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CARACTERISTICILE EFICIENŢEI ECONOMICE
– ABORDĂRI DIN PUNCTUL DE VEDERE

ECONOMICO-STATISTIC
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Economic efficiency is a contemporary assessment and serves on the justification of the decisions, so the
resources available to be consumed in the manner most favourable to society. An important role is the concept of
economic efficiency, supporting the linkage between resources allocated for the conduct of an action and results. In the
all activities economic and social were  natural resources and population are in order to obtain social and economic
results should be analysed in terms of their effectiveness.
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naţională.
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Introducere. Evaluarea acţiunilor umane a fost şi va fi necesară în orice domeniu al vieţii economico-sociale. În
acest sens, eficienţa este un atribut al omului, al factorului organizat, care reuşeşte să deosebească din multitudinea
interdependenţelor cauzale pe acelea care sunt esenţiale, reale şi nu aparente. Termenii de eficienţă şi eficacitate nu sunt
noi, ei fiind folosiţi încă din antichitate. Ambele cuvinte provin din latina: eficienţă derivă din efficere – a efectua, iar
eficacitatea din efficas-efficacis – care are efecte dorite. În acest sens, eficienţa în general şi eficienţa economică în
special, caracterizează măsura în care s-a produs efectul scontat, anticipat. În această accepţiune termenul de eficienţă
nu trebuie confundat cu termenul de eficacitate. Termenul de eficienţă a fost folosit mai mult în latina clasică, în ţările
nordice, în timp ce termenul de eficacitate se regăseşte în ţările sudice. Diferenţa conceptuală dintre termenii de
eficienţă şi eficacitate a fost făcută în anii '50 prin eficienţa înţelegându-se raportul dintre efect şi efort, iar prin
eficacitate măsura în care efectul realizat se apropie de cel dorit, scontat, anticipat.

Conţinut de bază. În literatură se consideră, că noţiunea de eficienţă economică a apărut în secolul nostru în
urma utilizării matematicii în analiza economica. Eficienţa economică, de regulă, este legată de numele economistului
italian Vilfredo Pareto care prin formalizarea matematică defineşte eficienţa ca raport de echilibru între optimul
consumului şi optimul producţiei. În acest sens general, eficienţa se referă la ansamblul activităţilor social-economice,
reprezentând maximum de efecte cu minimum de eforturi.

Eficienţa economica este o concepţie modernă de evaluare a activităţii şi serveşte la fundamentarea deciziilor,
astfel încât resursele disponibile să fie consumate în modul cel mai favorabil pentru societate. Eficienţa este sinonimă
cu eficacitatea, însă în anii din urmă termenul de eficienţă a căpătat o largă utilizare.

Dacă ne referim la eficienţă această abordare poate fi întâlnită la marii gânditori ai secolului trecut, cum sunt Adam
Smith sau Karl Marx. Conceptul de eficienţă a cunoscut o largă răspândire în secolul nostru. În prezent, el are o
aplicabilitate generală la aplicarea deciziilor, în orice ţară, indiferent de orânduirea sa socială. Eficienţa economică se
conturează, în urma comparării efectelor unei acţiuni, cu eforturile necesare producerii ei.

O altă definiţie, formulată de V.V.Novojilov este următoarea: eficienţa economică, în general, este
diferenţa dintre efectele utile şi celelalte cheltuieli făcute pentru obţinerea lor. Dacă consultăm DEX-ul, eficienţa
economică este definită drept calitatea de o obţine efecte economice utile, iar în dicţionarul de economie politică
eficienţa este definită ca o expresie a raportului dintre efectele sau rezultatele obţinute şi efortul sau cheltuiala făcută
pentru obţinerea lui.

O definiţie care se abate în mod conştient de la principiul similarităţii este cea dată de Ştefan Matei: eficienţa
economică a unei activităţi este o însuşire a acesteia exprimată de relaţia de cauzalitate dintre efectele totale, echivalate
ca natură şi timp şi resursele totale echivalate ca natură şi timp implicate de această activitate, relaţie pozitivă în sine, în
comparaţie cu alte variante ale activităţii şi cu mărimile normate ce exprimă cerinţele economiei naţionale de
economisire a resurselor.

Se formulează şi o altă definiţie, astfel, categoria economică de eficienţă exprimă relaţia de cauzalitate între
efectele rezultate din desfăşurarea unei activităţi şi efortul ocazionat de acesta. Se apreciază ca cea mai cuprinzătoare
definiţie a eficienţei este dată de economistul Petre Jica. Acesta atribuie noţiunii de eficienţă patru sensuri, şi anume:

 un sens foarte larg în care eficienţa este definită ca şi calitatea unei activităţi, acţiuni sau a unei resurse de a
produce efecte economice pozitive care se exprimă prin compararea efectelor cu eforturile;

 un sens larg în cadrul căruia se includ efectele directe şi cele conexe, respectiv efortul direct şi conex. Avem de
a face deci cu eficienţa absolută, care nu presupune comparaţia cu alte alternative ale acţiunii respective;

 un sens restrâns care presupune ca raportul efect/efort sau efort/efect să fie acceptabil în comparaţie cu alte
raporturi ale activităţii sau cu alte variante sau cu un regim normat de eficienţă;

 un sens forte restrâns care reprezintă abordarea cea mai sintetică şi mai completa a noţiunii de eficienţa,
abordare ce presupune o corelare a eforturilor echivalate ca natură şi timp cu efectele obişnuite, de asemenea echivalate
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ca natură şi timp.
Profesorul Ivan Romanu apreciază că termenul de eficienţă poate fi întâlnit cu două sensuri:
1.într-un prim sens el defineşte eficienţa ca fiind atributul unei acţiuni, al unei persoane sau al unui lucru de a

produce efecte cât mai favorabile pentru societate;
2.al doilea sens este mai restrictiv şi compara rezultatele unei acţiuni cu resursele pentru realizarea acesteia.
Prin prisma definiţiilor de mai sus se poate concluziona că eficienţa economică exprimă un ansamblu complex

de relaţii de cauzalitate între efectele economice (pozitive şi negative) cu care o acţiune se soldează, obţinute atât de
întreprinzătorul acţiunii cât şi la alte niveluri, efecte aflate într-o anumită corespondenţă cu nevoia socială şi cheltuielile
totale presupuse desfăşurarea acestora, efectele şi cheltuielile fiind comparabile, relaţie ce duce la devansarea
cheltuielilor de către diferenţa dintre efectele economice pozitive şi cele negative.

Se poate spune că eficienţa economică este strâns legată de procesul de folosire a resurselor în economie, iar
trăsătura sa esenţială este raportul de cauzalitate efort/efecte.

Eficienţa se poate delimita în două forme: eficienţa activităţii şi eficienţa economică a activităţii. Ceea ce
deosebeşte cele două forme este sfera de cuprindere a efortului, respectiv a efectelor. În cazul eficienţei activităţii se
realizează comparaţia între efectele economice şi extra-economice, respectiv efortul economic şi extraeconomic, iar în
cel de al doilea caz sfera se restrânge la efectul, respectiv efortul economic.

Eficienţa economică e activităţii se împarte în eficienţă a economică a formelor activităţii şi eficienţa economică
a tipurilor de resurse dintr-o activitate. În cadrul primei categorii se pot delimita eficienţa economică a producţiei, a
repartiţiei, a circulaţiei sau a schimbului, a consumului. În cea de a doua categorie avem de a face cu eficienţa
economică a utilizării resurselor naturale (minerale, vegetale, silvice), eficienţa economică a resurselor avansate
(investiţii, cercetare-dezvoltare, învăţământ), eficienţa economică a resurselor ocupate (utilizarea forţei de muncă,
utilizarea mijloacelor fixe) şi eficienţa economică a resurselor consumate (costurile de producţie).

În general, când abordăm eficienţa economică a resurselor avansate sau alocate, criteriul de eficienţă este de
economisire a lor. Pentru resursele consumate însă se pune problema gradului lor de valorificare, adică obţinerea unor
efecte economice cât mai mari pe unitatea de resursă consumată.

Compararea efectelor cu eforturile, pentru determinarea eficienţei economice, reprezintă, însă, numai o formulă
de principiu. Conceptul de eficienţă economică asociază şi alte elemente de judecată, fără de care eficienţa ar fi definită
incomplet, iar uneori chiar eronat:

- structura resurselor consumate şi structura rezultatelor obţinute pot da indicii de o importanţă esenţială în
adoptarea deciziilor cu caracter economic.

- timpul acţionează asupra eficienţei ca un factor care pune în valoare o variantă cercetată.
- cea mai semnificativă faţetă a eficienţei economice o constituie calitatea efectelor. O activitate eficientă se

caracterizează prin rezultatele dintre cele mai bune
Accepţiunea noţiunii de eficienţă se întâlneşte în practică, precum şi în studiile de specialitate, în doua sensuri:
 performanţe, rezultatele dintre cele mai mari
 efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate.
Din punct de vedere al resurselor, analiza eficienţei unei activităţi umane trebuie să răspundă la întrebările: cum

se folosesc resursele şi cât se consumă din ele? se are în vedere economisirea lor şi gradul de valorificare. În acest
context este necesar care surse să fie cât mai riguros structurate ca să răspundă cerinţelor de analiză.

După criteriul  regenerărilor în timp sunt:
resurse regenerabile: resursele umane, resurse materiale de natura vegetala, anumite resurse energetice;
resurse neregenerabile: resurse materiale de natura anorganica;

După natura lor, resursele pot fi:
umane;
materiale;
tehnice;
financiare;

După modul cum participă la circuitul economic, resursele se pot grupa astfel:
resurse potenţiale: neintrate în circuitul economic
resurse intrate în circuitul economic

Din punctul  de vedere al efectelor, studiul de eficienţă trebuie să găsească răspuns la întrebările: care sunt
efectele în diferite sfere ale vieţii sociale? unde şi când se produc ele? cât de mari sunt aceste efecte? Efectele
pot fi:
directe: identificabile la locul unde se desfăşoară activitatea
indirecte: identificabile în alte domenii sau sectoare de activitate

După momentul la care se produc putem vorbi de efecte:
imediate;
posibile,viitoare.
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De aceea, când se studiază eficienţa investiţiei la diferite momente ale duratei de viaţă a unui proiect, trebuie să
se ţină cont de caracterul său estimativ, potenţial sau efectiv.

După natura lor, efectele care sunt generate de activitatea umană pot fi:
economice;
sociale;
ecologice;
tehnice.

Trebuie delimitat conceptul de eficienţă economică privit ca şi concept teoretic, care presupune calitatea unui
sistem de a produce efecte economice utile şi măsura eficienţei care se realizează comparând efectele cu efortul.

Exprimarea eficienţei ca şi calitate a unui sistem de a produce efecte economice utile duce la o imagine statică a
noţiunii de eficienţă. În dinamică eficienţa trebuie să apară sub forma unei tendinţe de creştere spre eficienţa optimă.

Din acest punct de vedere deosebim două tipuri de sisteme:
sisteme economice în dezvoltare, la care exista o diferenţă între efectele obţinute şi cererea de bunuri şi

servicii de pe piaţă şi la care creşterea eficienţei economice presupune obţinerea unui volum maxim de efecte
cu un consum dat de resurse;

sisteme economice care au ajuns la o dezvoltare cantitativă maximă la care există o
identitate între efectele obţinute şi cererea de bunuri şi servicii şi la care creşterea eficienţei economice

presupune obţinerea unui volum dat de efecte cu un consum minim de resurse.
În urma efortului de investiţii se obţin diverse efecte economice reflectate şi pe plan financiar. Nivelul acestor

efecte, în raport cu efortul investiţional, dă măsură eficienţei investiţiei.
Pentru a vedea rezultatele eficienţei se utilizează diferiţi indicatori. În practica economică se utilizează mai multe

categorii de indicatori de eficienţă:
1) după capacitatea lor de informare:

 indicatori parţiali sau analitici;
 indicatori complecşi.

2) după modul în care reflectă influenţa factorului timp:
 indicatori statici;
 indicatori dinamici;
 indicatori comparabili.

3) după nivelul eficienţei exprimate:
 indicatori cu valori optime;
 indicatori şi criterii cu valori acceptabile;
 indicatori care stabilesc pragul minim sau plafonul maxim al valorilor de eficienţă dorite sau

acceptabile.
4) după sfera de cuprindere:

 indicatori generali;
 indicatori specifici.

Pentru calculul acestor indicatori sunt necesare o serie de informaţii care caracterizează proiectele de investiţii.
Aceste informaţii pot fi grupate în 4 categorii principale, după cum urmează:

costurile generate de realizarea proiectului;
avantajele anuale şi integrale anticipate;
resursele de timp asociate;
eficienţa scontată (din punct de vedere economic, financiar, social şi economic).

În cazul când este necesară analiza şi determinarea anumitor indicatori trebuie evaluate costurile generate de
realizarea proiectului. Aici întâlnim anumiţi termeni utilizaţi cum ar fi: costuri asociate care reprezintă factorul
generator de efecte utile; şi capitalul alocat – factorul determinant al avantajelor anticipate.

Pe lângă clasificările enumerate mai sus, la fel de importante sunt şi principalele criterii de stabilire a tipologiei
eficienţei economice:

1.după conţinutul reproducţiei sociale:
eficienţa repartiţiei;
eficienţa schimbului;
eficienţa consumului.

2.după sfera de cuprindere:
eficienţa microeconomică;
eficienţa macroeconomică.

3.după structură:
eficienţa industriei;
eficienţa agriculturii;
eficienţa construcţiilor;
eficienţa comerţului;
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eficienţa cercetării ştiinţifice;
eficienţa culturii etc.

4.după factorii implicaţi:
eficienţa activelor fixe;
eficienţa utilizării activelor circulante;
eficienţa utilizării forţei de muncă etc.

Analizând această clasificare, putem menţiona că după caracteristica ”structură” în cadrul cercetării noastre mai
important devine ”eficienţa cercetării ştiinţifice”.

Deoarece, eficienţa economică prin conţinutul sau exprimă o relaţie de dublă relativitate: pe de o parte presupune
obţinerea unor efecte economice maxime cu un consum dat de resurse, iar pe de altă parte presupune obţinerea unui
anumit volum de efecte cu un consum minim de resurse. Caracterul de relativitate apare şi din comparaţia între mai
multe variante în timp şi cu un anumit prag de eficienţă. Eficienţa economică este o categorie complexă de largă
aplicabilitate. Practic, toate activităţile şi procesele economico-sociale în care se consideră forţă de muncă,
resurse naturale şi băneşti în scopul obţinerii unor rezultate economice şi sociale trebuie să fie analizată prin prisma
eficienţei lor.

Concluzii. De aceea, un rol important revine conceptului de eficienţă economică, aceasta realizând legătura
dintre resursele alocate pentru desfăşurarea unei acţiuni şi rezultatele obţinute de pe urma acesteia, concept care
orientează dozarea resurselor spre acele domenii de activitate unde se asigură folosirea cu eficienţă maximă a acestora
în condiţiile unei dezvoltări raţionale, armonioase a economiei naţionale.
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