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Rezumat. Lucrarea îşi propune trecerea de la conceptul de 

potenţial managerial, care s-a abordat de autori din determinarea 
dimensiunii acestuia (Roşca, Moldoveanu, 2009b), la cel de performanţă 
liniară, pas cu pas, ca rezultat obiectiv al procesului managerial. În acest 
mod se „răspunde” teoreticienilor şi practicienilor care susţin 
performanţa managerială exponenţială. Autorii ca detractori ai 
performanţei exponenţiale sunt influenţaţi de actuala criză (Roşca, 
Moldoveanu, 2009a), de lipsa excelenţei organizaţionale din multe 
companii, în special româneşti, precum şi de atingerea „finalului” în 
companiile evoluate, dezvoltate într-un ritm necontrolat. 
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1. De la potenţialul managerial la performanţa liniară pas cu pas 

Potenţialul managerial (Roşca, Moldoveanu, 2009b) are o probabilitate 
mai mare sau mai redusă de a genera activităţi eficace şi eficiente. Performanţa 
managerială reprezintă rezultatul obiectiv al unui exerciţiu managerial. Aceasta 
se identifică adesea cu maximizarea valorii afacerii pentru acţionari, asociaţi, 
investitori, care nu poate avea decât un trend liniar, natural. 

Pentru organizaţiile cotate la bursă, valoarea afacerii (v) este evaluată prin 
produsul dintre numărul acţiunilor emise (n) şi preţul mediu de tranzacţionare (p): 

 
ν = n × p         (1) 
 
Un alt factor care ar trebui luat în calcul este aşa-numitul „goodwill-ul”, 

(GW) care se consideră o marjă de profit, la o vânzare a afacerii: 
 

GWDACPv +−=       (2) 
în care: 

CP – capitaluri proprii (în termeni reali); 
DA – debite faţă de asociaţi şi creditori (dacă există, de asemenea, în 

termeni reali); 
GW – goodwill estimat (valoarea brand-urilor şi a fondului de comerţ în 

termeni reali). 
 
Această abordare a performanţei manageriale porneşte de la teza potrivit 

căreia aceasta adaugă valoare unităţii strategice de afaceri. 
Dacă nu ar fi fost implicaţi şi factorii externi ai mediului organizaţional, 

atunci măsurarea performanţei ar putea fi chiar indicatorul de creştere a valorii 
afacerii. Dar factorii externi influenţează această valoare, în special în perioada de 
turbulenţă şi criză, independent de acţiunile managementului. Spre exemplificare, 
utilizarea avioanelor de pasageri, după actul terorist din 11 septembrie 2001, a 
scăzut dramatic valoarea companiilor de transport, fără ca managerii acestora să 
aibă în principiu o implicare. Aceeaşi situaţie o înregistrăm cu organizaţiile 
imobiliare sau unele companii cu produse de export, după sfârşitul anului 2008. 

În contextul prezentat se poate afirma că un manager performant este cel 
care asigură sporirea valorii afacerii, peste media din domeniul în care 
activează, la o categorie dimensională comparabilă a afacerii. 

 
nn aa >           (3) 

 



Performanţa managerială liniară, pas cu pas, versus performanţa exponenţială 
 

5 

unde: 
a reprezintă panta dreptei de regresie în punctele care definesc valoarea 

anuală a afacerii; 
na  este panta dreptei de regresie în punctele domeniului analizat, 

eliminându-se afacerile de dimensiuni necomparabile. 
 
Evaluarea trebuie făcută pe o perioadă de cel puţin cinci ani, pentru a 

elimina factorii perturbatori ai mediului. Operaţionalizarea concepţiei 
prezentate este simplă şi spre exemplificare se poate înlocui valoarea afacerii cu 
cifra de afaceri, deşi paleta indicatorilor care pot fi utilizaţi este mult mai largă. 

Definirea modelului de regresie se face printr-o relaţie matematică în care 
nivelul performanţei manageriale, (y), depinde de două categorii de factori: 
cifra de afaceri considerată ca factor principal, determinant, notat cu x, şi o 
variabilă reziduală u, care este constituită din toţi ceilalţi factori care se 
consideră neesenţiali. 

 
uxfy += )(         (4) 

 
Propunem cazul a trei companii care au înregistrat pe o perioadă de cinci 

ani nivelul cifrei de afaceri din Tabelul 1. 
Tabelul 1 

Cifra de afaceri din trei companii reprezentative pentru industrie 
Cifra de afaceri (mil. euro) – la nivel mondial Nivelul performanţei 

manageriale Compania A Compania B Compania C 
1 32,00 80,00 38,90 
2 35,00 95,00 40,00 
3 38,00 100,00 41,00 
4 39,94 150,00 43,00 
5 40,68 170,00 45,11 

 
Evoluţia cifrei de afaceri în industria tipică, celor trei companii se prezintă 

în Tabelul 2. 
Tabelul 2 

Cifra de afaceri în industria tipică celor trei companii 
Nivelul performanţei 

manageriale 
Cifra de afaceri în industria tipică celor trei companii 

(mld. lei) 
1 55,20 
2 57,90 
3 58,10 
4 62,30 
5 65,00 
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Panta dreptei de regresie în cadrul Companiei A (0,427948121) este mai 
mare decât cea a industriei căreia aparţine compania (0,394089). Rezultă un 
management performant. 

În cazul companiei B, panta dreptei de regresie (0,039037), comparativ cu 
cea a industriei din care face parte, este mai mică, ceea ce ne conduce la 
aprecierea unui management neperformant. 

La nivelul companiei C, panta dreptei de regresie este mai mare decât cea 
de la nivelul industriei, ceea ce ne permite aprecierea unui management 
performant. Calculele sunt prezentate în Anexa 1. 

Din prelucrarea datelor celor trei companii, precum şi a industriei la care 
aparţin (Anexa 1) rezultă că în toate cele patru cazuri există legături puternice 
între nivelul cifrei de afaceri şi cel al performanţei manageriale. 

Rezumarea concepţiei asupra performanţei manageriale bazată pe 
evaluarea cantitativă a valorii create în procesul de management are 
următoarele avantaje: 

 este pragmatică; 
 este relativ uşor de evaluat din date publice despre afacere; 
 este obiectivă; 
 este în acord cu scopul fundamental al managementului („maximing 

shareholder value” sau „maximizarea valorii pentru acţionari”). 
Dezavantajele unei astfel de definiţii sunt următoarele: 
 este necesar un interval mare de timp de funcţionare a unei afaceri sub 

un anumit management pentru o evaluare concretă; 
 este o definiţie mai mult decât normativă; 
 atunci când este utilizată ca funcţie de motivare a managerilor, 

conduce la o atitudine conservatoare, cu aversiune faţă de risc, bună 
pentru pieţele mature, dar perdantă pe pieţele emergente. 

Cu toate dezavantajele ei, această definiţie este la data actuală principalul 
criteriu de apreciere a performanţei manageriale în SUA şi în Uniunea 
Europeană, pe baza ei luându-se deciziile de recompensare a managerilor cu 
bonificaţii, respectiv deciziile de destituire a unui manager de către Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 

Pentru organizaţiile în expansiune, cu o strategie agresivă pe piaţă, 
definiţia clasică a performanţei manageriale conduce la o manieră de 
management prea rezervată şi conservatoare. Din acest motiv, evaluarea 
performanţei manageriale la aceste firme se face în mod diferit, pe baza unuia 
din următoarele criterii substituente pentru valoarea afacerii: 

 cifra de afaceri; 
 cota de piaţă; 
 cota relativă de piaţă. 
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Dacă analizăm mai atent aceste definiţii, dincolo de efectul lor stimulativ 
pentru o atitudine agresivă pe piaţă, în aparent dispreţ faţă de costuri, ele 
conduc în final tot la valoarea afacerii. 

Prin aplicarea modului de a măsura performanţa în unele organizaţii 
lucrative, am ajuns la teza potrivit căreia, în condiţii de normalitate, de 
stabilitate economico-socială, aceasta evoluează liniar, potrivit unei drepte cu 
un coeficient unghiular mai mare sau mai redus.  

Considerăm că această stare este expresia evoluţionismului, fără a fi 
susţinători ai „operei” lui Darwin. Evoluţia nu elimină creaţionismul şi starea 
favorabilă din organizaţii, ci justifică performanţa managerială. 

 
Instituţionalizarea performanţei liniare în corporaţiile actuale 
Evoluţia unităţilor strategice de afaceri (SBU) în timp şi, implicit, 

performanţa managerială, pot fi deduse şi din indicatorul de rentabilitate a 
capitalurilor proprii (ROI). 

 
AUROSROI ×=         (5) 

unde: 
ROI – Return on Investment, profitul net pe un an raportat la activele 

totale; 
ROS – Return on Sales, profitul net raportat la vânzările nete, pe un an; 
AU – Asset Utilization, viteza de rotaţie a activelor totale (numărul de 

rotaţii complete în decurs de un an). 
 
Astfel, unii autori asimilează aceşti indicatori astfel: 
 

Indicator financiar ROI ROS AU 
Semnificaţia în evaluarea 
performanţei manageriale 

Performanţă 
managerială 

Eficacitate managerială Eficienţă managerială 

Definiţia elementelor 
evaluării din perspectiva 
financiară 

Calitatea 
plasamentului de 
capital în unitatea 
dată 

Abilitatea 
managementului de a-şi 
atinge obiectivul propus 

Abilitatea 
managementului de a 
utiliza cât mai bine 
resursele (activele) 

 

2. Performanţa exponenţială 

În literatura de specialitate şi practica economică se proiectează şi se 
utilizează metode precum reengineering, six sigma etc. care propun şi uneori 
realizează o sporire a performanţelor cu 40-60%, la nivelul unei perioade anuale, 
ceea ce pe o perioadă relativ scurtă poate desemna o creştere exponenţială. 
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Susţinătorii acestor teorii şi practici sugerează direct sau indirect o nouă 
paradigmă, un hibrid, „biologic-nonbiologic”, stare superioară celei pe care o 
susţinem de tipul „biologicului raţional” (Moldoveanu et al., 2007). 

Noua paradigmă este asigurată de dezvoltarea exponenţială a tehnologiei 
în ultima perioadă, care generează un model de genul „ingineria inversă a 
creierului” sau „copierea creierului”. 

Ca detractor al acestei teorii întrebăm: „Cine a permis dezvoltarea exponen-
ţială a tehnologiei?” Poate exista inteligenţă nonbiologică în afara celei biologice? 

Să considerăm că în perioada următoare de 50 – 100 de ani, am articula 
dezvoltările performante, de tip exponenţial. Credem că am fi tangenţiali cu 
noţiunea de „singularitate”, concept clamat astăzi de matematicieni, ca un punct 
în care derivata unei funcţii nu se poate calcula, un punct în care fracţia devine 
infinită. 

Aprecierea este întregită de fizicieni, cosmologi etc., care ne apropie de o 
criză teribilă, cea finală, în care Universul este condamnat să dispară. Deci, 
„singularitatea” este un punct al „găurii negre”, unde legile sunt suspendate. 

Să ne întoarcem în spaţiul organizaţional actual, fără a-l elimina pe cel 
virtual (Pande et al., 2008). Drumul între punctul de plecare şi punctele de 
evoluţie, descrise de planificarea/viziunea strategică, considerăm că este unul 
continuu, liniar, cu unele abateri în funcţie de factorii de mediu, nu unul cu 
acceleraţie supraimpusă, cu un viitor sau final greu de conturat sau imposibil de 
formulat (Moldoveanu, 2009, Moldoveanu, Roşca, 2010). 

După „naşterea” unei organizaţii trebuie să vedem finalul acesteia. 
Factorii mediului organizaţional impun drumul parcurs cu un final mai mult sau 
mai puţin previzibil. Ratele progresului, ale performanţelor se impun a fi 
controlate şi asta fac sau nu managerii. Unghiul αn al evoluţiei performanţelor 
poate fi controlat şi dezvoltarea stăpânită. 

3. Performanţa managerială liniară/exponenţială şi benchmarking-ul 

Conceptul de performanţă managerială, pentru a fi util practicii 
economice, trebuie alăturat, corelat cu cel de benchmarking. În acest proces 
dorim să accentuăm trei sublinieri: 

i) Prima subliniere este separarea clară a factorilor endogeni de cei 
exogeni care influenţează valoarea unităţilor strategice de afaceri. Performanţa 
reală se bazează pe prima categorie de factori, fără a elimina acţiunea favorabilă 
a celei de-a doua; 

ii) Următoarea subliniere este folosirea unui standard, care are ca scop două 
acţiuni, şi anume evaluarea stării prezente prin ecartul dintre performanţa reali-
zată şi standard, precum şi demersul pentru îmbunătăţirea stadiului înregistrat.  
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Standardul se bazează pe indicatori economici cantitativi/calitativi, care 
sunt prezentaţi la nivelul curent, pe o perioadă următoare, cum ar fi cea de cinci 
ani şi esenţial este mărimea acestora cu cea înregistrată de competitorii de clasă 
mondială. 

Astfel, în managementul operaţional performanţa se fundamentează pe 
indicatorii cost, calitate, flexibilitate şi livrare, măsuri care se identifică pe anul 
curent, pe intervalul următorilor cinci ani, precum şi la palierul „world class 
competitor”. 

iii) cel de-al treilea element subliniat este viteza schimbărilor organiza-
ţionale în scopul adaptării acestuia la mediu. Acesta presupune, în special în 
medii turbulente, agresivitate strategică reală pe care o descriem prin: 

a) gradul de discontinuitate a mişcărilor strategice ale organizaţiei (marja 
de timp între momentele introducerii pe piaţă a două produse, servicii 
potrivit unor standarde asumate); 

b) ritmul mişcărilor strategice ale organizaţiei (numărul noilor produse în 
unitatea de timp). 

Performanţa managerială liniară pas cu pas reduce durata schimbărilor 
organizaţionale în scopul apropierii de competitorii mondiali, iar cea 
exponenţială pas cu pas minimizează această durată, produce discontinuitate şi 
urmăreşte cu orice preţ „topul” realizărilor. 

4. În loc de concluzii 

În prezent, managementul general este completat în mod fericit cu unul 
operaţional de care depinde în mare parte performanţa. Teoria şi practica sunt 
invadate de metode mai vechi sau recente. În acest scop să revedem metode 
precum J.I.T, lean manufacturing/lean thinking/kaizen, Six Sigma, TQM, teoria 
constrângerilor, reengineering, TCR etc. 

Toate au elemente comune precum poziţia centrală a clientului, 
focalizarea procesului etc., dar şi trăsături specifice. 

Deşi prezentul a evoluat şi nu suntem detractori ai niciunei metode 
enumerate, subliniem importanţa dualităţii JIT – lean thinking, care susţine 
performanţa liniară pas cu pas. În acest fel sistemul de business asigură 
dezvoltarea produselor, serviciilor, în funcţie de cerinţele clienţilor, folosind 
paradigma atragerii componentelor procesate, ceea ce presupune flexibilitate şi 
proactivitate la fluxurile cererii, atât în exteriorul organizaţiei, cât şi în interiorul 
acesteia. Managementul, în acest context, adaugă valoare produselor, serviciuilor, 
pentru clienţi, dar în funcţie de nevoile reale ale acestora (ce, când şi cum 
procesăm), şi nu în raport de „goana necontrolată” după profit, bonusuri etc. 
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Această concepţie asigură „sănătate” în cadrul companiilor, iar pierderile 
de resurse se reduc, aşteptările acţionarilor, managerilor fiind „temperate” de 
clienţi, deşi cele două demersuri sunt de multe ori convergente (Moldoveanu, 
Roşca, 2010). 

Totuşi, dorim să subliniem nevoia de creştere cu orice preţ şi a dezvoltării 
exponenţiale a sistemului de procesare pe care o formulează mulţi manageri, 
potrivit modului economic şi nu socioeconomic. Această gândire generează 
crize precum cea actuală, care presupune regândirea intereselor şi a câştigurilor. 

Modelul oferit de lumea vie arată o evoluţie progresivă, liniară, proces în 
care organizaţiile care s-au adaptat la mediu, şi nu cele mai „inteligente” cu 
dezvoltare exponenţială au performat. 
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Anexa 1 
 

Prelucrarea datelor în Excel – compania A: 
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Anexa 2 
 
Prelucrarea datelor în Excel – compania B: 
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Anexa 3 
 
Prelucrarea datelor în Excel – compania C: 
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Annex 4 
 
Prelucrarea datelor în Excel – industria specifică celor trei companii: 
 

 
 


