretice ºi practice

2

Conf.univ.dr. GHIC GRAÞIELA
Conf.univ.dr. POENARU-GRIGORESCU CARMEN JUDITH

Analizã economico-financiarã
Repere teoretice ºi practice
Ediþia a VI-a, revizuitã ºi adãugitã

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti
3

Colecþia ªTIINÞE ECONOMICE
Referenþi ºtiinþifici:
Redactor: Gheorghe Iovan
Tehnoredactor: Ameluþa Viºan
Coperta: Angelica Mãlãescu

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã de Consiliul
Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria
editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
GHIC, GRAÞIELA
Analiza economico-financiarã : repere teoretice ºi practice / Graþiela
Ghic, Carmen Judith Poenaru-Grigorescu. - Ed. a 6-a, rev. ºi adãug. - Bucureºti :
Editura Universitarã, 2015
ISBN 978-606-28-0143-4
I. Poenaru-Grigorescu, Carmen Judith
658.1:339.5(100)(075.8)
, GRI
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062801434

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poate
fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2015
Editura Universitarã
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

4

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea „Repere teoretice şi practice privind analiza economicofinanciară” tratează probleme ale analizei economico-financiare întâlnite
la nivel microeconomic atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, fiind
un excelent suport pentru cei care pătrund în „tainele” acestei discipline
sau celor care vor să exploreze această ştiinţă.
Lucrarea de faţă are un caracter metodologic punând accent pe teorii,
concepte, principii şi modelele analizei economico-financiare.
Structura cărţii permite înţelegerea şi asimilarea graduală a
cunoştinţelor prezentate, întrucât prima parte a acesteia oferă explicaţii
privind calculul principalilor indicatori economico-financiari întâlniţi în
modelele de analiză folosite în cea de a doua parte a cărţii, ceea ce face ca
procesul de învăţare să fie mult mai facil.
Analitic – pe specificul „studiilor de caz” şi având ca obiect al
investigării o serie de indicatori economico-financiari utilizaţi în activitatea
practică – au fost concepute secvenţele aplicative inserate în cadrul fiecărui
capitol al lucrării, insistându-se pe latura sistemică a diagnosticării şi
reglării corespunzătoare a diverselor situaţii constatate.
Analiza economico-financiară oferă cadrul conceptual cât şi
metodologico-aplicativ al identificării şi folosirii resurselor umane,
materiale şi financiare prin care pot fi evidenţiate aspecte ale activităţii de
producţie şi comercializare, gestionarea potenţialului intern al întreprinderii, costuri, rentabilitate, analiza situaţiei financiar-patrimonială, etc.
probleme de interes deosebit pentru activitatea practică.
Lucrarea prezentată se adresează studenţilor de la facultăţile cu profil
economic, specialiştilor din unităţile economice, managerilor, precum şi
utilizatorilor externi.
Mulţumim anticipat studenţilor şi specialiştilor care vor veni cu
observaţii şi noi sugestii asupra conţinutului lucrării pentru ca, la viitoarea
ediţie, aceasta să apară îmbunătăţită.
În finalul acestor rânduri, gândurile noastre pline de recunoştinţă se
îndreaptă spre cei care au pus suflet în formarea multor specialişti din zona
analizei economico-financiare şi care ne-au oferit sprijinul generos în
toate demersurile noastre profesionale: Prof. univ. dr. Constantin Stănescu,
Prof. univ. dr. Constantin C. Cojocaru.
Autorii
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CAPITOLUL I.
OBIECTUL ŞI METODA
ANALIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE
În actualul context economic, activitatea oricărei firme se desfăşoară într-un
mediu dinamic şi agresiv, inducând o raportare permanentă la cererea de
piaţă, o anticipare a mişcărilor concurenţei. Economia de piaţă presupune
existenţa unor legi specifice în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea
agenţii economici indiferent de domeniu. Un asemenea cadru impune
necesitatea şi utilitatea analizei economico-financiare, ca instrument de
supraveghere a activităţii şi performanţelor firmei.
1.1. Obiectul analizei economico-financiare
O problemă esenţială a oricărei ştiinţe sau discipline ştiinţifice este
delimitarea obiectului de studiu, şi anume determinarea conţinutului
fenomenelor pe care le studiază şi a sferei lor de acţiune, precum şi fixarea
raporturilor de condiţionare cu celelalte ştiinţe care cercetează fenomene şi
procese din domenii de activitate conexe.
Cunoaşterea ştiinţifică a realităţii obiective, a mecanismului de formare şi
manifestare a fenomenelor şi proceselor economico-financiare, precum şi a
legăturilor cauzale dintre acestea, face necesară utilizarea unui ansamblu de
metode şi tehnici specifice, cele mai frecvent folosite fiind: analiza, sinteza,
inducţia, deducţia şi abstractizarea.
Analiza reprezintă acea metodă raţională ce presupune descompunerea unui
întreg (fenomen sau proces) în elementele sale constructive pentru ca prin
metode specifice să fie studiate esenţa lor. Cu ajutorul acestei metode este
posibilă cunoaşterea realităţii obiective, în toată complexitatea sa. Specificul
cercetării fenomenelor economico-financiare la nivelul întreprinderii este de
natură să sublinieze primatul analizei calitative în raport cu studiul
cantitativ.
Dacă analiza presupune descompunerea unui fenomen în elementele sale
simple (inclusiv determinarea relaţiilor structural-funcţionale şi a celor
cauză-efect), sinteza constă în examinarea acestora în unitatea lor. Procesul
15

cunoaşterii ştiinţifice a realităţii obiective parcurge un drum lung, care se
interpolează între aparenţă şi esenţă, între concretul perceptiv şi concretul
logic, între întreaga complexitate aferentă întregului respectiv şi
caracteristicile sale esenţiale. Pentru sesizarea a ceea ce este principal,
caracteristic, durabil, legic, ceea ce ţine de latura internă a obiectelor,
fenomenelor şi proceselor, de manifestările esenţiale care au loc în adâncul
acestora, este necesară îmbinarea analizei cu sinteza1.
În strânsă corelaţie cu analiza şi sinteza, se utilizează şi inducţia, deducţia şi
abstractizarea.
Inducţia reprezintă acea metodă logică, ce permite stabilirea unei concluzii
general valabile pentru situaţii economice similare celei analizate, mergând
pe o filieră de la particular la general, de la exemple concrete la generalizări.
Deducţia este acea operaţiune raţională cu ajutorul căreia se poate deduce o
concluzie pornind de la general la particular.
Inducţia şi deducţia sunt legate între ele similar analizei şi sintezei.
Colaborarea dintre cele două perechi de metode conferă procesului de
cunoaştere, în ansamblul său, logica, sistematizarea şi operativitatea
necesare formulării unor decizii clare2. Totodată, operaţiunile de analiză –
sinteză, inducţie – deducţie sunt indisolubil legate de metoda abstractizării.
Abstractizarea reprezintă metoda raţională prin care se face trecerea de la
concretul ce se poate percepe la concretul logic.
În concluzie, cercetarea ştiinţifică a realităţii obiective presupune utilizarea
corelată a analizei, sintezei, inducţiei, deducţiei şi abstractizării. Motivul
este tocmai creşterea gradului de complexitate a activităţii în general, a
mecanismelor pieţei, cu implicaţii profunde asupra deciziilor luate de
manageri.
Necesitatea analizei decurge din următoarele:
- analiza ajută la cunoaşterea realităţii obiective şi la interpretarea ei;
- analiza pune la dispoziţia managementului informaţiile necesare
pentru înţelegerea dinamicii performanţelor firmei, pentru cunoaşterea factorilor ce au influenţat-o;
- analiza apreciază obiectiv eficienţa alocării şi utilizării resurselor
interne ale firmei;
- analiza contribuie la fundamentarea programelor de activitate ale
unei firme;
- analiza identifică rezervele interne şi modalităţile de îmbunătăţire a
performanţelor unei firme.
1

C.Cojocaru: Analiza economico-financiară a exploataţiilor agricole şi silvice, Ed.
Economică, Bucureşti, 1997, pag. 12
2
Ibidem, pag. 13
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1.2. Tipologia analizei economico-financiare
Diversitatea activităţilor desfăşurate de către o întreprindere şi varietatea
situaţiilor întâlnite privind conţinutul, nivelul şi caracteristicile
performanţelor economico-financiare ale acesteia, reclamă necesitatea
utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după mai multe
criterii.
Considerăm utilă o clasificare a multiplelor tipuri de analize, pe baza acestor
criterii, deoarece, astfel, deciziile pot fi direcţionate şi fundamentate în
raport de laturile, cerinţele sau segmentele analizate.
a) În funcţie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza
şi momentul desfăşurării fenomenului, distingem:
- analiza retrospectivă sau post-factum;
- analiza curentă;
- analiza previzionala sau prospectivă.
Analiza post-factum (retrospectivă) constituie un instrument de ″supraveghere şi reglare”3 a modului de funcţionare a unei întreprinderi, ceea ce
presupune cercetarea rezultatelor acesteia potrivit relaţiilor cauzalfuncţionale şi implicit relevarea gradului de realizare a obiectivelor
programate.
Acest tip de analiză îşi dovedeşte utilitatea în activitatea practică a
întreprinderii furnizând informaţii privind încadrarea sau neîncadrarea
rezultatului obţinut în limitele impuse. Evident acţionează ca o condiţie
necesară dar nu şi suficientă, dacă nu sunt luate în considerare şi măsurile
necesare remedierii unor situaţii nefavorabile pentru întreprindere.
Analiza post-factum surprinde prezentul şi trecutul ceea ce impune crearea
unei noi categorii - prin separarea prezentului de trecut - şi anume analiza
concomitentă sau curentă. Acest tip de analiză constă în urmărirea modului
în care se îndeplinesc o serie de prevederi, sau sunt contracarate acţiunile
factorilor perturbatori.
Analiza previzională sau prospectivă, presupune determinarea evoluţiei
viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor (a relaţiilor
de cauzalitate) şi acţiunilor în perspectivă. Se bazează pe variabile
presupuse, incerte. O astfel de analiză stă la baza elaborării strategiilor de
dezvoltare ale firmei.
b) Din punctul de vedere al studierii însuşirilor esenţiale ale
fenomenului economico-financiar, întâlnim:
- analiza calitativă;
- analiza cantitativă.
3

M.Niculescu: Diagnostic global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997, pag. 30
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Analiza calitativă studiază esenţa fenomenului, însuşirile sale de bază,
factorii care îl determină. Utilizează metoda abstractizării, stabilind
modelele cibernetice în care sunt prinse legăturile esenţiale caracteristice
fenomenelor economico-financiare.
Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenelor economico –
financiare prin determinări cantitative.
În analiza cantitativă îşi găsesc un câmp tot mai larg de aplicare metodele şi
procedeele matematicii moderne.
Exactitatea cuantificării acţiunilor diverşilor factori este dată de
corectitudinea modelelor şi a relaţiilor matematice folosite.
c) După nivelul la care se realizează analiza, există4:
- analiza microeconomică;
- analiza mezoeconomică;
- analiza macroeconomică.
Analiza microeconomică vizează fenomenele economico-financiare la
nivelul firmei considerată ca un sistem sau a subdiviziunilor sale
organizatorice.
Analiza mezoeconomică studiază fenomenele şi procesele la nivelul
sectorului sau al ramurii de activitate în scopul evidenţierii poziţiei firmei pe
piaţă, a capacităţii concurenţiale a acesteia, a situaţiei produselor de
substituţie etc.
Analiza macroeconomică presupune studierea fenomenelor la nivelul
economiei naţionale sau al economiei mondiale, operând preponderent cu
indicatori globali sau mărimi agregate (produsul intern brut, rata medie de
rentabilitate a sectorului ş.a.m.d.).
d) După modul de urmărire în timp a fenomenelor, distingem:
- analiza statică;
- analiza dinamică.
Analiza statică5 studiază fenomenele, precum şi elementele şi factorii care
influenţează asupra acestora la un moment dat, relevând pe baza relaţiilor
existente între acestea, o anumită poziţie a fenomenului supus analizei.
Analiza dinamică cercetează fenomenele economice în evoluţia lor în timp.
Evidenţierea legăturii dintre diferitele poziţii succesive ale fenomenelor
economice se face pe baza cercetării factorilor care au determinat aceste
schimbări poziţionale.
e) După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul, distingem:
- analiza pe termen scurt;
- analiza pe termen lung.
4

Ibidem, pag. 31
Noţiunea de static este legată de modul de efectuare a analizei şi nu de natura
fenomenului, deoarece fenomenele, prin natura lor, nu pot fi statice.

5
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Analiza pe termen scurt se referă la unitatea de timp mai mică de un an,
fiind utilizată frecvent de managementul operativ, intern. Acest tip de
analiză operează preponderent cu modele de tip determinist.
Analiza pe termen lung operează cu date care depăşesc termenul de un an,
utilizând în acest scop modele de tip statistic sau stocastic.
f) După criteriile de studiere a fenomenelor, distingem:
- analiza economică;
- analiza financiară, luată separat sau împreună cu prima, devenind
analiză economico - financiară;
- analiza tehnico-economică.
Preponderenţa unui tip sau altul de analiză economico-financiară este în
concordanţă cu cerinţele şi obiectivele procesului managerial dintr-o
anumită împrejurare sau etapă. Evident, seria criteriilor în funcţie de care
pot fi stabilite şi alte tipuri de analiză economico – financiară nu este
epuizată6.
1.3. Funcţiile analizei
Importanţa analizei economico – financiare rezultă şi din funcţiile acesteia.
Astfel, subliniem:
a) funcţia informaţională, cea care asigură valorificarea datelor furnizate
de întregul sistem de evidenţă economică, în scopul informării centrelor de
decizie asupra modului de realizare a performanţelor economico-financiare,
precum şi a cauzelor care au generat eventuale dereglări.
b) funcţia de evaluare a potenţialului tehnico-economic al
întreprinderii, capătă contur şi se materializează prin cele două laturi ale
sale: diagnostic şi respectiv reglare.
c) funcţia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficienţă atât în
condiţiile unor funcţiuni reale (în stadiul de execuţie), cât şi în cel de analiză
a potenţialului corelat cu cererea de produse, reprezintă o cerinţă obiectivă a
desfăşurării activităţii în oricare domeniu al vieţii economico-sociale.
Utilitatea practică a acestei funcţii, îşi dovedeşte aplicabilitatea atât în faza
de estimare a capacităţii de ofertare a întreprinderii, cât şi post-factum, ca
măsură a verificării modului de utilizare eficientă a resurselor intrate în
circuitul economic, prin nivelul efectelor obţinute în raport cu acestea7.
d) funcţia de identificare şi mobilizare a rezervelor interne - analiza are
rolul de a cuantifica aspectele de ordin cantitativ şi calitativ privind
6

M. Gust: Analiză economico – financiară, Ed. Independenţa Economică, Bucureşti, 2003,
pag. 15
7
V.Robu, N.Georgescu: Analiză economico – financiară, Ed. OMNIA UNI S.A.S.T.,
Braşov, 2000, pag. 16
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performanţele economico-financiare realizate, de a semnala deficienţele de
ordin financiar privind degradarea
rentabilităţii şi creşterea riscului, de a evalua calitatea managementului prin
nivelul performanţelor obţinute, de a dezvălui raporturile dintre fenomenele
producţiei, schimbului şi consumului şi de a oferi pe aceste baze informaţii
certe privind modul de gestionare a patrimoniului, prefigurând totodată
cerinţele supravieţuirii în viitor a întreprinderii.
e) funcţia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economicofinanciar, presupune analiza relaţiilor directe sau indirecte ce se stabilesc cu
diferiţi parteneri.
1.4. Factorii care determină schimbări de stare în funcţionarea
sistemelor microeconomice
Factorii, ca forţe motrice ale dezvoltării, determină formarea şi modificarea
unui fenomen economic, a unui rezultat. Aceştia, în general, nu acţionează
izolat, ci interdependent, într-un sistem de legături cauzale bine definit.
Studierea factorilor, a naturii şi a mecanismelor prin care ei participă la
modificarea rezultatelor, la găsirea căilor de creştere a performanţelor
firmei, este în esenţă obiectul activităţii de analiză.
Pentru efectuarea unui studiu sistematic al factorilor este necesară gruparea
acestora după anumite criterii.
Analiza tuturor categoriilor de factori este absolut necesară în abordarea
fenomenelor economice, deoarece conexiunile care există între aceştia se
reflectă în rezultatele activităţii economico-financiare.
a) După conţinutul lor, distingem următoarele categorii de factori:
- tehnici;
- tehnologici;
- organizatorici;
- economici;
- social-politici;
- demografici;
- psihologici;
- biologici;
- naturali etc.
b) După caracterul lor în cadrul unei relaţii cauzale, distingem:
- factori cantitativi, care sunt purtătorii materiali ai celor calitativi şi
multiplicatori ai acestora;
- factori calitativi au
aceeaşi natură cu fenomenul analizat,
deosebindu-se de acesta prin gradul de extensie;
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