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Σκοπός Εργασίας  
 
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της µεθόδου bootstrap 

και η ανάπτυξη ενός αλγορίθµου bootstrap στη γλώσσα προγραµµατισµού Matlab µε 

σκοπό την επιλογή MPSS σε περιπτώσεις ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας όταν 

υπάρχει τεχνολογική ετερογένεια. Εκτός από τις τιµές της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας µε τη µέθοδο DEA που έχουν υλοποιηθεί και βρεθεί σε 

προηγούµενη εργασία, της οποίας συνέχεια είναι η παρούσα, βρίσκονται οι 

bootstrapped τιµές της αποτελεσµατικότητας, δηλαδή οι τιµές χωρίς την παρουσία 

του θορύβου που µπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα καθώς και το διάστηµα 

εµπιστοσύνης των τιµών. ∆ηµιουργείται έτσι ένα ολοκληρωµένο πακέτο ώστε ο 

χρήστης να µπορεί να υπολογίζει τις παραπάνω τιµές των δεδοµένων που θα εισάγει.  

 

 

 

Κεφάλαιο 1 
 

1.1 Εισαγωγή 
 

Αν και η µέθοδος Bootstrap είναι γνωστή εδώ και τουλάχιστον µισό αιώνα, 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας από τον 

Efron το 1979. Ο όρος Bootstraping αποδίδεται στην προσπάθεια κάποιου να 

βελτιωθεί, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τα δικά του µέσα. Πιο συγκεκριµένα η 

αρχική έννοια αφορούσε την προσπάθεια ενός ανθρώπου να τραβήξει τον εαυτό του 

από έναν λάκκο, χωρίς εξωτερική βοήθεια, χρησιµοποιώντας απλά τα κορδόνια από 

τις µπότες του. Είναι αυτονόητο ότι η χρήση της µεθόδου Bootstrap δεν περιορίζεται 

µόνο στην Οικονοµική Επιστήµη αλλά επεκτείνεται οπουδήποτε χρειάζεται να γίνει 

στατιστική επαγωγή χωρίς παραµετρική προσέγγιση κάποιου µοντέλου, πχ στη 

Βιολογία, στη Φυσική και γενικότερα στη στατιστική επεξεργασία. Για το λόγο αυτό 

η χρήση της µεθόδου Bootstrap, καθώς και η σωστή ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της, είναι ιδιαίτερης σηµασίας ζητήµατα. 
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1.2 Ιστορικό σηµείωµα 

Ο Bradley Efron είναι ο εισηγητής της τεχνικής λήψης δείγµατος bootstrap, η οποία 

έχει ασκήσει σηµαντική επίδραση στον τοµέα της στατιστικής, που αφορά την 

εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων αλλά και σε άλλους τοµείς των στατιστικών 

εφαρµογών. Η µέθοδος bootstrap είναι µια από τις πρώτες υπολογιστικές, εντατικές 

στατιστικές τεχνικές που αντικαθιστούν τα παραδοσιακά αλγεβρικά αποτελέσµατα 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα βασισµένα σε προσοµοιώσεις υπολογιστών. Ο Efron το 

1979 εισήγαγε την υπολογιστική µέθοδο bootstrap ως τεχνική δειγµατοληψίας για τον 

υπολογισµό της διακύµανσης εκτιµητών και της δειγµατικής κατανοµής ενός 

στατιστικού. Η µέθοδος bootstrap γίνεται διάσηµη και εφαρµόζεται πάρα πολύ στη 

δεκαετία του 80 για i.i.d. δεδοµένα, ενώ στη δεκαετία του 90 το ενδιαφέρον 

στρέφεται στην εφαρµογή της σε εξαρτηµένα δεδοµένα, όπως οι χρονοσειρές. Η 

µεγάλη επιτυχία της οφείλεται στην εύκολη και ακριβή εκτίµηση της δειγµατικής 

κατανοµής, του τυποποιηµένου σφάλµατος και των διαστηµάτων εµπιστοσύνης, µε 

ελάχιστες ή καµία υπόθεση για την κατανοµή του πληθυσµού από τον οποίο 

λαµβάνεται το δείγµα. 

Το πρακτικό αυτό εργαλείο εφαρµόζεται λόγω της ακρίβειας του στον υπολογισµό 

της δειγµατικής κατανοµής µιας ευρείας κατηγορίας στατιστικών, καθώς και άλλων 

επιθυµητών ιδιοτήτων που κατέχει. Μια από τις ισχυρότερες πτυχές της µεθόδου 

είναι ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε εξαιρετικά περίπλοκες δοµές δεδοµένων ή κατά 

έναν άλλο τρόπο, να παρέχει τις πρακτικές λύσεις σε φαινοµενικά αδύνατες 

καταστάσεις. 

Η µέθοδος bootstrap περιγράφτηκε περαιτέρω από τον Bradley Efron (1979, 1981, 

1982) τόσο αυτή καθ’αυτή αλλά και οι γενικεύσεις της, ενώ στη συνέχεια 

αναπτύχθηκε από τους Efron και Robert J. Tibshirani (1993). Στη συνέχεια έχουµε 

εξειδίκευση της µεθόδου bootstrap στις διάφορες µορφές της ανάλογα µε τη µορφή 

του πληθυσµού και την εκτίµηση της παραµέτρου. Έτσι έχουµε τους Politis και 

Romano (1992, 1994) να περιγράφουν τη ‘στάσιµη’ bootstrap και άλλες µεθόδους 

οµαδοποίησης, οι Sherman και Carlstein (1996) περιγράφουν τη χρήση διαγνωστικών 

γραφηµάτων βασισµένα σε ιστογράµµατα οµαδοποιηµένων µέσων τιµών, ενώ οι Li 
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και Maddala (1996) ασχολούνται µε το γενικό πρόβληµα της εφαρµογής της µεθόδου 

bootstrap σε δεδοµένα χρονοσειρών και περιγράφουν διάφορες προσεγγίσεις. Οι 

Simar και Wilson (1997) αναπτύσσουν στον αλγόριθµο SW bootstrap και 

παρουσιάζουν "ένα αλφαβητάρι των µη παραµετρικών bootstrapping µοντέλων" µε 

µια γενική καθοδήγηση για το πώς στους εκτιµητές DEA πρέπει (και δεν πρέπει) να 

εφαρµόζεται η bootstrap. 

 
 

 

1.3 Βασικές Έννοιες και συµβολισµοί 

 

1.3.1 Τεχνολογία Παραγωγής - Όριο Παραγωγικών 
∆υνατοτήτων 

 
Η παραγωγή είναι µία διαδικασία µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές. Επειδή 

το ζητούµενο είναι να παραχθούν εκροές από εισροές, οι εκροές θεωρούνται ως οι 

επιθυµητές έξοδοι ενώ οι εισροές µπορούν να θεωρηθούν ως οι απαραίτητες, για 

αυτό τον µετασχηµατισµό, είσοδοι. Στο πλαίσιο λοιπόν της οικονοµικής ανάλυσης 

µία παραγωγική µονάδα, η επιχείρηση, είναι µία οντότητα που µετατρέπει τις εισροές 

σε εκροές. 

Αυτή η διαδικασία φυσικού µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές χαρακτηρίζει 

την «τεχνολογία παραγωγής» (production technology) που εφαρµόζει κάθε 

επιχείρηση. Σε µαθηµατικούς όρους µπορούµε να συµβολίσουµε την ποσότητα των 

εισροών µε ένα διάνυσµα Ν – διαστάσεων που παίρνει µη αρνητικές πραγµατικές 

τιµές, δηλαδή x=(x1,x2,…,xN) N
+∈� . Αντίστοιχα οι ποσότητες των εκροών µπορούν 

να συµβολιστούν µε ένα διάνυσµα M –  διαστάσεων που επίσης παίρνει µη αρνητικές 

πραγµατικές τιµές y=(y1,y2,…,yM) M
+∈�  

Με βάση τα διανύσµατα εισροών και εκροών, µπορούµε να ορίσουµε µαθηµατικά 

και την τεχνολογία παραγωγής ως το σύνολο όλων των δυνατών συνδυασµών 

εισροών – εκροών (χ,y) τέτοιων ώστε οι ποσότητες εισροών χ να µπορούν να 

παράγουν ποσότητες εκροών y. Το σύνολο αυτό Ψ, ονοµάζεται «σύνολο 
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παραγωγικών δυνατοτήτων» (possibility production set) και χαρακτηρίζει την 

τεχνολογία παραγωγής: 

 
Ψ = {(χ,  y): χ µπορεί να παράγει y}. 

 
 
Από τον ορισµό του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων µπορούν να προκύψουν 

δύο ακόµα εναλλακτικοί τρόποι ορισµού της τεχνολογίας παραγωγής. Πιο 

συγκεκριµένα µία τεχνολογία παραγωγής µπορεί να οριστεί: 

a) Από το «σύνολο των απαιτούµενων εισροών» (input requirement set) C(y) 

δηλαδή το σύνολο όλων των συνδυασµών εισροών χ οι οποίοι µπορούν να 

παράγουν κατ’ ελάχιστο ένα ορισµένο επίπεδο εκροών yo:  

 
C(yo) = {χ: χ µπορεί να παράγει τουλάχιστον yo}. 

 

b) Από το «σύνολο των εφικτών ποσοτήτων των εκροών» (output possibility set) 

C(χ) δηλαδή το σύνολο όλων των συνδυασµών εκροών y οι οποίοι είναι 

εφικτό να παραχθούν το πολύ από ένα ορισµένο σύνολο εισροών χo:  

 
C(χo) = {y:  y µπορεί να παραχθεί το πολύ από χo} 

 
 
Έχοντας ορίσει το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων, µπορεί στη συνέχεια να 

οριστεί το «όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων» (possibility production frontier). Ο 

ορισµός αυτού του ορίου µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

a) Ως η µέγιστη δυνατή ποσότητα εκροών, που µπορεί να παραχθεί από 

ορισµένο διάνυσµα εισροών και συµβολίζεται ως ∂Χ(y).  

b) Ως η ελάχιστη δυνατή ποσότητα εισροών, που απαιτείται για την παραγωγή 

ορισµένου διανύσµατος εκροών και συµβολίζεται ως ∂Y(χ).  

 
 
Το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων είναι στην ουσία το «φράγµα» που δεν 

µπορεί να ξεπεραστεί κατά τον υπολογισµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας. Στην 

βραχυχρόνια περίοδο το όριο αυτό θεωρείται σταθερό. Γενικά το όριο των 

παραγωγικών δυνατοτήτων καθορίζεται από την εξέλιξη της επιστήµης, την 

εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, από το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο 
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που ρυθµίζει την παραγωγή (πχ κανονισµοί ασφάλειας, περιβαλλοντικοί κανονισµοί, 

επέµβαση της πολιτείας στην λειτουργία των αγορών), καθώς και τη συνεχή 

εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων διοίκησης και 

οργάνωσης των επιχειρήσεων. 

Συνεπώς είναι δύσκολο να οριστεί αντικειµενικά το όριο των παραγωγικών 

δυνατοτήτων αφού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, ορισµένοι από αυτούς 

µετρήσιµοι, ενώ άλλοι ούτε καν παρατηρήσιµοι. Εξάλλου η εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών ή µορφών διοίκησης ή η αλλαγή θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου 

είναι διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες γεγονός που δικαιολογεί την υπόθεση ότι το 

όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων είναι µία άγνωστη, αλλά βραχυχρόνια σταθερή, 

συνάρτηση. 

 

 

1.3.2 Τεχνική Αποτελεσµατικότητα προσανατολισµένη ως 
προς τις εκροές 
 
Έστω ότι είναι γνωστή η τεχνολογία παραγωγής µέσω της συνάρτησης παραγωγής 
 

y*  = f(χ) 
 

όπου η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη µέγιστη δυνατή ποσότητα εκροής y* που 

µπορεί να παραχθεί από µία συγκεκριµένη ποσότητα εισροής χ. Μπορούµε 

εναλλακτικά να ορίσουµε την αντίστροφη της συνάρτησης παραγωγής 

χ*  = g(y) 

που εκφράζει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα εισροής που απαιτείται για την 

παραγωγή µιας συγκεκριµένης ποσότητας εκροής y. 

Ορίζεται ως τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εκροές (output oriented 

technical efficiency) η ποσότητα: 

TEο= y/y* 

που εκφράζει το λόγο της παραγόµενης ποσότητας εκροής y που παράγεται από την 

εισροή χ, προς τη µέγιστη δυνατή ποσότητα y* που µπορεί να παραχθεί από την 

ποσότητα εισροής χ. Είναι προφανές ότι 0 ≤ ΤΕΟ ≤ 1. 
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1.3.3 Τεχνική Αποτελεσµατικότητα προσανατολισµένη ως 
προς τις εισροές  

 

Με την ίδια λογική ορίζεται και η input oriented TE:       

TEΙ=x*/x 

που εκφράζει το λόγο της ελάχιστης δυνατής ποσότητα x* που απαιτείται για να 

παραχθεί η ποσότητα y µε βάση την υφιστάµενη τεχνολογία παραγωγής, όπως αυτή 

ορίζεται από το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων, προς τη χρησιµοποιούµενη 

ποσότητα εκροής x, που χρειάζεται για να παραχθεί ποσότητα εκροής y. Ισχύει ότι 0 

≤ ΤΕΙ ≤ 1, όπως και για την ΤΕΟ. 

 

 

1.3.4 Σταθερές και Μεταβαλλόµενες Αποδόσεις Κλίµακας  
 

Μία Τεχνολογία Παραγωγής παρουσιάζει Σταθερές Αποδόσεις Κλίµακας (Constant 

Returns to Scale ή CRS) όταν πολλαπλασιάζοντας όλες τις εισροές µε έναν αριθµό α, 

πολλαπλασιάζονται παράλληλα και όλες οι εκροές µε τον ίδιο αριθµό ενώ µία 

Τεχνολογία Παραγωγής παρουσιάζει Μεταβαλλόµενες Αποδόσεις Κλίµακας 

(Variable Returns to Scale ή VRS) όταν, πολλαπλασιάζοντας όλες τις εισροές µε α > 

1, πολλαπλασιάζονται παράλληλα όλες οι εκροές µε β > 1, αλλά β ≠ α. Πιο 

συγκεκριµένα µία Τεχνολογία Παραγωγής χαρακτηρίζεται από: 

 
a) Φθίνουσες Αποδόσεις Κλίµακας (Decreasing Returns to Scale) όταν β < α  

 
b) Αύξουσες Αποδόσεις Κλίµακας (Increasing Returns to Scale) όταν β > α  
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1.3.5 Τεχνική Αποτελεσµατικότητα ως προς τις Εισροές ή 
τις Εκροές; 
 

Στην περίπτωση των σταθερών αποδόσεων κλίµακας, δεν έχει σηµασία αφού και οι 

δύο δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα. Τι γίνεται όµως στην περίπτωση των 

µεταβαλλόµενων αποδόσεων κλίµακας; Στη σύγχρονη οικονοµική έρευνα έχει 

επικρατήσει να επιλέγεται το είδος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας µε βάση το 

εάν µια παραγωγική µονάδα επηρεάζει πρωτίστως τις εισροές ή τις εκροές της. 

Στον αγροτικό τοµέα για παράδειγµα, οι παραγωγικές µονάδες επηρεάζουν κυρίως 

τις ποσότητες των εισροών τους από τις οποίες προσπαθούν να παράγουν όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες εκροών. Σε αυτή την περίπτωση η τεχνική 

αποτελεσµατικότητα ως προς τις εκροές είναι περισσότερο κατάλληλη. Αντίθετα, σε 

άλλους παραγωγικούς κλάδους, για παράδειγµα στην βαριά βιοµηχανία, µε αγορές 

προϊόντων ολιγοπωλιακές ή µονοπωλιακές, οι παραγωγικές µονάδες αποφασίζουν 

πρωτίστως για τις ποσότητες εκροών που επιθυµούν να παράγουν και εν συνεχεία 

φροντίζουν αυτές οι ποσότητες να παράγονται µε όσο το δυνατόν µικρότερες 

ποσότητες εισροών. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική αποτελεσµατικότητα εισροών 

είναι πιο κατάλληλη. 

Όταν χρησιµοποιούµε παραµετρικά υποδείγµατα για να εκτιµήσουµε το όριο µιας 

τεχνολογίας παραγωγής µε µεταβαλλόµενες αποδόσεις κλίµακας, τότε το 

εκτιµούµενο όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων που προκύπτει χρησιµοποιώντας 

ως σηµείο αναφοράς τις εισροές, διαφέρει από εκείνο που προκύπτει 

χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς τις εκροές. Όµως στο πλαίσιο της 

µεθοδολογίας DEA τόσο τα υποδείγµατα υπολογισµού του βαθµού της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας ως προς τις εισροές, όσο και τα υποδείγµατα υπολογισµού της 

τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εκροές, εκτιµούν το ίδιο ακριβώς όριο 

παραγωγικών δυνατοτήτων, δηλαδή χρησιµοποιούν τις ίδιες ακριβώς DMU ως 

οριοθέτες (όπου οι οριοθέτες προκύπτουν από τη φύση της µεθόδου DEA ως τεχνικά 

αποτελεσµατικές). Μόνο οι τιµές του βαθµού της τεχνικής αποτελεσµατικότητας των 

µη αποτελεσµατικών DMU διαφέρουν. 
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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 αυτή 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
= =

   
 

Συνεπώς,      

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

Η παραπάνω σχέση συνδέει απευθείας τις µετρικές συναρτήσεις ως προς τις εκροές 

(output distance functions) για την ακριβή και την ιδεατή (κωνική) τεχνολογία. Κάθε 

επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως τεχνικά αποτελεσµατική (fully technically 

efficient) τόσο ως προς την τεχνολογία S όσο και ως προς την τεχνολογία $S  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 y& &  ή 

 ( , )Fx y& & . Μια εταιρεία είναι τεχνικά αποτελεσµατική όταν λειτουργεί πάνω στο όριο 

των παραγωγικών δυνατοτήτων. Κάθε σηµείο πάνω στο όριο των παραγωγικών 

δυνατοτήτων χαρακτηρίζεται από µοναδιαία ΤΕ. Όµως µεταξύ όλων των σηµείων επί 

του ορίου των παραγωγικών δυνατοτήτων, ένα σηµείο τουλάχιστον εµφανίζει 

µεγιστοποίηση του µέσου παραγόµενου προϊόντος. Μια παραγωγική µονάδα που 

λειτουργεί στο σηµείο αυτό λέµε ότι λειτουργεί µε µοναδιαία Αποτελεσµατικότητα 

Κλίµακας. Το σηµείο µεγιστοποίησης του µέσου προϊόντος επί του ορίου των 

παραγωγικών δυνατοτήτων ορίζει το «Άριστο Μέγεθος Κλίµακας Παραγωγής» (Most 

Productive Scale Size – MPSS)  

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 
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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. 

 

 

Κεφάλαιο 2 

2.1 Data Envelopment Analysis – DEA  

Η µέθοδος Data Envelopment Analysis (DEA) πρωτοεισήχθη από τους Charnes, 

Cooper και Rhodes (CCR) το 1978 (European Journal of Operational Research) ως 

µία µεθοδολογία σε εφαρµογές επιχειρησιακής έρευνας. Το αρχικό µοντέλο ήταν 

εφαρµόσιµο µόνο σε τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται από σταθερές αποδόσεις 

κλίµακας. Αργότερα οι Banker, Charnes, Cooper (BCC) τροποποίησαν το αρχικό 

µοντέλο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί και σε τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται από 

µεταβαλλόµενες αποδόσεις κλίµακας. 

Για να µετρηθεί η τεχνική αποτελεσµατικότητα, απαιτείται η γνώση του ορίου των 

παραγωγικών δυνατοτήτων, που περιγράφεται από τη συνάρτηση παραγωγής. Όµως 

στη γενική περίπτωση δεν είναι γνωστή η συνάρτηση παραγωγής. Το µόνο που είναι 

γνωστό είναι τα διανύσµατα εισροών και εκροών των διαφόρων µονάδων λήψης 

αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν µε κάποιο τρόπο να προσεγγιστεί το όριο των 

παραγωγικών δυνατοτήτων. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
 
 

a) Θεωρώντας µία µορφή της συνάρτησης παραγωγής (πχ Cobb – Douglas) και 

προσπαθώντας από τα δεδοµένα να υπολογίσουµε τις παραµέτρους της µέσω 

οικονοµετρικών τεχνικών. Πρόκειται για την λεγόµενη παραµετρική 

προσέγγιση.  
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b) Προσδιορίζοντας το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων χωρίς να 

υποθέσουµε κάποια µορφή της συνάρτησης παραγωγής. Πρόκειται για τη µη 

παραµετρική προσέγγιση, κατά την οποία δε χρησιµοποιούνται 

οικονοµετρικές τεχνικές αλλά γραµµικός προγραµµατισµός. Η µέθοδος Data 

Envelopment Analysis (DEA) είναι από τις πιο σηµαντικές αυτής της 

κατηγορίας.  

 

Η µεθοδολογία DEA δίνει µία εκτίµηση των σκορ αποτελεσµατικότητας (efficiency 

scores) των διαφόρων µονάδων λήψης αποφάσεων χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 

και µόνο τα διανύσµατα εισροών – εκροών των µονάδων αυτών. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η DEA δεν απαιτεί τη γνώση των τιµών (prices) των εισροών και 

εκροών. 

Κατά την εφαρµογή της DEA προσδιορίζεται ένα εµπειρικό όριο παραγωγικών 

δυνατοτήτων, στο οποίο, κάποιες από τις µονάδες λήψης αποφάσεων, θα 

λαµβάνονται εκ των πραγµάτων ως τεχνικά αποτελεσµατικές. Αυτές οι µονάδες 

λήψης αποφάσεων καλούνται «οριοθέτες» (frontiers), ακριβώς επειδή ορίζουν το 

εµπειρικό όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Με βάση τον προσδιορισµό αυτού 

του ορίου θα υπολογίζεται η τεχνική αποτελεσµατικότητα των υπολοίπων µονάδων 

λήψης αποφάσεων. 

Η ελληνική µετάφραση της «Data Envelopment Analysis» θα µπορούσε να είναι 

«Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων». Ονοµάζεται έτσι διότι κατά την εφαρµογή 

της προκύπτει ένα «περικλείον όριο», το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Όλα 

τα σηµεία δεδοµένων (data points), που έχουν ως συντεταγµένες τα µεγέθη εισροών 

– εκροών κάθε µονάδας λήψης αποφάσεων, βρίσκονται εσωτερικά αυτού του ορίου ή 

επάνω σε αυτό. ∆ηλαδή αυτό το όριο λειτουργεί σαν «φάκελος» για τα data points. 

 

2.2 Μεθοδολογία DEA 
 
Η αποτελεσµατικότητα µετριέται από την ακτινωτή (radial) 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 
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πραγµατικών εκροών που διαιρείται µε τις δυνητικές εκροές µε δεδοµένες τις 

εισροές. 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. Για να 

µετρηθεί η αποδοτικότητα ακολουθώντας την µη-παραµετρική προσέγγιση (Charnes 

et al., 1978) για µία CRS τεχνολογία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχουν K  εισροές 

και µία εκροή για κάθε µία από τις N επιχειρήσεις του δείγµατος. 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 DMU (επιχείρησης), έστω i, προκύπτει ως λύση του παρακάτω προβλήµατος 

γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

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

 
 
 

≤ =

≥

��������� ��                             (2.1)                 

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

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

1είναιDMUλοιπώντωνΤΕη:ότιπεριορισµότονυπο

iDMUτηςΤEηηθείµεγιστοποιΝα

≤
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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 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: 

max , ( )

1

0 1, 2,...,

, 0

i

i

j j

y

st x

y x j N

µ νµ νµ νµ ν

µ νµ νµ νµ ν

====

− ≤ =− ≤ =− ≤ =− ≤ =

≥≥≥≥

��� � �
�

� �

                       (2.2)

 

όπου οι συντελεστές βαρύτητας συµβολίζονται πλέον µε µ και ν αντί των u και v για 

να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι το πρόβληµα της σχέσης 2.2 είναι ένα διαφορετικό 

πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού από το 2.1. Το αντίστοιχο δυϊκό πρόβληµα 

είναι 

    

,min

0

0

0

i

i

st y Y

x X

θ λ θ

θ
λλλλ
λλλλ

λλλλ

+ ≥+ ≥+ ≥+ ≥

− ≥− ≥− ≥− ≥

≥≥≥≥

                                     (2.3) 

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

µεταβλητών. Το δυϊκό υπόδειγµα 2.3 είναι τελικά αυτό που χρησιµοποιείται στην 

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 τον 

αριθµό εκροών Μ και εισροών Κ που αυτές χρησιµοποιούν, το δυϊκό πρόβληµα 2.3 

υπόκειται σε πολύ λιγότερους περιορισµούς απ’ ότι το πρωτεύον πρόβληµα 2.1.   
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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 µη 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 

προσέγγιση των σταθερών αποδόσεων όταν όλες οι επιχειρήσεις δε 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. 

 
 
 
 

2.3 Υποθέσεις Εφαρµογής της DEA 
 
 
Οι απαραίτητες υποθέσεις εφαρµογής της DEA είναι πολύ γενικές και ισχύουν για 

κάθε συνάρτηση παραγωγής οιονεί – κοίλη και µονότονη. Πιο συγκεκριµένα: 

 
A. Όλοι οι συνδυασµοί των παρατηρούµενων εισροών – εκροών είναι εφικτοί 

συνδυασµοί.  
B. Το σύνολο παραγωγικών δυνατοτήτων είναι κυρτό. Έστω δύο εφικτοί 

συνδυασµοί εισροών – εκροών (χΑ, yA) και (χΒ, yΒ) που αφορούν δύο 

εταιρείες Α και Β αντίστοιχα. Τότε ο σταθµισµένος µέσος συνδυασµός 

εισροών – εκροών (χC,  yC),  όπου χC  =  λχΑ+(1-λ)χΒ και yC   =  λyΑ+(1-λ)yΒ 

µε 1  ≥ λ ≥ 0, είναι επίσης εφικτός συνδυασµός. 
 

C. Τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές είναι «ισχυρώς ή ελεύθερα διαθέσιµες» 

(free or strong disposable). Αυτό σηµαίνει ότι αν (χ0, y0) είναι εφικτά τότε για 

κάθε χ ≥ χ0 καθώς και για κάθε y0 ≥ y οι συνδυασµοί εισροών – εκροών (χ, y0) 

και (χ0, y) είναι επίσης εφικτοί. Με άλλα λόγια η µεµονωµένη αύξηση µιας 

οποιασδήποτε εισροής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να προκαλέσει µείωση 

της παραγόµενης ποσότητας οποιασδήποτε εκροής. Αυτό όµως δεν ισχύει 

πάντοτε. Έστω για παράδειγµα µία αγροτική έκταση. Το νερό είναι 
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απαραίτητη εισροή για την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Αν όµως η 

ποσότητα του νερού αυξηθεί υπερβολικά (πληµµύρα) τότε η καλλιέργεια θα 

καταστραφεί.  
 

D. Αν επιπλέον θεωρήσουµε ότι ισχύει η υπόθεση των «Σταθερών Αποδόσεων 

Κλίµακας» (Constant Return to Scale, CRS) τότε για κάθε k ≥ 0 εάν (χ, y) 

είναι εφικτός συνδυασµός τότε και ο (kχ, ky) θα είναι επίσης εφικτός 

συνδυασµός.  

 
Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίµακας ήταν απαραίτητη στην πρώτη εκδοχή 

της DEA, όπως παρουσιάστηκε από τους Charnes, Cooper και Rhodes (CCR). Όµως 

αργότερα οι Banker Charnes και Cooper (BCC) τροποποίησαν το CCR µοντέλο ώστε 

να είναι εφαρµόσιµο και σε τεχνολογίες παραγωγής µεταβαλλόµενων αποδόσεων 

κλίµακας.  

Παρατηρούµε ότι καµία υπόθεση δεν έγινε αναφορικά µε τη µορφή της συνάρτησης 

παραγωγής. Αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτηµα των µη παραµετρικών µεθόδων σε 

σχέση µε τις παραµετρικές µεθόδους για τις οποίες είναι πολύ σηµαντική η 

κατάλληλη επιλογή της µορφής της συνάρτησης παραγωγής αφού αυτή, σε 

σηµαντικό βαθµό, θα καθορίσει τα τελικά αποτελέσµατα. 

Όντας µη παραµετρική, η µέθοδος DEA παρουσιάζει τρία σηµαντικά 
µειονεκτήµατα: 

A. ∆εν υπολογίζεται συνάρτηση παραγωγής, συνάρτηση κόστους ή συνάρτηση 

κερδών και κατ’ επέκταση δεν µπορούµε να υπολογίσουµε από τη χρήση της 

ελαστικότητες ή οριακά µεγέθη.  

 

B. Η DEA χρησιµοποιεί το γραµµικό προγραµµατισµό (Linear Programming, 

LP) αντί για την οικεία εκτίµηση βάσει των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary 

Least Squares, OLS). Η χρήση του γραµµικού προγραµµατισµού θα οδηγήσει 

στη δηµιουργία ενός ορίου παραγωγικών δυνατοτήτων το οποίο θα 

αποτελείται από υπερεπίπεδα. Όµως καµία οικονοµική θεωρία δεν 

υποστηρίζει µία τέτοια µορφή για το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων.  

 
C. Τέλος, η DEA δεν µπορεί να δώσει συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

κατανοµή των σκορ αποτελεσµατικότητας, όπως να υπολογίσει τυπικά 
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σφάλµατα και διαστήµατα εµπιστοσύνης, ενώ παράλληλα δεν είναι δυνατός ο 

έλεγχος υποθέσεων.  

 

Από τις παραπάνω αδυναµίες που παρουσιάζει η DEA, η τρίτη είναι ιδιάζουσας 

σηµασίας. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση µιας τεχνικής η οποία θα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για στατιστική συµπερασµατολογία, αλλά θα βασίζεται 

αποκλειστικά στις πραγµατικές µετρήσεις των εισροών και εκροών που είναι 

διαθέσιµες για τις Μονάδες Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Units - DMU). 

Η µέθοδος Bootstrap καλείται να δώσει τη λύση, δηµιουργώντας νέα δείγµατα, µέσω 

αναδειγµατοληψίας και επανατοποθέτησης, από το αρχικό δείγµα, δηλαδή τις 

πραγµατικές µετρήσεις. Με βάση αυτά τα νέα δείγµατα η Bootstrap προσοµοιάζει τις 

στατιστικές ιδιότητες της κατανοµής των σκορ αποτελεσµατικότητας µε χρήση 

τεχνικών Monte Carlo. 

 

 

 

2.4 Ο Θόρυβος 

Ο όρος «Στατιστικός Θόρυβος» χρησιµοποιείται για να περιγράψει την επίδραση 

τυχαίων ή απρόβλεπτων παραγόντων επάνω στις τιµές των στατιστικών στοιχείων, 

όπως για παράδειγµα οι καιρικές συνθήκες, διάφορες εξάρσεις ασθενειών στις 

καλλιέργειες, απεργίες, απροσδόκητες αυξοµειώσεις στις τιµές της ενέργειας (πχ 

λόγω µεταβολών στην τιµή του πετρελαίου) 

Ο θόρυβος µπορεί να λειτουργεί ευεργετικά ή µη ευεργετικά. Για παράδειγµα όταν 

αναφέρθηκε έξαρση των κρουσµάτων των «τρελών» αγελάδων (θόρυβος), οι 

κτηνοτροφικές µονάδες που εξέτρεφαν βοοειδή εµφάνισαν πτώσεις στις πωλήσεις 

τους και ο κόσµος στράφηκε στην κατανάλωση πτηνών (οι πτηνοτροφικές µονάδες 

ευνοούνται). Αντίθετα θα είναι τα αποτελέσµατα αν παρουσιαστεί έξαρση της γρίπης 

των πουλερικών.  

Με τον όρο θόρυβο όµως περιγράφουµε και λάθη που µπορεί να γίνουν κατά τη 

διάρκεια µέτρησης των δεδοµένων ή λάθη λόγω µη αντιπροσωπευτικής επιλογής των 
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δεδοµένων που αποτελούν το δείγµα, ακόµα και λάθη που εισάγονται από την ίδια τη 

λειτουργία της DEA (για παράδειγµα η χρήση µιας τεχνικής µονάδας ως οριοθέτη 

κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της DEA οδηγεί σε δεσποτική θεώρηση της εν λόγω 

µονάδας ως πλήρως αποτελεσµατική, ενώ στην πραγµατικότητα αυτή η µονάδα, µε 

βάση το πραγµατικό άγνωστο όριο, µπορεί να είναι εντελώς αναποτελεσµατική).  

Μια άλλη µορφή θορύβου µπορεί να προκύψει όταν υποθέτουµε µια λαθεµένη 

οικονοµική υπόθεση. Για παράδειγµα έστω η υπόθεση ότι υπάρχει αξιόλογη διαφορά 

στην αποτελεσµατικότητα των εταιρειών που πραγµατοποιούν εξαγωγές ως προς την 

αποτελεσµατικότητα των εταιρειών που δεν εξάγουν. Η εµφάνιση έντονου θορύβου 

στα αποτελέσµατα της DEA είναι σαφής ένδειξη οτι η οικονοµική θεωρία είναι 

λαθεµένη.  

Ο περιορισµός της πρώτης κατηγορίας θορύβου θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αν 

υπάρχουν δεδοµένα για πολλά έτη για τις διάφορες εταιρείες και θεωρήσουµε τους 

µέσους όρους αυτών των µεγεθών θεωρώντας οτι κατά µέσο όρο ο θόρυβος 

µηδενίζεται.  

Στο βαθµό που οι προαναφερόµενοι τυχαίοι παράγοντες έχουν µικρή επίδραση σε 

όλες τις εξεταζόµενες µονάδες ενός δείγµατος, το πρόβληµα του θορύβου µπορεί 

κατά περίπτωση να θεωρηθεί µικρής σηµασίας κατά τον προσδιορισµό της 

αποτελεσµατικότητας. ∆υστυχώς αυτή είναι µια πολύ σπάνια περίπτωση. Η 

αντιµετώπιση κάποιων µορφών θορύβου αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα της 

χρήσης της DEA που καλείται να αντιµετωπίσει η µέθοδος bootstrap.       

 

 

2.5 Τεχνολογική  Ετερογένεια   

Οι συνηθισµένες προσεγγίσεις εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας βασίζονται στην 

υπόθεση ότι οι εξεταζόµενες µονάδες έχουν πρόσβαση στην ίδια 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 τεχνολογική 
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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. 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.  

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, βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε 

τους ρυθµούς τεχνολογικής αλλαγής και ταυτόχρονα εξαρτώνται από τις διαφορές 

παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των κλάδων που ανήκουν οι 

επιχειρήσεις. Στη 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 

bootstrap που θα υπολογίζει το θόρυβο που ειπεισέρχεται στην αποτελεσµατικότητα 

που έχει υπολογιστεί ήδη σε προηγούµενη εργασία των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν υπό διαφορετικά τεχνολογικά καθεστώτα. 

 

2.6 Τεχνολογική Ετερογένεια και Εκτίµηση 
Παραγωγικότητας 

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 
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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. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στις σηµαντικές αποκλίσεις στους 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. 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), οι 

βασικές ικανότητες (core competencies), ο στρατηγικός προσανατολισµός, καθώς 

επίσης και οι συνθήκες appropriability.  

∆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 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 
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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 στο 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 στη 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). 

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 αποκλίσεις για 
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όλες τις διαθέσιµες κλίµακες. Το προτεινόµενο υπόδειγµα εφαρµόζεται για τη 

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. 

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 ∈ ⊂
         (2.4)                             

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 ∈ ⊂          

(2.5)                              

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≡ > ∈                                     (2.6) 
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Ουσιαστικά η σχέση (2.6) ορίζει µια µετρική απόσταση στο χώρο εισροών-εκροών 

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

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≡ ∈ =                                          (2.7)       

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 ∈ ≤ ≥            (2.8) 

Αν και το σύνολο FS  λειτουργεί ως µια εκτίµηση του συνόλου S  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≡ > ∈                              (2.9) 

Για µια δεδοµένη τεχνολογία S  και ακολουθώντας τον ορισµό του Balk (2001) 

ορίζεται η τεχνολογία κώνου (cone technology) $S ως εξής: 

                                 
$ {( , ) : ( , ) , 0}S x y x y Sλ λ λ= ∈ >                              (2.10) 

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

τεχνολογία S  θα παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κλίµακας εάν και µόνο εάν $S S≡ . 

Παρόµοια, µπορεί να οριστεί τόσο το σύνολο των εφικτών εκροών � ( )P x  όσο και των 

σύνολο των απαιτούµενων εισροών $( )L y  που αναφέρονται πλέον στην τεχνολογία 

κώνου (cone technology) $S . Οµοίως µπορούν να οριστούν οι µετρικές � ( , )oD x y , 
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� ( , )SD x y  καθώς και το όριο �F το οποίο συνδέεται µε την τεχνολογία $S . Οι δύο 

τεχνολογίες συνδέονται µέσω των παρακάτω σχέσεων: 

$ � � $ �, ( ) ( ), ( , ) ( , ), ( ) ( ), ( , ) ( , ),o so sS S P x P x D x y D x y L y L y D x y D x y⊇ ⊇ ⊇ ⊇ ⊇       (2.11) 

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.  

 

 

 

Κεφάλαιο 3 
 

3.1 Η Μέθοδος Bootstrap 

Στη στατιστική, η bootstrap είναι µια σύγχρονη, υπολογιστικο-κεντρική, γενικού 

σκοπού προσέγγιση για στατιστικά συµπεράσµατα, που εµπίπτει σε µια ευρύτερη 

κατηγορία µεθόδων λήψης δείγµατος.  

Bootstrapping είναι η πρακτική του υπολογισµού των ιδιοτήτων ενός εκτιµητή (όπως 

η διακύµανσή του) µε τη µέτρηση εκείνων των ιδιοτήτων όταν δειγµατοληπτούνται 

από µια κατά προσέγγιση κατανοµή. Μια τυποποιηµένη επιλογή για µια κατά 

προσέγγιση κατανοµή είναι η εµπειρική κατανοµή των παρατηρηθέντων δεδοµένων. 

Στην περίπτωση όπου ένα σύνολο παρατηρήσεων µπορεί να υποτίθεται ότι 

προέρχεται από έναν ανεξάρτητο και όµοια κατανεµηµένο πληθυσµό, µπορεί να 

εφαρµοστεί κατασκευάζοντας έναν αριθµό δειγµάτων εκ νέου από το παρατηρηθέν 

συνόλο δεδοµένων (και ίσου µεγέθους µε το παρατηρηθέν σύνολο δεδοµένων), κάθε 

ένα από το οποίο λαµβάνεται από τυχαία δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση από το 

αρχικό σύνολο δεδοµένων.  
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Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή υποθετικών δοκιµών. 

Χρησιµοποιείται συχνά ως εναλλακτική λύση για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

βασισµένων σε παραµετρικές υποθέσεις όταν αυτές ειναι υπό αµφισβήτηση, ή όπου 

παραµετρικά συµπεράσµατα είναι αδύνατα ή απαιτούνται πολύ περίπλοκοι τύποι για 

τον υπολογισµό λαθών.  

Το πλεονέκτηµα του bootstrapping πάνω στις αναλυτικές µεθόδους είναι η µεγάλη 

απλότητά του - είναι απλό να εφαρµοστεί η bootstrap για να παραχθούν εκτιµήσεις 

των τυποποιηµένων λαθών και των διαστηµάτων εµπιστοσύνης για σύνθετους 

εκτιµητές των σύνθετων παραµέτρων της κατανοµής, όπως τα σηµεία 

εκατοστηµορίου, οι αναλογίες, η αναλογία πιθανοτήτων και οι συντελεστές 

συσχετισµού.  

Το µειονέκτηµα του bootstrapping είναι ότι ενώ (υπό µερικούς όρους) είναι 

ασυµπτωτικά συνεπής, δεν παρέχει γενικές εγγυήσεις πεπερασµένων-δειγµάτων και 

έχει µια τάση να είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Η προφανής απλότητα µπορεί να 

κρύβει το γεγονός ότι οι σηµαντικές υποθέσεις γίνονται κατά την ανάληψη της 

bootstrap ανάλυσης (π.χ. ανεξαρτησία των δειγµάτων) όπου αυτές θα δηλώνονταν 

τυπικότερα σε άλλες προσεγγίσεις.  

Η bootstrap επιτρέπει τη συλλογή πολλών εναλλακτικών εκδόσεων της απλής 

στατιστικής η οποία κανονικά θα υπολογιζόταν από ένα δείγµα. Παραδείγµατος 

χάριν, έστω ότι ενδιαφέρει το ύψος των ανθρώπων παγκοσµίως. ∆εδοµένου ότι δεν 

µπορεί να µετρηθεί όλος ο πληθυσµός, επιλέγεται µόνο ένα µικρό µέρος από αυτόν. 

Από αυτό το δείγµα µόνο µια στατιστική τιµή µπορεί να ληφθεί, δηλ. ένας µέσος ή 

µια τυπική απόκλιση κ.λπ. και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αποτελέσµατα για το πόσο 

ποικίλλει αυτή η στατιστική. Με τη χρήση της bootstrap, εξάγεται τυχαία ένα νέο 

δείγµα n υψών από το δείγµα των Ν δεδοµένων, όπου κάθε πρόσωπο µπορεί να 

επιλεχτεί το πολύ t φορές. Κάνοντας αυτό αρκετές φορές, δηµιουργείται ένας µεγάλος 

αριθµός συνόλου δεδοµένων που µπορεί να έχουν υπολογιστεί οι στατιστικές για 

καθένα από αυτά τα σύνολα. Κατά συνέπεια δηµιουργείται µια εκτίµηση της 

κατανοµής της στατιστικής. Το κλειδί για τη στρατηγική είναι να δηµιουργούνται 

εναλλακτικές εκδοχές των δεδοµένων που "να έχουµε δει". 
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3.2 Περιπτώσεις χρήσης της bootstrap διαδικασίας  

Οι Ader και λοιποί (2008) συστήνουν τη χρήση των bootstrap διαδικασιών για 

οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

• Όταν η θεωρητική κατανοµή µιας στατιστικής είναι πολύπλοκη ή άγνωστη. 

∆εδοµένου ότι η bootstrap διαδικασία είναι ανεξάρτητη της κατανοµής, 

παρέχει µια έµµεση µέθοδο για να αξιολογεί τις ιδιότητες της κατανοµής που 

κρύβονται κάτω από το δείγµα και τις παραµέτρους ενδιαφέροντος που 

προέρχονται από αυτήν την κατανοµή.  

• Όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι ανεπαρκές για ευθύ στατιστικό 

συµπέρασµα. Εάν η ελλοχεύουσα κατανοµή είναι γνωστή, η bootstrap παρέχει 

έναν τρόπο να εξηγήσει τις παραµορφώσεις που προκαλούνται από το 

συγκεκριµένο δείγµα που µπορεί να µην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσµού.  

• Όταν πρέπει να εκτελεσθούν δυναµικοί υπολογισµοί και είναι διαθέσιµο ένα 

µικρό πειραµατικό δείγµα. Οι περισσότεροι δυναµικοί υπολογισµοί και το 

µέγεθος δείγµατος εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από την τυπική απόκλιση 

της στατιστικής που ενδιαφέρει. Εάν η εκτίµηση που χρησιµοποιείται είναι 

ανακριβής, το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος θα είναι λάθος επίσης. Μια 

µέθοδος για να υπάρξει µια εντύπωση της απόκλισης της στατιστικής είναι να 

χρησιµοποιηθεί ένα µικρό πειραµατικό δείγµα και να εκτελεσθεί η bootstrap 

σε αυτό για να δηµιουργηθεί η απόκλιση.  

 
Εφόσον η αποτελεσµατικότητα µετράται σε σχέση µε µια εκτίµηση του ορίου 

παραγωγικών δυνατοτήτων, οι εκτιµήσεις της αποτελεσµατικότητας από τη DEA και 

γενικά από µη παραµετρικά µοντέλα, αδυνατούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε 

τη δειγµατική κατανοµή των σκορ αποτελεσµατικότητας, τα διαστήµατα 

εµπιστοσύνης, εκτίµηση της µεροληψίας, ενώ είναι δύσκολος και ο έλεγχος 

υποθέσεων. Επιπλέον είναι προβληµατικός ο χειρισµός του θορύβου αφού απλά 

αντιµετωπίζεται ως µη αποτελεσµατικότητα. 

Η µέθοδος bootstrap καλείται να δώσει λύση στα παραπάνω προβλήµατα µε την 

αναγέννηση δειγµάτων που προέρχονται από το πρωτότυπο δείγµα και την 

επαναλαµβανόµενη εφαρµογή της DEA στα νέα αυτά δείγµατα. Το κλειδί της 
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εφαρµογής της µεθόδου bootstrap είναι η ∆ιαδικασία Παραγωγής ∆είγµατος 

∆εδοµένων (Data Generating Process, DGP). 

Η µέθοδος Bootstrap δηµιουργεί νέα δείγµατα, µέσω αναδειγµατοληψίας και 

επανατοποθέτησης, από το αρχικό δείγµα, δηλαδή τις πραγµατικές µετρήσεις. Με 

βάση αυτά τα νέα δείγµατα η Bootstrap προσοµοιάζει τις στατιστικές ιδιότητες της 

κατανοµής των σκορ αποτελεσµατικότητας µε χρήση τεχνικών Monte Carlo. 
 
 
 
 
 

3.3 Τύποι bootstrap µοντέλων 

Στα προβλήµατα µιας µεταβλητής, είναι συνήθως αποδεκτό να γίνεται λήψη των 

µεµονωµένων παρατηρήσεων µε επανατοποθέτηση. Στα µικρά δείγµατα, θα 

προτιµηθεί µια παραµετρική προσέγγιση της bootstrap. Για άλλα προβλήµατα, θα 

προτιµηθεί µια οµαλή bootstrap πιθανότατα.  

Για τα προβλήµατα παλινδρόµησης, διάφορες άλλες εναλλακτικές λύσεις είναι 
διαθέσιµες. 

• Επαναδειγµατοληψία (Resampling) 

Η bootstrap είναι γενικά χρήσιµη για την εκτίµηση της κατανοµής µιας στατιστικής 

(π.χ. µέσος, διακύµανση) χωρίς τη χρήση της κανονικής θεωρίας (π.χ. z-στατιστική, t-

στατιστική). Η bootstrap χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει καµία αναλυτική µορφή ή 

κανονική θεωρία για να εκτιµηθεί η κατανοµή των στατιστικών ενδιαφέροντος επειδή 

η µέθοδος bootstrap µπορεί να εφαρµοστεί στις περισσότερες τυχαίες ποσότητες π.χ. 

την αναλογία της διακύµανσης και του µέσου. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι για 

την περίπτωση της δειγµατοληψίας.  

 
   1. Ο αλγόριθµος Monte Carlo για την περίπτωση λήψης δείγµατος είναι αρκετά 

απλός. Κατ’αρχάς, γίνεται λήψη των δεδοµένων µε επανατοποθέτηση και το µέγεθος 

του νέου δείγµατος πρέπει να είναι ίσο µε το µέγεθος του αρχικού συνόλου 

δεδοµένων. Κατόπιν η στατιστική ενδιαφέροντος υπολογίζεται από το νέο δείγµα από 

το πρώτο βήµα. Επαναλαµβάνεται αυτή η ρουτίνα πολλές φορές για να δηµιουργηθεί 

µια ακριβέστερη εκτίµηση της bootstrap κατανοµής της στατιστικής. 

   2. Η "ακριβής" έκδοση για τη λήψη δείγµατος είναι παρόµοια, αλλά απαριθµεί 

εξαντλητικά κάθε πιθανό νέο δείγµα από το σύνολο δεδοµένων. Αυτό µπορεί να είναι 
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υπολογιστικά δαπανηρό δεδοµένου ότι υπάρχουν συνολικά nn νέα δείγµατα, όπου n 

είναι το µέγεθος του συνόλου δεδοµένων.  

 
 
 

• Οµαλή Bootstrap (Smoothed Bootstrap) 

Η ιδέα της οµαλής (smooth) bootstrap (Silverman and Young, 1987) είναι να 

επιλεγούν οι ψευδο-παρατηρήσεις * *( , )i iX Y από µια οµαλή εκτίµηση της συνάρτησης 

f(x,y). Παράγονται τέτοιες οµαλές εκτιµήσεις (Silverman, 1986, Scott, 1992, 

Simonoff, 1996) χρησιµοποιώντας εκτιµητές πυρήνα αλλά το πρόβληµα είναι 

πολύπλοκο από το γεγονός ότι το εύρος του (x,y) είναι φραγµένο από τα όρια του 

άγνωστου Ψ. Οι Simar και Wilson (1998, 2000b) πρότειναν διαδικασίες οι οποίες 

είναι εύκολες στην εφαρµογή. Αυτές οι διαδικασίες θα εξηγήσουν την ακτινική φύση 

των σκορ αποτελεσµατικότητας (efficiency scores) των Farrell-Debreu και την 

συνάρτηση απόστασης Shephard. Για να ληφθεί υπόψην η ακτινική φύση, είναι 

ευκολότερο να µετατραπούν οι καρτεσιανές συντεταγµένες (x,y) σε πολικές για το 

διάνυσµα εισόδου x όταν µελετώνται τα σκορ αποτελεσµατικότητας εισόδου όπως σε 

αυτήν την περίπτωση. Οι πολικές συντεταγµένες για το x καθορίζονται από το µέτρο 

ω=ω(x) +∈ℜ όπου '( ) ( )x x xω = και η γωνία η=η(x) 
1

0,
2

pπ −
 ∈   

, όπου για j=1,…,p-

1, 
1

1arctan
j

j

x
x

η
+ 

=  
 

αν 1x >0 ή 
2j

π
η = αν 1x =0. Η συνάρτηση πυκνότητας f(x,y) 

µπορεί να µετατραπεί ή να αντιπροσωπευτεί από µια συνάρτηση πυκνότητας f(ω,η,y) 

µε τις νέες συντεταγµένες και η τελευταία από κοινού πυκνότητα µπορεί να γραφεί: 

f(ω,η,y)=f(ω|η,y)f(η|y)f(y) 

Έτσι, το οριακό σηµείο ( )x y∂ που βρίσκεται πάνω στην ακτίνα, ορίζεται από το 

διάνυσµα εισόδου x και έχει ορίσµατα για το επίπεδο εξόδου y που δίνονται από τα  

( ( )) inf{ | ( | , ) 0}x y f yω ω ω η∂
+= ∈ℜ > και 

( )
( , )

( ( ))
x

x y
x y
ωδ

ω ∂= . 

Από τους τελευταίους τύπους διαπιστώνεται ότι η µετατροπή σε πολικές 

συντεταγµένες συνεπάγεται µια υπο συνθήκη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

(pdf) για το δ(x,y) δεδοµένου του (y,η) που ονοµάζεται f(δ|y,η) για το διάστηµα [1, )∞

. Με αυτόν τον τρόπο έχει µετατραπεί η πυκνότητα f(x,y) που ήταν σε καρτεσιανές 
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συντεταγµένες σε µια πυκνότητα µε συντεταγµένες πολικού τύπου 

f(δ,η,y)=f(δ|η,y)f(η|y)f(y). Συνεπώς, η DGP τώρα χαρακτηρίζεται από 

( , ( , , ))P P f yδ η= Ψ . Η ιδέα της οµαλής bootstrap είναι να χρησιµοποιηθεί σαν DGP 

στον κόσµο της bootstrap η 
^ ^

( , ( , , ))P f yδ ηΨ  όπου 
^

( , , )f yδ η θα είναι µια οµαλή, 

συνεχής εκτίµηση πυκνότητας της άγνωστης πυκνότητας από το δείγµα των 

παρατηρούµενων τιµών 
^

( , , )i i iδ η Υ που δηµιουργήθηκε από την πολική µετατροπή 

που περιγράφηκε ήδη των αρχικών δεδοµένων ( , )i iX Y  και που το άγνωστο δi έχει 

αντικατασταθεί από τις εκτιµήσεις 
^ ^

( , )i i iX Yδ δ= . Οι Simar και Wilson (2000b) 

πρότειναν έναν αλγόριθµο που προσοµοιώνει τα ψευδο-δεδοµένα ( )* * *, ,i i iYδ η και τα 

µετατρέπει σε καρτεσιανές συντεταγµένες για να δηµιουργήσει το bootstrap ψευδο-

δείγµα * * *{( , ), 1,..., }i iX X Y i n= = . Η διαδικασία είναι πολύπλοκη επειδή στην 

εκτίµηση πυρήνα πρέπει να λαµβάνεται υπ’όψιν το όριο για το δ που πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο από 1. Η διαδικασία συνεπάγεται µια µέθοδο αντανάκλασης (Schuster, 

1985, Silverman, 1986) στο χώρο p+q διαστάσεων. Προστίθενται στα αρχικά σηµεία 
^

( , , )i i iYδ η τα σηµεία 
^

(2 , , )i i iYδ η− . ‘Ετσι επιτυγχάνεται συνέπεια της πυκνότητας 

εκτίµησης ακόµα και κοντά στα οριακά σηµεία.  

Ένας άλλος τρόπος να βελτιωθεί η µέθοδος bootstrap και ιδίως το γεγονός ότι η 

εµπειρική κατανοµή είναι διακριτή και µπορεί να πάρει µόνο n διαφορετικές τιµές, 

είναι να χρησιµοποιηθεί µια άλλη πιο οµαλή εκτίµηση της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας, όπως αυτή που προκύπτει από τη µέθοδο των πυρήνων. Η εκτίµηση µε 

τη µέθοδο των πυρήνων είναι απλά η κατανοµή του αθροίσµατος των τυχαίων 

µεταβλητών X και Y, όπου Χ ακολουθεί την εµπειρική κατανοµή και Y την 

κατανοµή του πυρήνα. ∆ηλαδή η τυχαία µεταβλητή Y κάνει την εµπειρική κατανοµή 

από διακριτή, συνεχή. Αντί να επιλεχθεί δείγµα από την εµπειρική κατανοµή (που 

είναι διακριτή), επιλέγεται δείγµα από µια συνεχή κατανοµή που την εκτιµά. 

 
• Οµογενής οµαλή bootstrap (homogeneous smooth bootstrap)  

Η bootstrap διαδικασία απλοποιείται αν γίνει µια επιπλέον υπόθεση για την DGP. 

Συγκεκριµένα, γίνεται η υπόθεση ότι η κατανοµή των µη-αποτελεσµατικοτήτων είναι 
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οµογενής στο διάστηµα εισόδου-εξόδου. Είναι ανάλογο της υπόθεσης της 

οµοσκεδαστικότητας στα µοντέλα παλινδρόµησης. Έστω η υπόθεση: 

( ) ( )| ,f y fδ η δ= . Με αυτή την οµογενή υπόθεση, το πρόβληµα της bootstrap είναι 

παρόµοιο µε αυτό της bootstrap στα οµοσκεδαστικά µοντέλα παλινδρόµησης όπου η 

bootstrap βασίζεται στα κατάλοιπα. Εδώ, τα κατάλοιπα αντιστοιχούν στην εκτίµηση 

της απόστασης από το προσαρµοσµένο όριο του 
^

Ψ  που είναι τα σκορ 

αποτελεσµατικότητας της DEA 
^

iδ , i=1,…,n. 

 Έτσι, παράγεται ένα ψευδο-δείγµα ( )* * *, ,i i iδ η Υ
 

που εξαρτάται από τις αρχικές 

παρατηρούµενες τιµές για τις εισροές και για το επίπεδο εξόδου ( ) ( )* *, ,i i i iY Yη η=
 
και 

πρέπει µόνο να παραχθούν οι µη-αποτελεσµατικότητες, δηµιουργώντας µια τιµή µε 

ένα παράγοντα για την Shephard απόσταση εισόδου *
iδ . Αυτό γίνεται παράγοντας *

iδ

από µια οµαλή εκτίµηση πυκνότητας της f(δ) που βρίσκεται από τις n τιµές των 

δεδοµένων { }^

; 1,...,i i nδ = . 

 

• Block Bootstrap  

 
Η block bootstrap σήµερα είναι η καλύτερη γνωστή µέθοδος για την εφαρµογή της 

bootstrap µε δεδοµένα συσχετισµένα, όπως αυτά των χρονοσειρών. Στη µέθοδο αυτή 

έχουµε τα δεδοµένα διαιρεµένα σε blocks παρατηρήσεων και κάνουµε τυχαία 

δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση των blocks. 

Στη block bootstrap αντί των ενιαίων παρατηρήσεων, γίνεται προσέλκυση blocks από 

συνεχείς παρατηρήσεις. Αυτό γίνεται για να συλλάβουµε τη δοµή εξάρτησης των 

γειτονικών παρατηρήσεων. Η ιδέα είναι πως προκειµένου να διατηρηθεί στα 

δεδοµένα κάποια από την εξάρτηση που έχουν, αντί να πραγµατοποιηθεί 

δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση από τις παρατηρήσεις πραγµατοποιείται 

δειγµατοληψία από blocks παρατηρήσεων. Τα blocks αν είναι καλά επιλεγµένα 

διατηρούν αρκετή από την πληροφορία που είναι χρήσιµη και εποµένως υπάρχει 

αρκετή πληροφόρηση που αφορά τις συσχετίσεις στα δεδοµένα.  
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Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθούν επικαλυπτόµενα blocks µε µήκη τα οποία 

να επιλέγονται τυχαία από τη γεωµετρική κατανοµή (Politis, Romano 1993). Η block 

bootstrap µε τυχαία µήκη των blocks καλείται στάσιµη bootstrap επειδή τα 

αποτελέσµατα των bootstrap δεδοµένων των σειρών που δηµιουργούνται είναι 

στάσιµα. Τα blocks αυτά µπορεί να είναι επικαλυπτόµενα ή µη επικαλυπτόµενα µε µη 

στοχαστικά µήκη.  

Η block bootstrap έχει καταλήξει σε µια πολύ ισχυρή µέθοδο για εξαρτώµενα 

δεδοµένα. ∆εν επιτυγχάνει την ακρίβεια της bootstrap για i.i.d. δεδοµένα, αλλά αυτή 

υπερτερεί της υποδειγµατοληψίας. Για τη block bootstrap καµία συγκεκριµένη 

υπόθεση δε γίνεται στην κατασκευή-δοµή των δεδοµένων που παράγουν τη 

διαδικασία.    

 

• Στάσιµη Bootstrap 

Ένα δείγµα που λαµβάνεται µε τη µέθοδο της block bootstrap γίνεται στάσιµο αν το 

µήκος b του block είναι τυχαίο και δηµιουργείται από τη γεωµετρική κατανοµή. Στη 

στάσιµη bootstrap ο δείκτης i από την πρώτη παρατήρηση ενός block Χi επιλέγεται 

από τη διακριτή οµοιόµορφη κατανοµή των {1,2,...,Ν}. Το µήκος του block b 

επιλέγεται από τη γεωµετρική κατανοµή. ∆ηλαδή 1( ) (1 )mP b m p p−= = −  για 

m=1,2,… για κάποιο (0,1)p∈ . Αν i+b>N τότε το block θα έχει τη µορφή 

{Χi,…,XN,X1,…,Xb-N+i-1}. Η στάσιµη bootstrap που προτάθηκε από τους Politis και 

Romano (1993), δηµιουργεί µια στάσιµη bootstrap σειρά δεδοµένων και δίνει τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες µε συνέπεια εκτιµάται το CDF από µια συνάρτηση 

οµαλοποίησης δειγµατικών µέσων. Ο Lahiri (1999) υπολόγισε το AMSE (asymptotic 

mean square error) του εκτιµητή µεροληψίας της στάσιµης bootstrap, ή της 

διακύµανσης όταν το p είναι βέλτιστα επιλεγµένο.  

 

• ∆ειγµατοληψία σε υποσύνολα και Jackknife 

Τα δείγµατα µεγέθους b<N που παίρνουµε από έναν αρχικό πληθυσµό {Χ1,...,ΧΝ} µε 

δειγµατοληψία χωρίς επανάθεση, ονοµάζονται subsamples (υποδείγµατα). Τα 
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υποδείγµατα ακολουθούν την αρχική κατανοµή F του πληθυσµού αλλά είναι 

µικρότερου µεγέθους. 

Η διαδικασία, δειγµατοληψία σε υποσύνολα (subsampling) περιγράφεται ως εξής: 

δηµιουργούµε όλα τα δυνατά υποδείγµατα (subsamples) µεγέθους b<N από το αρχικό 

δείγµα {Χ1,...,ΧΝ} και στη συνέχεια επιλέγουµε τυχαία Β στο πλήθος υποδείγµατα 

Χ*(1),...,Χ*(Β) από αυτά. Το i-στο υπόδειγµα ορίζεται από τη σχέση 
*( ) *( ) *( )

1( ,..., )i i i
bX X X= . Στην περίπτωση όπου b=N-1 τότε είναι η κλασσική µέθοδος 

Jackknife. 

Η διαδικασία υποδειγµατοληψίας µπορεί να θεωρηθεί πιο κατανοητή µέθοδος από τη 

bootstrap γιατί τα υποδείγµατα δηµιουργούνται ακριβώς από την κατανοµή F (όπως 

ήταν το αρχικό δείγµα), ενώ στη µέθοδο bootstrap παράγονται από την εµπειρική 

κατανοµή 
^

F . Η ερώτηση που προκύπτει είναι: ‘Μπορούµε να βρούµε δείγµατα 

resamples παραγόµενα ακριβώς από την ίδια κατανοµή F, και αν ναι που’; 

Αν είναι ικανοποιητική η εύρεση υποδείγµατος µεγέθους b όπου b<N, τότε µπορούν 

πράγµατι να βρεθούν υποδείγµατα µεγέθους b παραγόµενα ακριβώς από την 

κατανοµή F, απλά εξετάζοντας τα διαφορετικά υποσύνολα από το γνήσιο σύνολο Χ 

των παρατηρήσεων Χ= {Χ1,...,ΧΝ}   

Το µειονέκτηµα είναι ότι οι διαδικασίες που βασίζονται σε δεδοµένα για να 

καθοριστεί η µια βέλτιστη τιµή για το γ για ένα συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων δεν 

έχουν µελετηθεί ακόµη. Πρακτικά, διάφορες τιµές του γ στο εύρος [0.5, 1) µπορούν 

να δοκιµαστούν και οι τιµές του γ για τις οποίες τα αποτελέσµατα δείχνουν κάποια 

σταθερότητα υποδηλώνουν λογικές επιλογές γι’αυτήν την παράµετρο.  

Η Jackknife µε b=N-1 είναι σαφώς λιγότερο εντατικά υπολογιστική από την 

bootstrap. Αυτή ήταν όµως και η αιτία ανάπτυξης της bootstrap. Εντούτοις κάποιος 

µπορεί να επιλέξει αυθαίρετα το b όχι αναγκαία ίσο µε το Ν-1. Παράγεται έτσι η 

delete-d jackknife όπου d=N-b.  

Η subsampling γενικά κάνει καλύτερες εκτιµήσεις στις περισσότερες των 

περιπτώσεων όπου η bootstrap αποτυγχάνει. Η δειγµατοληψία µε επανάθεση 

(resampling) και η δειγµατοληψία σε υποσύνολα (subsampling) δε διαφέρουν αν το b 

είναι µικρό. Η subsampling µπορεί να είναι πιο ανεπτυγµένη λογικά και διαισθητικά 

από τη bootstrap, γιατί τα υποδείγµατα είναι δείγµατα µικρότερου µεγέθους 



37 

 

προερχόµενα από την αληθινή κατανοµή F, ενώ τα bootstrap resamples είναι 

δείγµατα από τον εκτιµητή της F, την εµπειρική 
^

F . Η bootstrap και η jackknife είναι 

πιο χρήσιµες στις µη παραµετρικές καταστάσεις όπου ένα παραµετρικό µοντέλο δεν 

είναι σε θέση να οδηγήσει στους απαραίτητους υπολογισµούς και πρέπει τα δεδοµένα 

να κάνουν όλη τη διαδικασία. 

Συγκρίνοντας τις µεθοδολογίες resampling και subsampling µπορεί να ειπωθεί ότι η 

subsampling επεκτείνεται στις περισσότερες εφαρµογές, καλύπτει ακόµα και τις 

καταστάσεις όπου η bootstrap αποτυγχάνει. Όταν η bootstrap δουλεύει πράγµατι, 

αυτή δουλεύει πολύ καλά υπερτερώντας ταυτόχρονα τις διαθέσιµες µεθόδους πχ της 

κανονικής προσέγγισης. Ειδικά στην i.i.d. περίπτωση όπου έχουµε i.i.d. δεδοµένα 

Χ1,...,ΧΝ , αν η στατιστική που µας ενδιαφέρει Τ(Χ) είναι γραµµική τότε η bootstrap 

θα δουλέψει µόνο αν το Τ(Χ) είναι ασυµπτωτικά κανονικό µε ασυµπτωτική διασπορά 

ανάλογη του 1/Ν, αν όχι τότε στη θέση της θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η 

subsampling. Η ίδια γενικά εµπειροτεχνική µέθοδος (κανόνας του thumb) µπορεί να 

εφαρµοστεί στην περίπτωση που έχουµε ασθενώς εξαρτηµένες στάσιµες 

παρατηρήσεις Χ1,Χ2,...,ΧΝ και η στατιστική που ενδιαφέρει είναι ο δειγµατικός 

µέσος. Τα ‘κινούµενα block’ bootstrap θα δουλέψουν καλά αν το µεγάλο δείγµα 

κατανοµής του στατιστικού είναι κανονικό. Αν όχι, τότε το subsampling πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί αντί αυτού.    

  
  

• Sieve Bootstrap 

Η µέθοδος bootstrap που εισήγαγε ο Efron έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα πολύ 

δυνατό εργαλείο για εκτιµήσεις συγκεκριµένων στατιστικών χαρακτηριστικών. Όσον 

αφορά τις χρονοσειρές δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη διαδικασία 

επαναδειγµατοληψίας για τα εξαρτηµένα δεδοµένα. Όµως έχουν γίνει για αυτό το 

θέµα δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η ‘model-base’ προσέγγιση και η 

δεύτερη είναι η ‘model-free’ προσέγγιση. Οι προσεγγίσεις αυτές έγιναν µε βάση το 

αν είναι γνωστό σε µια χρονοσειρά το είδος της εξάρτησης των δεδοµένων. Το 1996-

1997 ο Buhlmann πρότεινε µια νέα καθαρά µη παραµετρική µέθοδο bootstrap που 

την ονόµασε sieve bootstrap. Η κύρια ιδέα της µεθόδου είναι η εκτίµηση ενός 

απείρου διάστασης µη παραµετρικού µοντέλου µε τη βοήθεια πεπερασµένης 
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διάστασης παραµετρικών µοντέλων. Η στρατηγική αυτή είναι γνωστή από το 1981 µε 

το όνοµα Grenander’s method of sieves.  

 

• Local Bootstrap 

Έστω Χ1,...,ΧΝ οι παρατηρήσεις που αποτελούν κοµµάτι µιας χρονοσειράς 

πραγµατικών τιµών {Χt,t∈� }. Σε πολλές περιπτώσεις χρονοσειρών, όπως για 

παράδειγµα οικονοµικές ή µετεωρολογικές, το µέγεθος Ν του δείγµατος µπορεί να 

είναι αρκετά µεγάλο, κάτι που επιτρέπει την υπόθεση ότι µια τόσο µεγάλη 

χρονοσειρά είναι στάσιµη. Ένα πιο ρεαλιστικό µοντέλο θα ήταν η υπόθεση ότι τα 

δεδοµένα αποτελούν µια αργά µεταβαλλόµενη στοχαστική δοµή µε την έννοια ότι οι 

πιθανότητες µετάβασης των (Χt,Xt+1,…,Xt+k) αλλάζουν οµαλά (και αργά) από το t 

προς κάθε k. Τέτοια µη στάσιµα µοντέλα δίνονται από τα επαναστατικά µοντέλα 

φάσµατος του Priestley και τα τοπικά στάσιµα µοντέλα του Dahlhaus. 

Εξαιτίας της µη στασιµότητας του {Χt} η µέθοδος της block bootstrap του Kunsch 

δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµη. Έτσι πρέπει να κατασκευαστεί µια µετατροπή στον 

αλγόριθµο που να λαµβάνει υπόψιν της τις αλλαγές που υφίσταται η στοχαστική 

δοµή των δεδοµένων µας. Για αυτό το λόγο προτάθηκε η Local Block Bootstrap 

(LBB). Η βασική αρχή του LBB αλγορίθµου είναι ο τρόπος δηµιουργίας των 

διαφόρων blocks, για παράδειγµα ένα block που ξεκινάει στο χρόνο t µπορεί να 

αντικατασταθεί µε blocks που η αρχή τους είναι κοντά στο t. Η local bootstrap είναι 

ακριβής και εφαρµόζεται σε µη στάσιµα µοντέλα δηµιουργώντας γειτονιές µε 

στάσιµες χρονοσειρές.  

 

• Taperend Bootstrap  

Η taperend bootstrap που προτάθηκε από τους Paparoditis και Politis (2001, 2002) 

είναι µια άλλη εναλλακτική παραλλαγή της µεθόδου block bootstrap. Στην περίπτωση 

της taperend bootstrap, οι παρατηρήσεις στα άκρα των blocks έχουν µικρότερη 

βαρύτητα από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις εντός των blocks. Οι Paparoditis και 

Politis έδειξαν ότι η taperend bootstrap είναι ασυµπτωτικά ορθή, όσον αφορά 

εκτιµήσεις πρώτης τάξης και µειώνει την ασυµπτωτική µεροληψία των bootstrap 

εκτιµητών διασποράς.  
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• Block-block bootstrap 

Η µέθοδος της block bootstrap παρουσιάζει ένα πρόβληµα όσον αφορά την 

ανεξαρτησία των blocks µεταξύ τους, η οποία δεν είναι ίδια µε αυτή των αρχικών 

δεδοµένων. Το πρόβληµα αυτό ονοµάζεται join-point πρόβληµα. Αυτός είναι και ο 

λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε η block-block bootstrap. Η µέθοδος αυτή αλλάζει 

το αρχικό στατιστικό δείγµα πάνω στο οποίο εφαρµόζεται η block bootstrap. Για το 

σκοπό αυτό εισάγεται η έννοια του block στατιστικού δείγµατος, το οποίο έχει join-

point χαρακτηριστικά, που έχει κοινά γνωρίσµατα µε αυτά των διάφορων εκδόσεων 

της µεθόδου block bootstrap. Η ασυµπτωτική εκλέπτυνση που πετυχαίνουµε µε τη 

µέθοδο block-block bootstrap φαίνεται να είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή που 

πετυχαίνεται από τις κλασσικές block bootstrap µεθόδους.  

 
 

• Παραµετρική bootstrap  
 
Σε αυτήν την περίπτωση ένα παραµετρικό µοντέλο εφαρµόζεται στα δεδοµένα, συχνά 

από τη µέγιστη πιθανότητα και τα δείγµατα των τυχαίων αριθµών προέρχονται από 

αυτό το µοντέλο. Συνήθως το δείγµα που επιλέγεται έχει το ίδιο µέγεθος µε τα αρχικά 

δεδοµένα. Κατόπιν υπολογίζεται η ποσότητα ή η εκτίµηση ενδιαφέροντος από αυτά 

τα δεδοµένα. Αυτή η διαδικασία δειγµατοληψίας επαναλαµβάνεται πολλές φορές 

όπως και οι άλλες bootstrap µέθοδοι. Η χρήση ενός παραµετρικού µοντέλου στο 

στάδιο δειγµατοληψίας της bootstrap µεθοδολογίας οδηγεί σε διαδικασίες που είναι 

διαφορετικές από αυτές που λαµβάνονται µε την εφαρµογή της βασικής στατιστικής 

θεωρίας για τη διεξαγωγή συµπεράσµατος για το ίδιο µοντέλο.  

 
 
 

• ∆ειγµατοληψία καταλοίπων 
 
Μια άλλη προσέγγιση για την εφαρµογή της bootstrap στα προβλήµατα 

παλινδρόµησης είναι να ληφθούν ως δείγµα εκ νέου τα κατάλοιπα. Η µέθοδος 

συνεχίζει ως ακολούθως.  
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1. Γίνεται προσαρµογή του µοντέλου και διατήρηση των ταιριαστών τιµών 
^

iy  

και των καταλοίπων 
^ ^

, ( 1,..., )i i iy y i nε = − =  
2. Για κάθε ζευγάρι, (xi,yi), στο οποίο το xi είναι η (ενδεχοµένως πολλών 

µεταβλητών) επεξηγηµατική µεταβλητή, προστίθεται ένα τυχαία 

επαναδειγµατοληπτηµένο κατάλοιπο 
^

jε στη µεταβλητή yi. Με άλλα λόγια 

δηµιουργούνται συνθετικές µεταβλητές απάντησης 
^

*
ji iy y ε= + όπου το j 

επιλέγεται τυχαία από τη λίστα (1,...,n) για κάθε i.  

3. Γίνεται αναπροσαρµογή του µοντέλου χρησιµοποιώντας τις φανταστικές 

µεταβλητές απάντησης *
iy  και διατηρώντας τις ποσότητες ενδιαφέροντος 

(συχνά οι παράµετροι 
^
*
iµ εκτιµόνται από το συνθετικό *

iy ) 

4. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2 και 3 πολλές φορές.  
 
Αυτό το µοντέλο έχει το πλεονέκτηµα ότι διατηρεί τις πληροφορίες στις 

επεξηγηµατικές µεταβλητές. Εντούτοις, προκύπτει το ερώτηµα ποιά κατάλοιπα να 

δειγµατοληπτηθούν. Τα ανεπεξέργαστα κατάλοιπα είναι µια επιλογή, άλλη είναι τα 

κανονικοποιηµένα κατάλοιπα (στη γραµµική παλινδρόµηση). Ενώ υπάρχουν 

διαφωνίες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των κανονικοποιηµένων καταλοίπων, στην 

πράξη υπάρχει συχνά µικρή διαφορά και είναι εύκολο να τρέχουν και τα δυο σχήµατα 

και να συγκριθούν τα αποτελέσµατα µεταξύ τους. 

 
 

• Gaussian ∆ιαδικασία bootstrap Παλινδρόµησης 
 
Όταν τα δεδοµένα συσχετίζονται χρονικά, η απλή bootstrap καταστρέφει τους 

υπάρχοντες συσχετισµούς. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί την γκαουσσιανή µέθοδο 

παλινδρόµησης για να δηµιουργήσει ένα πιθανοτικό µοντέλο από το οποίο µπορεί να 

προέλθουν τα αντίγραφα. Οι γκαουσσιανές διαδικασίες είναι µέθοδοι από τις 

Bayesian µη παραµετρικές στατιστικές αλλά χρησιµοποιούνται εδώ για να 

κατασκευάσουν µια παραµετρική προσέγγιση της bootstrap, η οποία επιτρέπει να 

ληφθεί υπόψιν η χρονική εξάρτηση των δεδοµένων. 

 
 
 

• Wild bootstrap   
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Κάθε κατάλοιπο πολλαπλασιάζεται τυχαία µε µια τυχαία µεταβλητή µε το µέσο όρο 0 

και διακύµανση 1. Αυτή η µέθοδος υποθέτει ότι η "αληθινή" κατανοµή των 

καταλοίπων είναι συµµετρική και µπορεί να προσφέρει πλεονεκτήµατα πέρα από την 

απλή δειγµατοληψία καταλοίπων για µικρότερα µεγέθη δειγµάτων.   

 
• Moving block bootstrap  

 
Στην moving block bootstrap, δηµιουργούνται n-b+1 επικαλύψεις blocks µήκους b µε 

τον ακόλουθο τρόπο: από την παρατήρηση 1 εως την b θα είναι το block 1, από την 

παρατήρηση 2 εως την b+1 θα είναι το block 2 κ.λπ. Έπειτα από αυτά τα n-b+1 

blocks, n/b blocks θα επιλέγονται τυχαία µε επανατοποθέτηση. Κατόπιν η 

τοποθέτηση αυτών των n/b blocks µε τη σειρά που επιλέχτηκαν, θα δώσει τις 

bootstrap παρατηρήσεις. Αυτή η bootstrap δουλεύει µε εξαρτώµενα δεδοµένα, 

εντούτοις, οι bootstrap παρατηρήσεις δεν θα είναι από την κατασκευή τους στάσιµες 

πλέον. Αλλά, έχει αποδειχθεί ότι µε την ποικιλία του µήκους των blocks µπορεί να 

αποφευχθεί αυτό το πρόβληµα.  

 

 

3.4 Η Ουσία του Προβλήµατος 
 
 
Η µέτρηση της ΤΕ απαιτεί τη γνώση του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων Ψ ή 

του συνόλου των απαιτούµενων εισροών C(y) ή του συνόλου των εφικτών 

ποσοτήτων εκροών C(χ) ή του ορίου των παραγωγικών δυνατοτήτων (από την 

πλευρά των εισροών ∂Χ(y) και εκροών ∂Y(χ)), δηλαδή της συνάρτησης παραγωγής. 

Γνωρίζοντας ένα τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα, µπορούν να υπολογιστούν τα 

πραγµατικά σκορ αποτελεσµατικότητας θi, i=1,..,n, όπου n ο αριθµός των 

επιχειρήσεων. 

∆υστυχώς όλα τα παραπάνω είναι άγνωστα. Το µόνο που είναι γνωστό είναι οι 

πληροφορίες για τις n επιχειρήσεις, των οποίων την αποτελεσµατικότητα επιθυµούµε 

να προσδιορίσουµε. Οι πληροφορίες αυτές συγκροτούν το πρωτότυπο ή αρχικό 

(original) πληροφοριακό σύνολο Ζor = {(xi,yi), i=1,..,n}, όπου (xi, yi) είναι τα 
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διανύσµατα εισροών διαστάσεων p, και εκροών διαστάσεων q, αντίστοιχα, για την i 

DMU. Το Ζor µπορούµε να το συµβολίσουµε εναλλακτικά ως Ζor = {X,Y}, όπου Χ = 

{xi, i =1,..,n} και Υ = {yi, i =1,..,n} οι πίνακες pxn και qxn, που περιλαµβάνουν τα 

διανύσµατα εισροών και εκροών αντίστοιχα για τις n µονάδες. Με βάση το Ζor 

καταφεύγουµε σε µεθόδους εκτίµησης του ορίου παραγωγικών δυνατοτήτων είτε µε 

παραµετρικές διαδικασίες, είτε µε µη παραµετρικές. 

Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιµοποιείται ο συµβολισµός 
^

Θ ,  για να περιγραφούν 

τα σκορ αποτελεσµατικότητας της DEA, αντί για Θ, αφού το Θ αφορά τα πραγµατικά 

σκορ αποτελεσµατικότητας ενώ το 
^

Θ  τις εκτιµήσεις της DEA. Το Θ είναι το 

διάνυσµα που περιλαµβάνει τα πραγµατικά σκορ αποτελεσµατικότητας όλων των 

υπό µελέτη µονάδων (δηλαδή Θ = {θi, i = 1,..,n} και είναι διάστασης n).  Κατ’ 

επέκταση συµβολίζονται ως 
^

( )X y∂  και 
^

( )Y x∂  τα όρια των παραγωγικών 

δυνατοτήτων που δίνει η DEA και ως 
^

Ψ το εκτιµούµενο σύνολο παραγωγικών 

δυνατοτήτων της DEA. Συνοψίζοντας τα όσα έχουµε πει ως τώρα, το µόνο που 

πραγµατικά γνωρίζουµε είναι µόνο το Ζor ενώ το ∂Χ(y) είναι άγνωστο, άρα άγνωστο 

είναι και το Θ.  Έτσι µέσω της DEA,  αξιοποιούµε το γνωστό Ζor  για να εκτιµήσουµε 

το 
^

( )X y∂ και έτσι µπορεί να υπολογιστεί ο εκτιµητής του θi για όλες τις DMU, 
^

Θ . 

Όµως η γνώση του Ζor και του 
^

Θ  δεν είναι αρκετή για να µπορέσουµε να βγάλουµε 

συµπεράσµατα αναφορικά µε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης και την µεροληψία του 

εκτιµητή DEA. Για να γίνει αυτό θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζουµε την κατανοµή 

του εκτιµητή 
^

Θ  , που συµβολίζουµε ως L(
^

Θ ). Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι 

πώς µπορούµε να υπολογίσουµε την κατανοµή αυτή. 

 
 
 

3.5 Περιγραφή της Ιδέας της Bootstrap 
 
Ο υπολογισµός της L(

^

Θ ) θα µπορούσε να γίνει αν γνωρίζαµε την πραγµατική 

∆ιαδικασία Παραγωγής ∆είγµατος (Data Generating Process, DGP) Ρ, από την οποία 

προέρχεται το αρχικό δείγµα Ζor. Η Ρ περιγράφεται µοναδικά εφόσον έχουµε στη 
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διάθεσή µας τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(Χ,Υ), καθώς επίσης και το 

σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων Ψ (δηλαδή Ρ = Ρ(Ψ, f(X,Y)). Όµως ούτε η f, 

ούτε το Ψ είναι γνωστά. 

 

Αν  πάντως  ήταν γνωστή η   Ρ,   θα  µπορούσε  να  αναπαραχθεί µεγάλο πλήθος από 

δείγµατα Zb, b = 1,2,..,Β και να εκτιµηθεί έτσι µε τεχνικές Monte Carlo η  L(
^

Θ ). Για 

να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, είναι δυνατό, αντί της χρήσης της άγνωστης DGP 

P, να χρησιµοποιηθεί µία συνεπής εκτίµησή της, η 
^

P . Αν έχουµε στη διάθεσή µας 

την 
^

P , είναι εφικτή η αναπαραγωγή µεγάλου πλήθους Β νέων πληροφοριακών 

«ψευδοδειγµάτων»  Ζ*
b  , b =1,..B (ο αστερίσκος χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι 

τα νέα πληροφοριακά σύνολα προέκυψαν από την 
^

P ) τα οποία µέσω τεχνικών Monte 

Carlo δίνουν µια εκτίµηση της L(
^

Θ ), την 
^ ^

( )L Θ . Μάλιστα όσο περισσότερες 

επαναλήψεις χρησιµοποιηθούν στη Monte  Carlo,  δηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι το 

Β,  τόσο µεγαλύτερη ακρίβεια θα έχει η 
^ ^

( )L Θ .  Αυτό εξηγείται από το «νόµο των 

µεγάλων αριθµών», ενώ για την ιδανική περίπτωση που ο συνολικός αριθµός των 

νέων δειγµάτων Β τείνει στο άπειρο (Β → ∞), θα προέκυπτε ακριβώς η L(
^

Θ ). 

Η µέθοδος bootstrap στηρίζεται στην ιδέα οτι αν επιλεγεί κατάλληλα η 
^

P , η 

κατανοµή 
^ ^

( )L Θ  θα µιµείται την αρχική άγνωστη κατανοµή του εκτιµητή 

ενδιαφέροντος, δηλαδή του DEA εκτιµητή 
^

Θ . Πιο συγκεκριµένα για την DMU i θα 
ισχύει:  
  

*^ ^ ^ ^

,[ ] | [ ] |i b i i iP Pθ θ θ θ− −�                (3.1) 
 

Όπου µε 
^
*
,i bθ συµβολίζεται η τιµή του σκορ αποτελεσµατικότητας της i µονάδας που 

προκύπτει από την εφαρµογή της DEA στο ψευδοδείγµα *
bZ . Το *

bZ ονοµάζεται 

«δείγµα bootstrap». Η παραπάνω σχέση λέει µε λίγα λόγια οτι µε δεδοµένο το  
^

P , το 
^
*
,i bθ  µπορεί να θεωρηθεί ως ένας εκτιµητής του 

^

iθ ακριβώς όπως µε δεδοµένο το Ρ, το 

^

iθ αποτελεί έναν εκτιµητή του θi.  
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3.6 Bootstrap τεχνικές και εφαρµογές   

 

Η µέθοδος bootstrap συνήθως δίνει προσεγγίσεις από το δείγµα κατανοµής  

^

( , ) ( , )x y x yθ θ−  ή 

^

( , )
( , )
x y
x y

θ
θ

όπου (x,y) είναι η µονάδα ενδιαφέροντος. Ο µη 

παραµετρικός εκτιµητής 
^

( , )x yθ µπορεί να είναι ο dea εκτιµητής. 

Η µέθοδος bootstrap είναι µια βασισµένη στα δεδοµένα µέθοδος προσοµοίωσης που 

χρησιµοποίειται για στατιστικές προσεγγίσεις. Όπως αναφέρεται από τους Efron και 

Tibshirani (1993, p.5) η έννοια του όρου bootstrap πηγάζει από τη φράση ‘τραβάω 

τον εαυτό µου από τα κορδόνια µου’ η οποία προήλθε από τις περιπέτειες του 

βαρώνου Munchausen, του Rudolph Erich Raspe. Η ουσία της ιδέας της bootstrap 

(Efron 1979, Efron and Tibshirani, 1993) είναι να προσεγγιστεί το δείγµα κατανοµής 

προσοµοιώνοντας την DGP (Data Generating Process). Η βασική ιδέα πίσω από τη 

bootstrap µπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως. Έστω ένα απλό πρόβληµα όπου µια  

DGP (ένα στατιστικό µοντέλο) P παράγει ένα τυχαίο δείγµα X={X1,…,Xn} µεγέθους 

n. Το ζητούµενο είναι η έρευνα του δείγµατος κατανοµής ενός εκτιµητή 
^

θ  µιας 

άγνωστης παραµέτρου θ. Γενικά, θ είναι ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της DGP 

P και 
^ ^

( )θ θ= Χ είναι µια στατιστική συνάρτηση του τυχαίου δείγµατος Χ. Η γνώση 

της ( )
^

L Xθ 
 
 

και η κατανοµή δείγµατος του ( )
^

Xθ  είναι όσα χρειάζονται για να 

υπολογιστεί η µεροληψία (bias), η τυπική απόκλιση του ( )
^

Xθ  και τα όρια του 

διαστήµατος εµπιστοσύνης για κάθε επίπεδο του θ. Εκτός από µερικά απλά 

προβλήµατα (όπως η εκτίµηση του µέσου και της διακύµανσης ενός κανονικού 

µοντέλου) η κατανοµή δείγµατος ( )
^

L Xθ 
 
 

είναι άγνωστη ή µπορούν να γίνουν µόνο 

ασυµπτωτικές προσεγγίσεις. Σκοπός της bootstrap είναι να παρέχει µια προσέγγιση 

αυτής της κατανοµής που θα είναι εύκολο να αποκτηθεί χρησιµοποιώντας 

προσεγγίσεις Monte-Carlo. Κάτω από συνθήκες κανονικότητας το µόνο πράγµα που 

απαιτείται για να εφαρµοστεί η bootstrap είναι ένας συνεπής εκτιµητής της DGP P.  
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Εαν η DGP P ήταν γνωστή, θα ήταν απλό να προσεγγιστεί η κατανοµή δείγµατος του  

( )
^

Xθ  µε µια χρήση Monte-Carlo.  

Η αρχή της bootstrap είναι εύκολο να εξηγηθεί: από τη στιγµή που το P είναι 

άγνωστο, στη θέση του θα χρησιµοποιηθεί ένας κατάλληλος συνεπής εκτιµητής 
^

P . 

Θα ονοµαστεί bootstrap δείγµα, ένα τυχαίο δείγµα Χ* που παράγεται από το 
^

P . 

Μπορεί να αποδειχτεί πώς παράγονται αυτά τα δείγµατα bootstrap όταν η εµπειρική 

bootstrap κατανοµή του 
^

*( )Xθ που εξαρτάται από το 
^

P , προσεγγίζει την άγνωστη 

( )
^

L Xθ 
 
 

.  

Για να βρεθούν τα διαστήµατα εµπιστοσύνης είναι προτιµότερο να προσεγγιστεί η 

άγνωστη κατανοµή του 
^

( )Xθ θ−  από την bootstrap κατανοµή  του 
^ ^

*( ) ( )θ θΧ − Χ  που 

εξαρτάται από τον εκτιµητή 
^

P . Το λάθος της εκτίµησης 
^

( )Xθ θ−  ορισµένες φορές 

αναφέρεται σαν λάθος εκτίµησης στον ‘πραγµατικό’ κόσµο ενώ 
^ ^

*( ) ( )θ θΧ − Χ είναι 
το λάθος της εκτίµησης στον ‘bootstrap’ κόσµο όπου τα πραγµατικά άγνωστα P και θ 

έχουν αντικατασταθεί από τα γνωστά 
^

P και ( )
^

Xθ .  

Σε πολλές απλές εφαρµογές, ο πιο απλός τρόπος να παραχθεί ένα τυχαίο δείγµα Χ* 

σύµφωνα µε µια εκτίµηση  
^

P  του P, είναι η µίµηση του πραγµατικού κόσµου. Στον 

πραγµατικό κόσµο το Χ={Χ1,...,Χn} παράγεται από το P, έτσι θα µπορούσε να 

επιλεγεί ένας µη παραµετρικός εκτιµητής του P σαν την εµπειρική διαδικασία η οποία 

δίνει 1/n για κάθε Χi ∈Χ του δείγµατος. Έτσι, ένα bootstrap δείγµα θα ορίζεται σαν 

Χ*={Χ*
1,...,Χn

*}, όπου κάθε Χ*
j  βρίσκεται από επιλογή µε επανατοποθέτηση από τις 

n τιµές {Χ*
1,...,Χn

*}. Αυτό που µόλις περιγράφηκε ονοµάζεται απλοϊκή (naïve) 

bootstrap και είναι εύκολη στην εφαρµογή.  

Η έννοια ότι η µέθοδος bootstrap ‘δουλεύει’ σηµαίνει ότι η προσέγγιση της bootstrap 

είναι συνεπής, δηλαδή όταν το µέγεθος n του δείγµατος του Χ αυξάνει, η bootstrap 

κατανοµή του  
^ ^

*( ) ( )θ θΧ − Χ  που εξαρτάται από το 
^

P  συγκλίνει στην πραγµατική 

κατανοµή του 
^

( )Xθ θ− . Αυτό είναι και το κρίσιµο σηµείο για τη bootstrap. Είναι 

συχνό φαινόµενο στη Στατιστική η bootstrap να είναι συνεπής αλλά υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου η bootstrap είναι ασυνεπής. Αυτό εξαρτάται από το µοντέλο, από 
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τις ιδιότητες του εκτιµητή 
^

P  καθώς επίσης από τον τρόπο που παράγονται τυχαία 

δείγµατα Χ* από το 
^

P . Αυτό εµφανίζεται στην περίπτωση της εκτίµησης ορίων ή 

στην ‘υποστήριξη’ τυχαίων µεταβλητών, όπως στην περίπτωση των µοντέλων 

εκτίµησης συνόρων (frontier models).  

 
 

 

3.7 Bootstrap στα µοντέλα εκτίµησης συνόρων      

 

3.7.1 Bootstrap και Συνέπεια 

Η bootstrap είναι συνεπής εαν ισχύει η σχέση:  

^ ^ ^ ^
* ( , ) ( , ) | ~ ( , ) ( , ) |

approx

x y x y P x y x y Pδ δ δ δ   − −  
  

               (3.2) 

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που παράγονται τα ψευδο-δείγµατα. Αφού από το Ρ 

παράγονται τα Χ={(Χi,Yi),i=1,…,n}, ένας απλοϊκός εκτιµητής του Ρ θα µπορούσε να 

είναι ο 
^ ^

( , ( , ))P fΨ ⋅ ⋅ όπου 
^

( , )f ⋅ ⋅ είναι η συνάρτηση εµπειρικής κατανοµής του ( , )i iX Y

που ορίζεται ως η διακριτή κατανοµή που δίνει πιθανότητα 1/n σε κάθε σηµείο του 

( , )i iX Y . Τότε θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα δείγµα bootstrap 

* * *{( , ), 1,..., }i iX X Y i n= = µε τυχαία επιλογή µε επανατοποθέτηση από το σύνολο Χ. 

Όµως, είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία για τη bootstrap (Bickel and Freedman, 

1981, Efron and Tibshirani, 1993) ότι σε ένα πλαίσιο φραγµένης εκτίµησης, αυτή η 

bootstrap διαδικασία δε δίνει µια συνεπή προσέγγιση της επιθυµητής κατανοµής 

δείγµατος όπως στη σχέση (3.2). Το πρόβληµα αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι 

στην απλοϊκή bootstrap η αποτελεσµατική πλευρά που καθορίζει στο αρχικό δείγµα 

X την τιµή του 
^

δ εµφανίζεται συχνά και µε σταθερή πιθανότητα στα ψευδο-δείγµατα 
*
bΧ και αυτή η σταθερή πιθανότητα δεν εκλείπει ακόµα και όταν n→∞ .  

∆ύο λύσεις έχουν προταθεί για να λυθεί αυτό το πρόβληµα: είτε µε υπο-

δειγµατοληψία, που σηµαίνει πως θα επιλέγονται ψευδο-δείγµατα µεγέθους m 

µικρότερα από n, έστω m=[nγ], όπου γ<1 και [α] δείχνει το ακέραιο µέρος ενός 
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αριθµού α ή µε τεχνικές οµαλοποίησης (smoothing techniques), που σηµαίνει τη 

χρήση ενός οµαλού εκτιµητή 
^

( , )f ⋅ ⋅ στη θέση του διακριτού εµπειρικού της απλοϊκής 

προσέγγισης. Οι Kneip, Simar και Wilson (2003) απέδειξαν τη συνέπεια και των δυο 

προσεγγίσεων στην περίπτωση των αυστηρώς κυρτών εφικτών συνόλων Ψ. 

  
  

3.8 ∆ιορθώνοντας τη Μεροληψία της DEA 

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του εκτιµητή της DEA είναι ότι εµφανίζει 

µεροληψία. Μάλιστα υπερεκτιµά συστηµατικά τα σκορ αποτελεσµατικότητας. Αυτό 

συµβαίνει γιατί το όριο των παραγωγικών δυνατοτήτων, που υπολογίζεται µε βάση 

τη DEA, δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το πραγµατικό άγνωστο όριο, θα βρίσκεται 

δηλαδή πάντα από κάτω του. Συνεπώς η απόσταση του σηµείου λειτουργίας µιας 

DMU, ως προς το όριο που προκύπτει από την DEA, θα είναι µικρότερη, ή το πολύ 

ίση, σε σχέση µε το πραγµατικό όριο, οπότε η αποτελεσµατικότητα µε βάση την 

DEA, θα είναι συστηµατικά, τουλάχιστον ίδια σε σχέση µε την πραγµατική 

αποτελεσµατικότητα. Επιπλέον κάποιες από τις DMU θα λαµβάνονται εκ των 

πραγµάτων ως αποτελεσµατικές κατά την εφαρµογή της DEA (πρόκειται για τους 

οριοθέτες), ενώ µε βάση το πραγµατικό (αλλά άγνωστο όριο) δεν θα ήταν. Με 

µαθηµατικούς όρους τα παραπάνω συνοψίζονται στις ακόλουθες σχέσεις: 
^

( ) ( )X y X y∂ ⊆ ∂  

^

^

^

( ) ( )i iZ Zθ θ

Ψ ⊆ Ψ

≥

Θ ≥ Θ

 για κάθε i 

Η µεροληψία του εκτιµητή DEA των σκορ αποτελεσµατικότητας δίνεται από τον 
τύπο: 
  

^

, , [ ]iP i P i ibias E θ θ= −  (3.3) 
 
Όµως µε βάση τη σχέση (3.3) µπορεί να γίνει εκτίµηση της µεροληψίας του εκτιµητή 

^

iθ , χρησιµοποιώντας τη bootstrap εκτίµηση: 
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^
^

^^ ^
*

, ,
,
[ ]P i i b i

P i
bias E θ θ= −                                   (3.4) 

Η σχέση (3.4) µπορεί να προσεγγιστεί µέσω διαδικασίας Monte Carlo για τον 

εκτιµητή 
^
*

,i bθ : 

* ^^ ^ ^ ^
*

, ,
1

1 B

i i b i ii b
b

bias
B

θ θ θ θ

−

=

≈ − = −∑  

Οπότε ένας διορθωµένος κατά τη µεροληψία εκτιµητής (bias corrected estimator) 
^

iθ

θα είναι ο 
~

iθ : 

^~ ^ ^
*
,2 ii i i i bbiasθ θ θ θ

−

= − = −  

Έτσι το τυπικό σφάλµα (standard error se) του 
^

iθ µπορεί να εκτιµηθεί από τη σχέση: 

  

* ^^ ^
* 2

,

1

1
( )

1

B

i b i
b

se
B

θ θ

−

=

= −
− ∑   

  
Ο DEA  εκτιµητής της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (Charnes, Cooper and Rhodes, 

1978) χρησιµοποιήθηκε σε πολλές µελέτες µέτρησης αποτελεσµατικότητας και έχει 

τροποποιηθεί και επεκταθεί µε διάφορους τρόπους όπως παρουσιάζεται στη DEA 

µελέτη του Seiford (1996). Ένα σηµαντικό θέµα στις DEA εφαρµογές είναι εάν σε 

ένα δεδοµένο σύνολο πεπερασµένου δείγµατος DEA αποτελεσµατικών εκτιµητών 

σηµειώνονται σηµαντικές τεχνικές αναποτελεσµατικότητες των εκτιµώµενων 

επιχειρήσεων ή όχι. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα εκεί όπου 

οι βελτιώσεις απαιτούνται. Αν και οι συνεπείς, πραγµατικές εφαρµογές των 

εκτιµητών DEA δεν προσφέρουν καµία καθοδήγηση στο στατιστικό πρόβληµα 

συµπεράσµατος στο οποίο µόνο εκτιµήσεις της αποδοτικότητας λαµβάνονται από 

τους εκτιµητές. Μια προσέγγιση για να επιτευχθεί το επιθυµητό συµπέρασµα είναι να 

εφαρµοστεί η bootstrap στον εκτιµητή DEA. Η bootstrap είναι µια υπολογιστική 

γενική µέθοδος που βασίζεται σε µια απλή ιδέα, να εκτελεσθεί το στατιστικό 

συµπέρασµα σε διάφορα προβλήµατα όπου οι αναλυτικές ιδιότητες του 
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εξεταζόµενου εκτιµητή είναι άγνωστες ή δύσκολο (ή ακόµα και αδύνατο) να 

παραχθούν αναλυτικά. Η ιδέα στη µέθοδο bootstrap, που εισάχθηκε από τον Efron 

(1979) και έπειτα επεκτάθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις, όπως παρουσιάζονται, π.χ., 

στους Efron και Tibshirani (1993), είναι να ληφθεί ως δείγµα εκ νέου ο εκτιµητής και 

να χρησιµοποιηθεί η εµπειρική κατανοµή των νέων εκτιµητών για να υπολογίσει τα 

bootstrap διαστήµατα εµπιστοσύνης ή για να κατασκευαστούν bootstrap δοκιµές 

υποθέσεων για να επιτευχθεί το επιθυµητό στατιστικό συµπέρασµα.  

Η εφαρµογή της bootstrap στους εκτιµητές DEA είναι µάλλον πρόσφατη και υπό 

εκτενή ανάπτυξη. ∆ιάφορες εργασίες που εφαρµόζουν διάφορες τεχνικές bootstrap 

στους εκτιµητές DEA έχουν εµφανιστεί πρόσφατα. Για παράδειγµα, των  Gstach 

(1995), Ferrier και Hirshberg (1997), Lothgren και Tambour (1997) και Simar και 

Wilson (1997b). Πρόσφατα, οι Simar και Wilson (1997c) επικρίνουν τη διαδικασία 

bootstrap που προτείνεται από τους Ferrier και Hirshberg (1997) και παρουσιάζουν 

"ένα αλφαβητάρι των µη παραµετρικών bootstrapping µοντέλων" µε µια γενική 

καθοδήγηση για το πώς στους εκτιµητές DEA πρέπει (και δεν πρέπει) να 

εφαρµόζεται η bootstrap. 

 

 

 

3.9 Ο αλγόριθµος SW bootstrap  

Εδώ περιγράφεται ο αλγόριθµος bootstrap που προτείνεται από τους Simar-Wilson. 

Χρησιµοποιείται µια διαδικασία οµαλοποίησης (smoothing), που βασίζεται σε µια 

οµαλοποίηση πυρήνα (kernel smoothing) της εµπειρικής κατανοµής της αρχικής 

εκτίµησης αποδοτικότητας, για να παράγει µια οµαλή επαναδειγµατοληψία των 

ψευδο-αποδοτικοτήτων. Η χρησιµοποιούµενη διαδικασία οµαλοποίησης βασίζεται 

στην τροποποίηση αντανάκλασης της γκαουσσιανής εκτίµησης πυκνότητας πυρήνων 

που παρουσιάζεται στον Silverman (1986).  

Έστω δ*
i είναι το µη οµαλό δείγµα που επιλέγουµε ανεξάρτητα µε επανατοποθέτηση, 

από την εµπειρική κατανοµή των αρχικών εκτιµήσεων της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας {θ}. Η διαδικασία οµαλοποίησης αποτελείται από δύο βήµατα: 

Πρώτα προστίθεται µια µικρή διαταραχή στο δ*
i, και δεύτερον εφαρµόζεται µια 

διόρθωση της νέας ακολουθίας.  
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Κατ' αρχάς, µια µικρή διαταραχή hε*
i προστίθεται στο δ*

i, όπου το h δείχνει την 

παράµετρο εύρους ζώνης και το ε*
i επιλέγεται µε i.i.d από µια τυποποιηµένη 

κανονική κατανοµή, για να παράγει την οµαλή ψευδο-αποδοτικότητα 
~
*
iδ . 

  
Εξ’αιτίας του γεγονότος ότι το µέτρο της αποτελεσµατικότητας φράσσεται από τη 

µονάδα, χρησιµοποιείται η εξής κατοπτρική διαδικασία για να παραχθεί το 
~
*
iδ : 

* * * *

* *

*~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

2 ( ) _ _ _
{ i i i i

i i

h i f h
i h o th e r w is e

δ ε δ ε
δ ε

δ + + ≤
− +

=
 

 
Ένα πρόβληµα στην εφαρµογή της διαδικασίας οµαλοποίησης είναι η επιλογή της 

παραµέτρου του εύρους ζώνης h. Για τον αλγόριθµο bootstrap χρησιµοποιείται ένας 

εύρωστος κανόνας επιλογής εύρους για δεδοµένα µιας µεταβλητής που προτάθηκε 

από τον Silverman (1986) και δίνεται από τον τύπο ^

^
1/5

130.90 min{ , /1.34}h n Rθσ−=   

Όπου ^

^

θ
σ παριστάνει την εκτίµηση της τυπικής απόκλισης των εκτιµητών 

αποτελεσµατικότητας { }^

inθ  και R13 παριστάνει το ενδοµοριακό εύρος της εµπειρικής 

κατανοµής των { }^

inθ  αντίστοιχα. 

Οι τελικές οµαλές αποτελεσµατικότητες που επιλέγησαν µε δειγµατοληψία,  έστω *
iγ       

δίνονται από τον τύπο ^

~ ^
* * * * 2 2( ) / 1 /i i i i h

θ
γ δ δ δ σ

− −

= + − +
 . 

όπου * *

1

/
n

i i
i

nδ δ
−

=

= ∑ είναι ο µέσος όρος των αρχικών αποτελεσµατικοτήτων που 

έχουν δειγµατοληπτηθεί.  
 

Ο αλγόριθµος SW bootstrap δίνεται από τα εξής βήµατα: 

1. Μετατροπή των διανυσµάτων εισροών-εκροών χρησιµοποιώντας τις αρχικές 

εκτιµήσεις της αποτελεσµατικότητας { }^

, 1,...,in i nθ =  µε τον εξής τρόπο:  

                                             

^ ^

( , ) ( , )f
i i i in ix y x yθ=  

2. Παράγονται ανεξάρτητα µε επανατοποθέτηση οι οµαλές ψευδο-

αποτελεσµατικότητες *
iγ  
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Ø ∆εδοµένου του συνόλου των εκτιµώµενων αποτελεσµατικοτήτων { }^

inθ  

για να βρεθεί η παράµετρος h του εύρους, χρησιµοποιείται ο τύπος 

                           
^

^
1/5

130.90 min{ , /1.34}h n Rθσ−=  

Ø Παράγονται τα *
iδ µε δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση από την εµπειρική 

κατανοµή των εκτιµηµένων αποτελεσµατικοτήτων { }^

inθ  

Ø Υπολογίζονται τα *
iδ από τον τύπο: 

* * * *

* *

*~
_______ __ 1

2 ( ) ___
{ i i i i

i i

h if h
i h otherw ise

δ ε δ ε
δ ε

δ + + ≤
− +

=
 

Ø Παράγονται οι οµαλές ψευδο-αποτελεσµατικότητες *
iγ από τον τύπο     

                    
^

~ ^
* * * * 2 2( ) / 1 /i i i i h

θ
γ δ δ δ σ

− −

= + − +                          

 
 

3. Έστω τα bootstrap ψευδο-δεδοµένα δίνονται από τον τύπο:  

                                    

^
* * *( , ) ( / , )f
i i i i ix y x yγ=  

4. Υπολογίζονται οι bootstrap αποτελεσµατικότητες χρησιµοποιώντας τα ψευδο-

δεδοµένα και τη συνάρτηση γραµµικού προγραµµατισµού 

           

^
*

,
1

m in : , , 1,
n

SW n
in i i iz

i

y Yz x X z z z R
θ

θ θ θ +
=

 
= ≤ ≥ = ∈ 

 
∑  

5. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2 εως 4, Β φορές 
 
 
 
 

3.10 ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης  
 
3.10.1    Εκατοστιαία ∆ιαστήµατα  
 
Η πιο απλή µέθοδος για να βρεθούν τα bootstrap διαστήµατα εµπιστοσύνης είναι η 

µέθοδος του εκατοστηµορίου. Όπως παρουσιάστηκε στους Efron και Tibshirani 

(1993), τα εκατοστιαία διαστήµατα βασίζονται στην εµπειρική συνάρτηση κατανοµής 

των bootstrapped αποτελεσµατικοτήτων 
^
* , 1,...,b
in b Bθ = που καθορίζονται από τον 

τύπο 
^^
*

1

1
( )

B
b

i in
b

F s I s
B

θ
=

 
= ≤ 

 
∑  
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για κάθε πραγµατική τιµή του s, όπου Ι(.) δηλώνει το δείκτη συνάρτησης. Ένα (1-2α) 

διάστηµα εµπιστοσύνης για την πραγµατική τεχνική αποτελεσµατικότητα θ για την i-

οστη επιχείρηση δίνεται από το διάστηµα:  
* ( ) * (1 )^ ^

,
a a

in inθ θ
− 

 
 

       

όπου 
*( )^ a

inθ είναι το α-στο ποσοστηµόριο της 
^

iF . Τα ποσοστηµόρια της 
^

iF δίνονται 

από την [(Β+1)α]-οστή και την [(Β+1)(1-α)]-οστή τιµή του 
*( )^

, 1,...,
b

in b Bθ =  

 

 

3.11 ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης της Bootstrap 
Κατανοµής 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης της bootstrap κατανοµής προκειµένου να 

υπολογιστούν τα διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις στατιστικές προσοµοίωσης και 

καµία µέθοδος δε θεωρείται η καλύτερη για όλα τα προβλήµατα. Η ανταλλαγή 

γίνεται µεταξύ της απλότητας και της γενικότητας και στόχος των διαφορετικών 

µεθόδων είναι η καλύτερη κάλυψη.  

 
 
Η επίδραση της µεροληψίας και η έλλειψη συµµετρίας στα διαστήµατα εµπιστοσύνης 

της bootstrap: 

 
• Bias: Όταν γίνεται σύγκριση του µέσου της bootstrap κατανοµής µιας 

στατιστικής µε την αντίστοιχη στατιστική από το αρχικό δείγµα, γίνεται 

έλεγχος για µεροληψία. Εφ' όσον δεν αποκαλύπτει η bootstrap κατανοµή 

καµία µεροληψία και η µορφή της είναι συµµετρική, το διάστηµα 

εµπιστοσύνης εκατοστηµορίου είναι ένας καλός τρόπος να υπολογιστεί. Η 

µεροληψία στη bootstrap κατανοµή θα οδηγήσει στη µεροληψία στην 

εκτίµηση του διαστήµατος εµπιστοσύνης. Μερικές από τις διαφορετικές 

µεθόδους προσπαθούν να διορθώσουν αυτήν τη µεροληψία.  

 
• Έλλειψη συµµετρίας στη bootstrap κατανοµή δηµιουργεί ένα άλλο ζήτηµα - 

πώς θα έπρεπε η ασυµµετρία της κατανοµής να απεικονιστεί στο διάστηµα 

εµπιστοσύνης;  
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3.12    Μέθοδοι για τα bootstrap διαστήµατα      
εµπιστοσύνης  
 
Οι µέθοδοι για την κατασκευή bootstrap διαστηµάτων εµπιστοσύνης περιλαµβάνουν:  
 

• Bootstrap εκατοστηµόρια - είναι η απλούστερη µέθοδος. Παράγεται µε τη 

χρησιµοποίηση των 2,5 και των 97,5 εκατοστηµορίων της bootstrap 

κατανοµής ως τα όρια του 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης. Αυτή η µέθοδος 

µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιεσδήποτε στατιστικές. Λειτουργεί καλά σε 

περιπτώσεις όπου η bootstrap κατανοµή είναι συµµετρική. Όταν αυτό δεν 

ισχύει, το bootstrap εκατοστηµόριο τείνει να είναι αισιόδοξο (βλ. Schenker 

1985). Ο Schenker σηµειώνει ότι κατά τη χρήση µικρού µεγέθους δειγµάτων 

(δηλ., µικρότερο από 50), τα διαστήµατα εµπιστοσύνης εκατοστηµορίου για 

(παραδείγµατος χάριν) τη στατιστική διακύµανση θα είναι πάρα πολύ στενά. 

Έτσι ώστε µε ένα δείγµα 20 σηµείων, το 90% του διαστήµατος εµπιστοσύνης 

θα περιλαµβάνει την αληθινή διακύµανση µόνο 78% των περιπτώσεων.  

• Βασική bootstrap   
• Studentized bootstrap 
• Bias-corrected bootstrap - ρυθµίζει τη µεροληψία στη bootstrap κατανοµή.  
• Accelerated Bootstrap – η bias-corrected accelerated bootstrap (BCa), από 

τον Efron (1987), ρυθµίζει τη µεροληψία και την ασυµµετρία στη bootstrap 

κατανοµή. Αυτή η προσέγγιση είναι ακριβής για µια ευρεία ποικιλία 

ρυθµίσεων, έχει λογικές υπολογιστικές απαιτήσεις και δεν παράγει 

υπερβολικά µεγάλα διαστήµατα. 

 

 

 

3.13 Bootstrap ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης κατα 
Simar-Wilson 

Η διαδικασία που περιγράφεται από τους Simar και Wilson (1998) για τη δηµιουργία 

των διαστηµάτων εµπιστοσύνης εξαρτάται από τη χρήση bootstrap µεροληπτικών 
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εκτιµητών για τη διόρθωση της µεροληψίας των DEA εκτιµητών. Επιπλέον η 

διαδικασία αυτή απαιτεί τη χρήση αυτών των µεροληπτικών εκτιµητών για να 

αλλάξει τις bootstrap κατανοµές κατάλληλα. Η χρήση των µεροληπτικών εκτιµητών 

εισάγει επιπρόσθετο θόρυβο στη διαδικασία.  

Οι Simar και Wilson (1999c) πρότειναν µια βελτιωµένη διαδικασία η οποία αυτόµατα 

διορθώνει τη µεροληψία χωρίς τη χρήση ενός µεροληπτικού εκτιµητή µε θόρυβο. Η 

διαδικασία παρουσιάζεται παρακάτω από την άποψη της διαφοράς 
^

( , ) ( , )VRS x y x yθ θ− . 

Για πρακτικούς σκοπούς, είναι καλύτερα να παραµετροποιούνται τα σκορ 

αποτελεσµατικότητας εισροών από την άποψη της Shephard (1970) συνάρτησης 

απόστασης εισροών 1
( , )

( , )
x y

x y
δ

θ
≡ .                                      (3.5) 

Ο αντίστοιχος εκτιµητής ορίζεται από τον τύπο: 
^

^

1
( , )

( , )
VRS

VRS

x y
x y

δ
θ

≡  

  
Σε µερικές περιπτώσεις, η αποτυχία να επαναπαραµετροποιηθεί το πρόβληµα µπορεί 

να έχει σαν αποτέλεσµα να εκτιµηθούν χαµηλότερα όρια για τα διαστήµατα 

εµπιστοσύνης που είναι αρνητικά. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του ορίου στο µηδέν. Με 

την επαναπαραµετροποίηση µόνο το όριο στο 1 πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν. Εαν η 

κατανοµή του 
^

( ( , ) ( , ))VRS x y x yδ δ− ήταν γνωστή, τότε θα ήταν εύκολο να βρεθούν οι 

τιµές ca/2 και c1-a/2 τέτοιες ώστε: 

^

/2 1 /2( ( , ) ( , ) ) 1VRSa aprob c x y x y c aδ δ −≤ − ≤ = −         (3.6) 

Όπου ca υποδηλώνει το α-στο ποσοστηµόριο της κατανοµής δείγµατος του 
^

( ( , ) ( , ))VRS x y x yδ δ− . Σηµειώνεται ότι ca 0≥ για όλα τα [0,1]a∈ . Τότε, 

 
^ ^

1 /2 /2( , ) ( , ) ( , )VRS VRSa ax y c x y x y cδ δ δ−− ≤ ≤ −  
θα έδινε ένα (1-α)*100% διάστηµα εµπιστοσύνης για το δ(x,y) και εποµένως 

^ ^

/2 1 /2

1 1
( , )

( , ) ( , )VRS VRSa a

x y
x y c x y c

θ
δ δ −

≤ ≤
− −
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Θα έδινε ένα (1-α)*100% διάστηµα εµπιστοσύνης για το θ(x,y) εξαιτίας της σχέσης 
(3.5). 

Τα ποσοστηµόρια ca είναι άγνωστα, αλλά από την εµπειρική bootstrap κατανοµή των 

ψευδοεκτιµητών 
^

*
,VRS bδ ,b=1,...,Β, εκτιµήσεις του ca µπορούν να βρεθούν για κάθε 

τιµή του α∈[0,1]. Για παράδειγµα, αν 
^

ac  είναι το α-στο δείγµα ποσοστηµορίου της 

εµπειρικής κατανοµής του 
*^ ^

, ( , ) ( , ) , 1,...,VRS b VRSx y x y b Bδ δ
 

− = 
 

τότε 

 
*^ ^ ^ ^ ^

/ 2 1 / 2( , ) ( , ) | ( ) 1a VRS VRS a nprob c x y x y c P X aδ δ −
 

≤ − ≤ = − 
 

 

Πρακτικά, βρίσκοντας τα 
^

/2ac και 
^

1 /2ac − σηµαίνει ότι θα γίνει ταξινόµηση των τιµών 
*^ ^

,( ( , ) ( , )), 1,...,VRS b VRSx y x y b Bδ δ− =  σε αύξουσα σειρά και έπειτα διαγραφή (α/2x100) 

ποσοστό των στοιχείων σε κάθε άκρη της διατεταγµένης λίστας. Τότε, τίθενται τα 
^

/2ac  και 
^

1 /2ac − ίσα µε τα ακραία σηµεία του κατατµηµένου, διατεταγµένου 

διανύσµατος.  

Η bootstrap προσέγγιση της σχέσης (3.6) τότε είναι  

^ ^ ^

/2 1 /2( ( , ) ( , ) ) 1a VRS aprob c x y x y c aδ δ −≤ − ≤ ≈ −  

Και το εκτιµόµενο (1-α)x100% διάστηµα εµπιστοσύνης για το δ(x,y) είναι 

^ ^ ^ ^

1 /2 /2( , ) ( , ) ( , )VRS a VRS ax y c x y x y cδ δ δ−− ≤ ≤ −  
ή 

^ ^ ^ ^

/ 2 1 / 2

1 1
( , )

( , ) ( , )VRS a VRS a

x y
x y c x y c

θ
δ δ −

≤ ≤
− −

       (3.7) 

Αφού 
^ ^

/2 1 /20 a ac c −≤ ≤  το εκτιµόµενο διάστηµα εµπιστοσύνης θα περιέχει τις αρχικές 

εκτιµήσεις 
^

( , )VRS x yδ στο άνω όριο µόνο αν 
^

/2ac  =0. Αυτό ίσως φαίνεται παράξενο 

γιατί το όριο της f(x,y) έχει εκτιµηθεί. Η απόσταση από το (x,y) στο όριο δεν µπορεί 

να είναι µικρότερη από την απόσταση που υποδεικνύεται από το  
^

( , )VRS x yδ .  

Η διαδικασία που περιγράφτηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε σηµείο 

(x,y) N M+
+∈ℜ για το οποίο υπάρχει το 

^

( , )VRS x yθ . Τυπικά, αν ενδιαφέρουν τα σκορ 
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αποτελεσµατικότητας, των παρατηρηθέντων µονάδων, η παραπάνω διαδικασία 

µπορεί να επαναληφθεί n φορές, µε το (x,y) να παίρνει τιµές (xi,yi) , i=1,…,n, 

παράγοντας ένα σύνολο n διαστηµάτων εµπιστοσύνης της µορφής που έχει η σχέση 

(3.7) για κάθε firm στο δείγµα. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις όπου το υπολογιστικό 

βάρος είναι µεγάλο εξαιτίας του µεγάλου αριθµού παρατηρήσεων, ίσως είναι 

καλύτερα να επιλεγεί ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών firms, ή ένας µικρός αριθµός 

υποθετικών firms.  

 

 

3.14     ∆ιαστήµατα διορθωµένα από µεροληψία  

Οι Simar και Wilson (1997b) έχουν παρουσιάσει µια απλή προσέγγιση για να 

διορθωθεί η µεροληψία στα διαστήµατα εκατοστηµορίων χρησιµοποιώντας µια απλή 

προσθετική διόρθωση µεροληψίας. Η bootstrap εκτίµηση του dea εκτιµητή 

µεροληψίας δίνεται από τον τύπο: 
* *^ ^ ^

1

1 bB

i i n in
b

b i a s
B

θ θ
=

= −∑  

Τα διορθωµένα από τη µεροληψία για κάθε συγκεκριµένη επιχείρηση (1-2α) 

διαστήµατα εµπιστοσύνης βρίσκονται εύκολα µετατοπίζοντας τα όρια στα 

διαστήµατα κατά τον παράγοντα 
*^

2 ibias  έτσι ώστε:     
* ( ) ^ ^ ^^

* * ( 1 ) *2 , 2
a

a
i n i i n ib i a s b i a sθ θ − 

− − 
 

                                            (3.8) 

Οι Simar και Wilson (1997b) ωθήθηκαν για τη διόρθωση του 
*^

2 ibias από το γεγονός 

ότι αυτή η διόρθωση «κεντράρει» την bootstrap εµπειρική κατανοµή στην 

διορθωµένη από µεροληψία εκτίµηση 
^~ ^

*
in in ibiasθ θ= − . Μετατοπίζοντας τα 

διαστήµατα στη σχέση (3.8) κατά ένα παράγοντα 
^

*1 ibias  τα διαστήµατα θα 

κεντράρουν στον µεροληπτικό εκτιµητή 
^

inθ . 
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 3.15       Μη παραµετρική οµαλή εκτίµηση 
πυκνότητας  

Μια κανονική, οµαλή, µη παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας επιτυγχάνεται από µια 

εκτίµηση πυκνότητας πυρήνα (Silverman, 1986):  

 
^

^

1

1
( )

n
i

i

f K
n h h

δ δ
δ

=

 − =
 
 

∑                               (3.9) 

όπου ( )K ⋅ είναι µια συνάρτηση πυρήνα (συνήθως µια συνεχής κανονικοποιηµένη 

density µε µέσο 0 και διακύµανση 1) και h είναι το εύρος που ελέγχει την κλίµακα 

της συνάρτησης πυρήνα. Η εκτίµηση πυκνότητας είναι ο µέσος των n πυκνοτήτων 

κεντραρισµένων στις παρατηρούµενες τιµές 
^

iδ µε τυπική απόκλιση που δίνεται από 

το εύρος h. Η επιλογή της συνάρτησης πυρήνα δεν είναι σηµαντική στον καθορισµό 

της εκτίµησης πυκνότητας (τα αποτελέσµατα είναι σταθερά για αυτήν την επιλογή 

και συχνά επιλέγεται για το ( )K ⋅ µια κανονική Gaussian κατανοµή) ωστόσο η οµαλή 

παράµετρος h πρέπει να καθοριστεί προσεκτικά. Πολύ µικρές τιµές για το h 

περιορίζουν πολύ τους πυρήνες και το µέσο 
^

( )f δ θα είναι µη κανονικό. Στο όριο, αν 

0h→ η εκτίµηση πυκνότητας συγκλίνει στη διακριτή εµπειρική πυκνότητα µε 

βαρύτητα 1/n σε κάθε σηµείο 
^

( )f δ . Πολύ µεγάλες τιµές του h θα οµαλοποιήσουν σε 

µεγάλο βαθµό την εκτίµηση, στο όριο, αν h →∞  η εκτίµηση πυκνότητας συγκλίνει 

σε µια επίπεδη οµοιόµορφη πυκνότητα. Ο Silverman (1986) έδειξε πως αν ( )f ⋅ είναι 

Gaussian, µια βέλτιστη τιµή για το h, ελαχιστοποιώντας το ολοκλήρωµα του 

τετραγώνου του µέσου λάθους µεταξύ του  
^

( )f δ και του f(δ), δίνεται από τον τύπο: 

1/51.06 nh s n−=  

όπου ns είναι η εµπειρική κανονική κατανοµή των n τιµών 
^

iδ . Είναι γνωστό επίσης 

σαν Normal Reference Rule. Έχει αποδειχτεί από τον Silverman ότι η επιλογή του 

τύπου 1/51.06 min( , /1.34)n nh s r n−=   όπου nr είναι το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος των 

n δεδοµένων, είναι πιο ισχυρό στις παρεκκλίσεις από ότι η Gaussian υπόθεση για το 

( )f ⋅ . Χρησιµοποιείται ευρέως και δίνει καλά αποτελέσµατα για το εύρος. Στην 

πραγµατικότητα το πρόβληµα είναι πιο πολύπλοκο εδώ για δυο λόγους: (i) µεταξύ 
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των n τιµών του δείγµατος 
^

iδ  θα υπάρχει κάποια µεγάλη τιµή και (ii) υπάρχει η 

επίδραση του ορίου αφού εξ’ορισµού ισχύει δ≥1 και η εκτίµηση στη σχέση (3.9) δεν 

επαληθεύει αυτόν τον περιορισµό. Όπως προτείνεται στους Simar και Wilson 

(2006α), το πρώτο πρόβληµα λύνεται διαγράφοντας τις µεγάλες τιµές, σε αυτό το 

βήµα της εκτίµησης του εύρους, και το δεύτερο πρόβληµα διευθετείται µε τη χρήση 

της µεθόδου αντανάκλασης (Silverman, 1986). Γίνεται χρήση µόνο των m τιµών των 
^

1iδ > για i=1,…,m µε m<n, τότε έστω το σύνολο των 2m τιµών 

{ }^ ^ ^ ^

1 12 ,..., 2 , ,...,m mδ δ δ δ− − που είναι συµµετρικά κατανεµηµένα γύρω από το 1. 

Έπειτα υπολογίζεται η εκτίµηση πυκνότητας πυρήνα µε την εξής σειρά (χωρίς 

περιορισµούς στα όρια), ανάλογα µε τη σχέση (3.9): 

 
^ ^

^

1

21
( )

2

m
i i

h
im m m

g K K
m h h h

δ δ δ δ
δ

=

   − − +   = +
   
   

∑
          (3.10)

 

Το βέλτιστο εύρος χρησιµοποιώντας τον εµπειρικό κανόνα (h) βρίσκεται από τον 
τύπο:   
 ( )( ) 1/5

2 21.06 min , /1.34 2m m mh s r m
−

=  

όπου τώρα 2ms και 2mr υπολογίζονται από τα 2m αντανακλώµενα δεδοµένα. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, η κατανοµή αυτών των αντανακλώµενων τιµών είναι 

από την κατασκευή τους συµµετρική γύρω από το 1 και παρατηρείται σε πολλές 

εφαρµογές µια κατανοµή σε σχήµα καµπάνας για αυτές τις τιµές. Εποµένως ο 

εύρωστος κανόνας κανονικοποίησης που δίνει το hm προσφέρει σε πολλές εφαρµογές 

µια λογική τιµή για το εύρος που δεν απέχει από τη βέλτιστη.  

Σηµειωτέον πως οι αυτόµατες τεχνικές που είναι βασισµένες στα δεδοµένα που 

βασίζονται στο cross-validation υπάρχουν για την επιλογή του βέλτιστου εύρους στη 

σχέση (3.10) (βλ. Silverman, 1986). Η πιο συνηθισµένη βασίζεται στην leave one-out 

least-squares cross-validation συνάρτηση που βρίσκει το βέλτιστο hm που 

ελαχιστοποιεί το ακόλουθο κριτήριο: 

^2^
2

,( )
1

1
( ) ( ) ( )

2

m

h h i
i

CV h g d g
m

δ δ δ
+∞

=−∞

= − ∑∫      (3.11) 

Όπου 
^

,( ) ( )h ig δ είναι ο leave one-out εκτιµητής του g(δ) που βασίζεται στις 2m τιµές 

εκτός από την 
^

iδ . Σηµειωτέον ότι σε πολλές εφαρµογές η λύση της (3.11) δεν απέχει 
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πολύ από τον απλό εµπειρικό κανόνα (3.9). Επίσης, όπως αναφέρεται στους Simar 

και Wilson (1998), τα αποτελέσµατα της bootstrap είναι σχετικά σταθερά στις µικρές 

αλλαγές στο συγκεκριµένο εύρος. Εποµένως, σαν µια λογική πρώτη εικασία για το hm 

µπορεί να προταθεί η χρήση του εύκολου κανόνα της σχέσης (3.8). Εν τέλει, όπως 

προτείνεται από τους Simar και Wilson (2006a), η τιµή του hm πρέπει να 

προσαρµόζεται για κλίµακα και µέγεθος δείγµατος: 

2

2 n
m

m

sm
h h

n s
  =   

  
 

Η εκτίµηση πυκνότητας βρίσκεται τότε µέσω του τύπου:  

^^
2 ( )___ _ 1
0________( ) { hg if

otherwisef δ δδ >=  

Πώς παράγεται το *
iδ από το 

^

( )f δ και δηµιουργείται το bootstrap δείγµα Χ*; 

Οι Simar και Wilson (1998, 2006a) παρέχουν έναν αλγόριθµο όπου φαίνεται ότι η 

εκτίµηση πυκνότητας 
^

( )f δ δε χρειάζεται για να παραχθεί το *
iδ . Χρειάζεται µόνο η 

επιλεγµένη τιµή του h και οι αρχικές τιµές της dea { }^

; 1,...,i i nδ = . 

Ο αλγόριθµος είναι ο ακόλουθος: 

[1] Πρώτα γίνεται επιλογή ενός τυχαίου δείγµατος µεγέθους n µε επανατοποθέτηση 

(όπως στην απλοϊκή bootstrap) από το σύνολο των 2n αντανακλώµενων αρχικών 

τιµών της dea { }^ ^ ^ ^

12 ,..., 2 , ,...,i n nδ δ δ δ− − , βρίσκοντας 
~
*; 1,...,i i nδ 

= 
 

 

[2] Έπειτα γίνεται οµαλοποίηση των δειγµατοληπτηµένων τιµών της απλοϊκής 

bootstrap αναταράσσοντας το 
~
*
iδ µε ένα τυχαίο θόρυβο που παράγεται από την 

πυκνότητα πυρήνα µε κλίµακα που δίνεται από το εύρος h. ‘Ετσι:  

~* ~~
* , 1,...,i i ih i nδ δ ε= + =  

όπου εi είναι τυχαία επιλογή από µια κανονική κατανοµή. 

[3] Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η εκκαθάριση για διόρθωση για το µέσο και τη 

διακύµανση των οµαλοποιηµένων τιµών: 
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�
�~ ~

* *
** *

2 *2
, 1, ...,

1 /
i

i i n
h s

δ δ
δ δ

− −
= + =

+
 

όπου 
~
*δ και *2s είναι ο εµπειρικός µέσος και διακύµανση αντίστοιχα των n τιµών 

~
*
iδ  

[4] Τελικά, επιστρέφονται τα µέτρα που είναι µεγαλύτερα από 1, αντανακλώντας τις 

τιµές που είναι µικρότερες από 1. Για i=1,...,n: 

 
** **

**
2 ____ __ 1*

______
{ i i

i

if
i otherw ise

δ δ
δ

δ − <=  

[5] Ένα bootstrap δείγµα Χ* δηµιουργείται πλέον, παράγοντας µη αποτελεσµατικά 

δεδοµένα εισόδου *
iX , µέσα στο εφικτό σύνολο της DEA που εξαρτάται από το 

αρχικό σύνολο δεδοµένων εισόδου ηi και το αρχικό επίπεδο δεδοµένων εξόδου Yi . 

Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας: 

 ( )
*

* * * * *
^, | _ , 1, ...,i

i i i i i i

i

X X Y Y Y and X X i n
δ

δ

 
 = = = = 
  

 

Ο παρονοµαστής της σχέσης που πολλαπλασιάζει το διάνυσµα εισόδου Χi παριστάνει 

τα αρχικά δεδοµένα Χi στην αποτελεσµατική µορφή της DEA, έπειτα ο αριθµητής 

δείχνει το όριο του εφικτού συνόλου DEA από τον τυχαίο bootstrap παράγοντα *
iδ . 

Αυτό γίνεται για κάθε δεδοµένο του συνόλου i=1,...,n.  

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, επαναλαµβάνοντας τα παραπάνω 1 εως 5 βήµατα Β 
φορές, δηµιουργούνται Β bootstrap δείγµατα *

bX . Έπειτα για κάθε fixed σηµείο 

ενδιαφέροντος (x,y), δηµιουργείται η Monte-Carlo σειρά ψευδο-εκτιµήσεων  
^
*

1

( , )
B

b
b

x yδ
=

 
 
 

λύνοντας τη συνάρτηση γραµµικού προγραµµατισµού µε σύνολο 

αναφοράς το *
bX . Η εµπειρική κατανοµή 

^
*

1

( , )
B

b
b

x yδ
=

 
 
 

είναι η bootstrap προσέγγιση 

της κατανοµής του δείγµατος του 
^

( , )x yδ . 

Σηµειώνεται πως το υπολογιστικό βάρος µπορεί να είναι σηµαντικό: για να 

παραχθούν αυτές οι σειρές των Β τιµών (όπου το Β θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

2000), πρέπει να λυθούν Β DEA γραµµικά προγράµµατα (επιπρόσθετα n DEA 

προγράµµατα για να ληφθούν οι αρχικές τιµές της DEA). Σε πολλές εφαρµογές το 

σηµείο ενδιαφέροντος (x,y) είναι καθένα από τα αρχικά σηµεία (xi,yi), i=1,…,n. Εαν 
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πρέπει να βρεθούν και τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των σκορ αποτελεσµατικότητας 

για κάθε σηµείο, τότε πρέπει να λυθούν n(B+1) εξισώσεις γραµµικού 

προγραµµατισµού. Ωστόσο, υπάρχει πακέτο λογισµικού που υπολογίζει τον 

αλγόριθµο bootstrap που περιγράφεται. Συγκεκριµένα το πακέτο αυτό ονοµάζεται 

FEAR και δηµιουργήθηκε από τον P.Wilson (Wilson, 2005a,b,c).   

  
 

3.16    Αριθµός bootstrap δειγµάτων 

Ο αριθµός των bootstrap δειγµάτων που συστήνεται στη βιβλιογραφία έχει αυξηθεί 

δεδοµένου ότι η διαθέσιµη υπολογιστική δύναµη έχει αυξηθεί. Εάν τα αποτελέσµατα 

αποτελούν πραγµατικά θέµα ενδιαφέροντος, πρέπει να χρησιµοποιηθούν τόσα 

δείγµατα όσα είναι η διαθέσιµη υπολογιστική δύναµη και ο χρόνος υπολογισµού. Η 

αύξηση του αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να αυξήσει το ποσό πληροφοριών στα 

αρχικά δεδοµένα, µπορεί µόνο να µειώσει την επίδραση των τυχαίων λαθών 

δειγµατοληψίας που µπορούν να προκύψουν από την ίδια τη διαδικασία της 

bootstrap. 

 

 

3.17 Εµπειρική συνάρτηση κατανοµής  

Έστω ένα τυχαίο δείγµα Χ1,Χ2,...,ΧΝ προερχόµενο από την άγνωστη κατανοµή F. 

Τότε η εµπειρική συνάρτηση κατανοµής που προκύπτει από το παραπάνω δείγµα 

είναι η παρακάτω: 

 
^

1

1
( ) ( )

N

i
i

F x I X x
N =

= ≤∑   µε x∈�  όπου ( ) 0iI X x≤ = __ iX xαν >  

  
Και ( ) 1iI X x≤ =  αν iX x≤  
  
Από το νόµο των µεγάλων αριθµών θα ισχύει: 

^

1

1
( ) ( ) ( ( )) Pr( ( ) 1) Pr( ) ( )

N

i i i i
i

F x I X x E I X x I X x X x F x
N =

= ≤ → ≤ = ≤ = = ≤ =∑  
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Όταν N →∞µε πιθανότητα ίση µε 1. Η παραπάνω εκτίµηση της σ.κ. F είναι µη 
παραµετρική διότι δε βασίζεται σε καµία υπόθεση σχετικά µε τη µορφή της F.  

Έτσι βλέπουµε ότι η σ.κ. F µπορεί να εκτιµηθεί χωρίς να κάνουµε καµία υπόθεση για 

τη µορφή της, από την εµπειρική συνάρτηση κατανοµής 
^

F από το δείγµα Χ1,Χ2,...,ΧΝ 

οπότε για την εκτίµηση της θ από τη σ.κ. F, δηλαδή θ=θF θα χρησιµοποιήσουµε την 

^
F
θ από την εµπειρική συνάρτηση κατανοµής 

^

F . 

Η κατανοµή που έχει σαν σ.κ. την 
^

F κατανέµει πιθανότητα 1/Ν σε κάθε ένα από τα 

δειγµατικά σηµεία x1,x2,…,xN. Εποµένως αν Χ* τυχαία µεταβλητή µε κατανοµή 
^

F
έχουµε για i=1,2,…,N ότι: 

^ ^
*

1

1
Pr( ) ( ) ( )i i iX x F x F x

N−= = − =   άρα 
^

*
iX F�  

  
 

 

3.18    Εκτιµήτριες συναρτήσεις πυκνότητας πυρήνα  

Έστω Χ1,Χ2,...,Χn δεδοµένα i.i.d. από µια µεταβλητή κατανοµής F µε συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας σ.π.π. f(x). Ένας εκτιµητής πυρήνα της f(x) είναι της 

µορφής 

^

1

1
( )

N
i

i

x x
f x

Nλ κ
λ λ=

− =  
 

∑   

Όπου κ(x) µια δοσµένη συνάρτηση πυρήνα που είναι συµµετρική γύρω από το µηδέν 

και λ το εύρος φάσµατος, µε λ≥0 που καθορίζει την οµαλότητα της καµπύλης της 

εκτιµώµενης πυκνότητας, ενώ Ν το µέγεθος του αρχικού δείγµατος από το οποίο 

εξαρτώνται οι ποσότητες 
^

f λ και λ. Οι εφαρµογές και η θεωρία δείχνουν ότι η επιλογή 

της συνάρτησης πυρήνα δεν είναι καθοριστική για τη στατιστική απόδοση της 

µεθόδου. Με συγκεκριµένη συνάρτηση πυρήνα η τιµή του λ προσδιορίζει πλήρως το 

µέσο βαθµό εκτίµησης της σ.π.π. και καλείται οµαλή (smoothing) παράµετρος ή 

παράµετρος οµαλοποίησης. ∆ηλαδή το ενδιαφέρον µέρος στον εκτιµητή πυρήνα είναι 

η επιλογή του εύρους ζώνης ή της παραµέτρου οµαλοποίησης λ. Σύµφωνα µε την 
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υπόδειξη του Silverman (1986) καλό είναι η παράµετρος οµαλοποίησης λ να οριστεί: 
1
50.9min ,

1.34
Q

s Nλ
− =  

 
   όπου  

S: η τυπική απόκλιση του αρχικού δείγµατος Χ 

Q: το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος του αρχικού δείγµατος Χ 

Ν: το µέγεθος του αρχικού δείγµατος Χ 

  

 
3.19   Επιλογή του Β  
 
Η επιλογή του µεγέθους Β της δηµιουργίας bootstrap δειγµάτων εξαρτάται: 

a) Από τη διαθεσιµότητα υπολογιστών 
b) Από τον τύπο του προβλήµατος, ως παράδειγµα αναφέρεται ότι ενώ για 

Β=1000 bootstrap επαναλήψεις αρκούν για τον υπολογισµό των 

τυποποιηµένων λαθών ενός στατιστικού, ίσως δεν είναι αρκετό για τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης. 

c) Από την πολυπλοκότητα του προβλήµατος. 

 

 

3.20   Αποτυχία της µεθόδου bootstrap  

Γενικά η µέθοδος bootstrap αποτυγχάνει όταν πρόκειται για την εκτίµηση ακραίων 

τιµών του δείγµατος και αναφέρουµε ως παράδειγµα την εκτίµηση µέγιστων ή 

ελαχίστων τιµών ενός δείγµατος. Επίσης όταν το δείγµα είναι µικρό, τότε µε τη 

µέθοδο bootstrap δεν µπορούµε να θεωρούµε την εµπειρική κατανοµή ως καλή 

εκτίµηση της άγνωστης κατανοµής του πληθυσµού. Μια άλλη περίπτωση αποτυχίας 

της µεθόδου bootstrap εµφανίζεται όταν γίνεται εκτίµηση ποσοτήτων που δεν έχουν 

καλά ορισµένες ροπές. Σε όλες τις περιπτώσεις αποτυχίας της µεθόδου υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις προς άρση αυτών των εµποδίων.  

• Επέκταση Εργασίας 
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Όπως έχει αναφερθεί ήδη η επιλογή του µεγέθους Β της δηµιουργίας bootstrap 

δειγµάτων εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των υπολογιστών, από την 

πολυπλοκότητα του προβλήµατος και από τον τύπο του προβλήµατος. Ως παράδειγµα 

αναφέρεται ότι ενώ για Β=1000 bootstrap επαναλήψεις αρκούν για τον υπολογισµό 

των τυποποιηµένων λαθών ενός στατιστικού, ίσως δεν είναι αρκετό για τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης. Έχει υπολογιστεί πως Β=2000 είναι η βέλτιστη τιµή 

επαναλήψεων για τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όµως όταν τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται έχουν µεγάλο αριθµό µετρήσεων, είναι µεγάλος και ο χρόνος που 

απαιτείται για να ληφθούν τα αποτελέσµατα.  

Αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί σε αυτήν την εργασία είναι ότι µπορεί πλέον να 

υπολογιστεί ο µεγάλος όγκος δεδοµένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε µεγάλη 

υπολογιστική ισχύ, σε πλήρη παραλληλία ή και σειριακά. 

Άρα χρειάζεται είτε µεγάλη υπολογιστική δύναµη, είτε ο αλγόριθµος που έχει 

υλοποιηθεί χρήζει βελτιστοποίησης. Εποµένως ο αλγόριθµος sw bootstrap επιδέχεται 

τροποποιήσεις ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος εκτέλεσης των µεγάλων σε όγκο 

δεδοµένων.  

 

 

 

Κεφάλαιο 4 

Υλοποίηση 

Στο πρώτο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας παρουσιάστηκε το 

µεθοδολογικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκτίµηση της µεθόδου Bootstrap σε 

περιβάλλον ετερογενών τεχνολογιών. 
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Το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο τεκµηριώθηκε θεωρητικά στο πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει ένα σύνολο απαιτητικών µαθηµατικών υπολογισµών, όπως την επίλυση 

ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, την κατηγοριοποίηση διανυσµάτων, 

τη δηµιουργία νέων εικονικών διανυσµάτων και την εκτέλεση κάποιων από τις 

παραπάνω διαδικασίες επαναληπτικά.  

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, όπως αυτό έγινε σε 

προηγούµενη διπλωµατική εργασία και της οποίας συνέχεια είναι η παρούσα. 

Για την υλοποίηση του αλγορίθµου χρησιµοποιήθηκε το υπολογιστικό περιβάλλον 

της MATLAB R2009b, το οποίο είναι κατάλληλο για επίλυση προβληµάτων 

γραµµικού προγραµµατισµού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιµέρους 

συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν.  

Τέλος παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα της λειτουργίας του αλγορίθµου για κάθε 

περίπτωση, καθώς και τα αντίστοιχα εξαγόµενα αποτελέσµατα. 

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

υλοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, όπως και στο παράρτηµα της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

Σχολιασµός κώδικα 

Η υλοποίηση που πραγµατοποιήθηκε απαιτεί την εγκατάσταση της MATLAB στον 

υπολογιστή του χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα υποφάκελο, έστω 

myBootstrap µέσα στο φάκελο work στο path της MATLAB. Μέσα στο φάκελο 

πρέπει να υπάρχουν τα εξής αρχεία: 

Αρχεία συναρτήσεων (m.files) : 

v dea.m 
v dea_2frontiers.m 
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v dea_decomp.m 
v dea_metafrontier.m 
v DEACRSEI.m 
v DEACRSEO.m 
v DEACRSMI.m 
v DEACRSMO.m 
v DEASolver.m 
v DEAVRSEI.m 
v DEAVRSEO.m 
v DEAVRSMI.m 
v DEAVRSMO.m 
v mf.m 
v min_mpss.m 
v myDEA.m 
v Phasei.m 
v Phaseii.m 
v PPL.m 
v savePlotWithinGUI.m 
v twof_twot.m 
v myFun.m 
v myLinProg.m 
v myPseudoData.m 
v myResample.m 
v myStatistics.m 
v myTransform.m 
v RunMe.m 

 

Αρχεία εισόδου (xls.files) : 

v gdp1in.xls 
v gdp1out.xls 

Για να εκτελεστεί η µέθοδος bootstrap θα πρέπει να είναι ανοιχτό το περιβάλλον της 

MATLAB και ο χρήστης να έχει µεταβεί στον υποφάκελο myBootstrap, όπως 

φαίνεται σηµειωµένο στην Εικόνα 1. Πατώντας το F5 από το πληκτρολόγιο 

πραγµατοποιείται η εκτέλεση του αλγορίθµου. Στο παράθυρο εντολών της MATLAB 

(command window), ο χρήστης ενηµερώνεται για την εξέλιξη του αλγορίθµου 

δείχνοντας το ποσοστό που έχει προχωρήσει (5%, 10%,...,100%). Με την 

ολοκλήρωση της εκτέλεσης στο command window εµφανίζονται τα αποτελέσµατα σε 

στήλες. Όµως τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται και σε ένα αρχείο excel στο φάκελο 

myBootstrap, για καλύτερη ανάγνωση και επεξεργασία. Σε περίπτωση αποτυχίας το 
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αρχείο αποτελεσµάτων δε δηµιουργείται. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των 

διαφορετικών εκτελέσεων το αρχείο αποτελεσµάτων deaBootstrapResults.xls θα 

πρέπει να διαγράφεται για να µη δηµιουργούνται λάθη στα αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

Εικόνα 1. 

 

Στο αρχείο RunMe.m υπάρχουν οι αρχικοποιήσεις για τον αλγόριθµο SW bootstrap. 

Πριν την εκτέλεση του αλγορίθµου, ο χρήστης επιλέγει ‘I’ή ‘O’ για input orientation 

(εκτέλεση προσανατολισµένη στις εισροές) και output orientation (εκτέλεση 
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προσανατολισµένη στις εκροές) αντίστοιχα, ‘V’ ή ‘C’ για VRS και CRS αντίστοιχα 

και το πλήθος των βηµάτων, όπου βέλτιστα επιλέγουµε τις 2000 επαναλήψεις. 

 
myFun 
 
Παρουσιάζονται τα 4 βήµατα της υλοποίησης της bootstrap. Στο πρώτο βήµα 

υπολογίζονται οι αρχικές εκτιµήσεις της αποδοτικότητας, όπως έχει υλοποιηθεί σε 

προηγούµενη διπλωµατική εργασία (Ράλλη Α. 2009, Ανάπτυξη Αλγορίθµων για τον 

Προσδιορισµό των Αριστων Σηµείων Αναφοράς στο Χειρισµό της Τεχνολογικής 

Ετερογένειας µε τη χρήση Μεταορίων)  και στη συνέχεια µετασχηµατίζονται τα 

διανύσµατα εισροών και εκροών X και Y ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη για 

input orientation ή output orientation καλώντας τη συνάρτηση myTransform.  

 
• myTransform 

 
Η συνάρτηση myTransform στην περίπτωση της input orientation τροποποιεί τα 

διανύσµατα εισροών πολλαπλασιάζοντας τα αρχικά x µε τις αρχικές τιµές θ
∧

 που 

έχουµε υπολογίσει. Στην περίπτωση της output orientation τροποποιεί τα διανύσµατα 

εκροών διαιρώντας τα αρχικά y µε τις αρχικές τιµές θ
∧

 που έχουµε υπολογίσει. 

 
Στο δεύτερο βήµα του αλγορίθµου παράγονται ανεξάρτητα µε επανατοποθέτηση οι 

οµαλές ψευδο-αποτελεσµατικότητες. Καλείται η συνάρτηση myResample και πιο 

συγκεκριµένα: 

 
• myResample 

 
Η συνάρτηση myResample υλοποιεί τα 4 επιµέρους βήµατα του δεύτερου βήµατος 

του αλγορίθµου. Αρχικά υπολογίζεται η παράµετρος h η οποία δίνεται από τον τύπο  

 

 ^

^
1/5

130.90 min{ , /1.34}h n Rθσ−=  
 

Έπειτα, παράγονται τα *
iδ µε δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση από την εµπειρική 

κατανοµή των εκτιµηµένων αποτελεσµατικοτήτων. Στο τρίτο βήµα υπολογίζονται τα 
*
iδ από τον τύπο 
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Και στη συνέχεια παράγονται οι οµαλές ψευδο-αποτελεσµατικότητες *

iγ από τον τύπο                             

                              ^

~ ^
* * * * 2 2( ) / 1 /i i i i h

θ
γ δ δ δ σ

− −

= + − +  

  
Στο τρίτο βήµα του αλγορίθµου υπολογίζονται τα bootstrap ψευδο-δεδοµένα που 

δίνονται ως εξής: 
^

* * *( , ) ( / , )f
i i i i ix y x yγ= και καλείται η συνάρτηση myPseudoData 

  
• myPseudoData 

Η συνάρτηση myPseudoData υπολογίζει τα ψευδο-δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σαν 

δεδοµένα εισόδου (εισροές και εκροές). Για input orientation υπολογίζονται από τον τύπο  

^
* * *( , ) ( / , )f
i i i i ix y x yγ=  και για output orientation από τον τύπο * *

i i iy yγ=  

Στο τέταρτο βήµα υπολογίζονται οι bootstrap αποτελεσµατικότητες χρησιµοποιώντας 

τα ψευδο-δεδοµένα και τη συνάρτηση γραµµικού προγραµµατισµού 

^
*

,
1

m in : , , 1,
n

S W n
in i i iz

i

y Y z x X z z z R
θ

θ θ θ +
=

 
= ≤ ≥ = ∈ 

 
∑  

Καλείται η συνάρτηση myStatistics  
 

• myStatistics 
 
Εδώ υπολογίζονται τα bootstrapped θ και τα άνω και κάτω όριο, δηλαδή το διάστηµα 

εµπιστοσύνης όπως επίσης και η διακύµανση των τιµών των bootstrapped θ. 

 
Στο πέµπτο και τελευταίο βήµα του αλγορίθµου επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2 εως 

4 Β φορές, όπου για Β ο χρήστης βέλτιστα επιλέγει 2000 φορές. 

 

 

Εκτέλεση Παραδείγµατος 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε είναι ένα αρχείο µε 31 παρατηρήσεις 

επιχειρήσεων, το οποίο περιέχει 3 διανύσµατα µε τιµές εισροών και 2 διανύσµατα µε 
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τιµές εκροών. Αντιγράφουµε τις τιµές των εισροών και εκροών σε 2 διαφορετικά 

excel αρχεία τα οποία δίνονται σαν αρχεία εισόδου και εκτελούµε τον αλγόριθµο για 

τις 4 περιπτώσεις: input orientation-vrs, input orientation-crs, output orientation-vrs, 

output orientation-crs. 

Εισροές: 

x1 x2 x3 

          6,11 0,74 1,37 

4,03 0,2 0,09 

4,32 0,29 0,73 

8,44 1,45 1,73 

4,7 1,17 1,72 

5,48 0,45 0,22 

4,29 1,09 0,76 

3,57 0,6 0,18 

4,25 1,06 0,54 

5,88 0,86 0 

4,62 0,8 0,54 

6,55 1,7 0,06 

5,71 0,33 0,17 

5,84 0,16 0,11 

3,79 1,04 1,43 

5,38 0,35 0,35 

4,38 1,1 0 

5,15 1,41 0,98 

5,72 1,05 1,43 

5,41 0,27 0,11 

5,54 1,41 0,25 

3,51 0,1 0,23 

5,78 0,39 0,88 
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4,3 0,39 0,37 

6,21 0,58 2,35 

7,43 1 0 

5,11 1,38 1,16 

3,72 0,44 0,41 

2,82 0,15 0,15 

6,79 1,05 1,69 

7,58 0,75 0,95 

 

Εκροές: 

y1 y2 

140,8 49,9 

2,4 21,3 

11 60,1 

188,9 41,9 

275,8 64,8 

6,4 38,6 

64,7 55 

6,1 29,2 

28,5 53,3 

133,1 60 

79 51,1 

8,2 52,1 

4,2 17,6 

4 31,1 

247,2 34,1 

15,3 71 

11,3 71,1 
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220,8 50,8 

174,8 54,7 

3,1 47,3 

5,4 42 

1,1 31,2 

56,5 54 

3,8 53,5 

262,8 50,5 

245,4 56,7 

90,2 55,3 

6,8 43,1 

1,8 38,5 

79,7 13,1 

84,7 12,7 

 

 

 

Οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα είναι οι εξής: 

1. Output orientation – vrs 

 

  

DEA Results Lower Bound Bootstrapped DEA Upper Bound BIAS Sigma 

0,78369708 0,681461821 0,747533764 0,783637836 0,036163316 0,001843025 

1 0,58639285 0,625081908 0,999919772 0,374918092 0,40374222 

1 0,821785081 0,91452162 0,99991784 0,08547838 0,008789809 

0,684916606 0,585199791 0,653440012 0,684885216 0,031476594 0,002366829 

1 0,745153448 0,834384154 0,999927894 0,165615846 0,032399748 
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0,604114764 0,508490747 0,571660011 0,60406882 0,032454753 0,001835547 

0,834401518 0,73735581 0,804873426 0,834336405 0,029528092 0,001611498 

0,541987243 0,42879388 0,500056882 0,541931666 0,04193036 0,003447221 

0,794009796 0,694174372 0,764036669 0,793954553 0,029973127 0,001806228 

1 0,586292229 0,624651363 0,999919347 0,375348637 0,506217544 

0,812872194 0,720495299 0,778163985 0,812808117 0,034708209 0,001351254 

0,732770745 0,519302829 0,647170228 0,732744431 0,085600518 0,048178253 

0,3214625 0,269176842 0,303145367 0,321429795 0,018317133 0,000544769 

1 0,586425362 0,631505037 0,999936139 0,368494963 0,381247168 

1 0,650027047 0,740097336 0,999938345 0,259902664 0,126487275 

1 0,785145335 0,860374154 0,999920261 0,139625846 0,017093978 

1 0,586442469 0,62195311 0,99993216 0,37804689 0,39103434 

0,948960958 0,776462026 0,879135459 0,948901676 0,069825499 0,007426379 

0,824782331 0,711025324 0,789075872 0,824735922 0,035706459 0,002587921 

1 0,740387421 0,835909524 0,999912542 0,164090476 0,041856682 

0,5907173 0,522831109 0,57640027 0,590693927 0,014317029 0,000640633 

1 0,586425668 0,626055864 0,999919456 0,373944136 0,377269391 

0,829956323 0,687486781 0,767480543 0,829880648 0,06247578 0,005690265 

0,893282927 0,768616497 0,851313492 0,893215203 0,041969436 0,002872606 

1 0,675629593 0,764531199 0,999910764 0,235468801 0,079588443 

1 0,608520944 0,698757859 0,99992926 0,301242141 0,225761644 

0,804947677 0,744386055 0,791002948 0,804885164 0,01394473 0,000510296 

0,798106612 0,680714966 0,766879368 0,798040376 0,031227245 0,002162109 

1 0,586506262 0,638207976 0,999906992 0,361792024 0,362402721 

0,29416183 0,254952109 0,282331028 0,294140155 0,011830801 0,000244815 

0,369128118 0,29063788 0,335783412 0,369095105 0,033344706 0,001948339 
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2. Output orientation - crs 

 

DEA Results Lower Bound Bootstrapped DEA Upper Bound BIAS Sigma 

0,732331028 0,629009184 0,694228805 0,732241303 0,038102222 0,001850664 

0,595827862 0,492959018 0,558921649 0,595769216 0,036906214 0,002329314 

1 0,833401418 0,950885734 0,999880592 0,049114266 0,005525218 

0,50170998 0,418852125 0,464545136 0,501640644 0,037164843 0,001398092 

1 0,761910651 0,828710784 0,999901286 0,171289216 0,02219977 

0,532293599 0,440915368 0,495106611 0,532223424 0,037186987 0,001776434 

0,824575694 0,745671683 0,803649573 0,824489122 0,020926121 0,000813841 

0,541060009 0,479892503 0,525456329 0,540987358 0,01560368 0,000610967 

0,786055593 0,71107529 0,769130027 0,785971195 0,016925566 0,000675621 

1 0,61765231 0,685579148 0,999850468 0,314420852 1,055597996 

0,807407046 0,733912926 0,78030096 0,807288101 0,027106086 0,000758341 

0,490005476 0,344864289 0,425949063 0,489971404 0,064056412 0,011073072 

0,295851286 0,245694666 0,277733843 0,295823245 0,018117442 0,000436655 

0,927205187 0,755025976 0,859375085 0,927079332 0,067830102 0,020712113 

1 0,739897207 0,841030251 0,999880294 0,158969749 0,0296572 

0,962344244 0,782643717 0,887519183 0,962236498 0,074825061 0,009339657 

1 0,610099868 0,614588822 0,999879922 0,385411178 0,485163053 

0,921678178 0,759425891 0,854797231 0,921526517 0,066880947 0,005613062 

0,741891831 0,624439458 0,69281743 0,741797532 0,049074401 0,003039449 

1 0,808562668 0,909551347 0,999846177 0,090448653 0,015995585 

0,467029201 0,395472722 0,448155953 0,467002028 0,018873248 0,001073857 

1 0,725131853 0,799405345 0,999897535 0,200594655 0,040636375 
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0,766253862 0,623043021 0,700909644 0,766164196 0,065344218 0,005308922 

0,878081836 0,767177927 0,854300887 0,877976814 0,023780949 0,001786471 

1 0,685184881 0,716819568 0,99987402 0,283180432 0,081342287 

1 0,591345048 0,607632203 0,999886537 0,392367797 0,293324986 

0,709157139 0,632376525 0,684954542 0,709084497 0,024202596 0,000935747 

0,796318599 0,7268611 0,783923184 0,796238514 0,012395415 0,000569992 

1 0,764306141 0,832451855 0,999848713 0,167548145 0,021699415 

0,260173218 0,215890654 0,240707104 0,260139994 0,019466114 0,000429652 

0,363910041 0,287764012 0,327038419 0,363868949 0,036871622 0,001635373 

 

3. Input orientation – vrs 

 

DEA Results Lower Bound Bootstrapped DEA Upper Bound BIAS Sigma 

0,733858854 0,631909917 0,700332019 0,733818142 0,033526835 0,001949609 

1 0,794491248 0,889626672 0,999939024 0,110373328 0,015442214 

1 0,774394364 0,916996473 0,999940011 0,083003527 0,01542504 

0,53487144 0,464652718 0,5115872 0,534840085 0,02328424 0,000853879 

1 0,649934281 0,76508616 0,999944618 0,23491384 0,097574565 

0,576341679 0,464992224 0,543113072 0,576306027 0,033228608 0,003021442 

0,872988972 0,801498391 0,859596145 0,872928846 0,013392827 0,00057668 

0,814457421 0,694473973 0,786760184 0,814408326 0,027697237 0,002242949 

0,842461015 0,772852096 0,825147767 0,842416402 0,017313247 0,000672241 

1 0,687765607 0,828949528 0,999943302 0,171050472 0,0493305 

0,826819373 0,75101324 0,803199079 0,826763485 0,023620294 0,000828228 

0,610538054 0,485670007 0,574691765 0,610501626 0,035846289 0,003837473 

0,636370503 0,505960844 0,594870121 0,636333133 0,041500382 0,005421309 
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1 0,787350237 0,888113076 0,999933425 0,111886924 0,0145472 

1 0,73375892 0,860271871 0,99993681 0,139728129 0,027544273 

1 0,649850538 0,775510529 0,999941327 0,224489471 0,094995306 

1 0,650112082 0,757027061 0,999918149 0,242972939 0,145966594 

0,961490715 0,801192804 0,910526463 0,961427845 0,050964252 0,005394775 

0,742081638 0,611289392 0,699720377 0,742028397 0,04236126 0,003891697 

1 0,742625219 0,838580525 0,999916005 0,161419475 0,02928204 

0,545404789 0,465656717 0,522470634 0,545366509 0,022934155 0,001155246 

1 0,702132018 0,80161006 0,999932078 0,19838994 0,054118569 

0,799311741 0,651941054 0,744244866 0,799263136 0,055066875 0,005215102 

0,885186537 0,740175725 0,839949893 0,88513086 0,045236644 0,004179177 

1 0,678148542 0,76687071 0,99994089 0,23312929 0,090728093 

1 0,649603742 0,657832583 0,999929913 0,342167417 5,839721849 

0,747314408 0,681148069 0,733353258 0,747265741 0,013961151 0,000563602 

0,819532757 0,704929117 0,790698137 0,819479712 0,02883462 0,002151326 

1 0,726673748 0,834136621 0,99994732 0,165863379 0,036207266 

0,460665344 0,3925528 0,437717143 0,460633177 0,022948201 0,001201856 

1 2,230765025 0,567685398 16,33236215 0,432314602 0,010628632 

 

 

4. Input orientation – crs 

 

DEA Results Lower Bound Bootstrapped DEA Upper Bound BIAS Sigma 

0,732331028 0,63014803 0,697531579 0,732250186 0,034799448 0,001663012 

0,595827862 0,494484706 0,562119979 0,595751622 0,033707884 0,002226338 

1 0,828509118 0,952056589 0,999880351 0,047943411 0,00675722 
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0,50170998 0,423693219 0,469373618 0,501650792 0,032336361 0,001286778 

1 0,765225407 0,842502492 0,999924772 0,157497508 0,022540005 

0,532293599 0,440516827 0,498216109 0,53221987 0,034077489 0,00181116 

0,824575694 0,757308937 0,808518143 0,824493419 0,016057551 0,000648491 

0,541060009 0,479334311 0,525459843 0,541008843 0,015600166 0,000665476 

0,786055593 0,713146937 0,772815077 0,78597809 0,013240515 0,000602819 

1 0,627075815 0,677355915 0,999860303 0,322644085 0,870692235 

0,807407046 0,735798126 0,783692403 0,807319663 0,023714643 0,000719292 

0,490005476 0,344541375 0,431243208 0,489977163 0,058762267 0,00936048 

0,295851286 0,247689346 0,279658105 0,295812594 0,016193181 0,000406223 

0,927205187 0,772192735 0,877684799 0,92711913 0,049520388 0,007794486 

1 0,746144241 0,850508971 0,999878107 0,149491029 0,026845608 

0,962344244 0,762142502 0,874921248 0,962238765 0,087422995 0,016781454 

1 0,586659869 0,498156993 0,999902626 0,501843007 3,480313974 

0,921678178 0,764549825 0,863311847 0,921600683 0,058366331 0,005087244 

0,741891831 0,625731732 0,699562879 0,741808483 0,042328952 0,002932014 

1 0,807946426 0,916118206 0,999879947 0,083881794 0,011158965 

0,467029201 0,393899898 0,449849435 0,46700291 0,017179766 0,001144312 

1 0,727780277 0,812560322 0,999891081 0,187439678 0,036808125 

0,766253862 0,62487156 0,703759775 0,766170002 0,062494088 0,005279808 

1 0,941265133 0,917351632 1,160553904 0,082648368 0,00330887 

1 0,685225994 0,720440566 0,999906191 0,279559434 0,08175091 

1 0,586770218 0,572548006 0,999894901 0,427451994 0,723920057 

0,709157139 0,636953193 0,690286388 0,709101049 0,01887075 0,000764851 

0,796318599 0,722769059 0,782349817 0,796243479 0,013968782 0,000630731 

1 0,761429408 0,839142588 0,999893009 0,160857412 0,022926342 
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0,260173218 0,216877298 0,243874369 0,260138034 0,016298848 0,000380603 

0,363910041 0,288952948 0,329237281 0,363870835 0,03467276 0,001616463 

 

 

Στην πρώτη στήλη κάθε πίνακα παίρνουµε τα αποτελέσµατα µε την εκτίµηση της 

µεθόδου DEA. Στην 3η στήλη παίρνουµε τα bootstrapped dea αποτελέσµατα µε την 

εκτέλεση του sw bootstrap αλγορίθµου. Η 2η και η 4η στήλη είναι τα κάτω και άνω 

όρια αντίστοιχα, δηλαδή το διάστηµα εµπιστοσύνης που υπολογίζεται όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από τους παραπάνω πίνακες, οι 

bootstrapped τιµές βρίσκονται πάντα ανάµεσα σε αυτά τα όρια. Η 5η στήλη είναι οι 

τιµές του bias, που είναι και η διαφορά των bootstrapped τιµών από τις dea 

εκτιµήσεις. Η τελευταία στήλη (sigma) είναι οι τιµές του θορύβου που έχει 

δηµιουργηθεί και που έχει υπολογιστεί µε τη βοήθεια του αλγορίθµου που 

υλοποιήθηκε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΩ∆ΙΚΕΣ 

myFun.m 

 

function res = myFun(X, Y, IOselector, VCselector, algo, B) 
% res = myFun(X, Y, IOselector, VCselector, algo, B) 
%  
% This m file is responsible for the bootstrapped version of DEA. 
% Receives as inputs the ::  
%       X           :: firms' input   
%       Y           :: firms' output 
%       IOselector  :: select 'I' for the input orientation Technical 
Efficiencies 
%                      and 'O' for the output orientation Technical 
%                      Efficiencies 
%       VCselector  :: select 'V' for VRS and 'C' for CRS 
%       B           :: Number of bootstrapped runs. 
%% Initializations in case of test runs. 
if(~exist('X', 'var') && ~exist('Y', 'var')) 
    load matlab.mat; 
end 
  
if(~exist('algo', 'var')) 
    algo = 'SW'; 
end 
  
if(~exist('IOselector', 'var')) 
    IOselector = 'I'; 
end 
  
if(~exist('VCselector', 'var')) 
    VCselector = 'V'; 
end 
  
if(~exist('B', 'var')) 
    B = 2000; 
end 
%% Implementation 
n = size(X, 2); 
% STEP 1st. Calculate the original efficiency estimates. 
Theta = zeros(B+1, n); 
Theta(1, :) = DEASolver(X, Y, VCselector, 'E', IOselector); 
  
% Transform the inputs/outputs vectors using the Thetas. 
[Xf, Yf] = myTransform(X, Y, Theta(1, :), IOselector); 
  
for b = 2:B+1 
    % Print out each 100 steps. 
%     disp(b); 
    if(mod(b, 100) == 0)  
        disp(['Process reached ', num2str(b*100/B),'% ...']) 
    end 
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    % STEP 2nd. Resample Independently with Replacecment. Let 
pseudoTheta 
    % denote the resampled efficiencies smoothed according to the 
algorithm 
    % requested. 
    pseudoTheta = myResample(Theta(1, :), algo); 
     
    % STEP 3rd. Create the bootstrap pseudo-data. 
    [Xnew, Ynew] = myPseudoData(Xf, Yf, pseudoTheta, IOselector); 
     
    % STEP 4rth. Estimate the bootstrap Efficiencies (ThetaIn) using 
the 
    % pseudo-data and linear programming. 
    Theta(b, :) = DEASolver(X, Y, VCselector, 'E', IOselector, Xnew, 
Ynew); 
end 
  
% Correct the calculated Thetas according to the bootstrapped 
efficiencies. 
[ThetaBoot, ThetaLB, ThetaUB, bias, sTheta] = myStatistics(Theta); 
res = [Theta(1, :); ThetaLB; ThetaBoot; ThetaUB; bias; sTheta]; 
end 
 

myTransform.m 

 

function [X, Y] = myTransform(X, Y, Theta, IOselector) 
% [X, Y] = myTransform(X, Y, Theta, IOselector) 
%  
% This m file transforms the given X and Y 
  
if(IOselector == 'I') 
    % Create a temporary variable for future elementwise operations. 
    temp = ones(size(X, 1), 1)*Theta; 
    X = temp.*X;        % transformation 
elseif(IOselector == 'O') 
    % Create a temporary variable for future elementwise operations. 
    temp = ones(size(Y, 1), 1)*Theta; 
    Y = Y./temp;        % transformation 
else 
    disp('TRANSFORM :: WRONG IOselector value.') 
end 
end 
 

 

myResample.m 

 

function res = myResample(Theta, algo) 
% res = myResample(Theta, algo) 
%  
% This m file implements the second step of bootstrapped DEA 
  



81 

 

% Keep the Theta length. 
n = length(Theta); 
  
if(strcmp(algo, 'LT')) 
    % Resample Independently with replacement. 
    tempIndex = randi(n, [n, 1]); 
    res = Theta(tempIndex); 
elseif(strcmp(algo, 'SW')) 
    % 2.1 Obtain the parameter h. 
    sTheta = std(Theta);            % Calculate the Theta deviation. 
    ts = timeseries(Theta, 1:n);    % Create the Theta timeseries. 
    R13 = iqr(ts);                  % And calculate its Interquartile 
Range. 
    temp = min(sTheta, R13/1.34);   % Calculate the min of 3.6 
equation. 
    h = .9*(n^(-1.5))*temp;         % Obtain the h parameter. 
     
    % 2.2 
    tempIndex = randi(n, [n, 1]); 
    di = Theta(tempIndex);   % Resample Independently with 
Replacement. 
     
    % 2.3 (we shall use the randn for our i.i.d. normally distributed 
ei) 
    di = di +h*randn(length(di), 1)'; 
    di(di > 1) = 2 -di(di>1);        
     
    % 2.4 
    mdi = mean(di); 
    res = mdi + ( (di -mdi) /( sqrt( 1 +(h/sTheta)^2 ) ) );  
end 
end 
 

 

myPseudoData.m 

 

function [X, Y] = myPseudoData(X, Y, di, IOselector) 
% [X, Y] = myPseudoData(X, Y, di, IOselector) 
%  
% This m file implements the 3rd step (calculate the bootstrapped 
% pseudo-data) 
  
% Check whether di is vector-column or vector-row stored. 
if (size(di, 2) < size(di, 1)) 
    di = di'; 
end 
  
if(IOselector == 'I') 
    % Create a temporary variable for future elementwise operations. 
    temp = ones(size(X, 1), 1)*di; 
    X = X./temp;        % input orientation 
elseif(IOselector == 'O') 
    % Create a temporary variable for future elementwise operations. 
    temp = ones(size(Y, 1), 1)*di; 
    Y = Y.*temp;        % output orientation 
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else 
    disp('[PSEUDODATA :: WRONG IOselector value]') 
end 
end 
 

 

myStatistics.m 

 

function [ThetaBoot, ThetaLB, ThetaUB, bias, 
vTheta]=myStatistics(Theta) 
% [ThetaBoot, ThetaLB, ThetaUB, bias, sTheta]=myStatistics(Theta) 
%  
% This m file corrects the calculated Thetas according to the 
bootstrapped 
% efficiencies. And obtains ths bootstrap confidence intervals. 
  
% Calculate the mean value of the bootstraped efficiencies. 
mTheta = mean(Theta(2:end, :)); 
% And its standard deviation. 
% sTheta = std(Theta(2:end, :)); 
vTheta = var(Theta(2:end, :)); 
  
% Calculate the temporary bias 
tempBias = mTheta - Theta(1, :); 
  
% A rule of thumb for subtracting the bias is when |bias| > 
std(Theta)/4 
% bias = zeros(1, length(tempBias)); 
% bias(abs(tempBias) > sTheta/4) = abs(tempBias(abs(tempBias) > 
sTheta/4)); 
bias = abs(tempBias); 
  
% Calculate the bootstrapped efficiencies. 
ThetaBoot = Theta(1, :) -bias; 
  
% Calculate the Upper and Lower Bounds (ThetaUB, ThetaLB 
respectively) for 
% the 95% confidence interval boundaries. 
  
  
D = 1./Theta; 
temp = prctile(D(2:end, :), [2.5 97.5], 1); 
ThetaLB = 1./(2*D(1, :) -temp(1, :)); 
ThetaUB = 1./(2*D(1, :) -temp(2, :)); 
  
end 
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RunMe.m 

 

function res = RunMe(X_EXCEL, Y_EXCEL, H_EXCEL) 
% RunMe(X_EXCEL, Y_EXCEL, H_EXCEL) 
%  
% This m file receives as input the Excels (X_EXCEL, Y_EXCEL) that 
contain 
% the firms' input and output respectively. Computes the bootstrapped 
% DEA and writes out to our H_EXCEL the computed results. 
  
format long; 
  
if(~exist('X_EXCEL', 'var')) 
    X_EXCEL = 'gdp1in.xls'; 
end 
  
if(~exist('Y_EXCEL', 'var')) 
    Y_EXCEL = 'gdp1out.xls'; 
end 
  
if(~exist('H_EXCEL', 'var')) 
    H_EXCEL = 'deaBootstrapResults.xls'; 
end 
  
  
% Some initializations 
IOselector = 'O';      % 'I' for input orientation and 'O' for output 
orientation 
VCselector = 'V';      % 'V' for VRS 'C' for CRS 
algo = 'SW';           % Choice of the algorithm SW 
B = 2000;              % # of bootstrap iterations. 
  
% Check whether the excels provided are correct. 
if (~strcmp(xlsfinfo(X_EXCEL), 'Microsoft Excel Spreadsheet')) 
    disp('First Excel Given is not correct.') 
    return 
end 
  
if (~strcmp(xlsfinfo(Y_EXCEL), 'Microsoft Excel Spreadsheet')) 
    disp('Second Excel Given is not correct.') 
    return 
end 
  
% Store their data in local variables. 
X = xlsread(X_EXCEL); 
Y = xlsread(Y_EXCEL); 
  
% Correct the dimensions according to myFun requests. 
X = X'; 
Y = Y'; 
  
% Call the bootstrapped DEA function called myFun.m 
tempRes = myFun(X, Y, IOselector, VCselector, algo, B)'; 
  
% Conversion to cell array with the appropriate Headings above the 
% numerical results for saving in excel form. 
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[m, n] = size(tempRes); 
res = cell(m+1, n); 
res(1, :) = {'DEA Results', 'Lower Bound', 'Bootstrapped DEA', ... 
             'Upper Bound',        'BIAS',            'Sigma'}; 
res(2:end, :) = num2cell(tempRes); 
  
% Write out the results in the H_EXCEL provided. 
[status, message] = xlswrite(H_EXCEL, res); 
  
% In case of error, report it. 
if (status ~= 1) 
 disp('[ERROR ::] In the process of writing out the data with message 
:: ') 
 disp(message) 
end 
end 
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