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1. Objecte i abast  

 

L‟objectiu d‟aquest projecte final de carrera és l‟estudi d‟un sistema de benchmarking que 

consisteix en estudiar alguns dels models d‟estimació d‟eficiència  i realitzar un estudi, basat en 

els càlculs d‟eficiència, a les empreses més important del sector de les telecomunicacions a 

Europa.  

Amb els resultats extrets d‟aquest estudi pràctic, en el meu cas fet al sector de les 

telecomunicacions, però que es podria fer en qualsevol sector, es pot obtenir la informació sobre 

que s‟està fent malament, respecte les altres empreses del sector, o que es pot millorar en les 

empreses ineficients, i com transformar-les en eficients, basant-se en el mètode DEA.   

Primer s‟expliquen 3 paraules clau, que són l‟eficiència, la productivitat i la competitivitat, que 

és la base per fer l‟estudi i del món empresarial. Seguidament veurem les una pinzellada de les 

funcions de producció existents, i a continuació els antecedents de tot el món de l‟eficiència. 

Un cop tenim les bases, passem a explicar els diferents models derivats d‟estimació d‟eficiència, 

tant els models paramètrics com els no paramètrics, donant èmfasi al model DEA el qual és un 

dels models més utilitzats actualment i al que li he donat mes importància.  

Una vegada coneixem tots els models, el següent pas serà la posada en pràctica. 

Es realitzarà un estudi d‟eficiència a empreses de telecomunicacions d‟Europa, basant-se 

principalment en el model DEA, i a continuació amb els models de la funció frontera resolts per 

regressió i programació lineal. Amb aquest estudi observarem el grau d‟eficiència de cada 

empresa i donarà les pautes per de millorar les empreses per tal de fer-les eficients i 

competitives. 
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2. Motivació i Justificació 

 

En els últims anys de la carrera he cursat assignatures relacionades amb la producció com per 

exemple optimització de la producció i administració d‟empreses i organització de la producció, 

que m‟han servit per donar-me compte de la importància de l‟optimització en el món de 

l‟empresa. 

Amb l‟època de crisis que s‟està vivint arreu del món, totes les empreses hauran d‟optimitzar el 

seu funcionament i la seva gestió per tal de poder tirar endavant. El comportament optimitzador 

és la base de la teoria econòmica, així que les empreses que maximitzin el seu benefici es 

consideraran eficients. 

Hi ha tres paraules clau que són l‟eficiència, productivitat i competitivitat que serien la base per 

obtenir èxit  en el món de l‟empresa,  que estan explicades a la introducció d‟aquest treball. 

El coneixement del nivell d‟eficiència de les diferents empreses, servirà per prendre decisions  

respecte als seus recursos per tal d‟una millora, per tant amb aquesta millora podrà obtenir més 

beneficis. 

La motivació que m‟ha mogut a mi, un estudiant d‟enginyeria tècnica de telecomunicacions, per 

fer el projecte d‟un tema d‟organització  empreses és que m‟agradaria, de cara al meu futur, 

encaminar i ampliar els meus coneixements sobre l‟organització industrial per complementar la 

meva formació. 
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3. Introducció: Productivitat i eficiència 
 

El camp de la medició de l‟eficiència productiva a experimentat significatius avenços des del 

treball pioner de Farrell. La principal causa de l‟espectacular creixement d‟aquesta literatura 

radica en la importància de ser objecte d‟estudi: profunditzar en el coneixement de l‟eficiència i 

la productivitat de les empreses. No obstant el camp de la investigació no està ni molt menys 

esgotat. Per una banda sorgeixen noves línies d‟investigació, però, per altre, hi ha alguns 

aspectes conceptuals i metodològics que necessiten un major desenvolupament. A pesar de totes 

les crítiques i problemes metodològics  plantejats, la importància d‟aquest camp d‟estudi és 

innegable. 

Aquest capítol parla de 3 paraules clau per la comprensió del treball presentades a continuació: 

Eficiència productiva: 

El comportament optimitzador és la base de la teoria econòmica, així les empreses que 

maximitzin el seu benefici es consideraran eficients. Per maximitzar el benefici han de complir 

les tres decisions següents: 

a) Entre tots els nivells de producció possibles, a de triar l‟output que maximitzi el 

benefici. 

b) L‟empresa a de triar aquella combinació  d‟inputs que minimitzi el cost de producció. 

La regla que permet prendre aquesta decisió és utilitzar la quantitat de cada factor 

variable fins el punt en què el valor del producte marginal de cada factor s‟iguali al seu 

preu.  

c) No ha de malgastar recursos 

Podem parlar de tres tipus d‟eficiència: 

1. Eficiència d‟escala: quan una empresa està produint en una escala de mida òptima, que és la 

que permet maximitzar el benefici. 

2. Eficiència assignativa: quan l‟empresa combina els inputs en la proporció que minimitza el 

seu cost de producció. 

3. Eficiència tècnica: quan l‟empresa obté el màxim output possible com la combinació d‟inputs 

empleada.   

 

Productivitat: 

Quan es parla de productivitat, normalment es fa referència al concepte de la productivitat 

mitjana d‟un factor, és a dir, al numero d‟unitats d‟output produïdes per cada unitat empleada 

del factor. Tot i que productivitat i eficiència són conceptes diferents, en la literatura econòmica 

el concepte de productivitat mitja d‟un factor s‟ha utilitzat sovint com sinònim d‟eficiència. 

No obstant, la utilització de la productivitat mitja d‟un factor, normalment el treball o la terra, 

per comparar l‟eficiència relativa de varies empreses només tindria validesa en situacions amb 

una tecnologia de coeficients fixos, ja que, d‟una altre forma, no s‟està tenint en compte les 

possibilitats de substitució entre inputs. 
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Aquestes diferencies s‟il·lustren amb un exemple en el que dues empreses produeixen la 

mateixa quantitat d‟output (estan sobre la mateixa isoquanta) però utilitzen combinacions 

diferents d‟inputs. L‟empresa A utilitza menys treball i més capital, pel qual seria més 

«eficient» si la mesura utilitzada fos la productivitat mitja del factor treball. No obstant, si es 

considera la productivitat mitja del factor capital, llavors l‟empresa més «eficient» seria la B. 

Aquest exemple il·lustra l‟escassa utilitat de la productivitat mitja d‟un factor com criteri per 

mesurar l‟eficiència d‟una empresa, donat que el seu valor depèn del factor considerat. 

Aquest inconvenient de les mesures univariants de productivitat s‟ha intentat superar a traves 

del concepte de productivitat totals dels factors (PTF) es pot definir com el quocient entre la 

suma ponderada d‟outputs i una suma ponderada de inputs. (x): 

                                               

i i

j j

a y
PTF

b x


       (3.1)

 

On ai , bj són respectivament les ponderacions d‟outputs i inputs. Si es considera el cas en el que 

es produeix un únic output i les ponderacions dels inputs són els preus dels factors (wj), l‟índex 

es transforma en: 

                                           

1

j j

y y
PTF

w x CT CMe
  
      (3.2)

 

És a dir, en aquest cas, l‟índex de PTF és simplement la inversa del cost mig, pel que PTF i 

eficiència econòmica són conceptes equivalents. Poden definir-se diferents índexs de PTF 

depenent de les ponderacions utilitzades. 

 

Competitivitat (benchmarking): 

El terme «competitivitat» no té una acceptació clara en el món de la microeconomia. Sembla 

que el significat que és dona en la literatura és el de «capacitat per competir». En general es sol 

parlar de millores en la competitivitat però no de com mesurar-les. És a dir, el gran problema 

que té el concepte de competitivitat és que no ha sigut formalitzat matemàticament. 

El principal motiu de la falta de consens sobra la noció de competitivitat es deu a què no és un 

concepte estàndard en la microeconomia neoclàssica. Llavors, d‟on surt el terme i la creixent 

preocupació per ell? La popularitat probablement es degui a Porter (1980). Segons aquest autor, 

el concepte de competitivitat fa referència a la posició relativa que l‟empresa ocupa enfront la 

competència del mercat. Bàsicament, l‟empresa pot ostentar una posició competitiva favorable o 

desfavorable en relació amb els seus competidors. La competitivitat exigeix arribar a algun tipus 

d‟avantatge competitiva, que permeti a l‟empresa obtindre resultats superiors a la mitja del 

sector. 

Tradicionalment, es distingeix dues classes d‟avantatges competitives: costos i diferenciació de 

producte. L‟ estratègia competitiva de l‟empresa deu orientar-se fins la consecució d‟una d‟elles 

(Porter, 1980). L‟avantatge en costos implica reduir el cost al mínim possible, mantenint un 

nivell de qualitat acceptable, és a dir, comparable al del competidor mig. Però l‟empresa també 

pot aconseguir un avantatge competitiu si aconsegueix diferenciar el seu producte, de manera 

que generi més valor per, al menys, un grup de clients, sense que això dispari els costos. 
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Diferencies entre eficiència, productivitat i competitivitat: 

Aquests tres termes són utilitzats en el sentit que és bo per les empreses una millora en 

qualsevol d‟ells, el que fa que a vegades s‟utilitzen de forma indiferent. No obstant, això és un 

error, ja que no només els conceptes fan referència a aspectes diferents de la producció, sinó que 

no és cert que sempre sigui bo un augment dels mateixos. 

Començarem comparant productivitat mitja amb eficiència tècnica. La seva relació pot veure‟s 

amb més facilitat en la figura 3.1., en la que es representa una funció de producció amb 

rendiments decreixents i varies empreses. 

L‟empresa A no és tècnicament eficient, ja que no produeix el màxim que es pot produir amb la 

quantitat d‟inputs que utilitza, mentre que B i C si ho són. Un pas d‟A a B significa que 

augmenta l‟eficiència tècnica i també la productivitat del factor X (mesura pel pendent del radio 

vector que surt de l‟origen). En canvi, el pas d‟A a C implica un augment de l‟eficiència però 

una disminució de la productivitat. Per últim, en el pas de B a C, les dues tècnicament eficients, 

disminueix la productivitat. 

Per tant, no sempre una millora en l‟eficiència porta associada una millora en la productivitat 

(pas d‟A a C) i viceversa (pas de C a B). La clau està en entendre que fixant una de les dos 

variables (output o input) els dos conceptes són equivalents, però quan els dos varien, la 

productivitat es veu afectada necessàriament per un efecte mida que incorpora la llei dels 

rendiments decreixents i que implica que majors produccions només puguin assolir a costa 

d‟una menor productivitat.  

 

Figura 3.1: Diferencies entre eficiència tècnica i productivitat mitja 

 

Amb respecte a la competitivitat, pot considerar-se que aquest concepte engloba el d‟eficiència i 

el de productivitat. La productivitat és el concepte menys ample dels tres, ja que es refereix tan 

sols a la part productiva, mentre que el d‟eficiència incorpora la dimensió maximitzadora del 

benefici. La pregunta que sorgeix ara és si una empresa que estigui maximitzant beneficis pot no 

ser competitiva. La resposta és que si, ja que el concepte d‟eficiència acaba amb la producció de 

l‟output maximitzador del benefici al mínim cost, però encara queda vendre l‟output. Aquí és on 

el concepte de competitivitat té el seu forat al poder explicar perquè empreses aparentment igual 
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d‟eficients poden obtindre resultats econòmics (beneficis) diferents. Això implica en certa 

manera apartar el supòsit de competència perfecte per incorporar dos elements centrals de la 

avantatge competitiva de les empreses: la idea de diferenciació i, per tant, la de què el preu és 

una variable de decisió de l‟empresa. 

Un camp en el que s‟han relacionat molt les idees de productivitat i competitivitat és el del 

comerç internacional. De fet, una idea bastant estesa és que un augment en la productivitat d‟un 

país provoca una millora en la seva competitivitat. Krugman (1994) desmitifica aquesta creença, 

argumentant que els augments en productivitat són bons per un país perquè permeten produir 

més amb els factors existents però poc te a veure amb la competitivitat.   

Amb respecte a les diferencies entre eficiència i competitivitat, l‟avantatge en costos te molt a 

veure amb l‟eficiència productiva, donat que per minimitzar el cost és necessari controlar totes 

les fonts d‟ineficiència (tècnica, assignativa, d‟escala...). D‟aquest mode, l‟estratègia en costos 

emfatitza la consecució d‟economies d‟escala, efecte experiència, automatització de feines, 

controls rígids sobre la productivitat de les línies de producció, eliminació de despeses 

supèrflues, etc. Per altra banda, el control de l‟eficiència segueix sent important en les empreses 

que opten per una estratègia de diferenciació, però queda relegat a un segon lloc. L‟important és 

oferir un producte de qualitat, millor que el de la competència, que satisfaci millor les 

necessitats del client a un cost raonable. 
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4. Funcions de producció 

La funció de producció és la relació que existeix entre el producte obtingut i la combinació de 

factors que s'utilitzen en la seva obtenció. 

Cada tipus d'activitat empresarial, industrial, o simplement qualsevol activitat 

productiva (entengui's, per activitat productiva la que combina els factors de la 

producció amb l'objectiu d'obtenir un resultat materialitzat en un bé, o en la prestació 

d'un servei) tindrà una funció de producció diferent. 

 D'aquesta manera podem pensar diferents exemples de funcions de producció. 

Suposem un agricultor que es dedica al cultiu del blat. Aquest empresari utilitzarà la 

terra de què disposa, les llavors, treball, maquinàries fertilitzants, tecnologia de reg, etc. 

La funció de producció li indicarà al nostre agricultor quins són els nivells de producció, 

quantitat de blat, que arribarà mitjançant la combinació de tots els factors de la 

producció que té a la seva disponibilitat en aquest moment. Això últim és important, la 

dimensió temporal. Amb això volem dir que la funció de producció fa referència a un 

moment del temps en què la tecnologia està donada, si ocorre una innovació o retrocés 

tecnològic, és a dir, si ocorre un canvi en la tecnologia, la funció de producció canviarà. 
 

 

Figura 4.1. Funció de producció 

Existeixen moltes funcions de producció aquí s‟observaran unes quantes  vistes a Garcia, 

Francisco. 2004 : 

1. Productivitat total (PT) 

PT=Q=f(X,X
0
)             (4.1) 

S‟anomena X com l‟ input que roman variable i la resta dels inputs que continuen fixos es 

denoten X
0
. 

Suposant que només intervé un factor variable. La productivitat total esta donada per la variació 

del volum total del producte, al variar les quantitats empleades del factor. 
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2. Productivitat mitja (PMe): 

PMe=PT/x             (4.2) 

PMe=f(X,X
0
)/X            (4.3) 

És la quantitat de producte generat per cada unitat d‟inputs utilitzats. 

3. Productivitat Marginal (PMg): 

PMg=ΔPT/ΔX=∂PT/∂X            (4.4) 

Representa l‟ultima unitat generada de producte, per la ultima unitat d‟input variable utilitzada. 

Etapes de la funció de producció simple: 

-Etapa I, Rendiments Creixents: A l'incrementar els factors productius la quantitat obtinguda 

augmenta de forma més que proporcional. S'inicia on el nivell de X és zero i finalitza al nivell 

en el qual el PMe i el PMg es creuen, és a dir en el punt de l'Òptim Tècnic.  

 

Òptim Tècnic: És aquella combinació d‟input variable i input fix que fan constant o fix 

el producte mitjà.  

 

-Etapa II, Rendiments Decreixents:  S'inicia en el màxim gradient i finalitza al nivell de l‟input 

per al qual el PMg es fa zero i el PT assoleix el seu màxim, és a dir en el Màxim Tècnic. 

Màxim Tècnic: És aquella combinació d'input variable i l' input fix que permeten 

aconseguir un màxim en la corba de la productivitat total.  

 

En aquesta etapa la corba del PMe és decreixent, però no arriba a ser zero. A mesura que 

augmenta l‟input variable, la producció s'incrementa però en menor proporció. Aquesta és 

l'etapa racional de producció.  

 

-Etapa III, Rendiments Negatius: Comença en el punt del màxim Tècnic i finalitza quan el PT  i 

el PMg es fan igual a zero.  

 

La corba de producte total es divideix en tres etapes de producció com il·lustra la següent 

gràfica. 

 

Figura 4.2. Etapes de la funció de producció 
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Producció amb diversos inputs variables (relació input- input) 

Objectius: 

-Determinació de la combinació òptima de factors. 

-Quina combinació de factors proporciona màxim benefici. 

Quan una empresa pot canviar l‟ús d‟un input actua a curt termini, mentre que a llarg termini 

poden canviar tot els inputs.  

Simplificant, si només hi ha inputs variables, la funció de producció és del tipus: 

    Q=f (K,L)              (4.5) 

Isoquantes: 

Mostren totes les combinacions d‟inputs o factors que una empresa pot utilitzar per obtindre una 

quantitat específica de producte (Corba d‟iso- producció). 

Corba Isoquanta: 

   Q=f(K,L)             (4.5) 

Característiques d‟una corba Isoquanta: 

·Deu tindre pendent negativa en tots els punts que indiquen les combinacions que l‟empresari       

funcional i racional deu utilitzar. 

·Les isoquantes no es tallen entre si. 

·La corba isoquanta és convexa amb respecte a l‟origen (generalment). 

 

Figura 4.3. Mapa d‟isoquantes 

La figura 4.3. és un mapa d‟isoquantes on es representen tres corbes isoquantes, cada una de les 

quals  informa d‟un volum de producció, Q1,Q2 i Q3 cada un més elevat que l‟anterior.  X i Y 

representen dos factors productius qualsevol, usualment capital i treball. 
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Isocostos:  

Línies que mostren totes les combinacions possibles de treball i capital que poden comparar-se 

amb un cost donat. 

C=wL+rK                 (4.6) 

Seguint amb el supòsit: Q=f(K,L) 

Suposant: w, és el preu del factor treball (L) 

       R, és el preu del factor capital (K) 

Pendent de la recta d‟isocostos: - W/r 

 

Figura 4.4. Corbes isocostos 

·Punt òptim (minimització de costos): B 

·El punt A no minimitza el cost. Els recursos no són assignats eficientment. 

·En A i B els costos són iguals; però en B es produeix més.  

·El punt C implica un cost menor però també menor producció. El punt D és inabastable. 

·En el punt B: 

  El pendent de la recta d‟isocost = Tassa de substitució tècnica. 

  sigui:   -W/r = - ΔK/ΔL             (4.7) 

  O també: 
𝑤

𝑟
=

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
    =>    

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑊
 =  

𝑃𝑀𝑔𝐾

𝑟
            (4.8) 

·La unió dels punts de tangència formats per un desplaçament paral·lel de la recta d‟isocostos 

dona lloc a l‟anomenada “camí d‟expansió o ruta d‟expansió de l‟escala” 
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Taxa Marginal de Substitució Tècnica: 

 

Mesura la quantitat que un factor ha d'augmentar per substituir la disminució en una unitat de 

l'altre factor per produir la mateixa quantitat de producte.  

 

Casos: 

a) Maximitzar la quantitat de producte donada una quantitat limitada de diners.  

b) Minimitzar el cost, donada una quantitat determinada d'entrades per a fabricar el producte 

final.  

 

Producció conjunta (relació producte- producte): 

Objectius:  

a) Determinació les combinacions òptimes de productes  

b) Quina combinació de productes proporciona màxim benefici o minimitza els costos.  

 

Producció conjunta Acoblada: 

És quan es pot obtenir dos o més productes d'un procés de producció, però la quantitat que 

s'obtingui d'un d'ells està subjecte a la quantitat que s'obtingui de l'altre producte. 

 

Producció conjunta no Acoblada: 

És quan es produeixen dos o més articles, però si un d'ells augmenta l'altre disminueix o 

viceversa pel fet que els productes derivats competeixen pel mateix recurs.  

 

Simplificant, si només hi ha un input principal i escàs, la funció de producció és del tipus:  

X = h (q1,  q2)               (4.9) 

 

On X, representa una corba de transformació d'un recurs escàs.  

q1 i q2  representen subproductes.  

 

Corba Isoingrés: 

Mostra totes les combinacions de dos productes que es poden emprar amb una estimació 

d'ingrés total donat per a aquests productes. 

 

 
Figura 4.5. Corba isoingrés 

Casos: 

a) Donada una quantitat específica d‟input, maximitzar la combinació de productes.  

b) Donada una capacitat màxima de producció, minimitzar el cost de l‟input. 
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5. Antecedents i la funció frontera  

Tal i com diu Hernández, Clamente (2003) en la seva tesis, donat el paper crucial que té el 

concepte de funció de producció en el concepte és lògic que en un principi hagin existit intents 

que tractaran de definir l'eficiència a partir de la seva coneixement previ ja que, al cap i a la fi, 

és l'expressió matemàtica de la relació tècnica existent entre factors i productes. Així Debreu 

(1951) ofereix ja una definició de mesura d'eficiència basant-se en una ràtio de distàncies. 

Aquest ràtio quantificaria la proporció en què la situació obtinguda en una economia s'allunya 

de l'òptima, considerant com a tal aquella en la que va ser impossible augmentar la satisfacció 

d'algun individu sense, almenys, disminuir la d'un altre. Aquesta manera de concebre la 

quantificació de l'eficiència, tot i que no depenia de les unitats de mesura, presentava la 

dificultat de necessitar de l'existència d'un sistema intrínsec de preus que homogeneïtzar les 

magnituds de béns comparades en el procés del càlcul del paràmetre d'eficiència mitjançant el 

còmput de la ràtio de distàncies. 

 

Koopmans (1951 i 1970-1980) va ser més genèric al demarcar un principi d'eficiència més 

ampli, evitant així la limitació de la idea d'eficiència de Debreu. Partint de la consideració d'un 

marc de possibilitats tècniques molt similar al model Input-output de Leontief, defineix a un 

punt eficient com aquella combinació de producte net que, sent factible, posseeix la propietat 

que qualsevol increment en una de les seves coordenades pot ser aconseguida només a costa de 

disminuir almenys una de les restants. En qualsevol cas, en tot el capítol escrit per Koopmans 

no hi ha cap referència a la manera de mesurar aquesta eficiència. Tan sols esmenta la seva 

pròpia concepció de la mateixa. Amb aquest panorama era necessari trobar una noció que fos 

genèrica i mesurable. Aquest va ser precisament un dels propòsits de Farrell (1957) de qui 

Koopmans (1951) i Debreu (1951) poden ser considerats com antecessors i la transcendència 

queda patent pel fet que estudis sobre mesurament d'eficiència posteriors al seu han pres com a 

base la seva formulació teòrica (Mancebones (1996) i Salinas (1995). 

Farrell (1957) delimitar dos conceptes d'eficiència: eficiència tècnica i eficiència assignativa o 

de preu. La primera la va definir com l‟encarregada en produir el màxim possible a partir d'uns 

inputs donats. La segona va entendre que l‟obtenia aquella unitat productiva que utilitzés una 

combinació d'inputs que, amb el mínim cost, arribés a un output determinat a uns preus 

preestablerts. En funció de la primera i seguint la seva argumentació per al cas simple Farrell va 

suposar una empresa que emprés dos factors per generar un output baix rendiments constants a 

escala i total coneixement de la funció de producció (veure figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1. Eficiència tècnica en el model de Farrell 
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En el gràfic anterior la corba II ' és la isoquanta unitària, de manera que representaria les 

combinacions mínimes d'inputs X1 i X2 necessàries per generar una unitat de producte. És a dir, 

qualsevol combinació d'inputs d'aquesta isoquanta serà eficient per produir una unitat d'output. 

D'aquesta manera, R seria una assignació eficient mentre que Q no, per què empra més entrades 

per aconseguir el mateix producte. En aquest sentit, l'eficiència tècnica de Q vindria donada per 

OR / OQ. No obstant això, en l'anterior raonament, no s'han considerat en cap moment els preus 

dels factors. Farrell els va introduir en el seu treball en considerar l'eficiència assignativa o de 

preu. Des d'aquest punt de vista, la recta BB ' reflectiria la relació existent entre els preus dels 

recursos mitjançant la seva pendent. En aquest sentit, R ' i no R seria l'assignació eficient ja que 

potser les dues fossin eficients tècnicament però només R'  pot ser adquirida als preus 

preestablerts amb el mínim cost possible (ja que el punt d'equilibri del productor es deriva de la 

tangència de la recta de restricció pressupostària amb l‟isoquanta). 

 

En aquest sentit, el mesurament de l'eficiència preu o assignativa de l'assignació R vindria 

donada per OS / OR. És a dir, si es desitgés canviar les proporcions d'inputs fins al mateix tipus 

que la reflectida per R' i mantenir l'eficiència tècnica constant, els costos haurien de ser 

disminuïts en una proporció US / OR. Finalment, Farrell va definir l'eficiència global com el 

tipus d'eficiència que presentaria una assignació en cas de ser eficient des del punt de vista 

tècnic i assignat, establint que seria igual al producte de les dues mesures d'eficiència: (OR / 

OQ) • (US / OR) = (US / OQ).               (5.1) 

A més, Farrell també va fer explícit el mode de mesura de l'eficiència i la seva interpretació 

geomètrica per al cas en què la funció de producció no fos coneguda. En aquest últim cas, va 

obtenir una expressió analítica de mesura de l'eficiència relativa de diferents unitats productives 

sota les hipòtesis de convexitat de les isoquantes, rendiments constants a escala i pendent no 

positiva de la isoquanta. La primera, la convexitat de les isoquantes, implicava que si dos punts 

eren obtenibles en la pràctica, llavors la combinació convexa de dos també. La segona, els 

rendiments constants a escala, suposaven l'existència d'una relació invariable entre la 

modificació dels inputs i l'obtenció de l'output, la qual cosa merament suposava que els 

processos representats per les combinacions d'inputs i outputs de dos punts qualssevol no 

interferissin entre si . Finalment, la no positivitat del pendent de la isoquanta va ser necessària 

per evitar que qualsevol increment en els dos factors comportés una reducció de l'output. Així, 

aquests supòsits, en tant que restringien la forma de les corbes de nivell de la funció de 

producció (isoquantes), introduïen limitacions en la pretensió inicial d'aconseguir mesures 

d'eficiència sense conèixer la relació funcional que lligarà els inputs amb els outputs. En 

qualsevol cas, Farrell va especificar que en un conjunt d'observacions tal com l'exposat en la 

figura 5.2., la isoquanta escollida per ser considerada eficient seria la TT '. 
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Figura 5.2. Eficiència en el model de Farrell 

 

En el gràfic anterior es representen diferents combinacions de factors utilitzades per generar una 

unitat de producte. En definitiva, la isoquanta eficient (TT ') estaria constituïda pel conjunt de 

punts més propers a l'origen i les combinacions convexes entre ells (combinacions hipotètiques 

o fictícies) ja que qualsevol vector de recursos fora de la mateixa empraria més d'almenys un 

dels inputs per obtenir la mateixa quantitat unitària d'output. Fetes aquestes consideracions 

sobre el seu treball, a continuació Farrell va estimar oportú explicar alguns matisos de la seva 

manera d'obtenir índexs d'eficiència. Ha recalcat que era una mesura realitzada prenent com a 

referència un conjunt d'unitats productives, és a dir, relativa. A més, era sensible a la variació 

del nombre d'empreses incloses en la comparació. També va insistir en la hipotètica 

homogeneïtat dels factors de producció assenyalant que el seu compliment no és imprescindible 

si l'heterogeneïtat es distribueix entre les empreses. D'altra banda, va considerar que les 

diferències en la qualitat mitjana d'un factor podrien ser problemàtiques ja que, en aquest cas, 

l'índex reflectiria tant l'eficiència per la qualitat de factors com per l'adequada gestió. No obstant 

això, si les diferències qualitatives fossin mesurables el problema també podria evitar-se 

mitjançant l'homogeneïtzació de la qualitat. En qualsevol cas, el significatiu és que l'autor va 

proporcionar una definició d'eficiència encara avui utilitzada, una manera de mesurament de la 

mateixa i un mètode d'aproximació empírica a la frontera de eficiència quan la funció de 

producció és desconeguda i l'únic possible és utilitzar les observacions d'entrades empleats i 

productes generats. 

Farrell (1957), a més de l'estudi de l'eficiència al nivell de l'empresa introdueix mesures 

d'eficiència agregades per a tota la indústria. Això és el que ell anomena, eficiència estructural i 

indica el grau en què una indústria es manté al nivell del comportament de les seves empreses 

més eficients. L'eficiència estructural d'una indústria és major en la mesura que la distribució de 

les empreses es concentra en la proximitat de la seva frontera cap a l'origen en el pla de les 

entrades.  
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L'estimació de funcions de producció frontera sota condicions de rendiments creixents a escala, 

és important i difícil. Farrell i Fieldhouse (1962), discuteixen dues solucions per a aquest 

problema:  

La primera, consisteix a agrupar observacions d'acord amb els productes i llavors estimar la 

funció de producció eficient per a cada grup de productes separadament. Els autors van 

anomenar  aquest procediment Mètode d‟Agrupament. L'estimació de les funcions de producció 

eficients per aquest mètode, preveu dues classes de variacions: primer, errors d'observació (el 

tipus d'error aleatori comunament tractat amb treball estadístic) i en segon lloc, variacions en 

l'eficiència, el que pot conduir a desviacions de les observacions en una sola direcció respecte a 

la funció de producció eficient . 

La segona solució coneguda com Mètode Global, considera una funció de producció que 

relaciona la quantitat X d'un sol producte amb les entrades (inputs) x1, x2, ..., xn. Aquesta 

funció de producció es pot interpretar com la major quantitat de X que pot ser obtinguda de 

qualsevol conjunt d'insums donat, i es representa la manera següent: 

 

 X = f (x1, x2, ..., xn)          (5.2)  

 

Alternativament, podem pensar en com determinar el conjunt de totes les combinacions 

d'entrades i productes que són tècnicament possibles. En aquest cas, hem de representar per la 

següent desigualtat:  

 

X ≤ f (x1, x2, ..., xn)          (5.3) 

 

Aquest conjunt de punts algunes vegades es refereix al conjunt de punts assolible, i quan es 

parla que la funció de producció és convexa, realment es vol dir que el conjunt de punts 

assolible és convex (Farrell i Fieldhouse, 1962). 

 

Farrell més tard va proposar computar els paràmetres de la funció frontera, a través de la forma 

Cobb-Douglas. Aigner i Chu el 1968 van ser els primers a seguir el suggeriment de Farrell. Ells 

van especificar una funció de producció frontera Cobb-Douglas, que requeria que totes les 

observacions estiguessin sobre o sota la frontera. El seu model pot ser escrit de la manera 

següent:  

 

ln y = ln f (x) - u          (5.4)     

0

1

ln ln
n

i i

i

y x u 


           (5.5) 

 

Els paràmetres del vector α = (α0, α1 ,..., αn) poden ser estimats a través de la programació lineal 

o mitjançant la programació quadràtica. L'eficiència tècnica de cada observació pot ser 

computada directament del vector de residus, ja que "u" representa la ineficiència tècnica. 
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5.1. Contribucions de Farrell  
 

La contribució de Farrell va ser trencar el camí en tres aspectes (Farrell, 1957): 

 

1. Les mesures d'eficiència van ser basades en les contraccions o expansions radials uniformes 

des de les observacions ineficients cap a la frontera.  

 

2. La frontera de producció va ser especificada com les variables lineals més pessimistes de 

l'entrellaçament de les dades.  

 

3. La frontera va ser calculada a través de la solució de sistemes d'equacions lineals, obeint a 

dues condicions sobre la unitat isoquantes:  

a) Que el seu pendent no és positiu. 

b) Que cap punt observat cau entre aquest i l'origen. 

 

 En l'elecció d'un benchmark de la frontera de producció Farrell adopta un enfocament més 

pràctic, començant amb consideracions d'enginyeria i acabant amb recomanar millors pràctiques 

(Forsund i Sarafoglou, 2000). Ell va deixar passar una connexió amb la teoria de la producció 

axiomàtica que hauria estat molt apropiada per motivar la seva elecció de la contracció o 

expansió radial d'una observació a la frontera, a saber el concepte de la funció de distància 

introduït als economistes per Shephard ( 1953).  

Shephard utilitza la funció de distància com un recurs crucial quan es va establir la dualitat 

fonamental entre producció i costos. 

 

En el seu estudi, Farrell va suggerir l'aplicació empírica de les seves idees per mitjà de dos 

camins: 

- Establir una manera funcional, que constituirà la Frontera eficient. També va suggerir 

utilitzar la forma Cobb-Douglas, per la seva senzillesa.  

- Trobar la frontera eficient resolent equacions lineals. D'aquesta manera, també va 

deixar els fonaments perquè puguin calcular els índexs d'eficiència per programació 

lineal.  

Aquestes dues possibilitats presentades per Farrell es van desenvolupar, posteriorment, 

mitjançant dues formes d'estimar la frontera de referència: l'aproximació paramètrica i 

l'aproximació no paramètrica.  

 

 

Mètodes analítics Paramètrics No paramètrics 

Determinístics Programació matemàtica  Anàlisi envolvent 

   paramètrica i anàlisi de de dades 

  frontera determinística   

Estocàstics Anàlisi estocàstic de  Anàlisi envolvent 

  frontera de dades estocàstiques 
Taula 5.1. Models analítics. 
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6. Models derivats d’estimació d’eficiència 
 

6.1. Aproximació paramètrica 
En aquest enfocament s'especifica una forma funcional concreta per a la frontera, estimant els 

seus paràmetres mitjançant programació matemàtica o tècniques economètriques (Álvarez 

Pinilla, 2001).  

 

L'existència d'una relació paramètrica coneguda entre outputs i inputs possibilita l‟estimació de 

la funció de producció mitjançant l'ús de tècniques economètriques. Tenint en compte que no hi 

ha una justificació teòrica per especificar la funció de producció mitjançant una única funció 

paramètrica, el principal inconvenient d'aquests models, és que els possibles errors en 

l'especificació poden confondre's amb la ineficiència tècnica. El seu principal avantatge, però, és 

que són models economètrics i per tant els estimadors obtinguts per la ineficiència gaudeixen de 

propietats estadístiques conegudes. Al llarg d'aquest capítol es van a exposar models 

paramètrics teòrics associats a la producció d'un únic output, encara que en alguns casos es 

puguin estendre a situacions en què es produeixen més d'un output efectuant, en aquest cas, 

l‟estimació de l‟eficiència tècnica mitjançant la formulació de funcions distància estocàstiques 

(veure Kumbhaka i Lovell, 2000, pàgs. 93-95). En general, la diferència fonamental dels models 

paramètrics que exposarem en aquest apartat, consisteix en el tipus de dades a disposició de 

l'investigador en l‟estimació de l‟eficiència. I per tant en les solucions donades en cada cas, 

s‟utilitzaran dades de panell o de tall transversal segons la disponibilitat de la informació.   

 

 

6.1.1. models de dades de tall transversal 

 

Els models aplicats a dades de tall transversal van ser els primers que es van desenvolupar tot i 

que el principal avantatge d‟un model paramètric és que tenen un caràcter economètric, també 

van prosperar, sobre tot en els primers temps, models determinístics.  

Les dades de tall transversal mostren els valors que adopten les magnituds en un moment precís 

del temps en diferents llocs o en diferents grups socials. 

 

Sorgeix, d‟aquesta manera, la classificació de les fronteres en dos tipus: les fronteres 

determinístiques i les fronteres estocàstiques. 

  

·Fronteres determinístiques: són les que atribueixen tota la desviació a la ineficiència. El treball 

de Farrell i les posteriors fins 1977 van seguir aquesta línia. Una funció de producció 

determinística pot escriure‟s com: 

 

Y= f (x) - u                (6.1) 

 

On u és una pertorbació aleatòria no negativa, que mesura la distancia de cada empresa a la 

frontera de producció. 

 

·Fronteres estocàstiques: considera la naturalesa estocàstica, naturalesa al atzar de la producció, 

incloent un terme d'error compost. L'error compost presenta dues parts, un component aleatori, 

que representa successos no controlables per l'empresa (clima, etc), i un component atribuït a la 

ineficiència (distància de cada empresa a la seva frontera estocàstica). Pot modelizar-se de la 

següent manera: 

 

Y=f (x) + ε,   ε= v-u               (6.2) 

  

on la pertorbació aleatòria v és un terme d'error simètric que se suposa idèntica i 

independentment distribuït amb mitjana 0. El terme d'error u es suposa que és no negatiu i es 

distribueix independentment de v, seguint una distribució d'una cua.  
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Per tant, la frontera de producció estocàstica serà:  

 

Y
*
= f (x) + v               (6.3) 

 

En funció d'aquesta nova classificació, continuarem revisant els estudis d'eficiència paramètrics, 

realitzats des de 1977, d'acord a si utilitzen fronteres determinístiques o estocàstiques. 

 

a) Aproximacions paramètriques amb fronteres determinístiques 

 

El treball d‟Aigner i Chu (1968) va ser el primer a utilitzar formes funcionals concretes per a 

l'estimació de l'eficiència. Van ajustar una funció Cobb-Douglas emprant programació 

matemàtica, imposant que els residus fossin no negatius. El seu model és:  

 

 

0ln ln ln jj
Y x u       0u             (6.4) 

 

on β és un paràmetre desconegut a estimar i u és una variable aleatòria no negativa, associada 

amb la ineficiència tècnica. Aquesta última obliga que y ≤ f (x). 

 

 Aigner i Chu plantegen dues formes per a l'estimació dels paràmetres:  

  Mitjançant programació lineal, minimitzant la suma de les desviacions absolutes, amb la 

condició que cada desviament sigui no positiu.  

  Mitjançant programació quadràtica, minimitzant la suma del quadrat de les desviacions. 

Aquesta forma, més complexa.  

 

L'eficiència tècnica (e 
-u

) es determina com el quocient entre la producció actual (Y) i la 

producció potencial (Y
*
).  

*

u Y
e

Y

 
                (6.5)

 

 

Exemples d'aplicacions sobre el model d‟Aigner i Chu pot trobar en els treballs de Bravo-Ureta 

i Rieger (1990) i Neff et al. (1993). Cal advertir que aquest model de vegades és considerat 

entre els models no paramètrics, ja que la seva resolució no es basa en tècniques economètriques 

sinó que utilitza programació lineal, lligada als models no paramètrics. A més, també és usual 

que es defineixi als mètodes paramètrics com aquells en els que se suposa una distribució 

determinada als errors.  

 

Si s'accepten aquestes postures, el treball d‟Aigner i Chu no compleix amb els requisits per ser 

considerat dins dels mètodes paramètrics. Llavors el primer treball que va aplicar un model per 

a l'estimació de frontera per mètodes paramètrics, resolt per tècniques estadístiques, seria el de 

Afriat (1972). El seu model:  

 

y= f (x) · e 
–u

                (6.6) 

 

o bé, prenent logaritmes: 

ln y= ln f (x) – u                (6.7) 

  

El model proposat per Afriat és similar al de Aigner i Chu, però per a la seva resolució va 

suposar que els errors, en aquest cas e
-u

, es distribuïen segons una funció de tipus beta. 

Richmond (1974) va trobar que això era equivalent a suposar una distribució gamma per u. 
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Schmidt (1976) demostra que si la distribució d'errors d‟u se suposa exponencial, l'estimació de 

la frontera (per màxima verosimilitud, explicat en el següent epígraf) coincideix amb la de la 

programació lineal, i si la distribució d‟u se suposa seminormal, coincideix amb la de la 

programació quadràtica.  

 

El treball d‟Afriat posa les bases per als treballs que posteriorment van presentar Aigner, Lovell 

i Schmidt (1977), d'una banda, i (simultàniament) Meeusen i Van den Broeck (1977), de l'altra, 

introduint la frontera de producció estocàstica.  

 

Això ve a demostrar que és important encertar en especificar una distribució al errors ja que 

com es veurà en els apartats les estimacions de les funcions frontera van a dependre de la 

hipòtesi formulada en relació amb la distribució dels errors. 

 

Els principals mètodes d‟anàlisis d‟eficiència utilitzant aproximacions paramètriques amb 

fronteres determinístiques són les següents:  

 

· Mínims quadrats ordinaris corregits per translació a la mitja. 

· Mínims quadrats ordinaris corregits per translació al extrem. 

· Màxima versemblança 

· Frontera probabilística. 

 

Estimació per mínims quadrats ordinaris 

 

Tot i que nombrosos articles fan referència simplement a l‟estimació per mínims quadrats 

ordinaris, en realitat són dos els models: Mínims quadrats ordinaris corregits per translació a la 

mitja, mínims quadrats ordinaris corregits per translació a l‟extrem. 

 

- Mínims quadrats ordinaris corregits per translació a la mitja: 

 

El primer treball presentat va ser el de Richmond (1974). Aquí es considera una funció de 

producció del tipus Cobb-Douglas en forma lineal, com la següent: 

( ) 0

1

ln ln ln
i n

x i i

i

y f u x u 




       0u            (6.8) 

Richmond va proposar una distribució gamma pels residus i va estimar els paràmetres per una 

correcció als paràmetres estimats per la tècnica de mínims quadrats ordinaris. Va anomenar a 

aquesta tècnica mínims quadrats corregits (Fornsud et. Al, 1980) 

La dificultat que es va trobar amb aquest model és que algunes observacions poden quedar per 

sobre de la funció de producció frontera, la qual no resulta apropiada si s‟està avaluant 

eficiència tècnica d‟empreses individuals. 

 

 - Mínims quadrats ordinaris corregits per translació a l’extrem: 

 

Mètode suggerit per Greene (1980a), consisteix en estimar en primer lloc una funció de 

producció mitjana per mínims quadrats ordinaris (MQO), i corregir el terme independent 

afegint-li el màxim residu positiu obtingut per estimació. D'aquesta manera, tots els residus 

seran negatius, menys un, que serà nul i que serà considerada l'observació eficient. Les 

observacions es trobaran per sota de la frontera, a excepció de la corresponent al màxim residu.  

El problema que es planteja (Álvarez Pinilla, 2001) és que si s'estima per MQO la funció Y=f(x) 

–u  la mitjana dels residus no pot ser 0, ja que u ha de ser positiu. Considerant μ la mitjana de la 

distribució d‟u, una funció de producció de Cobb-Douglas pot escriure‟s com: 

 

0ln ( ) ln ( ),j jY u x u            0u            (6.9) 
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El terme de l'error de l'equació transformada (u-μ) té mitjana 0, de manera que l'aplicació de 

MQO proporciona estimacions no esbiaixades de tots els paràmetres, a excepció de  β0. 

Corregint aquest pel màxim residu positiu, s'obté una estimació consistent del terme constant de 

la frontera.  

 

L'estimació per aquest model presenta, però, el desavantatge que, en general, hi ha una sola 

observació eficient, i basant-se en ella s'obté el major residu. D'aquesta manera, el mètode és 

extremadament sensible a valors anòmals (outliers). 

 

- Estimació per màxima versemblança 

 

Per aplicar l'estimació de màxima versemblança és imprescindible fer hipòtesis sobre la 

distribució dels errors u. Aquesta hipòtesi presenta un inconvenient ja que a priori no hi ha 

arguments vàlids per determinar el tipus de distribució d'aquests errors.  

Un altre inconvenient de l'estimació màxim versemblant en funcions fronteres determinístiques 

és que el rang de la variable dependent depèn dels paràmetres que es van a estimar, Schmidt 

(1976). (Això és així perquè y ≤ f (x) conté els paràmetres a estimar). Això viola una de les 

condicions de regularitat necessàries per demostrar el teorema general que els estimadors 

màxim versemblants són consistents i asimptoticament eficients. D'aquí que les propietats 

estadístiques dels estimadors màxim versemblants s'haurien de considerar de nou.  

Green (1980 a) ho va fer i va demostrar que les propietats asimptòtiques dels estimadors 

màxims versemblants es mantenen si la funció de densitat d‟u compleix les següents condicions:  

 

a) La funció de densitat d‟u és zero, quan u = 0.  

 

b) La derivada de la funció de densitat d‟u s'acosta a zero quan o s'aproxima a zero. 

  

Green (1980 a) assenyala que la distribució gamma satisfà aquests criteris i per tant pot utilitzar: 

 

 f (u) = G (λ, P) = λ
p
 /Γ (P) · u

p-1
 · e

-λu
               u ≥ 0, λ > 0, P> 2        (6.10) 

 

Entre moltes distribucions, que compleixen aquestes propietats i que per tant poden utilitzar són 

la lognormal i la chi-quadrat.  

 

Contràriament, les distribucions exponencials i normal truncada no es poden utilitzar en no 

complir les propietats anteriors.  

No obstant això presenta un inconvenient que assenyala el propi Green i és el que l'eficiència 

tècnica està condicionada per consideracions estadístiques.  

 

Aigner, Lovell i Schmidt (1977) la calculen per al cas en què v es distribueix N(0, ζv) i és  

distribueix |N(0, ζv) | : 

                                         𝑓 𝜀 =
2

𝜎
∅  

𝜀

𝜎
  [ 1 − φ  𝜀

𝜆

𝜎
 ]         (6.11) 

On ∅(·) i φ (·) son, respectivament, la funció de densitat i la funció de distribució d‟una N(0,1). 

I,       𝜎2
 = ζu

2 
+ ζv

2 
 i λ= ζu / ζv.            (6.12) 

En l'anàlisi empíric es pot donar el cas que ζu
2
= 0. Això pot interpretar-se com evidència 

d'eficiència tècnica, i alienes a les empreses, i purament aleatòries, les desviacions de la 

frontera, que coincideix amb l‟estimació per MQO. Schmidt i Lin (1984) proposen com a test de 

l'existència de frontera estocàstica d'eficiència el contrast de asimetria dels residus de 

l‟estimació MQO. 
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Segons Millán (1986), els estimadors màxims versemblants que compleixen les condicions de 

Green 1980 a) i de les que es coneixen les seves propietats estadístiques, representen una 

modificació substancial sobre els estimadors de frontera determinística que s'han vist 

anteriorment. Aquesta modificació consisteix en què la frontera no és assolida i no hi ha, per 

tant, punts sobre ella. Això fa que en aquest cas s'allunyi la funció frontera de la funció de 

producció convencional. 

 

- Estimació per frontera probabilística 

 

El treball de Timmer (1971) intenta corregir el problema de l'alta sensibilitat que presenten els 

mètodes d'anàlisi d'eficiència amb funcions frontera als valors extrems (que poden ser anòmals). 

Seguint un suggeriment de Aigner i Chu, el seu mètode va consistir a estimar la frontera per 

programació lineal, permetent que un determinat percentatge de les observacions romangui per 

sobre de la frontera.  

 

Considerant una funció Cobb-Douglas, suposant que hi ha n observacions i m factors, tenim: 

 

 

1

ˆ ln
m

i ij j

i

a x y


  j=1...n             (6.13) 

 

És a dir que: 

 

 

1

ˆPr[ ln ln ] 1
m

i ij j

i

a x y


   j=1…n           (6.14) 

 

La frontera probabilística es calcula obligant a què se superi una certa probabilitat P 

 

1

ˆPr[ ln ln ]
m

i ij j

i

a x y P


   j=1…n           (6.15) 

Cal assenyalar que no necessàriament ha de ser resolt per programació matemàtica. Álvarez et 

al. (1988) demostren que es pot resoldre aplicant mètodes economètrics, estimant una funció 

frontera utilitzant una variant probabilística del mètode Mínims Quadrats Ordinaris Corregit. 

 

 

b) Aproximacions paramètriques amb fronteres estocàstiques  

 

Una frontera de producció estocàstica pot definir-se formalment com es presenta  

a l'equació 6.16, on s'assumeix una tecnologia de la producció en la qual un únic  

output Y és produït per N unitats productives i K inputs X. En l'expressió  

continguda en l'equació 6, Y és un vector Nx1 d'outputs de producció de cadascuna de  

les N unitats productives, X és el vector Nx (K +1) dels K inputs productius de cada  

 una de les N unitats productives amb uns a la primera columna, β el vector (K +1) x1  

de paràmetres de la frontera de producció, V un vector [e
-vi

] Nx1 de residus que  

representa l'efecte dels shocks aleatoris sobre la producció, on vi pot prendre  

qualsevol valor real i ET un vector [e
-vi

] Nx1 d'eficiències tècniques de cadascuna de les N unitats 

de producció on ui és la ineficiència tècnica que pren valors majors o  

iguals a 0, i cada unitat productiva és identificada pel subíndex i.  

 

                             Y=f ( X ; β )· V · ET            (6.16) 

 

El model presentat en l'equació 6.16 té un error compost d'un error de dues  
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cues (vi) representatiu dels xocs aleatoris que desvien a l'empresa del seu output  

màxim potencial i un terme d'error d'una sola cua (ui) representatiu de les  

ineficiències de l'empresa que fan que el seu output estigui situat per sota del que  

potencialment és capaç d'assolir.  

El procediment d'estimació dels models de fronteres estocàstiques per a dades de  

tall transversal més generalitzat és el d'estimació màxima versemblança (MV)  

proposat per Aigner, Lovell i Smith. i M.B. que exigeix forts supòsits distribucionals.  

L'AFE no possibilita fins a principis dels 80 la possibilitat de proporcionar mesures  

de l'eficiència d'unitats productives individualment considerades per al procediment d'estimació 

de MV. Aquesta limitació va ser superada per Jondrow, et al.  

(1982 - JLMS) que proposen l'estimació de l'eficiència tècnica basant-se en el  

càlcul de la mitjana o la moda de la distribució condicional del terme d'error que  

representa la ineficiència tècnica condicionada a l'error compost de cada unitat  

productiva i de tal manera que ET és calculada d'acord amb l'expressió continguda en  

l'equació 6.17. Posteriorment Battese i Coelli, (1988 - BC) proposa que s'utilitzi  

directament l'esperança matemàtica d'ET.  

 

                                                       ET  = e
-ûi 

               (6.17) 

 

L'ús de dades de panell permet resoldre problemes no superats en el cas de models  

de tall transversal, com ara l'estimació del canvi tècnic o la consideració de eficiència tècnica 

variant en el temps, a més d'estar dotats d'una major flexibilitat permet una relaxació dels forts 

supòsits distribucionals requerits per a l'estimació de fronteres estocàstiques en el cas de dades 

de tall transversal (Schmidt i Sickles, 1984).  

El desenvolupament dels models de panell en l‟AFE des de principis dels 80 va seguir en línies 

generals dos camins clarament diferenciats. D'una banda, els treballs de Pitt i Lee (1981), 

Schmidt i Sickles (1984) i Battese i Coelli (1988) que van realitzar les adaptacions necessàries 

dels mètodes clàssics de dades de panell per estimar l‟eficiència tècnica de les unitats 

productives sota el supòsit d'eficiència tècnica invariant en el temps.  

D'altra banda, el segon camí iniciat una mica més tard que l'anterior per Conrwell et  

al. (1990), Lee i Schmidt (1993), Khumbakar (1990) i Battese i Coelli (1992) va permetre la 

possibilitat que l'eficiència tècnica de cadascuna de les unitats productives  

variés en el temps segons diferents patrons, fet que resulta bastant probable quan el nombre de 

períodes considerats és prou llarg.  

Pel que fa als models d'eficiència tècnica invariant en el temps, un model general pot ser 

representat en els termes de l'equació 6.18 on Yit és el output del procés de producció, Xit són els 

inputs utilitzats en el procés productiu  ,  són els vectors de paràmetres de la tecnologia de la 

producció, vit és un terme d‟error normalment distribuït amb mitjana 0 i variància  ζv
2
 i 

independent dels regressors que reflecteix els efectes dels xocs aleatoris sobre la producció i ui  

representa la ineficiència de cada unitat productiva i de la qual no es té per què realitzar cap cas 

distribucional o d'independència respecte als regressors, assumint exclusivament que roman 

invariant en el temps.  

 

 Yit =f (Xit ; β) + vit – ui                         (6.18) 

 

Destaquen quatre tècniques diferents d'estimació del model presentat en l'equació 6.18: la 

tècnica d'efectes fixos o model de mínims quadrats amb variables fictícies (MCVF), la tècnica 

d'efectes aleatoris estimat per mínims quadrats generalitzats (MCG), el model de Hausman-

Taylor per a casos en què l'eficiència tècnica no està correlacionada amb alguns regressors i 

amb altres si (HT) i els models de fronteres estocàstiques estimades per MV.  

L'elecció de qualsevol d'aquests models depèn de si existeix o no independència entre 

l'eficiència tècnica i els regressors del model i de les característiques asimptòtiques dels 

estimadors proposats en cada un dels models quan el nombre d‟observacions i / o el nombre de 

períodes de temps tendeix a infinit (Khumbakar i Lovell, 2000).  

Pel que fa als models de fronteres estocàstiques per a dades de panell amb eficiència  



  

25 
 

variant en el temps han estat proposades en la literatura diferents especificacions per  

possibilitar la variabilitat de l'eficiència, la qual implica la inclusió del subíndex t en  

el component d'error d'una sola cua presentat a l'equació 6.18.  

S'han desenvolupat en termes generals els següents mètodes d'estimació: el model d'efectes 

fixos, el model d'efectes aleatoris amb patró de variació de la eficiència diferent per a cada 

empresa i comú per a totes les empreses en cada moment del temps, i els models estimats per 

màxima versemblança amb patró de variació comú per a totes les empreses o diferent per a 

cadascuna d'elles.  

Pel que fa a l'elecció del model més adequat ens remetem a Costa (2001: 72-76) on s'analitzen 

amb detall els criteris que ens permeten l'elecció de cada un d‟ells fonamentant-se en les 

característiques dels fenòmens estudiats, els supòsits sobre independència de les ineficiències 

pel que fa als regressors i la consistència i eficiència asimptòtica. 

 

 

6.1.2. Models de dades de panell 

 

En estadística i econometria, el terme de dades de panell es refereix a dades que combinen una 

dimensió temporal amb una altra transversal.  

Un conjunt de dades que recull observacions d'un fenomen al llarg del temps es coneix com a 

sèrie temporal. Aquests conjunts de dades estan ordenats i la informació relacionada amb el 

fenomen estudiat és la que proporciona la seva evolució en el temps. Un conjunt transversal de 

dades conté observacions sobre múltiples fenòmens en un moment determinat. En aquest cas, 

l'ordre de les observacions és irrellevant.  

Un conjunt de dades de panell recull observacions sobre múltiples fenòmens al llarg de 

determinats períodes. La dimensió temporal enriqueix l'estructura de les dades i és capaç 

d'aportar informació que no apareix en un únic tall. 

 

Els models estocàstics presenten tres importants inconvenients ( Schmidt i Sickles, 1984) : 

 

·La ineficiència tècnica d‟una empresa en particular pot ser estimada però no de forma 

consistent. 

 

·L‟estimació del model requereix una especificació arbitraria de les distribucions del 

soroll i de la ineficiència. 

 

·El supòsit de què la ineficiència és independent de les regressores pot no ser correcte en 

algunes situacions. 

 

Per evitar en el possible aquests inconvenients, Schmidt i Sickles (1984) van proposar un model 

de dades de panell amb el qual era possible efectuar diverses estimacions de l'eficiència tècnica. 

A diferència dels models de secció creuada, el panell permet estimar consistentment la 

ineficiència de cada empresa basant-se en la disponibilitat de moltes observacions per a la 

mateixa unitat productiva; a més, en alguns dels models de panell no cal imposar supòsits 

distribucionals tan forts com en el model de secció creuada i tampoc cal suposar sempre que la 

ineficiència és independent dels regressors. 

En les dades de panell una variable important és el numero de períodes que es vagin a analitzar. 

Els primers models de panell pressuposaven a l'eficiència tècnica constant en el temps, però 

aquest supòsit es converteix en un argument poc raonable segons s'allargui el temps del panell. 

En general podem classificar els models de panell en dos grans grups, els que mantenen 

invariant l'eficiència al llarg del temps i els que permeten la seva modificació 
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a) Models amb eficiència tècnica variant en el temps 

 

- La dimensió temporal de l’eficiència tècnica 

· L’ eficiència tècnica, fenomen persistent o esporàdic? 

A l‟hora d‟estudiar el fenomen de la variació temporal de l‟eficiència, l‟investigador deu ser 

conscient, en primer lloc, dels supòsits sobre els que descansen els models que inclouen 

explícitament el comportament ineficient. Quan s‟assumeix que l‟eficiència és constant en el 

temps, s‟està fent ús d‟un supòsit implícit molt qüestionable sobre el comportament dels agents, 

això és, o no són conscients del seu grau d‟ineficiència o, sent-ho, no tracten de reduir-ho. 

Sembla més raonable estimar els nivells d‟eficiència en un context més flexible on es permeti la 

seva variació temporal. No obstant, aquest argument no justifica per què els índexs d‟eficiència 

deurien variar amb el temps. En altres paraules, es disposa d‟un argument que únicament tracta 

d‟evitar supòsits implícits poc realistes, però és mes difícil trobar arguments que recolzin la idea 

de què l‟eficiència deu evolucionar en el temps. Per trobar justificacions en aquest sentit és 

necessari anar a idees a priori més o menys subjectives. Entre elles, podrien mencionar-se que 

sembla raonable pensar que els agents aconsegueixen millores significatives en l‟explotació de 

la tecnologia disponible amb a fruit  del procés de maduració o experiència professional. En 

aquest sentit, la hipòtesi subjacent seria que, al menys en el llarg termini, no són  sostenibles 

sota nivells relatius d‟eficiència, pel qual les empreses deuen tractar de millorar amb el temps.  

Per una banda, no es deu oblidar que l‟eficiència és un concepte relatiu, pel que si solament 

unes empreses milloren, les altres empitjoraran en termes relatius. En segon lloc, està el 

problema de la pressió competitiva. És evident que una competència creixent deuria provocar 

increments generalitzats de l‟eficiència, però si efectivament aquests increments son 

generalitzats, podria trobar-se que l‟eficiència estimada si continués constant.   

La solució més comunament acceptada és introduir el component temporal de l‟eficiència en els 

models disponibles que, en la majoria, són models estàtics. Conseqüentment resulta difícil 

justificar, des d‟un punt de vista teòric, que l‟eficiència tècnica varií amb el temps. En qualsevol 

cas, sembla clar que la consideració de la variació temporal de l‟eficiència suposa, al menys, 

l‟eliminació d‟una important restricció dels models mes comunament aplicats.  

· La utilització de dades de panell per l‘ estimació de l’eficiència 

Amb l‟aplicació generalitzada de dades de panell, s‟han desenvolupat dues  metodologies 

especifiques per analitzar la ineficiència tècnica: els mètodes que utilitzen tècniques 

economètriques tradicionals amb dades de panell i els mètodes de màxima verosimilitud (MV). 

* Models basats en correccions sobre mínims quadrats 

Els mètodes tradicionals de dades de panell van ser primerament utilitzades per l‟anàlisi de la 

ineficiència tècnica per Schmidt i Sickles (1984). Aquests mètodes permeten l‟estimació de 

funcions frontera sense necessitat de realitzar cap supòsit sobre la distribució del terme d‟error. 

En aquests models, una vegada que s‟afegeix el terme d‟ eficiència al terme independent, es pot 

escriure com:  

Yit=αi + β‟ Xit + vit              (6.19) 
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On Y és el nivell de producció, X el vector d‟inputs utilitzats, β són paràmetres a estimar i αi 

són els efectes individuals (compostos del terme independentment més el terme d‟eficiència, 

aquest és, αi =α0 -ui). Exemples sobre aquest punt de vista es poden trobar en Schmidt i Sickles 

(1984), Seale (1990) o Atkinson i Cornwell (1994a). 

* Models de components de l’error 

El model de frontera estocàstica, inicialment aplicat a dades de tall transversal, va sé definit, 

utilitzant dades de panell, per Pitt i Lee (1981), Schmidt i Sickles (1984), Kumbhakar (1987) i 

Battese  i Coelli (1988). En aquest cas, el model a estimar és: 

Yit=α0 + β‟ Xit + vit +ui             (6.20) 

En aquesta formula, es suposa que els efectes que recullen la ineficiència tècnica (ui) segueixen 

una distribució d‟una sola cua. Això provoca que, per una banda, es degui d‟assumir 

independència entre el terme d‟ ineficiència i les variables explicatives i, per altre, que el model 

tingui que estimar-se per mètodes de MV. La principal diferencia entre aquest model i el que 

utilitza estimadors tradicionals amb dades de panell és que en (6.20) no es realitzen correccions 

sobre mínims quadrats, sinó que s‟estima directament una frontera. En aquest sentit, el  gran 

avantatge és que les empreses eficients tindran major pes a l‟hora de determinar la posició de la 

frontera. Tots aquests models es recolzen en el supòsit de què la ineficiència és invariant en el 

temps. 

- Variació temporal. Correccions sobre mínims quadrats 

El primer grup de models a considerar esta integrat per aquells en els que es modelitza la 

variació temporal de l‟eficiència a través del terme independent o, mes concretament, a través 

dels efectes individuals. Aquests models són simètrics als que es basen en correccions sobre 

mínims quadrats ordinaris en el cas de dades de tall transversal. L‟única diferencia és que, en 

lloc de corregir  el terme independent, es corregeixen els efectes individuals. 

Es distingirà entre dos tipus definits de models. En primer lloc aquells en els que s‟adopta un 

patró de variació de l‟eficiència tècnica diferenciat en entre empreses. En segon lloc, aquells en 

els que el patró de variació de l‟eficiència és comú per totes les empreses. No és possible 

separar canvis en l‟eficiència tècnica de canvi tècnic neutral. Si s‟inclouen dues tendències en el 

terme independent ( individual), una d‟elles per capturar progrés tècnic i l‟altre per recollir 

canvis en l‟eficiència, és evident que seria impossible separar els dos efectes.  

En aquest sentit, dos són les interpretacions, en primer lloc, es pot dir que són models de 

variació temporal de l‟eficiència en els que no es considera el progrés tècnic de forma separada. 

Aquest és el camí seguit per Cornwell, Schmidt i Sickles (1990). Alternativament, es poden 

interpretar com models en els que s‟inclou progrés tècnic específic de cada empresa i no es 

consideren variacions de l‟eficiència. Cap de les interpretacions és totalment correcta, donat 

que, aquests termes estan recollint els dos efectes simultàniament. 

· Models amb patró de variació diferenciat per cada empresa 

Els primers autors que van modelitzar la variació temporal de l‟eficiència tècnica van ser 

Cornwell, Schmidt i Sickles (CSS) en un conegut estudi sobre les línies aèries nord-americanes 

publicat en 1990. En aquest treball, van demostrar que es podia relaxar el supòsit d‟eficiència 

invariant en el temps sense perdre els avantatges derivats d‟un panell de dades. CSS permeten 

patrons de canvi temporal de l‟eficiència diferenciades per cada empresa, modelitzen la 
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ineficiència tècnica a traves del terme independent de la frontera de producció. Més 

concretament proponent una relació quadràtica permeten que els coeficients d‟aquesta relació 

variïn per cada empresa, reemplaçant αi per  αit en l‟equació (αi = θi + θit + θ i t
2
), de la següent 

manera:  

αit = θi1 + θi2t + θ i3 t
2
             (6.21) 

on t representa temps i  θi1 , θi2 , θ i3 són paràmetres a estimar. Aquest és un model d‟ineficiència 

variant en el temps que utilitza l‟enfocament tradicional amb dades de panell. Més encara, 

permet que els patrons de variació temporal de l‟eficiència siguin específics de cada empresa. 

La seva especificació completa, en notació matricial, quedaria com sigui: 

ln · lnit i it it ity W x v                (6.22) 

ln · lnit i it it ity W x v            2' (1, , )itW t t           (6.23) 

CSS  proposen tres estimadors diferents per aquest model, cada un dels quals pot ser considerat 

una generalització dels estimadors existents en la literatura estendard de dades de panell: 

Within, mínims quadrats generalitzats (GLS) i Hausman-Taylor. El primer dels estimadors és 

una generalització del Within, que pot ser considerat com un estimador de variables 

instrumentals i la seva consistència no depèn de supòsits de no correlació.  Pel contrari, 

l‟aplicació de l‟estimador GLS es recolza en el supòsit de no correlació entre les variables 

explicatives i els efectes. Finalment, es proposa una generalització de l‟estimador consistent de 

Hausman i Taylor que explota informació sobre quines variables estan correlacionades amb els 

efectes i quines no. 

· Models amb patró de variació comú per totes les empreses 

Lee i Schmidt (1993) van proposar una generalització diferent del model de Schmidt i Sickles 

(1984) pel cas de variacions temporals de la ineficiència. En el seu treball, els efectes que 

recullen la ineficiència s‟especifiquen com el producte dels efectes individuals i dels efectes 

temporals: 

αit = θt δi              (6.24) 

On θt són els efectes temporals i δi son els efectes individuals. 

Aquesta especificació difereix del model tradicional d‟efectes fixes i efectes temporals,             

αit = δi + θt , en dos aspectes. En primer lloc, el model no és lineal, pel qual requereix d‟un 

estimador  més complex. En segon lloc, permet que els efectes individuals varien en el temps, el 

qual permet incloure en el model variables explicatives que no varien en el temps. 

L‟expressió completa d‟aquest model en termes matricials és: 

it j t it itY X v                  (6.25) 

[1, ];t t   2 3[ , ,..., ]t T              (6.26) 

D‟aquest mode, es guanya en flexibilitat amb respecte al patró temporal de l‟eficiència tècnica, 

però al cost de què el patró de variació sigui comú per totes les empreses. 
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- Variació temporal. Fronteres de producció estocàstiques  

En el segon grup de models a considerar, es modelitza la variació temporal de l‟eficiència a 

traves del terme d‟error, el que requereix que l‟investigador assumeixi una certa distribució pel 

terme d‟ineficiència. A més, deu suposar-se entre el terme i les variables explicatives. En 

definitiva, l‟estudi de la variació temporal de l‟eficiència tècnica mitjançant models que utilitzen 

MV demanen una major quantitat de supòsits que si es fa a traves de models que utilitzen 

l‟enfocament de panell tradicional. Pel contrari, s‟està assumint explícitament un terme d‟error 

asimètric, amb el que s‟explota el fet de què l‟investigador s‟enfronta a una funció frontera. A 

més, existeix un guany en l‟eficiència de l‟estimació que es deriva de la distribució assumida pel 

terme d‟ineficiència. 

Es distingirà entre els dos tipus definits de models. En primer lloc aquells en què el patró de 

variació és comú entre empreses. En segon lloc, aquells models en els que s‟adopta un patró de 

variació diferenciat entre empreses. 

· Models amb patró de variació comú per totes les empreses 

Un desenvolupament paral·lel s‟ha produït en el camp de l‟estimació de fronteres estocàstiques 

per mètodes de màxima verosimilitud. A diferencia del que passava en els models de 

correccions sobre mínims quadrats prèviament mencionats, la variació temporal de l‟eficiència 

no es modelitza a traves del terme independent de la frontera de producció, sinó a traves de 

components de l‟error. El primer model de frontera estocàstica que permet que la ineficiència 

variï amb el temps va ser proposat per Kumbhakar ( 1990a). Aquest autor reemplaça ui per uit en 

la equació (3.2) i proposa una especificació de l‟eficiència tècnica que consisteix en el producte 

d‟una variables aleatòria d‟una única cua, ui, i una determinada funció exponencial del temps, 

( )t :  

( )it iu t u              (6.27)  

2 1( ) [1 exp( )]t bt ct               
(6.28) 

On b i c són paràmetres desconeguts i ui es suposa idèntica i independentment distribuïda (i.i.d) 

com una normal truncada (ui ≤ 0). Per altra banda, ( )t , té les següents característiques: 

a) ( )t ≥ 0, el que implica ui ≤ 0, donat que uit ≤ 0. 

b) ( )t està comprés entre 0 i 1. 

c) ( )t pot ser monòtonament creixent o decreixent, còncava o convexa, depenent del 

signe i magnitud de b i c. 

Els índexs d‟eficiència tècnica s‟obté igual que en els models d‟error compost amb dades tall 

transversal, del terme uit a través de l‟esperança condicionada.  

Posteriorment, Battese i Coelli (1992) van estendre el model perquè fos fàcilment aplicable al 

cas en què es disposi d‟un panell incomplet, tot i que utilitzant una funció del temps diferent. A 

seva especificació del terme d‟ineficiència és: 

 exp[ ( )] ;it iu t T u       ( )( 1,2,..., )t i i N          (6.29) 
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On   és un paràmetre desconegut i a estimar i  (i) representa el conjunt de Ti períodes de 

temps entre els T períodes per als quals es disposa d‟observacions per l‟empresa i. 

La formulació proposada per Battese i Coelli (1992) és una mica més restrictiva que la de 

Kumbhakar (1990a), donat que la primera és estrictament convexa en t, mentre que la ultima 

permet qualsevol tipus de curvatura en t. Battese i Coelli (1992) van presentar una variació del 

seu model que relaxa el supòsit de monotonia dels efectes. Tal especificació és la següent: 

2

1 2[1 ( ) ( ) ]it iu t T t T u                (6.30) 

Tots els models suposen que la taxa de variació temporal de la ineficiència és la mateixa per 

totes les empreses. Aquest aspecte, a pesar de què la forma exponencial sigui més flexible que la 

lineal utilitzada per Cornwell, Schmidt i Sickles (1990), provoca que tals models siguin més 

restrictius que aquest. 

· Models amb patró de variació diferenciat per cada empresa 

Els models existents fracassen sovint en la distinció, per una banda, entre eficiència tècnica i 

efectes individuals específics, i, per altre, entre efectes temporals específics i el progrés tècnic 

exogen. Això va portar a Kumbhakar (1991a) a desenvolupar una nova especificació pel terme 

complet d‟error (εit ) que tenen en compte aquests aspectes: 

it i t it itv                   (6.31) 

Aquest terme esta composat per efectes individuals, ui, efectes temporals, λt, soroll blanc, vit , i 

ineficiència tècnica 
it .  

Més recentment, i seguint aquesta mateixa filosofia, Heshmati i Kumbhakar (1994) van 

proposar un model de frontera estocàstica que permet patrons temporals de variació de 

l‟eficiència específics de cada empresa. En aquest model, la ineficiència tècnica es permet que 

variï tant en el temps com entre empreses. Heshmati i Kumbhakar (1994) van suggerir un 

procediment multi etapa per estimar els paràmetres del model, introduint heterogeneïtat 

individual a traves d‟efectes individuals específics de cada empresa i separant-los de la 

ineficiència tècnica. Els components de l‟error s‟especifiquen en aquest cas com: 

it i it itv u                (6.32) 

És a dir,εit es descomposa en tres components: una component invariant en el temps i especifica 

de cada empresa, una variable aleatòria d‟una única cua no positiva, que representa ineficiència 

tècnica, i un soroll blanc simètric, respectivament.  

El gran desavantatge d‟aquesta especificació és que el terme que recull la ineficiència tècnica es 

suposa  i.i.d. entre individus i en el temps, de tal mode que la variació temporal de la 

ineficiència tècnica no pot ser contrastada.  

Per altra banda, les investigacions de Kumbhakar i Heshmati (1995) i Kumbhakar i Hjalmarsson 

(1995) són una barreja entre els mètodes tradicionals amb dades de panell i els mètodes  de MV. 

Aquests autors estenen el model proposat per Heshmati i Kumbhakar (1994) introduint una 

nova especificació que distingeixi entre dos components de la ineficiència tècnica: un d‟ells 

persistent i el altre residual. Utilitzant la mateixa expressió que apareix en l‟equació (6.32), 

normalitzen els efectes individuals per obtindre la component persistent.  

Finalment, Cuesta (2000) va proposar un model d‟eficiència tècnica variant en el temps d‟on el 

patró temporal de variació és diferenciat per cada empresa i, a més, es pot contrastar tal 
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variació. Cuesta (2000) generalitza el model que es presenta en l‟equació (6.29) per permetre 

una major flexibilitat en el mode en què l‟eficiència tècnica canvia amb el temps. 

Específicament, proposa un model amb patrons de canvi temporal específic de cada empresa pel 

terme d‟ ineficiència ( uit), el qual es defineix ara com:  

 exp[ ( )]it i iu t T u              (6.33) 

On els 
i són paràmetres específics de cada empresa, responsables dels diferents patrons de 

variació temporal, i ui s‟obté truncant la distribució N(μ,ζ
2
). No obstant, en aquest tipus de 

models, l‟estimador màxim versemblant podria ser inconscient.  

- Variació temporal de l’eficiència i la seva relació amb altres variables 

Existeix un cos diferent de la literatura, relacionat amb les causes de la ineficiència, que ha 

acabat per oferir models en els que també s‟obtenen mesures de l‟eficiència tècnica que varien 

amb el temps. Començarem per estudiar els precursors d‟aquest tipus de models, que utilitzaven 

dades de tall transversal i, per tant, no eren models de variació temporal de l‟eficiència tècnica.  

· Els precursors: models per dades de tall transversal 

El treball de Kumbhakar, Ghosh i McGuckin (1991) segueix examinar els beneficis de les 

empreses lleteres dels Estats Units en relació amb els rendiments a escala i l‟eficiència 

econòmica, perquè utilitzen una frontera de beneficis. Permeten que la mida de la ineficiència 

tècnica variï entre individus, fent-la dependre de variables exògenes especifiques de cada 

empresa. En concret, suposen que el terme d‟ineficiència presenta la següent forma: 

i i iu m                (6.34) 

On mi és un vector de factors qualitatius observables,  és el vector dels paràmetres 

corresponents i θ és una component aleatòria no observable.  

· Models per dades de panell 

Battese i Coelli (1995) van estendre, pel cas de dades de panell, l‟enfocament de Kumbhakar, 

Ghosh i McGuckin (1991) i Reifschneider i Stevenson (1991). Battese i Coelli proposen una 

frontera amb dades de panell en la que el terme d‟ineficiència tècnica es suposa que segueix una 

distribució truncada amb diferents mitjanes per cada individu. 

En aquest model, la variació temporal de l‟ eficiència tècnica, al dependre de determinades 

variables especifiques de cada empresa, també serà específica de cada empresa. Les variables 

aleatòries no negatives i independentment distribuïdes, uit s‟obtenen truncant la distribució N(μit, 

ζ
2
): 

it itz               (6.35) 

On zit és un vector de variables explicatives observables i δ és un vector de paràmetres 

desconeguts. Conseqüentment, els efectes que recullen la ineficiència es defineixen com:  

it it itz W               (6.36) 
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La variables Wit es defineix com la truncació d‟una distribució normal, sent -zitδ el punt de 

truncament. L‟especificació que surt en l‟equació (6.35) proposa que les mitjanes de les 

distribucions normals que es trunquen en zero no són les mateixes, sinó que són funcions de 

valors de determinades variables observables i d‟un vector de paràmetres comuns. D‟aquest 

mode, els efectes que recullen la ineficiència tècnica són independents, però no estan 

idènticament distribuïts. 

- L’elecció del model 

Quan es disposen de diferents especificacions per recollir un fenomen i es tracta d‟escollir entre 

elles, un aspecte important es tracta de veure si es poden niar  uns models en altres. En aquest 

cas concret, es poden analitzar fins quin punt cada un dels diferents models està niat. 

Començant pels models que utilitzen estimadors tradicionals de dades de panell, hi ha variïs 

casos d‟interès que poden considerar-se niats en el de Lee i Schmidt (1993). Respecte als 

models basats en components de l‟error, és més complicat pensar que els models estan niats, 

donat que, en ocasions, les funcions del temps que s‟emprenen presenten estructures ben 

diferents. 

Un resum dels models revisats fins el moment, amb les seves principals avantatges i 

desavantatges, es presenten a la taula 6.1. Com es pot veure, models que utilitzen tècniques 

tradicionals de dades de panell, com els de CSS i Lee i Schmidt (1993) (que són models que 

apliquen correccions sobre mínims quadrats) presenten el problema de què tant les empreses 

eficients amb les ineficients tenen pesos similars a l‟hora de determinar la frontera, mentre que 

en els models en què s‟emprenen MV les empreses eficients tenen un major pes ( Coelli, Rao i 

Battese, 1998). A més, també deuen tindre‟s en compte que els models que corregeixen MQO 

no utilitzen la informació de què la ineficiència és d‟una única cua. 

Model Descripció Avantatges Desavantatges 

Cornwell, Schmidt i 

Sickles (1990) 

Model tradicional 

amb dades de panell 

·Variacions de la ET 

diferenciades 

·Contrastos sobre 

variació temporal 

·Correlació entre 

inputs i ET. 

·Correcció sobre 

MCO. 

·No separa eficiència 

de canvi tècnic. 

Lee i Schmidt (1993) Model tradicional 

amb dades de panell 

·Contrastos sobre 

variació temporal. 

·Variació comú de la 

ET. 

·Correcció sobre 

MCO. 

·No separa eficiència 

de canvi tècnic. 

Kumbhakar (1990a) MV ·Contrastos sobre 

variació temporal. 

·Components d‟error. 

·Separa eficiència- 

canvi tècnic. 

·Variació comú de la 

ET. 

·No correlació entre 

inputs i ET. 

Battese i Coelli 

(1992) 

MV ·Contrastos sobre 

variació temporal. 

·Components d‟error. 

·Separa eficiència- 

canvi tècnic. 

·Variació comú de la 

ET. 

·No correlació entre 

inputs i ET. 

Heshmati i 

Kumbhakar (1994) 

MV ·Variacions de la ET 

diferenciades. 

·Components d‟error. 

·No contrastos sobre 

variació temporal. 

·No correlació entre 
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·Separa eficiència- 

canvi tècnic. 

inputs i ET. 

Kumbhakar i 

Heshmati (1995) 

MV amb efectes 

individuals. 

·Variacions de la ET 

diferenciades. 

·Components d‟error. 

·Separa eficiència- 

canvi tècnic. 

·No contrastos sobre 

variació temporal. 

·No correlació entre 

inputs i ET. 

Battese i Coelli 

(1995) 

MV ·Contrastos sobre 

variació temporal. 

·Components d‟error. 

·Separa eficiència- 

canvi tècnic. 

·Variacions de la ET 

diferenciades. 

·Correlació entre 

inputs i ET. 

·Deuen identificar-se 

les variables que 

afecten a l‟eficiència. 

·Possible problema 

d‟identificació. 

Cuesta (2000) MV ·Variacions de la ET 

diferenciades. 

·Components d‟error. 

·Contrastos sobre 

variació temporal. 

·Separa eficiència- 

canvi tècnic.  

·No correlació entre 

inputs i ET. 

·Possible problema de 

paràmetres 

incidentals.  

Taula 6.1 Resum dels models 

 

Addicionalment, en el model de Lee i Schmidt (1993) el patró temporal de variació de 

l‟eficiència tècnica és, tot i que totalment flexible, comú per totes les empreses. Per altra banda, 

els models que s‟estimen per MV es poden enquadrar en tres grans grups. En el primer d‟ells 

ens trobem amb els treballs de Kumbhakar (1990a) i Battese i Coelli (1992). Aquests models 

assumeixen que el canvi en la ineficiència és el mateix per totes les empreses. Aquest supòsit 

pot ser irreal, especialment si la dimensió temporal del panell és gran. En el segon grup apareix 

els models de Heshmati i Kumbhakar (1994), Kumbhakar i Heshmati (1995) i Kumbhakar i 

Hjalmarsson (1995). Són models de components de l‟error que, per tant, s‟estimen per mètodes 

de MV i que no imposen un patró temporal comú. No obstant, tenen el desavantatge de què 

assumeixen que els termes d‟ineficiència estan idèntica i independentment distribuïts entre 

individus i al llarg del temps. La conseqüència d‟aquest últim és que la variació temporal de 

l‟eficiència tècnica no pot ser sotmesa a contrast. En altres termes, és possible obtenir 

conclusions sobre la variació de l‟eficiència tècnica, però no s‟obté informació sobre la 

significativitat d‟aquestes variacions. 

Finalment, el model de Cuesta (2000) pot ser considerat com la contrapartida del model de CSS 

utilitzant components de l‟error. Això és desitjable des d‟un punt de vista teòric, aquest tipus de 

models utilitza la informació de què la ineficiència és d‟una única cua. Les empreses eficients, 

tenen major influencia en l‟estimació de la frontera. A més, en comparació amb la resta de 

models que utilitzen MV, no imposa un patró temporal comú, i el patró comú pot contrastar-se 

contra el patró diferenciat.  

Des del punt de vista pràctic, la primera elecció deu realitzar-se entre models basats en 

correccions sobre mínims quadrats i models de components de l‟error. A favor dels primers, que 

no és necessari realitzar supòsits sobre de la distribució que segueix el terme d‟ ineficiència i 

que no és necessari suposar independència entre les variables explicatives i el terme d‟ 
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ineficiència. En contra, que tant les empreses  eficients com les ineficients tenen pesos similars 

a l‟hora de determinar la frontera. Aquest tipus de models no tenen en compte que la 

ineficiència és d‟una única cua. L‟investigador deu sospesar pros i contres per realitzar l‟elecció 

que sigui millor pels objectius de la seva investigació i la mostra de què disposi.  

Relacionat amb això, deu tindre‟s en compte l‟objectiu de la investigació. Si es pretén estudiar 

el canvi en l‟ eficiència al temps que es permet progrés tècnic, deurien emprar-se models de 

components de l‟error estimats per màxima versemblança, donat que en ells es pot separar 

aquests dos efectes. Si pel contrari, no es pretén realitzar tal distinció, també podrien emprar-se 

correccions sobre mínims quadrats.  

La segona elecció a realitzar, aplicable a qualsevol que sigui el resultat de la decisió anterior, es 

refereix al patró temporal de l‟eficiència. Més concretament, si es prefereix un patró  comú o un 

patró diferenciat. En principi, tot el que sigui una major flexibilitat deu ser preferible. No 

obstant, en ocasions devem preguntar-nos pels costos de tal flexibilitat. En concret, disposem de 

dos tipus de models bastant flexibles però que, possiblement, ho siguin a un cost elevat. 

El primer d‟ells és el de Heshmati i Kumbhakar (1994). En aquest cas, el supòsit 

d‟independència temporal alguns problemes de tipus teòric, especialment quan posteriorment es 

tracta de realitzar inferència sobre el comportament en el temps. Addicionalment, la no 

possibilitat de realitzar contrastos, unida a què, habitualment, els índexs d‟eficiència són molt 

similars, pot provocar alguns dubtes en el mètode. 

En segon lloc, el model de Cuesta (2000) també és bastant flexible. No obstant, aquí el preu que 

s‟ha de pagar és la incertesa , en el sentit de què no està clar que els paràmetres estimats no 

estiguin esbiaixats pel problema de paràmetres incidentals. 

 

b)  Models en els que l’eficiència tècnica és invariant en el temps 

 ( , )·expjt jt jt jy g x v u  ,      j=1,… , N,    t=1, …, T,       (6.37) 

D‟ on t és el període de temps analitzat, 
1p

jtx   és el factor d‟inputs de l‟empresa j, 
1

jy   

és el vector d‟output, ( , )jtg x   és una funció Cobb- Douglas, β és un vector columna de 

paràmetres desconeguts que deuen ser estimats. Per últim, ujt, és una pertorbació aleatòria, 

independent i idènticament distribuïda ( i.i.d.), de mitja zero i variància constant que no està 

correlacionada amb els regressors i que representa el soroll, mentre que, uj representa la 

ineficiència tècnica, invariant en el temps i pot considerar-se segons el model, correlacionada o 

no amb els inputs.  

Linealitzant la funció definida 6.37 mitjançant logaritmes, en el model es reescriu de la següent 

manera, 

 

,jt jt jt jY X v u      j=1, …, N,  t=1, …, T,        (6.38) 

On ln( ) · ln( ).jt jt jt jtY y y X x 
           (6.39)

 

Per t =1 el model és igual a l‟ especificat per Aigner, Lovell i Schmidt (1977). Battese i Coelli 

(1988) van estimar mitjançant la tècnica de màxima verosimilitud aquest  model adaptat per 



  

35 
 

dades de panell. Igual que amb dades de secció creuada, especificar el soroll mitjançant una 

variable aleatòria i.i.d. que es distribueix com una normal (0; ζ
2
u), mentre que la ineficiència és 

una altra variable aleatòria que segueix una distribució semi normal (0 ; ζ
2
u ). Els valors 

puntuals de la ineficiència per a cada empresa s'estimen amb l'esperança o la moda de (uj|εj) de 

la mateixa manera que ja hem vist en (6.20). Tenint en compte que la ineficiència se segueix 

considerant no correlacionada amb els inputs i que l‟especificació de les funcions de distribució 

se segueix realitzant sense una justificació teòrica, el principal avantatge d'aquest model pel que 

fa al que utilitza dades de tall transversal, és que quan el numero de períodes t tendeix a infinit, 

les estimacions individuals de l'eficiència són consistents.  

L‟ estimació dels paràmetres del model i de l'eficiència tècnica amb dades de panell és habitual 

que s'obtinguin mitjançant un dels dos models clàssics d‟estimació de dades de panell (veure 

Greene, 1997, capítol 14):  

 

- El model d'efectes fixos: és el model més simple i considera la ineficiència com un efecte 

individual de cada empresa que pot estar correlacionat amb els inputs. El model no especifica 

cap supòsit distribucional sobre l'eficiència sent l‟ únic supòsit implícit que l'eficiència és 

sempre major o igual a zero. 

El model s'estima consistentment per mínims quadrats ordinaris (MQO) sempre i quan 

reescrivim la ineficiència conjuntament amb el terme independent,αj, i ho estimem com l'efecte 

individual fix de cada empresa. Podem, doncs, reescriure l‟equació (6.39) de la següent manera,  

 

 

,jt j jt jtY X v          j=1, …, N,  t=1, …, T,        (6.40) 

 

On αj = α - uj són els efectes fixes de cada una de les empreses. L‟estimació dels paràmetres i 

dels efectes fixes s‟efectua simultàniament amb variables binaries ( Kumbhakar i Lovell 2000, 

pàgs. 98-100). Els valors d‟ineficiència tècnica de cada empresa es calculen amb referència a la 

de, al menys un productor, que és considerat tècnicament eficient. Per això es normalitzen les 

estimacions dels efectes fixos obtinguts en (6.24), amb el màxim valor, és a dir,  

 ˆ ˆmax ,j j    calculant-se ûj amb,  ˆ ˆˆ .j ju           (6.41) 

 

La ineficiència tècnica de cada unitat productiva serà, llavors, 
0 exp( ).j

jET û   

 

 D'una manera similar als intervals de confiança obtinguts pel model de secció creuada, Horrace 

i Schmidt (1996) construeixen intervals de confiança per 
0 exp( ).j

jET û   Aquest 

procediment és vàlid únicament si els efectes fixos estan incorrelacionats i necessita de taules 

especials per computar la solució. Una altra via alternativa d'obtenir intervals de confiança és el 

bootstrap desenvolupat a Hall, Härdle i Simar (1995). 

 L'avantatge d'aquest model és que els estimadors són consistents malgrat la seva simplicitat. El 

seu principal defecte, però, és que inclouen no només la ineficiència tècnica, sinó també tots 

aquells efectes que varien entre empreses però que romanen fixos en el temps. 

-  El model d'efectes aleatoris: A diferència del model d'efectes fixos, en aquest cas suposem 

que uj és una variable aleatòria amb mitjana i variància constant i que no està correlacionat amb 

els regressors podent reescriure l‟equació (6.39) com, 
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( ) [ ( )]jt j jt jt j jY E u X v u E u       = 

* *' jt jt jX v u      j=1, …, N,     t=1, …, T.        (6.42) 

L‟estimació per m.q.o. de la relació (6.42) presenta la dificultat de què la matriu de variàncies- 

covariàncies del model no és escalar i deu d‟ estimar-se mitjançant mínims quadrats 

generalitzats. Per tant, després d‟estimar tots els paràmetres en un primer pas amb m.q.o; en un 

segon pas es reestimen α
*
 i β amb mínims quadrats generalitzats. Els residus es calculen llavors 

amb  

* 1 * ˆˆˆ ( ).j jt jt

j

u T Y X                (6.43) 

La ineficiència de cada empresa l‟estimem consistentment normalitzant uj amb respecte al valor 

màxim. És a dir, 

 * ´*
ˆ ˆ ˆmax .j

j

u
j ju u              (6.44) 

La principal virtut d‟aquests estimadors amb respecte al model d‟efectes fixos, és que al 

caracteritzar a la ineficiència com aleatòria, és possible suposar que els regressors son invariants 

en el temps. No obstant el seu major inconvenient és que no es pot aplicar a situacions en què la 

ineficiència depèn dels regressors.  

 
 

6.2. L’estimació de l’eficiència amb mètodes no paramètrics  

En aquest cas no es construeix la frontera paramètricament, sinó que les empreses eficients 

s'uneixen linealment, conformant una envoltant de possibilitats de producció per a la resta de les 

empreses ineficients. El segment que uneix dues empreses eficients pròximes entre si 

constitueix un límit eficient i, alhora, indica de quina manera poden combinar les entrades per 

obtenir un punt eficient projectat, corresponent a una empresa ineficient. Aquesta línia va donar 

origen al Data Envelopment Analysis. Explicat a Alvarez Pinilla, A. (2001) 

 

6.2.1. La metodologia no paramètrica  

L'aplicació de la metodologia no paramètrica per l‟estimació d‟índexs d‟eficiència productiva 

segueix una estructura lògica en la que deuen complir-se tres passos: 

1. El primer pas consisteix en descriure, mitjançant un conjunt de supòsits, les propietats 

de la tecnologia de producció. En general, la tecnologia no és coneguda ni observable. 

A partir dels supòsits tecnològics formulats i de les dades d‟activitat realment 

observades, es delimita el conjunt de plans de producció que es consideren realitzables.    

2. En segon lloc, deu definir-se el tipus d‟índex el valor del qual es desitja estimar. 

3. L‟últim pas consisteix en construir un programa matemàtic capaç de calcular l‟índex 

definit en el pas 2. Aquest índex s'obté per comparació amb la resta d‟unitats 

productives observades i amb altres processos productius que, tot i que no s‟observen, 

s‟infereix que són factibles a partir dels supòsits tecnològics formulats en el pas 1. 
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A continuació es descriu de manera mes extensa cada una de les  tres fases indicades 

anteriorment: caracterització de la tecnologia, definició dels índexs i construcció de l‟algoritme 

de càlcul.  

 

6.2.2. Caracterització de la tecnologia  

La producció pot definir-se com la transformació d‟un conjunt de factors productius (inputs) en 

un conjunt de productes (outputs).  Per descriure el procés de producció, a més d‟enumerar els 

inputs i outputs implicats, es precís identificar la formula segons la qual es produeix la 

transformació.  La tecnologia de producció pot representar-se en diferents vectors d‟output. Per 

tant, un primer pas per mesurar l‟eficiència amb què es realitza l‟activitat de producció 

consisteix en conèixer com és la tecnologia.  Concretament, es precís delimitar clarament el 

conjunt de plans de producció que es consideren tecnològicament realitzables.  

El conjunt de possibilitats de producció (CPP) es defineix com el conjunt de processos 

productius tecnològicament factibles. Un procés productiu es representa matemàticament 

mitjançant un vector d‟inputs i un vector d‟outputs. El CPP és un subconjunt del conjunt de 

processos productius imaginables que inclou només aquells que es consideren tecnològicament 

realitzables en la practica. Com s‟indica a l‟apartat anterior, el CPP no es coneix a priori, sinó 

que deu estimar-se a partir de l‟observació empírica de l‟activitat de varies unitats productives. 

En primer lloc, es sap que les practiques observades empíricament són factibles i, per tant, 

pertany al CPP. La caracterització no paramètrica de la tecnologia es completa formulant una 

sèrie de supòsits addicionals sobre les propietats teòriques que satisfà la tecnologia. 

L‟acceptació d‟aquests supòsits implica que deuen incloure‟s en el CPP alguns processos 

productius que no han sigut observats. A continuació s‟enumeren els supòsits mes comuns, 

descrivint la seva repercussió sobre la forma del CPP. 

Sigui un procés de producció caracteritzat per l‟ús d‟un vector de M inputs x (x1, x2, ..., xM)‟ ϵ 

R+
M

 per produir un vector de S outputs y = (y1, y2, ..., yS) „ϵ R+
S
.  De manera abreviada, cada par 

de vectors (x, y) representa un procés productiu. Definim el CPP com un conjunt de T de procés 

productiu (x, y) que són tecnològicament factibles, incloent dins d‟aquest conjunt els processos 

productius observats. Tot i que T no és observable, podem formular diferents supòsits sobre les 

seves característiques: 

a) Possibilitat de no produir: és tecnològicament possible no produir res. És a dir, (0,0) ϵ T  

b) Convexitat: si dos processos productius pertanyen al CPP, totes les seves combinacions 

lineals convexes també pertanyen al CPP. És a dir, si (x, y), (x‟,y‟) ϵ T, α [0, 1] -> α (x, 

y) + (1-α) (x‟, y‟) ϵ T. 

c) Eliminació gratuïta d‟inputs: la versió estricta d‟aquest supòsit estableix que una unitat 

productiva és capaç de produir la mateixa quantitat d‟output utilitzant una quantitat 

major de qualsevol input. És a dir, és possible refusar l'excés d‟inputs a cost zero:  

Si (x, y) ϵ T, x‟ ≥x -> (x‟, y ) ϵ T. La seva versió dèbil estableix que és possible 

mantindre el nivell de producció, sempre que es produeixi un increment 

equiproporcional en la quantitat emprada de tots els inputs: si (x, y) ϵ T -> (αx, y ) ϵ T, 

α ≥ 1. 

d) Eliminació gratuïta d‟outputs: es possible produir una quantitat menor de qualsevol 

output utilitzant les mateixes quantitats d‟inputs. Si (x, y) ϵ T, y‟ ≤ y -> ϵ T. La versió 

dèbil d‟aquesta propietat estableix que és possible reduir equiproporcionalment tots els 
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outputs, utilitzant el mateix vector d‟inputs. Matemàticament, si (x, y) ϵ T ->   (x, yα
-1

 ) 

ϵ  T, α ≥ 1. 

e) Rendiments a escala constants: és possible reescalar la activitat de qualsevol procés 

productiu pertanyent a T. És a dir, si (x, y) ϵ T -> α (x, y) ϵ T, ∀ α ≥ 0. 

 Cal destacar el fet que les propietats c), d) i e) preses conjuntament impliquen que la tecnologia 

també satisfà les propietats a) i b), per a qualsevol conjunt de processos productius observats. 

D'altra banda, habitualment es prescindeix del supòsit a) ja que, malgrat la seva aparent 

innocuïtat, combinant amb el supòsit b) implica la possibilitat de reproduir qualsevol procés 

productiu observat a una escala inferior. Per aquest motiu, el supòsit a) no s'aplicarà durant la 

resta d'aquest capítol. 

Per fer operativa la caracterització de la tecnologia, cal establir la relació existent entre el CPP i 

els processos productius observats, a partir dels quals es genera. Es defineix la matriu X de 

dimensió (N x M) com el conjunt de vectors d'inputs de les N unitats productives observades. 

Anàlogament, es defineix la matriu Y de dimensió (N x S) com el conjunt de vectors d'outputs 

observats. L'estimador del CPP que satisfà les propietats de rendiments constants a escala, 

eliminació gratuïta d'inputs i outputs en sentit estricte i, per tant, convexitat va ser el utilitzat per 

Charnes, Cooper i Rhodes (1978) en el seu desenvolupament pioner del DEA, motiu pel el qual 

se li coneix com l‟ estimador CCR. Es defineix de la manera: 

 ˆ ( , ) | , ,     N

CCRT x y y Y X x               (6.45) 

sent λ el vector d‟intensitat (1 x N), que pondera l‟activitat dels diferents processos productius 

observats. El CPP es genera donant valors no negatius als components del vector d‟intensitat. 

La interpretació és senzilla. Formen part del CPP: 1) tots els processos productius observats; 2) 

tots els que sorgeixen de reescalar els anteriors, i 3) tots els que emprenen més inputs (amb el 

mateix output) o obtinguin menys output (amb els mateixos inputs) que aquests últims, o les 

totes les coses a la vegada.  

El supòsit de rendiments constants a escala pot ser excessivament restrictiu en gran numero 

d‟aplicacions. Afriat (1972) va suggerir una manera senzilla de relaxar aquest supòsit, mantenint 

les propietats de convexitat i eliminació gratuïta d‟inputs i outputs. La solució consisteix a 

restringir el rang de valors que poden prendre les components del vector d‟intensitat, de manera 

que sumin 1. D‟aquesta forma, s‟imposa únicament la propietat de convexitat, però no la de 

rendiments constants. Per tant, el nou estimador del CPP inclou totes les combinacions lineals 

convexes d‟unitats observades (per aquest motiu deuen sumar 1 les components del vector 

d‟intensitat), però no es permet reescalar arbitràriament l‟activitat de cap procés observat. 

Aquesta restricció va ser utilitzada en Banker, Charnes i Cooper (1984), d‟on ha heretat la seva 

denominació d‟estimador BCC. Formalment, es defineix com: 

 j
ˆ ( , ) | , ,     ,    1N

BCCT x y y Y X x              (6.46) 

Per últim, es poden relaxar els supòsits d‟eliminació gratuïta d‟inputs i outputs en sentit estricte 

per les seves versions dèbils, permeten tan sols increments equiproporcionals en els inputs o 

disminucions equiproporcionals en els outputs. No es tractarà aquí el problema de càlcul 

d‟índexs d‟eficiència quan la tecnologia no compleix la propietat d‟eliminació gratuïta d‟outputs 

en sentit estricte. Per tant, en el successiu s‟assumirà que la tecnologia sempre satisfà la 

propietat d‟eliminació gratuïta d‟outputs en sentit estricte. Formalment, la tecnologia que satisfà 
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la propietat de convexitat, rendiments variables (V), eliminació gratuïta d‟outputs en sentit 

estricte i eliminació gratuïta d‟inputs en sentit dèbil (D) es defineix com: 

 j
ˆ ( , ) | ,      ,    1     (0,1]N

VDT x y y Y X X               (6.47) 

A part de conèixer quins processos productius són factibles, interessa saber quals d‟ells són 

eficients, és a dir,  els quals aconsegueixen obtindre el màxim vector d‟outputs a partir del 

vector d‟inputs utilitzats o aconsegueixen produir el vector d‟outputs utilitzant el vector d‟inputs 

més petit possible. Aquests processos són els que delimiten la frontera del CPP. Una unitat 

ineficient pot assolir la frontera contraient el vector d‟inputs o bé expandint el vector d‟outputs. 

Es poden definir, per tant, dos orientacions (input i output) per assolir la frontera. La frontera en 

l‟orientació input és la isoquanta. Per definir-la amb precisió és necessari introduir prèviament 

el concepte de conjunt de requeriments d‟inputs (CRI), que es defineix com el subconjunt de 

processos productius pertanyents al CPP que permeten produir al menys un determinat vector 

d‟outputs y. Matemàticament, el CRI es defineix com y -> L(y), d‟on L:R+
S
 -> 

 
R+

M
 és una 

aplicació del vector d‟outputs y  ϵ R+
S
 en el subconjunt de vectors d‟inputs x ϵ R+

M
 que 

permeten produir al menys el vector y. La isoquanta es defineix com un subconjunt frontera del 

CRI: 

  L(y) ( |  L(y) x  L(y)    [0,1)MIsoc x x              (6.48) 

Addicionalment, es pot definir el subconjunt eficient del CRI com un segon subconjunt frontera 

per la banda dels inputs: 

 +
ˆ ˆ L(y)= x  |  L(y) x x, x  L(y)MEf x             (6.49) 

Els processos productius situats sobre el subconjunt eficient són eficients en sentit estricte, 

donat que és impossible produir la mateixa quantitat d‟output utilitzant una quantitat menor 

d‟un sol input. En canvi, els processos productius ubicats sobre la isoquanta no sempre són 

eficients en sentit estricte, donat que només s‟exigeix la condició de què no sigui possible 

produir la mateixa quantitat d‟output utilitzant quantitats inferiors de tots els inputs. Alguns 

processos pertanyents a la isoquanta admetran reduccions en algun dels inputs, tot i que no tots 

ells a la vegada.  S‟ha d‟ assenyalar que els dos subconjunts frontera definits anteriorment 

delimiten al CPP per la banda dels inputs, és a dir, permeten conèixer fins quin punt poden 

reduir-se les quantitats d‟inputs utilitzades per produir un vector d‟outputs donat. És possible 

definir altres dos subconjunts frontera de manera anàloga per la banda dels outputs que 

permeten establir fins quin punt poden incrementar-se els outputs donat un vector d‟inputs fixa. 

La seva definició i interpretació és anàloga.  

És convenient aturar-se un moment per il·lustrar gràficament com es genera el CPP i els seus 

subconjunts frontera a partir d‟un conjunt de dades de processos productius observats, en funció 

dels supòsits tecnològics formulats. Les figures 6.1. a) i b) ajuden a entendre la diferencia 

essencial existent entre els tres estimadors de T definits en (6.45), (6.46), (6.47). 

En primer lloc, considerar l‟activitat de producció representada en la figura 6.1.a), en la que 

s‟utilitza un únic input per produir un únic output. L‟estimació del CPP es realitza a partir de les 

dades de producció de cinc empreses observades (A, B, C, D, E). La tecnologia que satisfà els 

supòsits de rendiments constants i eliminació gratuïta d‟inputs i outputs, TCCR, engloba el 

subconjunt de processos productius representats per l‟àrea a la dreta de la línia OO‟. La línia 

OO‟ pertany al CPP donat que està integrada pels processos resultants de reescalar el procés B 
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(o el procés C), i l‟àrea a la seva dreta també pertany al CPP degut als supòsits d‟eliminació 

gratuïta. En canvi, al relaxar el supòsit de rendiments constants i permetre únicament la 

propietat de convexitat, la tecnologia, TBCC, no permet que qualsevol combinació lineal dels 

processos observats pertanyi al CPP, sinó només les convexes, recollides en l‟àrea  

Figura 6.1. Representació gràfica de la tecnologia. 

ombrejada,  que representa el domini convex dels processos observats. Com en el cas anterior, 

el CPP s‟estén fins la dreta i fins avall degut als supòsits d‟eliminació gratuïta. La frontera de 

TBCC mostra que per nivells d‟output inferiors a yb els rendiments a escala són creixents, donat 

que existeix una unitat productiva de major mida (B) que obté un quocient de productivitat (y/x) 

superior, mentre que per sobre de yc els rendiments a escala són decreixents, al existir una unitat 

de mida inferior (C) amb major quocient de productivitat, sent els rendiments constants en la 

zona compresa de yb a yc. 

En aquest senzill exemple, la frontera del CPP es representa mitjançant les línies de traçada 

gruixuda OO‟ i ABCD, respectivament. Els subconjunts frontera d‟orientació input (isoquanta) i 

output (frontera de possibilitats de producció) estan composats per un sol punt cada un, ja que 

existeix un únic procés productiu en la frontera del CPP quan es fixa la quantitat d‟input o 

d‟output. Lògicament, la unitat E no és eficient al no situar-se sobre la frontera del CPP. El 

procés A pot considerar-se eficient si es pensa que la tecnologia es correspon amb TBCC, mentre 

que es considera ineficient si es pensa que els rendiments a escala són constants al llarg de tota 

la frontera, TCCR. 

Els conceptes d‟isoquanta i subconjunt eficient pot il·lustrar-se utilitzant la figura 6.1.b), que 

representa una activitat productiva en la que s‟utilitzen dos inputs (x1, x2) per produir un únic 

output (y). En la figura s‟han dividit els inputs utilitzats per cada empresa per l‟output obtingut 

(x1‟,x2‟), amb el que la tecnologia queda completament representada per les combinacions 

d‟inputs que permeten obtindre una unitat d‟output, o L(1) en notació matemàtica. Naturalment, 

al realitzar aquesta transformació s‟assumeix implícitament el supòsit de rendiments constants a 

escala.  

Sota el supòsit d‟eliminació gratuïta en sentit estricte, TCCR, la isoquanta queda representada per 

la línia truncada ABC i per les prolongacions vertical i horitzontal, respectivament, dels 

processos A i C, representades per línies puntejades. Les línies puntejades pertanyen a la 
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isoquanta perquè, donat que s‟han observat els processos A i C, també es considera factible 

qualsevol procés que impliqui major ús de qualsevol dels inputs. El CRI compren tota l'àrea 

ubicada al nord-est de la isoquanta, donat el supòsit d‟eliminació gratuïta. Per altra banda, el 

subconjunt eficient del CRI inclou únicament els processos pertanyents a la línia truncada ABC, 

donat que qualsevol altre utilitza més quantitat d‟algun dels inputs per produir igualment una 

unitat d‟output. La representació de la tecnologia TCD resulta una mica mes complex. Les línies 

puntejades ja no pertanyen a la isoquanta, donat que només es permet la propietat de poder 

utilitzar vectors observats d‟inputs a una major escala, però no quantitats majors d‟inputs 

agafades individualment. És a dir, es considera que si s‟utilitza més quantitat de l‟input x2‟ que 

la unitat A, no es podrà produir una unitat d‟output. Això es deu a la congestió que genera l‟ús 

addicional d‟una major quantitat d‟input sense incrementar la dotació de l‟altre input. Per tant, a 

partir del punt A, la isoquanta es prolonga radialment, indicant que es pot incrementar la dotació 

d‟ambdues en la mateixa proporció i seguir obtenint la mateixa quantitat d‟output. El mateix 

succeeix amb la prolongació radial de la isoquanta a partir de l‟ unitat D. No obstant, el 

subconjunt eficient del CRI es segueix representat per una línia truncada ABC. L‟empresa E és 

clarament ineficient, mentre que l‟empresa D és ineficient només si es considera que la 

tecnologia satisfà la propietat d‟eliminació gratuïta d‟inputs en sentit estricte, TCCR. 

 

6.2.3. Definició dels índexs d’eficiència  

El segon pas en l‟anàlisi no paramètric  d‟eficiència consisteix a establir el tipus d‟índex que es 

desitgi calcular. L‟índex d‟eficiència d‟una unitat productiva s‟obté  per comparació amb un 

altre procés productiu factible i eficient, és a dir, pertanyent a la frontera del CPP. La definició 

de l‟índex equival a determinar el procés productiu que s‟utilitza per realitzar la comparació. 

Es distingeix entre tres tipus d‟orientació: input, output i input-output. En cada un d‟aquests 

casos, l‟índex reflexa, respectivament, la màxima reducció possible en el vector d‟inputs 

mantenint inalterat el vector d‟outputs, el màxim increment possible en el vector d‟outputs 

mantenint inalterat el vector d‟inputs o ambdós  objectius a la vegada. En segon lloc, es 

distingeix entre índexs radials i no radials. Els índexs radials calculen el màxim increment 

(reducció) equiproporcional possible de tots els outputs (inputs). Així mateix, poden definir-se 

índexs parcials o unidimensionals d‟eficiència quan només es considera l‟objectiu de reducció 

d‟un input o l‟objectiu d‟increment d‟un output. A continuació es descriu amb major detall la 

varietat d‟índexs que és possible calcular emprant la metodologia no paramètrica.  

a) Índexs radials 

Els índexs radials d‟eficiència van ser introduïts per Debreu (1951) i Farrell (1957) per mesurar 

la proporció en què pot incrementar-se el vector d‟outputs o reduir-se el vector d‟inputs. 

Radialitat és sinònim d‟equiproporcionalitat. Convé recordar que tots els índexs d‟eficiència 

s‟obtenen comparant la unitat avaluada amb un procés productiu pertanyent a la frontera del 

CPP. En el cas dels índexs radials, la comparació es realitza amb respecte a la projecció radial 

del procés productiu avaluat sobre la frontera del CPP. 

Els índexs radials d‟eficiència tècnica amb orientació input (F
I
) i output (F

O
) de la unitat 

productiva i-èsima es defineixen respectivament com: 

 i( , ) min  x , )I

i j jF x y y T            (6.50) 
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 1

i( , ) min | ( x , )O

i j iF x y y T             (6.51) 

D‟on θ és un escalar pertanyent a l‟interval (0, 1] que mesura la distancia radial que separa a la 

unitat i-èsima de la frontera del CPP. Si la unitat avaluada pertanyent a la frontera, és 

impossible reduir equiproporcionalment els inputs o incrementar equiproporcionalment els 

outputs, i l‟índex pren el valor 1. Els índexs definits en (6.50) i (6.51) es corresponen amb les 

funcions de distancia de Shephard (1953) en inputs i outputs, respectivament. Per tant, tenen 

una interpretació dual en termes de reducció potencial del cost i increment potencial de l‟ingrés. 

Quan es consideren simultàniament els objectius de reducció d‟inputs i increment d‟outputs, es 

calcula l‟índex hiperbòlic d‟eficiència (F
H
), que es defineix de la següent manera:  

 1

i( , ) min | ( x , )H

i j iF x y y T             (6.52) 

L‟índex F
H 

imposa la radialitat en ambdós sentits (input i output), mesurant la distancia fins la 

frontera al llarg de la hipèrbola que passa pel procés avaluat. 

Les diferents formes de caracteritzar la tecnologia permeten realitzar diferents estimacions dels 

índexs d‟eficiència, possibilitant l‟obtenció d‟una descomposició dels índexs d‟eficiència 

summament interessant. Amb independència de l‟orientació de l‟índex, poden calcular- se tres 

índexs d‟eficiència prenent com referència els tres estimadors de la tecnologia, TCCR, TBCC i TVD. 

Per no complicar la notació, representarem els índexs radials que s‟obtenen sota les diferents 

caracteritzacions de la tecnologia com, FCCR, FBCC i FVD, fent abstracció de l‟orientació 

empleada (input, output o input-output). 

L‟índex FCCR també anomenat índex d‟eficiència tècnica global (ETG), es calcula sota el supòsit 

de què la tecnologia presenta rendiments a escala constants i eliminació gratuïta d‟inputs i 

outputs. Aquest índex reflexa per una part ineficiències tècniques en la producció, però també 

incorpora el possible efecte d‟una inadequada escala de producció en el cas de què la tecnologia 

real, T, no presenti rendiments constants a escala. L‟índex FBCC, també anomenat índex 

d‟eficiència tècnica (ET), permet aïllar la part de la ineficiència global que es deu a ineficiència 

tècnica en sentit estricte, al eliminar el component degut a una escala de producció inadequada. 

A partir d‟aquests dos índex es poden calcular una mesura residual d‟eficiència d‟escala, que es 

defineix com ES= ETG/ET. 

Per altra banda, l‟índex FVD, anomenat índex d‟eficiència tècnica puta (ETP), mesura la 

distancia a la frontera de la tecnologia TVD. La diferencia existent entre els índexs ET i ETP es 

deu a la saturació o congestió en la utilització d‟algun dels inputs, que provoca que no es pugui 

mantindre el nivell d‟output a menys que s‟incrementen proporcionalment tots els inputs. Es pot 

calcular una mesura residual d‟aquest efecte mitjançant l‟índex d‟eficiència de congestió que es 

defineix com EC=ET/ETP. Així, s‟obté la relació de descomposició multiplicativa de l‟índex 

ETG, segons la qual: ETG= ETP x ES x EC. 

 

b) Índexs no radials 

Els índexs radials presenten l‟avantatge de tindre una clara interpretació en termes de costos i 

ingressos, degut a la seva correspondència amb les funcions de distancia de Shephard (1953). Al 

mesurar la màxima reducció equiproporcional possible en els inputs, l‟índex radial calcula la 

màxima reducció possible en el cost. Aquesta interessant propietat es deu a què el procés 

productiu eficient que serveix de referència per la comparació sobre la frontera del CPP utilitza 
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les mateixes proporcions d‟inputs i outputs que la unitat avaluada. No obstant, els índexs radials 

presenten un inconvenient molt important que qüestiona la seva validesa en aplicacions 

practiques. Al buscar un procés de comparació en la frontera al llarg del radi vector que passa 

per la unitat avaluada, res garanteix que aquest procés  pertanyi al subconjunt eficient del CPP. 

En els cassos en que això no succeeixi, l‟índex no recull tota la informació sobre les possibilitats 

d‟incrementar l‟eficiència de la unitat avaluada, sinó que el valor de l‟índex queda limitat per l‟ 

input que menys pugui reduir-se. 

Els índexs no radials permeten superar aquesta dificultat. L‟índex de Russell, introduït per Färe 

i Lovell (1978) és l‟índex no radial mes conegut i calcula la màxima reducció mitjana que és 

possible aconseguir en els inputs, mantenint inalterat el vector d‟outputs. La definició 

matemàtica de l‟índex de Russell amb orientació input (R
I
) i amb orientació output (R

O
) és la 

següent:  

1
1 1i( , ) | (  x ,..., , ) , [0,1]min

M

m
I m

i i M Mi i mR x y x y T m
M



  

 
  

    
 
  


     (6.53) 
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               (6.54) 

L‟índex de Russell té l‟avantatge de comparar la unitat avaluada amb una unitat pertanyent al 

subconjunt eficient del CPP. No obstant, presenta l‟inconvenient d‟alterar la composició del 

procés productiu de referència, amb el qual en ocasions és criticat per incorporar ineficiències 

de caràcter assignatiu en l‟índex d‟eficiència tècnica. 

 

c) Índexs unidimensionals 

Fins ara hem definit dos tipus d‟índexs d‟eficiència que calculen reduccions o increments 

potencials en tots els inputs o outputs. No obstant, en ocasions pot ser d‟interès determinar la 

màxima reducció o el màxim increment que pot aconseguir-se en un únic input o en un únic 

output, ceteris paribus. En aquests casos pot utilitzar-se un índex unidimensional proposat per 

Kopp (1981). L‟índex de Kopp per calcular la màxima reducció possible de l‟input k (KI) o el 

màxim increment possible en l‟output k (KO) per la unitat i-èsima es defineixen de la següent 

manera: 

 1 ki( , ) | ( ,..., x ,..., , ) ,min
k

I

k i i k i k Mi i kK x y x x y T


                    ( 6.55) 
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      (6.56) 
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6.2.4. Evolució de les tècniques no paramètriques de medició d’eficiència  

a) El mètode de Farrell 

El treball de Farrell (1957) és àmpliament reconegut per la seva definició  de l‟índex 

d‟eficiència radial. No obstant, l‟aspecte més destacable de la contribució de Farrell no es troba 

en la definició d‟índex, per altre banda implícita en el treball anterior de Debreu (1951) i 

directament equiparable a la funció de distancia de Shephard (1953), sinó en el mètode proposat 

per poder calcular-lo a partir d‟un conjunt de dades d‟activitat amb els medis de l'època. També 

resulta interessant comprovar la seva connexió amb el desenvolupament posterior de l‟anàlisi 

envolvent de dades. 

El treball de Farrell, els únics supòsits formulats sobre la tecnologia són el de rendiments 

constants a escala i l‟existència d‟una isoquanta que és convexa fins l‟origen i el pendent mai es 

positiva. Suposem el cas representat en la figura 6.2. a), en la que s‟utilitzen dos inputs per 

produir un únic output. El problema de càlcul per cada unitat es redueix a trobar la seva 

projecció radial sobre la isoquanta unitària (SS‟). Per assegurar un pendent no positiva de la 

isoquanta, Farrell va afegir els processos (0,∞), (∞, 0) al conjunt de processos observats.  

El problema consisteix a identificar a partir de les dades i de les propietats assumides sobre la 

tecnologia els segments que formen la isoquanta. El segment que uneix dos puts observats 

pertany a la isoquanta quan la línia que uneix aquests punts satisfà dues condicions:  

1. El  seu pendent no és positiu. 

2. No existeix cap punt observat al mateix costat de la línia que l‟ origen. 

Figura  6.2. El mètode de Farrell 

Un punt qualsevol de T es pot expressar com Pi=(x‟1i,x‟2i). També es poden expressar com 

combinació lineal d‟ altres dos punts (Pk, Pj) literalment independents: 

1 1 1

2 2 2

' ' '

' ' '

k k j j i

k k j j i

x x x

x x x

 

 

 

 
         (6.57) 
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D‟on Pi, Pj i Pk són punts en T. El segment PkPj és part de SS‟ si i només si es compleix la 

següent condició algebraica: 

1   Pk j i T              (6.58) 

Si la suma és menor que 1 per algun punt, significa que aquest punt pertany a l‟àrea de T situada 

entre la línia PkPj i l‟origen. Aquest és clar amb els segments amb pendent negativa. Un segment 

amb pendent positiva pot superar la regla anterior sense pertànyer a la isoquanta. Per això 

precisament s‟introdueixen els punts en l‟infinit. Afegint els punts (0,∞), (∞, 0), cap parell de 

punts el qual segment tingui pendent positiu pot superar la proba algebraica anterior, donat que 

un dels dos punts en l‟infinit estarà al mateix costat de la línia que l‟origen. Addicionalment, si 

Opi talla el segment PkPj , això implica que Pi es troba dins del triangle  que formen els punts 

PkPj i l‟origen, com es mostra en la figura 6.2.b), amb el que δkδj ≥ 0. Per tant, per calcular 

l‟índex d‟eficiència de l‟empresa Pi primer és necessari trobar el segment PkPj en SS‟ pel qual 

δkδj ≥ 0. Una vegada trobat aquest segment, l‟índex de Farrell es calcula com: 

1
( )i

k j

F P
 




         (6.59) 

És fàcil demostrar que l‟expressió anterior mesura la mida màxima reducció radial factible en el 

vector d‟inputs. Partim de l‟expressió del punt Pi en funció dels punts Pk i Pj , expressada en 

forma vectorial: 

k k j j iP P P            (6.60) 

Dividint tots els termes d‟aquesta expressió per la suma de ponderacions, és a dir, multiplicant 

per l‟índex de Farrell, s‟obté un procés productiu pertanyent al radi vector que passa per Pi i 

s‟expressa com combinació lineal de Pk i Pj: 

1jk
k j i

k j k j k j

P P P


     
 

  
       (6.61) 

I, donat que les ponderacions dels punts Pk i Pj en l‟expressió anterior sumant 1, el procés que 

resulta de multiplicar l‟índex de Farrell pel vector d‟inputs Pi pertany al segment PkPj: 

1
1

jk
i k j

k j k j k j

P P P


     
   

  
      (6.62) 

Amb el que la fracció F (Pi) del procés Pi pertany simultàniament al radi vector que travessa la 

unitat esmentada i el segment PkPj, és a dir, que Q en la figura 6.2.b), sent, per tant, l‟índex F(Pi) 

=OQ/OPi. 

A efectes de càlcul, és equivalent trobar el parell de punts kj en SS‟ que fa màxima la suma de 

ponderacions. El supòsit de convexitat garanteix que la suma és màxima quan δk,δj ≥ 0. A partir 

d‟aquí és senzill generalitzar el procediment de càlcul pel cas general de múltiples inputs i 

outputs. 
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b) L'anàlisi envolvent de dades  

L‟anàlisi envolvent de dades (DEA) és una tècnica de programació matemàtica, introduïda 

inicialment per Charnes, Cooper i Rhodes (1978), que permet calcular l‟índex d‟eficiència 

tècnica resolvent un programa matemàtic d‟optimització. En lloc de realitzar els còmputs de 

Farrell, el DEA proposa resoldre un programa lineal per cada unitat productiva observada.  En 

aquest apartat es pretén il·lustrar la connexió entre els programes DEA i el mètode de Farrell. 

Els programes (6.63) i (6.64) il·lustren la formulació DEA estàndard per calcular l‟índex de 

Farrell en un model amb rendiments constants. El programa lineal (6.63) calcula l‟índex F
1
 sota 

els supòsits de rendiments a escala constants pel cas d‟un únic output, és a dir, la màxima 

reducció equiproporcional possible en el vector d‟inputs de la unitat i-èsima, mantenint 

inalterada la quantitat d‟output. El programa troba la combinació lineal de les unitats observades 

que produeix, al menys, tant output com la unitat avaluada, consumint la fracció θ mes petita 

possible del vector d‟inputs utilitzada per la unitat esmentada. Per tant, el valor òptim de θ* 

mesura la màxima reducció equiproporcional possible en el vector d‟inputs que pot aconseguir 

la unitat avaluada, mantenint constant el seu vector d‟outputs. En el cas de rendiments constants 

l‟índex F
1
 pren el mateix valor que l‟índex F

0
. Aquesta equivalència es pot demostrar realitzant 

un senzill canvi de variables. Reescalant les variables λj = λj „ x θ en el programa (6.63), s‟arriba 

al programa equivalent (6.64) que calcula l‟índex F
0
. 

 

(6.63)      (6.64) 
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(6.65) 
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El vector de ponderacions empleat per mesurar l‟índex d‟eficiència seguint el mètode de Farrell, 

es pot obtindre resolvent el programa lineal (6.65), d‟ on x‟mj representa la quantitat utilitzada de 

l‟input m per l‟empresa j per unitat d‟output i δj representa la ponderació de la unitat productiva 

j-èsima, que es restringeix a prendre valors no negatius. El programa troba justament l‟ hiperplà 

de la isoquanta que és tallat per el radio vector que passa per la unitat i i que es construeix a 

partir de les combinacions lineals convexes de M o menys punts observats. Pel cas de dos inputs 

això implica que, com màxim, el programa trobarà una combinació lineal de dos unitats 

observades per maximitzar la funció objectiu. Com les ponderacions han de ser no negatives, el 

programa està restringit al conjunt d‟unitats que formen cons amb l‟origen que, a la vegada, 

inclouen a la unitat avaluada [figura 6.2.b]. Entre aquestes, és fàcil comprovar que, per 

convexitat, l‟objectiu serà mínim pel parell d‟unitats que formen el segment de la isoquanta 

tallat pel radi que passa per i. Per tant, el valor òptim de la funció objectiu de (6.65) és l‟índex 

de Farrell. 

Fent un senzill canvi de variable en (6.65) pot obtenir la formula DEA equivalent. Reescalant 

les variables δ‟j = λ‟j x yj /yi i utilitzant la condició θ∑δj = 1 s‟arriba a la formula DEA estàndard  

(6.64). 

 

El atractiu de la formulació DEA resideix en la senzillesa de la seva interpretació i en la seva 

fàcil adaptació a diferents supòsits tecnològics. Per mesurar una reducció equiproporcional 

d‟inputs simplement s‟utilitza una variable, constant pels diferents inputs, que deu minimitzar-

se  per reduir el consum al màxim possible. És a dir, la radialitat s‟imposa directament sobre les 

restriccions del programa, que només té que buscar el punt factible que minimitzi la variable de 

reducció, respectant les propietats tecnològiques implícites en les restriccions. Un altre 

avantatge de la formulació DEA és la possibilitat de considerar múltiples inputs i outputs, sent 

fàcilment adaptable per calcular mesures no radials d‟eficiència.  

 

6.2.5. Programes DEA 

Aquest apartat recull els programes DEA d‟ús més comú, mostrant com pot construir-se un 

programa capaç de calcular cada un dels índexs definits en l‟apartat 6.2.3.  per una varietat de 

supòsits tecnològics. Així mateix, s‟indiquen les expressions que permeten calcular els índexs 

residuals d‟eficiència d‟escala i eficiència de congestió, així com el tipus de rendiments a escala 

amb la qual opera la unitat productiva avaluada.  

a) Càlcul d’índexs radials  

Els programes matemàtics que permeten calcular índexs radials es caracteritzen per la 

maximització o minimització d‟una única variable que reescala tots els components del vector 

d‟inputs o outputs, buscant, per tant, el punt de comparació en la frontera del CPP al llarg del 

radi vector que travessa el procés productiu avaluat. 

Si l‟objectiu de l‟anàlisi és mesurar la màxima reducció possible en el vector d‟inputs, deu 

resoldre‟s el següent conjunt de programes lineals per la unitat i-èsima:  
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Eficiència tècnica global (ETG) (6.66) Eficiència tècnica (ET)(6.67) 
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Rendiments a escala                  Eficiència de escala (ES) 
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> 1 Decreixents

=1 Constants

<1 Creixents

                  ES=ETG/ET 

Eficiència tècnica pura (ETP) (6.68) 
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Eficiència de congestió (EC) 

           EC=ET/ETP 

 

L‟índex d‟eficiència tècnica global (ETG) es calcula sota els supòsits de què la tecnologia 

satisfà les propietats de rendiments a escala constants i eliminació gratuïta d‟inputs i outputs. 

Així, les restriccions del programa (6.66) localitzen el conjunt de combinacions lineals de les 

unitats observades que obtenen el conjunt de combinacions lineals de les unitats observades que 

obtenen al menys la mateixa quantitat que la unitat i-èsima de cada output s, consumint la 

fracció θ (mínima) de tots els inputs consumint per la unitat esmentada. Per una solució òptima, 

θ pren valors menys o iguals a la unitat, donat que la pròpia unitat i-èsima construeix una 
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combinació lineal de les unitats observades.  El grup d‟unitats productives les quals 

ponderacions són estrictament positives recull el nombre de grup de comparació eficient (GCE), 

indicant que el punt de comparació sobre la isoquanta està composada per una combinació lineal 

dels processos productius utilitzades per dites unitats. El tipus de rendiments a escala pot inferir-

se a partir del valor de les ponderacions del GCE en el programa (6.66). Quan aquestes sumen 

menys de 1, la unitat avaluada està sent comparada amb unitats d‟una mida  mitja superior, 

indicant que els rendiments a escala són creixents, ja que del contrari la unitat podria trobar un 

GCE de mida mig similar o inferior. D‟igual manera, quan les ponderacions del GCE sumen 

més d‟1, la unitat és comparada amb unitats de menor mida mitja, el que indica l‟existència de 

rendiments decreixents. Només en el cas de què les ponderacions sumin 1 podrem dir que la 

unitat opera en l‟escala òptima, donat que en aquest cas les unitats del GCE tenen una mida 

mitja similar al de la unitat avaluada. 

L‟índex d‟eficiència tècnica (ET) es calcula eliminant l‟influencia de l‟escala de producció, 

mitjançant la inclusió de la restricció addicional que força a les ponderacions del GCE a sumar 

1, garantint únicament la propietat de convexitat. D‟aquest mode, la unitat es compara amb 

unitats de mida mitjana similar. El programa (6.67) respecta el supòsit de convexitat però no el 

de rendiments a escala constants. La diferencia entre els índexs ETG i ET és deguda a l‟efecte 

de l‟escala. La mesura residual d‟eficiència d‟escala s‟obté dividint l‟índex ETG per l‟índex ET. 

Aquest índex residual mesura la reducció d‟inputs addicional que podria obtindre‟ s  si la 

tecnologia compleix  la propietat de rendiments a escala constants, aproximant, per tant, la 

distancia que separa a la unitat avaluada de l‟àrea en què la tecnologia presenta rendiments 

constants. Per últim, per calcular l‟índex d‟eficiència tècnica pura (ETP) es reflexa el supòsit 

d‟eliminació gratuïta d‟inputs en sentit estricte, imposant únicament la versió dèbil en el 

programa (6.68). D‟aquest mode, les restriccions busquen combinacions lineals d‟unitats que, 

produint al menys tant de cada output, utilitzin una fracció dels inputs utilitzats per la unitat 

avaluada, però emprant la mateixa composició proporcional en el vector d‟inputs. És a dir, no es 

permet que la unitat de referència utilitzi  una quantitat proporcional menor d‟algun dels inputs, 

ja que no assumeix que aquest procés sigui necessàriament factible. La diferencia entre aquest 

índex i l‟anterior és producte del supòsit d‟eliminació gratuïta d‟inputs i indica la proporció 

addicional que podria estalviar-se en el vector d‟inputs si algú d‟ells no estigues subjecte a un 

fenomen de saturació degut a l‟ús d‟una combinació proporcional d‟inputs tècnicament 

inadequada. L‟índex residual d‟eficiència de congestió (EC) s‟obté dividint l‟índex ET per 

l‟índex ETP. 

Si es desitja calcular els increments proporcionals que poden assolir en el vector d‟outputs de la 

unitat i-èsima, deuen resoldre‟s els programes lineals (6.69), (6.70), (6.71). La interpretació dels 

programes i dels índexs calculats és simètrica a la del model d‟orientació input. La diferencia és 

que ara el GCE deu utilitzar menys o iguals quantitats d‟inputs que la unitat avaluada i produir 

al menys una proporció θ del vector d‟outputs. En aquest cas θ ≥ 1, donat que la unitat avaluada 

és un possible grup de comparació. En l‟apartat 6.2.3, es va definir l‟índex com l‟invers de θ. 

Tot i que l‟índex podria calcular-se directament resolvent programes no lineals, minimitzar θ 
-1

 

és equivalent a maximitzar θ. És, per tant, preferible resoldre els programes lineals proposats i 

posteriorment calcular l‟invers de la funció objectiu. El valor θ indica la proporció en la que es 

podria incrementar el vector d‟outputs. 
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Eficiència tècnica global (ETG) Eficiència tècnica (ET) 
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Eficiència tècnica pura (ETP) (6.71) 
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Si es desitja calcular el percentatge en què pot reduir-se el vector d‟inputs i per el que 

incrementar-se al mateix temps el vector d‟outputs, deuen resoldre‟s els següents programes no 

lineals. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

51 
 

Eficiència tècnica global (ETG)  Eficiència tècnica (ET) 

(6.72)                 (6.73) 
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Eficiència tècnica pura (ETP)  
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Les restriccions busquen les combinacions lineals d‟unitats observades que consumeixen com 

màxim una fracció del vector d‟inputs de la unitat avaluada i produeixin al menys l‟invers de 

dita fracció del seu vector d‟outputs. Minimitzant aquesta variable s‟obté la projecció de la 

unitat avaluada en la frontera del CPP al llarg de la hipèrbola que travessa el procés avaluat. 

L‟índex d‟eficiència hiperbòlic s‟aproxima més a la unitat que els índexs radials d‟orientació 

input o output en tot els cassos. Deu entendres el perquè, ja que l‟eficiència no augmenta pel fet 

d‟escollir una direcció o altre fins la isoquanta per trobar la unitat de referència. En el cas del 

model d'orientació input, l‟índex mesura la reducció possible en els costos productius de la 

unitat avaluada, mentre que en el model d‟orientació output, l‟índex mesura l‟ increment 

possible en els seus ingressos operatius.  L‟índex hiperbòlic mesurar simultàniament la reducció 

en el cost i l‟ increment en l‟ ingrés. Donat que el benefici augmenta al incrementar l‟ ingrés i 

també al reduir el cost, l‟ impacte global sobre el benefici serà el doble del valor que pren 

l‟índex.  
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b) Càlcul d’índexs no radials 

L‟índex no radial de Russell pot calcular- se utilitzant una bateria de programes matemàtics 

similar a l‟ exposada en l‟apartat anterior, però permeten variacions diferents en cada un dels 

inputs. Per això, s‟inclouen en la funció objectiu un conjunt de variables diferents que mesuren 

la reducció de cada input o l‟ increment de cada output. En el model d‟ orientació input deuen 

resoldre‟s els següents programes (6.75) i (6.76). 
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Els programes anteriors busquen la màxima reducció mitjana que pot obtindre‟ s en les 

components del vector d‟inputs de la unitat i-èsima. La solució als programes anteriors exclou la 

possibilitat de què existeixen folgances en les restriccions dels inputs, amb el que el procés de 

comparació pertanyi al subconjunt eficient del CPP, sent, per tant, estrictament eficient. Per 

aquest motiu, l‟índex de Russell pren sempre un valor inferior o igual al corresponent índex 

radial, al existir mes combinacions lineals d‟unitats que satisfan les restriccions del programa. 

En el model d‟orientació output han de resoldre‟s els programes (6.77) i (6.78), sent la seva 

interpretació anàloga.  
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Eficiència tècnica global (ETG)  Eficiència tècnica (ET) 
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c) Càlcul dels índexs unidimensionals 

Per calcular la màxima reducció possible d‟un input o el màxim increment possible en un 

output, deu incloure‟ s la variable de reducció /increment proporcional solsament en la restricció 

de l‟input objecte d‟anàlisis. Per exemple, per calcular la reducció possible en l‟ input h, deuen 

resoldre‟s els programes (6.79) i (6.80). 

Manipulacions similars en els programes DEA permeten calcular índexs que informen de la 

reducció possible en un subconjunt d‟inputs o un subconjunt d‟outputs.  

 

d) Interpretació dual 

La formulació dual dels programes DEA té un gran interès des del punt de vista de la  

interpretació  econòmica dels índexs calculats. En la figura 6.3. s‟ha dibuixat la isoquanta 

unitària que representa la tecnologia d‟una activitat que utilitzi dos inputs per produir un únic 

output, subjecte a rendiments constants a escala. El problema és calcular l‟índex d‟eficiència de 

la unitat Pi. Podem utilitzar un procediment diferent al descrit en els apartats anteriors per 

calcular l‟índex radial de Farrell. Aquest procediment consisteix a considerar el cost en què 

insereix cada empresa per produir la unitat d‟output. Per ell és necessari conèixer  el vector de 

preus associats amb el vector d‟inputs.  

 

 

 

 



  

54 
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Per cada vector de preus relatius dels inputs pot representar-se una família de rectes isocostos 

cada una de les quals recull el conjunt de processos productius que infereixen en el mateix cost 

de producció. La distancia entre la isoquanta, és a dir, la més propera a l‟origen d‟ entre les que 

són tècnicament assolibles, indica la reducció possible en costos de la unitat Pi i, per tant, el seu 

índex d‟eficiència radial. 

Naturalment, per comparar el cost d‟una empresa amb el cost d‟altres empreses no és necessari 

utilitzar cap tècnica d‟optimització matemàtica. No obstant, el nostre problema radica en què no 

es coneixen els preus dels inputs, sinó només les dades d‟activitat.  Per altra banda, tot i que es 

conegui el vector de preus, no estem interessats en comparar costos reals, ja que aquesta 

comparació mesclaria la ineficiència tècnica de l‟empresa amb la seva ineficiència assignativa. 

La mesura d‟índexs radials d‟eficiència tècnica ignora el possible problema d‟ineficiència 

assignativa al comparar la unitat amb altre que utilitza les mateixes proporcions d‟inputs. Per 

tant, per mesurar aquest índex es poden suposar que l‟empresa avaluada és assignativament 

eficient. Aquest supòsit permet utilitzar el vector de preus que menys cost relatiu suposi, donada 

la combinació d‟inputs empleada per la unitat avaluada. Així doncs, el problema dual busca el 

vector de preus virtuals dels inputs (v1,v2) que minimitzin la distancia entre l‟ isocost que passa 

pel punt Pi i la que es tangent al a isoquanta per aquest mateix vector de preus. 
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Figura 6.3. Diferencia de cost entre dos rectes isocost 

La diferencia de cost entre dos rectes isocost amb la mateixa pendent, és a dir, amb el mateix 

vector de preus, es mesura per la distancia radial existent entre elles. D‟aquest mode, en la 

figura 6.3. el vector de preus que minimitza la distancia entre l‟isocost que passa per Pi i 

l‟isocost d‟igual pendent però tangent a la isoquanta es representa per la família d‟isocostos amb 

pendent v1*/v2*. Qualsevol altre vector de preus es materialitza en una família d‟isocostos amb 

diferent pendent la qual distancia radial fins la isoquanta es major, incrementant el cost de la 

unitat Pi en termes comparatius amb les unitats pertanyents a la isoquanta. Per tant, el programa 

dual deu trobar el vector de preus que minimitza el cost relatiu de la unitat avaluada al ser 

comparada amb la resta d‟unitats. Per possibilitar la comparació de costos es poden imposar la 

condició de què, amb els mateixos preus, totes les unitats observades obtinguin un cost major o 

igual a 1. D‟aquest mode, si la unitat avaluada obté un cost comparatiu de 1 és perquè no  

existeix cap unitat que assoleixi un isocost més proper a l‟origen amb aquests preus. En cas 

contrari, el cost relatiu de la unitat prendrà un valor major que 1, calculant-se l‟índex 

d‟eficiència radial com l‟invers de la funció objectiu del programa (6.81), que calcula el mínim 

cost relatiu de la unitat i-èsima pel cas general de M inputs. Donat que s‟assumeix la condició 

d‟eficiència assignativa de la unitat avaluada, el vector de preus (v) representa preus ombra dels 

inputs. Per tant, les components del vector òptim v* en el programa (6.81) poden interpretar-se 

com productivitats marginals dels inputs. 
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En el cas d‟una tecnologia multiproducte, el problema dual no pot reduir-se al càlcul de l‟ 

isocost mes favorable, sinó que deuen trobar-se el vector de preus d‟inputs i outputs (v,u) que 

maximitzi el benefici relatiu de la unitat avaluada. En aquest cas pot introduir-se la restricció de 

què cap unitat observada obtingui una tassa de benefici superior a 1, amb els preus òptims 

d‟inputs i outputs. La funció objectiu del programa (6.82) calcula l‟índex radial d‟eficiència de 

Farrell, per una tecnologia amb múltiples outputs. Lògicament, el programa (6.82) té un numero 

infinit de solucions, ja que si,  (v*, u*) és una solució del programa, també ho és (αv*, αu*) per 

α > 0. Aquest problema es resol utilitzant la transformació suggerida per Charnes i Cooper 

(1962), que transforma el programa fraccional (6.82) en el programa lineal equivalent (6.83). 
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7. Anàlisi envolvent de dades (DEA) 

Aquest capítol està extret de (Blasco Blasco & Coll Serrano, 2006) que explica de manera 

senzilla i entenedora l‟anàlisi envoltant de dades.  

 Farrell va suposar que la frontera de producció era coneguda. No obstant això, en la pràctica no 

és així i, per tant, és necessari estimar-la. 

Amb caràcter general, els mètodes d'estimació per construir la frontera de producció poden 

classificar-se, en funció que es requereixi o  no especificar una forma funcional que relacioni els 

inputs amb els outputs, en mètodes paramètrics o no- paramètrics. Al seu torn, poden emprar 

mètodes estadístics o no per estimar la frontera que, en última instància, pot ser especificada 

com estocàstica (aleatòria) o determinista. A la Figura 7 es presenta una estructura en forma que 

arbre que tracta de recollir els principals mètodes per estimar la frontera eficient i els seus 

precursors. 

 

 
Figura 7. Mètodes d‟estimació 

 

Seguint l'esquema plantejat a la figura anterior, l'Anàlisi Envolvent de Dades (DEA) és una 

tècnica no- paramètrica, determinista, que recorre a la programació matemàtica. 

 

7.1.  La tècnica DEA 

 

La metodologia DEA sorgeix arran de la tesi doctoral de Rhodes (1978), i pot considerar com 

una extensió del treball de Farrell (1957). Bàsicament, DEA és una tècnica de programació 

matemàtica que permet la construcció d'una superfície envoltant, frontera eficient o funció de 

producció empírica, a partir de les dades disponibles del conjunt d'unitats objecte d'estudi, de 

manera que les unitats que determinen la envoltant són denominades unitats eficients i les que 

no romanen sobre la mateixa són considerades unitats ineficients. DEA permet l'avaluació de 

l'eficiència relativa de cadascuna de les unitats. 

Des que va ser publicat a la revista Journal of Operacional Research per Charn, Cooper i 

Rhodes l'any 1978 el primer treball basat en DEA, el desenvolupament d'aquesta metodologia, 

tant en l'àmbit teòric com en el de l'aplicació empírica a problemes del món real, pot ser 

qualificat com espectacular. Una exhaustiva recopilació bibliogràfica sobre la metodologia DEA 

ha vingut sent actualitzada, amb certa regularitat, per Seiford, LM: Aquest autor, en el seu 

treball titulat "A DEA Bibliography (1978-1992) ja facilitava un total de 472 referències, 

arribant a les 1.501 en l'actualització corresponent a 1999. 



  

58 
 

Si bé en un principi els models DEA van ser emprats per avaluar l'eficiència relativa 

d'organitzacions sense ànim de lucre, amb el temps, i atesa la naturalesa interdisciplinària de la 

metodologia DEA, el seu ús es va estendre ràpidament a l'anàlisi del rendiment en 

organitzacions lucratives. Així, poden trobar multitud de treballs en els més diversos àmbits: 

sector bancari, assegurances, educació, hospitals, policia, programari, indústria, agricultura, 

turisme, etc. 

 

7.1.1.  Definició del conjunt de possibilitats de producció 

 Seguint Thanassoulis (2001), la mesura de l'eficiència d'una unitat mitjançant la tècnica DEA 

implica dos passos bàsics:  

1. La construcció del conjunt de possibilitats de producció.  

2. L'estimació de la màxima expansió factible l'output o de la màxima contracció dels 

inputs de la unitat dins el conjunt de possibilitats de producció. 

 Com s'ha comentat anteriorment, no s'ha de confondre la frontera de possibilitats de producció 

amb la frontera eficient o de millor pràctica (observada). L' interès ara es centra en determinar, a 

partir de les dades observades, el conjunt de processos productius que es consideren factibles. 

En aquest sentit, "la forma més fàcil de descriure els plans de producció factibles és enumerar, 

és a dir, enumerar totes les combinacions de factors i de productes tecnològicament factibles. El 

conjunt de totes aquestes combinacions s'anomena conjunt de producció "(Varian, 1991:362). 

Així, el conjunt de possibilitats de producció es pot definir com el conjunt de processos 

productius tecnològicament factibles. Ja que la tecnologia no és coneguda, la construcció del 

conjunt de possibilitats de producció (CPP) es realitzarà a partir de les combinacions input-

output observades, i caldrà establir certs casos en relació amb aquella. 

Suposem un procés productiu que utilitza nivells d‟ inputs x ϵ R+
s
 per produir nivells output i ϵ 

R+
s
. 

Les característiques de P= {(x, y) | x ϵ R+
m
 pot produir i ϵ R+

s
 }, conjunt de processos productius 

que defensen el CPP, enumerades per González (2002:143) són: 

 

3. És tecnològicament possible no produir res, (0,0) ϵ P. 

 

4. Convexitat: si dos processos productius pertanyen al CPP, totes les seves 

combinacions lineals convexes també pertanyen al CPP. És a dir, si (x,y), (x‟,y‟) ϵ P, α ϵ 

[0, 1] llavors α(x, y)+(1-α)(x‟, y‟) ϵ P. 

 

5. Eliminació gratuïta d‟inputs: la versió estricte d‟aquest supòsit estableix que una 

unitat productiva és capaç de produir la mateixa quantitat d‟output utilitzant una 

quantitat major de qualsevol input. És a dir, és possible rebutjar l'excés de inputs a cost 

zero: si (x, y) ∈ P, x ' ≥ x llavors (x‟, y) ∈ P.  La seva versió feble estableix que és 

possible mantenir el nivell de producció, sempre que es produeix un increment 

equiproporcional en la quantitat emprada de tots els inputs: si (x, y) ∈ P llavors (αx, y) 

∈ P, α ≥ 1. 

 

6. Eliminació gratuïta d‟ outputs: és possible produir una quantitat menor de qualsevol 

output utilitzant les mateixes quantitats d‟ inputs. Si (x, y) ∈ P, y '≤  i llavors (x, y') ∈ P. 
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La versió feble d'aquesta propietat estableix que és possible reduir 

equiproporcionalment tots els outputs, utilitzant el mateix vector d'inputs. Si (x, y) ∈ P 

llavors (x, yα
-1

) ∈ P, α ≥ 1.  

 

7. Rendiments a escala constants: és possible reescalar l'activitat de qualsevol procés 

productiu pertanyent a P. És a dir, si (x, y) ∈ P llavors (αx, αy) ∈ P, ∀     α ≥ 0.  

 

Els supòsits 3 i 4 equivalen a dir que la producció ineficient és possible. 

 

7.1.2. Caracterització dels models DEA 

 

Els models DEA poden ser classificats, bàsicament, en funció de:  

a) El tipus de mesura d‟eficiència que proporcionen: models radials [Debreau (1951); 

Farrell (1957)] i no radials [Färe (1975); Färe i Lovell (1978); Ferrier, Kerstens i 

Vanden Eeckaut (1994); Athanassopoulos (1996); De Borger i Kerstens (1996); Chen 

(1997)].  

b) L‟orientació del model: input orientat, output orientat o input-output orientat. 

c) La tipologia dels rendiments a escala que caracteritzen la tecnologia de producció, 

entesa aquesta com la forma (procediments tècnics) en què els factors productius 

(inputs) són combinats per obtenir un conjunt de productes (outputs), de manera que 

aquesta combinació de factors pot caracteritzar per l'existència de rendiments a escala: 

constants o variables a escala. 

a) Orientació del model 

 

Seguint a Charnes, Cooper i Rhodes (1981), l‟eficiència pot ser caracteritzada amb relació a dos 

orientacions (o direccions) bàsiques, poden fer referències a models: 

1. Input orientat: busquen, donat el nivell d‟outputs, la màxima reducció proporcional en 

el vector d‟inputs mentre pertanyen en la frontera de possibilitats de producció. Una 

unitat no és eficient si és possible disminuir qualsevol input sense alterar els seus 

outputs. 

2. Output orientats: busquen, donat el nivell d‟inputs, el màxim increment proporcional 

dels outputs pertanyent dins de la frontera de possibilitats de producció. En aquest sentit 

una unitat no pot ser caracteritzada com eficient si es possible incrementar qualsevol 

output sense incrementar cap input i sense disminuir cap altre output. 

 

Tenint en compte les orientacions definides, una unitat es considera eficient si, i només si, no és 

possible incrementar les quantitats d'output mantenint fixes les quantitats d‟inputs utilitzades ni 

és possible disminuir les quantitats d‟ inputs emprades sense alterar les quantitats d‟ outputs 

obtingudes ( Charn, Cooper i Rhodes, 1981). 

 

A la figura 7.1. s'ha representat, sota el supòsit de rendiments constants a escala, el cas d'un únic 

input i un únic output, i en ella es pot veure com la unitat A és ineficient tècnicament, es situa 

per sota de la frontera. 

Des del punt de vista d‟un model input orientat, l‟unitat A podria reduir la quantitat d‟input x ( 

els inputs són controlables) i seguir produint la mateixa quantitat d‟output i, és a dir, l‟unitat A 

deuria prendre com referència la millor practica de l‟unitat A1. L‟eficiència (tècnica) de l‟unitat 

considerada vendria donada per: ETA= BA1/ BA. 
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Figura 7.1. Orientacions en DEA 

 

D‟igual forma, al considerar l‟avaluació de l‟eficiència a través de models output orientats ( els 

outputs són controlables), l‟unitat A seria qualificada com ineficient. Aquesta unitat podria, 

consumint la mateixa quantitat d‟input, produir una major quantitat d‟output. En aquest cas, 

l‟eficiència de l‟unitat A vindria donat pel coeficient ETA= CA/ CA2 

Sota el supòsit de rendiments constants a escala, les mesures d‟eficiència tècnica input i output 

orientades coincideixen.  

Com pot observar- se  en la figura 7.1., hi ha la possibilitat de considerar  una tercera opció, 

corresponent als determinats models no orientats ( també anomenats input- output orientats), en 

els que tant inputs com outputs són controlables, que busquen simultàniament la reducció input i 

expansió output equiproporcional i que dona lloc a mesures d‟eficiència “hiperbòlica” (Färe, 

Grosskopf i Lovell, 1985). En aquest cas es mesura la “distancia fins la frontera al llarg de 

d‟hipèrbola que passa pel procés productiu” (Alvarez, 2002:27) que representa a l‟unitat 

avaluada. 

 

b) Tipologia dels rendiments a escala 

 

 Per avaluar l'eficiència d'un conjunt d'unitats és necessari identificar la tipologia dels 

rendiments a escala que caracteritza la tecnologia de producció. 

 Els rendiments a escala, que indiquen els increments de la producció que són resultat de l' 

increment de tots els factors de producció en el mateix percentatge, poden ser constants, 

creixents o decreixents:  

 

1. Rendiments constants a escala: quan l' increment percentual del output és igual a l' 

increment percentual dels recursos productius.  

 

2. Rendiments creixents a escala (o economies d'escala): es diu que la tecnologia 

exhibeix aquest tipus de rendiments quan l' increment percentual del output és més gran 

que l' increment percentual dels factors.  
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3. Rendiments decreixents a escala (o deseconomies d'escala): quan l' increment 

percentual del output és menor que l' increment percentual dels inputs. 

 

Matemàticament, si f(cX)=c
t
 f(X), t=1 implica rendiments constants a escala, t >1 rendiments 

creixents i t<1 rendiments decreixents; d‟ on f(X) és la tecnologia de producció, X és un vector 

d‟inputs i c un escalar.  

 

7.1.3.  Avantatges i inconvenients de l'anàlisi envolvent de dades 

 

La metodologia DEA presenta una sèrie d'avantatges (fortaleses) que l'han convertit, en 

relativament poc temps, en una tècnica molt utilitzada. Charn, Cooper, Lewin i Seiford (1994:7) 

destaquen com a característiques importants de DEA les següents tres: 

 

1. "Caracteritza cadascuna de les unitats mitjançant una única puntuació d'eficiència 

(relativa).  

 

2. En projectar cada unitat ineficient sobre l' envolvent eficient destaca àrees de millora 

per a cadascuna de les unitats.  

 

3. La no consideració per DEA de l'aproximació alternativa i indirecta d'especificar 

models estadístics i fer inferències basades en l'anàlisi de residus i coeficients dels 

paràmetres ". 

 

A més de les tres característiques enunciades anteriorment, Charn, Cooper, Lewin i Seiford 

(1994) aporten altres peculiaritats de DEA com són, per exemple, la possibilitat d'ajustar-se 

variables exògenes i incorporar variables categòriques.  

Un altre aspecte a tenir en compte del DEA és la seva capacitat de manipular situacions de 

múltiples inputs i outputs (Restzlaff-Roberts i Morey, 1993) expressats en diferents unitats de 

mesura (Charn, Cooper, Lewin i Seiford, 1994). A més, DEA és una tècnica no- paramètrica i, 

per tant, no suposa cap forma funcional de la relació entre els inputs i els outputs, ni suposa una 

distribució de la ineficiència (Banker, Gadhan i Gorr, 1993). 

DEA determina la frontera de millor pràctica i identifica les unitats ineficients de manera que 

cadascuna d'elles és comparada amb una unitat eficient o combinació d'unitats eficients. 

Conseqüentment, DEA facilita la identificació de les fonts i quantitat d'ineficiència i permet 

establir un pla (inputs i outputs objectius) eficient per a la unitat ineficient. DEA optimitza la 

mesura d'eficiència de cada unitat en relació amb les altres unitats. 

A  més, en avaluar l'eficiència relativa d'una unitat específica, DEA considera les condicions 

més favorables (Kao, 1994). Com es veurà en tractar el model CCR en forma de quocient, els 

pesos dels inputs i outputs seran diferents entre les diferents unitats avaluades. Boussofiane, 

Dyson i Thanassoulis (1991) consideren que aquesta flexibilitat en l'elecció dels pesos és tant 

una fortalesa com una debilitat de la tècnica DEA. Així, la fortalesa la justifiquen que si una 

unitat resulta ser ineficient fins i tot quan s'han incorporat els pesos més favorables en la seva 

mesura d'eficiència llavors l'argument que els pesos no són apropiats no és justificable. D'altra 

banda, afirmen que és una debilitat perquè una elecció no assenyada de pesos pot permetre 

qualificar com eficient a una unitat, encara que això tingui més a veure amb l'elecció de pesos 

que amb qualsevol eficiència inherent.  
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Continuant amb les debilitats o desavantatges que presenta la tècnica DEA, una de les crítiques 

rebudes és que es tracta d'una aproximació determinista i no té en compte influències sobre el 

procés productiu de caràcter aleatori i impossibles de controlar (Llei, 1991) ni la incertesa 

(errors de mesura o introducció incorrecta de dades, per exemple) (Restzlaff-Roberts i Morey, 

1993). Així, la precisió dels resultats assolits (puntuacions d'eficiència relativa) dependrà de 

l'exactitud de les mesures dels inputs i outputs considerats. Si la incertesa és present, els 

resultats poden ser erronis i fer que una unitat aparegui, falsament, com eficient, és a dir, la 

frontera pot canviar de forma i/ o posició i, conseqüentment, pot estar mostrant unitats 

ineficients quan realment no ho són. A més, DEA és sensible a l'existència d'observacions 

extremes i tota desviació respecte de la frontera és tractada com ineficiència, el que pot derivar 

en una sobreestimació de la mateixa (Doménech, 1992). 

  

Per altra banda, mitjançant l'aproximació DEA, un considerable nombre d'unitats són 

caracteritzades com eficients a menys que la suma del nombre d‟ inputs i outputs sigui petita en 

relació amb el nombre d'observacions (Andersen i Petersen, 1993; Doyle i Green, 1991). 

Concretament, tal com apunten Drake i Howcroft (1994), DEA probablement treballi millor 

quan el nombre d'observacions és aproximadament el doble de la suma dels inputs i outputs. Per 

aquesta raó, els estudis amb petites mostres (reduït nombre d'unitats) treballen amb un alt grau 

d'agregació respecte de les categories dels inputs i outputs. També, cal tenir present que 

l'omissió d'un input o output important pot redundar en resultats esbiaixats.  

A més, com quedarà patent a continuació on  s'exposen els models DEA bàsics, DEA-CCR i 

DEA-BCC, s'han d'executar tants programes lineals com nombre d'unitats s'hagin d'avaluar, la 

qual cosa pot generar problemes computacionals. 

 

Finalment, i com s'ha pogut comprovar mitjançant els exemples d'aplicació realitzats fins al 

moment, DEA proporciona mesures d'eficiència relatives, és a dir, com està fent les coses de bé 

una unitat en comparació amb el seu conjunt de referència. DEA no ofereix una mesura 

d'eficiència absoluta, és a dir, no compara l‟unitat amb un màxim teòric. 
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7.2. Model DEA-CCR 

 

7.2.1. Introducció 

 

Com s'ha vist en l‟apartat precedent, els models DEA es distingeixen, bàsicament, per la 

naturalesa de la mesura d'eficiència, l'orientació del model per calcular-la i la tipologia dels 

rendiments a escala que caracteritzen la frontera eficient. 

Aquest apartat està dedicat al model DEA-CCR, així denominat per haver estat desenvolupat 

per Charnes, Cooper i Rhodes (1978). El model DEA-CCR proporciona mesures d'eficiència 

radials, input o output orientades i suposa convexitat, forta eliminació gratuïta de inputs i 

outputs i rendiments constants a escala. 

El model DEA-CCR pot escriure's, en termes generals, de tres formes diferents:  fraccional 

(quocient), multiplicativa i envoltant. En els següents apartats es descriu cadascuna d'aquestes 

des del punt de vista d'un model input orientat, així com diferents mètodes de resolució que 

poden ser utilitzats per obtenir la solució òptima del model en forma envoltant. 

L'últim apartat es dedica a plantejar el model DEA-CCR des d'una perspectiva output, sent 

aplicable, gairebé de forma directa, a aquests models tot el comentat per als models input 

orientats. 

 

7.2.2. Model DEA-CCR en forma fraccional 

 

En DEA, l‟eficiència tècnica (relativa) de cada una de les unitats es defineix, estenent el 

concepte donat al apartat de l‟eficiència, com el quocient entre la suma ponderada dels outputs  

0
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( )
s

r r

r

u y


  i la suma ponderada dels inputs 
0
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( )
m

i i

i

v x


  

 

El model DEA- CCR input orientat expressat en termes de quocient seria: 
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            (model  7.1a) 
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On:  

1. Es consideren n unitats  (j=1,2,…,n), cada una de las quals utilitzen els mateixos inputs ( 

en diferents quantitats) per obtindre els mateixos outputs (en diferents quantitats).  

2. xij ( xij ≥ 0) representa les quantitats d‟input i (i=1,2,…,m) consumits por la j- èsima 

unitat 

3. xi0  representa la quantitat d‟input i consumit per la unitat que es avaluada, unitat0 

     4. yrj ( yrj ≥ 0) representa les quantitats observades d‟output r (r=1,2,…,s) produïts per la        

  j- èsima unitat.  

5. yr0 representa la quantitat d‟output obtingut per l‟unitat que es avaluada, unitat0.  

6. ur (r=1,2,…,s) i vi (i=1,2,..,m) representen els pesos (o multiplicadors) dels outputs i inputs 

respectivament.  

 

El model (7.1a), problema no lineal, pretén obtindre el conjunt òptim de pesos (o 

multiplicadors) {ur} i {vi} que maximitzin l‟eficiència relativa, h0, de l‟unitat definida com el 

quocient entre la suma ponderada d‟outputs i la suma ponderada d‟inputs, subjecte a la 

restricció de que cap unitat pot tenir una puntuació d‟eficiència major que un utilitzant aquests 

mateixos pesos. Evidentment, els pesos seran diferents entre les diferents unitats. 

 

Si la solució òptima és h0* = 1 això indicarà que la unitat que està sent avaluada és eficient 

en relació amb les altres unitats. Si h0* < 1, l‟unitat serà ineficient. En aquest cas, les 

unitats que amb els mateixos pesos ur i vi assignats a la unitat ineficient que està sent 

avaluada resultin ser eficients es denominen peers (parells). Aquests peers constitueixen el 

denominat conjunt de referència eficient de la unitat ineficient, és a dir, constitueixen la 

referència per a la millora de la unitat ineficient. 

 

Al poc temps de publicar el seu treball pioner, Charnes, Cooper i Rhodes (1979) substitueixen la 

condició de no- negativitat  (ur, vi  ≥ 0) del model fraccional (7.1a) per una condició de 

positivitat estricta (ur, vi  ≥ ε ), on ε és un infinitèsim “no- arquimedeo”. El motiu no és un altre 

que evitar que una unitat, malgrat presentar h0* = 1, sigui incorrectament caracteritzada com a 

eficient en obtenir en la solució òptima algun pes ur i/o vi  el valor zero sent, en conseqüència, el 

corresponent input i/o output obviat en la determinació de l'eficiència (El-Magary i Lahdelma, 

1995; Miliotis, 1992). El model fraccional quedarà de la següent forma: 
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             (model  7.1b) 
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Pel que fa als pesos òptims (ur* i vi*), cal tenir en compte que els valors d'aquests diferiran 

d'una unitat a una altra, ja que el model (7.1b) ha de ser resolt per a cadascuna de les n unitats, 

cadascuna de les quals busca, al seu torn, els millors pesos que maximitzin la seva eficiència.  

Un inconvenient que planteja el problema representat pel model (7.1b) és que genera un nombre 

infinit de solucions òptimes. Si (ur* , vi*) és òptim llavors (βur*,β vi*) també és òptim per a β > 

0 (Charn, Cooper, Lewin i Seiford, 1994; Seiford i Thrall, 1990). 

 

 

 

7.2.3. Model DEA-CCR en forma multiplicativa 

 

El model DEA-CCR input orientat en forma de quocient recollit en el model 2.1.b pot ser 

linealitzat seguint la transformació lineal de Charnes i Cooper (1962), que selecciona la solució  

(μ, δ) per que 
1

1
m

i io

i

x


 . Realitzant el canvi de variable (Charnes, Cooper i Rhodes, 1978;  

 

Oral i Yolalan, 1990; Cook, Johnston i McCutcheon, 1992) es té: 

0

1

·

·                  per t > 0

1

·

r r

i i

m

i i

i

t u

t v

t

v x















     (equació  7.1) 

 

 

i substituint en el model (7.1.b) s‟obté el problema lineal equivalent, conegut com model en 

forma multiplicativa, el qual pot escriure‟s com: 
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        ( model 7.2 ) 

 

  

El input virtual ha sigut normalitzat a la unitat  
0

1

1
m

i i

i

x


 ; aquesta es coneix com restricció de 

normalització. 

La solució del problema donat pel model (7.2), que de nou deu ser resolt per cada una de les 

unitats considerades, determinarà els valors òptims dels pesos μr i δi ,això és, μr
*
 δi

*
. Deu tindre‟s 
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en compte que qualsevol múltiple d‟aquests valors òptims serà òptim en el model 7.1.b ( 

Boussofiane, Dyson i Thanassoulis, 1991). 

 

El model (7.2) pot expressar-se matricialment com:   
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         ( model  7.3) 

 

 

D‟ on: 

 

1. Y es una matriu d‟outputs d‟ordre (s x n). 
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2. Y0 representa el vector output de la unitat que esta sent avaluada. 

3. X és una matriu d‟inputs d‟ordre (m x n): 
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4. X0 representa el vector inputs de la unitat que està sent avaluada. 

5. μ és el vector (s x1) de pesos outputs i δ és el vector (m x 1) de pesos inputs. 
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a) Caracterització de l'eficiència. 

 

La unitat0 serà qualificada d'eficient si w0*=  1 i existeix almenys un òptim  (μ*,δ* ) amb μ* > 0 

i δ* > 0 (Cooper, Seiford i Tone, 2000:24). 

Si la unitat0 presenta, per als valors (μ*,δ* ), una puntuació d'eficiència w0*< 1  existirà  

almenys una unitat que satisfarà la restricció 
1 1

s m

r rj i ij

r i

y x 
 

  per a aquests mateixos 

 (μ*,δ* ). El conjunt d'unitats que satisfan aquesta restricció, i que seran per tant eficients, 

constitueixen el denominat conjunt de referència de la unitat avaluada, unitato , sent “l'existència 

d'aquestes unitats eficients les que forcen a la unitat0 a ser ineficient” (Cooper, Seiford, Tone, 

2000:25). 

 

b) Significat dels pesos. 

 

Normalment, en DEA, es fa referència als termes input virtual i output virtual. El primer es 

refereix a la suma ponderada dels inputs 0

1

( )
m

i i

i

x


  mentre que el segon, de forma anàloga, fa 

referència al sumatori de l'output ponderat 
0
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s

r r

r

y


 . De fet, en la forma fraccional del 

model (7.1a)o (7.1b), l'eficiència sol definir-se com el quocient entre l'output virtual i l' input 

virtual. 

De nou en la forma multiplicativa (model 7.3),  l' input virtual es troba normalitzat a la 

unitat 
0
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( 1)
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 , mentre que l'output virtual és igual a la puntuació d'eficiència           
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y w


 . Per a la unitat avaluada, “els valors dels inputs i outputs virtuals expressen 

informació sobre la importància que una unitat atribueix a determinats inputs i outputs a fi 

d'obtenir la seva màxima puntuació d'eficiència” (Boussofiane, Dysson i Thanassoulis, 

1991:6). 

En conseqüència, és possible determinar la importància (contribució) de cada input (δi* xi0)  

respecte del total *

0

1

( 1)
m

i i

i

x


 així com la contribució de cada output (μi* yr0 ) a la puntuació  

d‟eficiència * *

0 0

1

( )
s

r r

r

y w


 . Aquests resultats proporcionen indicacions de la mesura en que  

les variables input i output han sigut utilitzades en la determinació de la eficiència, “jugant un 

paper com mesura de la sensibilitat de les puntuacions d’eficiència” (Cooper, Seiford i Tone, 

2000:28). 

 

7.2.4. Model DEA-CCR en forma envoltant 

 

Com es conegut, per a tot programa lineal original existeix un altre programa lineal associat, 

denominat programa dual. 

Recordant que existeix una variable dual per cada restricció primal i una restricció dual per cada 

variable primal –en la taula 7.1 es facilita la correspondència entre primal (model 7.2. o 7.3.) i 
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dual- , el model DEA-CCR input orientat en la seva forma envolvent vindrà donat pel model 

(7.5). 

 
  Taula 7.1. Font: Cooper, Seiford i Tone (2000) 

 

  

 

S‟associa la variable dual θ amb la restricció que normalitza l‟ input virtual.  
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       (model  7.5) 

 

 

On:  

1- λ és el vector (n x 1) de pesos o intensitats, 

1

2

 

n








 
 
 
 
 
 


. Així, λj és l‟ intensitat de la 

unitat j. 

 

2- θ és la puntuació d‟eficiència ( tècnica) de la unitat0. 

 

En la major part de les aplicacions DEA, el model empleat en l‟ avaluació d‟eficiència és de la 

forma envolvent. El motiu és evident; el programa lineal DEA-CCR primal input orientat 

(model 7.2. o 7.3) ve definit per un numero de restriccions igual a n+1. No obstant, el programa 

lineal DEA-CCR dual input orientat (model 7.5) està subjecte a s+m restriccions. Per tant, com 

el numero d‟unitats amb les que es treballa sol ser molt major que el numero total d‟inputs i 

outputs, aquesta es la raó pel qual el model DEA-CCR dual és generalment el problema preferit 

per ser resolt (Coelli, Prasada Rao i Battese, 1998). 

 

a) Caracterització de l’eficiència i valors folgança: Eficiència de Farrell vs.  

Eficiència de Pareto-Koopmans.  

 

 Si la solució òptima del problema donat pel model (7.5) resulta ser θ *= 1, llavors la unitat que 

està sent avaluada és eficient, d'acord amb la definició de Farrell (1957), en relació amb les 

altres unitats, ja que no és possible trobar cap unitat o combinació lineal de unitats que obtingui 
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almenys l‟output de la unitat0 utilitzant menys factors. En cas contrari la unitat és ineficient, és a 

dir, si θ* <1 és possible obtenir, a partir dels valors λj* obtinguts en la resolució del model (7.5) 

una combinació d'unitats que “funcioni millor” que la unitat que ha estat avaluada. 

 

Tal com està definit, el problema plantejat en el model (7.5) és resolt en una única etapa, de 

manera que les variables de folgança sr*(variable de folgança output) i si* (variable de folgança 

input) són obtingudes de forma residual. Per tant, és possible que no se satisfaci la condició 

d'eficiència de Pareto- Koopmans, més restrictiva que l'anterior condició d'eficiència de Farrell, 

segons la qual una unitat és eficient si i solament si  θ*=1 i totes les folgances són zero, en cas 

contrari la unitat és qualificada com a ineficient. 

 

Així, si en l'òptim resultés que sr
+*

 això significaria que seria possible incrementar el output r de 

la unitat0 en la quantitat donada per aquesta folgança, amb el que la unitat0 hauria de produir 

l„output r en la quantitat ( yr + sr
+*

 ) en lloc d'en la quantitat observada yr. Anàlogament, si 

s'obtingués una folgança input tal que si
-* 

> 0 això indicaria que l‟input i de la unitat avaluada 

podria ser reduït en la quantitat donada per  si
-*

, de tal forma que l‟input i hauria de ser usat en la 

quantitat (xi -si
-*

) en lloc d'en la quantitat xi. 

 

En la Figura 7.2, on es consideren dos inputs (x1, x2) i un output (y), es pretén reflectir la 

situació descrita en el paràgraf anterior. 

 

Figura 7.2.  Exemple amb 2 inputs i 1 output. 

Les unitats etiquetades com A, B, C i D són eficients tècnicament segons la condició 

d'eficiència Farrell, ja que la seva puntuació d'eficiència θ* és igual a un. La unitat E és, sens 

dubte, ineficient (θ * <1).  

No obstant això, només les unitats B i C són eficients tècnicament segons la condició de Pareto- 

Koopmans, ja que tant la unitat A com la unitat D presenten folgances input, la primera al input 

x2 i la segona en l‟ input x1, que indicaran en quant les unitats A i D haurien de reduir el consum 

d'aquests inputs. Cap unitat presenta  folgança output. 

b) "Benchmarking" en DEA: Fixació de referències per a la millora. 

 

 Cal recordar que, segons el model DEA empleat, es pot obtenir per a tota unitat ineficient un 

punt de projecció (x0, y0) sobre la frontera eficient que representi a una unitat (real o virtual) 
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eficient que, en un model input orientat, consumeixi, com a molt, la proporció θ dels inputs de 

la unitat0 i produeixi, almenys, la mateixa quantitat de outputs.  

 

La unitat o unitats implicada/es en la construcció de la referida unitat (real o fictícia) eficient 

constituiran el conjunt de referència de la unitat avaluada i qualificada com ineficient. Aquest 

conjunt de referència estarà format per totes aquelles unitats que en la solució del problema 

(7.5.) Obtinguin unes intensitats. λj
*
 > 0 (j=1,2,...,n). 

 

A partir del model (7.5), el punt de projecció, que és una combinació lineal dels punts observats, 

vindrà donat per (x0= λ
*
 X, y0= λ

* 
Y), o el que és el mateix 

* *

0 0

1 1

ˆ ˆ,
n n

j j j j

j j

x X y Y 
 

 
  

 
  . 

 

Tornant a la Figura 7.2., la unitat E és clarament ineficient. En aquest cas, el punt de projecció 

sobre la frontera eficient determinarà la direcció de millora, presumiblement la més accessible, a 

emprendre per la unitat E. La projecció, la unitat fictícia (o virtual) E ', resultarà d'una 

combinació entre les unitats B i C en proporcions donades pels valors òptims de les intensitats 

λj
*
 (j=B,C) obtingudes a partir de la resolució, per a la unitat E, del problema del model ( 7.5).  

Les coordenades de la projecció sobre la frontera eficient representaran els valors inputs i 

outputs objectiu (o targets) per a la unitat ineficient, és a dir, els nivells input i output que la 

convertirien en eficient cas d‟atrapar-los . Així doncs, la comparació entre els valors observats 

per a la unitat avaluada i els valors objectiu fixats permet establir la quantia, en termes absoluts 

o relatius (percentatges de millora potencial), de la reducció input i /o increment output que 

aquesta hauria de tractar de promoure per esdevenir eficient. 

 

 D'altra banda, si x0 representa el vector d‟inputs de la unitat que està sent avaluada, i θ la seva 

puntuació d'eficiència tècnica, llavors (1-θ) x0 indicarà la quantitat en que haurien de reduir 

radialment (proporcionalment) tots els inputs de la unitat0 perquè fos eficient. La diferència 

entre els valors input objectiu i la reducció radial indicarà la quantia en que addicionalment la 

unitat0 ha de reduir els seus inputs com a conseqüència del moviment folgança. 

 

Per tant, la millora potencial d'una unitat pot ser descomposta en millora proporcional, derivada 

de la reducció radial, i millora folgança, derivada de la reducció folgança. 

  

Així mateix, és possible obtenir els percentatges en què cadascuna de les benchmark del conjunt 

de referència d'una empresa ineficient contribueix als valors objectiu d'aquestes. Aquesta 

informació resulta d'utilitat, ja que a través d'aquests percentatges es posa de manifest la major o 

menor importància que en cada variable input i output representa la benchmark per a la unitat 

ineficient.  

El percentatge de contribució de la unitat eficient k als valors objectiu del output r d'una unitat 

ineficient (PCk,r) vindrà donat per: 
*

,
*

1

·100k rk
k r n

j rj

j

y
PC

y









   (equació 7.2) 

En tant que el percentatge de contribució de la unitat eficient k als valors objectiu del input i 

d‟una unitat ineficient (PCk,i) serà: 
*

,
*

1

·100k ik
k i n

j ij

j

x
PC

x









   ( equació  7.3) 
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7.2.5. Procediments alternatius de resolució. 

a) Mètode de dues etapes.  

El problema donat pel model (7.5), que és resolt en una única etapa, busca , per a la unitat 

avaluada, la màxima reducció input, obtenint els valors folgança de manera residual. No 

obstant, mitjançant aquest mètode de resolució, segons Coelli, Prasada Rao i Battese (1998:142 

i 175), "no sempre s'identifiquen totes les folgances". 

 Per determinar totes les possibles folgances input i output, Ali i Seiford (1993a) suggereixen la 

resolució d'una segona etapa, l'objectiu és maximitzar la suma de les folgances input i output 

mantenint el valor òptim de  θ aconseguit en la primera etapa, problema que coincideix amb el 

model (7.5).  

Per tant, aquest mètode de resolució implica la resolució de dos problemes per a cada unitat: 

 Primera etapa: L'objectiu d'aquest primer pas és determinar el valor òptim de θ, és a dir, la 

màxima reducció proporcional que hauria de produir-se en els inputs de la unitat objecte 

d'estudi. 

0

0

  

Subjecte a:

Y y

0

Min

x X

 



 









       ( model  7.8a)  

Segona etapa: A partir del òptim θ* obtingut en la etapa 1 s‟ajusten els inputs (θ
*
x0) i es 

procedeix a maximitzar les folgances inputs i outputs per moure radialment el punt projectat en 

la etapa 1, que satisfà la condició d‟eficiència de Farrell (1957), a un punt sobre l‟envoltant 

eficient que satisfaci la condició d‟ optimalitat de Pareto- Koopmans. 
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0

*

0
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 a:
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, , 0

s s
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X x s

s s





 



 

 





 

 



 



      ( model 7.8b) 

On: 
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1- Is
+
 és el vector de folgança output. Is

+
 = 

1

s

r

r

s



  

 

2- Is
-
 és el vector de folgança input. Is

-
 = 

1

m

i

i

s



  

 

En qualsevol cas, es freqüent formular els problemes donats pels models 7.8a. i 7.8b en un únic 

model, com el següent:  

0, , ,

0

0

 z ( )

 a:

=y

, , 0

s s
Min Is Is

Subjecte

Y s

X x s

s s

 
 



 



 

 





 

  



 



      ( model  7.9) 

 

b) Mètode de tres etapes. 

Primer Tone (1999) i posteriorment Cooper, Seiford i Tone (2000) proposen una extensió del 

mètode de dos etapes al considerar que “la projecció d'una unitat ineficient sobre la frontera 

eficient pot estar molt lluny dels valors observats en el sentit que la combinació input i output 

són molt diferents dels de les observacions ", ja que la segona etapa, problema (7.8b ) 

maximitza el valor de les folgances. Per això, plantegen una tercera etapa amb l'objectiu de 

projectar les unitats ineficients sobre un punt eficient que tingui una combinació input i output 

tan a prop de les observacions com sigui possible, és a dir, en lloc de buscar el punt de projecció 

més allunyada buscar el més proper a la unitat ineficient.  

Cooper, Seiford i Tone (2000:60) modelitzen aquesta tercera etapa, executada per a cadascuna 

de les unitats qualificades com ineficients en resoldre les dues primeres, com segueix:   
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       (  model  7.10)) 

 

 

on r, conjunt d'empreses eficients (θ
*
= 1, s

+*
= 0, s

-*
 =0 ), i θ

* 
són obtingudes en la resolució de 

les dues primeres etapes, di
-
 xio representa les folgances input i dr

+
 yro les output. A més, di

-
 i dr

+
 

indiquen la desviació relativa respecte de l' input (xio ) i output (yro) observat, respectivament.  

Els resultats aconseguits amb aquesta tercera etapa suggereixen que "el procés és adequat per a 

trobar un conjunt de referència d'unitats similars entre les unitats eficients mantenint la 

puntuació d'eficiència de la primera etapa" (Cooper, Seiford i Tone, 2000: 63). 

 

 

c) Mètode multietapa.  

Encara que la majoria d'estudis DEA utilitzen un procés de programació lineal en dues etapes 

per resoldre models DEA orientats, Coelli (1998) en el seu treball titulat "A Multi-stage 

Methodology for the Solution of Oriented DEA Models" proposa un procés de resolució DEA 

multietàpic ja que la segona etapa (model 7.8b) d'aquest procés presenta dos problemes:  

1. Identifica el punt eficient més allunyat i no el més proper, ja que les folgances són 

maximitzades en lloc de minimitzades.  

2. El punt projectat obtingut no és invariant a les unitats de mesura. El component radial 

de la mesura d'eficiència obtinguda en la primera etapa és invariant a les unitats, però, la 

component comoditat de la segona etapa no ho es (Lovell i Pastor, 1995). 

El procediment multietapa de Coelli (1998) consta de sis etapes. Les dues primeres, que 

coincideixen amb el mètode bietàpic d'Ali i Seiford (1993), són executades amb la doble 

finalitat d'obtenir el conjunt eficient de unitats i el conjunt d'unitats que presenten folgances no 

nul·les.  A continuació, el procés promou una reducció radial dels inputs identificats amb 

potencials folgances (etapes 3 a 5). Finalment, a partir del punt projectat en la cinquena etapa, es 

repeteix el procés (etapes 3 a 5) per tal de dur a terme una expansió radial en les folgances 

output fins que aquestes desapareguin.  
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Com es va apuntar anteriorment, quan s'executa un procés DEA bietàpic pot passar que la 

projecció de la unitat ineficient sobre la frontera eficient es trobi molt allunyada dels seus valors 

observats, resultant per tant la combinació de inputs i outputs del punt projectat molt diferent de 

la observada per a aquella. Els processos descrits per Coelli (1998), Tone (1999) i Cooper, 

Seiford i Tone (2000) seleccionen els parells que presenten combinacions de inputs i outputs 

similars als de les unitats ineficients.  

En conseqüència, "una anàlisi d'eficiència tècnica pot concentrar-se en la puntuació 

d'eficiència radial proporcionada en la primera etapa de DEA. Però, si s'identifiquen les 

projeccions eficients des del punt de vista de Koopmans és recomanable l'ús del mètode 

multietàpic en lloc del mètode bietàpic "(Coelli, 1998; Coelli, Prasada Rao i Battese, 1998).  

 

  

7.2.6 Versió output orientada del model DEA-CCR 

 

Fins el moment s‟ha tractat el model DEA-CCR input orientat. Un canvi en l‟orientació d‟un 

model pràcticament equivalent al quocient entre l‟output virtual i l‟ input virtual (Charnes, 

Cooper, Lewin i Seiford, 1994). Així, el model DEA-CCR output orientat en forma de quocient, 

expressat matricialment, vindria donat pel problema: 

 

0
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 a:
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       ( model  7.11) 

 

 

L‟anterior pot ser fàcilment convertit, utilitzant la transformació de Charnes i Cooper (1962), en 

un problema lineal, que se‟l coneix com model DEA-CCR output orientat en forma 

multiplicativa: 
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      ( model  7.12) 
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El problema dual associat al problema del model (7.12), conegut com model DEA-CCR output 

orientat envoltant, pot expressar-se de la següent forma: 

  

0, , ,

+

0

0

 z ( )

 a:

- Y+s =0

, , 0

s s
Max Is Is

Subjecte

y

X s x

s s

 
 

 





 

 



 

  

 



         (model  7.13) 

 

 

En comparar el problema del model (7.13) amb l'equivalent input orientat del model (7.9) es pot 

observar com la diferència bàsica entre un i altre és que, mentre que en el model input orientat 

es pretén determinar la màxima reducció radial que hauria de produir- en els inputs de la unitat 

analitzada, en el model output orientat l'objectiu és maximitzar l'augment proporcional en els 

outputs que podria ser assolit per la unitat avaluada, donat els seus nivells de inputs. 

 La resolució del model (7.13), que s'efectua segons el procediment de dues etapes, donarà una 

solució òptima (ϕ*
 ,s

+*
 ,s

-*
), de manera que ϕ* 

≥ 1. Així, com més gran sigui ϕ*
 més ineficient 

serà la unitat avaluada. Una unitat serà qualificada com tècnicament eficient si i només si ϕ*
 =1 

i totes les folgances són nul·les (s
+*

 =0 ,s
-*

=0 ). En cas contrari la unitat serà ineficient. 

 

L'eficiència tècnica output de la unitat avaluada serà igual a 1/ ϕ*
.  

A la figura 7.2. es pot veure com, per a la unitat representada, unitat A, i sota el supòsit de 

tecnologia de rendiments constants a escala, la puntuació d'eficiència tècnica input, obtinguda 

mitjançant el model DEA-CCR input orientat, i la puntuació d'eficiència output, obtinguda 

mitjançant el model DEA-CCR output orientat, coincideixen, és a dir, ϕ*
A =1/ ϕ*

A (Fare i 

Lovell, 1978; Cooper, Seiford i Tone, 2000).  

 

Es constata, a més, el que indica per Coelli, Prasada Rao i Battese (1998): "Els models input 

orientats i output orientats estimen la mateixa frontera i per tant, per definició, el mateix 

conjunt d'unitats eficients. Només les mesures d'eficiència associades a les unitats ineficients 

poden diferir entre els models "(Coelli, Prasada Rao i Battese, 1998:159). 
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7.3. Model DEA-BCC 

 

7.3.1·Introducció 

 

Aquest capítol està dedicat al model DEA-BCC, així anomenat per haver estat desenvolupat per 

Banker, Charn i Cooper (1989). Si el model DEA-CCR estudiat en el capítol anterior 

considerava rendiments constants a escala, el model DEA-BCC relaxa aquest supòsit, que en 

gran part de les ocasions resulta excessivament restrictiu i per tant irreal, permetent que la 

tipologia de rendiment a escala que en un moment determinat caracteritzi la tecnologia sigui 

variable, és a dir: constant, creixent o decreixent.  

Del que s'ha dit pot desprendre's que els fonaments del model DEA-BCC es troben en el model 

DEA-CCR, ja que el primer és una extensió del segon. Així, tots els continguts teòrics introduïts 

en l‟apartat anterior són d'aplicació en aquest apartat.  

 

7.3.2.Incorporant els rendiments a escala: descomposició de l’eficiència tècnica en eficiència 

tècnica pura i eficiència escala  

 

Per avaluar l'eficiència d'un conjunt d'unitats és necessari identificar la naturalesa dels 

rendiments a escala que caracteritza la tecnologia de producció. Els rendiments a escala 

indiquen, com es recordarà, els increments de la producció que són resultat de l' increment de 

tots els factors de producció en el mateix percentatge i poden ser constants (l' increment 

percentual del output és igual a l' increment percentual dels recursos productius) , creixents (l' 

increment percentual del output és més gran que l' increment percentual dels factors) o 

decreixents (l' increment percentual del output és menor que l' increment percentual dels inputs). 

Per al cas d'un únic input i un únic output, a la figura 7.5., que ha estat adaptat de Lovell (1993), 

es representen dues unitats (A i B) i les tres fronteres DEA més comunament estimades, a saber: 

frontera de rendiments constants a escala (RCE), rendiments variables a escala (RVE) i 

rendiments no creixents a escala (RNCE) 

 
Figura 7.5. Frontera RCE, RVE i RNCE ( adaptat de Lovell, 1993) 

 

A partir de la figura 7.5., i prenent com a referència la unitat B, es pot veure com la frontera 

estimada sota rendiments variables a escala (RVE) està més a prop de l'embolcall lineal convex 

que la frontera estimada suposant rendiments no creixents a escala (RNCE) i aquesta, al seu 

torn, està més propera que la de rendiments constants a escala (RCE) (Pastor, 1995b i 1996). Per 

tant, l'eficiència tècnica input / output pura, estimada mitjançant el model DEA-BCC, que 

considera RVE, és no- menor que l'eficiència tècnica input / output estimada mitjançant el 
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model DEA-CCR, que considera RCE. Aquesta última és una mesura d'eficiència tècnica global 

(ETG) que, com es veurà a continuació, pot ser descomposta en eficiència tècnica pura (ETP) i 

eficiència escala (EE). La noció econòmica de rendiments a escala està relacionada amb l'EE 

(Banker i Thrall, 1992). 

Continuant amb la representació de la figura 7.5., i considerant una orientació input, es pot 

observar com l'eficiència de la unitat B ve donada pel quocient (la ineficiència vindrà donada 

per la distància) sota els supòsits de rendiments constants o no creixents a escala mentre que si 

la unitat B opera amb tecnologia de rendiments variables, l‟ eficiència vindria donada per 

CB1/CB. La diferencia entre una mesura i l‟altre, és a dir, la distancia B2B1, és la EE, que pot 

ser interpretada com la part de la ineficiència present en ETG que obeeix a l‟escala de producció 

de l‟empresa que s‟avalua (Grifell- Tatjé, Prior i Salas, 1992b), és a dir, és el resultat trobat de 

descomptar a la ETG la ETP (Pastor, 1996). 

  

 Per tant, es tenim que: 

 

  ETG = ETP · EE 

    (equació 7.4) 

 

  
𝐶𝐵2

𝐶𝐵
=

𝐶𝐵1

𝐶𝐵
·
𝐶𝐵2

𝐶𝐵1
 

 

De l'expressió anterior es pot deduir que si EE = 1 llavors ETG = ETP, el que indica que la 

unitat no presenta ineficiències d'escala i, per tant, opera en una escala òptima. Si la unitat B 

presentés ineficiència d'escala (EE <1) s'hauria de comparar la frontera de rendiments variables 

amb la frontera de rendiments no creixents per determinar si aquesta unitat opera sota 

rendiments creixents o decreixents a escala (veure figura 7.5.).  

 

Es pot concloure, per tant, que la frontera RCE és més restrictiva i produirà, generalment, un 

menor nombre d'unitats eficients així com puntuacions menors d'eficiència entre totes les 

unitats. Cal observar, a més, que l'eficiència input i output sota RVE no són necessàriament 

iguals. 

 

 

Per tant, és convenient tenir sempre present que la frontera RCE és més restrictiva i produirà, 

generalment, un menor nombre d'unitats eficients així com puntuacions menors d'eficiència 

entre totes les unitats. Cal observar, a més, que l'eficiència input i output sota RVE no són 

necessàriament iguals.  

 

Ramanathan (2003), en referir a l'elecció del model DEA a aplicar, indica que en aquelles 

aplicacions en què els factors productius (inputs) no estan completament sota el control del 

gestor, els models output orientats serien adequats, en tant que si els resultats del procés 

(outputs) són decidits pels objectius dels gestors abans que establerts a partir de la millor 

pràctica observada seria preferible recórrer a models input orientats. A més, el supòsit de 

rendiments constants a escala sembla ser un supòsit apropiat quan el rendiment de les unitats a 

comparar no depèn de l'escala d'operació. 

En els següents apartats s'aborda el model DEA-BCC, primer des d'una orientació input i 

després des d'una output.  

 

 

7.3.3.Formulació del model DEA-BCC input orientat 

 

El model de Banker, Charnes i Cooper (1984), al que es fa referència com model DEA-BCC, és 

realment una extensió del model DEA-CCR. Per tant, la seva formulació és similar. La 

diferencia fonamental entre el model DEA-CCR i DEA-BCC és que aquest introdueix el supòsit 

de rendiments variables a escala i l‟altre considera rendiments constants a escala. 
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a)  Forma fraccional i multiplicativa 

 

La forma tradicional del model DEA-BCC, en la versió input orientada, pot expressar-se com: 

 

  

 

 

 

 

     ( model  7.14) 

 

 

Si es compara el problema donat el model (7.14) amb el model (7.1b), s‟observa com la 

definició de mesura d‟eficiència sota el supòsit de rendiments variables a escala, 
T

0 0
0

0

u
T

y k
h

v x


 , és similar a aquella que suposa rendiments constants a escala, 

T

0 0
0

0

u
T

y k
h

v x




. 

    

La diferencia entre una i l‟altre mesura d‟eficiència és que en el segon cas al valor del output 

ponderat se li suma un terme constant, k0 ( que en el supòsit de rendiments constants pren el 

valor zero). Aquest terme constant es el valor al creuar-se  (k) en el eix output (y) de la 

projecció de cada segment que defineix la frontera (Norman i Stoker, (1991), com pot veure‟s a 

la Figura 7.6. 

 
 

Figura 7.6. adaptat de Banker, Charnes i Cooper (1984). 
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Per tant, la formulació general de la mesura d‟eficiència és: 

 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑′𝑜𝑢𝑝𝑢𝑡𝑠 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑘

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑′𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
               ( 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 7.5) 

 

De manera que si en la solució òptima del model (7.14) per la DMU0 ( que se suposa eficient), 

· k0
*
 > 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments creixents a escala. 

· k0
*
 = 0 per qualsevol solució òptima, prevalen rendiments constants a escala. 

· k0
*
 < 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments decreixents a escala. 

 

En definitiva, els rendiments d‟escala poden ser estudiats usant DEA al estimar el signe de la 

constant k. 

 

La forma multiplicativa del model (7.14), obtinguda de nou al aplicar la transformació 

realitzada per Charnes i Cooper (1962), pot expressar-se matricialment de la següent forma: 
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    (  model  7.15) 

 

L‟objectiu del model DEA-BCC input orientat identificat com model (7.15) es trobar un 

hiperplà que, pertanyent sobre o per sobre de totes les unitats, minimitzi la distancia horitzontal 

des de l‟ hiperplà a la unitat0 (Charnes, Cooper, Lewin i Seiford, 1994:35). 

 

Seguint a Ali i Seiford (1993a), una superfície envolvent de rendiments variables a escala consta 

de parts de hiperplans de suport en R
m+s

 que formen les cares del casc convex dels punts (Yj,Xj) 

per j=1,2,...,n. L‟equació d‟un hiperplà en R
m+s

 ve donada per: 

10

0

1 1

0
s m

r rj i ij

r i

y x k 
 

      ( equació  7.6) 

 

 

En conseqüència, el signe que adopti k en la solució òptima del problema del model (7.15) 

indicarà, com en el cas del model fraccional, si la unitat que esta sent considerada es troba en 

una regió de rendiments creixents, decreixents o constants a escala. 

 

S‟observa en la figura 7.6. que si k
*
 =0, com en el cas del segment BC, existiran rendiments 

constants a escala i els models DEA-BCC coincidiran amb els seus homòlegs DEA-CCR. Pot 

incloure‟s, per tant, que el model DEA-CCR ( supòsit de rendiments constant a escala) és un cas 

particular del model DEA-BCC ( supòsit de rendiments variables a escala). 
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La unitat0 avaluada segons el model (7.15) serà qualificada d‟eficient si w0
*
 =1 i existeix al 

menys un òptim (μ
*
, δ

*
) amb μ

* 
> 0 i δ

*
 > 0. El valor kA

*
 és utilitzat per identificar el tipus de 

rendiments a escala en el que opera localment la unitat avaluada. 

També, a partir dels valors òptims dels pesos o multiplicadors d‟inputs i outputs, es possible 

determinar els percentatges de contribució input/output. 

 

A més, depenent de com s‟incorpori la restricció relativa a k, és possible definir models que 

estimen fronteres que, en lloc de suposar rendiments variables a escala, suposin rendiments no- 

creixents a escala (model 7.16) o rendiments no- decreixents a escala (model 7.17) 
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      ( model  7.16)        
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     (model 7.17) 

 

 

 

 

b)  Forma envoltant 

 

El problema dual, al que es refereix com forma envoltant, del model (7.15), expressat com un 

model únic a resoldre en un procés de dos etapes, pot escriure‟s com: 

0( , , , )

0

0

  z ( )

 a:

1 1

, , 0

s s
Min Is Is

Subjecte

Y y s

X x s

s s

 
 



 





 

 





 

  

 

 







       ( model  7.18) 

 

 

 

L‟anterior presenta, a diferencia del model DEA-CCR donat el problema del model (7.9), la 

denominada restricció de convexitat: 1λ=1, que està associada amb la variable k (Ali i Seiford, 

1993a). És a dir, mentre que en els models DEA-CCR el punt de projecció (x0, y0) és una 
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combinació lineal d‟unitats eficients que romanen sobre una cara de la envoltant eficient, en els 

models DEA-BCC aquest put de projecció és una combinació lineal convexa.  

 

La unitat avaluada serà qualificada com eficient, segons la definició de Pareto- Koopmans, si i 

nomes si en la solució òptima θ
*
 =1 i les variables de folgança són totes nul·les, és a dir, s

+*
 =0 i 

s
-* 

=0. 

 

Recordar que, a diferencia dels models DEA-CCR, on s‟obté una mesura d‟eficiència tècnica 

(input o output) global donat que simultàniament avaluen eficiència tècnica i escala, en els 

models DEA-BCC s‟obtenen mesures d‟eficiència tècnica (input o output) pura, és a dir, es 

tracta de mesures d‟eficiència tècnica “netes a qualsevol efecte escala” (Thanassoulis, 

2001:130). 

 

La naturalesa dels rendiments a escala que prevalen localment per una unitat pot ser 

determinada a partir del model (7.9). Així, si considera una mostra de n unitats i se suposa que 

la unitat0 compleix les condicions d‟eficiència de Pareto- Koopmans; la resolució del problema 

donat pel model (7.9) per la referida unitat0 produirà uns valors λ òptims (λ
*
), de forma que si: 

 · ∑ λj
*
 > 1, prevalen localment rendiments decreixents a escala per la unitat0. 

 ·∑ λj
*
 = 1 prevalen localment rendiments constants a escala per la unitat0. 

 ·∑ λj
*
 < 1  prevalen localment rendiments creixents a escala per la unitat0. 

 

7.3.4 . Model DEA- BCC output orientat 

 

Si, sota el supòsit de rendiments variables a escala, es vol avaluar l'eficiència (tècnica relativa) 

d'una unitat des del punt de vista de la maximització dels outputs, donat el nivell d'inputs, ha de 

recórrer al model DEA-BCC output orientat . Tal com es va comentar en el capítol anterior, un 

canvi en l'orientació del model pràcticament equival a invertir el quocient entre el output virtual 

(output total) i el input virtual (input total). Per tant, el model DEA-BCC output orientat en 

forma de quocient, expressat matricialment, vindria donat pel problema del model 7.19. 
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         (model  7.19) 

 

Linealitzant l‟anterior s‟obté la forma multiplicativa: 
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        ( model  7.20) 

 

L'eficiència tècnica output pura de la unitat0 vindrà donada per 1/w0
*
, de tal manera que aquesta 

serà eficient si w0
*
=1. 

 Com passava amb el model DEA-BCC input orientat, el signe que prengui k (positiu, negatiu o 

nul) en la solució òptima indicarà el tipus de rendiment a escala que preval per a una unitat que 

es trobi projectada sobre la frontera eficient. Però, a diferència del model (7.20), en el model 

(7.19) el terme constant es troba associat amb el valor input i el seu signe està invertit, de 

manera que si: 

 

· k0
*
 > 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments decreixents a escala. 

· k0
*
 = 0 per qualsevol solució òptima, prevalen rendiments constants a escala. 

· k0
*
 < 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments creixents a escala. 

 

Per evitar la confusió que pugui generar el fet que en el model DEA-BCC input orientat, per 

exemple, indiqui la presència de rendiments creixents a escala mentre que en el model DEA-

BCC output orientat això mateix suposi l'existència de rendiments decreixents, Norman i Stoker 

(1991) proposen que en aquest segon model (DEA-BCC output orientat) la constant k‟ sigui 

introduïda amb signe negatiu, de manera que es tindria 

 
Suma ponderada de inputs −  Constant k ′

Suma ponderada d′outputs 
 

 

                                     (equació 7.7) 

 

indicant, en la solució òptima, el signe de k' el següent: 

 

· Si k‟0
*
 > 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments creixents a escala. 

· Si k‟0
*
 = 0 per qualsevol solució òptima, prevalen rendiments constants a escala. 

· Si k‟0
*
 < 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments decreixents a escala. 

 

Aquesta última interpretació coincideix amb la donada pel model DEA-BCC input orientat, i 

que aprofitada per Norman i Stoker (1991) per demostrar que “la mesura d'eficiència basada en 

la minimització ja no és equivalent a la mesura d'eficiència basada en la maximització output 

llevat que estiguin presents rendiments constants a escala " (Norman i Stoker, 1991:108) 



  

83 
 

O+k
 si k > 0 i k' > 0

I '

O+k
 si k = 0 i k' = 0

I '

O+k
 si k < 0 i k' < 0

I '

O

I k

O

I k

O

I k










    

 

Per tant, sota el supòsit de rendiments creixents a escala, la mesura d'eficiència input és més 

gran que la mesura d'eficiència output; aquestes coincideixen si se suposa rendiments constants 

a escala i és major l'eficiència output quan es consideren rendiments decreixents a escala.  

Amb això, el model DEA-BCC output orientat en forma multiplicadora pot reescriure com: 
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         ( model  7.21) 

 

On, ara sí, si:  

 

· k‟0
*
 > 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments creixents a escala. 

· k‟0
*
 = 0 per qualsevol solució òptima, prevalen rendiments constants a escala. 

· k‟0
*
 < 0 per totes les solucions òptimes, prevalen rendiments decreixents a escala. 

 

El model DEA-BCC output orientat en la seva forma envoltant, que és el problema dual del 

model (7.21) ve donat per: 
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        ( model 7.22) 

 

(Equació  7.8) 

 

(Equació  7.9) 

 

(Equació  7.10) 
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La mesura d'eficiència tècnica output pura la donarà 1/φ
*
 i indicarà en quina mesura els nivells 

outputs de la unidad0 poden ser augmentats radialment donat els seus nivells d'inputs. La unitat 

avaluada serà qualificada com eficient (ETP) si i només si φ
*
=1  i les variables de folgança són 

totes nul·les.  

 

 

7.4.  Principals extensions basades en els models DEA bàsics 
 

7.4.1. Introducció  

En aquest capítol es tractaran algunes de les principals extensions dels models DEA bàsics. 

Concretament, en aquest capítol s'estudien mètodes per classificar les unitats d'acord amb la 

seva puntuació d'eficiència, com modificar un model DEA per incorporar situacions que 

consideren inputs o outputs que escapen al control del gestor, investigador, etc. i com avaluar la 

productivitat mitjançant l'índex de Malmquist. 

 

7.4.2. Classificació d’unitats eficients en DEA 

 

 En resoldre, per exemple, un model DEA-CCR input o output orientat per a cadascuna de les n 

unitats que constitueixen la mostra d'estudi, s'obtenen puntuacions d'eficiència iguals a la unitat 

(unitats eficients) o menors a la unitat (unitats ineficients ). Evidentment, l'ordenació de les 

unitats qualificades com ineficients no comporta cap dificultat. Però, que passa amb les unitats 

eficients?. Totes elles han obtingut la mateixa puntuació, la unitat. Però, pot considerar-se que 

totes les unitats eficients són igualment eficients?. Hi ha unitats unes més eficients que d'altres?. 

És possible establir algun tipus d'ordenació per a les unitats eficients?  

Per tractar de donar resposta a les preguntes plantejades, diversos són els mètodes de 

classificació que han estat desenvolupats. Dos d'aquests, potser els més aplicats, són els que es 

revisen a continuació. 

 

a) Puntuació de Super eficiència.  

 

Andersen i Petersen (1993:1262)  proposen un mètode de classificació de les unitats eficients 

consistent en "comparar la unitat que està sent avaluada (unitat0) amb una combinació lineal de 

totes les altres unitats de la mostra", d' on la unitat0 és exclosa. 

La formulació del model, sota el supòsit de rendiments constants a escala, és la següent: 
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     ( model 7.23) 
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Si es compara el model proposat per Andersen i Petersen (1993) amb el model DEA-CCR input 

orientat es pot observar que són molt semblants, només que en el primer no s'inclou la unitat 

que està sent avaluada en el conjunt de referència.  

Per tant, i com s‟il·lustra en la figura 7.7., per a la unitat C, "és possible que una unitat eficient C 

'pugui incrementar proporcionalment el seu vector de inputs i seguir sent eficient" (Andersen i 

Petersen, 1993:1262), obtenint en aquest cas la unitat considerada una puntuació d'eficiència 

major a la unitat. Per aquesta raó el mètode d'Andersen i Petersen (1993) es coneix com Super 

eficiència. 

 

 
Figura 7.7. Andersen i Petersen (1993) 

 

A la figura 7.7.  també s'aprecia com l'eliminació d'una unitat ineficient (E) no afecta els seus 

punts de referència, i com, en canvi, l'eliminació d'una unitat eficient (C) de conjunt de 

referència fa que aquesta deixi de formar part de la frontera eficient, la qual se situarà per sobre 

de la unitat eficient que s'està considerant.  

La distància radial (CC ') que separa la unitat eficient de la nova frontera eficient indicar en 

quina mesura la unitat eficient pot incrementar proporcionalment el seu vector de inputs mentre 

conserva l'eficiència. D'aquesta forma les unitats eficients obtenen tempteigs d'eficiència 

superiors a la unitat i és possible establir una classificació de les mateixes. 

 

 

 

b) Global Leader.  

 

El terme Global Leader, introduït per Oral i Yolalan (1990), és emprat per destacar a la unitat de 

la mostra que pot ser considerada com la que presenta el millor rendiment global. La unitat 

eficient que aparegui amb més freqüència en els conjunts de referència de les unitats ineficients 

serà qualificada com Global Leader (El-Mahgary i Lahdemma, 1995; Avkiran, 1999).  

Quan una unitat eficient no actua com a referència de cap de restants unitats ineficients això 

podria significar "o bé que aquesta unitat eficient només ho és en un sector molt reduït o bé que 

té una combinació input / output molt poc comú" (El-Mahgary i Lahdemma, 1995:706). 

 

 

 

7.4.3. Model amb inputs i outputs no controlats 

 

Fins ara, en tot moment s'ha fet referència a variables sobre les quals es tenia control: es pot 

augmentar o disminuir la quantitat input / output. No obstant això, hi ha factors que intervenen 

en el procés productiu que no són controlables pel gestor i, per tant, no poden ser variats a 

discreció d'aquest (Banker i Morey, 1986b; Ray, 1988; Ruggiero, 1998). Això condueix a 
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considerar la possibilitat de realitzar una partició dels inputs i ouputs, en distingir entre variables 

discrecionals (D) i no- discrecionals o fixades exògenament (ND), de manera que: 

 

,    (Inputs)

  ,    (Outputs)

D ND D ND

D ND D ND

X X X X X

Y Y Y Y Y





   

   
 

 

Ara, si es considera una orientació input i la presencia d‟inputs no discrecionals, el model DEA-

BCC seria el següent:  
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       ( model 7.24) 

 

. 

 

7.4.4. L'índex de productivitat de Malmquist.  

 

Suposem dues unitats (A i B) que obtenen, en dos períodes diferents t i t+1, un únic output y a 

partir d'un únic input x. Consideri, així mateix, que la frontera de millor pràctica definida sota el 

supòsit de rendiments constants a escala no varia entre els períodes t i t+1, és a dir, no existeix 

avanç tecnològic entre ambdós  periòdics. La frontera eficient ve determinada, en l‟exemple, per 

la unitat B. En la figura 7.8. s‟il·lustra la situació descrita: 

 
Figura 7.8. Frontera eficient períodes t i t+1 (no progrés tecnològic) 
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La productivitat pot definir-se com la quantitat de producció obtinguda per unitat de factors de 

producció utilitzats per obtenir-la (Parkin, 1995:66).  

Atès que s'ha suposat que la frontera eficient no es desplaça entre el període t i t+1, el guany o 

pèrdua de productivitat d'una unitat serà el resultat del guany o pèrdua d'eficiència tècnica 

d'aquesta unitat en el temps (Thanassoulis, 2001:178) . Així, el canvi productiu (CP) de les 

unitats A i B entre el període t i t+1 vindrà donat per: 

 

, 1 , 1 , 1 , 1 1

, , , ,

, 1 , 1

, ,

/ /

/ /

A t A t A t A t t
A

A t A t A t A t t

B t B t

B

B t B t

P y x ET ef eA
CP

P y x ET cd cA

P ET
CP

P ET

    

 

   

 

     ( Equació 7.11) 

 

 

On: 

· PA,t és la productivitat de la unitat A en el període t. 

· yA,t és el valor del output de la unitat A en el període t. 

·xA,t és el valor del input de la unitat en el període t. 

·ETA,t indica l‟eficiència tècnica (global) de la unitat A en el període t. 

 

 

Si CP >1, la unitat que està sent avaluada ha experimentat una millora en la seva productivitat, 

es troba més a prop de la frontera de millor pràctica en el període t+1 del que ho estava en el 

període t (ETt+1 >ETt), com succeeix amb la unitat A (Figura 7.8.); el contrari passaria en el cas 

d'obtenir un CP<1; mentre que si la unitat no ha variat la seva posició relativa respecte a la 

frontera s'obtindrà que CP=1, el que indicarà que no s'ha produït canvi productiu en aquesta 

unitat. 

Si en el context descrit anteriorment es permet el desplaçament, cap amunt o cap avall, de la 

frontera eficient (Figura 7.9), el que d'altra banda resultaria en una situació més realista, cal 

tenir en compte, a més de l'eficiència tècnica, una altra font del canvi productiu, el canvi tècnic. 

De nou, per a una unitat qualsevol, el quocient entre la seva eficiència tècnica en el període t+1 i 

és una mesura del canvi productiu experimentat (Thanassoulis, 2001:179). No obstant això, ara 

és possible realitzar l'avaluació d'eficiència prenent com a referència bé la tecnologia del 

període t, bé la del període t+1. 

 

 
Figura 7.9. Frontera eficient períodes, t i t+1 (progrés tecnològic) 
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El canvi productiu de la unitat A, representada en la figura de sobre, prenent com referència la 

tecnologia del període t (CPA
t
) serà: 

, 1 1

,

' '/

/

t

A tt t
A t

A t t

E c d cA
CP

E cd cA

        (Equació 7.12) 

On:  

·E
t
A,t és la eficiència tècnica de la unitat A en el període t (subíndex) respecte a la 

frontera eficient del mateix període (superíndex). 

· E
t
A,t+1 és la eficiència tècnica de la unitat A en el període t+1 respecte a la frontera en t. 

Ara, com és el cas de la unitat A representada en la Figura 7.9. E
t
A,t+1 pot ser major que 

1. 

 

 

L'índex recollit en l'equació (7.11) és, precisament, l'índex de productivitat de Malmquist input 

orientat que, basat en la tecnologia de referència en t, van definir Caves, Christensen i Diewert 

(1982) en termes de funcions distancia (veure equació 7.13.). En el seu treball, Caves, 

Christensen i Diewert (1982) estableixen determinades condicions, entre les quals cal esmentar:  

1. S'especifiquen, per a dues empreses k i l, una forma funcional del tipus translog, amb 

termes de segon ordre constants, per a la tecnologia de producció (Caves, Christensen i 

Diewert, 1982:1394);  

 

2. Les empreses k i l poden representar la mateixa empresa en dos períodes de temps 

diferents o dues empreses diferents tant en el mateix període de temps com en diferents 

períodes (Caves, Christensen i Diewert, 1982:1395).  

 

3. Consideren que les empreses operen sobre la frontera de producció (Caves, Christensen, 

Diewert, 1982:1395), no permetent, en conseqüència, ineficiències tècniques. Per tant, 

la distància d'una unitat en un període t respecte a la frontera d'aquest període és igual a 

la unitat, és a dir, D
t
 (xt, yt)=1 i D

t+1
 (xt+1, yt+1)=1. D'aquesta manera l'única font del 

creixement de la productivitat és el canvi tecnològic. 

 

L‟índex de productivitat de Malmquist input orientat definit per Caves, Christensen i Diewert 

(1982) prenent com referència la tecnologia del període t (IPM
t
CCD) pot escriure‟s de la següent 

forma: 

1 1

( , )

( , )

t
t I t t
CCD t

I t t

D x y
IPM

D x y 

      (Equació 7.13) 

 

On:  

· DI
t
 (xt, yt) representa la distancia input d‟una unitat en el període t respecte a la frontera 

eficient en aquest període i determina la màxima reducció que hauria de dur a terme en 

el nivell d‟inputs de la unitat en el període t, donat el nivell d‟outputs, per situar a 

aquesta sobre la frontera eficient definida en el període t.  DI
t
 (xt, yt) pot definir-se com: 

 

1

( , ) : ( / , ) ( )

                  =Inf : ( , ) ( )

t t t

I t t t t t

t t

t t t

D x y Sup x y L x

x y L x
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L(xt) = [(xt, yt): xt pot produir yt], es a dir L(xt) és el conjunt de possibilitats de 

producció. 

 

· DI
t
 (xt+1, yt+1), de forma anàloga a l‟anterior, representa la distancia input d‟una unitat 

en el període t+1 respecte a la frontera eficient del període t, i mesura l‟ajust 

proporcional que deuria realitzar-se sobre el vector d‟inputs observats per la unitat en el 

període t+1, donat el nivell d‟outputs, a fi de situar aquesta unitat sobre la frontera 

eficient del període t. 

 

Però, a diferencia del que passa amb DI
t
 (xt, yt), la funció distancia D

t
 (x

t+1
, y

t+1
) pot 

prendre valors inferiors a la unitat. 

 

Si IPM
t
CCD >1 llavors DI

t
 (xt, yt) > DI

t
 (xt+1, yt+1), és a dir, la reducció que s‟ha d‟efectuar en el 

nivell d‟inputs d‟una unitat en el període t per situar-la sobre la frontera eficient en t és major 

que l‟ajust (reducció o expansió) que seria necessària efectuar sobre els inputs d‟aquesta 

mateixa unitat en el període t+1 per situar-la sobre la frontera eficient en t, per tant, s‟observa en 

la unitat avaluada un increment de productivitat entre el període t i t+1. La situació contraria 

succeiria en el cas de que IPM
t
CCD <1, no produint-se cap canvi productiu quan IPM

t
CCD = 1 
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8. Eines  DEA: Software  

Avui dia els professionals del DEA i els investigadors tenen una àmplia gamma d'opcions amb 

solucions tecnològiques. És evident que el programari ja no és un impediment per a la 

incorporació del DEA en els sistemes de suport a les decisions i els processos d'avaluació 

comparativa. Prova d'això és la disponibilitat d'eines interoperables amb una varietat 

d'interfícies d'usuari, opcions avançades de modelatge, i la facultat d'avaluar els conjunts de 

dades a gran escala a les plataformes de baix cost. Aquest estudi descriu i critica els programes 

destacats sobre DEA, tan comercials com no comercials, i resumeix l'estat actual de la tècnica. 

(Barr, R.S. 2004). 

 

8.1. Introducció 
 

El camp d'Anàlisi Envolvent de Dades ha crescut i florit, així com la varietat de models, dades i 

tipus d'anàlisi. De la mateixa manera, que la tecnologia de programari del DEA s'ha convertit 

des de les seves arrels acadèmiques en l'ús de la producció, s'ha vist acompanyat per les 

expectatives de les opcions avançades de modelització i posades en pràctica professional, 

incloses les interfícies gràfiques d' usuari, la interoperabilitat amb altres aplicacions, i la 

capacitat d'avaluar ràpidament grans poblacions. A continuació s‟explicaran el millor de les 

eines del DEA comercials i no comercials disponibles avui en dia. Sempre són les descripcions 

dels paquets individuals, les comparacions de les seves característiques i capacitats, i enllaços 

amb més informació sobre cada un. 

 

Hi ha vuit paquets destacables de la amplia gamma de programari que hi ha al mercat del DEA. 

La meitat dels vuit són paquets comercials i l'altra meitat es distribueixen sense cap càrrec 

(alguns amb restriccions d'ús). La majoria van ser desenvolupats per plataformes Windows. Els 

paquets proporcionen una àmplia gamma de models disponibles, les característiques i 

capacitats, interfícies d'usuari, opcions d'informe, velocitat del model de solució i els costos 

d'adquisició. Les categories, a continuació descriuen els paquets comercials i no comercials de 

forma individual, i avaluats cada un en termes de selecció de models, funcions del DEA, la 

interfície d'usuari, la interoperabilitat, les capacitats d'informació, documentació, resultats de les 

proves, i l'assequibilitat. 

 

8.2. Criteris d'avaluació  
Per a comparar les opcions de programari, més de 70 criteris es van identificar, i organitzats en 

vuit categories, A-H. Aquests criteris i les categories es mostren en les figures 8.1 i 8.2., 

juntament amb els valors per a cada paquet del DEA. Les categories següents descriuen aquests 

criteris d'avaluació amb més detall. 

 

a) Models disponibles (Categoria A)  

Els paquets de programari varien molt en la seva selecció de models DEA disponibles. Els 

clàssics (CCR/CRS i BCC / VRS) s'inclouen, però d‟altres varien segons el paquet. Els criteris 

d'avaluació de la categoria A contenen una llista no exhaustiva dels models DEA, amb 

indicacions dels que s'inclouen amb cada codi.  
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Figura 8.1. Criteris d‟avaluació, Categoria A 

 

Figura 8.2. Criteris d‟avaluació, Categoria B 

 

 



  

92 
 

 

b) Característiques del DEA i capacitats clau (categoria B)  

Hi ha variants dels models que figuren en la categoria A, com l'entrada o sortida de l'orientació 

a la llista de la categoria B. Tots els codis permeten la selecció d'entrada o sortida de l'orientació 

(i la possibilitat de ser no orientat). Algunes d'elles ofereixen una anàlisi de la finestra, d‟altres 

la capacitat d'avaluació multi-punt (B2), resultats de super- eficiència (B3), no discrecionals o 

factors categòrics (B5, B6), les prioritats en les variables (B7), anàlisi de sensibilitat (B8), i 

múltiples fases o l'anàlisi de diversos passos (B9).  

Els criteris B3 indiquen els tipus de limitacions especificats per l'usuari n'hi ha que poden ser 

imposats a l'entrada i la sortida dels factors de pes. Tal garantia pot prendre la forma dels límits 

superior i inferior en factor de pes individual (UB, LB) o la forma cònica més general. 

Els nivells DEA impliquen de forma recursiva el descobriment d'un entramat jeràrquic de les 

fronteres eficients, o capes (B10). Els controls de rebuig (per exemple, fort,  feble), es poden 

incloure (B11), la característica B12 permet l'acumulació dels resultats de múltiples escenaris, i 

els informes de B13 en els components de l'eficiència tècnica de cada DMU. L'opció de 

substitució de zero (B14) permet als usuaris especificar una constant per reemplaçar qualsevol 

zero els valors de dades, i B15 permet als usuaris definir la línia base / referència de la  DMU 

per l'avaluació d‟anàlisi comparativa. 

 

 

c)  Plataforma i Interoperabilitat (Categoria C)  

Els criteris d'avaluació C1 indiquen el sistema operatiu compatible: Microsoft Windows,  PC-

DOS, Unix,  i Microsoft Excel per a Windows. Les formes acceptables d'entrada i sortida de 

dades de resultats (C2, C3) s'indiquen per a cada codi d'exemple: un full de càlcul Microsoft 

Excel (SS), un arxiu de text (TXT), al porta papers (clip), la selecció actual en un full de càlcul 

Excel (SS select), un arxiu amb format SPSS (SPSS), entrada manual directe (manual), Adobe 

Portable Document Format (PDF), i el Llenguatge de marcatge d'hipertext (HTML). 
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Figura 8.3. Criteris d‟avaluació, Categories C-H 
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d) Interfície d'usuari (Categoria D)  

Les interfícies d'usuari poden anar des d‟elaborar interfícies gràfiques d'usuari als controls 

simples de línia d'ordres. Dos d'aquests paquets DEA utilitzen Microsoft Excel com una 

interfície gràfica per a l'entrada de dades, informes i gràfics, i la seva eina Solver com un 

optimitzador de programació lineal. Els avantatges dels productes basats en Excel són: entrada i 

sortida es simplifiquen, informes i gràfics poden ser fàcilment afegits pel desenvolupador i 

l'usuari, la interoperabilitat amb altres productes de Microsoft és senzilla, i amb fonts de dades 

empresarials a través de ODBC és possible. Els desavantatges de l‟entorn d'Excel són: el valor 

predeterminat dels límits d'aplicació a les poblacions petites, grans casos requereixen la compra 

d'un optimitzador de reemplaçament, i la velocitat d'execució sol ser interpretat més lent del 

recopilat. Els criteris de la categoria D inclouen: la disponibilitat d'una capacitat d'interfície 

gràfica d'usuari (D1), per mostrar les dades en el full de càlcul o format de la matriu (D2) i la 

capacitat per editar conjunts de dades i observacions individuals dins de l'aplicació (D3, D4). 

D5 indica si un DEA pot ser executat per subconjunts seleccionats per l'usuari de la DMU i 

l'entrada / sortida de factors i si aquests subconjunts es poden basar en una norma definida per 

l'usuari o el filtre de dades (D6). D7 es marca quan un usuari de forma interactiva pot ordenar 

les dades de població o els resultats d'una anàlisi. 

 

e) Presentació d'Informes (Categoria E)  

Els criteris de presentació d'informes en la categoria E inclouen el nombre d'informes estàndard 

inclosos que poden ser etiquetes d'un full de càlcul o taules separades dins d'un informe més 

extens (E1), si l' usuari pot crear informes a mida (E2), i una altre informació similar sobre els 

esquemes i gràfics (E3, E4). Criteris E5-E11 indiquen si es disposa d'informes específics de 

l'aplicació.  

 

f) Documentació i Suport (categoria F)  

La categoria F informa de la longitud, a les pàgines, d'un pràctic tutorial de programari per a 

nous usuaris (F1), una guia pels usuaris sobre el funcionament del programari (F2), i un manual 

de referència tècnica amb detalls de modelatge (F3). També s'indica la disponibilitat d'un 

sistema integrat d'ajuda (F4), suport tècnic per telèfon o correu electrònic (F5) i la informació 

d'assistència tècnica en el lloc web del proveïdor (F6). 

 

g)  Prova d'Ocupació (Categoria G)  

Cada un dels paquets va ser instal·lat i provat en una estació de treball Dell Precision 340, 

Pentium 4 1.8 GHz, amb 512 MB de memòria RAM i executat en Windows 2000. La versió 

Unix d'un codi s'ha provat també en una estació de treball personal 600 AU amb un processador 

de 600 MHz Alfa i 576 MB de RAM, corrent OSF1 (Unix) i utilitzant el compilador cxx.  

 

h) Disponibilitat (Categoria H)  

Els informes de la categoria H són sobre la disponibilitat d'una versió de demostració (H1), el 

rang de cost per a un únic usuari  de llicència comercial (H2), i la informació de costos similars 

per als usuaris acadèmics (H3). També s'indica si els contractes anuals de manteniment de 

programari estan disponibles (H4).  
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8.3. Programari comercial DEA  
 

Els programes explorats són:  DEA-solver-Pro, Frontier Analyst, OnFront, Warwick DEA, 

explicats a continuació. 

a)  DEA-Solver-Pro 

·Nom del software: DEA-Solver-Pro, Version 4.0 

 ·Requeriments del sistema: Microsoft Windows, Microsoft Excel 97 

 ·Disponibles per: SAITECH, Inc; versió de demostració inclosa amb Cooper, Seiford, i 

Tone (2000). 

·Llicencia: 1130€ amb despeses de desplaçament i taxes, 565€ versió acadèmica. 

·Contacte: 

 SAITECH, Inc., 1 Bethany Road, Hazlet, NJ 07330 

(732) 264-4700, fax (732) 264-1538 

 www.saitech-inc.com 

 dea@saitech-inc.com 

 

 

El DEA-solver-Pro de SAITECH, és una aplicació que s'executa en Microsoft Excel. Les dades 

de població s'entren a través d'un full de càlcul, disposades en un format específic, i els resultats 

es generen en un fitxer diferent. El procés és guiat per un assistent en pantalla (quan s‟inicia el 

full de càlcul aplicació es carrega), que demana els noms d'arxius i opcions de processament. 

Per tant l'operació és senzilla. Les dades d'entrada per a la majoria dels models han d'estar en un 

sol full de càlcul Excel, amb les etiquetes de variable a la primera fila i els valors individuals 

DMU en files posteriors, cada un amb una etiqueta a la primera columna. Les etiquetes de les 

variables d'entrada han de començar amb "(I)" i variables de sortida s'indiquen amb una etiqueta 

que comencen per "(O)." Les variants d'aquest format s'utilitzen per especificar restriccions de 

garantia de la regió, els valors de diversos períodes, i el nou cost /ingressos/guanys de dades.  

DEA-Solver-Pro proporciona un compendi enorme de models, inclosos alguns encara no estan 

disponibles a la literatura. La documentació de les llistes de "118 models a 31 agrupacions" (per 

exemple, els models de CCR-I i CCR-O formen el grup CCR). El conjunt de característiques és 

fort, inclòs l'anàlisi de la finestra, les limitacions de pes de forma cònica, les variables no 

discrecionals, i tres tipus de variables categòriques. Una dotzena d'informes es poden generar, 

juntament amb quatre gràfics estàndard i taules (histograma, puntuació de l'eficiència, a més de 

les estadístiques de les finestres de temps, i les de l‟índex de Malmquist). Vegeu la figura 8.4 

pels informes de la mostra. L'entorn Excel permet la selecció de taules de resultats i la creació 

d‟informes personalitzats i gràfics. 

 

El manual de 43 pàgines indexades, SAITECH (2003), és una versió actualitzada i ampliada de 

l'apèndix de Cooper, Seiford, i Tone (1999). Es centra en la documentació dels diferents models 

matemàtics i els valors de sortida, en lloc de l'operació del programa.  

http://www.saitech-inc.com/
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Figura 8.4. DEA Solver Pro 

 

Tingueu en compte que l‟opció solver d' Excel es limita als petits problemes, i el Premium 

Solver v5.0 Plataforma de Frontline Systems s'utilitzen en aquesta prova. El preu és de gamma 

mitjana-alta dels paquets comercials, però el seu optimitzador intern elimina la necessitat de 

comprar un reemplaçament d'Excel Solver. Una versió de demostració de grandària limitada 

acompanya Cooper, Seiford, i Tone (2000), de manera que una unitat de prova està disponible. 

Amb la seva forta capacitat tècnica i el seu complet complement  de característiques, la DEA-

Solver-Pro crida als investigadors del DEA, els administradors de sofisticats programes. La 

documentació orientada a usuaris no tècnics augmentaria el seu atractiu a un públic encara més 

ampli. 
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b) Frontier Analyst
® 

 

·Nom del software: Frontier Analyst, Version 3.1.5  

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows  95/98/200/NT/XP 

·Disponibles per: Banxia Software Ltd. 

·Llicencia: 456€-2780€ (226€-690€ acadèmic)  

·Contacte: 

Banxia Software Ltd., P.O. Box 134, Kendal, LA9 4TP,UK 

+44 (0) 870 787 2994, fax +44 870 787 2995  

 www.banxia.com 

 info@banxia.com 

 

 

 

Frontier Analyst de Banxia Software és una aplicació independent de Windows, amb la 

interfície d'usuari més professional i documentació dels paquets avaluats. Les anàlisis estan 

organitzades com a projectes, amb les dades d'accés de la població d'una àmplia gamma de 

fonts, incloent el text, Excel, i arxius de SPSS, el portapapers de Windows, la selecció actual d' 

Excel, i l'entrada directa. Les dades DMU es mostren com una matriu en la DMU individual i 

els factors es  poden incloure, excloure, eliminar, afegir o editar. Cada factor és interactivament 

categoritzat com de sortida, d'entrada, o l'entrada no controlada (no discrecional); la població de 

la  DMU pot ser analitzada per les regles de filtrat per formar subgrups per a l'anàlisi. Els límits 

en els pesos individuals dels factors poden ser especificats.  

La interfície és intuïtiva i proporciona un control fort d'usuaris sobre les dades i informes, i té 

excepcionals eines d'anàlisi que aprofundeixen a nivell DMU. L‟idioma  permet la 

personalització dels termes que apareixen en la interfície d'usuari. Un gran nombre d'útils i 

atractius gràfics i taules ofereixen una àmplia varietat de punts de vista d'anàlisi dels resultats i 

fan una anàlisi fàcil i uniforme. Els gràfics de la distribució de l'eficiència sobre els resultats, les 

freqüències de referència per a les unitats d'eficiència, eficàcia i  gràfics x- y de tots els factors, 

quatre gràfics exploratoris DMU- nivell, i una parcel·la de frontera per a casos petits, 

proporciona nous coneixements sobre la dinàmica de la població. Tots els gràfics poden ser 

transferits a través del portapapers a altres aplicacions.  

Frontier Analyst genera un conjunt d'informes estàndard: Els resultats d‟eficiència  DMU, reals 

enfront dels factors de destinació per DMU (amb i sense gràfics), i tots els detalls a la unitat, 

tots els informes es poden classificats de quatre maneres i poden incloure eficients i ineficients, 

o totes les unitats (vegeu la figura 8.5. com a exemple d'informe). Opcions amb cost addicional 

d‟informe són: un dissenyador d'informes personalitzats, publicar-lo al generador web HTML, i 

una funció d'anàlisi comparativa de l'eficiència, que torna a calcular la puntuació de cada DMU.  

http://www.banxia.com/
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Figura 8.5. Frontier Analyst 

La guia d‟ usuaris, Banxia (2003), és excel·lent: ben escrita i orientada a l'usuari, amb 

explicacions clares i exemples de cada funció del programa, acompanyat de captures de 

pantalla. Un tutorial separat, Hussain i Jones (2001), està dissenyat per ajudar els nous usuaris a 

ser productius ràpidament. Els dos mòduls opcionals estan acompanyats per la seva pròpia 

documentació [Banxia (2001, 2001b)]. El programa incorporat en el optimitzador és ràpid, 

requereix només cinc segons per avaluar el problema de prova de 431-DMU. Només les 

aplicacions DOS eren més ràpides. L'únic aspecte decebedora de Frontier Analyst és la seva 

selecció limitada de models DEA i algunes característiques que falten. Té el clàssic CCR (CRS) 

i BCC models (VRS), realitza una anàlisi de la finestra, calcula els índexs de Malmquist, i dóna 

suport a les variables no discrecionals i una forma limitada de les restriccions de pes. Aquestes 

per si sols són suficients per a manejar la majoria dels negocis i són aplicacions sense ànim de 

lucre. Els desenvolupadors han creat un entorn atractiu d'anàlisi que ens sembla lamentable que 

algunes de les tècniques més recents (vegeu les categories A i B) no estan inclosos. A partir de 
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Pareto i els aspectes de comercialització, aquest pot ser el producte adequat per a ells. Només 

podria ser molt millor amb un modest esforç en la part de modelatge. 

Tot i que és una de les eines disponibles més cara, té moltes característiques que els altres no 

tenen. Amb la seva interfície d'usuari excepcionals, les opcions d' interoperabilitat de gran abast, 

gràfics bonics i taules.  

Mentre que el repertori limitat de models i la manca de suport d'algunes importants 

característiques, com les variables categòriques, els resultats super-eficiència,etc. Banxia ha 

creat una impressionant aplicació del DEA. 

 

 

c) OnFront  

·Nom del software: OnFront 2.02 

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows  95/98/200/NT, 16MB de memòria, 

8MB d‟espai en disc. 

·Creadors: Rolf Färe and Shawna Grosskopf 

·Llicencia: 1241€(530€acadèmic)  

·Contacte: 

 

EMQ AB, Box 2134, SE-220 02 Lund, Sweden; 

+46 40 369 565, fax +46(0)40 164 511  

 www.emq.com 

 emq@emq.com 

 

 

 

OnFront 2.02,  fet pel Economic Mesurament and Quality Corporation (EMQC), és un ràpid i 

elegant paquet de Windows DEA. El seu funcionament és molt simple: Fa la càrrega de dades 

de població d'un arxiu de text o del portapapers en una taula de dades, feu clic a les files de la 

taula i les columnes per seleccionar els factors i DMU per a l'avaluació, triar el model desitjat i 

opcions de sortida, l'optimització de petició, i veure les taules resultants. Tots els resultats es 

poden guardar en arxius de text llegible per Excel. Totes les taules poden ser ordenades, sobre la 

base de qualsevol columna, les columnes de qualsevol taula es poden seleccionar i graficar en el 

programa. Veure Figura 8.6. per a un exemple.  

Mentre que nou diferents taules es poden generar, la "informació" consisteix en la capacitat 

d'imprimir aquests fulls de càlcul tal com està, sense un format especial. Probablement els 

usuaris prefereixen transferir aquests valors a una altra aplicació amb funcions de generació 

d'informes. 

http://www.emq.com/
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Figura 8.6. OnFront Finestra d‟exemple 

 

OnFront ofereix una bona selecció de models i característiques, inclòs l'anàlisi de la finestra i 

els models de la congestió, tot i que no es troba cap tipus de limitacions de pes per a les 

aplicacions de gestió. Els usuaris han d'aprendre les abreviatures dels autors de la terminologia i 

triar el model desitjat. Per exemple, per a una anàlisi de CCR d'entrada orientada, se selecciona 

el F (y, x) l'eficiència i les opcions de CRS escala de la tecnologia. Per designar una variable 

d'entrada com no discrecionals, desactiveu la casella "Incloure sub vector".  

Afortunadament, els models i característiques estan molt ben documentats en la guia de 

referència d'acompanyament, Färe i Grosskopf (2000). La guia tutorial, EMQC (2000). La 

funció d'ajuda consisteix a tenir aquests dos documents PDF accessibles des del menú Ajuda. La 

solució a vegades ve incorporada a l‟optimitzador. És ràpid, tarda tan sols sis segons per 

solucionar el nostre problema de  prova de 431-DMU així com execucions posteriors de 

diferents models i orientacions. Una característica interessant és la capacitat d' OnFront 

d'acumular diferents puntuacions de rendiment per a la mateixa població a la mateixa taula, 

permetent la comparació de models alternatius. 

Mentre que altres paquets semblen orientats a l'aplicació de gestió, l'èmfasi OnFront sembla 

orientat a l‟aplicació d‟economistes, investigadors i usuaris del DEA. La seva interfície neta i 

minimalista d'usuari fa la feina ràpidament, una vegada que la notació de la terminologia es 

dominen. Mentre que alguns usuaris prefereixen una interfície més completa de característiques, 

altres trobaran enfocament OnFront elegant i refrescant. 
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d) Warwick DEA  

·Nom del software: Frontier Warwick DEA 

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows , DOS 

·Creadors: Emmanuel Thanassoulis, Keith Halstead, Mike Stelliaros, Robert Dyson, 

A.Athanassopoulos, A. Emrouznejad 

·Disponible per: University of Warwick 

·Llicencia: 928€-1856€ (464€-928€ acadèmic)  

·Contacte: 

 

Emmanuel Thanassoulis, Aston Business School, University of Aston, Birmingham 

B4 7ET, UK 

+44 (0) 121 359 3611 Ext 5033, fax +44(0) 121 359 5271  

 www.deazone.com 

 dea.et@btinternet.com 

 

 

 

El paquet de Warwick DEA, desenvolupat a la Universitat de Warwick, té una interfície gràfica 

d'usuari senzilla que consisteix en dues finestres: una taula de dades i sortides ("arxiu de 

registre") de visualització de text. Les dades de població es llegeixen en els arxius de text 

(preparat en un format específic) i que apareixen en la taula. Dues finestres de diàleg  permeten 

la selecció de subconjunts DMU per a l'anàlisi i la designació de les variables d'entrada i sortida, 

aquest últim es pot evitar per mitjà de convencions de noms variables. Tipus de model, les 

orientacions, prioritats variables, i altres opcions es seleccionen a través de la barra de menú i en 

l'execució del quadre de diàleg abans de realitzar l'anàlisi.  

La selecció del model està limitada, però cobreix els casos més importants. El conjunt de 

característiques inclouen les prioritats per a les variables, els resultats super-eficiència, i les 

limitacions de pes còniques (només per als models CCR). Els informes de text seleccionat es 

generen, quan apareixen en pantalla, i es guarden en el disc. 

Les opcions d'informes inclouen: (1) una llista de DMU, per ordre de puntuació de l'eficiència, 

(2) un informe de parells donant per a cada unitat ineficient-l'òptima λ-pesos, les entrades i 

sortides per a tots els membres d‟eficient conjunt de referència, (3) un informe de la μ òptima de 

cada unitat, ν multiplicadors, i (4) entrades projectades de cada unitat i els resultats, amb 

desviacions percentuals associades als valors actuals. Vegeu els exemples a la Figura 8.7. 

L‟informe de personalització consisteix en opcions de classificació DMU, informes parcials 

sobre la base de rangs d'eficiència i el nom de DMU, i les opcions d'escala de parells. Els 

resultats poden ser exportats en arxius de text amb format de full de càlcul o base de dades 

d'importadors. 

http://www.deazone.com/
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Figura 8.7. Warwick DEA 

 

La documentació del programari consta d'una reedició del capítol 10 de Thanassoulis (2001). Si 

bé això és suficient per fer funcionar el programari, el llibre d'origen (es ven per separat) forma 

un manual de referència complet i guia de l'usuari, amb l'evolució del model detallat, exemples 

il·lustratius, i avançat ús d‟instruccions del programari, incloent la forma d'obtenir els índexs de 

Malmquist altre ordre de valors. El llibre inclou una versió de demostració del programari. La 

velocitat d'execució del Warwick DEA  per al problema de  prova va ser més lent que el d'altres 

paquets comercials, que requereix 53 segons per al nostre problema de prova. El preu del paquet 

de Warwick va ser el més baix de les ofertes comercials, i variat amb el màxim nombre de 

DMU allotjats. Els descomptes acadèmics només estan disponibles per a llicències de lloc. El 

suport tècnic respon amb promptitud a les preguntes. 
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8.4. Programari No comercial DEA  

Els següents sistemes de solució del DEA es distribueixen a un baix o nul cost: DEA Excel 

Solver, DEAP, EMS, i Pioneer 2. Els criteris d'avaluació es donen a la dreta en  quatre columnes 

de les figures 8.1., 8.2., 8.3.  

 

a) DEA Excel Solver 

 

·Nom del software: DEA Excel Solver 

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows , Microsoft Excel 

·Creadors: Joe Zhu 

·Disponible per: Zhu (2002) 

·Llicencia: inclòs amb Cooper, Seiford, and Zhu (2003)  

·Contacte: 

 

 Joe Zhu, Departament of Management, Worcester Polytechnic Insitute, 100 

Institute Road, Worchester, MA 01609 

(508) 831-5467, fax (508) 831-5720  

 www.deafrontier.com 

 jzhu@wpi.edu 

 

 

 

El DEA Excel Solver software s'inclou en Zhu (2002). Quan està carregat, aquest complement 

de Microsoft Excel s‟annexa un "DEA" al menú desplegable de la barra de menú estàndard, de 

la qual els models i accions específiques es poden invocar. Proporcionat per l'usuari, les dades i 

els resultats del tractament s'emmagatzemen en diferents fulls de càlcul, en un arxiu comú. Les 

dades de població es presenten en columnes que contenen: els noms DMU, els valors d'entrada, 

una columna en blanc, i els valors de sortida. El DEA Excel Solver  proporciona un abundant 

nombre d'opcions de models, molts dels quals són exclusius d'aquest paquet (veure Figura 8.1). 

El seu conjunt de característiques proporciona una anàlisi de sensibilitat, l'avaluació 

comparativa, super- eficiències, i les fronteres niuades, falten les variables categòriques, anàlisi 

multi- període, i les limitacions de pes. 

En els tres quadres dels resultats obtinguts proporcionen informació tant com ho fan altres 

programes dins de cinc a vuit informes separats. El codi de colors designa diferents seccions 

dins d'una taula. En alguns informes, el DMU té comentaris amb els números d'índex 

corresponent al DMU, per agilitzar les referències creuades. Figura 8.8. mostra dos informes 

exemple. 

 

http://www.deafrontier.com/
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Figura 8.8. DEA Excel Solver 

 

Els temps de solució en les proves van ser més lents que tots els codis del problema G1 i el 

segon més lent en el problema G2 . Igual que amb Warwick DEA, però a diferència d'altres 

codis, les puntuacions de super- eficiència van tenir augment del temps  d'eficiència d'execució 

de manera significativa. Tot i que el marc d'Excel imposa una sobrecàrrega de processament i la 

DEA Excel Solver s'amplia el format de cel·la, es necessiten algunes millores en aquest àmbit. 

Zhu (2002) ofereix una guia per l'usuari, un manual de referència complet, i el mateix software.  

En resum, la DEA Excel Solver ofereix als investigadors i professionals una àmplia col·lecció 

de models (alguns únics) i una interfície d'usuari atractiva. Es tracta d'una impressionant 

contribució a la investigació del DEA i l'aplicació a la indústria. 
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b) DEAP   

 

·Nom del software: DEAP, Version 2.1 

·Requeriments del sistema: DOS 

·Creadors: Tim Coelli 

·Disponible per: Centre d‟anàlisi d‟eficiència i productivitat 

·Llicencia: Gratuït.   

·Contacte: 

 

Tim Coelli, CEPA, School of Economics, University of Queensland, Brisbane 

Australia 

(+61 7) 336 56470  

 www.uq.edu.au/economics/cepa/software.htm 

 t.coelli@economics.uq.edu.au 

 

 

 

El Data Envelopment Anàlisis Program (DEAP) és un programa ràpid,  orientat a DOS, 

distribuïts pel seu autor, Tim Coelli, i el Centre d'Anàlisi d'Eficiència i Productivitat. DEAP es 

basa en dos arxius de text: un amb l'entrada, sortida i valors dels preus (si escau) i un altre amb 

instruccions d'ús: nombre de DMU, entrades, sortides, i períodes de temps, la selecció del 

model, i els noms d'arxiu. L'execució del programa crea un arxiu de text dels informes.  

L‟anàlisi de les opcions inclouen els models clàssics CCR i BCC, a més de la rendibilitat i les 

formulacions de Malmquist. Els informes són simples i complets. La DMU es fa referència pels 

seus números de seqüència, i no per les etiquetes de dades alfanumèriques. L‟operació del 

programa DEAP va ser massa ràpida per a permetre la sincronització del problema de prova 431 

DMU. La finestra DOS en la pantalla va ser molt breu en acabar. Aquest programa gratuït es 

distribueix amb Coelli (1996), una guia d'usuari senzilla, amb exemples de cada tipus de model. 

L'usuari pot trobar més informació sobre el programari i models en Coelli, Rao i Battese (1997). 

DEAP facilita tots els models del Frontier Analyst i molt més. La seva extraordinària velocitat 

permet un funcionament eficient en ordinadors vells i nous i el seu cost és, a més, difícil de 

superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uq.edu.au/economics/cepa/software.htm
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c) EMS: Efficiency Measurement System  

·Nom del software:  Efficiency Measurement System, Version 1.3 

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows 

·Creadors: Holger Scheel 

·Disponible per: Holger Scheel 

·Llicencia: Gratuït per a estudiants   

·Contacte: 

 

 Holger Scheel, Operations Research und Wirtschaftsinformatik, Universität 

Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany 

fax +49-(0)231-755-5408  

 www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems 

 h.scheel@wiso.uni-dortmund.de 

 

 

 

El Efficiency Measurement System (EMS) és una aplicació independent de Windows, 

desenvolupat per Holger Scheel i distribuït sense cost als usuaris acadèmics. La interfície 

d'usuari és neta i eficient, el que simplifica les tasques d'importació de valors de dades d'una 

fitxa de text o un arxiu d' Excel, la selecció d'opcions de procés, i executar el solucionador per 

crear una taula de dades.  

Tota l'edició de dades ha de ser utilitzada fora del EMS i la incapacitat per mostrar les dades 

d'entrada és desconcertant al principi. Entrades, sortides, i els valors no discrecionals s'indiquen 

a les dades d'etiquetatge  i subconjunts DMU. Els resultats es mostren en una taula de dades 

única (en un dels dos formats, segons la Figura 8.9.), que es poden guardar en un arxiu de text o 

copiar al portapapers.  

 

Figura 8.9. Efficiency Measurement System (EMS) 

EMS té una bona selecció dels models disponibles i un sòlid conjunt de funcions, incloses les 

limitacions de pes de forma cònica, l'anàlisi de la finestra, els índexs de Malmquist, les 

puntuacions de super-eficiència i l'eficàcia del programa d'avaluació i selecció de subconjunts 

tecnologia DMU. Tot això és documentat de manera clara i concisa en el manual de l'usuari, 

Scheele (2000). 

http://www.wiso.uni-dortmund.de/
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Encara que els temps de solució és més lents que la majoria dels optimitzadors, EMS és molt 

més ràpid que els paquets basats en Excel i prou ràpid com per ser acceptable fins i tot per als 

casos de grans dimensions. EMS és una eina sòlida i senzilla de la DEA amb molts models i 

característiques. Si bé les subtileses d'una interfície d'usuari més professional falten, aquest 

programari és una valuosa contribució al camp de la DEA. 

 

 

 

d) PIONEER 2  

·Nom del software:  PIONEER, Version 2.0 

·Requeriments del sistema: Microsoft Windows, DOS, Unix 

·Creadors: Thomas McLoud i Richard Barr, sota el patrocini de Eclectic Computing 

Concepts, McKinney, TX 

·Disponible per: Richard Barr 

·Llicencia: Gratuït per consum no comercial  

·Contacte: 

 

 Richard Barr, Engineering Management, Information, and Systems Department, 

Southern Methodist University, P.O. Box 750123, Dallas, TX 75275 

(214) 768-2605, fax (214) 768-1112 

 faculty.smu.edu/barr/pioneer 

 barr@engr.smu.edu 

 

PIONEER 2 és una nova aplicació C + + dels programes d'investigació per Barr i Durchholz 

(1997) de gran escala DEA. S'implementa la descomposició jeràrquica (HDEA) algorisme, una 

de dividir i conquerir el mètode per accelerar la solució del gran problema, i automatitza el DEA 

per un procediment de nivells per a la identificació de les fronteres niuades i ordenant el rang a 

tots els DMU, basat en el nombre de nivell i les puntuacions de super-eficiència, per Barr, 

Durchholz i Seiford (1994). Hi ha limitacions en el multiplicador de pesos, amb diverses 

opcions sobre com es van a aplicar. La interfície d'usuari basada en text accepta problemes 

d'arxius de text, mentre que les opcions d'usuari (model, orientació, super-eficiència, i les 

opcions de restricció) es seleccionen de forma interactiva. L'execució del programa genera 

fitxers de text amb tres opcions de presentació d'informes de prova: un informe de síntesi, els 

índexs d'eficiència per nivell, i l'informe DMU detallat (amb multiplicadors, conjunt de 

referència eficient, els valors de λ , i  projecció per a cada unitat, nivell per nivell). La 

documentació és poca i assumeix la familiaritat amb els models del DEA i la terminologia. El 

codi és ràpid i està dissenyat per a grans conjunts de dades. Aquesta velocitat, a causa del 

mètode HDEA i construït en optimitzador és necessari per a processar l'algorisme TDEA, que 

requereix l'optimització del conjunt de dades per separat per a cada nivell.  

PIONEER 2 es distribueix sense cap cost per als usuaris no comercials. Ambdues versions de 

Windows i Unix estan disponibles en el seu lloc web. 

http://www.banxia.com/
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Figura 8.10. Pioneer 2 
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9. Aplicació pràctica 

9.1. Presentació de les empreses 

Les empreses utilitzades per fer el cas pràctic són les 12 empreses més importants del panorama 

instaurat a Europa del món de les telecomunicacions. 

He agafat dels països més grans d‟Europa els que tenien més subscriptors, i per tant les més 

poderoses del mercat, treien les dades aproximades dels informes anuals de cada empresa de 

l‟any 2010. La gran majoria de les empreses no només treballen a Europa sinó que ho fan també 

a la resta del món, i també, algunes d‟elles, es dediquen a altres activitats a part del sector de les 

telecomunicacions. 

A continuació us presento la tria de companyies seleccionada: 

Deutsche Telekom AG 

Deutsche Telekom AG (DTAG abreujada) és una companyia de telecomunicacions amb seu a 

Bonn, Alemanya. És la major companyia de telecomunicacions a Alemanya i en la UE. 

Deutsche Telekom es va formar el 1996 quan l'antic monopoli estatal de Deutsche Bundespost 

es va privatitzar. A partir de 2005, el govern alemany encara posseeix un 15,7% de les 

participacions en accions de la companyia directament, i un altre 14% a través del banc KfW. El 

4,5% de l'empresa és propietat de la firma de capital privat Blackstone Group. Esta establerta  a 

50 països al món. 

 

Dades : 

 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Deutsche 

Telekom 
127.810 43.030 246.780 62.420 1.695 

*Taula en Milions d'Euros         

 

 

France Telecom 

 

 France Télécom (fora de França sovint coneguda com France Telecom, sense els accents) és el 

principal operador de telecomunicacions a França. El Grup compta amb gairebé 210 milions de 

clients en 32 països del món, dels quals 150 milions eren de telefonia mòbil i 13,7 milions d' 

ADSL. Orange és el tercer operador de telefonia mòbil i el tercer proveïdor d'accés a Internet 

ADSL d'Europa, a més d'un dels líders mundials de serveis de telecomunicacions per a 

empreses multinacionals, amb la marca Orange Business Services. 

 

Dades: 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

France Telecom 94.280 31.550 161.390 45.500 4.880 

*Taula en Milions d'Euros         
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KPN 

KPN és una empresa holandesa de telefonia fixa i mòbil, incloent operacions mòbils 2G i 3G. 

Entre les activitats de KPN es troben les companyies de telefonia mòbil E-Plus, BASE, Simyo, 

Blau i Ortel que operen en diversos països d'Europa (Alemanya, Bèlgica, França, Espanya i 

Països Baixos). 

 

Dades per fer l‟estudi: 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

KPN 22.740 3.500 30.600 13.400 1.793 

*Taula en Milions d'Euros         

 

 

Portugal Telecom 

 

Portugal Telecom és una empresa de telecomunicacions i multimèdia de Portugal, sent el 

principal operador d'aquest país. El Grup PT domina el mercat de serveis telefònics fixos i, a 

través de la TMN, té una part important en termes de mòbils. Però a més d'això, també està 

embolicada en negocis de televisió per cable, comunicacions de dades, trucades de valor afegit, 

continguts, entre altres. Present en el continent europeu, americà, asiàtic i africà. PT manté una 

forta presència en països com la Xina, Angola, Cap Verd i Timor, especialment a nivell 

internacional seva actuació en el mercat brasiler, on PT és actualment el major inversor en 

portuguès. 

Dades: 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Portugal 

Telecom 
0,4 456 37.020 6.785 684 

*Taula en Milions d'Euros         

 

TELE2 

Tele2 és una companyia multinacional sueca de telecomunicacions fundada el 1993 per Jan 

Stenbeck, i opera en la major part del territori europeu. Ofereix serveis de telefonia fixa i mòbil, 

xarxa de dades i Internet, televisió per cable i serveis de continguts. 

 

Té al voltant de 30 milions de clients, és present a 14 països de forma directa amb la companyia 

Grup TELE2, i en 10 països en forma de marca comercial, i una altra companyia que té la 

propietat de l'empresa però utilitza la marca comercial Tele2. Opera de forma propietària a 

Suècia, Noruega, Croàcia, Estònia, Letònia, Lituània, Rússia, Alemanya, Àustria, Països 

Baixos, Sèrbia i Bòsnia i Hercegovina. Ofereix serveis d'ISP, televisió i telefonia fixa i mòbil.  

 

Dades: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

TELE2 4.521 32.346 7.380 4.498 776 

*Taula en Milions d'Euros         
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Telecom Italia 

Telecom Itàlia és la major companyia de telecomunicacions d'Itàlia. Va ser fundada el 1994 

després de la unió de diverses companyies públiques de telecomunicacions, el més important 

d'aquelles era la Società Italiana per l'Esercizio Telefonico pA (SIP), l'operador telefònic que 

tenia el monopoli a Itàlia. La companyia explota serveis de telefonia fixa a Itàlia, telefonia 

mòbil a Itàlia i Brasil amb el nom de TIM, i internet i serveis telefònics ADSL amb la marca 

Alice a Itàlia, Alemanya, França, San Marino i als Països Baixos. És subsidiària de Telecom 

Italia Mitjana que al seu torn controla tres emissores de televisió italianes: La7, MTV Itàlia, i 

QOOB.  

 

Dades per fer l‟estudi: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Telecom Italia 86.267 27.120 71.384 27.163 1.581 

*Taula en Milions d'Euros 
    

 

Telefónica 

Telefónica SA  és un operador de serveis de telecomunicacions: Telefonia fixa, Telefonia mòbil, 

i d'ADSL, és una multinacional amb seu central a Madrid, Espanya, i al mes de juliol de 2010 és 

la cinquena companyia de telecomunicacions en grandària i importància en el món. 

Telefónica és un dels operadors integrats de telecomunicacions líder a nivell mundial en la 

provisió de solucions de comunicació, informació i entreteniment, amb presència a Europa, 

Àfrica, Llatinoamèrica i, des de 2010, a Àsia sota les marques de Telefónica, Movistar, O2 i 

Terra. Actualment ha unificat les marques de telefonia fixa (Telefónica) i telefonia mòbil 

(Movistar) sota la mateixa marca, Movistar, als països on tenia implantada la marca Telefónica i 

Movistar, i utilitzant O2 per als països europeus, exceptuant Espanya. 

Dades: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Telefónica 129.780 31.680 269.050 60.740 10.170 

*Taula en Milions d'Euros         

 

Telenor 

 

Telenor és una companyia telefònica noruega, actualment la setena del món. L'empresa es va 

fundar el 1855 com Telegrafverket, va canviar el seu nom en 1969 a "Televerket" i es va 

rebatejar un altre cop el 1994 amb el seu nom actual, quan va ser reestructurada com a empresa 

pública. Telenor va comptar fins a 1998 amb el monopoli dels serveis de comunicació per a 

clients privats a Noruega, està extensa per 12 països arreu del món. 

Telenor és, amb 74,5 milions de clients un dels majors operadors de telefonia mòbil del món. 

 

Dades: 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Telenor 22.013 12.262 33.200 12.086 1.826 

*Taula en Milions d'Euros         

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Telef%C3%B3nica_Europe_%28O2%29&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Movistar
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TeliaSonera 

 

TeliaSonera és l'operadora de telefonia mòbil dominant a Suècia i Finlàndia. Així mateix, opera 

en altres països, tals com: Noruega, Dinamarca, Estònia, Letònia, Espanya, Rússia i Turquia, 

amb un total de 100 milions d'usuaris (2007). La seva seu central s'ubica a Estocolm. És la 

màxima accionista de Yoigo. 

TeliaSonera és una societat anònima constituïda sota les lleis de Suècia. TeliaSonera és el 

resultat de la fusió de Telia i Sonera. La fusió va tenir lloc el desembre de 2002 i va reunir a 

dues de les empreses de telecomunicacions líders a la regió nòrdica (Suècia-Finlàndia 

principalment). Va formar un grup líder de telecomunicacions als països nòrdics i les regions 

del Bàltic, amb posicions de mercat forts, fins i tot a Euràsia, Rússia i Turquia. 

Dades: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

TeliaSonera 28.062 14.858 28.945 11.937 2.381 

*Taula en Milions d'Euros         

Verizon 

Verizon Communications, Inc , és una companyia de banda ampla i telecomunicacions nord-

americana, a més forma part de l'Índex Down Jones. Va ser fundada l'any 2000, després de 

l'adquisició per part de Bell de GTE. El seu nom és un acrònim de veritas i horitzontal. 

Verizon Communications és un dels principals proveïdors de serveis de comunicacions. Les 

companyies afiliades a Verizon són els principals proveïdors de comunicacions fixes i sense fils 

als Estats Units, Verizon és també el major proveïdor mundial d'informació impresa i directoris 

en línia. Verizon és present a 40 països d'Amèrica, Europa, Àsia i Oceania. 

Dades: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Verizon 154.683 61.107 194.400 74.924 1.424 

*Taula en Milions d'Euros         

Vivendi 

Vivendi SA (anteriorment coneguda com Vivendi Universal) és un conglomerat francès amb 

presència en els mercats de telecomunicacions i entreteniment, sent un actor principal en la 

indústria discogràfica i de videojocs a escala mundial a través de les seves subsidiàries 

Universal Music Group i Activision Blizzard. Fins a la seva crisi financera de 2002, era un actor 

principal a més en la indústria cinematogràfica i televisiva. Actualment, amb 19,3 milions de 

clients i 8.000 col·laboradors, SFR és segon operador de telefonia mòbil a França i el número u 

en vendes netes (nous clients) el 2003, 2004, 2005. També és el primer operador UMTS a 

França en nombre d'abonats. 

Dades: 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Vivendi 58.990 28.170 54.560 28.880 2.198 

*Taula en Milions d'Euros         

http://ca.wikipedia.org/wiki/Telefonia_m%C3%B2bil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A0ndia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B2nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Let%C3%B2nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estocolm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Yoigo
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Vodafone 

Vodafone és un operador de telefonia mòbil multinacional amb seu central a Newbury, 

Berkshire, Regne Unit. 

Vodafone va portar a terme la seva primera trucada de mòbil en el Regne Unit, pocs minuts 

després de la mitjanit de l'1 de gener de 1985. Vodafone UK va fer la seva primera trucada de 

veu 3G el 16 d'abril de 2001. 

El nom Vodafone prové de VOice-DAta-Fax-Over-NEt (Telèfon de dades i veu), nom triat pel 

seu fundador, un home de negocis anglès amb una gran visió de futur, va intuir ja des d'aquests 

anys que les dades seria un dels elements fonamentals de les telecomunicacions futures. La 

història diu que, gran afeccionat als cavalls i a les carreres, va decidir establir la seva l'empresa 

en una localitat (Newbury) on existia un important hipòdrom que podria visitar en les pauses del 

seu treball. Actualment l'economia d'aquesta localitat està molt lligada a l'empresa Vodafone. 

Vodafone té 165 milions d'abonats, principalment de GSM, en 28 països. Fins a 2002 era la 

companyia de telefonia mòbil més gran del món. Actualment, és la segona més gran (2004), 

després de China Mobile, i la primera occidental. 

Dades: 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

Vodafone 178.997 10.306 84.990 50.707 9.857 

*Taula en Milions d'Euros         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Telefonia_m%C3%B2bil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Newbury
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9.2. Anàlisis dels resultats Model DEA-CCR minimitzant els inputs 

El model DEA-CCR proporciona mesures d'eficiència radials, Input o Output orientades i 

suposa convexitat, forta eliminació gratuïta de inputs i outputs i rendiments constants a escala. 

A continuació passarem a realitzar l‟anàlisi utilitzant el programa Frontier Analyst. A la següent 

taula podem veure els inputs i els outputs per aplicar el model. 

 

Companyia Actius* Patrimoni* Empleats Ingressos* Benefici* 

            

Vodafone 178.997   10.306   84.990   50.707   9.857   

Telefónica 129.780   31.680   269.050   60.740   10.170   

Vivendi 58.990   28.170   54.560   28.880   2.198   

Verizon 154.683   61.107   194.400   74.924   1.424   

TeliaSonera 28.062   14.858   28.945   11.937   2.381   

Telecom Italia 86.267   27.120   71.384   27.163   1.581   

TELE2 4.521   32.346   7.380   4.498   776   

Portugal Telecom                       0,4 456   37.020   6.785   684   

KPN 22.740   3.500   30.600   13.400   1.793   

France Telecom 94.280   31.550   161.390   45.500   4.880   

Deutsche 

Telekom 
127.810   43.030   246.780   62.420   1.695   

Telenor 22.013   12.262   33.200   12.086   1.826   

            

*Taula en Milions d'Euros         

Taula 9.1. Dades de les empreses de telecomunicacions per fer l‟estudi 

 

D‟acord amb el model DEA-CCR, amb minimització a l‟ input, només 4 de les 12 companyies 

són tècnicament eficients: Vodafone, TELE2, Portugal Telecom, KPN, sent aquestes les que 

determinen la frontera de l‟eficiència. Veure taula 9.2.. 

La resta d‟entitats són qualificades com ineficients tècnicament, al obtindre una puntuació 

d‟eficiència  inferior a la unitat (o 100%): Deutsche Telekom (60.4%), France Telecom 

(62.8%), Telecom Italia (62.7%), Telefónica (71.7%),Telenor (63.3%) TeliaSonera (76.4%), 

Verizon (68.9%) i Vivendi (86,8%). Aquests resultats indiquen que per exemple,  Deutsche 

Telekom és ineficient; podria seguir obtenint la mateixa quantitat d‟outputs (ingressos i 

beneficis) emprant  només el 60.4 % d‟actius, patrimoni i empleats (inputs) és a dir podria 

reduir els inputs (actius, patrimoni i empleats) en un 39.6 % donat el volum d‟outputs (ingressos 

i beneficis). Els mateixos comentaris es donen amb la resta de companyies ineficients. 
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Taula 9.2.. : Resultats d‟eficiència 

 

En la figura 9.1. es presenta el diagrama de sectors, on s‟observa, per exemple la millora 

potencial total en ingressos és 0.84% i el benefici és 65.06 %. En les variables input existeix un 

excés: en els actius un 12.36%, en el patrimoni un 11.59% i en els empleats un 10.13% d‟excés. 

 

Figura 9.1. : Millora potencial total 

També es pot representar gràficament la distribució de les puntuacions d‟eficiència obtingudes 

pel conjunt d‟unitats sotmeses a anàlisis, mostrant un histograma de les puntuacions 

d‟eficiència, com mostra la figura 9.2.. 
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Figura 9.2.. : Distribució de resultats sobre la eficiència 

En la distribució de resultats, s‟han situat les puntuacions d‟eficiència, agrupades en intervals de 

10 punts percentuals d‟amplitud (excepte l‟últim interval) i la categoria Efficient per les unitats 

amb puntuació igual a 100% o a la unitat, i sobre cada un d‟aquests s‟ha construït un rectangle 

de base igual a l‟amplitud de l‟interval i àrea proporcional a la freqüència absoluta ordinària que 

representa el numero d‟unitats, sobre cada un dels rectangles dibuixats apareix un numero, que 

indica quantes unitats presenten una puntuació d‟eficiència compresa en cada interval. 

La  interpretació de la distribució de les puntuacions d‟eficiència és la següent: de 12 

companyies estudiades només 4 són tècnicament eficients, la resta esta compresa entre el 51 i el 

90 %  

Detalls per Unitat 

Aquí es mostra la millora en percentatge, reducció input, que deuria experimentar una unitat 

ineficient per convertir-se en eficient (projecció de la unitat esmentada sobre la frontera) és 

mostrada, per defecte, mitjançant un diagrama de barres. 

En la comparació amb Telefónica, s‟observa les variacions, que no la fan eficient, per ser 

eficient hauria de reduir un 28% els inputs, i augmentar un 8% els ingressos (veure Figura 9.3.). 

 

Figura 9.3.: Millora Potencial de Telefónica 
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També és possible visualitzar aquesta informació en una taula com es veu en la Taula 9.3.. 

 

Taula 9.3.: Millora Potencial de Telefónica 

 

La millora potencial en format taula consta de quatre columnes. A la primera es posen les 

variables input/output, a la segona i tercera columna apareixen els valors observats (value) i 

objectiu (target), conseqüència de la folgança per cada variable. En l‟ultima columna es reflexa 

la quantitat percentual en que deuria reduir-se els inputs o incrementar-se els outputs. 

En el cas de Telefónica, i donat la quantitat d‟output produïda per aquesta unitat, per convertir-

se en eficient deuria utilitzar el 71.73% d‟actius, és a dir, en principi deuria reduir-se aquest 

input un 28.27%; d‟acord amb la següent formula: 

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡
· 100 

Ara comparem les quantitats d‟inputs i outputs d‟una unitat ineficient (Telecom Italia) amb els 

eficients que constitueixen el seu conjunt de referència. La comparació, amb objectiu de facilitar 

la seva interpretació, és il·lustrada mitjançant un diagrama de barres agrupades (figura 9.4.). 

 

 

Figura 9.4.: Vodafone com unitat de referència 

En aquest diagrama de barres, els inputs i outputs de la unitat ineficient són representats 

mitjançant barres de color blau, sent a més els seus valors en el 100%. Sota cada una d‟aquestes 

es representen, mitjançant barres de color vermell, els inputs i outputs de la unitat eficient 

seleccionada del conjunt de referència.  A la banda dreta de cada barra hi ha un valor, el seu 

significat és el següent: els actius de Vodafone, amb un 107% mes que Telecom Italia, amb un 

63% menys de patrimoni i amb un 19% més d‟empleats que Telecom Italia, obté  un 86% més 

d‟ingressos i un 527% més de benefici. 
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Des de l‟opció Report (figura 9.5.), ens mostra les contribucions de les DMU‟s per France 

Telecom, per exemple per la variable actius: KPN contribueix amb un 68.42%, Portugal 

Telecom amb un 0.00% i TELE2 amb un 31.58%. 

Peer Contributions 

 

KPN Actius 68,42 % 

KPN Benefici 47,64 % 

KPN Empleats 53,78 % 

KPN Ingressos 52,50 % 

KPN Patrimoni 31,47 % 

Portugal Telecom Actius 0,00 % 

Portugal Telecom Benefici 4,50 % 

Portugal Telecom Empleats 16,10 % 

Portugal Telecom Ingressos 6,58 % 

Portugal Telecom Patrimoni 1,01 % 

TELE2 Actius 31,58 % 

TELE2 Benefici 47,86 % 

TELE2 Empleats 30,12 % 

TELE2 Ingressos 40,92 % 

TELE2 Patrimoni 67,52 % 

Figura 9.5.: DMU‟s contribuents per France Telecom 

A continuació s‟observen les taules extretes de l‟informe. 

 

Taula 9.4.: Dades observades 

 

Taula 9.5.: Dades objectiu 
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Taula 9.6.: Dades lambda i peers 

La projecció de France Telecom sobre la frontera d‟eficiència (valor objectiu de la unitat 

ineficient) es correspondrà amb la combinació lineal donada per: 

413.9 TELE2 + 44.1 Portugal Telecom + 178.3 KPN 

(Aquestes dades han sigut agafades a la taula 9.6..; i els càlculs que apareixen a continuació, fan 

referència a la taula 9.5.). 

TELE2 (413.9) 

 Actius:  413.9(4521440000) / (413.9(4521440000) + 44.1(400000) + 

178.3(22740000000))=0.3157 

Portugal Telecom (44.1) 

 Actius:  44.1(400000) / (413.9(4521440000) + 44.1(400000) + 

178.3(22740000000))=2.9767E-6 

KPN ( 178.3)  

 Actius: 178.3(22740000000) / (413.9(4521440000) + 44.1(400000) + 

178.3(22740000000))= 0.6842 

 

Els valors calculats,  coincideixen amb els reportats pel programa Frontier Analyst;  el mínim 

error és degut a l‟arrodoniment en els decimals, però igualment la suma dels valors de la suma 

és de 100%. En la figura 9.5. es representen aquests valors, denominats contribució del conjunt 

de referència. 
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Figura 9.6. : DMU‟s contribuents per France Telecom 

En aquest gràfic, en l‟eix de les abscisses s‟han situat les diferents categories de les variables 

input/output (actius, patrimoni, empleats, ingressos, benefici) i en l‟eix d‟ordenades els 

percentatges amb els que cada unitat eficient del conjunt de referència contribueix als valors 

objectiu de la unitat ineficient considerada. 

Contribucions Input/Output  

La informació de l‟èmfasi, amb la que cada variable input/output ha sigut utilitzada a l‟hora 

d‟avaluar cada una de les unitats actives del projecte, es presenta en la gràfica de contribució 

input/output (veure figura 9.7., per el DMU France Telecom) 

 

Figura 9.7.: Contribuents input/output 
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La següent taula es refereix com cada input/output contribueix a la puntuació d‟eficiència, la 

suma de les contribucions dels inputs a de ser 100%, igual que els outputs. 

Taula 9.7.: Contribuents input/output 

 

La següent taula mostra els valors dels pesos μr i  δi en el model DEA en forma multiplicativa. 

 

Taula 9.8: Valors del model DEA primal o multiplicatiu 
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9.3. Anàlisis dels resultats  Model DEA-CCR maximitzant els outputs 

L‟anàlisi d‟eficiència maximitzant outputs podem veure a la taula com els resultats d‟eficiència 

són els mateixos que minimitzant els inputs, i passa el mateix amb la figura de la distribució de 

resultats, més endavant podrem veure els canvis d‟aquest mode d‟optimització. 

 

Taula 9.9.: Resultats d‟eficiència  

 

Figura 9.8.: Distribució de resultats sobre la eficiència 

 

Maximitzant els outputs podem observar com la diferencia amb el mode de minimitzar els 

inputs, ja que aquest gràfic demostra com els outputs (benefici i ingressos) els augmenta 

comparant-los amb els inputs (actius, patrimoni, empleats)  
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Figura 9.9.: Millora potencial total 

 

Detalls  per Unitat  

 

La millora en percentatge, increment output, que deuria experimentar una unitat ineficient per 

convertir-se en eficient (projecció de la unitat esmentada sobre la frontera) és mostrada, per 

defecte, mitjançant un diagrama de barres. 

En la comparació amb Telefónica, s‟observa les variacions, que no la fan eficient, i veiem la 

marca de la maximització d‟outputs com és nota en aquesta figura (veure figura 9.10.). 

 

Figura 9.10.: Millora potencial de Telefònica 

També tenim la informació de la gràfica amb la següent taula. 

 

Taula 9.10.: Millora Potencial de Telefónica 
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A continuació estan les 2 taules que mostren les dades dels valors observats i objectius, podem 

veure com aquest model de maximitzar els outputs, tant ingressos com benefici  augmenten 

considerablement en algunes companyies  de telecomunicacions, i també augmenten els inputs 

respectivament. 

 

Taula 9.11.: Eficiència i valors observats 

 

Taula 9.12.: valors objectiu 

Seguidament observem el numero de lambda que és el valor de les intensitats (λj) en el model 

DEA en forma envolvent, i el numero de peers (numero d‟empreses eficients que formen part 

del conjunt de referència d‟una unitat ineficient). 

 

Taula 9.13.: valors lambda i empreses que formen part del conjunt de referència 
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Contribucions Input/Output 

A continuació mostrem les  taules amb les contribucions input/output  per la puntuació de 

l‟eficiència i els valors del model DEA primal amb el valor dels pesos μr i δi. 

 

Taula 9.14.: Contribuents input/outputs 

 

 

Taula 9.15.: Valors del model DEA primal o multiplicatiu 

 

La resta de gràfiques i taules explicades anteriorment amb el model d‟optimització minimitzant 

els inputs són les mateixes que amb aquest model, no es veuen afectades pel model ja que no 

canvia la forma de fer-se. 
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9.4. Anàlisis dels resultats  Model DEA-BCC minimitzant els inputs 

Companyia               Actius* 
 

Patrimoni* 
      Empleats   Ingressos*    Benefici* 

            

Vodafone 178.997   10.306   84.990   50.707   9.857   

Telefónica 129.780   31.680   269.050   60.740   10.170   

Vivendi 58.990   28.170   54.560   28.880   2.198   

Verizon 154.683   61.107   194.400   74.924   1.424   

TeliaSonera 28.062   14.858   28.945   11.937   2.381   

Telecom Italia 86.267   27.120   71.384   27.163   1.581   

TELE2 4.521   32.346   7.380   4.498   776   

Portugal Telecom                       0,4 456   37.020   6.785   684   

KPN 22.740   3.500   30.600   13.400   1.793   

France Telecom 94.280   31.550   161.390   45.500   4.880   

Deutsche 

Telekom 
127.810   43.030   246.780   62.420   1.695   

Telenor 22.013   12.262   33.200   12.086   1.826   

            

*Taula en Milions d'Euros         

Taula 9.16.  Dades de les empreses del sector de les telecomunicacions 

Observant el model DEA-BCC minimitzant els Inputs, podem comprovar que totes les 

companyies són eficients tècnicament, excepte tres ( France Telecom 98.8%, Telecom Italia 

72.4% i Telenor 96.1%). En el cas de Telecom Italia podria aconseguir la mateixa quantitat 

d‟outputs utilitzant nomes el  72.4% o reduir els inputs en un 27.6%. 

La resta de companyies de telecomunicacions són eficients, mostrant les dades amb 

supereficiencia per poder discriminar entre les unitats eficients, aquestes companyies amb 

eficiència > 100% són: Deutsche Telekom (101.1%), KPN (122.8%), Portugal Telecom 

(1000%), TELE2 (426.4%), Telefónica (1000%), TeliaSonera (113.4%), Verizon (1000%), 

Vivendi (117.3) i Vodafone (305.2%). 

Tot això s‟observa a la taula següent: 

 

Taula 9.17.: Resultats d‟eficiència 
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Si el model DEA-CCR considerava rendiments constants a escala, el model DEA-BCC relaxa 

aquest supòsit, que en gran part de les ocasions resulta excessivament restrictiu i per tant irreal, 

permetent que la tipologia de rendiment a escala que en un moment determinat caracteritzi la 

tecnologia sigui variable, és a dir: constant, creixent o decreixent. 

 

La següent figura mostra la millora potencial total de forma global mitjançant un diagrama de 

sectors, el cercle es divideix en tantes seccions com variables input/output, a cada secció, la qual 

àrea és proporcional al seu percentatge de millora. 

Observem que el model minimitza els inputs, aproximadament una reducció del 14%  pels 

actius i empleats i un 34% pel patrimoni per tal de fer mes eficient les empreses. 

 

 

Figura 9.11.: Millora potencial total 

També podem representar gràficament la distribució  de les puntuacions d‟eficiència obtingudes 

pel conjunt d‟unitats sotmeses a anàlisis, mostrant un histograma de les puntuacions 

d‟eficiència, com mostra la figura 9.12. 

Podem veure com amb el model BCC, model que s‟utilitza avui dia i és més significatiu que el 

CCR, i ens diu que menys 3 companyies ( France Telecom, Telecom Italia i Telenor) la resta 

són tècnicament eficients. 
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Figura 9.12.: Distribució de resultats sobre la eficiència 

 

Detalls per Unitat 

Ara mostrarem la millora en percentatge, reducció input, que deuria experimentar una unitat 

ineficient per arribar a ser eficient (projecció de la unitat esmentada sobre la frontera), es mostra 

en un diagrama de barres. 

A la figura es veu la reducció que es deuria fer, i l‟ increment de benefici al que deuria arribar 

per tal de fer la companyia eficient. 

 

Figura 9.13.: Millora potencial de Telecom Italia 

 

Observem el mateix en aquesta taula: 
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Taula 9.18.: Millora potencial de Telecom Italia 

 

 

Figura 9.14.: KPN com unitat de referència 

En aquest diagrama de barres, els inputs i outputs de la unitat ineficient són representats 

mitjançant barres de color blau, sent a més els seus valors en el 100%. Sota cada una d‟aquestes 

es representen, mitjançant barres de color vermell, els inputs i outputs de la unitat eficient 

seleccionada del conjunt de referència.  A la banda dreta de cada barra hi ha un valor, el seu 

significat és el següent: els actius de KPN, amb un 74% menys que Telecom Italia, amb un 88% 

menys de patrimoni i amb un 58% menys d‟empleats que Telecom Italia, obté  un 51% menys 

d‟ingressos i un 13% més de benefici. 

 

Des de l‟opció Report (Taula 9.19.), ens mostra les contribucions de les DMU‟s per Telecom 

Italia, per exemple per la variable actius: KPN contribueix amb un 9.83%, Verizon  amb un 

0.47%, Vivendi amb un 58.51% i Vodafone amb un 31.18%. 

Peer Contributions 

 

KPN Actius 9,83 % 

KPN Benefici 16,57 % 

KPN Empleats 15,99 % 

KPN Ingressos 13,32 % 

KPN Patrimoni 4,81 % 

Verizon Actius 0,47 % 

Verizon Benefici 0,09 % 

Verizon Empleats 0,72 % 
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Verizon Ingressos 0,52 % 

Verizon Patrimoni 0,59 % 

Vivendi Actius 58,51 % 

Vivendi Benefici 46,62 % 

Vivendi Empleats 65,40 % 

Vivendi Ingressos 65,85 % 

Vivendi Patrimoni 88,88 % 

Vodafone Actius 31,18 % 

Vodafone Benefici 36,72 % 

Vodafone Empleats 17,89 % 

Vodafone Ingressos 20,31 % 

Vodafone Patrimoni 5,71 % 

 

Taula 9.19: DMU‟s contribuents per Telecom Italia  

A continuació observem les taules amb les dades obtingudes de l‟anàlisi DEA. 

 

Taula 9.20.: Dades observades 

 

Taula 9.21.: Dades objectiu 
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Taula 9.22.: Dades lambda i peers 

 

La projecció de Telecom Italia sobre la frontera d‟eficiència ( valor objectiu de la unitat 

ineficient) es correspondrà amb la combinació lineal donada per: 

10.9 Vodafone + 61.9 Vivendi + 0.2 Verizon + 27.0 KPN 

(Aquestes dades han sigut agafades a la taula 9.22.; i els càlculs que apareixen a continuació, 

fan referència a la taula 9.21.). 

Vodafone (10.9) 

 Actius: 10.9(178997000000) / (10.9(178997000000) + 61.9 (58990000000) + 0.2 

(154683000000) + 27.0 (22740000000))=0.3123 

Vivendi ( 61.9) 

 Actius: 61.9 (58990000000) / (10.9(178997000000) + 61.9 (58990000000) + 0.2 

(1546830000000) + 27.0 (22740000000))=0.5845 

Verizon (0.2) 

 Actius: 0.2 (154683000000) / (10.9(178997000000) + 61.9 (58990000000) + 0.2 

(154683000000) + 27.0 (22740000000))=4.9518E-3 

KPN (27.0) 

 Actius: 27.0 (22740000000) / (10.9(178997000000) + 61.9 (58990000000) + 0.2 

(154683000000) + 27.0 (22740000000))=9.8276E-2 

 

Els valors calculats, coincideixen amb els obtinguts amb el programa Frontier Analyst; la suma 

dels 4 valors és del 100%. A la taula 9.19.  es representen aquests valors, denominats 

contribució del conjunt de referència, on estan a part dels actius, els altres inputs i outputs. 



  

132 
 

 

Figura 9.15.: DMU‟s contribuents per Telecom Italia 

 

Contribucions Input/output 

Aquest apartat podem veure les contribucions input/output de les diferents empreses, observant 

la figura 9.16.  podem veure les contribucions de KPN. 

 

Figura 9.16.: Contribuents input/output de KPN 

La següent taula es refereix com cada input/output contribueix a la puntuació d‟eficiència, la 

suma de les contribucions dels inputs a de ser 100%, igual que els outputs. 
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Taula 9.23.: Contribuents input/output 

 

La següent taula mostra els valors dels pesos μr i  δi en el model DEA en forma multiplicativa. 

 

 

Taula 9.24.: Valors del model DEA primal o multiplicatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

134 
 

9.5. Anàlisis dels resultats Model DEA-BCC maximitzant els outputs 

Mesurem l‟eficiència amb el mètode DEA-BCC maximitzant els Outputs, i comprovem que són 

les mateixes que minimitzant els inputs però millorant una mica les unitats ineficients. Les 

dades estan en supereficiència per poder veure millor el grau dintre de l‟eficiència. 

 

Taula 9.25.:Resultats d‟eficiència 

 

Ho podem comprovar gràficament amb la següent figura: 

 

Figura 9.17.: Distribució de resultats sobre la eficiència 
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Maximitzant els outputs es veu clarament com els maximitza en el gràfic que el 76.32 % del 

gràfic circular és tot output, arribant a maximitzar el benefici en un 58.2% i els ingressos en un 

18.12%. 

 

Figura 9.18.: Millora potencial total 

 

Detalls per Unitat 

La millora en percentatge, increment output, que deuria experimentar una unitat ineficient per 

convertir-se en eficient (projecció de la unitat esmentada sobre la frontera) és mostrada, per 

defecte, mitjançant un diagrama de barres. 

Observem el que li faria falta per ser eficient, maximitzant els outputs. 

 

Figura 9.19.: Millora potencial de Telecom Italia 

 

La mateixa informació es mostra a la següent taula: 
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Taula 9.26.: Millora potencial de Telecom Italia 

Des de l‟opció Report (taula 9.27.), ens mostra les contribucions de les DMU‟s per Telecom 

Italia, per exemple per la variable actius: KPN contribueix amb un 1.14%, Verizon  amb un 

16.41%, Vivendi amb un 47.73% i Vodafone amb un 34.72%. 

Peer Contributions 

 

KPN Actius {I} 1,14 % 

KPN Benefici  {O} 2,29 % 

KPN Empleats {I} 1,86 % 

KPN Ingressos {O} 1,61 % 

KPN Patrimoni {I} 0,56 % 

Verizon Actius {I} 16,41 % 

Verizon Benefici  {O} 3,83 % 

Verizon Empleats {I} 24,87 % 

Verizon Ingressos {O} 18,97 % 

Verizon Patrimoni {I} 20,58 % 

Vivendi Actius {I} 47,73 % 

Vivendi Benefici  {O} 45,24 % 

Vivendi Empleats {I} 53,35 % 

Vivendi Ingressos {O} 55,89 % 

Vivendi Patrimoni {I} 72,51 % 

Vodafone Actius {I} 34,72 % 

Vodafone Benefici  {O} 48,63 % 

Vodafone Empleats {I} 19,92 % 

Vodafone Ingressos {O} 23,52 % 

Vodafone Patrimoni {I} 6,36 % 

Taula 927.. DMU‟s contribuents per Telecom Italia 

Ara mostrem les dues taules que mostren les dades observades i l‟objectiu d‟aquestes dades, es 

torna a comprovar que maximitzant els outputs els outputs objectius també augmenten 

 

Taula 9.28.: Dades observades 
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Taules 9.29.: Dades objectiu 

A aquesta taula es mostra el numero de lambda que és el valor de les intensitats (λj) en el model 

DEA en forma envolvent, i el numero de peers (numero d‟empreses eficients que formen part 

del conjunt de referència d‟una unitat ineficient). 

 

Taula 9.30.: Valors lambda i peers 

Contribucions Input/Output 

Ara mostrem les  taules amb les contribucions input/output  per la puntuació de l‟eficiència i els 

valors del model DEA primal amb el valor dels pesos μr i δi. 

 

Taula 9.31.: Contribuents input/outputs 
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Taula 9.32.: Valors del model DEA primal o multiplicatiu 

La resta de gràfiques i taules explicades anteriorment amb el model d‟optimització minimitzant 

els inputs són les mateixes que amb aquest model, no es veuen afectades pel model ja que no 

canvia la forma de fer-se. 
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9.6. Anàlisis dels resultats  Frontera determinística paramètrica per regressió 

S‟han aplicat els models de frontera de producció a les dades de les empreses del sector de les 

telecomunicacions, agafant com a dades  els actius, patrimoni i empleats com a inputs i benefici 

o ingressos com a outputs. 

Hem començat amb una funció tipus Cobb-Douglas com a model de funció frontera, utilitzant 

l‟equació 9. 

Be=A·Ac
α
·P

β
·Em

γ
                   (9) 

· A és el paràmetre constant d‟eficiència 

· α, β, γ els paràmetres d‟elasticitat 

· Ac, P, Em les quantitats dels factors empleats: Ac són els actius, P és el patrimoni de 

l‟empresa, i Em és el numero d‟empleats de l‟empresa i Be és el benefici obtingut de cada 

empresa. 

Per poder aplicar el model lineal, s‟han calculat els logaritmes neperians de les variables, 

obtenint quatre noves variables: lnBe, lnAc, lnP i lnEm. 

El programa Minitab 16 m‟ha servit per poder tractar totes les dades, en primer lloc els 

paràmetres estadístics bàsics de les quatre variables inicials i els seus logaritmes. Es poden 

veure a la taula 9.33. 

Variable N Mean Median TrMean StDev 

Actius 12 75678608981 72628500000 72914590778 61819446235 

Patrimoni 12 22272757462 20988960000 20571043131 18243337221 

Empleats 12 101642 62972 94327 91826 

Ingressos 12 33253395775 28021500000 31961841110 24638371187 

Benefici 12 3272119069 1809614095 2841152883 3322821019 

LN(Actius) 12 23,75 24,99 24,61 3,58 

LN(Patrimoni) 12 23,273 23,723 23,45 1,398 

LN(Empleats) 12 11,08 11,041 11,155 1,073 

LN(Ingressos) 12 23,886 24,056 23,936 0,943 

LN(Benefici) 12 21,535 21,316 21,503 0,859 

            

Variable SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 

Actius 17845736962 400000 1,79E+11 22194650833 1,29E+11 

Patrimoni 5266397828 456000000 61106658229 5201396823 31647500000 

Empleats 26508 7380 269050 31250 186148 

Ingressos 7112485118 4497920000 74924418195 11974343893 58231738883 

Benefici 959215805 683900000 10170000000 1463250000 4255280000 

LN(Actius) 1,03 12,9 25,91 23,82 25,59 

LN(Patrimoni) 0,404 19,938 24,836 22,246 24,178 

LN(Empleats) 0,31 8,907 12,503 10,349 12,131 

LN(Ingressos) 0,272 22,227 25,04 23,206 24,785 

LN(Benefici) 0,248 20,343 23,043 21,103 22,129 

Taula 9.33. Paràmetres estadístics bàsics per les variables implicades en el model de funció 

productiva i els seus logaritmes. 
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Podem observar com no totes les empreses són similars, hi ha que són molt grans i tenen grans 

beneficis i veiem que hi ha de més petites amb només 7000 empleats. 

 

Estimació de la funció mitja  

Aplicarem regressió lineal sobre el model de l‟equació 9.1. per obtindre els valors dels 

estimadors A, α, β i γ. 

lnBe= A + α · lnAc + β · lnP + γ ·lnEm           ( 9.1) 

Companyia Actius Patrimoni Empleats Ingressos Benefici 

Vodafone 1,79E+11 1,03056E+10 84990 5,07070E+10 9,85747E+09 

Telefónica 1,30E+11 3,16800E+10 269050 6,07400E+10 1,01700E+10 

Vivendi 5,90E+10 2,81700E+10 54560 2,88800E+10 2,19800E+09 

Verizon 1,55E+11 6,11067E+10 194400 7,49244E+10 1,42400E+09 

TeliaSonera 2,81E+10 1,48579E+10 28945 1,19370E+10 2,38112E+09 

Telecom Italia 8,63E+10 2,71200E+10 71384 2,71630E+10 1,58100E+09 

TELE2 4,52E+09 3,23456E+09 7380 4,49792E+09 7,75712E+08 

Portugal 

Telecom 4,00E+05 4,56000E+08 37020 6,78500E+09 6,83900E+08 

KPN 2,27E+10 3,50000E+09 30600 1,34000E+10 1,79300E+09 

France Telecom 9,43E+10 3,15500E+10 161390 4,55000E+10 4,88000E+09 

Deutsche 

Telekom 1,28E+11 4,30300E+10 246780 6,24200E+10 1,69500E+09 

Telenor 2,20E+10 1,22624E+10 33200 1,20865E+10 1826228189 

Taula 9.34. Dades de les empreses 

Companyia LN(actius) LN(Patrimoni) LN(Empleats) LN(Ingressos) LN(Benefici) 

Vodafone 25,91 23,06 11,35 24,65 23,01 

Telefónica 25,59 24,18 12,50 24,83 23,04 

Vivendi 24,80 24,06 10,91 24,09 21,51 

Verizon 25,76 24,84 12,18 25,04 21,08 

TeliaSonera 24,06 23,42 10,27 23,20 21,59 

Telecom Italia 25,18 24,02 11,18 24,03 21,18 

TELE2 22,23 21,90 8,91 22,23 20,47 

Portugal 

Telecom 12,90 19,94 10,52 22,64 20,34 

KPN 23,85 21,98 10,33 23,32 21,31 

France Telecom 25,27 24,17 11,99 24,54 22,31 

Deutsche 

Telekom 25,57 24,49 12,42 24,86 21,25 

Telenor 23,81 23,23 10,41 23,22 21,33 

Taula 9.35.   Ln de la taula 9.34. 

Amb programa Minitab  he fet la regressió amb els quatre paràmetres, resultant l‟equació 9.2, 

amb un coeficient de determinació del 62.1% (marcat amb groc a la figura 9.20.) 

LN(Benefici) =23,8+ 0,297 LN(actius) - 0,699 LN(Patrimoni)+ 0,625 LN(Empleats)           (9.2) 
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La figura 9.20. mostra el resultat del càlcul efectuat per Minitab per determinar els coeficients 

de l‟equació de regressió lineal, així com el corresponent anàlisis de la variància. 

 

Figura 9.20. Regressió lineal i anàlisis de la variància en el model lineal de 4 factors pels 

beneficis 

 

El paràmetre P (marcat amb blau a la figura 9.20.) dels càlculs obtinguts, tindria d‟estar al 

voltant del 5% de risc  per assegurar-me que no sigui 0. Provant de treure el patrimoni per 

comprovar si dona millor o no, he observat que dóna pitjor el model sense el patrimoni així que 

continuo amb el model amb el patrimoni. 

El test estadístic de la F (quadre verd de la figura 9.20.) representa la seguretat de què aquest 

model  sigui representatiu, de què hi hagi una relació entre els paràmetres que nosaltres hem dit 

que hi havia. En el nostre cas tenim un 5%, o sigui, el 95 % no ho passaria, tenim una 

probabilitat alta de què aquest model sigui significatiu, que realment hi hagi una relació entre 

aquestes variables, que és el que busquem. 

El test Durbin-Watson (marcat en gris a la figura 9.20.)en el nostre cas és major a 2, això vol dir 

que no existeix correlació entre les dades. 
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A continuació faig el mateix però en comptes dels beneficis, poso els ingressos,  i els mateixos 

comentaris d‟abans serveixen per aquest nou model amb els ingressos. 

 

 

Figura 9.21.Regressió lineal i anàlisis de la variància en el model lineal de 4 factors pels 

ingressos. 

 

Estimació de la funció frontera estricta de Greene 

Si sumem al terme constant de la funció mitja el major residu (diferencia entre real i previst) 

positiu obtingut per regressió (correspon a la millor empresa), l‟equació resultant (Equació 9.3.) 

expressa una cobertura positiva que marca la màxima eficiència possible. A la taula 9.36. 

mostra els residus (Residual) entre el valor de la producció (lnBe) i el valor previst (Fit). El 

màxim residu considerat és 0.7037 , corresponent a l‟empresa Telefónica.  

 

LN(Benefici) =(23,8+0,704)+ 0,297 LN(actius) - 0,699 LN(Patrimoni)+ 0,625 LN(Empleats) 

(9.3.) 



  

143 
 

 

Taula 9.36.. Resultats de la regressió lineal, mostra els residus (residual) i el valor previst (fit). 

A partir d‟aquesta funció frontera estricta de Greene, pot determinar-se l‟eficiència de cada 

empresa com el quocient entre els beneficis reals i els beneficis òptims,  marcada per la funció 

frontera absoluta, pels valors dels inputs considerats. 

Les taules 9.37-38 mostren l‟eficiència de les diferents empreses del sector de les 

telecomunicacions, ordenats de més eficient a menys. Es pot veure que totes les empreses estan 

per sobre del 90 % d‟eficiència. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9.37. Eficiència (Beneficis)                     Taula 9.38. Eficiència (Ingressos)    

 

 

 

 

 

Eficiència Companyia 

99,94 Telefónica 

99,49 TeliaSonera 

99,13 Vodafone 

98,56 France Telecom 

98,33 Vivendi 

97,58 Telenor 

96,86 Portugal Telecom 

95,82 TELE2 

95,46 Telecom Italia 

93,97 Verizon 

93,83 KPN 

93,30 Deutsche Telekom 

Eficiència Companyia 

100,00 Vodafone 

99,71 Vivendi 

99,69 Verizon 

98,89 Portugal Telecom 

98,52 Telecom Italia 

98,43 TELE2 

98,32 Deutsche Telekom 

98,30 France Telecom 

98,21 KPN 

98,06 TeliaSonera 

97,92 Telefónica 

97,77 Telenor 
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9.7. Anàlisis dels resultats  per programació lineal 

Estimació de la frontera determinística de Aigner-Chu i Timmer 

Utilitzant el programa LINDO, he resolt el problema  tal i com es veu a la figura 9.22., on a, an, 

b, bn, c, cn i k són els coeficients de la funció que es pretén trobar per programació lineal. 

El mètode de programació lineal pressuposa que les variables són positives mentre que, al 

resoldre el problema per regressió lineal poden sortir coeficients que resultin negatiu, per 

solucionar aquest problema, es pot recorre a utilitzar variables com a – an i b – bn. 

 

Figura 9.22. plantejament del problema de programació lineal utilitzant el programa LINDO. 

 

 

Figura 9.23. Resultats obtinguts pel programa LINDO. 
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La figura 9.23. mostra el resultat amb els valors de les variables del problema, les variables de 

folgança, el valor marginal (dual prices) que representa en quant millorarà el valor actual del 

funcional si “relaxem” la restricció associada en una unitat i també observem el cost 

d‟oportunitats que representa en quant disminuirà el valor del funcional associat si se li assignes 

un valor no nul a aquesta variable, dit d‟una altre manera són els costos que fan que aquella 

variable surti o entri a la base. El normal seria que la que tingués un 0 al value, tingués un 

numero al reduced cost i estaria dient si aquest valor que és 0 entrés a la base, tingués un valor, 

la funció sortiria perjudicada, i per tant no ha de canviar, és l‟òptim, i si tenim un 0 als dos llocs 

està dient que si aquest valor que és 0 canvies de valor la funció no sortiria perjudicada, per tant 

vol dir que hi ha múltiples solucions, que és el que està passant.  

Ni que els valors no s‟assemblin gaire amb els trobats amb el minitab, no te per què estar 

malament, només vol dir que busquem la frontera d‟una altra forma, l‟únic que són dos plans 

diferents. 

A continuació s‟observa l‟eficiència de cada companyia amb aquest mètode. 

Companyia Eficiència  

Portugal Telecom 100 

TELE2 99.99222941 

Vodafone 99.99128599 

KPN 98,77507484 

TeliaSonera 96,20111585 

Telenor 95,11503206 

Telefónica 93,82117507 

Vivendi 92,2613208 

France Telecom 92,25205219 

Telecom Italia 90,17049132 

Deutsche Telekom 86,07109577 

Verizon 85,19905625 

Taula 9.39. Eficiència de les empreses  

    (Beneficis) 
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10. Conclusions 

Un cop fet l’anàlisi teòric i pràctic, en aquesta part es tracta de reflectir quines són les 

principals idees que es podrien extreure de tot el treball. 

L’objectiu del projecte és presentar l’eficiència de les empreses del sector de les 

telecomunicacions.  En qualsevol cas, no es pretén fer pensar que una mera tècnica d’anàlisi 

proporcioni solucions als problemes sense que existeixi un debat i un diàleg, però si que es 

suggereix fer aquest procés, per tenir una idea de com van les coses i del que es podria 

millorar. A més, el fet d’efectuar periòdicament  estudis d’aquest tipus, seria idoni per donar-

se compte de com estan anant les coses respecte la competència. 

Entre els diversos procediments per calcular l’eficiència, en aquest estudi hem seleccionat la 

tècnica no paramètrica determinística de l’Anàlisi Envolvent de Dades (DEA), mitjançant el 

qual, és possible obtenir les puntuacions d’eficiència, sense que sigui necessari el coneixement 

previ de la funció de producció. D’aquesta manera és possible avaluar l’aspecte de l’activitat 

empresarial enfrontant les dades de cada una de les unitats estudiades amb els de la 

competència o sector de les telecomunicacions, per conèixer el grau d’adequació de cada una 

de les unitats econòmiques analitzades en el seu entorn competitiu més directe. D’aquesta 

manera, l’anàlisi d’eficiència es pot modelitzar sota els supòsits de minimització d’inputs o 

maximització de l’output, o a rendiments constants a escala o variables. 

També hem fet l’estudi buscant la funció frontera per regressió lineal, i amb programació 

lineal. 

El treball s’ha realitzat sobre una mostra de 12 empreses del sector de les telecomunicacions 

mitjançant el disseny d’un model d’eficiència basat en informació econòmica extreta dels 

informes anuals corresponents a l’any 2010. Les dades permeten veure un ampli panorama de 

la situació, les empreses de referència  són les eficients i aquestes són les que s’utilitzen com a 

base per realitzar el benchmarking de la resta d’empreses. Aquestes empreses permeten 

identificar quines variables hauran de patir algun canvi amb la finalitat de realitzar un 

benchmarking adequat que ajudi a millorar l’eficiència de cada empresa. 

De l’anàlisi del model DEA CCR tant minimitzant els inputs com maximitzant els outputs 

l’eficiència és la mateixa, l’únic que tal i com el seu nom indica cada mètode busca l’eficiència 

maximitzant o minimitzant les unitats esmentades. Podem veure com només 4 de les 12 

empreses són eficients, mentre la resta d’empreses esta entre el 51 i el 90%, aquestes vol dir 

que podrien reduir entre un 49 a un 10% els seus inputs. En el model que minimitza els inputs, 

podem veure com  en les empreses ineficients, en conjunt podrien reduir els seus inputs, en 

aproximadament un 11%, i augmentar en un 1% els seus ingressos, i en un 65% els seus 

beneficis.  

En el cas que maximitza els outputs, el model només reduiria aproximadament entre un 0 i un 

2% els inputs, però maximitzaria els ingressos en un 12% i fins a un 84% els beneficis. 

En els models DEA BCC podem observar que totes les empreses són eficients menys 3, i 2 

d’aquestes 3 estarien per sobre del 96%, podríem dir que totes menys 1 serien eficients. La 

diferencia amb l’altre model, és que el DEA CCR considerava rendiments constants a escala, i 

en canvi aquest model, relaxa aquest supòsit, que en gran part de les ocasions resulta 
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excessivament restrictiu i per tant irreal, permetent que la tipologia de rendiment a escala que 

en un moment determinat caracteritzi la tecnologia sigui variable, és a dir: constant, creixent o 

decreixent. 

En el model que minimitza els inputs podem veure que en conjunt es poden minimitzar fins a 

un 14% els actius i empleats, i en un 34% el patrimoni, i mantenint igual els ingressos, 

milloraria un 37% els beneficis. En el cas que maximitza els outputs, per tal de fer les empreses 

eficients, hauríem de reduir en un 23% el patrimoni, i podrien augmentar els ingressos en un 

18% i els beneficis en un 58%. 

D’ aquests 4 models, em quedaria amb els 2 DEA BCC, ja que els CCR una empresa pot ser 

comparada amb altres substancialment més grans o mes petites. En canvi els BCC estableixen 

comparacions entre empreses mesurant exclusivament ineficiències degudes a la gestió 

productiva,  s’estableixen comparacions respecte a unitats que operen en una escala similar 

sent capaç d’adaptar-se als comportaments individuals de cada empresa,  aquest model 

compara les empreses amb les que són similars a les seves dimensions. I fiant-nos d’aquest 

raonament observem que la majoria d’empreses són eficients o estan apunt de ser-ho. 

Per veure cada cas en particular ho podríem consultar a l’annex, aquí s’observen per cada 

empresa, la reducció o el possible augment de cada variable, per tal d’aconseguir aquesta 

desitjada eficiència, que serviria com a pauta als seus dirigents. 

Estimant la frontera determinística paramètrica per regressió, buscant-la pels beneficis és 

superior en totes les empreses al 93% i buscant-la pels ingressos l’eficiència és superior al 97%. 

Podem dir que és un bon model, ja que te un 62% de determinació en el cas dels beneficis i un 

96% en el cas dels ingressos. I tenim també un 96.4% de probabilitat de què aquest model sigui 

significatiu, que hi hagi una relació entre les variables. Amb totes aquestes dades, en el nostre 

cas, podem dir que és un bon model. 

Estimant la frontera per programació lineal, els resultats són molt semblants al DEA CCR, 

podria ser, per què els dos es basen en programació lineal, aquest anàlisi diu que 4 empreses 

són eficients aproximadament, i la resta estaria entre un 85% en amunt.   

El que hem vist també és que en tots els casos, el patrimoni s’intenta reduir, o en el cas dels 

paramètrics potser no s’hauria de tindre en compte que es passa del 5% de risc d’assegurar-

me que no sigui zero. Amb això descobrim que el patrimoni, per fer cas als models hauria de 

ser més petit per tal de millorar l’eficiència. 
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Figura 10.1. Comparació dels models realitzats 

Veien el gràfic podem veure la comparació dels models, en aquests veiem que la majoria de les 

empreses que no són eficients, estarien al voltant del 90%, el qual estaria prou bé, s’ha de dir 

que al ser grans empreses que actuen tant a Europa com a la resta del món, sent 

capdavanteres a gran part dels països, és un resultat que és lògic; el CCR  és el model més 

diferent ja que  compara empreses grans i petites, i les empreses més “petites” s’observa que 

són més eficients i les utilitza com a referència del benchmarking  i per això surt aquesta 

diferencia.  Les empreses més referenciades han estat Vodafone, TELE2, Portugal Telecom i 

KPN és un símptoma de que serien les més eficients.   

Totes aquestes empreses són capdavanteres del sector, en gran part de països europeus, són 

molt similars,  estan aplicant un continu benchmarking per tal de competir i aportar el 

coneixement de les millores pràctiques i la seva aplicació. 

  

Per tal de millorar el projecte, si es disposes de més variables de les empreses,  o de balanços 

més detallats de totes les empreses, podríem concretar molt més, per tal d’aconseguir 

l’eficiència a les empreses, o si més no, una guia per saber les pistes que ens donen aquests 

mètodes per saber quin camí seguir.  

També si tingués les dades de tots els anys de cada empresa, podria fer servir altres mètodes 

per fer un estudi longitudinal, com per exemple el model de dades de panell, o qualsevol de la 

majoria que utilitzen la component del temps. 

Amb més informació de cada empresa, podria obtenir resultats més exactes i que ens 

ajudessin a aconseguir el nostre objectiu de l’eficiència. 
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