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Abstract
În ciuda utilizării frecvente, noţiunea de performanţă este foarte rar definită în mod explicit,
de cele mai multe ori, înţelesul acesteia fiind considerat a fi cunoscut în mod implicit.
Studiind problematica concluzionăm că performanţa este fie: rezultatul excelent al unei
acţiuni, rezultatul unei acţiuni, indiferent că este excelent sau nu, sau capabilitatea maximă.
Totodată aceasta este abordată adesea ca fiind o funcţie a două componente: eficacitate şi
eficienţă. Având în vedere cele două componente propunem două matrice de analiză ce
reflectă perspectiva statică și dinamică a performanței.

1. INTRODUCERE
În ciuda utilizării frecvente, noţiunea de performanţă este foarte rar definită în mod explicit,
de cele mai multe ori, înţelesul acesteia fiind considerat a fi cunoscut în mod implicit.
Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române performanţa este „un rezultat deosebit de bun,
obţinut în sport, într-un domeniu de activitate practică, etc.; rezultatul cel mai bun dat de o maşină, de
un aparat, etc.” (Breban V., 1980). Este „un rezultat prestigios obţinut de un sportiv sau de o echipă;
prin extensie, realizare deosebită într-un domeniu de activitate practică. Rezultatul cel mai bun dat de
un sistem tehnic, de o maşină, de un aparat, etc.” (Stănciulescu A., 2005). O primă observaţie care se
degajă este aceea că explicitările fac distincţie între performanţa sistemelor biologice şi performanţa
sistemelor mecanice. Pe de o parte, dacă avem în vedere sistemele biologice, performanţa este un
rezultat deosebit de bun, sau un rezultat prestigios, o realizare deosebita, iar, pe de altă parte, dacă
avem în vedere sistemele mecanice, performanţa arată capabilitatea, potenţialul, capacitatea, nivelul
maxim ce poate rezulta, ce poate fi realizat în cazul sistemelor productive sau oferit în cazul
produselor – este o stare şi nu un rezultat. Dacă în cazul sistemelor mecanice înţelesul este evident, în
cazul celor biologice se pune problema semnificaţiei noţiunilor de „deosebit de bun”, „prestigios” şi
„deosebit”. „Deosebit de bun” are înţelesul de „cât se poate de bun, foarte bun”, „prestigios” are
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înţelesul de „care se impune prin mărime,
valoare, importanţă; care are prestigiu, adică
apreciere de care se bucură datorită calităţilor,
cunoştinţelor, talentului, etc.” şi „deosebit” are
înţelesul de „diferit de altul, altfel” sau „ieşit
din comun, neobişnuit; distins, remarcabil”
(Breban V., 1980; Stănciulescu A., 2005).
Dacă în cazul sistemelor mecanice
performanţa reflectă un maxim, rezultatul cel
mai bun, în cazul sistemelor biologice
performanţa nu înseamnă neapărat rezultatul
cel mai bun, ci un rezultat foarte bun – în cele
mai multe cazuri nivelul rezultatului nu este
ceva bine stabilit, ci unul încărcat cu
subiectivismul celor care apreciază. Fiind
vorba de subiectivitatea aprecierii se degajă şi
o a doua observaţie – oare nu se poate ca un
rezultat considerat foarte bun să fie de fapt
unul prost? Ca soluţie la subiectivitatea
aprecierii am putea lua în calcul verdictul
timpului. În acest context, managementul
întreprinderii este performant, în măsura în
care realizează o performanţă, adică obţine un
rezultat foarte bun, confirmat a fi astfel de
trecerea timpului. Însă, această afirmaţie ridică
o altă întrebare: Dacă managementul
întreprinderii nu obţine un rezultat foarte bun
înseamnă că nu are performanţă? Deci, avem
ce evalua? În situaţia fericită în care nivelul
rezultatului este bine stabilit acesta poate fi
apreciat ca fiind deosebit dacă este superior
obiectivelor asumate, superior rezultatelor
obţinute în trecut, sau rezultatelor obţinute de
alţii.
O altă definiţie tradusă dintr-unul dintre
cele mai folosite dicţionare explicative al
limbii engleze explică termenul performanţă
(„performance”) ca fiind, printre altele,
„proporţia/măsura în care o investiţie este
profitabilă” sau „capabilităţile unei maşini sau
al unui produs” (Pearsall J., 1999). Extinzând,
am
putea
spune
că
managementul
întreprinderii este performant dacă este capabil
să aducă profit sau este avantajos, util, cu
menţiunea că profitul nu se traduce neapărat
printr-un plus financiar, însemnând un câştig,
un folos, un beneficiu, sau, după cum se zice
în economie politică, forma transformată a
plusvalorii – deci poate fi de natură diversă:
financiară, socială, ecologică, etc. Aşadar,
performanţa se traduce prin profitul realizat –
rezultatul acţiunii, iar evaluarea performanţei
prin aprecierea plusului realizat.
Având în vedere definiţiile menţionate,
dacă transpunem conceptul de performanţă din
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sfera sistemelor mecanice am putea considera
performanţa managementului întreprinderii ca
fiind rezultatul cel mai bun ce îl poate realiza,
nivelul maxim ce îl poate oferi. Numai că, în
cazul sistemelor biologice, apare problema
identificării nivelului maxim, lucru care este
foarte greu de realizat, dacă nu imposibil, cel
puţin în stadiul actual de cunoaştere. Ca
soluţie s-ar putea lua în considerare un nivel
ideatic – cel mai probabil stabilit în mod
subiectiv, având în vedere complexitatea
sistemelor biologice. În această situaţie, un
eventual proces de evaluare a performanţei ar
fi fără sens dacă performanţa ar fi nivelul
ideatic, pentru că acesta este deja stabilit, însă
ar căpăta sens dacă procesul de evaluare ar
urmării raportarea nivelului atins de
managementul întreprinderii la nivelul ideatic.
Practic, în sensul celor menţionate, am avea de
a face mai degrabă cu o evaluare a nonperformanţei şi nu a performanţei.
Aşadar, concluzionând, putem spune că
performanţa este fie:
 rezultatul excelent al unei acţiuni;
 rezultatul unei acţiuni, indiferent că
este excelent sau nu;
 capabilitatea maximă.

2. PERFORMANŢA CA FUNCŢIE
DE EFICACITATE ŞI EFICIENŢĂ
Adesea performanţa este văzută ca fiind
o funcţie a două componente: eficacitate
(„efectiveness”) şi eficienţă („effciency”)
(Dănăiaţă I., 2004; Băileşteanu Gh., 2005;
Verboncu I., 135; Niculescu M., 1999;
Ionescu Gh., 2001).

Performanţa  f (eficacitate, eficienţă )
(1)
Sau, simplu spus:

Performanţa  Eficacitate  Eficienţă
(2)
Spre exemplificare, redăm în cele ce
urmează unele definiţii regăsite în literatură:

performanţa „este un rezultat
deosebit
obţinut
în
domeniul
managementului, economic, comercial,
etc. ce imprimă caracteristici de
competitivitate, eficienţă şi eficacitate
organizaţiei şi componentelor sale
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procesuale şi structurale” (Verboncu I.,
2005);

performanţa „este o stare de
competitivitate a întreprinderii, atinsă
printr-un nivel de eficacitate şi
productivitate care-i asigură o prezenţă
durabilă pe piaţă”(Niculescu M., 1999);

performanţa
constă
în
„atingerea scopurilor care ţi s-au dat în
convergenţă cu orientările întreprinderii”
(Noye D., 2002). Astfel, performanţa nu
este o simplă constatare a unui rezultat ci
este consecinţa unei comparaţii între
rezultat şi obiectiv;

performanţa înseamnă „gradul
de succes în atingerea obiectivelor
declarate” (Devine P., 1979);

„a
măsura
performanţa
înseamnă a aprecia valoarea, iar a
cunoaşte valoarea înseamnă ’a traduce’
performanţa” (Albu C., 2004);

performanţa este „o măsură a
succesului întreprinderii perceput de
public” (Callot Ph., 1994);

performanţa este o stare de
competitivitate (a unui agent economic, a
unui manager, etc.) atinsă printr-un nivel
de eficacitate şi eficienţă care asigură o
prezenţă durabilă în timp (Băileşteanu
Gh., 2005).
Observaţii privind eficacitatea:

eficacitatea este măsura în
care o acţiune, activitate realizează un
scop bine definit, prin scop înţelegânduse o anticipare spre care sunt îndreptate
acţiunile, un ţel propus a fi atins, o stare
posibilă spre care tinde un agent ;

aprecierea eficacităţii este
strâns legată de definirea scopului, ca
atare acesta ar trebui să fie o alegere
raţională şi posibil realizabilă. Scopului i
se poate ataşa caracteristica de
raţionalitate numai atunci când a fost
stabilit în funcţie de potenţialităţile
concrete ale agentului (mijloacele,
înţelese în sens larg, disponibile) ;

realizarea
unor
succese
parţiale nu garantează realizarea scopului
final. Parţial eficacitatea este o condiţie
necesară dar nu şi suficientă;

eşecul total este generat de
eşecuri parţiale;

o
eroare
parţială
nu
înseamnă neapărat şi un eşec total;


nerealizarea scopului final nu
implică nerealizarea unor scopuri parţiale;

pe intervale de timp scurte
nonacţiunea (raportată la scop) este la
fel de neproductivă ca şi ineficienţa
parţială, pentru că deşi nu ne
îndepărtează de realizarea scopului nici
nu ne apropie. A nu face nimic în
direcţia realizării scopului înseamnă
nefructificarea oportunităţilor care în
termeni de eficienţă tot pierdere
înseamnă (ineficienţă prin nonacţiune);

dacă scopul a fost atins la
timpul prevăzut şi cu costurile alocate
înseamnă că nu au existat acţiuni
antieficiente care să întârzie sau să
stânjenească atingerea scopului;

în raport cu scopul acţiunea
indiferentă nu este nici eroare practică
(eşec) nici un succes, deoarece nici nu
suprimă sau îndepărtează scopul şi nici
nu apropie sau realizează scopul
Observaţii privind eficienţa:

pentru un agent (manager,
întreprindere, etc.) nu este importantă
numai măsura în care îşi realizează
scopul, ci şi efortul depus în vederea
atingerii respectivului scop. Categoria
economică ce are în vedere ambele
aspecte este cea a eficienţei, care este cel
mai adesea considerată a fi raportul dintre
ansamblul efectelor utile (rezultatelor) şi
totalul eforturilor (costurilor).

Eficienţa 

efect
efort

(3)
Cu cât raportul este mai mare cu
atât eficienţa este mai mare. Ca atare, se
poate spune că un agent îşi creşte eficienţa
dacă: îşi minimizează eforturile –
costurile; îşi maximizează efectele
pozitive; optimizează raportul dintre
efecte şi eforturi printr-o creştere
superioară a efectelor comparativ cu
creşterea eforturilor; optimizează raportul
dintre efecte şi eforturi printr-o scădere
inferioară a efectelor comparativ cu
scăderea eforturilor. Din punct de vedere
al raporturilor dintre eficienţă şi eficacitate
se poate observa că dacă în primele trei
situaţii îmbunătăţirea eficienţei este
însoţită de o creştere a eficacităţii, în cea
de-a patra situaţie îmbunătăţirea eficienţei
este însoţită de o scădere a eficacităţii.
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 realizarea succesului total nu
este compatibilă cu insuccese parţiale.
Orice
acţiune
ineficientă
parţial
compromite total eficienţa;
 creşterea eficienţei nu trebuie
să fie însoţită de o scădere a eficacităţii;
 creşterea eficacităţii este
posibil să fie însoţită de o scădere a
eficienţei;
 un sistem este eficient atunci
când nu produce dezechilibre majore;
 un sistem economic este
eficient atunci când nu agresează mediul

natural şi social (acestea fiind scopuri
adiacente şi necesare celor economice);

2.1 ABORDĂRI CU PRIVIRE LA
EFICACITATE ŞI EFICIENŢĂ
Analizând abordările cu privire la
eficacitate şi eficienţă putem desprinde mai
multe idei:

Tabel 1.
Performanţă, eficacitate şi eficienţă
PERFORMANŢĂ
EFICACITATE
+
EFICIENŢĂ
raportul dintre ansamblul efectelor utile
măsura în care se produce efectul
(rezultatelor)
şi
totalul
eforturilor
Ca rezultat
aşteptat
(cheltuielilor) – cu cât raportul este mai
măsura în care se realizează scopul
mare cu atât eficienţa este mai mare
să se facă ce trebuie –
Ca acţiune
să se facă cum trebuie
lucrurile care trebuie
atributul de a produce efectele dorite, atributul de a produce efecte cât mai
Ca atribut
aşteptate
favorabile
Observaţii: există şi abordări conform cărora, în opinia noastră, performanţa se confundă cu
eficacitatea sau cu eficienţa, în măsura în care nu este considerată doar a fi un rezultat deosebit:
1.eficacitatea coincide cu eficienţa (Breban V., 1980; Stănciulescu A., 2005) – potrivit dicţionarului
explicativ al limbii române eficacitatea înseamnă eficienţă, iar eficienţa înseamnă eficacitate.
Totodată, eficace înseamnă „care dă un rezultat pozitiv”:
Performanţa  Eficacitatea  Eficienţa (4)
2.eficacitatea componentă a eficienţei (Băileşteanu Gh., 2005) – presupune că o activitate este cu
atât mai eficientă cu cât este mai eficace cu costuri cât mai mici (eficacitatea este privită ca efect,
rezultat):
Performanţa  Eficienţa  f (eficacitate , costrui ) (5)
Privită ca raport, în această situaţie, performanţa pare a fi, mai degrabă, „eficienţa eficacităţii”, adică
este un indicator de eficienţă:
Criterii

Performanţa  Eficienţaeficacitaţii 

eficacitate
(6)
costuri

Concluzie: măsurarea performanţei coincide, este acelaşi lucru cu măsurarea eficienţei.
3.eficienţa componentă a eficacităţii – putem avea o asemenea abordare dacă considerăm că
eficacitatea, realizarea scopului presupune în mod implicit, inseparabil un anumit nivel de
eficienţă:
Performanţa  Eficacitatea (7)
Concluzie: măsurarea performanţei coincide, este acelaşi lucru cu măsurarea eficacităţii.
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În funcţie de starea variabilelor
eficacitate şi eficienţă există trei categorii de
performanţă, pe care convenim să le denumim
performanţă maximă, performanţă parţială şi
non-performanţă.

2.2 EFICACITATE, EFICIENŢĂ
ŞI PERFORMANŢĂ PRIVITE
DIN PUNCT DE VEDERE
STATIC
Eficienţă sub
minimum acceptat
(Ineficienţă)
Eficacitate
sub minimum
acceptat
(Ineficacitate)
↨
Eficacitate
maximă

↔

Eficienţă maximă

NONPERFORMANŢĂ

NONPERFORMANŢĂ

NONPERFORMANŢĂ

NONPERFORMANŢĂ

PERFORMANŢA
PARŢIALĂ

PERFORMANŢĂ
PARŢIALĂ

NONPERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
PARŢIALĂ

PERFORMANŢĂ
MAXIMĂ

Figura 1. Matricea categoriilor de performanţă
Avem performanţă maximă atunci când eficacitatea şi eficienţa sunt maxime:

Performanţămaximă  Eficacitatemaximă  Eficienţămaximă

(8)

Avem non-performanţă atunci când:

scopul nu a fost îndeplinit şi aceasta era o condiţie obligatorie:

Nonperformanţă  Eficacitatea realizată  Eficacitatea minimă



(9)

eficienţa nu a fost realizată la nivelul de condiţie minimă acceptabilă:

Nonperformanţă  Eficienţarealizată  Eficienţaminimă

(10)


nici scopul nici eficienţa nu au fost realizate deşi erau cerinţe obligatorii (caz
particular dramatic, circumscris primelor două):
Nonperformanţă  Eficacitatearealizată  Eficacitateaminimă & Eficienţarealizată  Eficienţaminimă (11)
Avem performanţă parţială atunci când:

atingerea scopului şi a eficienţei sunt de dorit şi ambele se realizează numai parţial,
însă nu sub un anumit nivel considerat minim:
Performanţă parţială  Eficacitate parţială  Eficienţă parţială
(12)
cu condiţia:

Eficacitatea parţială  Eficacitateaminimă & Eficienţaparţială  Eficienţaminimă


atingerea scopului este obligatorie şi aceasta se realizează, iar eficienţa este de dorit:
Performanţă parţială  Eficacitatemaximă  Eficienţă parţială
(14)

cu condiţia:


(13)

Eficienţa parţială  Eficienţaminimă

(15)

eficienţa este obligatorie de realizat şi scopul este de dorit:

Performanţă parţială  Eficacitate parţială  Eficienţămaximă

(16)

cu condiţia:

Eficacitatea parţială  Eficacitateaminimă

(17)
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2.3 EFICACITATE, EFICIENŢĂ
ŞI PERFORMANŢĂ PRIVITE
DIN PUNCT DE VEDERE
DINAMIC

Ca şi dinamică, creşterea performanţei
se face fie prin creşterea eficacităţii sau a
eficienţei fie prin creşterea amândurora.

Figura 2. Elasticitatea eficienţă/eficacitate

Dacă:
─

Eficacităţii
1
Eficienţei

creşterea

performanţei se face preponderent
prin eficacitate. Rezultatele cresc mai
mult decât raportul rezultate-costuri.
Corespunde situaţiei în care scopurile
sunt îndeplinite la un nivel superior pe
fondul unei mai bune utilizări a
resurselor – rezultatele cresc mai
repede decât mijloacele necesare
pentru a le obţine;
─

Eficacităţii
1
Eficienţei

creşterea

performanţei se face preponderent
prin eficienţă. Creşterea raportului
rezultate-costuri
este
superioară
creşterii rezultatelor. Corespunde
situaţiei în care costurile sunt
─diminuate
pe
fondul
îndeplinirii scopurilor la un nivel
asemănător sau uşor crescător;
─

Eficacităţii
1
Eficienţei

creşterea

performanţei se face atât prin creşterea
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eficacităţii cât şi printr-o creştere
corespunzătoare a eficienţei.
Din punct de vedere al dinamicii, dacă
eficacitatea şi eficienţa evoluează în sens
invers apar situaţii discutabile ce pot fi văzute
fie ca şi creştere fie ca scădere de performanţă.
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Eficacitatea

scade

Eficienţa
creşte

scade
I
NON-PERFORMANŢĂ/
PERFORMANŢĂ
PARŢIALĂ
(scade performanţa)
II
PERFORMANŢĂ
PARŢIALĂ
(scade performanţa)

creşte
III
PERFORMANŢĂ
PARŢIALĂ
(posibil creşte performanţa)
IV
PLUS PERFORMANŢĂ
(creşte performanţa)

Figura 3. Matricea posibilităţilor dinamicii eficacităţii şi eficienţei
 cadranul I: o scădere a
eficacităţii şi a eficienţei o traducem
printr-o scădere a performanţei. În
funcţie de situaţie se trece la o stare de
non-performanţă sau de performanţă
parţială;
 cadranul II: o scădere a
eficacităţii însoţită de o creştere a
eficienţei o traducem printr-o scădere
a performanţei. Este situaţia în care
creşterea eficienţei se datorează unei
scăderi inferioare efectelor comparativ
cu scăderea eforturilor. Scopurile sunt
atinse la un nivel inferior, dar cu
resurse disproporţionat mai puţine;
 cadranul III: o creştere a
eficacităţii însoţită, însă, de o scădere
a eficienţei o traducem printr-o
posibilă creştere a performanţei, în
măsura în care scăderea eficienţei nu
afectează iremediabil eficacitatea
viitoare – în măsura în care creşterea
eficacităţii nu este una durabilă;
 cadranul IV: o creştere a
eficacităţii şi a eficienţei o traducem
printr-o creştere a performanţei.
Abordarea noastră porneşte de la ideea
că atingerea scopului are întâietate în faţa
modului în care este atins acesta. De aceea,
scăderea eficacităţii însoţită de creşterea
eficienţei, sau creşterea eficacităţii însoţită de
scăderea eficienţei le considerăm scădere de
performanţă,
respectiv
creştere
de
performanţă. Însă ca aceste consideraţii să îşi
păstreze valabilitatea trebuie avute în vedere şi
consecinţele viitoare – acţiunile prezente să nu

afecteze în sens contrar nivelul la care se
atinge scopul pe viitor. O altă abordare,
aparent mai mult teoretică decât practică, ar fi
poziţionarea spre creştere sau descreştere de
performanţă în funcţie de ponderile în care
creşte eficacitatea şi scade eficienţa, respectiv
scade eficacitatea şi creşte eficienţa.
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