Analiza econ
nomică – proceeduri dee lucru (Sintezaa)
1. Analiiza în dinam
mică
– măsuurarea evoluuţiei unui fennomen/acţiuuni/rezultat într-o periooadă dată, utilizând ca tehnică
t
de
lucru CO
OMPARAŢ
ŢIA între nivvelul realizaat (1) şi niveelul din bazaa de comparraţie (0).
Nivel di
din baza de comparaţiee: Anul annterior, BV
VC, Planul de afaceri,, Valoarea m
medie din
ramura de activitatte, Compannii concurennte
1.1. în valori absoolute (unittăţi de măssură): lei, kg,
k m, tonee, bucăţi, nuumăr: perssoane, zile
etc..........
Abatereea rezultatuluui (R)= niivel realizat (R1) – niveel din baza dde comparaţţie (R0)
R = R1 - R0 = R2018 – R2017 = +/1.2. în valori
v
relatiive (%)
a) Indiccele de evooluţie (%) (IR) – măssoară în procente graddul de realiizare al fennomenului
analizatt, calculat caa raport proccentual întree cele două nivele
IR = R1//R0 x 100 = „X” %
Există uurmătoarele situaţii:
IR = 1000% - obiecttiv realizat iintegral
IR > 1000% - obiecttiv realizat ppeste aşteptăări
IR < 1000% - obiecttiv realizat ssub aşteptărri, realizat pparţial, neîndeplinit
b) Abateerea relativăă (%) IR
IR = IR
R - 100
c cât la suttă s-a depăşşit sau nereaalizat obiecttivul (fenomenul) analizzat
Semnifiicaţia este: cu

Notă!
Obligatooriu se correlează evolluţia în vallori absolutte cu evoluuţia în valoori relative pentru ca
rezultatuul analizei să
s aibă sens
Exempllu 1
Pot exissta două com
mpanii caree înregistreaaza aceeaşi creştere a vânzărilor
v
(aa cifrei de aafaceri) în
valori abbsolute:
+ 10.000 lei, însă inndicii de evooluţie sunt ddiferiţi:
%
- compaania A, ICa = 110%; ICa = ICa – 100 = +10%
- compaania B, ICa = 125%; IICa = ICa – 100 = +25%
%
I
ICaA
< ICaaB, compania B are un
n rezultat maai bun dacâât companiaa A în condiiţiile
aceleasii creşteri a vvânzărilor

Exempllu 2
In interiiorul compaaniei se înreggistrează urrmătoarele eevoluţii (valoori absolutee şi relative):
Venituriile: + 1000 llei, IVt = 1110%, IVt = +10% (effect)
Cheltuieelile: +800 llei, ICh = 1112%, ICh = +12% (eefort)
Profitul (Vt – Ch) : + 200 lei, IIP = ?
IVt < ICh,
I
efectul creşte cu m
mai puţin deecât creşte ef
efortul sau, cu alte cuviinte efortull creşte cu
mai mu
ult decât creşşte efectul, ceea ce ducce la o evolu
uţie a profittului sub niivelul creşteerii
venituriilor, iar rataa rentabilităăţii (P/Ca x 100) (lei prrofit la fiecaare 100 lei oobţinuţi din
n vânzare)
va scadee, ceea ce reeflectă un aspect
a
negattiv.
2. Analiiza în strucctură (struccturală), a greutăţii
g
specifice (gi)
gi = parte/î
/întreg x 100
Semnifiicaţia este: cât
c la % din întreg deţinne fiecare diin elementelle componente

3. Analiiza pe factoori de influeenţă
- etapele 22, 3, 4 din pprocesul de aanaliză
Exemplificare pe baaza tabeluluui de la exem
mplul 1

