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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

H ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις τεχνολογίες των επιχειρήσεων που 

εντάσσονται σε διαφορετικά σύνολα και ενσωµατώνουν στο τεχνολογικό τους 

σύνολο µια καινοτοµία, δηµιουργεί προβλήµατα στην εκτίµηση της συνολικής 

παραγωγικότητας των εισροών (TFP). Σε αυτή την περίπτωση οι όποιες µεταβολές 

της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας, τεχνικής και κλίµακας, συναρτώνται άµεσα 

µε τους ρυθµούς τεχνολογικής αλλαγής και ταυτόχρονα εξαρτώνται από τις 

διαφορές παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των κλάδων που ανήκουν οι 

επιχειρήσεις. Στην διεθνή βιβλιογραφία το παραπάνω ζήτηµα έχει αντιµετωπιστεί 

από αρκετούς ερευνητές (Battese et al., 2002; 2004, Orea and Kumbhakar, 2004; 

Caudill, 2003). Ωστόσο σε µια πρόσφατη έρευνα (Kounetas, Mourtos and 

Tsekouras, 2009) παρουσιάζεται ένα αναλυτικό µεθοδολογικό πλαίσιο που 

επιτρέπει, καταρχάς την εκτίµηση της διαφοράς των τεχνολογιών στις οποίες 

εντάσσονται οι επιχειρήσεις και στη συνέχεια αποτυπώνει τις όποιες µεταβολές 

µπορεί να επιφέρει η ενσωµάτωση των καινοτοµιών, νέων τεχνολογιών κ.λ.π. στα 

επιµέρους συστατικά της παραγωγικότητας. 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας  είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθµου που 

θα βασίζεται στο µεθοδολογικό αυτό πλαίσιο και θα εκτιµά την 

αποτελεσµατικότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό διαφορετικά τεχνολογικά 

καθεστώτα και θα υπολογίζει εφόσον υπάρχουν τα τεχνολογικά χάσµατα σε 

οποιοδήποτε από τα εξεταζόµενα επίπεδα τεχνολογικής ετερογένειας. 

Σε αυτό το πρώτο µέρος θα παρουσιαστεί συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο και 

στη συνέχεια στο δεύτερο µέρος θα αναλυθούν οι αλγόριθµοι που σχεδιάστηκαν 

και θα παρουσιαστούν τα γραφικά περιβάλλοντα που υλοποιήθηκαν προκειµένου 

να αποτελέσουν ένα χρηστικό εργαλείο για την εφαρµογή της µεθοδολογίας. 
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ΜΕΡΟΣ A 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Εισαγωγή 

Οι συναρτήσεις ορίων παραγωγής και κόστους έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς στην 

σχετική βιβλιογραφία για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ποικίλων  

παραγωγικών µονάδων. Οι συνηθισµένες προσεγγίσεις εκτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας βασίζονται στην υπόθεση ότι οι εξεταζόµενες µονάδες έχουν 

πρόσβαση στην ίδια (µη παρατηρήσιµη) τεχνολογία παραγωγής.   

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους, οι υπάρχουσες µελέτες 

εξετάζουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ανοµοιογενείς επιχειρήσεις, οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την τεχνολογία παραγωγής, δηλαδή να 

χαρακτηρίζονται από τεχνολογική ετερογένεια. Σε γενικές γραµµές, η εν λόγω 

ετερογένεια αναφέρεται σε διαφορές στους διαθέσιµους αρχικούς πόρους, τις 

οικονοµικές υποδοµές και άλλα χαρακτηριστικά του φυσικού, κοινωνικού και 

οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λαµβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία 

(O'Donell και λοιποί, 2008). Πιο συγκεκριµένα, βασικές πηγές τεχνολογικής 

ετερογένειας συνδέονται µε διαφορές στις δοµές των εθνικών αγορών, στη 

συµπεριφορά των ανταγωνιστών, στα κανονιστικά, νοµικά και θεσµικά πλαίσια, 

ακόµη και σε θέµατα κουλτούρας και νοοτροπίας.  

Αν και η γρήγορη και χαµηλού κόστους ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να 

οδηγήσει σε διάχυση της γνώσης (knowledge spillovers), συµβάλλοντας στην 

οµογενοποίηση της τεχνολογίας, υπάρχει ακόµα το ζήτηµα του µετασχηµατισµού, 

κωδικοποίησης και ενσωµάτωσης τέτοιων πληροφοριών στις οργανωτικές ρουτίνες 

των επιχειρήσεων (Cowan και λοιποί, 2000). Επιπλέον, οι µηχανισµοί διάχυσης της 

γνώσης, συχνά, αποτυγχάνουν να οµοιογενοποιήσουν τις τεχνολογίες παραγωγής 

(Saggi, 2002). Αυτό µπορεί να οφείλεται στις σηµαντικές αποκλίσεις στους 
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µηχανισµούς που καθιερώνουν τα τεχνολογικά παραδείγµατα (technological 

paradigms) και δηµιουργούν τεχνολογικές τροχιές (technological trajectories), οι 

οποίες διαφέρουν ανάµεσα στις χώρες και τους κλάδους, ενώ ταυτόχρονα 

εξαρτώνται σηµαντικά από την κλίµακα παραγωγής των επιχειρήσεων (Dosi, 

1982). Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Audretsch (1995) αναφέρεται στη διαδικασία 

φιλτραρίσµατος (filtering process), από την άποψη της διάχυσης της γνώσης 

µεταξύ των µονάδων παραγωγής, η οποία συνεπάγεται τεχνολογικές διαφορές 

µεταξύ των εν λόγω µονάδων, δηλαδή των επιχειρήσεων. Τέτοιες διαδικασίες 

φιλτραρίσµατος εξαρτώνται από διάφορους ενδογενείς παράγοντες στις 

επιχειρήσεις, όπως είναι οι τεχνολογικές δυνατότητες (technological capabilities) 

(Teece και Pisano, 1994), οι βασικές ικανότητες (core competencies), ο 

στρατηγικός προσανατολισµός (Prahalad και Hamel, 1990), καθώς επίσης και οι 

συνθήκες appropriability (Cohen και Levinthal, 1989).  

∆εδοµένων όλων αυτών των συντελεστών τεχνολογικής ετερογένειας, η υπόθεση 

της υιοθέτησης κοινής τεχνολογίας από όλες τις εξεταζόµενες µονάδες στα 

υποδείγµατα µέτρησης αποτελεσµατικότητας φαντάζει µάλλον περιοριστική και 

ενδεχοµένως µη ρεαλιστική. Το πιο σηµαντικό είναι ότι µια τέτοια υπόθεση µπορεί 

να οδηγήσει σε µεροληπτικές εκτιµήσεις (υποεκτιµήσεις) της αποτελεσµατικότητας, 

καθώς οι επιδράσεις λόγω διαφορών στην τεχνολογία µπορεί εσφαλµένα να 

θεωρηθούν µέρος της αναποτελεσµατικότητας. Πρόσφατα, έχουν γίνει κάποιες 

προσπάθειες ανάπτυξης υποδειγµάτων τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τους την 

ύπαρξη διαφορετικών τεχνολογικών καθεστώτων στις εκτιµήσεις 

αποτελεσµατικότητας.  

Ο αλγόριθµος µεγιστοποίησης πρόβλεψης (E-M algorithm) που βασίζεται στην 

εργασία των Huang (1984) και Hartley (1978) χρησιµοποιήθηκε από τον Caudill, 

2003 σε ένα υπόδειγµα οικονοµετρικής εκτίµησης στοχαστικών ορίων. 

Συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος αυτός εκτιµά ένα συνδυασµό δύο στοχαστικών ορίων 

συναρτήσεων παλινδρόµησης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου 
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οι τεχνολογικές διαφορές δεν είναι παρατηρήσιµες. Η κύρια αδυναµία της µεθόδου 

αυτής έγκειται στο ότι αντιµετωπίζει µια επιχείρηση που παρατηρείται σε δύο 

περιόδους ως δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, καθιστώντας την εκτίµηση για την 

ανάλυση παραγωγικότητας προβληµατική. Μια δεύτερη οικονοµετρικά 

προσανατολισµένη προσέγγιση για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας σε 

περιβάλλον ετερογενών τεχνολογιών βασίζεται στην εκτίµηση ενός λανθάνουσας 

κλάσης υποδείγµατος στοχαστικού ορίου (Latent Class Stochastic Frontier Model). 

Το υπόδειγµα αυτό στηρίζεται στον συνδυασµό µιας συνάρτησης στοχαστικού 

ορίου και µιας δοµής λανθάνουσας κλάσης (Orea και Kumbhakar, 2004). Η κύρια 

προϋπόθεση της προσέγγισης αυτής αφορά το γεγονός ότι ο παράγοντας 

αποτελεσµατικότητας µεταβάλλεται συστηµατικά στην διάρκεια του χρόνου υπό 

µια αιτιοκρατική µορφή.  

Ένα διαφορετικό ρεύµα βιβλιογραφίας που ασχολείται µε το θέµα της 

µεροληπτικής εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας λόγω τεχνολογικής 

ετερογένειας βασίζεται στην έννοια του µετα-ορίου (metafrontier), η οποία 

προέρχεται από τη συνάρτηση µετα-τεχνολογικής παραγωγής (metaproduction 

function), που εισήγαγαν οι Hayami (1969) και Routan (1970, 1971). Ανάµεσα 

στις ολιγάριθµες σχετικές µελέτες, διακρίνονται αυτές των  Battese και Rao (2002) 

και Battese και λοιπών (2004). Οι τελευταίοι όρισαν το µετα-όριο ως ένα συνολικό 

όριο το οποίο περιβάλλει όλα τα επιµέρους όρια (που αντιστοιχούν στις 

διαφορετικές διαθέσιµες τεχνολογίες) ώστε κανένα σηµείο αυτών να µην 

υπερβαίνει σηµεία του µετα-ορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογικές διαφορές ή 

αλλιώς τα τεχνολογικά χάσµατα (technology gaps) µπορούν να µετρηθούν 

χρησιµοποιώντας τις αποστάσεις µεταξύ των ορίων από το µετα-όριο. Οι Battese 

και Rao (2002) και Battese και λοιποί (2004) ανέπτυξαν τα υποδείγµατά τους σε 

ένα πλαίσιο στοχαστικών ορίων, ενώ οι O’Donnell και λοιποί (2008) επεκτάθηκαν 

και σε µη παραµετρικές τεχνικές, όπως η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων-DEA 

(data envelopment analysis). 
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Πιο συγκεκριµένα, οι Battese και λοιποί (2004) εξετάζουν το τεχνολογικό χάσµα 

χωριστά για κάθε επιχείρηση, αποδίδοντας την απόσταση κάθε ορίου από το µετα-

όριο εξ ολοκλήρου στο µέγεθος παραγωγής της συγκεκριµένης επιχείρησης. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι διαφορές στις τεχνολογίες για όλες τις επιχειρήσεις µπορούν να 

ληφθούν υπόψη υπολογίζοντας το σταθµισµένο µέσο όρο των αποκλίσεων των 

ορίων από το µετα-όριο σε όλες τις κλίµακες εισροών. Είναι φανερό ότι ο τρόπος 

προσδιορισµού της σταθµικής συνάρτησης (weight function) καθορίζει το ιδιαίτερο 

βάρος των αποκλίσεων που αποδίδεται στις διαφορετικές κλίµακες µεγέθους. Για 

παράδειγµα, µια σταθµική συνάρτηση που προτείνουν οι Battese και λοιποί (2004) 

για την εκτίµηση τεχνολογικών χασµάτων ορίζει ίσα βάρη σε όλες τις αποκλείσεις 

για όλες τις διαθέσιµες κλίµακες. Το προτεινόµενο υπόδειγµα εφαρµόζεται για την 

µέτρηση τεχνολογικών χασµάτων στον κλάδο ένδυσης της Ινδονησίας, 

υποθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διαφορετικών περιφερειών χρησιµοποιούν 

διαφορετικές τεχνολογίες παραγωγής. Με άλλα λόγια, αποδίδουν την τεχνολογική 

ετερογένεια στις διαφορετικές περιφέρειες, παραβλέποντας την πιθανότητα 

ύπαρξης τεχνολογικών διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων εντός της ίδιας 

περιφέρειας, για  παράδειγµα λόγω διαφορετικού µεγέθους ή ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. 

Η υλοποίηση στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα βασιστεί σε ένα 

νέο θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης τεχνικής αποτελεσµατικότητας το οποίο 

παρουσιάστηκε σε µια πρόσφατη έρευνα (Kounetas, Mourtos and Tsekouras, 

2009) και το οποίο λαµβάνει υπόψη του την πιθανότητα οι υπό εξέταση 

παραγωγικές µονάδες να διαφέρουν µεταξύ τους ως προς περισσότερες από µία 

διαστάσεις, συνιστώντας τεχνολογική ετερογένεια σε πολλαπλά επίπεδα. Η 

ανάλυση που ακολουθεί αφορά τεχνολογική ετερογένεια που αναπτύσσεται σε δύο 

επίπεδα, αλλά το προτεινόµενο υπόδειγµα µπορεί εύκολα να επεκταθεί ώστε να 

ενσωµατώνει οποιεσδήποτε και οσεσδήποτε τεχνολογικές διαφορές. ∆εδοµένου ότι 

σε καταστάσεις πολλαπλών επιπέδων τεχνολογικής ετερογένειας, προκύπτουν 
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διαφορετικής φύσεως τεχνολογικά χάσµατα τα οποία αναφέρονται σε κάθε ένα 

επίπεδο, η ανάλυση των µετα-ορίων καθίσταται ανεπαρκής για την µέτρηση της 

επίδοσης των πολλαπλά ετερογενών παραγωγικών µονάδων. Στην ανάλυση που 

ακολουθεί εισάγεται η έννοια των µετα-µετα-ορίων (meta-metafrontiers), βάσει 

της οποίας αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό υπόδειγµα ανάλυσης 

τεχνολογικής ετερογένειας δύο επιπέδων, που επιτρέπει την εκτίµηση µέτρων 

αποτελεσµατικότητας και τεχνολογικών χασµάτων σε κάθε ένα επίπεδο.  

Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας προτεινόµενης µεθοδολογίας, αξιολογείται η 

τεχνική αποτελεσµατικότητα και τα χάσµατα τεχνολογίας σε κάθε µέγεθος 

παραγωγής, µε βάση ένα συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς για κάθε διαθέσιµη 

τεχνολογία.  Αυτό το σηµείο αντιστοιχεί στο άριστο µέγεθος κλίµακας παραγωγής 

– MPSS (most productive scale size) το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύει ολόκληρη την τεχνολογία. Χρησιµοποιώντας, εποµένως, µια 

επιχείρηση που να λειτουργεί σε MPSS σε κάθε επίπεδο τεχνολογικής ετερογένειας 

µπορούν να αποδοµηθούν τα µέτρα αποτελεσµατικότητας και τεχνολογικών 

χασµάτων σε σταθερούς ως προς τις εισροές και σταθερούς ως προς τις εκροές 

παράγοντες. Μια τέτοια αποδόµηση παρέχει πληροφορίες για τις πηγές της 

(αν)αποτελεσµατικότητας και των τεχνολογικών  χασµάτων. Πιο συγκεκριµένα, αν 

για µια επιχείρηση  η συνεισφορά του σταθερού ως προς τις εισροές παράγοντα 

είναι µεγάλη στη διαµόρφωση του τεχνολογικού χάσµατος, τότε αυτό σηµαίνει ότι 

βάσει του MPSS αναφοράς, ότι η εν λόγω επιχείρηση χρησιµοποιεί υποδεέστερη 

τεχνολογία σε σχέση µε τους καλύτερους ανταγωνιστές της, λόγω αδυναµιών που 

σχετίζονται µε την ποσότητα και τη σύνθεση του παραγόµενου προϊόντος. 

Αντίθετα, αν ένα µεγάλο χάσµα τεχνολογίας οφείλεται περισσότερο στο σταθερό 

ως προς τις εκροές παράγοντα, η συγκεκριµένη επιχείρηση χαρακτηρίζεται κυρίως 

από αδυναµίες που σχετίζονται µε την χρησιµοποίηση των εισροών της.  
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2. Ορισµοί και Συµβολισµοί 

Στο πλαίσιο της οικονοµικής ανάλυσης, µια παραγωγική µονάδα (επιχείρηση) 

ορίζεται ως µια οντότητα (entity) η οποία µετασχηµατίζει N  εισροές, (έστω 

Nxx ,...1 ) σε M τελικά προϊόντα ή εκροές, (έστω Myy ,...,1 ).  Σε µαθηµατικούς 

όρους, οι ποσότητες των εισροών αυτών συµβολίζονται µε ένα διάνυσµα 1N × -

διαστάσεων που περιλαµβάνει µη-αρνητικές, πραγµατικές τιµές, δηλ. 

( ) N
Nxxx +ℜ∈≡ ,...,1  ή διαφορετικά ως :ix i N∈  . Αντίστοιχα, οι ποσότητες των 

εκροών συµβολίζονται µε ένα διάνυσµα 1M × -διαστάσεων που δέχεται µη-

αρνητικές, πραγµατικές τιµές, δηλ. ( ) M
Myyy +ℜ∈≡ ,...,1  ή ως :jy j M∈ . Τα σύνολα 

,N M
+ +ℜ ℜ ορίζουν τον χώρο των εισροών και των εκροών αντίστοιχα ενώ η 

παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης µπορεί να παρασταθεί από ένα σηµείο στον 

χώρο εισροών-εκροών ( , ) N Mx y + +∈ℜ ×ℜ . Η διαδικασία φυσικού µετασχηµατισµού 

ενός συνόλου ποσοτήτων εισροών ( )Nxxx ,...,1≡  σε ένα σύνολο 

εκροών ( )Myyy ,...,1≡ , µε βάση την υφισταµένη τεχνολογία αποδίδεται µε τον όρο 

τεχνολογία παραγωγής (production technology), και περιέχει όλους τους δυνατούς 

συνδυασµούς των εισροών – εκροών ενώ παριστάνεται από ένα κυρτό (convex) 

σύνολο 
N MS + +⊂ℜ ×ℜ  έτσι ώστε οι ποσότητες εισροών x να µπορούν (µε βάση την 

υφιστάµενη τεχνική σχέση µετατροπής τους σε εκροές) να παράγουν ποσότητες 

εκροών y, δηλαδή: 

{( , ) :  µπορει να παραγει y}S x y x=                             (1.1), 

       ή εναλλακτικά εάν  ( , )x y S∈ τότε 
' '( , )   x y S x x∈ ∀ ≥                   (1.2),

    ενώ εάν  ( , )x y S∈ τότε 
' '( , )   0x y S y y∈ ∀ ≤ ≤                   (1.3), 
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Έτσι, θεωρώντας ότι µια επιχείρηση έχει πρόσβαση σε µια τεχνολογία παραγωγής 

S απλά εννοούµε ότι ( , )x y S∈ . ∆εδοµένης µιας τεχνολογίας παραγωγής S η 

τεχνολογία αυτή θα µπορούσε να περιγραφεί από το σύνολο των απαιτούµενων 

εισροών L(y) (input requirement set), δηλαδή, το σύνολο όλων των 

συνδυασµών εισροών x οι οποίες παράγουν κατ’ ελάχιστο ένα ορισµένο 

επίπεδο εκροών y ως εξής: 

              
( ) ( ) { : µπορεί να παράγει τουλάχιστον }

{ : ( , ) }, ( )
F

N

L y L y x x y

x x y S L y S+

≡ = ≡

≡ ∈ ℜ ∈ ⊂
         (1.4),                            

ή από το σύνολο των εφικτών ποσοτήτων των εκροών P(x) (output set), 

δηλαδή, το σύνολο όλων των συνδυασµών εκροών y οι οποίοι είναι εφικτό 

να παραχθούν από ένα ορισµένο σύνολο εισροών x: 

0( ) { : µπορεί το πολύ να παραχθεί από } { /( , ) }, ( )MP x y x y x y S P x S+= ≡ ∈ℜ ∈ ⊂          

(1.5),                              

Για να είναι συνεπή µε την οικονοµική θεωρία της παραγωγής, τα σύνολα L(y) και 

P(x) πρέπει να ικανοποιούν ορισµένες ιδιότητες µεταξύ των οποίων την ιδιότητα 

ενός «κλειστού» και κυρτού συνόλου. 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µιας παραγωγικής µονάδας θα µπορούσε να 

βασίζεται σε αναλογικές µεταβολές των παραγόµενων εκροών, δηλαδή στο 

ερώτηµα: «πόσο µπορούν να αυξηθούν αναλογικά οι παραγόµενες εκροές χωρίς 

να αλλάξουν οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες των εισροών;».  Η µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας που προκύπτει µε αυτόν τον τρόπο ονοµάζεται 

αποτελεσµατικότητα εκροών ΤΕ (output-oriented efficiency) και χρησιµοποιώντας 

την άµεση συνάρτηση απόστασης εκροής (direct output distance function) ως 

εξής:  

( , ) inf{ 0, / ( )}oD x y y P xδ δ≡ > ∈                              (1.6), 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη  Σελίδα 16 από 101 

Ουσιαστικά η σχέση (1.6) ορίζει µια µετρική απόσταση στο χώρο εισροών-εκροών 

ενώ θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι η απόσταση / ( , )oy D x y  παριστάνει την 

µεγαλύτερη απόσταση-διάνυσµα εκροών πάνω στο όριο (frontier) από την αρχή 

των αξόνων µέσω των εκροών y  οι οποίες µπορούν να παραχθούν από τις εισροές 

x .  

Συνεπώς, το όριο εκροών F , µεµονωµένα συνδεµένο µε την τεχνολογία S , είναι 

απλά το σύνολο των καµπύλων ισοπαραγωγής (output isoquants) για όλα τα 

Nx +∈ℜ δηλαδή: 

                                    {( , ) : ( , ) 1}oF x y S D x y≡ ∈ =          (1.7),       

Αντίστροφα, το όριο εκροών F  παρέχει ένα ιδεατό τεχνολογικό σετ το οποίο 

µπορεί να οριστεί ως εξής:   

 
' '{( , ) :  ( , ) :  }N M

FS x y x y F y y x xυπαρχουν και+ +≡ ∈ℜ ×ℜ ∈ ≤ ≥                    (1.8), 

Αν και το σύνολο FS  λειτουργεί ως µια εκτίµηση του συνόλου S  για λόγους 

παρουσίασης από εδώ και στο εξής θα θεωρούµε ότι τα δύο αυτά σύνολα 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για να δηλώσουν την πραγµατική τεχνολογία. Με 

παρόµοιο τρόπο µπορεί να θεωρηθεί ότι οι µετρικές ( , )  F
oD x y ή ( ; ( , ))oD F x y  

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόστασης ως προς τις εκροές που 

αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο όριο. Με βάση τους προηγούµενους ορισµούς 

ορίζεται µία µετρική σε σχέση µε το σύνολο των απαιτούµενων εισροών F ως εξής  

( , ) sup{ 0, / ( )}SD x y x L yδ δ≡ > ∈                  (1.9),
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Για µια δεδοµένη τεχνολογία S  και ακολουθώντας τον ορισµό του Balk (2001) 

ορίζεται η τεχνολογία κώνου (cone technology) ɵS ως εξής: 

ɵ {( , ) : ( , ) , 0}S x y x y Sλ λ λ= ∈ >               (1.10), 

όπου η τεχνολογία ɵS αναφέρεται σε σταθερές αποδόσεις κλίµακας (CRS). Συνεπώς, 

η τεχνολογία S  θα παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κλίµακας εάν και µόνο εάν 

ɵS S≡ . Παρόµοια, µπορεί να οριστεί τόσο το σύνολο των εφικτών εκροών �( )P x  όσο 

και των σύνολο των απαιτούµενων εισροών ɵ( )L y  που αναφέρονται πλέον στην 

τεχνολογία κώνου (cone technology) ɵS . Οµοίως µπορούν να οριστούν οι µετρικές 

� ( , )oD x y , � ( , )SD x y  καθώς και το όριο �F το οποίο συνδέεται µε την τεχνολογία ɵS . 

Οι δύο τεχνολογίες συνδέονται µέσω των παρακάτω σχέσεων: 

ɵ � � ɵ �, ( ) ( ), ( , ) ( , ), ( ) ( ), ( , ) ( , ),o so sS S P x P x D x y D x y L y L y D x y D x y⊇ ⊇ ⊇ ⊇ ⊇       (1.11), 

Η κλειστότητα των συνόλων γίνετε πιο ουσιαστική όταν η τεχνολογία παρουσιάζει 

σταθερές αποδόσεις κλίµακας. 

Στην σύγχρονη οικονοµική έρευνα η τεχνική αποτελεσµατικότητα µιας 

παραγωγικής µονάδας µπορεί να µετρηθεί χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς 

είτε, α) τις ποσότητες των χρησιµοποιούµενων εισροών, είτε β) τις ποσότητες των 

παραγόµενων εκροών.  
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3. Η Τεχνική Αποτελεσµατικότητα µε Σηµείο Αναφοράς τις 

Ποσότητες των Παραγόµενων Εκροών 

Χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς τις ποσότητες των παραγόµενων εκροών η 

τεχνική αποτελεσµατικότητα συµβολίζεται ως  ( , )oTE x y  (Fare, Grosskopf and 

Lovell, 1994) ή πιο απλά ως ( , )TE x y  η οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο 

όριο F . Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συµβολισµοί 

( , ),  ( ;( , )).FTE x y TE F x yκαι  Ακόµα, η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις 

εκροές, µε τεχνολογία αναφοράς την τεχνολογία κώνου (cone technology) µπορεί 

να παρασταθεί ως � �( , ), ( , ),
F

TE x y TE x y  και � ( ;( , ))TE F x y  αντίστοιχα. Οι σχέσεις 

που συνδέουν την τεχνική αποτελεσµατικότητα εκροών και τις µετρικές 

συναρτήσεις δίνονται ως εξής: 

� �( , ) ( , ), ( , ) ( , )ooTE x y D x y TE x y D x y= =                             (1.12), 

Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται στην τεχνική αποτελεσµατικότητα εκροών 

( , )TE x y  ως προς το όριο S ως τεχνική αποτελεσµατικότητα ενώ ως προς την 

τεχνική αποτελεσµατικότητα εκροών �( , )TE x y  ως προς το όριο ɵS  ως “γνήσια 

τεχνική αποτελεσµατικότητα” (pure technical efficiency). 

Από την άλλη ο όρος αποτελεσµατικότητα κλίµακας ( , )SE x y ή ( , )SE x yο  (scale 

efficiency) αναφέρεται στην ικανότητα µιας παραγωγικής µονάδας να λειτουργεί σε 

άριστο µέγεθος, δηλαδή να µεγιστοποιεί το µέσο προϊόν, µε δεδοµένη την 

υφιστάµενη τεχνολογία παραγωγής. Με αυτήν τη λογική η αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας ορίζεται από την σχέση: 

� �( , ) ( , )
( , )

( , ) ( , )
o

o

TE x y D x y
SE x y

TE x y D x y
= =                 (1.13), 
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Συνεπώς,      

� ( , ) ( , ) ( , )o oD x y SE x y D x y=                            (1.14), 

Η σχέση συνδέει απευθείας τις µετρικές συναρτήσεις ως προς τις εκροές (output 

distance functions) για την ακριβή και την ιδεατή (κωνική) τεχνολογία. Τελικά, 

κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως τεχνικά αποτελεσµατική (fully 

technically efficient) τόσο ως προς την τεχνολογία  S  όσο και ως προς την 

τεχνολογία ɵS  όταν λειτουργεί σε κλίµακα παραγωγής MPSS (most productive 

scale size-Banker, 1984). Το σηµείο MPSS είναι το µέγεθος κλίµακας παραγωγής 

όπου το µέσο προϊόν που παράγει ένας συνδυασµός εισροών x (ή, µε άλλα λόγια, 

η µέση παραγωγικότητα του συνδυασµού x) γίνεται µέγιστο(η).  Μπορεί να 

υπάρξουν αρκετές επιχειρήσεις και αρκετά σηµεία µε αυτήν την ιδιότητα. Η 

αναφορά σε αυτές θα είναι η εξής: ( , )x yɺ ɺ  ή  ( , )Fx yɺ ɺ . Στην γενικότερη περίπτωση 

όπου πολλαπλές τεχνολογίες 
1 2, ,....., kS S S  είναι διαθέσιµες, κάθε επιχείρηση 

θεωρείται ότι λειτουργεί υπό µια εξ αυτών. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

αναφερθεί η έννοια του τεχνολογικού χάσµατος (technology gap) όπως αυτό 

ορίστηκε από τους Battesse et all (2002). Το τεχνολογικό χάσµα ορίζεται ως η 

διαφορά ανάµεσα στην τεχνολογία που µια επιχείρηση λειτουργεί και τις άλλες 

διαθέσιµες τεχνολογίες. Ο υπολογισµός του τεχνολογικού χάσµατος επιτρέπει την 

εκτίµηση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης σε σχέση µε 

όλες τις άλλες διαθέσιµες τεχνολογίες µέσω της εισαγωγής της έννοιας της µετα-

τεχνολογίας η οποία λειτουργεί αθροιστικά για τα επιµέρους µεµονωµένα 

τεχνολογικά σύνολα. Στην ειδική περίπτωση όπου το τεχνολογικό χάσµα δε, 

αφορά δύο διακριτές τεχνολογίες αλλά την “απόσταση” της ίδια τεχνολογίας 

ανάµεσα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους αναφερόµαστε στην τεχνολογική 

αλλαγή (technical change).  

Τυπικά, το µετα-τεχνολογικό σετ ορίζεται ως εξής: 
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1 2 ..... ,  M kS S S S⊇ ∪ ∪ ∪ 1                                                       (1.15),                       

όπου 
1 2κυρτος χωρος{ ..... }M kS S S S= ∪ ∪ ∪ . Το σύνολο των εκροών για την 

τεχνολογία 
MS ,µπορεί να διατυπωθεί ως   

1 2( ) { /( , )  η (́ , ) η .́.......η (́ , ) },MP x y x y S x y S x y SΜ Μ
+= ∈ℜ ∈ ∈ ∈                 (1.16), 

ενώ η άµεση µετρική ως προς τις εισροές αναφορικά µε το σύνολο 
MS  ορίζεται ως  

( , ) inf{ 0, / ( )}D x y y P xο δ δΜ Μ≡ > ∈            (1.17),                  

Το σύνολο των  καµπυλών ισοπαραγωγής ορίζει το µετα-όριο (Metafrontier) το 

οποίο και συνδέεται µοναδικά µε την µετα-τεχνολογία ως : 

{( , ) : ( , ) 1}M M
oMF x y S D x y≡ ∈ =            (1.18),            

Ανάλογοι ορισµοί µπορούν να δοθούν και για το σύνολο προαπαιτούµενων 

εισροών της µετατεχνολογίας ( )ML y  καθώς και της µετρικής ( , )M
SD x y . 

Στην συνέχεια αναλύεται η θεωρητική προσέγγισης για την εκτίµηση της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας κλίµακας, της τεχνολογικής αλλαγής 

καθώς και του τεχνολογικού χάσµατος µέσα από την παράθεση των διαφόρων 

περιπτώσεων που είναι δυνατόν να υπάρξουν, καθώς και µέσα από την παράθεση 

όλων των τύπων υπολογισµού. Καταρχάς αναλύεται η  περίπτωση στην οποία µια 

επιχείρηση λειτουργεί κάτω από µια τεχνολογία, δεύτερον η περίπτωση δύο 

επιχειρήσεων κάτω από δύο διαφορετικές τεχνολογίες, και τρίτον η περίπτωση 

µιας επιχείρησης, µιας τεχνολογίας και µιας µετατεχνολογίας η οποία απαντά και 

στα ζητήµατα της τεχνικής αλλαγής. 

                                                 
1  Η

1 2{( , ) : 0, 0,  µπορουν να παραγουν y τουλαχιστον σε ενα απο τα , , .....,M kS x y x y x S S S= ≥ ≥  
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3.1. Μια Επιχείρηση κάτω από Μία Τεχνολογία 

Έστω µια επιχείρηση η οποία λειτουργεί χρησιµοποιώντας ένα διάνυσµα εισροών 

1x και παράγει ένα διάνυσµα εκροών 
1y όπως φαίνεται και στο γράφηµα 1. 

Γράφηµα 1. Απεικόνιση της περίπτωσης όπου µια επιχείρηση λειτουργεί κάτω από µία 

τεχνολογία 

Η µεγαλύτερη ποσότητα που η επιχείρηση αυτή µπορεί να παράγει είναι 

1
1

1 1( , )o

y
Y

D x y
= οπότε µπορούµε να θεωρήσουµε το σηµείο 

1 1( , )x Y . Ανάλογα 

ορίζεται το σηµείο �
1

1( , )x Y  όπου �
�

11

1 1( , )o

y
Y

D x y
= . Έστω 

. .. .
1 1( , ) ( , )x y x y≡  το σηµείο 

όπου η επιχείρησή µας λειτουργεί σε άριστη κλίµακα MPSS και θεωρείται επίσης το 

σηµείο 
. .
1( , )x y . Έτσι διατυπώνονται οι παρακάτω σχέσεις ξεκινώντας από το ορισµό 

της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (Farell, 1957) 

1
1 1 1 1

1
( , ) ( , )o

y
TE x y D x y

Y
= =  

ή χρησιµοποιώντας την σχέση (1.14)  
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� �1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1

( , ) ( , )
( , )   , ( , )

( , ) ( , )
o oD x y x y

TE x y TE x y
SE x y SE x y

ΤΕ
= =  

Ενσωµατώνοντας στις προηγούµενες σχέσεις το σηµείο όπου η επιχείρηση 

λειτουργεί στο MPSS δηλαδή στην άριστη κλίµακα και στην περίπτωση όπου  

1x x> ɺ  οι σχέσεις  διαµορφώνονται ως εξής: 

� � �

1 1

1 11 1
1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

1
( , ) ( )

( , ) ( , )o s

y xx xSE x y
x D x y D x y

x x

−

Υ Υ
Υ

= = = = =
ΥΥ Υ Υ

ɺ

ɺ ɺ ɺ

ɺ

       (1.19),  

η οποία µπορεί να αποδοθεί και ως  

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) 1o sSE x y D x y D x y =ɺ ɺi i          (1.19α),      

Συνεπώς, η επιχείρηση 
1 1( , )x Y  µπορεί να γίνει αποτελεσµατικού µεγέθους 

κινούµενη προς το CRS όριο, κάτι που µπορεί να γίνει εφικτό είτε κινούµενη 

απευθείας προς το σηµείο �
1

1( , )x Y , έχοντας µια βελτίωση ως προς τις εκροές 

(βελτίωση παραγωγής) , είτε κινούµενη αρχικά προς το σηµείο 
1( , )x yɺ  και έπειτα 

προς το σηµείο ( , )x yɺ ɺ  επιδιώκοντας αρχικά µια βελτίωση παραγωγής και έπειτα µια 

βελτίωση ως προς τις εισροές. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1.4) και (1.9) προκύπτει 

η  
^

1 1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 1o o sTE x y D x y D x y D x y= =ɺ ɺi i           (1.20),             

ή ισοδύναµα η σχέση, 

1 1^
1 1

1 1

( , )
( , )

( , ) ( , )
o

o s

D x y
TE x y

D x y D x y
=

ɺ ɺi
. 

Μια περαιτέρω έκφραση είναι η: 
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�

� � �

1 1

1 1 11 1
1 1 1 1

1 1 1 1

1

1
( , ) ( )( ) ( , )

( , )
o o

s

y xx xD x y D x y
y x D x y

x x

−

Υ Υ
Υ

= = = = =
Υ Υ Υ

ɺ
ɺ ɺ ɺ

ɺ

 

Αντικαθιστώντας την τελευταία στην (1.20) προκύπτει ότι: 

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , )o oTE x y D x y D x y= ɺ ɺi            (1.21),    

η οποία αποδίδει την τεχνική αποτελεσµατικότητα µέσω της µετρικής ως προς τις 

εκροές δύο σηµείων σε σχέση µε το MPSS και τα 
1( , )x yɺ ,

1( , )x yɺ . Η µετρική 

1( , )oD x yɺ  µπορεί να θεωρηθεί ως ένα εναλλακτικό µέτρο της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας, υπό την έννοια ότι παραµένει αµετάβλητο το επίπεδο 

εισροών 
1x , χωρίς να εµπλέκει στην εκτίµηση τις επιδράσεις του µεγέθους. Είναι 

φανερό ότι οποιεσδήποτε επιδράσεις της κλίµακας απεικονίζονται µέσω της 

µετρικής 
1( , )oD x yɺ . Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη στους υπολογισµούς ένα 

σηµείο που ανήκει στο MPSS, δηλαδή ένα σηµείο που ανήκει τόσο στο όριο υπό 

σταθερές αποδόσεις κλίµακας όσο και στο όριο υπό µεταβαλλόµενες αποδόσεις 

κλίµακας µπορεί να υπολογισθεί ως ένα µέτρο αποτελεσµατικότητας το οποίο είναι 

ανεξάρτητο του µεγέθους των εισροών. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι στην περίπτωση όπου 
1x x< ɺ  οι σχέσεις 1.19 και 1.21 διαµορφώνονται ως 

εξής: 

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , )o sSE x y D x Y D x Y= ɺ ɺi                                    (1.19β) 

1
1 1

1

( , )
( , )

( , )
o

o

D x y
TE x y

D x Y
=

ɺ

ɺ
                                        (1.21β) 
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3.2. ∆ύο Επιχειρήσεις κάτω από ∆ύο Τεχνολογίες 

Σε αυτή την ενότητα θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

προηγούµενη ανάλυση για να εκτιµηθεί το τεχνολογικό χάσµα µεταξύ δύο 

επιχειρήσεων οι οποίες και λειτουργούν κάτω από διαφορετικά τεχνολογικά 

καθεστώτα. Αυτό θα µπορούσε να αντιστοιχεί σε διαφορετικές επιχειρήσεις του 

ιδίου κλάδου ή η ίδια επιχείρηση σε διαφορετικά χρονικά σηµεία, µεταξύ των  

οποίων η  τεχνολογία  έχει εξελιχθεί  µε βάση τον χρόνο. Έστω δύο επιχειρήσεις 

1 1( , )x y , 
2 2( , )x y  και δύο τεχνολογίες 1S  και 2S  όπως αυτά αποτυπώνονται µε 

πρόσθετα σηµεία στο γράφηµα 2.  

Γράφηµα 2. Απεικόνιση της περίπτωσης δύο επιχειρήσεων και δύο διαφορετικών 

τεχνολογιών 

Το τεχνολογικό χάσµα σύµφωνα µε τις προηγούµενες σχέσεις µας µπορεί να 

αποδοθεί ως εξής: 

2

2 22
1 1 2 2 2

1 1 1
1

1

( ; ( , )
( , , , )

( ;( , )
o

o

y
D F x yYTG x y x y

y D F x y
Y

= ==                             (1.22), 
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Κύριος στόχος είναι να αναλυθεί περαιτέρω το τεχνολογικό χάσµα σε συντελεστές 

τεχνικής αποτελεσµατικότητας και αποτελεσµατικότητας µεγέθους όπως και να 

ενσωµατωθούν παράγοντες προσανατολισµένοι τόσο στις εισροές όσο και στις 

εκροές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, εξετάζοντας πρώτα το τεχνολογικό χάσµα 

µεταξύ των κωνικών τεχνολογιών και έπειτα εισάγοντας στις εκτιµήσεις τα σηµεία 

όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό άριστη κλίµακα παραγωγής MPSS. Οπότε η 

µετρική ανάµεσα στις κωνικές τεχνολογίες ɵ1S  και ɵ 2S  δίνεται από τη σχέση, 

�
�

�

�

�

2

2 2 2 2 22 2
21 1 2 2 22

1 1 1 1 11 1
1 1 1

1

2 2
1 1 2 22

1 1
1

( ;( , ) ( ;( , )( ; ( , )
( , , , )

( ;( , ) ( ;( , )( ;( , )

( ;( , )
( , , , )

( ; ( , )

o o

oo

y

D F x y D F x ySE F x yYTG x y x y
y SE F x y D F x yD F x y

Y

SE F x y
TG x y x y

SE F x y

= = = ⋅ =

⋅

(1.23), 

Ο λόγος 

2 2
2

1 1
1

( ;( , )

( ; ( , )

SE F x y

SE F x y
 αντικατοπτρίζει την διαφορά της αποτελεσµατικότητας 

µεγέθους SEG οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται, 

� 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2( , , , ) ( , , , ) ( , , , )TG x y x y SEG x y x y TG x y x y= ⋅ . 

Για να εκφραστεί η τεχνολογική διαφορά µέσω της χρήσης των σηµείων MPSS 

έχουµε,  

�
�

�

�

�

�

�

2 1 1

2 2 2 1 11 1 2 11 1 2 2
1 2 2 2 1 1 2

1 2
1 2 2

( ;( , ) ( ; ( , )
( , , , )

( ;( , ) ( ; ( , )
o s

o s

y y x
D F x y D F x yy xYTG x y x y

y y x D F x y D F x y
y xY

= = ⋅ = ⋅
ɺ ɺɺ ɺ

ɺ ɺ

ɺ ɺ

        (1.24), 

Ο πρώτος όρος ορίζει ένα µέτρο υπολογισµού του τεχνολογικού χάσµατος το οποίο 

δεν λαµβάνει υπόψη του την πραγµατική δεδοµένη ποσότητα εισροής, καθώς 

εξετάζει µόνο τη δεδοµένη ποσότητα εισροής των επιχειρήσεων στο σηµείο MPSS. 

Υπό αυτή την έννοια, παρέχει ένα µέτρο του τεχνολογικού χάσµατος το οποίο 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη  Σελίδα 26 από 101 

µένει αµετάβλητο, ανεξάρτητα από  τις επιχειρήσεις που εξετάζονται. Εποµένως, 

αντιπροσωπεύει τον παράγοντα του συνολικού τεχνολογικού χάσµατος που 

προκαλείται από τη διαφορά στα τεχνολογικά καθεστώτα και µόνο λόγω αυτών. 

Αντίθετα, το τεχνολογικό χάσµα σε σχέση µε τις τεχνολογίες κώνου (cone 

technologies) �
1 1 2 2( , , , )TG x y x y  αποδίδει µεγαλύτερη σηµασία στην κλίµακα 

εισροών των δύο επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η ανάλυσή αποκαλύπτει δύο 

ακραία µέτρα της τεχνολογικής αλλαγής, τα όποια καθορίζουν ουσιαστικά τα 

ακραία σηµεία (endpoints) ενός ολόκληρου φάσµατος επιλογών. Ο πρόσθετος 

όρος συνδέει αυτά των δύο ακραία σηµεία (endpoint) µε τον δεύτερο όρο, ο 

όποιος  δηλώνει αλλαγή σε  δεδοµένη ποσότητα εισροής σχέση µε τις επιχειρήσεις 

στο σηµείο MPSS. 

Εκφράζοντας το τεχνολογικό χάσµα σε σχέση µε τις κωνικές τεχνολογίες και 

χρησιµοποιώντας µετρικές που αντιστοιχούν στα CRS όρια �1F  και � 2F , θα ήταν 

λογικό να αναζητηθεί µια έκφραση για το χάσµα τεχνολογίας για τις πραγµατικές 

τεχνολογίες χρησιµοποιώντας αποκλειστικά µετρικές που αντιστοιχούν στα όρια  

(frontier)s 1F  και 2F . Για να γίνει αυτό, θα πρέπει αρχικά να εκφραστεί η σχέση 

(1.30) σε όρους µετρικών των ορίων �1F  και � 2F . Παρατηρώντας ότι το σηµείο 

. .

1 1( , )x y  ανήκει και στα �1F  και 1F , καθώς και ότι το σηµείο 
. .

2 2( , )x y  ανήκει 

αντίστοιχα στα � 2F και 2F , προκύπτει από την (1.24): 

�
2 2 1 1

1 1 2 2 2 1
1 1 2 2

1 2

( ; ( , ) ( ;( , )
( , , , )

( ;( , ) ( ; ( , )
o s

o s

D F x y D F x y
TG x y x y

D F x y D F x y
= ⋅

ɺ ɺ

ɺ ɺ
                   (1.25), 

Οπότε η σχέση (1.22) γράφεται ως: 

2 2 1 1 1 1
1 1 2 2 2 1 1

1 1 2 2 2 2
1 2 2

( ; ( , ) ( ; ( , ) ( ;( , )
( , , , )

( ;( , ) ( ;( , ) ( ; ( , )
o s

o s

D F x y D F x y SE F x y
TG x y x y

D F x y D F x y SE F x y
= ⋅ ⋅

ɺ ɺ

ɺ ɺ
               (1.26), 
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ή αντικαθιστώντας όρους στον τρίτο όρο της παράσταση από την  (1.19α)  

  

2 2 1 1 2 2 2 2
1 1 2 2 2 1 2 1

1 1 2 2 1 1 1 1
1 2 1 2

( ; ( , ) ( ; ( , ) ( ;( , ) ( ;( , )
( , , , )

( ;( , ) ( ;( , ) ( ;( , ) ( ; ( , )
o s o s

o s o s

D F x y D F x y D F x y D F x y
TG x y x y

D F x y D F x y D F x y D F x y
= ⋅ ⋅ ⋅ =

ɺ ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺ ɺ        

2 2 2 2
2 2

1 1 1 1
1 1

( ; ( , ) ( ; ( , )

( ;( , ) ( ; ( , )
o o

o o

D F x y D F x y

D F x y D F x y
⋅

ɺ ɺ

ɺ ɺ
           (1.27), 

Ο πρώτος όρος στην σχέση (1.27) παρέχει ένα µέτρο του τεχνολογικού χάσµατος 

το οποίο είναι προσανατολισµένο ως προς τις εκροές και ανεξάρτητο της 

ποσότητας εισροής. Ο δεύτερος όρος στην ίδια σχέση λαµβάνει υπόψη του την 

κλίµακα  εισροών, αλλά στην κλίµακα εκροών του αντίστοιχου σηµείου MPSS, και 

εκφράζει το τεχνολογικό χάσµα το οποίο πηγάζει από τις διαφορές στην κλίµακα 

µεγέθους. Να σηµειωθεί ότι οι όροι που εµπεριέχουν µετρικές συναρτήσεις ως 

προς τις εισροές απλοποιούνται. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί 

στο γεγονός ότι ο προσανατολισµένος ως προς τις εκροές παράγοντας τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο παράγοντα  

αποτελεσµατικότητας κλίµακας. 

3.3. Μια Επιχείρηση κάτω από Μία Τεχνολογία και Μία Μετα-

τεχνολογία 

Η περίπτωση αυτή αποτελεί µια γενίκευση της προηγούµενης και αναφέρεται στην 

περίπτωση όπου µια επιχείρηση λειτουργεί όχι µόνο κάτω από µια ή και 

περισσότερες διακριτές τεχνολογίες αλλά και κάτω από µια ή και περισσότερες 

µετα-τεχνολογίες. Έστω µια επιχείρηση 
1 1( , )x y  και ένα τεχνολογικό καθεστώς 1S   

όπως αυτό ορίστηκε στην προηγούµενη ενότητα. Επιπλέον, έστω ένα µετα-

τεχνολογικό καθεστώς 1MS  το οποίο αντανακλάται στο µετα-όριο 1MF . 

 Για δεδοµένη κλίµακα εισροών 
1x , ορίζονται τα εξής: 
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1 1
1max{y:y P(MF ; )}MY x= ∈   και  � ɵ

1
1

1max{y:y P(MF ; )}
M

Y x= ∈  

καθώς και 
1 1( , )M Mx yɺ ɺ  το σηµείο όπου η επιχείρηση λειτουργεί υπό το άριστο 

µέγεθος κλίµακας παραγωγής  (Γράφηµα  3). 

 

Γράφηµα 3. Απεικόνιση της περίπτωσης όπου δύο επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω 

από δύο τεχνολογίες και δύο µετα-τεχνολογίες 

Το τεχνολογικό χάσµα µπορεί να εκφρασθεί σαν συνάρτηση των µετρικών των 

µετα-τεχνολογιών ως εξής: 

1 1
1 1 1

1
1

1 1
( , )

( ; ( , )o
M

TG x y
y D MF x y

Y

= =                            (1.28α),  

 ή ως 
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1 1 2 1
21 1 1 1 1

1
11 1

1 1 1 1 1
( , ) ( ; ( , )

1 ( ; ( , )
M

oM
o

M M

TG x y D MF x Y
y y Y D F x y

YY Y

= = = ⋅      (1.28β)  

η οποία χρησιµοποιώντας την σχέση (1.23) γίνεται, 

1 1 1
1 1

1 1

( )1
( , )

( ; ( , ) ( )o

TG F
TG x y

D F x y TG MF
= ⋅                           (1.28γ), 

Η τελευταία σχέση συνδέει το συνολικό τεχνολογικό χάσµα µε το τεχνολογικό 

χάσµα µεταξύ δύο επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ο πρώτος παράγοντας της (1.28γ) 

εκφράζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα µεταξύ των δύο επιχειρήσεων ενώ ο 

δεύτερος το τεχνολογικό χάσµα που προκύπτει από τις δύο µετα-τεχνολογίες. 

Συνεπώς, προκύπτει ότι το συνολικό τεχνολογικό χάσµα µειώνεται όταν το 

τεχνολογικό χάσµα µεταξύ των τεχνολογιών µειώνεται και το µεταξύ των µετα-

τεχνολογιών αυξάνει. Μια εναλλακτική µορφή της (1.28α) είναι η εξής: 

1 1
1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1

1 1 1 1 1
( , )

( ;( , ) ( ; ( , )o o
M M

TG x y
y y Y D F x y D MF x Y

Y Y Y

= = = ⋅             (1.29), 

Ενσωµατώνοντας στις σχέσεις την αποτελεσµατικότητα µεγέθους προκύπτει ότι, 

�

�

�

1 1
1 1 1

1
1

1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1
( , )

( ;( , )

1 1 1
( , )

( ; ( , ) ( ;( , ) ( ;( , )

o
M

o

TG x y
y D MF x Y

Y

TC x y
SE MF x Y D MF x Y SE MF x Y

= = =

= ⋅ = ⋅

        (1.30),         

Παραπέρα, κάνοντας χρήση της σχέσης (1.26) και ουσιαστικά ανάγοντας στις 

σχέσεις που προκύπτουν στο MPSS τόσο για τα απλά σύνορα τεχνολογιών όσο και 

για τα µετα-όρια προκύπτει ότι:  
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�

� � �

�

�

�

�

1 1 2 2
1 1 1

1 1 1

1 1 1 1
1 1

1 1 1 1
1 1

1 1 1
( , , , )

( ; ( , ) ( ; ( , )1 1

1 1( ;( , ) ( ; ( , )

M M

M
o s

M
o o

TG x y x y
y y Y

Y Y Y

D F x y D MF x y

D F x y D MF x Y

= = =

= ⋅ ⋅ ⋅
ɺ ɺ

ɺ ɺ
        (1.31), 

Χρησιµοποιώντας ανάλογους µετασχηµατισµούς υπολογίζεται η συνολική 

τεχνολογική αλλαγή 
1 1( , )TG x y  ως:   

1 1
1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1

( ;( , )1 1 1
( , )

( ; ( , ) 1 ( ;( , ) ( ;( , )
s

M M
o o o

D F x y
TG x y

D F x y D MF x Y D MF x y
= ⋅ ⋅ ⋅

ɺ

ɺ ɺ ɺ
   

(1.32)        

Στην τελευταία σχέση ο πρώτος και ο τρίτος όρος εκφράζουν το χάσµα λόγω των 

διαφορών ανάµεσα στην τεχνική αποτελεσµατικότητα των τεχνολογιών και των 

µετα-τεχνολογιών αντίστοιχα. Αντίθετα, ο δεύτερος και ο τέταρτος όρος  

καλύπτουν τις επιδράσεις λόγω µεγέθους οι οποίες είναι προσανατολισµένες ως 

προς τις εισροές για το όριο (frontier) και ως προς τις εκροές για τα µετα-σύνορα. 
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4. Η Τεχνική Αποτελεσµατικότητα µε Σηµείο Αναφοράς τις 

Ποσότητες των Παραγόµενων Εισροών 

Στην δεύτερη περίπτωση, η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας γίνεται ως 

προς τις απαιτούµενες εισροές (τεχνική αποτελεσµατικότητα εισροών) και 

αναφέρεται στην ικανότητα µιας επιχείρησης να χρησιµοποιεί τις ελάχιστες δυνατές 

ποσότητες εισροών x για την παραγωγή ενός ορισµένου επιπέδου εκροών y. Για 

την τεχνική αποτελεσµατικότητα εισροών µιας επιχείρησης ),( yx  ως προς ένα όριο 

χρησιµοποιείτε κατά αντιστοιχία µε την περίπτωση των εκροών ο συµβολισµός 

).,( yxTE  Ανάλογα, η τεχνική αποτελεσµατικότητα εισροών, µε τεχνολογία 

αναφοράς την τεχνολογία κώνου µπορεί να παρασταθεί ως ).,( yxET
⌢

 Από τους 

σχετικούς ορισµούς γίνεται φανερό ότι οι σχέσεις µεταξύ της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας εισροών και της συνάρτησης απόστασης εισροών ως προς  

S   και S
⌢

 είναι αντίστοιχα: 

[ ] 1)),(;(),( −= yxFDyxTE I  και [ ] 1
)),(;(),(

−
= yxFDyxET I

⌢⌢
 

Αντίστοιχα ορίζεται η αποτελεσµατικότητα κλίµακας (scale efficiency) η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα µιας παραγωγικής µονάδας να λειτουργεί σε άριστο 

µέγεθος και δίνεται από την σχέση:  

)),(;(

)),(;(

),(

),(
)),(;(

yxFD

yxFD

yxTE

yxET
yxFSE

I

I
⌢

⌢

==  

Μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως τεχνικά αποτελεσµατική (fully 

technically efficient) τόσο ως προς την τεχνολογία S  όσο και ως προς την 

τεχνολογία κώνου ɵS  όταν λειτουργεί σε άριστη κλίµακα παραγωγής  MPSS (most 

productive scale size - Banker, 1984). Το σηµείο MPSS είναι το µέγεθος κλίµακας 

παραγωγής όπου το µέσο προϊόν που παράγει ένας συνδυασµός εισροών x (ή, µε 
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άλλα λόγια, η µέση παραγωγικότητα του συνδυασµού x) γίνεται µέγιστο(η). 

Οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε MPSS ως προς ένα συγκεκριµένο 

όριο F  συµβολίζεται όπως και παραπάνω µε ),( yx ɺɺ .  

Στην γενικότερη περίπτωση όπου πολλαπλές τεχνολογίες 
1 2, ,....., kS S S είναι 

διαθέσιµες, κάθε επιχείρηση θεωρείται ότι λειτουργεί υπό µια εξ αυτών. Η έννοια 

του µετατεχνολογικού συνόλου (metatechnology set) 
MS αναφέρεται στον κυρτό 

χώρο των ενώσεων των επιµέρους µεµονωµένων τεχνολογικών συνόλων 

1 2, ,....., kS S S  και ορίζεται ως: 
kM SSSS ∪∪∪⊇ ...11
ή εναλλακτικά ως:  

,0,0:,{( ≥≥= yxyxS M
x µπορεί να παράγει  y τουλάχιστον σε ένα από τα 

},...,, 21 kSSS .  

Το σύνολο των εισροών που αντιστοιχεί στην µετατεχνολογία 
MS µπορεί να 

διατυπωθεί ως }.),(  ή  ή ),( ή ),(:{)( 21 knM SyxSyxSyxRxyL ∈∈∈∈= + …  Η 

συνάρτηση απόστασης εισροών αναφορικά µε το σύνολο 
MS , η λεγόµενη 

συνάρτηση µετα-απόστασης (metadistance function) σύµφωνα µε τους O’Donnell 

και λοιπούς (2008), ορίζεται ως: :0sup{)),(;( >ϕ=yxMFDI  )},(yLx M∈ϕ  όπου 

MF συµβολίζει το µετα-όριο (metafrontier) που αντιστοιχεί στο 
MS  για το οποίο 

ισχύει 1)),(;( =yxMFDI . Όλες οι έννοιες που αναφέρονται στην µετατεχνολογία 

κώνου 
MŜ  ορίζονται αναλόγως. Επίσης, οποιαδήποτε επιχείρηση λειτουργεί σε 

MPSS ως προς ένα µετα-όριο MF θα συµβολίζεται µε ),( MM yx ɺɺ . 

Κατά αντιστοιχία, στην ακόµα πιο γενική περίπτωση όπου πολλαπλές 

µετατεχνολογίες 
MuMM S,...,S,S 21

  είναι, επίσης, διαθέσιµες, η έννοια της µετα-

µετατεχνολογίας (meta-metatechnology) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ένωση 

όλων των διαθέσιµων µετατεχνολογικών συνόλων 
MuMM S,...,S,S 21

. 
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Στην συνέχεια κατά αντιστοιχία µε την περίπτωση των εκροών αναλύεται η 

θεωρητική προσέγγιση για την εκτίµηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, της 

αποδοτικότητας κλίµακας, της τεχνολογικής αλλαγής καθώς και του τεχνολογικού 

χάσµατος για της εξής περιπτώσεις. Πρώτον, για µια επιχείρηση που λειτουργεί 

κάτω από µια τεχνολογία, δεύτερον για δύο διαφορετικές τεχνολογίες, και τρίτον 

για δύο επιχειρήσεις και δύο τεχνολογίες η οποία απαντά και στα ζητήµατα της 

τεχνικής αλλαγής. 

4.1. Μια Επιχείρηση κάτω από Μία Τεχνολογία 

Έστω µια επιχείρηση, η οποία χρησιµοποιεί ένα διάνυσµα εισροών 
1x και παράγει 

ένα διάνυσµα εκροών 
1y , έχοντας πρόσβαση σε µία τεχνολογία S . Η µικρότερη 

ποσότητα εισροών που η εξεταζόµενη επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει για να 

παράγει 
1y  χρησιµοποιώντας την τεχνολογία S  είναι )),(;( 1111 yxFDxX I= . 

Συµβολίζοντας την Ευκλείδεια νόρµα του διανύσµατος x  µε x , τότε η τεχνική 

αποτελεσµατικότητα εισροών (TE ) για την επιχείρηση  ),( 11 yx ορίζεται ως: 

 
)),(;(

1)),(;(
),(

111

111

1

1

11

yxFDx

yxFDx

x

X
yxTE

I

I ===                              (1.33)  

Για λόγους απλοποίησης, από εδώ και πέρα θα παραλείπεται το σύµβολο της 

νόρµας, δηλαδή θα γράφουµε 
21 xx .   

Θεωρώντας ως σηµείο αναφοράς για όλες τις επιχειρήσεις µια εξ αυτών που να 

λειτουργεί σε άριστη κλίµακα παραγωγής (MPSS), το παραπάνω µέτρο µπορεί να 

αποδοµηθεί σε παράγοντες σταθερούς ως προς τις εισροές και σε παράγοντες 

σταθερούς ως προς τις εκροές. 
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Η προτεινόµενη ανάλυση καθίσταται δυνατή για ποσότητες εισροών τουλάχιστον 

ίσες µε εκείνες του MPSS. Οι παρακάτω περιπτώσεις, εποµένως, αφορούν την 

σχέση του διανύσµατος εκροών της υπό εξέταση επιχείρησης και εκείνου του 

αντίστοιχου MPSS  για επίπεδο εισροών 
1x  για το οποίο ισχύουν: 

α)  1 xx ɺ≥ και yy ɺ≥1
  

Η πρώτη αυτή περίπτωση µελετά µια επιχείρηση, η οποία παράγει µεγαλύτερο 

επίπεδο εκροών σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του  MPSS ως προς το όριο F. 

Προκειµένου να αναλυθεί το µέτρο της ΤΕ σε επιµέρους παράγοντες, 

χρησιµοποιείται το MPSS  ως προς το όριο F , δηλαδή την αντιπροσωπευτική 

επιχείρηση της τεχνολογίας S . Εποµένως, ενσωµατώνοντας στην ανάλυσή το 

σηµείο ),( yx ɺɺ , η σχέση (1.33) µετασχηµατίζεται σε: 

       
)),(;(

1
)),(;(),(

1
1

1

1

1

1
11

yxFD
yXFD

x

x

x

X

x

X
yxTE

I
I

ɺ
ɺ

ɺ

ɺ
⋅=⋅==                 (1.34) 

Με βάση την παραπάνω σχέση, γίνεται φανερό ότι η ΤΕ µπορεί να αποδοµηθεί σε 

δύο επιµέρους παράγοντες. Ο πρώτος, δηλαδή η συνάρτηση απόστασης 

),),(;( 1 yXFDI ɺ  εξ ορισµού δείχνει πόσες φορές το ελάχιστο επίπεδο εισροών ( 1X ) 

που απαιτείται για να παραχθεί ποσότητα εκροών 
1y , υπό τεχνολογία S , 

υπερβαίνει το επίπεδο εισροών xɺ  που αντιστοιχεί στο MPSS  ως προς το όριο F . 

Αυτός ο παράγοντας λαµβάνει τιµές ίσες ή µεγαλύτερες της µονάδας και παραµένει 

αµετάβλητος ως προς την χρησιµοποιούµενη κλίµακα εισροών x . Αυτό ισχύει διότι 

η ελάχιστη ποσότητα εισροών που απαιτείται για την παραγωγή 
1y , υπό 

τεχνολογία S , είναι 
1X  ανεξάρτητα από την ποσότητα εισροών. Ως εκ τούτου, η 

συνάρτηση απόστασης )),(;( 1 yXFDI ɺ
 αποτελεί τον σταθερό ως προς τις εισροές 

παράγοντα (input invariant factor – invx − ). Ο εν λόγω παράγοντας θα 
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συµβολίζεται µε Finvx −  ώστε να γίνεται φανερό ότι αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριµένο όριο F . Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιαίτερη σηµασία αυτού του 

παράγοντα έγκειται στο ότι ενσωµατώνει όλες τις επιδράσεις του επιπέδου 

παραγωγής στην τεχνική αποτελεσµατικότητα, υποδεικνύοντας εάν µια επιχείρηση 

επωφελείται σε όρους αποτελεσµατικότητας από την κλίµακα παραγωγής της. 

Συγκεκριµένα, αυξάνεται καθώς αυξάνεται το παραγόµενο προϊόν (σε µια 

δεδοµένη κλίµακα εισροών), και αυτή η αύξηση επηρεάζει θετικά την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα ΤΕ. 

Ανάλογα, ο δεύτερος παράγοντας [ ] 11 )),(;(
−

yxFDI ɺ δείχνει πόσες φορές το επίπεδο 

εισροών που αντιστοιχεί στο MPSS  ως προς το όριο F  ( xɺ ) υπερβαίνει το επίπεδο 

εισροών 
1x  που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για να παράγει ποσότητα εκροών 

1y , 

υπό το υπάρχων τεχνολογικό καθεστώς S . Αυτός ο παράγοντας λαµβάνει τιµές 

ίσες ή µικρότερες της µονάδας και δεν επηρεάζεται από µεταβολές στο επίπεδο 

παραγωγής (σε µια δεδοµένη κλίµακα εισροών). Συνεπώς, αποτελεί τον σταθερό 

ως προς τις εκροές παράγοντα (output-invariant factor – invy − ) ο οποίος 

αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο όριο F  και, κατά συνέπεια, συµβολίζεται µε  

Finvy − . Ως εκ τούτου, αυτός ο παράγοντας περιλαµβάνει όλες τις επιδράσεις της 

κλίµακας εισροών στην τεχνική αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα, αυξάνεται 

καθώς το επίπεδο εισροών µειώνεται (σε µια δεδοµένη κλίµακα παραγωγής) 

οδηγώντας σε αύξηση την τεχνική αποτελεσµατικότητα ΤΕ. 

β)  1 xx ɺ≥ και yy ɺ≤1
  

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται σε µια επιχείρηση, η οποία παράγει µικρότερο 

επίπεδο εκροών σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του  MPSS ως προς το όριο F.  
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Σε αυτή την περίπτωση ενσωµατώνοντας στην ανάλυσή το σηµείο ),( yx ɺɺ  η σχέση 

(1.33) µετασχηµατίζεται σε: 
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Ο πρώτος παράγοντας της (1.41) δεν εξαρτάται από τις χρησιµοποιούµενες 

εισροές, υποδεικνύοντας το σταθερό ως προς της εισροές µέρος της ΤΕ, δηλαδή το 

Finvx − , ενώ ο δεύτερος παράγοντας δεν εξαρτάται από το παραγόµενο προϊόν 

και εποµένως αποτελεί το σταθερό ως προς της εκροές µέρος της ΤΕ, δηλαδή το 

Finvy − . Η ερµηνεία των δύο αυτών παραγόντων είναι ακριβώς ανάλογη µε την 

περίπτωση (α). Εντούτοις, υπάρχει µια διαφορά στον Finvx −  όρο, καθώς σε αυτή 

την περίπτωση το ελάχιστο επίπεδο εισροών ( 1X ) που απαιτείται για να παραχθεί 

ποσότητα εκροών 
1y  υπό τεχνολογία S , είναι µικρότερο από το επίπεδο εισροών 

xɺ  που αντιστοιχεί στο MPSS  ως προς το όριο F , δηλαδή ισχύει xX ɺ<1
. Έτσι, ο 

εν λόγω παράγοντας παίρνει τιµές µικρότερες της µονάδας, όπως γίνεται φανερό 

και από το γεγονός ότι η σχετική συνάρτηση απόστασης βρίσκεται στον 

παρονοµαστή του πρώτου κλάσµατος και κατά συνέπεια συνδέεται µε την ΤΕ µε 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Όπως και στην περίπτωση (α), αυτός ο όρος 

ενσωµατώνει όλες τις επιδράσεις της κλίµακας παραγωγής στην ΤΕ, καθώς 

επηρεάζεται θετικά από µια αύξηση της παραγωγής, σε µια δεδοµένη κλίµακα 

εισροών,  (η σχετική συνάρτηση απόστασης µειώνεται), επιδρώντας θετικά στην 

ΤΕ. Ο δεύτερος όρος αποτελεί τον σταθερό ως προς τις εκροές παράγοντα Finvy −  

και είναι ακριβώς ίδιος µε τον αντίστοιχο της περίπτωσης (α), οπότε και η σχετική 

ανάλυση δεν διαφοροποιείται σε κανένα σηµείο. 
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4.2. ∆ύο Επιχειρήσεις κάτω από ∆ύο Τεχνολογίες 

Εδώ µε βάση τα προηγούµενα αποδοµούνται τα µέτρα διαφορών ή µεταβολών 

αποτελεσµατικότητας και τεχνολογικών χασµάτων, στην γενική περίπτωση όπου 

είναι διαθέσιµες δύο διαφορετικές τεχνολογίες 1S  και 2S . Σε αυτό το πλαίσιο 

µπορούν να αναλυθούν διαφορές στην αποτελεσµατικότητα και το τεχνολογικό 

χάσµα µεταξύ δύο διαφορετικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικό περιβάλλον ως προς δύο διαστάσεις, για παράδειγµα διαφορετικές 

χώρες και διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους.  Εναλλακτικά, αυτό το πλαίσιο 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση της µεταβολής στην 

αποτελεσµατικότητα και τα τεχνολογικά χάσµατα της ίδιας επιχείρησης που 

δραστηριοποιείται σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους, µεταξύ των οποίων η 

διαθέσιµη τεχνολογία παρουσιάζει εξέλιξη. 

Έστω ότι η υπό εξέταση επιχείρηση συνεχίζει την λειτουργία της και σε ένα 

επόµενο χρονικό διάστηµα (περίοδος 2) όπως δηλώνει το σηµείο ),( 22 yx . Όλα τα 

σηµεία και τα τεχνολογικά σύνολα της δεύτερης περιόδου ορίζονται ακριβώς 

ανάλογα µε την πρώτη περίοδο. 

 Οι παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης όπως ορίζονται από την τεχνολογία 

2S  της δεύτερης περιόδου έχουν διευρυνθεί. Το ζητούµενο είναι να µετρηθούν οι 

αλλαγές στα αντίστοιχα µέτρα αποτελεσµατικότητας της εν λόγω επιχείρησης 

καθώς και οι µεταβολές στα τεχνολογικά χάσµατα ανάµεσα στις δύο χρονικές 

περιόδους. 

Αναφορικά µε τα όρια 1F  και 2F , ορίζεται η µεταβολή της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας εισροών EC (efficiency change) µεταξύ των δύο περιόδων 

σύµφωνα µε τον Balk (2001) ως: 
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Ενσωµατώνοντας στην ανάλυσή τα MPSS για κάθε διαθέσιµη τεχνολογία, τα 

ανωτέρω µέτρα αλλαγών µπορούν, επίσης, να αποδοµηθούν σε επιµέρους 

παράγοντες σταθερούς ως προς τις εισροές και σταθερούς ως προς τις εκροές.  Η 

ανάλυση όσον αφορά την αποδόµηση των µέτρων αλλαγών εφαρµόζεται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν µεγαλύτερα επίπεδα εισροών από εκείνα του 

MPSS σε όλα τα τεχνολογικά σύνολα για όλες τις χρονικές περιόδους. Με βάση τα 

παραπάνω διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις ανισοτικών σχέσεων: 

α)  11 xx ɺ≥  και 
11 yy ɺ≥  και 

22 yy ɺ≥  και  22 xx ɺ≥  

Η πρώτη περίπτωση µελετά µια επιχείρηση, η οποία παράγει ίσο ή µεγαλύτερο 

επίπεδο εκροών σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του MPSS ως προς το όριο F. 

Προκειµένου να αποδοµηθεί το µέτρο της EC σε επιµέρους παράγοντες, 

χρησιµοποιούνται τα MPSS  που αντιστοιχούν στα όρια 
1F  και 

2F . Εποµένως, 

ενσωµατώνοντας στην ανάλυσή τα σηµεία ),( 11 yx ɺɺ  και ),( 22 yx ɺɺ , η σχέση 

µετασχηµατίζεται σε: 
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(1.37) 

Ο πρώτος όρος της παραπάνω σχέσης δείχνει την µεταβολή στον σταθερό ως προς 

τις εισροές παράγοντα, ενώ ο δεύτερος µετράει την µεταβολή στον σταθερό ως 

προς τις εκροές παράγοντα µεταξύ των δύο περιόδων. Θα συµβολίζουµε τους δύο 

αυτούς παράγοντες µε )( Finvx −∆ και ),( Finvy −∆  για να τονίσουµε ότι 

αναφέρονται στις αλλαγές των σχετικών παραγόντων ως προς το όριο F.  



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη  Σελίδα 39 από 101 

Εποµένως, η αύξηση (µείωση) της ΤΕ µια επιχείρησης µπορεί να αποσωθεί σε 

βελτίωση (χειροτέρευση) στο επίπεδο παραγόµενου προϊόντος (πρώτος 

παράγοντας) ή/και βελτίωση (χειροτέρευση) στην χρησιµοποίηση των εισροών 

(δεύτερος παράγοντας). 

β)  11 xx ɺ≥ και 
11 yy ɺ<  και  22 xx ɺ≥  και 

22 yy ɺ<   

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται σε µια επιχείρηση, η οποία παράγει µικρότερο 

επίπεδο εκροών σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του  MPSS  ως προς το όριο F. 

Προκειµένου να αποδοµηθεί το µέτρο της EC σε επιµέρους παράγοντες, 

εργαζόµαστε όπως στην περίπτωση (α) και λαµβάνουµε µια σχέση της µορφής: 
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(1.38)

 

Η σχέση (1.38) διαφοροποιείται από την αυτή της προηγούµενης περίπτωσης, ως 

προς τον πρώτο όρο µόνο, δηλαδή το )( Finvx −∆ µέρος της EC. Η διαφορά αυτή 

πηγάζει από το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση το ελάχιστο επίπεδο εισροών 

)2(1X  που απαιτείται για να παραχθεί ποσότητα εκροών ,)2(1y  υπό τεχνολογία 

)2(1S , είναι µικρότερο από το επίπεδο εισροών 
)2(1xɺ  που αντιστοιχεί στο MPSS  ως 

προς το όριο 
)2(1F . Κατά τα άλλα, η ερµηνεία και η σηµασία της αποδόµησης της 

EC σε )( Finvx −∆ και )( Finvy −∆ παράγοντες δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε 

την περίπτωση (α). 

Αντίστοιχα έχουµε τις περιπτώσεις γ) και δ) για τις οποίες πρέπει να 

ικανοποιούνται οι παρακάτω ανισοτικές σχέσεις: 

γ)  11 xx ɺ≥ και  11 yy ɺ≥ και   22 xx ɺ≥ και 
2 2  y y< ɺ   

δ)  11 xx ɺ≥ και 
1 1 y y< ɺ και   22 xx ɺ≥ και 

2 2  y y≥ ɺ   
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4.3. Μια Επιχείρηση κάτω από Μια Τεχνολογία και Μία Μετα-

τεχνολογία  

Ας θεωρήσουµε µια επιχείρηση, η οποία χρησιµοποιεί ένα διάνυσµα εισροών 
1x και 

παράγει ένα διάνυσµα εκροών 
1y , έχοντας πρόσβαση σε µία τεχνολογία S , µία 

µετατεχνολογία 
MS . 

Εάν η επιχείρηση υιοθετήσει την διαθέσιµη µετατεχνολογία 
MS , µπορεί να µειώσει 

περαιτέρω την ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα εισροών για την παραγωγή 
1y  στο 

επίπεδο )),(;( 1111 yxMFDxX I
M = . 

Μια επιχείρηση µπορεί να είναι σχετικά αποτελεσµατική ως προς το όριο F αλλά 

αναποτελεσµατική ως προς το µετα-όριο MF ή ως προς το µετα-µετα-όριο MMF. 

Εισάγουµε τον όρο της µετατεχνικής αποτελεσµατικότητας εισροών2 ΜΤΕ (input-

oriented metatechnical efficiency) για να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα µιας 

επιχείρησης σε σχέση µε το µετα-όριο MF ως εξής: 
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Συγκρίνοντας τις τιµές MTE  µε τις αντίστοιχες τιµές TE  καθίσταται δυνατός ο 

εντοπισµός τεχνολογικών διαφορών στο πρώτο επίπεδο τεχνολογικής 

ετερογένειας. Αυτές οι διαφορές µπορούν να µετρηθούν µε τον λόγο τεχνολογικού 

χάσµατος (technology gap ratio, Battese και λοιποί 2004) ή τον µετατεχνολογικό 

λόγο (metatechnology ratio - Ο’ Donnell και λοιποί, 2008). Και οι δύο έννοιες 

αναφέρονται στην απόσταση µεταξύ ενός ορίου F και του µετα-ορίου MF. Για την 

µέτρηση των τεχνολογικών χασµάτων χρησιµοποιείται ο µετατεχνολογικός λόγος 

                                                 
2 Για την τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς  το µετα-όριο έχει χρησιµοποιηθεί και ο όρος της  µετα-
αποτελεσµατικότητας (meta-efficiency) (π.χ.  Bos (2008) η οποία ορίζεται ακριβώς όµοια µε την 
µετατεχνική αποτελεσµατικότητα που χρησιµοποιούµε εδώ. 
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( MR ), ο οποίος µε βάση τον ορισµό των Ο’ Donnell και λοιπών (2008) για µια 

επιχείρηση εκφράζεται ως: 
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ή εναλλακτικά ως εξής: 
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παρέχοντας µία µορφή παρόµοια µε αυτή που εισήγαγε ο Balk (2001).  

Αντίστοιχα µε παραπάνω έχουµε δύο περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει:   

α) 
Mxx ɺ≥1

 και    1 Μ≥ yy ɺ  

Ξεκινώντας από το σηµείο ),( 11 yX , και λαµβάνοντας υπόψη το σηµείο του 

αντίστοιχου MPSS  ),( MM yx ɺɺ , ο µετατεχνολογικός λόγος MR  µπορεί να 

αποδοµηθεί σε αντίστοιχους και  παράγοντες, κατά ανάλογο τρόπο, δηλαδή 
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Ακολουθώντας την ίδια λογική, ο πρώτος όρος της σχέσης  (1.44) δείχνει πόσες 

φορές το ελάχιστο επίπεδο εισροών )( 1MX  που απαιτείται για να παραχθεί 

ποσότητα εκροών 
1y  υπό µετατεχνολογία 

MS , υπερβαίνει το επίπεδο εισροών 

)( Mxɺ  που αντιστοιχεί στο MPSS  ως προς το µετα-όριο MF . Αυτός ο παράγοντας 

δεν επηρεάζεται από µεταβολές στις ποσότητες των εισροών και κατά συνέπεια 

αποτελεί το σταθερό ως προς τις εισροές µέρος του MR , συµβολιζόµενο µε 

MFinvx )( − . Αντίθετα, επηρεάζεται από το µέγεθος του παραγόµενου προϊόντος 
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1y , ενσωµατώνοντας τις επιδράσεις των µεταβολών της κλίµακας παραγωγής που 

προκύπτουν σε επίπεδο µετατεχνολογίας στον µετατεχνολογικό λόγο MR . Πιο 

συγκεκριµένα µια αύξηση στο επίπεδο παραγωγής οδηγεί σε αύξηση του πρώτου 

όρου, επηρεάζοντας θετικά τον MR . Από την άλλη, ο δεύτερος όρος της σχέσης 

(1.44) δείχνει πόσες φορές το επίπεδο εισροών που αντιστοιχεί στο MPSS  ως προς 

το µετα-όριο MF  )( Mxɺ  υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο εισροών )( 1X  για την 

παραγωγή ποσότητας εκροών 
1y , υπό την τεχνολογία S . Αυτός ο όρος αποτελεί 

το σταθερό ως προς τις εκροές συστατικό στοιχείο του MR , δηλαδή το 

MFinvy )( − , ενώ επηρεάζεται µόνο από µεταβολές στο επίπεδο των εισροών.  Η 

σηµαντικότητά του, κατά συνέπεια, συνίσταται στο ότι ενσωµατώνει τις επιδράσεις 

των µεταβολών των εισροών σε επίπεδο µετατεχνολογίας.  

β) 
Mxx ɺ≥1

 και     1 Μ≤ yy ɺ  

Η αποδόµηση του µετατεχνολογικού λόγου MR γίνεται ως εξής: 
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Όπως και προηγουµένως, η σχέση (1.42) διαφοροποιείται από την αντίστοιχη της 

πρώτης περίπτωσης (σχέση 1.41) µόνο ως προς τον πρώτο παράγοντα ο οποίος 

αποτελεί το σταθερό ως προς τις εισροές µέρος του MR  , δηλαδή το MFinvx − . Σε 

αντίθεση µε τον αντίστοιχο όρο της σχέσης (1.41) λαµβάνει τιµές µικρότερες της 

µονάδας καθώς σε αυτή την περίπτωση ισχύει: 
MM xX ɺ<1

. Ωστόσο, όπως και στην 

περίπτωση (α) επηρεάζεται θετικά από αυξήσεις στο µέγεθος του παραγόµενου 

προϊόντος 
1y , ενσωµατώνοντας τις επιδράσεις των µεταβολών της κλίµακας 

παραγωγής που προκύπτουν από την µετατεχνολογία 
MS . Από την άλλη, ο 

δεύτερος όρος της σχέσης (1.42) αποτελεί το σταθερό ως προς τις εκροές 
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συστατικό στοιχείο του MR , δηλαδή το MFinvy −  ενώ επηρεάζεται µόνο από 

µεταβολές στο επίπεδο των εισροών όπως ακριβώς υποδηλώνει και ο αντίστοιχος 

όρος της σχέσης (1.41).   
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5. Data Envelopment Analysis – DEA  

Η αποτελεσµατικότητα µετριέται από την ακτινωτή (radial) (αναλογική στην  

περίπτωση της µιας εισροής) απόσταση του πραγµατικού διανύσµατος εκροών από 

το όριο ή όριο παραγωγής (production frontier). Στην περίπτωση της µίας εκροής-

πολλαπλών εισροών ο κατάλληλος προσανατολισµένος ως προς τις εκροές δείκτης 

αποτελεσµατικότητας είναι αυτός των πραγµατικών εκροών που διαιρείται µε τις 

δυνητικές εκροές µε δεδοµένες τις εισροές (Fare et al., 1994). Προφανώς, για να 

υπολογισθεί η αποδοτικότητα είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ενός συνόρου 

παραγωγής (production boundary) το οποίο να αντανακλά τις µέγιστες ποσότητες 

εκροών οι οποίες µπορούν να παραχθούν από ένα διάνυσµα εισροών. Το όριο αυτό 

ασφαλώς και ικανοποιεί τα αξιώµατα της θεωρίας παραγωγής, όπως αυτά έχουν 

διατυπωθεί από τους Fare et al (1994). 

Η διατύπωση ενός τέτοιου θεωρητικού  πλαισίου  επιτρέπει τον υπολογισµό της 

τεχνικής αποτελεσµατικότητας καθώς και της αποτελεσµατικότητας µεγέθους όπως 

αυτά δόθηκαν και στην προηγούµενη ενότητα. Για να µετρηθεί η αποδοτικότητα 

ακολουθώντας την µη-παραµετρική προσέγγιση (Charnes et al., 1978) για µία 

CRS τεχνολογία θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι υπάρχουν K  εισροές και µία εκροή 

για κάθε µία από τις N επιχειρήσεις του δείγµατος µας. Το διάνυσµα εισροών της 

παραγωγικής µονάδας i συµβολίζεται µε iy  και το αντίστοιχο διάνυσµα εισροών µε  

ix . Οι εισροές όλων µαζί των παραγωγικών µονάδων περιλαµβάνονται στον 

διαστάσεων (ΚxΝ) πίνακα X και όλων των εκροών στον διαστάσεων (1xΝ) πίνακα 

Υ. Έτσι στο πλαίσιο της µεθόδου DEA, η τεχνική αποτελεσµατικότητα (ΤΕ) µιας 

DMU3 (επιχείρησης), έστω i, προκύπτει ως λύση του παρακάτω προβλήµατος 

γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

                                                 
3 Μονάδα Λήψεως Αποφάσεων-Decision Making Unit 
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1είναιDMUλοιπώντωνΤΕη:ότιπεριορισµότονυπο

iDMUτηςΤEηηθείµεγιστοποιΝα

≤

 

Οι µεταβλητές επιλογής του προβλήµατος αυτού είναι οι συντελεστές βαρύτητας 

για την οµαδοποίηση των επιµέρους εισροών της DMU i. Σε αυστηρά µαθηµατική 

διατύπωση, το παραπάνω πρόβληµα γράφεται ως εξής:  

,

. . 1 1,2,...

0

i
u v

i

i

i

y
Max

x

y
s t i N

x

 
 
 

≤ =

≥

u'u'u'u'
v'v'v'v'

u'u'u'u'
v'v'v'v'

uvuvuvuv,

                                            (1.43), 

όπου u4, v είναι οι συντελεστές βαρύτητας για την οµαδοποίηση των εκροών και 

εισροών, αντίστοιχα και ο τόνος (΄) συµβολίζει το ανάστροφο ενός διανύσµατος.  

Να σηµειωθεί ότι οι µεταβλητές επιλογής v ορίζονται ως οι θετικές ή το πολύ 

µηδενικές ποσότητες ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να αγνοηθεί η 

συµβολή κάποιας εισροής (εκροής) στον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας της 

DMU i. Συνεπώς, λαµβάνονται τιµές για την µεταβλητή v  έτσι ώστε η µέτρηση 

αποτελεσµατικότητας για την i στη−  επιχείρηση να µεγιστοποιείται δεδοµένου ότι 

όλες οι εκτιµήσεις αποδοτικότητας πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες µε την 

µονάδα. 

Η παραπάνω σχέση (1.43) είναι διατυπωµένη µε την µορφή κλασµάτων και 

συνεπώς θα πρέπει να µετατραπεί σε γραµµική µορφή έτσι ώστε να µπορεί να 

επιλυθεί µε την µορφή του γραµµικού προγραµµατισµού. Χρησιµοποιώντας του 

κατάλληλους περιορισµούς για να αποφευχθεί η περίπτωση των άπειρων λύσεων 

(Coelli et al., 1998) προκύπτει το ακόλουθο πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού: 

                                                 
4 Στην περίπτωση µας 1u =  
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όπου οι συντελεστές βαρύτητας συµβολίζονται πλέον µε µ και ν αντί των u και v 

για να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι το πρόβληµα (1.44) είναι ένα διαφορετικό 

πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού από το (1.43). Το αντίστοιχο δυϊκό 

πρόβληµα είναι: 

                            

,min
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x X
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            (1.45),                                          

όπου θ είναι µία παράµετρος και λ το διαστάσεων (Νx1) διάνυσµα των νέων 

(δυϊκών) µεταβλητών. Το δυϊκό υπόδειγµα (1.45) είναι τελικά αυτό που 

χρησιµοποιείται στις εφαρµοσµένη οικονοµική έρευνα. Ο λόγος είναι ότι το 

πρωτεύον πρόβληµα υπόκειται σε (Ν+1) περιορισµούς ενώ το δυϊκό σε (Κ+Μ) 

περιορισµούς.  ∆εδοµένου ότι ο αριθµός Ν των εξεταζόµενων DMU είναι κατά 

κανόνα πολύ µεγαλύτερος από των αριθµό εκροών Μ και εισροών Κ που αυτές 

χρησιµοποιούν, το δυϊκό πρόβληµα (1.45) υπόκειται σε πολύ λιγότερους 

περιορισµούς απ’ ότι το πρωτεύον πρόβληµα (1.43).   

Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίµακας είναι κατάλληλη µόνο όταν οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν σε βέλτιστη κλίµακα. Ωστόσο διάφοροι παράγοντες όπως 

(ατελής ανταγωνισµός, χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί, γραφειοκρατικές 

διαδικασίες) µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα µια επιχείρηση να µην λειτουργεί σε 

βέλτιστη κλίµακα. Οι Banker et al. (1984) επεξέτειναν το υπόδειγµα των Charnes 

et al (1978) έτσι ώστε ο υπολογισµός της αποτελεσµατικότητας να γίνεται και σε 

καθεστώς µεταβαλλόµενων οικονοµιών κλίµακας (VRS). Χρησιµοποιώντας την 
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προσέγγιση των σταθερών αποδόσεων όταν όλες οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν 

σε βέλτιστη κλίµακα, έχουµε αποτελέσµατα τεχνικής αποτελεσµατικότητας (TE) τα 

οποία µεροληπτούν ως προς την αναποτελεσµατικότητα κλίµακος. Προκειµένου να 

µετρηθεί η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι επιδράσεις 

της κλίµακας από τις εκτιµήσεις της τεχνικής αποτελεσµατικότητας.  

Το CRS πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού µπορεί να τροποποιηθεί εύκολα 

για να υπολογίσει µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας VRS µε  την προσθήκη του 

περιορισµού κυρτότητας (convexity constraint) 1' 0λΝ = στην εξίσωση (1.45) έτσι 

ώστε: 

                             

,min

0
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1' 0
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i
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− ≥

Ν =

≥
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      (1.46), 

όπου 1Ν είναι ένα 1Ν×  µοναδιαίο διάνυσµα. O περιορισµός κυρτότητας 11' =λN  

εξασφαλίζει ότι µια αναποτελεσµατική επιχείρηση έχει ως πρότυπα 

αποτελεσµατικές επιχειρήσεις παρόµοιου µεγέθους.  Αυτό συµβαίνει επειδή το 

παραγωγικό όριο είναι ένα κυρτό περίβληµα και συνεπώς, το προβαλλόµενο 

σηµείο µιας αναποτελεσµατικής επιχείρησης επάνω στο περίβληµα αυτό είναι κι 

αυτό ένας κυρτός συνδυασµός.   

Στην περίπτωση που µια τεχνολογία είναι τύπου VRS ένα µέτρο της 

αποτελεσµατικότητας κλίµακας µπορεί να υπολογιστεί για κάθε επιχείρηση. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την χρήση  τόσο µιας  CRS-DEA όσο και µιας  VRS-DEA. Τα 

αποτελέσµατα τεχνικής αποτελεσµατικότητας τα οποία προκύπτουν από την CRS 

DEA αναλύονται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος, αντανακλά την 

αναποτελεσµατικότητα κλίµακας και ο δεύτερος που αντανακλά την "καθαρή" 

(pure) τεχνική αναποτελεσµατικότητα. Συνεπώς, εάν υπάρχει µια διαφορά 
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ανάµεσα στα αποτελέσµατα τεχνικής αποδοτικότητας  τόσο για σταθερές όσο και 

για µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας για µία επιχείρηση, τότε αυτό αποδεικνύει ότι  

η επιχείρηση «πάσχει»  από αναποτελεσµατικότητα κλίµακας (scale inefficiency). Η 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας εκτιµάται (Coelli et al., 1998) 

� �( , ) ( , )
( , )

( , ) ( , )
o

o

TE x y D x y
SE x y

TE x y D x y
= =  

Στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ και αφορά δεδοµένα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

DEA για να εκτιµηθεί η µεταβολή στην παραγωγικότητα (productivity change), και 

να αναλυθεί η µεταβολή της  παραγωγικότητας στον παράγοντα της τεχνολογικής 

αλλαγής και στον παράγοντα της µεταβολής της τεχνικής αποτελεσµατικότητας. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Στο πρώτο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας παρουσιάστηκε το 

µεθοδολογικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και 

παραγωγικότητας επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα ετερογενών τεχνολογιών και 

αποτυπώνει τις όποιες µεταβολές µπορεί να επιφέρει η ενσωµάτωση των 

καινοτοµιών και των νέων τεχνολογιών στα επιµέρους συστατικά της 

παραγωγικότητας, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε πρόσφατη έρευνα5. 

Το µεθοδολογικό αυτό πλαίσιο στηρίζεται: 

• Στις συναρτήσεις ορίων παραγωγής, κέρδους και κόστους. Οι 

συναρτήσεις αυτές βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η τεχνολογία 

είναι κοινή για όλους τους παραγωγούς-επιχειρήσεις, ενώ 

λαµβάνουν υπόψη τις τυχόν διαφορές στην αποτελεσµατικότητα 

ανάµεσα σε οντότητες (entities) που χρησιµοποιούν την ίδια 

τεχνολογία (π.χ. επιχειρήσεις, περιφέρειες ή χώρες, βιοµηχανικούς 

κλάδους) και πηγάζουν από µια ποικιλία διαφορετικών παραγόντων. 

• Στον υπολογισµό των µέτρων της τεχνικής αποτελεσµατικότητας της 

αποτελεσµατικότητας µεγέθους και του τεχνολογικού χάσµατος, 

ώστε να ενσωµατωθεί στην προσέγγισή µας η περίπτωση που η 

επιχείρηση λειτουργεί στη (µέγιστη) µέση παραγωγικότητα του 

άριστου µεγέθους (Most Productive Scale Size-MPSS) όπου το µέσο 

προϊόν που παράγει ένας συνδυασµός εισροών x (ή, µε άλλα λόγια, 

                                                 

5 Kounetas, Mourtos and Tsekouras, 2009 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη  Σελίδα 50 από 101 

η µέση παραγωγικότητα του συνδυασµού x) γίνεται µέγιστο(η) 

(Banker, 1984), µε στόχο να µην οδηγηθούµε σε µια µεροληπτική 

εκτίµηση των µέτρων της αποτελεσµατικότητας. 

Το µεθοδολογικό αυτό πλαίσιο το οποίο τεκµηριώθηκε θεωρητικά στο πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει ένα σύνολο απαιτητικών µαθηµατικών υπολογισµών, όπως την 

επίλυση ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού µεγάλου µεγέθους, την 

κατηγοριοποίηση διανυσµάτων, τη δηµιουργία νέων εικονικών διανυσµάτων και 

την εκτέλεση κάποιων από τις παραπάνω διαδικασίες επαναληπτικά. Αυτή τη 

στιγµή υπάρχουν εµπορικά εργαλεία που υπολογίζουν µόνο την τεχνολογική 

αποτελεσµατικότητα για ένα σύνολο επιχειρήσεων µέσω της DEA µεθόδου, χωρίς 

να πραγµατοποιούν τη ζητούµενη αποσύνθεση που υποδεικνύει η συγκεκριµένη 

µεθοδολογία. Η υπολογιστική πολυπλοκότητα του προβλήµατος, ειδικά για µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων όπως αυτά που συνήθως απαιτείται να επιλυθούν, καθώς και η 

απουσία αυτή τη στιγµή ενός αντίστοιχου υπολογιστικού εργαλείου έδωσαν το 

έναυσµα για την συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία.  

Σκοπός ήταν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός εργαλείου που θα αυτοµατοποιεί 

τη διαδικασία των υπολογισµών και θα παρέχει σε ένα χρήστη που δεν χρειάζεται 

να γνωρίζει τις τεχνικές λεπτοµέρειες το κατάλληλο εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 

το οποίο θα υλοποιεί τη µεθοδολογία και θα παράγει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

σε µορφή που θα είναι κατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία.  

Στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας αναπτύχθηκε ένας αλγόριθµος ο 

οποίος βασίζεται στη µη-παραµετρική µέθοδο DEA (επίλυση προβλήµατος 

γραµµικού προγραµµατισµού) για να εκτιµήσει τα όρια παραγωγής. Αφού 

εκτιµήσει τα όρια αυτά προσδιορίζει τις MPSS επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκείνες οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µε άριστο τρόπο και ως εκ τούτου έχουν 

τεχνολογική αποτελεσµατικότητα ίση µε τη µονάδα. Στη συνέχεια µε βάση το 

κριτήριο που έχει καθοριστεί επιλέγει την MPSS επιχείρηση που θα είναι το σηµείο 
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αναφοράς (benchmark). Το κριτήριο επιλογής είναι τέτοιο ώστε στην περαιτέρω 

ανάλυση να συµπεριλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Για 

να είναι αυτό δυνατό επιλέγεται από τις MPSS επιχειρήσεις εκείνη µε τις 

µικρότερες εισροές για την περίπτωση που η ανάλυση προσανατολίζεται στις 

εισροές και αυτή µε τις µεγαλύτερες εκροές όταν η ανάλυση είναι 

προσανατολισµένη στις εκροές. Τέλος υπολογίζει µε βάση αυτό το σηµείο 

(benchmark), τα µέτρα της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, της 

αποτελεσµατικότητας κλίµακας και του τεχνολογικού χάσµατος σε κάθε ζητούµενο 

επίπεδο. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται αφαιρετικά τα βήµατα του αλγορίθµου.  

Ουσιαστικά το αποτέλεσµα της επιλογής του benchmark σηµείου MPSS, είναι η 

ανάλυση (αποσύνθεση) των συνολικών µέτρων παραγωγικότητας σε επιµέρους 

συστατικά που παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση  για τον ρόλο των εισροών – 

εκροών. 

Εικόνα 1. Βήµατα αλγορίθµου 

Για την υλοποίηση του αλγορίθµου χρησιµοποιήθηκε το υπολογιστικό περιβάλλον 

της MATLAB 7.0, το οποίο είναι κατάλληλο για επίλυση προβληµάτων γραµµικού 

προγραµµατισµού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιµέρους 

Εισροές – Εκροές 
Επιχειρήσεων 

Εκτίµηση Ορίου 
Παραγωγής – DEA 

Προσδιορισµό MPSS 
επιχειρήσεων 

Benchmark 
MPSS 

Decomposition 
Υπολογισµός 
χασµάτων 

Τεχνολογικά 
χάσµατα 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη  Σελίδα 52 από 101 

συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της τεχνολογικής 

αποτελεσµατικότητας ενός συνόλου επιχειρήσεων καθώς και των τεχνολογικών 

χασµάτων που προκύπτουν σε κάθε µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

� Μια επιχείρηση που λειτουργεί κάτω από µια τεχνολογία 

� ∆ύο επιχειρήσεις που λειτουργούν από δύο διαφορετικές τεχνολογίες  

� Μια επιχείρηση η οποία έχει πρόσβαση σε µια τεχνολογία και µια µετα-

τεχνολογία 

Με βάση τις συναρτήσεις αυτές υλοποιήθηκαν ανά περίπτωση και τα αντίστοιχα 

περιβάλλοντα διεπαφής, µέσα από τα οποία οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να µε 

ευκολία να εισάγει τα δεδοµένα (εκροές και εισροές επιχειρήσεων) και να πάρει τα 

αποτελέσµατα της εκάστοτε ανάλυσης σε excel αρχεία. 

Τέλος παρουσιάζονται κάποια απλά παραδείγµατα της λειτουργίας των αλγορίθµων 

για κάθε περίπτωση, καθώς και τα αντίστοιχα εξαγόµενα αποτελέσµατα. 

Στο cd που συνοδεύει την παρούσα εργασίας περιλαµβάνονται όλοι οι κώδικες που 

υλοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν. 
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2. Υλοποίηση Υπολογιστικού Εργαλείου 

2.1. DEA 

Ως βάση για ολόκληρη την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο υπολογισµός της 

τεχνολογικής αποτελεσµατικότητας (ΤΕ) µιας DMU6 (επιχείρησης) µε τη µέθοδο 

Data Envelopment Analysis (DEA). Στο πλαίσιο της DEA η τεχνολογική 

αποτελεσµατικότητα µιας DMU i, προκύπτει ως λύση του παρακάτω προβλήµατος 

γραµµικού προγραµµατισµού: 

Να µεγιστοποιηθεί η ΤΕ της DMU i υπό τον περιορισµό ότι: η ΤΕ των υπόλοιπων 

DMUs είναι ≤ 1 

Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού 

χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία linprog.m, phasei.m και phaseii.m της σουίτας 

linprog7 που πραγµατοποιούν την κλασική δύο φάσεων επίλυση προβληµάτων 

γραµµικού προγραµµατισµού. Η απόδοση αυτών των αρχείων είναι 

αποτελεσµατικότερη για προβλήµατα µικρού µεγέθους όπου πίνακας Α διαστάσεων 

m x n µε m,n < 100.  

Η µέθοδος DEA υλοποιείται από τη συνάρτηση DEAsolver.m, η οποία δέχεται ως 

είσοδο τα διανύσµατα εισροών και εκροών των επιχειρήσεων, το είδος της 

αποτελεσµατικότητας που ζητείται να υπολογιστεί (τεχνικής-VRS ή κλίµακας-CRS) 

και τον προσανατολισµό της ανάλυσης (ως προς τις εκροές – output orientation ή 

ως προς τις εισροές – input orientation) και επιστρέφει ως έξοδο την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα. Η αποτελεσµατικότητα της συνάρτησης έχει ελεγχθεί όταν ο 

αριθµός των εκροών/εισροών ανά επιχείρηση δεν ξεπερνά τις 5. Η συνάρτηση 

DEAsolver.m καλείται σε όλες τις περιπτώσεις που θα αναλυθούν στη συνέχεια, 

οπουδήποτε χρειάζεται να υπολογισθεί τεχνική αποτελεσµατικότητα. 

                                                 
6 Μονάδα Λήψης Αποφάσεων – Decision Making Unit 
7 Jeff Stuart, Apr. 2008 
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Για λόγους ευχρηστίας δηµιουργήθηκε το γραφικό περιβάλλον dea, το οποίο 

καλείται απλά µε την εντολή dea στο παράθυρο εντολών της MATLAB (µε την 

προϋπόθεση ότι ο χρήστης βρίσκεται στον υποφάκελο µε τα σχετικά αρχεία). Στο 

περιβάλλον αυτό ο χρήστης καλείται να εισάγει τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου 

σαν αρχεία excel και να επιλέξει τον προσανατολισµό της ανάλυσης 

(input/output). Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης που είναι η τεχνολογική 

αποτελεσµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα κλίµακας (VRS και CRS) καθώς και 

το διάνυσµα µε τον αύξοντα αριθµό των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη 

(µέγιστη) µέση παραγωγικότητα του άριστου µεγέθους (Most Productive Scale 

Size-MPSS) αποθηκεύονται στο αρχείο efficiency.xls. Κατά την εκτέλεση 

δηµιουργούνται τα ενδιάµεσα αρχεία vrs.xls και crs.xls. Τα αρχεία αυτά πρέπει να 

διαγράφονται µεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων, διαφορετικά θα υπάρξει ασυνέπεια 

και επικαλύψεις στα αποτελέσµατα. Εκτός από τα αρχεία µε τα αποτελέσµατα κατά 

την εκτέλεση δηµιουργείται και γραφική παράσταση µε τα σηµεία vrs και crs αλλά 

και τις mpss επιχειρήσεις, την οποία ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει ως αρχείο 

εικόνας (saveplot). Στην Εικόνα 2, φαίνεται το γραφικό περιβάλλον της dea πριν 

την εκτέλεση, αµέσως µόλις ο χρήστης έχει επιλέξει τα αρχεία εισροών/εκροών και 

το είδος προσανατολισµού. Ο χώρος της γραφικής παράστασης των σηµείων 

αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τις επιχειρήσεις είναι ακόµα κενός. Στην Εικόνα 

3 παρουσιάζεται το γραφικό περιβάλλον αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 

εκτέλεσης. Ανάλογα µε την έκβαση της εκτέλεσης ο χρήστης ενηµερώνεται µε 

αντίστοιχο µήνυµα. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης εµφανίζονται και οι 

αύξοντες αριθµοί των MPSS επιχειρήσεων. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η γραφική 

παράσταση των σηµείων αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τις επιχειρήσεις, όπως 

σώζεται σε αρχείο εικόνας. Τέλος στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται το φύλλο excel που 

προκύπτει από την εκτέλεση και περιέχει τα αποτελέσµατα. 
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Εικόνα 2. Το γραφικό περιβάλλον της DEA πριν την εκτέλεση 
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Εικόνα 3. Το γραφικό περιβάλλον της DEA µετά την εκτέλεση 

Εικόνα 4. Η γραφική παράσταση των σηµείων αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις 
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Εικόνα 5. Αποτελέσµατα της εκτέλεσης της DEA σε φύλλο excel 

VRS CRS Scale Mpss dmus
0,988581 0,981804 0,993144 4
0,920062 0,85393 0,928122 10

1 0,967411 0,967411 11
1 1 1 12

0,971157 0,957241 0,985671 17
0,937995 0,935956 0,997826 19
0,896343 0,885362 0,987749 22
0,859782 0,848683 0,98709 27

1 0,963704 0,963704 31
1 1 1 37
1 1 1 41
1 1 1 43

0,919819 0,917577 0,997562 52
0,951241 0,936606 0,984615 59
0,928081 0,921446 0,992851 60

1 0,883951 0,883951 62
1 1 1 65

0,967767 0,947996 0,979571
1 1 1

0,975664 0,975301 0,999628
0,978879 0,9386 0,958852

1 1 1
0,901162 0,898219 0,996734

1 0,850765 0,850765
0,920233 0,90042 0,978469
0,938691 0,929183 0,989871

1 1 1
0,98965 0,904608 0,914069

0,901273 0,899868 0,998441
0,908803 0,904142 0,994871

1 1 1
0,857667 0,845844 0,986215
0,957054 0,932695 0,974548
0,838014 0,834173 0,995417
0,990837 0,962268 0,971167
0,968854 0,93484 0,964892

1 1 1
1 0,967959 0,967959

0,993341 0,973558 0,980084
0,918391 0,914375 0,995628

1 1 1
0,954454 0,87791 0,919804

1 1 1
1 0,948319 0,948319

0,905127 0,850682 0,939848
0,907814 0,882428 0,972036
0,908492 0,906001 0,997258
0,954847 0,953234 0,998311
0,940483 0,869462 0,924485
0,998574 0,998264 0,99969
0,955659 0,954136 0,998406

1 1 1
1 0,939441 0,939441
1 0,95888 0,95888
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2.2. Αποσύνθεση για Μια Επιχείρηση κάτω από Μια Τεχνολογία 

Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν η συνάρτηση και το αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον 

που υπολογίζουν την τεχνολογική αποτελεσµατικότητα ενός συνόλου 

επιχειρήσεων και τα τεχνολογικά χάσµατα που προκύπτουν όταν οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν κάτω από µια τεχνολογία. Η συνάρτηση αυτή είναι η min_mpsss.m η 

οποία παίρνει σαν είσοδο τα διανύσµατα εισροών – εκροών, το διάνυσµα µε τις 

mpss επιχειρήσεις, το διάνυσµα µε τις αρχικές τεχνικές αποτελεσµατικότητες των 

επιχειρήσεων και τον προσανατολισµό της ανάλυσης (input/output). 

Η συνάρτηση αυτή επιλέγει καταρχήν το σηµείο MPSS που θα είναι το σηµείο 

αναφοράς (benchmark). Στην περίπτωση της ανάλυσης προσανατολισµένης στις 

εκροές το σηµείο αυτό είναι η επιχείρηση που ανήκει στις mpss και έχει τις 

µεγαλύτερες εκροές (µε βάση την ευκλείδεια νόρµα). Στην περίπτωση της 

ανάλυσης προσανατολισµένης στις εισροές το σηµείο αυτό είναι η επιχείρηση που 

ανήκει στις mpss και έχει τις µικρότερες εισροές (µε βάση την ευκλείδεια νόρµα). 

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι διαλέγουµε από τις επιχειρήσεις αυτή που 

πετυχαίνει το βέλτιστο αποτέλεσµα µε τους λιγότερους πόρους. Η επιλογή αυτής 

της επιχείρησης µας δίνει το πλεονέκτηµα να συµπεριλάβουµε στην από εδώ και 

πέρα ανάλυσή µας το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό επιχειρήσεων. Για να γίνει αυτή 

η επιλογή η συνάρτηση υπολογίζει τις ευκλείδειες νόρµες όλων των επιχειρήσεων 

και επιλέγει την επιχείρηση µε την µικρότερη/µεγαλύτερη νόρµα ανά περίπτωση. 

Στη συνέχεια προκειµένου να γίνει η αποσύνθεση (decomposition) και να 

καταταχθούν οι επιχειρήσεις στις δύο περιοχές χρησιµοποιούνται τα παρακάτω 

κριτήρια και υπολογίζονται οι αντίστοιχοι ανά περίπτωση τύποι. Αν και οι 

συµβολισµοί έχουν αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2 του πρώτου Μέρους Α, θα 

αναφερθούµε σύντοµα στα εξής: 

� 1 1, yx :  το διάνυσµα εισροών, εκροών µιας επιχείρησης 
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�  ,  x yɺ ɺ :  το διάνυσµα εισροών, εκροών της επιχείρησης που έχει επιλεγεί 

σαν σηµείο αναφοράς 

� / ( , )o iD x y :  η εκτέλεση µιας DEA, µε βάση τα διανύσµατα ( , )x y  

εισροών/εκροών ενός συνόλου επιχειρήσεων. 

Ανάλυση προσανατολισµένη στις εκροές  

� Περίπτωση 1: 1 1  and  yx x y≤ɺ ɺ≺   

1
1 1

1

( , )
( , )

( , )
o

o

D x y
TE x y

D x Y
====

ɺ

ɺ
 

� Περίπτωση 2: 1 1  and  yx x y<ɺ ɺ≻   

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , )o oTE x y D x y D x y= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅ɺ ɺ  

� Ανάλυση προσανατολισµένη στις εισροές  

� Περίπτωση 1: 1 1  and  yx x y≥ ɺ ɺ≻   
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� Περίπτωση 2: 1 1  and  yx x y<ɺ ɺ≻   
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Προκειµένου να γίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα οι υπολογισµοί τα παραπάνω 

κριτήρια ελέγχονται τόσο µε βάση την ευκλείδεια νόρµα των διανυσµάτων 

εισροών/εκροών, όσο και για κάθε επιµέρους εισροή/εκροή. Με βάση τα κριτήρια 

οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στις δύο περιοχές που ορίζει το σηµείο αναφοράς, 

δηµιουργούνται νέα διανύσµατα µε εικονικές DMUs και υπολογίζονται οι νέες 

τεχνικές αποτελεσµατικότητες. Ανά περίπτωση δηµιουργούνται δύο νέα 
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διανύσµατα εικονικών επιχειρήσεων µε τόσες επιπλέον εικονικές DMUs όσος και ο 

αριθµός επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε περιοχή. Οι τιµές των εκροών και 

εισροών των εικονικών αυτών επιχειρήσεων δίνονται ανά περίπτωση από τις 

παραπάνω σχέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για εικονικές επιχειρήσεις που 

συνδυάζουν τις αρχικές τιµές εισροών – εκροών µιας επιχείρησης µε την τιµή 

εισροών – εκροών του σηµείου αναφοράς. Σηµείο αναφοράς είναι η τιµή 

εισροών/εκροών της επιχείρησης που λειτουργεί στη (µέγιστη) µέση 

παραγωγικότητα του άριστου µεγέθους. Ανάλογα την περίπτωση επιχειρήσεις 

κατατάσσονται σε µια από τις δύο περιοχές και στις δύο περιοχές ή και σε καµιά. 

Ουσιαστικά για να υπολογιστεί νέα τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια 

από τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε µια από τις δύο περιοχές χρησιµοποιούνται 

δύο νέα διανύσµατα που είναι η ένωση του αρχικού διανύσµατος επιχειρήσεων µε 

το διάνυσµα εικονικών επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκε. Στο σηµείο αυτό 

καλείται η συνάρτηση DEASolver.m, που αναλύθηκε στην ενότητα 2.1 µε είσοδο 

τα νέα διανύσµατα, η οποία επιστρέφει το νέο διάνυσµα τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας. Από το διάνυσµα αυτό µας ενδιαφέρουν οι τιµές που 

αντιστοιχούν στην τεχνολογική αποτελεσµατικότητα των εικονικών επιχειρήσεων. 

Οι τιµές που αντιστοιχούν στις αρχικές επιχειρήσεις πρέπει να ισούνται µε την 

αρχική τεχνική αποτελεσµατικότητα (αυτό αποτελεί και ένα κριτήριο σωστής 

εκτέλεσης του αλγορίθµου).  

Τα αποτελέσµατά της αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_final.xls (Εικόνα 7). Το 

αρχείο αυτό περιέχει την αρχική τεχνική αποτελεσµατικότητα για τις επιχειρήσεις 

(Initial VRS), το διάνυσµα µε τις mpss επιχειρήσεις (MPSS). Το διανύσµατα µε τον 

αύξοντα αριθµό των επιχειρήσεων που κατηγοριοποιήθηκαν (εφόσον τελικά 

προέκυψε κατηγοριοποίηση) σε κάθε περίπτωση (Case 1 DMUS & Case 2 DMUs), 

η νέα τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια από αυτές (New VRS), καθώς 

και όλες οι ενδιάµεσες που υπολογίστηκαν µε βάση τα διανύσµατα των εικονικών 

επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση (Dea1-Dea4). 
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Και σε αυτή την περίπτωση δηµιουργήθηκε γραφικό περιβάλλον (Εικόνα 6) το 

οποίο καλείται µε την εντολή dea_decomp στο παράθυρο εντολών της MATLAB 

(µε την προϋπόθεση ότι ο χρήστης βρίσκεται στον υποφάκελο µε τα σχετικά 

αρχεία). Στο περιβάλλον αυτό ο χρήστης καλείται να εισάγει τα δεδοµένα εισόδου 

και εξόδου σαν αρχεία excel και να επιλέξει τον προσανατολισµό της ανάλυσης 

(input/output). Το αντίστοιχο µήνυµα ενηµερώνει για την επιτυχία ή αποτυχία της 

εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση δηµιουργούνται τα ενδιάµεσα αρχεία vrs.xls και 

crs.xls και efficiency.xls. Τα αρχεία αυτά πρέπει να διαγράφονται µεταξύ 

διαδοχικών εκτελέσεων. 

Εικόνα 6. Το γραφικό περιβάλλον της DEA – Decomposition 

Όπως φαίνεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα εκτελέστηκε ανάλυση 

προσανατολισµένη στις εκροές για 14 επιχειρήσεις. Από αυτές 5 (οι επιχειρήσεις µε 

αύξοντα αριθµό 5,8,9,11,14) κατατάχθηκαν στην πρώτη περιοχή και µια (η 

επιχείρηση µε αύξοντα αριθµό 13) στη δεύτερη περιοχή. Η Dea3 και Dea4 είναι τα 

αποτελέσµατα για τα νέα διανύσµατα µε τις εικονικές επιχειρήσεις της πρώτης 

περιοχής (14 αρχικές και 5 νέες) και οι Dea1 και Dea2 της δεύτερης περιοχής (14 
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αρχικές και µια νέα). Τα αποτελέσµατα για τις 14 αρχικές επιχειρήσεις συµπίπτουν 

µε την αρχική τεχνική αποτελεσµατικότητα (Initial VRS), όπως αναµένεται.
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Εικόνα 7. Αποτελέσµατα της εκτέλεσης της DEA – Decomposition σε φύλλο excel 

Decomposition results for input analysis

Case 1: x>xmin and y>=ymin

Case 2: x>xmin and y<ymin

Dea3: (x,ymin) Dea4: (X,ymin)Dea1: (x,ymin)Dea2: (xmin,y) Initial VRS MPSS

1 1 1 1 1 1

0,84002654 0,84002654 0,84002654 0,84002654 0,840027 6

0,467716201 0,467716201 0,467716201 0,467716201 0,467716

0,476538097 0,476538097 0,476538097 0,476538097 0,476538

0,76544028 0,76544028 0,76544028 0,76544028 0,76544

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,698175043 0,698175043 0,698175043 0,698175043 0,698175

0,522676433 0,522676433 0,522676433 0,522676433 0,522676

0,909491869 0,909491869 0,909491869 0,909491869 0,909492

0,422607057 0,422607057 0,422607057 0,422607057 0,422607

0,444695817 0,444695817 0,444695817 0,444695817 0,444696

1 1 1 1 1 DMU New VRS Case 1 DMUSCase 2 DMUS

0,186423798 0,243551069 0,719149986 0,618363103 5 0,76544 5 13

0,019757841 0,019757841 8 1 8

0,039011054 0,055875749 9 0,698175 9

0,027795979 0,030562097 11 0,909492 11

0,041827687 0,041827687 13 0,444696 14

0,242113698 0,242113698 14 1

0,004656887 0,004656887

0,007988477 0,007988477

0,138579593 0,138579593

0,004703154 0,004703154

0,20429951 0,428009039

0,012433761 0,012433761
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2.3. Decomposition για ∆ύο Επιχειρήσεις κάτω από ∆ύο Τεχνολογίες  

Στην περίπτωση αυτή υλοποιήθηκαν η συνάρτηση και το αντίστοιχο γραφικό 

περιβάλλον που υπολογίζουν την τεχνολογική αποτελεσµατικότητα και τα 

τεχνολογικά χάσµατα για δύο σύνολα επιχειρήσεων που λειτουργούν κάτω από 

δύο τεχνολογίες. Η αντίστοιχη συνάρτηση είναι η twof_twot.m η οποία παίρνει 

σαν είσοδο τα διανύσµατα εισροών – εκροών για κάθε ένα από τα δύο σύνολα 

επιχειρήσεων, το διάνυσµα µε τις mpss επιχειρήσεις κάθε συνόλου, το διάνυσµα 

µε τις αρχικές τεχνικές αποτελεσµατικότητες και τον προσανατολισµό της 

ανάλυσης (input/output). 

Η συνάρτηση αυτή επιλέγει καταρχήν το σηµείο MPSS που θα αποτελέσει το 

σηµείο αναφοράς (benchmark) για κάθε ένα από τα δύο σύνολα. Για να γίνει αυτή 

η επιλογή η συνάρτηση υπολογίζει τις ευκλείδειες νόρµες όλων των επιχειρήσεων 

για κάθε σύνολο και επιλέγει την επιχείρηση µε την µικρότερη/µεγαλύτερη νόρµα 

ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση των 2 επιχειρήσεων 2 τεχνολογιών  το ζητούµενο είναι η εύρεση 

του efficiency difference (

2

2
1 1 2 2

1

1

( , , , )

y
YED x y x y

y
Y

====  για την περίπτωση που η 

ανάλυση αφορά τις εκροές και  

2

2
1 1 2 2

1

1

( , , , )
X

xED x y x y
X

x

====  για την περίπτωση που 

η ανάλυση αφορά τις εισροές) και των συστατικών της. Εδώ υπάρχουν τέσσερις 

διαφορετικοί συνδυασµοί και κάθε επιχείρηση µπορεί να βρίσκεται σε µια από τις 

τέσσερις διαφορετικές περιοχές ανάµεσα στις διαφορετικές αυτές τεχνολογίες. 

Προκειµένου να καταταχθούν οι επιχειρήσεις στις περιοχές και να υπολογιστεί η 

διαφορά στην τεχνική αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιούνται τα εξής κριτήρια 
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� Ανάλυση προσανατολισµένη στις εκροές  

� Περίπτωση 1: 1 1y yɺ≤≤≤≤  and 1 1x xɺ≻  while 2 1y yɺ≤≤≤≤  and 2 1x xɺ≻  

2 2 2 2
1 1 2 2 2 2

1 1 1 1
1 1

( ; , ) ( ; , )
( , , , )

( ; , ) ( ; , )
o o

o o

D F x y D F x y
ED x y x y

D F x y D F x y

ɺ ɺ

ɺ ɺ
====  

� Περίπτωση 2: 1 1y yɺ≤≤≤≤  and 1 1x xɺ<<<<  while 2 1y yɺ≤≤≤≤  and 2 1x xɺ<<<<  

1 1 2 2
1 1 2 2 1 2

1 1 2 2
1 2

( ; , ) ( ; , )
( , , , )

( ; , ) ( ; , )
o o

o o

D F x y D F x y
ED x y x y

D F x Y D F x Y

ɺ ɺ

ɺ
====  

� Περίπτωση 3: 1 1y yɺ≤≤≤≤  and 1 1x xɺ≻  while 2 1y yɺ≤≤≤≤  and 2 1x xɺ<<<<  

2 2
1 1 2 2 2

1 1 1 1 2 2
1 1 2

( ; , )1
( , , , )

( ; , ) ( ; , ) ( ; , )
o

o o o

D F x y
ED x y x y

D F x y D F x y D F x Y

ɺ

ɺ ɺ

⋅⋅⋅⋅
====

⋅⋅⋅⋅
 

� Περίπτωση 4: 1 1y yɺ≤≤≤≤  and 1 1x xɺ<<<<  while 2 1y yɺ≤≤≤≤  and 2 1x xɺ≻  

1 1
1 1 2 2 2 2 2 22

2 21 1
1

( ; , )
( , , , ) ( ; , ) ( ; , )

( ; , )
o

o o
o

D F x y
ED x y x y D F x y D F x y

D F x Y
ɺ ɺ

ɺ
= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅  

� Ανάλυση προσανατολισµένη στις εισροές  

� Περίπτωση 1: 1 1y yɺ≥≥≥≥  and 1 1x xɺ≥≥≥≥  while 2 2y yɺ≥≥≥≥  and 2 2x xɺ≥≥≥≥ , 

1 1 1 1
1 1 2 2 1 1

2 2 2 2
2 2

( ; ( , )) ( ; ( , ))
 ( , , , )  

( ; ( , )) ( ; ( , ))
I I

I I

D F x y D F x y
ED x y x y

D F x y D F x y
= ⋅

ɺ ɺ

ɺ ɺ
 

� Περίπτωση 2: 1 1x xɺ≥≥≥≥   and 1 1y yɺ<<<<  while  2 2x xɺ≥≥≥≥   and 2 2y yɺ<<<<  

2 2 1 1
1 1 2 2 2 1

1 1 2 2
1 2

( ; ( , )) ( ; ( , ))
 ( , , , )  

( ; ( , )) ( ; ( , ))
I I

I I

D F X y D F x y
ED x y x y

D F X y D F x y
= ⋅

ɺ ɺ

ɺ ɺ
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� Περίπτωση 31: 1 1y yɺ≥≥≥≥  and 1 1x xɺ≥≥≥≥  while  2 2x xɺ≥≥≥≥   and 2 2y yɺ<<<<  

2 2
1 1 2 2 1 1 1 12

1 12 2
2

( ; ( , ))
 ( , , , ) ( ; ( , )) ( ; ( , ))

( ; ( , ))
I

I I
I

D F X y
ED x y x y D F x y D F x y

D F x y
= ⋅

ɺ
ɺ ɺ

ɺ
 

� Περίπτωση 4: 1 1x xɺ≥≥≥≥   and 1 1y yɺ<<<<  while  2 2y yɺ≥≥≥≥  and 2 2x xɺ≥≥≥≥  

1 1
1 1 2 2 1

1 1 2 2 2 2
1 2 2

( ; ( , )) 1
 ( , , , )  

( ; ( , )) ( ; ( , )) ( ; ( , ))
I

I I I

D F x y
ED x y x y

D F X y D F x y D F x y
= ⋅

ɺ

ɺ ɺ ɺ
 

Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_2frontiers.xls (Εικόνα 9). Το 

αρχείο αυτό περιέχει την αρχική τεχνική αποτελεσµατικότητα για τις επιχειρήσεις 

κάθε συνόλου (Initial VRS), το διάνυσµα µε τις mpss επιχειρήσεις κάθε συνόλου 

(MPSS 1 και MPSS 2). Το διανύσµατα µε τον αύξοντα αριθµό των επιχειρήσεων 

που κατηγοριοποιήθηκαν (εφόσον τελικά προέκυψε κατηγοριοποίηση) σε κάθε 

περίπτωση (Case 1-4 DMUS), η νέα τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια 

από αυτές (New VRS ανά περίπτωση), καθώς και όλες οι ενδιάµεσες που 

υπολογίστηκαν µε βάση τα διανύσµατα εικονικών επιχειρήσεων σε κάθε 

περίπτωση (Dea1-Dea8). 

Και σε αυτή την περίπτωση δηµιουργήθηκε γραφικό περιβάλλον (Εικόνα 8) το 

οποίο καλείται µε την εντολή dea_2frontiers στο παράθυρο εντολών της MATLAB 

(µε την προϋπόθεση ότι ο χρήστης βρίσκεται στον υποφάκελο µε τα σχετικά 

αρχεία). Στο περιβάλλον αυτό ο χρήστης καλείται να εισάγει τα δεδοµένα εισόδου 

και εξόδου σαν αρχεία excel για κάθε σύνολο επιχειρήσεων και να επιλέξει τον 

προσανατολισµό της ανάλυσης (input/output). Το αντίστοιχο µήνυµα ενηµερώνει 

για την επιτυχία ή αποτυχία της εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση δηµιουργούνται τα 

ενδιάµεσα αρχεία vrs.xls και crs.xls και efficiency.xls. Τα αρχεία αυτά πρέπει να 

διαγράφονται µεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. 
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Εικόνα 8. Το γραφικό περιβάλλον της DEA – Two frontiers (δύο επιχειρήσεις – δύο  

τεχνολογίες) 
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Decomposition results for input analysis
for two frontiers and two mpss
Case 1: x1>=x1min and y1<y1min and x2>=x2min and y2<y2min None of the dmus belongs to case 1
Case 2: x1>=x1min and y1>y1min and x2>=x2min and y2>y2min
Case 3: x1>=x1min and y1>=y1min and x2>=x2min and y2<y2min None of the dmus belongs to case 3
Case 4: x1>=x1min and y1<y1min and x2>=x2min and y2>=y2min

Initial VRS1 Mpss1 Initial VRS2 Mpss2 Dea5: (x1,y1min)Dea6: (X2,y2min)Dea7: (X1,y1min) Dea8: (x2,y2min)
1 1 1 1 1 1 1 1

0,84002654 6 0,803371975 7 0,84002654 0,803371975 0,84002654 0,803371975
0,467716201 0,627373837 14 0,467716201 0,627373837 0,467716201 0,627373837
0,476538097 0,908449882 0,476538097 0,908449882 0,476538097 0,908449882
0,76544028 0,647481004 0,76544028 0,647481004 0,76544028 0,647481004

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

0,698175043 1 0,698175043 1 0,698175043 1
0,522676433 1 0,522676433 1 0,522676433 1
0,909491869 1 0,909491869 1 0,909491869 1
0,422607057 0,733167258 0,422607057 0,733167258 0,422607057 0,733167258
0,444695817 0,477325224 0,444695817 0,477325224 0,444695817 0,477325224

1 1 1 1 1 1
0,186423798 0,068610168 0,243551069 0,04442378
0,019757841 0,004656887 0,019757841 0,004656887
0,039011054 0,007988477 0,055875749 0,007988477
0,027795979 0,004703154 0,030562097 0,004703154
0,041827687 0,012433761 0,041827687 0,012433761

DMU New VRS_case2 DMU New VRS_case4
5 0,495608 13 0,190333829
8 1
9 0,698175

11 0,909492
14 1

Εικόνα 9.  Αποτελέσµατα της εκτέλεσης της DEA – Two Frontiers σε φύλλο excel 
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2.3. Decomposition για Μια Επιχείρηση που έχει πρόσβαση σε Μια 

Τεχνολογία και Μία Μετα – τεχνολογία 

Στην περίπτωση αυτή υλοποιήθηκαν η συνάρτηση και το αντίστοιχο γραφικό 

περιβάλλον που υπολογίζουν την τεχνολογική αποτελεσµατικότητα και τα 

τεχνολογικά χάσµατα για µια επιχείρηση που έχει πρόσβαση σε δύο διαφορετικά 

τεχνολογικά καθεστώτα. Η αντίστοιχη συνάρτηση είναι η mf.m η οποία παίρνει 

σαν είσοδο τα διανύσµατα εισροών – εκροών για κάθε ένα από τα δύο σύνολα 

επιχειρήσεων, το διάνυσµα µε τις mpss επιχειρήσεις κάθε συνόλου, το διάνυσµα 

µε τις αρχικές τεχνικές αποτελεσµατικότητες και τον προσανατολισµό της 

ανάλυσης (input/output). Να σηµειωθεί ότι τα δύο σύνολα επιχειρήσεων δεν είναι 

απαραίτητα ίσου µεγέθους. Το πρώτο αποτελεί υπερσύνολο του δευτέρου, για 

παράδειγµα το πρώτο σύνολο µπορεί να είναι το σύνολο των ευρωπαϊκών 

τραπεζών και το δεύτερο το σύνολο των τραπεζών µιας χώρας. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει για να γίνει σωστά η εκτέλεση πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το 

δεύτερο διάνυσµα να είναι τοποθετηµένο στην αρχή του υπερσυνόλου. 

Η συνάρτηση αυτή επιλέγει καταρχήν το σηµείο MPSS που θα αποτελέσει το 

σηµείο αναφοράς (benchmark). Το σηµείο αυτό είναι εκείνη η επιχείρηση του 

ευρύτερου συνόλου που λειτουργεί στη (µέγιστη) µέση παραγωγικότητα του 

άριστου µεγέθους και έχει το µικρότερο αριθµό εισροών για την περίπτωση που η 

ανάλυση προσανατολίζεται στις εισροές και το µέγιστο αριθµό εκροών για την 

περίπτωση που η ανάλυση προσανατολίζεται στις εκροές. Για να γίνει αυτή η 

επιλογή η συνάρτηση υπολογίζει τις ευκλείδειες νόρµες όλων των επιχειρήσεων 

και επιλέγει την επιχείρηση µε την µικρότερη/µεγαλύτερη νόρµα ανά περίπτωση. 

Η ανάλυση είναι αντίστοιχη για την περίπτωση που µια επιχείρηση λειτουργεί 

κάτω από µια τεχνολογία, µε τη διαφορά ότι εδώ αναφερόµαστε σε µια µετα-
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τεχνολογία. Πριν παραθέσουµε τους τύπους των υπολογισµών ανά περίπτωση να 

υπενθυµίσουµε τα εξής: 

� 1 1, yx :  το διάνυσµα εισροών, εκροών µιας επιχείρησης 

�  ,  M Mx yɺ ɺ :  το διάνυσµα εισροών, εκροών της επιχείρησης που έχει επιλεγεί 

σαν σηµείο αναφοράς και η οποία ανήκει στο ευρύτερο σύνολο (µετα-όριο) 

� / ( , )o iD x y :  η εκτέλεση µιας DEA, µε βάση τα διανύσµατα ( , )x y  

εισροών/εκροών ενός συνόλου επιχειρήσεων. 

Ανάλυση προσανατολισµένη στις εκροές  

� Περίπτωση 1: 1 1  and  yM Mx x y≤ɺ ɺ≺   

1
1 1 ( , )

( , )
( , )

M
o

M M
o

D x y
TE x y

D x Y

ɺ

ɺ
====  

� Περίπτωση 2: 1 1  and  yM Mx x y<ɺ ɺ≻   

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , )M M
o oTE x y D x y D x yɺ ɺ= ⋅= ⋅= ⋅= ⋅  

� Ανάλυση προσανατολισµένη στις εισροές  

� Περίπτωση 1: 1 1  and  yM Mx x y≥ ɺ ɺ≻   

1 1
1 1 1

1 1 1

1
( , ) ( ;( , ))

( ;( , ))

M M M
M M

IM M
I

X X x
TE x y D MF X y

X x X D MF X y
= = ⋅ = ⋅

ɺ
ɺ

ɺ ɺ
 

� Περίπτωση 2: 1 1  and  yM Mx x y<ɺ ɺ≻   

1 1
1 1

1 1 1 1

1 1
( , )

( ;( , )) ( ;( , ))

M M

M M M
I I

X X x
TE x y

X x X D MF x y D MF X y
= = ⋅ = ⋅
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Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στο αρχείο metafrontier.xls (Εικόνα). Το αρχείο 

αυτό περιέχει την αρχική τεχνική αποτελεσµατικότητα για τις επιχειρήσεις του 

συνόλου και του υπερσυνόλου (Initial VRS for all dmus και Initial VRS for case 

dmus αντίστοιχα), το διάνυσµα µε τις mpss επιχειρήσεις του υπερσυνόλου (MPSS 

for all dmus). Το διανύσµατα µε τον αύξοντα αριθµό των επιχειρήσεων που 

κατηγοριοποιήθηκαν (εφόσον τελικά προέκυψε κατηγοριοποίηση) σε κάθε 

περίπτωση (Case 1 DMUS & Case 2 DMUs), η νέα τεχνολογική 

αποτελεσµατικότητα για κάθε µια από αυτές (New VRS), καθώς και όλες οι 

ενδιάµεσες που υπολογίστηκαν µε βάση τα διανύσµατα των εικονικών 

επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση (Dea1-Dea4). 

Και σε αυτή την περίπτωση δηµιουργήθηκε γραφικό περιβάλλον (Εικόνα 12) το 

οποίο καλείται µε την εντολή dea_metafrontier στο παράθυρο εντολών της 

MATLAB (µε την προϋπόθεση ότι ο χρήστης βρίσκεται στον υποφάκελο µε τα 

σχετικά αρχεία). Στο περιβάλλον αυτό ο χρήστης καλείται να εισάγει τα δεδοµένα 

εισόδου και εξόδου σαν αρχεία excel για κάθε σύνολο επιχειρήσεων και να 

επιλέξει τον προσανατολισµό της ανάλυσης (input/output). Το αντίστοιχο µήνυµα 

ενηµερώνει για την επιτυχία ή αποτυχία της εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση 

δηµιουργούνται τα ενδιάµεσα αρχεία vrs.xls και crs.xls και efficiency.xls. Τα 

αρχεία αυτά πρέπει να διαγράφονται µεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. 
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Εικόνα 10. Το γραφικό περιβάλλον της DEA – Metafrontier (µια επιχείρηση – δύο  

τεχνολογικά καθεστώτα) 
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Εικόνα 11.  Αποτελέσµατα της εκτέλεσης της DEA – Metafrontier σε αρχείο excel 

 

Meta frontier output a na ly s is

C a s e  1 : x c a s e< x a ll_ ma x  a nd y ca s e< = y a ll_ ma x  

C a s e  2 : x c a s e> x a ll_ ma x  a nd y ca s e< y a ll_ ma x None of the  dmus  be long s  to c a s e  2

Initia l VR S  for a ll dmus Mps s  for a ll dmus VR S  for ca s e  dmus D ea 3: (x a ll_ ma x ,Y ca s e)D ea 4: (x a ll_ ma x ,Y a ll)

0,450999945 4 0,729829503 0,729829503 0,729829503

0,601344594 6 0,63683812 0,63683812 0,63683812

0,386858023 7 0,44713623 0,44713623 0,44713623

1 8 1 1 1

1 16 1 1 1

1 18 1 1 1

1 19 1 1 1

1 1 1 1

0,859149542 0,92636779 0,92636779 0,92636779

1 1 1 1

0,844226296 1 1 1

0,432958515 0,440657327 0,440657327 0,440657327

0,705195371 0,08649692 0,139952626

0,814803614 0,744998749 0,789102624

0,522648577 0,174344428 0,20164542

1 0,030647189 0,0307501

1 0,012145906 0,01230004

1 0,756924407 0,756776147

1 1 1

0,418288133 0,025828765 0,025817027

1 0,188088575 0,23057148

1 0,661349486 0,661288994

0,657342006 0,024850066 0,029522612

0,673958479 0,081932524 0,083732617

D MU New VR S _ c a s e1

1 0,618044285

2 0,944108822

3 0,864608917

4 0,996653295

5 0,987468793

6 1,00019591

7 1

8 1,000454677

9 0,815749523

10 1,000091476

11 0,84172994

12 0,978501885
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3. Συµπεράσµατα – Ανοικτά Προβλήµατα 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας, αφού µελετήθηκε το θεωρητικό 

υπόβαθρο για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ποικίλων παραγωγικών 

µονάδων και την ενσωµάτωση της ετερογένειας στην εκτίµηση αυτής της 

αποτελεσµατικότητας, υλοποιήθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο που δίνει την 

δυνατότητα να υπολογισθεί τόσο η αποτελεσµατικότητα επιχειρήσεων που 

λειτουργούν υπό διαφορετικά τεχνολογικά καθεστώτα όσο και τα τεχνολογικά 

χάσµατα σε οποιοδήποτε από τα εξεταζόµενα επίπεδα τεχνολογικής ετερογένειας. 

Το εργαλείο που υλοποιήθηκε παρέχει στον χρήστη ευχρηστία και ταχύτητα στην 

εκτέλεση ενός πλήθους υπολογισµών, οι οποίοι δεν θα ήταν εύκολο να 

πραγµατοποιηθούν χωρίς αυτό, τουλάχιστον όχι χωρίς λάθη. 

Σηµαντικό ακόµα στοιχείο είναι ότι αυτή η διπλωµατική εργασία δηµιούργησε µια 

βιβλιοθήκη συναρτήσεων, οι οποίες µπορούν στη συνέχεια να επεκταθούν 

ενσωµατώνοντας ακόµα περισσότερα επίπεδα ετερογένειας αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Επιπλέον η ευκολία που εισήχθη στους υπολογισµούς µε τη χρήση του 

εργαλείου που υλοποιήθηκε δίνει το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα σε διάφορα 

επίπεδα όπως για παράδειγµα ο τρόπος που διαχωρίζονται οι παραγωγικές µονάδες 

σε τεχνολογικά σύνολα (ενδεχοµένως η ορθότητα των συνόλων να µπορούσε να 

ελεγχθεί µέσα από άλλες υπολογιστικές µεθόδους όπως η bootstrap) . 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  

Το εργαλείο που υλοποιήθηκε απαιτεί την εγκατάσταση της MATLAB, στον 

υπολογιστή του χρήστη. Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να δηµιουργήσει ένα 

υποφάκελο έστω DEASolver µέσα στο φάκελο work στο path της MATLAB 

(συνηθέστερα και όταν ο χρήστης επιλέξει τυπική εγκατάσταση το path είναι το 

εξής: C:\MATLAB7\work). Μέσα στο φάκελο DEASolver πρέπει να υπάρχουν τα 

εξής αρχεία: 

� Αρχεία συναρτήσεων (m.files) 

� dea.m 

� dea_2frontiers.m 

� dea_decomp.m 

� dea_metafrontier.m 

� DEACRSEI.m 

� DEACRSEO.m 

� DEACRSMI.m 

� DEACRSMO.m 

� DEASolver 

� DEAVRSEI.m 

� DEAVRSEO.m 

� DEAVRSMI.m 

� DEAVRSMO.m 

� mf.m 

� min_mpsss.m 

� myDEA.m 

� Phasei.m 

� Phasei.m 

� Phaseii.m 

� PPL.m 
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� savePlotWithinGUI.m 

� twof_twot.m 

� Αρχεία interfaces (figure files) 

� dea.fig 

� dea_2frontiers.fig 

� dea_decomp.fig 

� dea_metafrontier.fig 

 

Για να εκτελεστεί κάποιο από τα γραφικά περιβάλλοντα που επιλύουν κάθε µια από 

τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω πρέπει καταρχήν να είναι ανοιχτό το 

περιβάλλον της MATLAB και ο χρήστης να έχει µεταβεί στον υποφάκελο 

DEASolver, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12 (σηµείο 1). Στη συνέχεια αρκεί να 

εκτελεστεί στη γραµµή εντολών η αντίστοιχη εντολή (Εικόνα 12 σηµείο 2). Οι 

εντολές είναι οι εξής: 

� dea: για την περίπτωση του υπολογισµού της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας ενός συνόλου επιχειρήσεων µε την κλασική µέθοδο 

DEA. 

� dea_decomp: για την περίπτωση του υπολογισµού της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας ενός συνόλου επιχειρήσεων µε την κλασική µέθοδο 

DEA και τον υπολογισµό στη συνέχεια των τεχνολογικών χασµάτων µε 

σηµείο αναφοράς την MPSS επιχείρηση. 

� dea_2frontiers: για την περίπτωση του υπολογισµού της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας δύο συνόλων επιχειρήσεων µε την κλασική µέθοδο 

DEA και τον υπολογισµό στη συνέχεια των τεχνολογικών χασµάτων µε 

σηµείο αναφοράς την MPSS επιχείρηση του κάθε συνόλου. 

� dea_metafrontier: για την περίπτωση του υπολογισµού της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας δύο συνόλων επιχειρήσεων (το ένα υπερσύνολο του 

άλλου) µε την κλασική µέθοδο DEA και τον υπολογισµό στη συνέχεια των 
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τεχνολογικών χασµάτων µε σηµείο αναφοράς την MPSS επιχείρηση του 

υπερσυνόλου. 

 

Από τη στιγµή που ο χρήστης θα εκτελέσει µια από αυτές τις εντολές θα 

εµφανιστεί το παράθυρο µε το αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον, στο οποίο θα 

πρέπει να εισάγει τα excel αρχεία µε τις εισροές και τις εκροές των επιχειρήσεων, 

να διαλέξει το είδος της ανάλυσης (προσανατολισµένη στις εισροές ή 

προσανατολισµένη στις εκροές) και να πατήσει ok για εκτέλεση. Στη συνέχεια 

αρκεί να αναζητήσει στον ίδιο φάκελο που βρίσκονται τα εκτελέσιµα αρχεία 

(C:\MATLAB7\work\DEASolver) τα excel αρχεία µε τα αποτελέσµατα 

(efficiency.xls, decomp_final.xls, decomp_2frontiers.xls, metafrontier.xls 

αντίστοιχα σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις). Παραπάνω 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα αυτών των αρχείων. Σε κάθε 

περίπτωση ο χρήστης ενηµερώνεται µε αντίστοιχο µήνυµα στο γραφικό 

περιβάλλον για την έκβαση της εκτέλεσης. Σε περίπτωση αποτυχίας τα αρχεία 

αποτελεσµάτων δεν δηµιουργούνται. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των 

εκτελέσεων δηµιουργούνται τα ενδιάµεσα αρχεία vrs.xls, crs.xls και efficiency.xls, 

τα οποία πρέπει να διαγράφονται ώστε να µη δηµιουργούνται επικαλύψεις και 

λάθη στα αποτελέσµατα. Να επισηµάνουµε ακόµα ότι στην τέταρτη περίπτωση, 

αυτή του υπερσυνόλου (dea_metafrontier), το υποσύνολο πρέπει να είναι το 

αρχικό διάνυσµα του υπερσυνόλου. 
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Εικόνα 12. Υπόδειξη εκτέλεσης του εργαλείου που υλοποιήθηκε στο περιβάλλον της 

MATLAB  

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο παραδείγµατα εκτέλεσης ένα προσανατολισµένο 

στις εισροές και ένα στις εκροές, µε σκοπό να γίνει κατανοητό το εργαλείο. 
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Παράδειγµα 1. Ανάλυση προσανατολισµένη στις εισροές 

Για το παράδειγµα αυτό θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα εισροών και εκροών από 12 

ελληνικές και 14 πορτογαλικές τράπεζες (dmus). Για κάθε τράπεζα 

χρησιµοποιούνται 2 τιµές για τις εισροές (έξοδα προσωπικού και άλλα έξοδα) και 3 

τιµές για τις εκροές (δάνεια, καταθέσεις/βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις και 

λοιπά κεφάλαια). Στην δεύτερη περίπτωση ανάλυσης (δύο επιχειρήσεις κάτω από 

δύο τεχνολογίες) θα αναλυθούν οι ελληνικές τράπεζες σε δύο διαφορετικές 

χρονικές περιόδους (περίοδος 1 και περίοδος 2), ενώ στην τρίτη περίπτωση 

ανάλυσης (µια επιχείρηση κάτω από µια τεχνολογία και µια µετα-τεχνολογία) θα 

αναλυθούν οι ελληνικές τράπεζες µιας περιόδου σε σχέση µε το σύνολο ελληνικών 

και πορτογαλικών τραπεζών της περιόδου αυτής. 

A/A Bank name 
Other non-

interest 
expenses  (x1) 

Personnel 
expenses 

(x2) 
Loans (y1) 

Other 
earning 

assets (y2) 

Deposits & 
short-term 

funding  
(y3) 

1 
Banco Internacional de Crédito, 

SA 0,067 0,511 1,121 0,283 0,757

2 Banco Popular Portugal SA 0,070 0,324 0,467 0,137 0,401

3 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(Portugal) SA 0,053 0,444 0,268 0,231 0,305

4 Banco Santander Portugal SA 0,091 0,744 0,618 0,276 0,518

5 
BANIF - Banco Internacional do 

Funchal, SA 0,064 0,638 0,545 0,474 0,635

6 Caixa - Banco de Investimento SA 0,011 0,119 0,050 0,310 0,173

7 
Caixa de Credito Agricola Mutuo 

de Torres Vedras CRL 0,002 0,031 0,023 0,037 0,033

8 Caixa Geral de Depositos 0,574 6,021 5,789 6,515 7,309

9 Banco BPI (old) 0,277 3,139 1,990 2,225 2,239

10 Banco Comercial dos Açores, BCA 0,021 0,275 0,124 0,112 0,144

11 
Millennium bcp-Banco Comercial 

Português, SA 0,788 4,280 3,781 4,515 4,924

12 Banco Efisa 0,020 0,075 0,025 0,015 0,023

13 

Banco Espirito Santo de 

Investimento, SA - BES 

Investimento 0,025 0,165 0,042 0,162 0,088

14 Banco Espirito Santo SA 0,515 2,844 2,690 3,893 3,823

Πίνακας 1. Εισροές – Εκροές πορτογαλικών τραπεζών για την περίοδο 1 
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A/A Bank name 

Other non-
interest 

expenses  
(x1) 

Personnel 
expenses 

(x2) 

Loans 
(y1) 

Other 
earning 
assets 

(y2) 

Deposits 
& short-

term 
funding  

(y3) 

1 Egnatia Bank SA 0,062 0,420 0,195 0,091 0,194 

2 Emporiki Bank of Greece SA 0,278 5,141 1,466 2,618 2,162 

3 General Bank of Greece SA 0,084 0,917 0,241 0,301 0,317 

4 Laiki Bank (Hellas) SA 0,018 0,118 0,095 0,109 0,148 

5 Marfin Bank 0,008 0,055 0,038 0,048 0,043 

6 Agricultural Bank of Greece 0,146 4,458 2,338 2,065 2,415 

7 National Bank of Greece SA 0,501 9,612 3,089 9,761 6,997 

8 NovaBank SA 0,024 0,095 0,008 0,252 0,124 

9 Piraeus Bank SA 0,162 1,108 0,612 0,868 0,893 

10 Alpha Bank AE 0,375 3,528 2,043 3,631 3,137 

11 Aspis Bank SA 0,018 0,097 0,077 0,049 0,070 

12 Bank of Attica SA 0,030 0,423 0,112 0,108 0,142 

Πίνακας 2. Εισροές – Εκροές ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 1 

 
 
 

A/A Bank name 

Other non-
interest 

expenses  
(x1) 

Personnel 
expenses 

(x2) 
Loans (y1) 

Other 
earning 
assets 

(y2) 

Deposits 
& short-

term 
funding  

(y3) 

1 Egnatia Bank SA 0,081 0,705 0,447 0,193 0,397

2 Emporiki Bank of Greece SA 0,316 5,722 2,767 2,095 2,808

3 General Bank of Greece SA 0,143 1,119 0,529 0,290 0,501

4 Laiki Bank (Hellas) SA 0,042 0,262 0,305 0,166 0,293

5 Marfin Bank 0,010 0,080 0,030 0,092 0,064

6 Agricultural Bank of Greece 0,227 4,689 3,023 1,767 2,894

7 National Bank of Greece SA 0,649 10,000 4,846 10,000 8,148

8 NovaBank SA 0,130 0,570 0,216 0,177 0,239

9 Piraeus Bank SA 0,367 2,368 2,256 1,379 2,240

10 Alpha Bank AE 0,643 5,404 4,220 4,019 4,307

11 Aspis Bank SA 0,053 0,363 0,251 0,151 0,245

12 Bank of Attica SA 0,052 0,640 0,326 0,224 0,339

Πίνακας 3. Εισροές – Εκροές ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2 
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1.1. Μια επιχείρηση κάτω από µια τεχνολογία 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των ελληνικών 

τραπεζών της πρώτης περιόδου (πίνακας 2). Πριν καλέσουµε τη συνάρτηση 

dea_decomp που πραγµατοποιεί την ανάλυση αυτής της περίπτωσης, θα 

δηµιουργήσουµε δύο αρχεία excel στα οποία θα καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των 

εισροών και εκροών αντίστοιχα (µας ενδιαφέρουν µόνο οι αριθµητικές τιµές ως εκ 

τούτου παραλείπουµε όλες τις ετικέτες). Έστω ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας 

gr1in-x.xls και gr1in-y.xls αντίστοιχα. 

 

0,062 0,420

0,278 5,141

0,084 0,917

0,018 0,118

0,008 0,055

0,146 4,458

0,501 9,612

0,024 0,095

0,162 1,108

0,375 3,528

0,018 0,097

0,030 0,423
gr1in-x.xls 

 

0,195 0,091 0,194

1,466 2,618 2,162

0,241 0,301 0,317

0,095 0,109 0,148

0,038 0,048 0,043

2,338 2,065 2,415

3,089 9,761 6,997

0,008 0,252 0,124

0,612 0,868 0,893

2,043 3,631 3,137

0,077 0,049 0,070

0,112 0,108 0,142
gr1in-y.xls

Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον dea_decomp, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 6. Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης που 

αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_final.xls, παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Η 

στήλη Initial VRS περιλαµβάνει την αρχική τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για 

κάθε µια από τις 12 τράπεζες και η στήλη MPSS επισηµαίνει ότι οι τράπεζες 4, 6, 

7, 8 και 10 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα. Με βάση αυτήν την 

τράπεζα από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο αναφοράς προέκυψαν 6 τράπεζες 

(οι 2, 3, 6, 7, 9 και 10) οι οποίες ανήκουν στην περίπτωση 1, δηλαδή παράγουν 

µεγαλύτερο επίπεδο εκροών σε σχέση µε αυτό της MPSS τράπεζας. Για αυτές τις 6 
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λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε σταθερούς ως προς τις εισροές και τις 

εκροές παράγοντες. Για αυτές τις 6 τράπεζες ο παράγοντας (y_inv)F δείχνει πόσες 

φορές το επίπεδο εισροών της MPSS τράπεζας υπερβαίνει το επίπεδο εισροών τους 

υπό το υπάρχον τεχνολογικό καθεστώς. Ο παράγοντας (x_inv)F δείχνει πόσες 

φορές το ελάχιστο επίπεδο εισροών που απαιτείται για να παραχθούν οι εκροές 

αυτών των τραπεζών, υπερβαίνει το επίπεδο εισροών της MPSS. Καµιά τράπεζα 

δεν ανήκει στην περίπτωση 2 δηλαδή δεν παράγει µικρότερο επίπεδο εκροών σε 

σχέση µε τα επίπεδα της MPSS. 

 

Decomposition results for input 
analysis    
Case 1: normx>normx_mpss and normy>=normy_mpss  
None of the dmus belongs to case 2    
       
       

(y_inv)F (x_inv)F   Initial VRS   MPSS 
0,69902 0,69902  0,69902   4 

0,637465 0,637465  0,637465   6 
0,422231 0,422231  0,422231   7 

1 1  1   8 
1 1  1   10 
1 1  1    
1 1  1    
1 1  1    

0,923187 0,923187  0,923187    
1 1  1    
1 1  1    

0,488458 0,488458  0,488458  DMU New VRS 
0,066023 0,10357    2 0,637465 
0,233692 0,553469    3 0,422231 
0,125569 0,125569    6 1 
0,036698 0,036698    7 1 
0,134563 0,14576    9 0,923187 
0,054496 0,054496    10 1 

       

 

 Πίνακας 4. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις ελληνικές τράπεζες της πρώτης περιόδου 
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1.2. ∆ύο επιχειρήσεις κάτω από δύο τεχνολογίες 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των ελληνικών 

τραπεζών της πρώτης και δεύτερης περιόδου (πίνακας 2 και 3), δηλαδή θα 

αναλυθεί η µεταβολή στην αποτελεσµατικότητα και τα τεχνολογικά χάσµατα της 

ίδιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους. 

Πριν καλέσουµε τη συνάρτηση dea_2frontiers που πραγµατοποιεί την ανάλυση 

αυτής της περίπτωσης, θα δηµιουργήσουµε τέσσερα αρχεία excel στα οποία θα 

καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των εισροών και εκροών για κάθε χρονική περίοδο 

αντίστοιχα (µας ενδιαφέρουν µόνο οι αριθµητικές τιµές ως εκ τούτου 

παραλείπουµε όλες τις ετικέτες). Έστω ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας gr1in-x.xls, 

gr1in-y.xls, gr2in-x.xls και gr2in-y.xls αντίστοιχα. 

 
0,062 0,420 
0,278 5,141 
0,084 0,917 
0,018 0,118 
0,008 0,055 
0,146 4,458 
0,501 9,612 
0,024 0,095 
0,162 1,108 
0,375 3,528 
0,018 0,097 
0,030 0,423 

gr1in-x.xls 

0,081 0,705 

0,316 5,722 
0,143 1,119 
0,042 0,262 
0,010 0,080 
0,227 4,689 
0,649 10,000 
0,130 0,570 
0,367 2,368 
0,643 5,404 
0,053 0,363 
0,052 0,640 

gr2in-x.xls 

 

 

0,195 0,091 0,194 
1,466 2,618 2,162 
0,241 0,301 0,317 
0,095 0,109 0,148 
0,038 0,048 0,043 
2,338 2,065 2,415 
3,089 9,761 6,997 
0,008 0,252 0,124 
0,612 0,868 0,893 
2,043 3,631 3,137 
0,077 0,049 0,070 
0,112 0,108 0,142 

gr1in-y.xls 

0,447 0,193 0,397 

2,767 2,095 2,808 
0,529 0,290 0,501 
0,305 0,166 0,293 
0,030 0,092 0,064 
3,023 1,767 2,894 
4,846 10,000 8,148 
0,216 0,177 0,239 
2,256 1,379 2,240 
4,220 4,019 4,307 
0,251 0,151 0,245 
0,326 0,224 0,339 

gr2in-y.xls 
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Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον 

dea_2frontiers, όπως φαίνεται και στην εικόνα 8. Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης 

που αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_2frontiers.xls, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5. Οι στήλες Initial VRS 1 και  Initial VRS 2 περιλαµβάνουν την αρχική 

τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια από τις 12 τράπεζες της πρώτης και 

της δεύτερης περιόδου αντίστοιχα. Η στήλη MPSS 1 επισηµαίνει ότι οι τράπεζες 4, 

6, 7, 8 και 10 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα για την περίοδο 1 

και η στήλη MPSS 2 επισηµαίνει ότι οι τράπεζες 4, 5, 6 και 7 λειτουργούν στην 

µέση άριστη παραγωγικότητα για την περίοδο 2. Παρατηρούµε δηλαδή 

τεχνολογική αλλαγή µεταξύ των δύο περιόδων που αποτυπώνεται τόσο στην 

τεχνική αποτελεσµατικότητα όσο και στις MPSS επιχειρήσεις. Με βάση τις δύο 

τράπεζες (µια από κάθε χρονική περίοδο) από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο 

αναφοράς προέκυψαν 6 τράπεζες (οι 2, 3, 6, 7, 9 και 10) οι οποίες ανήκουν στην 

περίπτωση 2, δηλαδή παράγουν µεγαλύτερο επίπεδο εκροών σε σχέση µε αυτό 

των MPSS τραπεζών. Για αυτές τις 6 λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε 

σταθερούς ως προς τις εισροές και τις εκροές παράγοντες. Για αυτές τις 6 τράπεζες 

ο παράγοντας (y_inv)F δείχνει την µεταβολή στον σταθερό ως προς τις εκροές 

παράγοντα και ο (x_inv)F δείχνει την µεταβολή στον σταθερό ως προς τις εισροές 

παράγοντα. Καµιά τράπεζα δεν ανήκει σε κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις 

περιπτώσεις.  
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Decomposition results for input analysis        
for two frontiers and two mpss        
Case 1: normx1>=normx1_mpss and normy1<normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2<normy2_mpss None of the dmus belongs to case 1 
Case 2: normx1>=normx1_mpss and normy1>normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2>normy2_mpss 
Case 3: normx1>=normx1_mpss and normy1>=normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2<normy2_mpss None of the dmus belongs to case 3 
Case 4: normx1>=normx1_mpss and normy1<normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2>=normy2_mpss None of the dmus belongs to case 4 
           
           

Initial VRS1 Mpss1 Initial VRS2 Mpss2   (y1_inv)F (x2_inv)F (x1_inv)F (y2_inv)F   

0,69902 4 0,675113 4  0,69902 0,675113 0,69902 0,675113   
0,637465 6 0,761329 5  0,637465 0,761329 0,637465 0,761329   
0,422231 7 0,4939 6  0,422231 0,4939 0,422231 0,4939   

1 8 1 7  1 1 1 1   
1 10 1   1 1 1 1   
1  1   1 1 1 1   
1  1   1 1 1 1   
1  0,408198   1 0,408198 1 0,408198   

0,923187  1   0,923187 1 0,923187 1   
1  1   1 1 1 1   
1  0,662654   1 0,662654 1 0,662654   

0,488458  0,702895   0,488458 0,702895 0,488458 0,702895   
     0,066023 0,040393 0,10357 0,030752   

DMU New VRS_case2   0,233692 0,144893 0,553469 0,071563   

2 0,48532    0,125569 0,042834 0,125569 0,042834   
3 0,20854    0,036698 0,014948 0,036698 0,014948   
6 1    0,134563 0,033829 0,14576 0,033829   
7 1    0,054496 0,015104 0,054496 0,015104   
9 0,923187          

10 1          

Πίνακας 5. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις ελληνικές τράπεζες µεταξύ της πρώτης περιόδου και της δεύτερης περιόδου
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1.3. Μια επιχείρηση κάτω από µια τεχνολογία και µια µετα-τεχνολογία 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των ελληνικών 

τραπεζών της πρώτης περιόδου (πίνακας 2) και το σύνολο των δεδοµένων 

ελληνικών και πορτογαλικών τραπεζών της πρώτης περιόδου, δηλαδή θα αναλυθεί 

η αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης σε σχέση µε το µετα-όριο και θα 

εντοπισθούν οι τεχνολογικές αλλαγές στο επίπεδο αυτό. Πριν καλέσουµε τη 

συνάρτηση dea_metafrontier που πραγµατοποιεί την ανάλυση αυτής της 

περίπτωσης, θα δηµιουργήσουµε τέσσερα αρχεία excel στα οποία θα 

καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των εισροών και εκροών για τις ελληνικές τράπεζες 

αλλά και για το σύνολο ελληνικών – πορτογαλικών τραπεζών της πρώτης περιόδου 

αντίστοιχα (µας ενδιαφέρουν µόνο οι αριθµητικές τιµές ως εκ τούτου 

παραλείπουµε όλες τις ετικέτες). Έστω ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας gr1in-x.xls, 

gr1in-y.xls, grpt1in-x.xls και grpt1in-y.xls αντίστοιχα. 

0,062 0,420 

0,278 5,141 
0,084 0,917 
0,018 0,118 
0,008 0,055 
0,146 4,458 
0,501 9,612 
0,024 0,095 
0,162 1,108 
0,375 3,528 
0,018 0,097 
0,030 0,423 
0,067 0,511 
0,070 0,324 
0,053 0,444 
0,091 0,744 
0,064 0,638 
0,011 0,119 
0,002 0,031 
0,574 6,021 
0,277 3,139 
0,021 0,275 
0,788 4,280 
0,020 0,075 
0,025 0,165 
0,515 2,844 

grpt1in-x.xls 

0,195 0,091 0,194 
1,466 2,618 2,162 
0,241 0,301 0,317 
0,095 0,109 0,148 
0,038 0,048 0,043 
2,338 2,065 2,415 
3,089 9,761 6,997 
0,008 0,252 0,124 
0,612 0,868 0,893 
2,043 3,631 3,137 
0,077 0,049 0,070 
0,112 0,108 0,142 
1,121 0,283 0,757 
0,467 0,137 0,401 
0,268 0,231 0,305 
0,618 0,276 0,518 
0,545 0,474 0,635 
0,050 0,310 0,173 
0,023 0,037 0,033 
5,789 6,515 7,309 

1,99 2,225 2,239 
0,124 0,112 0,144 
3,781 4,515 4,924 
0,025 0,015 0,023 
0,042 0,162 0,088 

2,69 3,893 3,823 
grpt1in-y.xls 
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0,062 0,420 
0,278 5,141 
0,084 0,917 
0,018 0,118 
0,008 0,055 
0,146 4,458 
0,501 9,612 
0,024 0,095 
0,162 1,108 
0,375 3,528 
0,018 0,097 
0,030 0,423 

gr1in-x.xls 

0,195 0,091 0,194 
1,466 2,618 2,162 
0,241 0,301 0,317 
0,095 0,109 0,148 
0,038 0,048 0,043 
2,338 2,065 2,415 
3,089 9,761 6,997 
0,008 0,252 0,124 
0,612 0,868 0,893 
2,043 3,631 3,137 
0,077 0,049 0,070 
0,112 0,108 0,142 

gr1in-y.xls 

 

Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον 

dea_metafrontier, όπως φαίνεται και στην εικόνα 10. Τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης που αποθηκεύονται στο αρχείο meta_frontier.xls, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6. Η στήλη Initial VRS for all dmus περιλαµβάνει την αρχική 

τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για όλες τις τράπεζες της πρώτης περιόδου 

(ελληνικές και πορτογαλικές), δηλαδή ορίζει το µεταόριο (MF) και η στήλη Initial 

VRS for case dmus την αρχική τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για τις 

ελληνικές δηλαδή ορίζει το όριο (F). Η στήλη MPSS for all επισηµαίνει ότι οι 

τράπεζες 6, 8, 13 και 18 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα για την 

περίοδο 1. Με βάση την τράπεζα από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο 

αναφοράς προέκυψαν 6 τράπεζες (οι 2, 3, 6, 7, 9 και 10) οι οποίες ανήκουν στην 

περίπτωση 1, δηλαδή παράγουν µεγαλύτερο επίπεδο εκροών σε σχέση µε αυτό 

των MPSS τραπεζών. Για αυτές τις 6 λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε 

σταθερούς ως προς τις εισροές και τις εκροές παράγοντες. Για αυτές τις 6 τράπεζες 

ο παράγοντας (y_inv)ΜF δείχνει πόσες φορές το επίπεδο εισροών του MPSS 

υπερβαίνει το επίπεδο εισροών της εκάστοτε επιχείρησης  και ο (x_inv)ΜF δείχνει 

πόσες φορές το ελάχιστο επίπεδο εισροών που απαιτείται για να παραχθεί 

ποσότητα εκροών, υπερβαίνει το επίπεδο εισροών του MPSS. Καµιά τράπεζα δεν 

ανήκει στην άλλη περίπτωση.  
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Metafrontier input analysis               
Case 1: normx_case>=normx_all_mpss and normy_case>normy_all_mpss   
Case 2: normx_case>=normx_all_mpss and normy_case<normy_all_mpss None of the dmus belongs to case 2 

Initial VRS for all dmus Mpss for all dmus VRS for case dmus   (x_inv)MF (xall_inv)MF   
0,323097 6 0,69902   0,69902 0,69902    
0,574426 8 0,637465   0,637465 0,637465    
0,272198 13 0,422231   0,422231 0,422231    
0,886111 18 1   1 1    

0,71138  1   1 1    
1  1   1 1    
1  1   1 1    
1  1   1 1    

0,593993  0,923187   0,923187 0,923187    
0,875203  1   1 1    
0,571036  1   1 1    
0,331164  0,488458   0,488458 0,488458    

1     0,1149 0,103538    
0,840285     0,858235 0,553274    
0,467463     0,125529 0,125529    
0,476532     0,036686 0,036686    
0,763774     0,22646 0,145708    

1     0,062245 0,054477    
1          

1  DMU New VRS_case1      
0,68518  2 0,90111       

0,499635  3 0,644665       
0,909421  6 1       

0,4181  7 1       
0,444815  9 0,643416       

1  10 0,875203       

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις ελληνικές και πορτογαλικές τράπεζες της πρώτης περιόδου 
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Παράδειγµα 2. Ανάλυση προσανατολισµένη στις εκροές 

Αντίστοιχα µε παραπάνω θα παρουσιάσουµε σύντοµα ένα παράδειγµα 

προσανατολισµένο στις εκροές. Εδώ θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα εισροών και 

εκροών από 15 ελληνικές επιχειρήσεις χηµικών (dmus). Για κάθε επιχείρηση 

χρησιµοποιούνται 2 τιµές για τις εισροές και 1 τιµή για τις εκροές. Στην δεύτερη 

περίπτωση ανάλυσης (δύο επιχειρήσεις κάτω από δύο τεχνολογίες) θα αναλυθούν 

οι επιχειρήσεις χηµικών σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (έτος 2003 και 

έτος 2004), ενώ στην τρίτη περίπτωση ανάλυσης (µια επιχείρηση κάτω από µια 

τεχνολογία και µια µετα-τεχνολογία) θα αναλυθούν οι επιχειρήσεις της περιόδου 

2003 σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων και των δύο περιόδων (2003 και 

2004). 

A/A dmu name  (y1)  (x1) (x2) 
1 AXAIKA PLASTIKA                          8292242 2310030 100 
2 DEMO ABEE                                52260482 28083039 320 
3 ELPE                                     3734995118 666911376 2617 
4 MOTOR OIL                                1560059164 33234894 1175 
5 ROLCO BIANIL                             46797297 10360000 366 
6 PALAPLAST AE                             12587698 5760000 200 
7 BITOYMINA AE                             4021589 1236515 18 
8 XARTOPOIIA KOMOTHNHS                    54232657 10010448 450 
9 PATRAIKH XARTOPOIIA                     14264440 9936000 90 
10 BIOSER                                   19459836 4510633 260 
11 BFL                                      193854352 83206097 850 
12 TOSOH ELLAS                              14133936 8446140 113 
13 PETZETAKIS                               57291786 24750972 373 
14 ARTFIN                                   6985410 845698 13 
15 ABEX                                     14211765 4820926 110 

Πίνακας 7.  Εκροές – Εισροές  επιχειρήσεων χηµικών για το 2003 

 

A/A dmu name (y1) (x1) (x2) 
1 AXAIKA PLASTIKA 8350743 2520060 100 
2 DEMO ABEE 60267656 29558206 320 
3 ELPE 4529771655 666019267 2617 
4 MOTOR OIL 1937190948 33234894 1175 
5 ROLCO BIANIL 45661020 10360000 366 
6 PALAPLAST AE 14410156 5760000 200 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη           Σελίδα 90 από 101 

7 BITOYMINA AE 3258741 1236515 18 
8 XARTOPOIIA KOMOTHNHS 52944076 10010448 450 
9 PATRAIKH XARTOPOIIA 13411463 11902128 90 
10 BIOSER 21012190 5428654 260 
11 BFL 207951736 83206097 850 
12 TOSOH ELLAS 18494584 9630300 113 
13 PETZETAKIS 69142572 24750972 373 
14 ARTFIN 6896214 845698 13 
15 ABEX 14069023 4820926 110 

Πίνακας 8.  Εκροές – Εισροές  επιχειρήσεων χηµικών για το 2004 

 

2.1. Μια επιχείρηση κάτω από µια τεχνολογία 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των επιχειρήσεων 

χηµικών για το έτος 2003 (πίνακας 7). Πριν καλέσουµε τη συνάρτηση 

dea_decomp που πραγµατοποιεί την ανάλυση αυτής της περίπτωσης, θα 

δηµιουργήσουµε δύο αρχεία excel στα οποία θα καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των 

εισροών και εκροών αντίστοιχα (µας ενδιαφέρουν µόνο οι αριθµητικές τιµές ως εκ 

τούτου παραλείπουµε όλες τις ετικέτες). Έστω ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας 

xchem2.xls και ychem2.xls αντίστοιχα. 

2310030 100 

28083039 320 

666911376 2617 

33234894 1175 

10360000 366 

5760000 200 

1236515 18 

10010448 450 

9936000 90 

4510633 260 

83206097 850 

8446140 113 

24750972 373 

845698 13 

4820926 110 

xchem2.xls 

8292242 

52260482 

3734995118 

1560059164 

46797297 

12587698 

4021589 

54232657 

14264440 

19459836 

193854352 

14133936 

57291786 

6985410 

14211765 

ychem2.xls 
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Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον dea_decomp, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 6. Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης που 

αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_final.xls, παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Η 

στήλη Initial VRS περιλαµβάνει την αρχική τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για 

κάθε µια από τις 15 επιχειρήσεις και η στήλη MPSS επισηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις 

3 και 4 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα. Με βάση αυτήν την 

τράπεζα από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο αναφοράς προέκυψαν 14 

επιχειρήσεις (όλες εκτός από την 3 που όπως διαπιστώνουµε αποτέλεσε το σηµείο 

αναφοράς) οι οποίες ανήκουν στην περίπτωση 1, δηλαδή χρησιµοποιούν µικρότερο 

επίπεδο εισροών σε σχέση µε αυτό της MPSS τράπεζας. Για αυτές τις 14 λοιπόν, 

πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε σταθερούς ως προς τις εισροές και τις εκροές 

παράγοντες. Καµιά επιχείρηση δεν ανήκει στην περίπτωση 2 δηλαδή δεν 

χρησιµοποιεί µεγαλύτερο επίπεδο εισροών σε σχέση µε τα επίπεδα της MPSS. 

 

Decomposition results for ouput analysis    
Case 1: x<xmax and y<=ymax     
None of the dmus belongs to case 2    
       
       
Dea3: (xmax,y) Dea4: (xmax,Y) Initial VRS  MPSS 

0,107411538 0,107412  0,107412   3 
0,122936582 0,122937  0,122937   4 

1 1  1    
1 1  1    

0,101030508 0,101031  0,101031    
0,051880652 0,051881  0,051881    
0,291988933 0,291989  0,291989    
0,121478446 0,121478  0,121478    
0,126460833 0,126461  0,126461    
0,106500633 0,106501  0,106501    
0,168523619 0,168524  0,168524    
0,099082005 0,099082  0,099082    
0,115991304 0,115991  0,115991    

1 1  1    
0,103613367 0,103613  0,103613  DMU New VRS 
0,002220148 0,02067    1 0,107412 
0,013992115 0,113816    2 0,122937 
0,417687069 0,417687    4 1 
0,012529413 0,124016    5 0,101031 
0,003370205 0,064961    6 0,051881 
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0,001076732 0,003688    7 0,291989 
0,014520141 0,119529    8 0,121478 
0,003819132 0,0302    9 0,126461 
0,005210137 0,048921    10 0,106501 

0,05190217 0,307982    11 0,168524 
0,003784191 0,038193    12 0,099082 
0,015339186 0,132244    13 0,115991 
0,001870259 0,00187    14 1 
0,003805029 0,036723    15 0,103613 

Πίνακας 9. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις επιχειρήσεις χηµικών το έτος 2003 

 
 

2.2. ∆ύο επιχειρήσεις κάτω από δύο τεχνολογίες 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των επιχειρήσεων 

χηµικών για τα έτη 2003 και 2004 (πίνακας 7 και 8), δηλαδή θα αναλυθεί η 

µεταβολή στην αποτελεσµατικότητα και τα τεχνολογικά χάσµατα της ίδιας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους. Πριν 

καλέσουµε τη συνάρτηση dea_2frontiers που πραγµατοποιεί την ανάλυση αυτής 

της περίπτωσης, θα δηµιουργήσουµε τέσσερα αρχεία excel στα οποία θα 

καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των εισροών και εκροών για κάθε χρονική περίοδο 

αντίστοιχα (µας ενδιαφέρουν µόνο οι αριθµητικές τιµές ως εκ τούτου 

παραλείπουµε όλες τις ετικέτες). Έστω ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας xchem2.xls, 

ychem2.xls, xchem3.xls και ychem3.xls (τα αρχεία δηµιουργούνται κατά 

αντιστοιχία µε όλα τα παραπάνω). 

Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον 

dea_2frontiers, όπως φαίνεται και στην εικόνα 8. Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης 

που αποθηκεύονται στο αρχείο decomp_2frontiers.xls, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 10. Οι στήλες Initial VRS 1 και  Initial VRS 2 περιλαµβάνουν την αρχική 

τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια από τις 15 επιχειρήσεις της πρώτης 

και της δεύτερης περιόδου αντίστοιχα. Η στήλη MPSS 1 επισηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις 3 και 4 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα για την 

περίοδο 1 και η στήλη MPSS 2 επισηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις 3 και 4 λειτουργούν 

στην µέση άριστη παραγωγικότητα για την περίοδο 2. Παρατηρούµε τεχνολογική 
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αλλαγή µεταξύ των δύο περιόδων που αποτυπώνεται όµως µόνο στην τεχνική 

αποτελεσµατικότητα και όχι στις MPSS επιχειρήσεις. Με βάση τις δύο επιχειρήσεις 

(µια από κάθε χρονική περίοδο) από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο 

αναφοράς προέκυψαν 12 επιχειρήσεις (οι 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 και 

15) οι οποίες ανήκουν στην περίπτωση 2, δηλαδή χρησιµοποιούν µικρότερο 

επίπεδο εισροών σε σχέση µε αυτό της MPSS επιχείρησης. Για αυτές 

πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε σταθερούς ως προς τις εισροές και τις εκροές 

παράγοντες. Καµιά επιχείρηση δεν ανήκει σε κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις 

περιπτώσεις.  

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

 

 
Ράλλη Αφροδίτη                 Σελίδα 94 από 
101 

Decomposition results for output analysis       

for two frontiers and two mpss        

Case 1: normx1>normx1_mpss and normy1<=normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2<=normy2_mpss None of the dmus belongs to case 1 

Case 2: normx1<normx1_mpss and normy1<=normy1_mpss and normx2<normx2_mpss and normy2<=normy2_mpss 

Case 3: normx1>normx1_mpss and normy1<=normy1_mpss and normx2<normx2_mpss and normy2<=normy2_mpss None of the dmus belongs to case 3 

Case 4: normx1>=normx1_mpss and normy1<=normy1_mpss and normx2>=normx2_mpss and normy2<=normy2_mpss None of the dmus belongs to case 4 

          

          

Initial VRS1 Mpss1 Initial VRS2 Mpss2     Dea5: (x1,y1max) Dea6: (x2max,y2) Dea7: (x1max,Y1) Dea8: (x2,Y2) 

0,1074115 3 0,0782763 3   0,1074115 0,0782763 0,1074115 0,0782763 

0,1229366 4 0,1151058 4   0,1229366 0,1151058 0,1229366 0,1151058 

1  1    1 1 1 1 

1  1    1 1 1 1 

0,1010305  0,0795601    0,1010305 0,0795601 0,1010305 0,0795601 

0,0518807  0,0480702    0,0518807 0,0480702 0,0518807 0,0480702 

0,2919889  0,2131877    0,2919889 0,2131877 0,2919889 0,2131877 

0,1214784  0,0957247    0,1214784 0,0957247 0,1214784 0,0957247 

0,1264608  0,0973455    0,1264608 0,0973455 0,1264608 0,0973455 

0,1065006  0,0750366    0,1065006 0,0750366 0,1065006 0,0750366 

0,1685236  0,1467605    0,1685236 0,1467605 0,1685236 0,1467605 

0,099082  0,1056774    0,099082 0,1056774 0,099082 0,1056774 

0,1159913  0,1134346    0,1159913 0,1134346 0,1159913 0,1134346 

1  1    1 1 1 1 

0,1036134  0,0835185  DMU New VRS_case2 0,1036134 0,0835185 0,1036134 0,0835185 

    1 0,0196601 0,0022201 0,0043107 0,0206695 0,0235515 

    2 0,0330889 0,0139921 0,0311108 0,1138157 0,1155875 

    5 0,0187954 0,0125294 0,0235707 0,1240161 0,1266993 

    6 0,0058316 0,0033702 0,0074387 0,0649607 0,0661784 

    7 0,1455567 0,0010767 0,0016822 0,0036876 0,0033745 

    8 0,0271911 0,0145201 0,0273303 0,1195285 0,1221003 
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    9 0,0287856 0,0038191 0,0069231 0,0302001 0,0304147 

    10 0,0186865 0,0052101 0,0108467 0,0489212 0,061819 

    12 0,0244839 0,0037842 0,0095471 0,0381925 0,0386355 

    13 0,0307663 0,0153392 0,0356922 0,1322443 0,1345624 

    14 2,3383196 0,0018703 0,0035599 0,0018703 0,0015224 

    15 0,020235 0,003805 0,0072626 0,0367233 0,0371882 

Πίνακας 10. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις ελληνικές τράπεζες µεταξύ της πρώτης περιόδου και της δεύτερης περιόδου
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2.3. Μια επιχείρηση κάτω από µια τεχνολογία και µια µετα-τεχνολογία 

Για αυτήν την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα των επιχειρήσεων 

χηµικών του έτους 2003 (πίνακας 7) και το σύνολο των δεδοµένων των 

επιχειρήσεων χηµικών της πρώτης περιόδου (2003) και δεύτερης περιόδου (2004), 

δηλαδή θα αναλυθεί η αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης σε σχέση µε το µετα-

όριο και θα εντοπισθούν οι τεχνολογικές αλλαγές στο επίπεδο αυτό. Πριν 

καλέσουµε τη συνάρτηση dea_metafrontier που πραγµατοποιεί την ανάλυση αυτής 

της περίπτωσης, θα δηµιουργήσουµε τέσσερα αρχεία excel στα οποία θα 

καταχωρήσουµε τα δεδοµένα των εισροών και εκροών για τις επιχειρήσεις. Έστω 

ότι ονοµάζουµε τα αρχεία µας xchem2.xls, ychem2.xls, xchemmf23.xls και 

ychemmf23.xls (τα αρχεία δηµιουργούνται κατά αντιστοιχία µε τα παραπάνω). 

Τα αρχεία αυτά θα αποτελέσουν την είσοδο στο γραφικό περιβάλλον 

dea_metafrontier, όπως φαίνεται και στην εικόνα 10. Τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης που αποθηκεύονται στο αρχείο meta_frontier.xls, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11. Η στήλη Initial VRS for all dmus περιλαµβάνει την αρχική 

τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για όλες τις επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου 

και δεύτερης περιόδου, δηλαδή ορίζει το µεταόριο (MF) και η στήλη Initial VRS 

for case dmus την αρχική τεχνολογική αποτελεσµατικότητα για τις επιχειρήσεις 

της πρώτης δηλαδή ορίζει το όριο (F). Η στήλη MPSS for all επισηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις 18 και 19 λειτουργούν στην µέση άριστη παραγωγικότητα για τις δύο 

περιόδους. Με βάση την επιχείρηση από τις MPSS που επιλέχθηκε ως σηµείο 

αναφοράς προέκυψαν 14 επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην περίπτωση 1, 

δηλαδή χρησιµοποιούν µικρότερο επίπεδο εισροών σε σχέση µε αυτό της MPSS 

επιχείρησης και µια η οποία ανήκει στην περίπτωση 2 δηλαδή χρησιµοποιεί 

µεγαλύτερο επίπεδο εισροών. Για αυτές πραγµατοποιήθηκε η αποσύνθεση σε 

σταθερούς ως προς τις εισροές και τις εκροές παράγοντες.  
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Metafrontier output analysis         

Case 1: normx_case<normx_all_mpss and normy_case<=normy_all_mpss     

Case 2: normx_case>normx_all_mpss and normy_case<normy_all_mpss     

           

           

Initial VRS for all dmus Mpss for all dmus VRS for case dmus   Dea3: (xall_max,Ycase) Dea4: (xall_max,Yall) Dea1: (xall_max,Ycase) Dea2: (xcase,yall_max) 

0,0879804 18 0,1074115   0,1074115 0,1074115   0,1074115 0,1074115 

0,0998932 19 0,1229366   0,1229366 0,1229366   0,1229332 0,1161042 

0,8245438  1   1 1   1 0,8245438 

0,8053203  1   1 1   1 1 

0,081531  0,1010305   0,1010305 0,1010305   0,1010305 0,1010305 

0,0419801  0,0518807   0,0518807 0,0518807   0,0518807 0,0518807 

0,2615728  0,2919889   0,2919889 0,2919889   0,2919856 0,2850206 

0,0980432  0,1214784   0,1214784 0,1214784   0,1214784 0,1214784 

0,1039666  0,1264608   0,1264608 0,1264608   0,1264559 0,1168292 

0,086337  0,1065006   0,1065006 0,1065006   0,1065006 0,1065006 

0,1368079  0,1685236   0,1685236 0,1685236   0,1685182 0,157687 

0,0809049  0,099082   0,099082 0,099082   0,0990799 0,0947986 

0,0939824  0,1159913   0,1159913 0,1159913   0,1159893 0,1117873 

1  1   1 1   1 1 

0,0843248  0,1036134   0,1036134 0,1036134   0,1036128 0,1023429 

0,0782143     0,0206865 0,0252553   1 1 

0,1150905     0,1139091 0,1401856     

1     0,4180298 0,5190851     

1     0,1241179 0,1538028     

0,0795513     0,065014 0,0803468     

0,0480581     0,0036906 0,0041198     

0,2119555     0,1196266 0,1482209     

0,0957137     0,0302249 0,0367644     

0,0972856     0,0489613 0,060396     
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0,075016     0,3082343 0,3796911     

0,1467568     0,0382239 0,0468117     

0,1056275     0,1323528 0,1633473     

0,1134227     0,0018718 0,0018718     

0,9872311     0,0367535 0,0451605     

0,0834779           

           

    DMU New VRS_case1 DMU New VRS_case2  

    1 0,8190966 3 1    

    2 0,812559      

    4 0,8053203      

    5 0,8069936      

    6 0,8091675      

    7 0,8958312      

    8 0,8070831      

    9 0,8221247      

    10 0,8106711      

    11 0,8118028      

    12 0,8165444      

    13 0,810254      

    14 1      

    15 0,8138411      

Πίνακας 11. Αποτελέσµατα αποσύνθεσης για τις επιχειρήσεις πρώτης και δεύτερης περιόδου (µεταόριο)
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