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ANOTĀCIJA 

Dmitrija Pavļuka (Dmitry Pavlyuk) promocijas darbs „Eiropas lidostu 
efektivitātes pētījums, pamatojoties uz telpisko stohastiskās robežas analīzi”. 
Zinātniskais konsultants Dr.sc.ing., profesors Aleksandrs Andronovs. 

Pētījuma pamatmērķis ir efektivitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, 
ņemot vērā telpisko efektu ietekmi un šīs metodoloģijas pielietošanu Eiropas 
lidostu efektivitātes praktiskajā analīzē.  

Darbā sniegts esošo lidostu efektivitātes pētījumu apskats un aplūkoti 
mūsdienu efektivitātes novērtēšanas metožu pielikumi lidostu analīzē, ņemot vērā 
telpisko efektu esamību.  

Autors piedāvā stohastiskās robežas telpisko modeli, kas ietver dažādus 
telpisko efektu tipus. Darbā sniegts piedāvātā modeļa kopskats, kā arī daži 
praktiski svarīgi īpaši gadījumi. 

Disertācija ietver piedāvātā stohastiskās robežas telpiskā modeļa autora 
piedāvātās koeficientu novērtēšanas metodes detalizētu aprakstu, kas balstīta uz 
maksimālo ticamības principu. Metode balstīta uz sadalījuma likuma iegūto 
modeļa salikto nejaušo locekli, kas ir daudzdimensiju noslēgtā sašķiebtā normālā 
sadalījuma īpašs gadījums.  

Novērtēšanas procedūras realizētas kā modulis spfrontier programmatūras 
pakotnei R. Modulis pieejams publiski oficiālajā arhīvā CRAN. Izstrādāto 
procedūru validācija tika īstenota, pamatojoties uz statistisko eksperimentu sēriju 
un reālām datu izlasēm. 

Darbā veikts praktisks telpisko efektu pētījums četrās datu kopās: Eiropas 
lidostu apvienotā izlase un atsevišķas Spānijas, Lielbritānijas un Grieķijas lidostu 
izlases. Pētījums ietver telpiskās autokorelācijas statistisko testēšanu starp lidostu 
privātās veiktspējas rādītājiem, kā arī telpisko efektu esamības analīzi, novērtējot 
piedāvātā stohastiskās robežas telpiskā modeļa dažādas specifikācijas. 
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1. PĒTĪJUMA AKTUALIT ĀTE UN MOTIV ĀCIJA 

1997.gadā tika pabeigts uz Eiropas gaisa pārvadājumu liberalizāciju vērstā 
likumdošanas procesa galvenais posms. Šis process izraisīja konkurences 
pastiprināšanos tirgū, skarot lidostu vadību un izprovocējot nopietnas izmaiņas to 
īpašuma formās un organizācijā. Avio pārvadātāju kompānijas, kuras darbojās 
konkurences apstākļos, guva iespēju izvēlēties to apkalpojošās lidostas, kas arī 
paātrināja izmaiņas lidostu nozarē. Šīs izmaiņas piespieda lidostas, kuras vēsturiski 
darbojās kā dabiski monopoli, pielāgoties jaunajiem tirgus konkurences 
apstākļiem. Ātrgaitas dzelzceļa un autobusu pārvadājumu attīstība un Eiropas 
vispārējās transporta infrastruktūras uzlabošanās palielināja iedzīvotāju mobilitāti 
lidostas izvēlē un ir vēl viens konkurenci pastiprinošs faktors.  

Darbība konkurences apstākļos nosaka stingras prasības pārvaldošo 
kompāniju darba efektivitātei. Lielākā daļa lidostu, kuras pārvalda valsts, tika 
iesaistītas privatizācijas procesā investīciju piesaistīšanas un operāciju efektivitātes 
paaugstināšanas nolūkā. Sākot ar 1987.g., kad Lielbritānijas valdība iniciēja 
septiņu lielāko lidostu privatizāciju, daudzas Eiropas lidostas nomainīja īpašuma 
formu uz pilnīgu vai daļēju privāto. Valsts lidotu pārvaldība pirmām kārtām 
orientēta uz sociālo attīstību nacionālā un reģionālā līmenī. Pēc privatizācijas par 
vienu no galvenajiem lidostu pārvaldības mērķiem kļuva peļņas maksimizēšana, 
kas dabiska komercdarbībai. Šo izmaiņu rezultātā lidostu operāciju efektivitāte, kas 
ir viena no galvenajiem ienesīguma paaugstināšanas avotiem, kļuva par svarīgu 
izpētes priekšmetu.  

Lidostu efektivitātes novērtēšana ir svarīgs vadības komponents un izraisa 
dažādu tirgus dalībnieku interesi: 

• lidostu pārvaldības kompānijām, kuras var izmantot lidotu efektivitātes 
vērtības un dinamiku lēmumu pieņemšanai un konkurences stāvokļa 
uzlabošanai;  

• avio pārvadātāju kompānijām, kuras ir ieinteresētas efektīvu lidostu 
identifikācijā, izvēloties partnerus; 

• reģionālajām varas iestādēm, kurām nepieciešamas efektīvi strādājošas 
lidostas, lai uzlabotu biznesa un tūrisma pasažieru plūsmu reģionā; 

• valsts varas iestādēm, lai kontrolētu lidostu attīstības programmas un 
pieņemtu lēmumus par subsīdiju sadalījumu. 
Pašreiz pastāv vesela virkne zinātniski izstrādātu pieeju efektivitātes 

novērtēšanā, kas balstītas uz kompozītiem indeksiem un ražošanas iespēju robežas 
jēdzienu. Tomēr šo pieeju pielietošanai lidostu efektivitātes analīzē ir savas 
specifiskas sarežģītības, no kurām dažas saistītas ar dažāda veida telpisko efektu 
esamību. Plaši atzīti telpiskie efekti lidostu nozarē ir telpiskā neviendabība un 
telpiskā savstarpējā sakarība.  

Telpiskās neviendabības efektu nosaka ar lidostu efektivitāti savstarpēji 
saistīto faktoru nevienmērīgu ģeogrāfisko sadalījumu. Šie faktori ietver klimatu, 
ekonomisko vidi, likumdošanu, iedzīvotāju mobilitāti un būtiski ietekmē lidostas 
darbības rezultātus. Telpiskās neviendabības ņemšana vērā ir nepieciešams lidostu 
efektivitātes adekvātas salīdzinošās analīzes nosacījums.  
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Otrais telpisko efektu tips, telpiskā savstarpējā sakarība, atspoguļo 
mijiedarbību starp blakus atrodošām lidostām. Šī mijiedarbība galvenokārt tiek 
skaidrota ar telpisko konkurenci starp lidostām par dažādiem resursiem: pasažieru 
un kravu plūsmas, apkalpojamās avio līnijas, darba resursi. Konkurenci starp 
lidostām, pat no likumdošanas viedokļa ideālos konkurences apstākļos, stipri 
ierobežo to ģeogrāfiskais stāvoklis un tai ir acīmredzams telpiskais raksturs.  

Šī efekta identifikāciju pastiprina tā neviendabīgums. Lai gan lidostu skaits 
pēdējo divu desmitgažu laikā ir būtiski palielinājies, Eiropā arvien vēl pastāv 
daudzi apgabali ar mazu lidostu blīvumu, kuros telpiskā konkurence ir vāja vai nav 
vispār. Šajos apgabalos varas iestādes mēģina kompensēt konkurences 
nepietiekamību caur dažādām regulēšanas formām. Telpiskās konkurences 
neviendabība izraisa būtiskas problēmas to novērtējot.  

Mēs pieņemam, ka telpisko efektu svarīgums starp Eiropas lidostām 
tuvākajā nākotnē palielināsies. Šobrīd vērojams lidostu efektivitātes teorētisko un 
empīrisko pētījumu, kuros telpiskie efekti ir metodoloģijas daļa, trūkums. 
Mūsdienīgu telpiskās ekonometrijas principu pielietošana ir pamatota un ļaus 
uzlabot lidostu efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju. 

2. PĒTĪJUMA M ĒRĶI UN UZDEVUMI 

Šī pētījuma galvenais mērķis ir efektivitātes statistiskās novērtēšanas 
metodoloģijas izstrāde telpisko efektu esamības gadījumā un šīs metodoloģijas 
pielietošana Eiropas lidostu analīzē. Šī mērķa sasniegšanai tika noformulēti un 
risināti šādi uzdevumi:  

1. izskatīt esošās efektivitātes analīzes statistiskās metodikas un to pielikumus 
lidostu nozarei, īpašu uzmanību pievēršot telpisko efektu novērtēšanas 
pieejām;  

2. piedāvāt statistiskā modeļa specifikāciju efektivitātes novērtēšanai, kas 
iekļauj telpisko efektus atklātā veidā; 

3. izstrādāt piedāvātā modeļa parametru novērtēšanas metodi; 
4. izstrādāt programmatūru, kas realizē piedāvātā modeļa parametru 

novērtēšanas metodi un nepieciešamās papildus procedūras; 
5. testēt piedāvātās novērtēšanas metodes statistiskās īpašības, izmantojot 

statistiskās modelēšanas metodes; 
6. veikt piedāvātā modeļa validāciju, pamatojoties uz reāliem datiem; 
7. veikt kompleksu Eiropas lidostu efektivitātes analīzi, izmantojot esošās 

telpiskās statistikas metodes un piedāvāto statistisko modeli. 
  

3. PĒTĪJUMA OBJEKTS UN PRIEKŠMETS 

Pētījuma objekts ir Eiropas lidostu sistēma. 
Pētījuma priekšmets ir Eiropas lidostu efektivitātes statistiskā novērtēšana, 

ņemot vērā telpiskos efektus. 
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4. PROBLĒMAS IZPĒTES PAKĀPE  

Šis pētījums veltīts telpisko efektu iekļaušanai efektivitātes statistiskās 
novērtēšanas metodoloģijā un šīs metodoloģijas praktiskai pielietošanai Eiropas 
lidostu analīzē. Šī pētījuma vieta metodoloģiskajā un praktiskajā hierarhijā parādīta 
1.att.  

Nopietnas zinātniskas pūles pētnieki, sākot ar 1980-iem.g., ieguldīja lidostu 
efektivitātes novērtēšanas pieeju izstrādē. Pieaugošo pētījumu pieprasījumu 
izraisīja lidostu nozares deregulēšanas process un noveda pie liela skaita zinātnisku 
un praktisku darbu parādīšanos. Pēdējās desmitgades laikā ir publicēti vairāk kā 
100 darbi, kas veltīti lidostu efektivitātes statistiskai novērtēšanai. Nozīmīgāko 
ieguldījumu šīs tēmas izstrādē deva Graham, Gillen un Lall, Barros, Gitto un 
Mancuso, Liebert. Tika publicēti vairāki nozīmīgi pētniecības organizāciju 
pārskati: Global Airport Performance Benchmarking Reports (2003-2011), Airport 
Performance Indicators and Review of Airport Charges reports (2011-2013), 
Airport Service Quality programme (2006-2015). Pārskatus par lidostu 
efektivitātes pētījumiem sniedza arī vairākas Eiropas valstu valstiskās komisijas. 

Lai novērtētu lidostu darba produktivitāti un efektivitāti, tika pielietotas 
daudzas dažādas metodoloģijas: parciālās faktoru produktivitātes (PFP) indeksi, 
funkcionēšanas vides analīze (DEA), stohastiskās robežas analīze (SRA). SRA ir šī 
pētījuma metodoloģiskais pamats un balstīta uz ekonometrisko pieeju ražošanas 
iespēju robežas uzbūvē un efektivitātes novērtēšanā. SRA galvenā priekšrocība ir 
statistiskā pieeja novērtēšanā, kas ļauj pielietot plašu statistisko instrumentu 
spektru, tādu, kā hipotēžu pārbaude un ticamības intervālu uzbūve. Lidostu 
efektivitātes pētījumu saraksts, kas balstīti uz SRA, iekļauj Pels (2003), Abrate and 
Erbetta (2007), Jing (2007), Barros (2008), Martin and Voltes (2009), Muller 
(2009), Malighetti, Martini(2009) un Scotti (2012) darbus. 

Neskatoties uz daudzajiem pētījumiem, kas veltīti lidostu efektivitātes 
novērtēšanai, telpiskie efekti reti ir analīzes priekšmets. Starp nedaudzajiem 
pētījumiem, kas ņem vērā telpiskos efektus, var atzīmēt Borins un Advani (2002), 
Jing (2007), Malighetti (2010) un Scotti (2011), Adler un Liebert (2011) darbus. 
No tehniskā viedokļa telpiskie efekti var tikt iekļauti statistiskajā modelī dažādos 
veidos. Telpiskā neviendabība parasti tiek modelēta, iekļaujot modelī novērojamos 
faktorus, tādus, kā gada vidējā temperatūra reģionā vai pastāvošais valstiskās 
regulēšanas režīms. Telpiskā savstarpējā sakarība starp saistītām lidostām bieži tiek 
modelēta, pamatojoties uz lidostu apkalpošanas zonu krustošanos vai pārvaldošā 
personāla subjektīvām sajūtām. Tai pat laikā, lai novērtētu telpiskos efektus, var 
tikt pielietotas universālākas un labi izstrādātas telpiskās ekonometrijas metodes. 

Telpiskā ekonometrija ir telpisko savstarpējo sakarību analīzes metožu 
kopums. Šī pieeja, kas ļauj iekļaut telpiskās neviendabības efektus un savstarpējās 
sakarības regresijas analīzē, bieži tiek izmantota praksē. Neskatoties uz telpiskās 
ekonometrijas praktisko izplatību, vienīgais mums zināmais tamlīdzīgs lidostu 
efektivitātes pētījums ir Ulku (2014). 
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1.att. Darba vieta lidostu pētījumu sistēmā  

 

Lidostas veiktspējas analīze 

Plašs pētījumu spektrs, sākot ar 1980-
iem. g. (Doganis, 1992). 

Telpiskās konkurences teorija  

Attīstīta ekonomiskā teorija (Hotelling, 
1929). 

Telpiskie efekti lidostu nozarē 

Liels skaits teorētisko un ierobežots skaits 
praktisko pētījumu (1.nodaļa) 

Lidostu efektivitātes novērt ēšana  

Vairāk kā 100 pētījumu pēdējo divu 
desmitgažu laikā (apskats darba 
1.nodaļā).  

Lidostu efektivitātes novērt ējums, 
ņemot vērā telpiskos efektus 

6 pētījumi (1.nodaļa) 

Stohastiskās robežas analīze  

Attīstīta ekonometrijas sadaļa, sākot ar 
1977 .g. 

Telpiskā ekonometrija  

Attīstīta ekonometrijas sadaļa, sākot ar 
1988.g. 

Stohastiskās robežas analīze, ņemot 
vērā telpiskos efektus 

15 pētījumi; vispārējas modeļa 
specifikācijas trūkums (2.nodaļa). 

 
Darba novitāte 

Telpiskās stohastiskās 
robežas analīzes piemērošana 
lidostu efektivitātes 
novērt ēšanā 

Darba novitāte  

 

Telpiskās 
ekonometrijas 
piemērošana lidostu 
veiktspējas analīzē 

Darba novitāte  

↓ metodoloģija  

↑ praktiskā joma  
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. 
Telpiskās ekonometrijas iekļaušana stohastiskajā robežas analīzē ir slikti 

izstrādāta joma. Pilns šai tēmai veltīto mums zināmo pētījumu saraksts iekļauj 
Druska un Horrace (2004), Fahr un Sunde (2005), Barrios (2007), Schettini (2007), 
Affuso (2010), Lin(2010), Areal(2010), Tonini un Pede (2011), Mastromarco 
(2012), Glass (2013), Fusco un Vidoli (2013) darbus. Visi minētie pētījumi aplūko 
tikai vienu telpisko efektu, tāpēc ir nepieciešama stohastiskās robežas modeļa 
vispārēja specifikācija vienlaicīgi iekļaujot visus telpiskos efektus.  

5. PĒTĪJUMA PROBLĒMAS NOSTĀDNE  

Pamatojoties uz veikto literatūras analīzi, tika noformulētas šādas pētījuma 
problēmas: 

1. Vērojams pieaugošs telpisko efektu svarīgums lidostu nozarē, tomēr pašreiz 
šie efekti reti tiek ņemti vērā novērtējot lidostu efektivitāti. 

2. Efektivitātes novērtēšanas metodoloģija telpisko efektu esamības gadījumā 
ir nepietiekami attīstīta.  

6. PĒTĪJUMA METODOLO ĢIJA UN METODES  

Šī pētījuma metodoloģiskā bāze iekļauj varbūtību teoriju, matemātisko 
statistiku un ekonometrisko analīzi. Tostarp piedāvātā modeļa specifikācijai un 
novērtēšanai tika izmantoti telpiskās ekonometrijas un stohastiskās robežas 
analīzes principi. Darbā tika izmantotas arī nejaušu lielumu statistiskās 
modelēšanas metodes, lai pārbaudītu piedāvātās novērtēšanas metodes statistiskās 
īpašības.  

Piedāvātās novērtēšanas metodes un statistiskās analīzes realizācijai tika 
izmantota programmatūra CRAN R. Pētījuma ietvaros izmantotie programmatūras 
rīki iekļauj arī relāciju DBVS MySQL, kas izmantota datu glabāšanas 
organizācijai, un Java valodā izstrādātas palīgprocedūras datu savākšanai un 
iepriekšējai apstrādei.  

7. DARBA ZIN ĀTNISKĀ NOVITĀTE 

Pētījuma zinātniskā novitāte ietverta: 
1. Piedāvātajā telpiskās stohastiskās robežas (TSR) modelī, kas balstīts uz 

telpiskās ekonometrijas un stohastiskās robežas analīzes principiem. Šis 
modelis ļauj novērtēt ražošanas iespēju robežas parametrus, kā arī 
efektivitātes individuālās vērtības, ņemot vērā telpiskos efektus: endogenos 
un eksogēnos telpiskos efektus, nejaušā locekļa telpiskā korelācija un 
efektivitātes vērtību telpiskā savstarpējā sakarība.  

2. Izstrādātajā piedāvātā TSR modeļa novērtēšanas metodē. Novērtēšanas 
metode balstās uz maksimālās ticamības principu un ļauj novērtēt ražošanas 
iespēju robežas parametrus. Tika izstrādāta arī efektivitātes individuālo 
vērtību novērtēšanas metode. Izstrādāto metožu validācija tika veikta, 
pamatojoties uz statistiskās modelēšanas eksperimentu sēriju un 
pamatojoties uz reāliem datiem. 
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3. Veiktajā telpisko savstarpējo sakarību starp Eiropas lidostām empīriskajā 
analīzē, kas izpildīta, pamatojoties uz piedāvāto TSR modeli. Šis pētījums ir 
pirmais sistemātiskais telpiskās ekonometrijas principu izmantojums lidostu 
efektivitātes analīzē. Izstrādātā modeļa specifikācija un iegūtie rezultāti ir 
svarīgs šī pētījuma zinātniskās novitātes komponents. 

8. DARBA PRAKTISK Ā NOZĪME UN REALIZ ĀCIJA 

Šī pētījuma praktiskais svarīgums iekļauj šādus komponentus:  
1. Izstrādātā programmatūras pakotne spfrontier, kas realizē izstrādāto 

piedāvātā TSR modeļa novērtēšanas metodi. Šī pakotne realizēta kā modulis 
videi R un pieņemta oficiālajā publiskajā arhīvā CRAN. Pakotne iekļauj 
procedūras TSR modeļa robežas parametru, efektivitātes individuālo vērtību 
novērtēšanai, iegūto vērtējumu hesiāna skaitliskai novērtēšanai, hipotēžu 
statistiskai testēšanai, kā arī kodu realizētajai statistisko eksperimentu 
sērijai. Šī pakotne var tikt izmantota efektivitātes novērtēšanai transporta 
jomā, reģionālajā ekonomikā, mājokļu un lauksaimniecības analīzē, 
ekoloģiskajos pētījumos un citās praktiskajās jomās ar ievērojamiem 
telpiskiem efektiem. 

2. Eiropas lidostu telpiskās analīzes rezultāti. Šajā darbā tika veikta 4 reālu 
datu izlašu analīze, kurām ir dažādas ekonomiskās vides un telpiskā 
struktūra: Spānijas, Lielbritānijas, Grieķijas un apvienotā Eiropas lidostu 
izlase. Iegūtajiem rezultātiem ir praktiska vērtība lidostu un avio 
pārvadātāju pārvaldībā, kā arī lēmumu pieņemšanai municipālo varu un 
valsts līmenī.  

9. PĒTĪJUMA APROBĀCIJA 

Pētījuma rezultāti tika atspoguļoti 8 zinātniskajās un pētnieciskajās 
konferencēs Latvijā, Polijā un Krievijā. Attiecībā uz izstrādāto pakotni spfrontier 
autors saņēmis arī virkni noderīgu komentāru no zinātnieku aprindām.  

10. PROMOCIJAS DARBA STRUKT ŪRA 

Promocijas darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, nobeiguma, informācijas 
avotu saraksta un 18 pielikumiem. Darbs sastāv no 156 lappusēm, 23 attēliem un 
27 tabulām. Informācijas avotu sarakstā ir 271 avoti. 

Darba ievadā sniegta pētījuma aktualitāte un motivācija, noteikts pētījuma 
objekts un priekšmets, noformulēts pētījuma mērķis un uzdevumi un parādīta 
pētījuma zinātniskā novitāte un praktiskā vērtība.  

Darba pirmā nodaļa ietver kritisku lidostu efektivitātei veltīto esošo 
pētījumu apskatu. Aplūkotas esošās efektivitātes novērtēšanas metodoloģijas un 
veikta to pielietošanas lidostu nozarē analīze. Īpaša uzmanība pievērsta telpisko 
efektu konstatēšanas pieejām, tostarp telpiskās neviendabības un savstarpējo 
sakarību. Nodaļā sniegts telpiskās mijiedarbības starp lidostām teorētiskais pamats 
un izanalizēti līdzšinējie telpisko efektu pētījumi lidostu nozarē. 
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Darba otrā nodaļa ietver ražošanas teorijas galveno koncepciju un SR 
modeļa kā mūsdienīgas teorijas statistiskās analīzes pieejas apskatu. Nodaļā sniegta 
ražošanas iespēju robežas uzbūves uzdevuma un efektivitātes novērtēšanas 
matemātiskā formalizācija. Tika noformulēta ražošanas iespēju robežas 
vienprodukta un daudzproduktu specifikācija un izskatītas to parametru 
novērtēšanas ekonometriskās metodes. Īpaša uzmanība nodaļā pievērsta esošajām 
pieejām telpisko efektu iekļaušanā SR modelī. 

Trešā nodaļa ietver detalizētu autora piedāvātā TSR modeļa aprakstu. 
Sniegti dažādi telpisko efektu tipi un izskatīti to rašanās priekšnosacījumi dažādās 
praktiskās jomās. Noformulēta TSR modeļa specifikācija, kas atklātā veidā iekļauj 
visus 4 izskatītos telpisko efektu tipus. Nodaļa ietver arī formālu izstrādātās 
ražošanas iespēju robežas parametru un TSR modeļa efektivitātes individuālo 
vērtību novērtēšanas metodes pamatojumu. Sniegti statistiskās modelēšanas, kas 
izstrādāta piedāvātās metodes statistisko īpašību pārbaudei, eksperimentu sērijas 
rezultāti. Nodaļa ietver arī izstrādātās pakotnes spfrontier, kas realizē visas 
piedāvātās novērtēšanas procedūras, aprakstu.  

Ceturtā nodaļa veltīta telpisko efektu empīriskai analīzei 4 Eiropas lidostu 
datu izlasēs. Veiktā analīze iekļauj hipotēzes par telpisko autokorelāciju starp 
lidostu indeksu PFP vērtībām testēšanu un atsevišķu telpisko efektu novērtēšanu, 
izmantojot dažādas TSR modeļa specifikācijas. Pētāmās datu izlases iekļauj 
apvienotu Eiropas lidostu izlasi (359 lidostas, 2008.-2012.g.), Spānijas lidostu 
izlasi (38 lidostas, 2009.-2010.g.) un Grieķijas lidostu izlasi (42 lidostas, 2007.g.). 
Nodaļa ietver visu datu izlašu un to avotu aprakstu, kā arī detalizētu katras 
atsevišķas izlases analīzes rezultātu aprakstu. Slēdzieni un secinājumi sniegti par 
katru datu izlasi atsevišķi.  

Nobeigums ietver darba galvenos rezultātus un virzienus turpmākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem. 

11. AIZSTĀVĒŠANAI IZVIRZ ĪTĀS TĒZES 

Aizstāvēšanai tiek izvirzītas tēzes, ka: 
• Piedāvātais TSR modelis, kas atklātā veidā iekļauj telpiskos efektus, var tikt 

izmantots efektivitātes novērtēšanai, ja ir šādi efektu tipi: endogenie 
telpiskie efekti (telpiskā savstarpējā sakarība), eksogēnie telpiskie efekti, 
telpiski korelētie nejaušie komponenti (telpiskā neviendabība) un telpiski 
savstarpēji saistītās efektivitātes vērtības. 

• Izstrādātā novērtēšanas metode var tikt izmantota piedāvātā TSR modeļa 
ražošanas iespēju robežas parametru, kā arī efektivitātes individuālo vērtību 
novērtēšanai. Metodes pielietojamību apstiprina skaitlisko statistisko 
eksperimentu sērija. 

3. Izstrādātā programmatūras pakotne spfrontier, kas realizē izstrādātās 
novērtēšanas procedūras, var tikt izmantota praktiskajai telpiskajai analīzei 
uz TSR modeļa bāzes. Pakotne spfrontier iekļauj procedūras TSR modeļa 
robežas parametru, efektivitātes individuālo vērtību novērtēšanai, iegūto 
vērtējumu hesiāna skaitliskai novērtēšanai, hipotēžu statistiskai testēšanai, 
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kā arī kodu realizētajai statistisko eksperimentu sērijai. Turklāt pakotne 
iekļauj datu izlases par Eiropas lidostām, kas izmantotas šajā pētījumā. 

• Eiropas lidostu empīriskās telpiskās analīzes rezultāti ietver ievērojamu 
novitātes komponentu un tiem ir praktiska vērtība. Izanalizētās datu izlases 
iekļauj apvienotu Eiropas lidostu izlasi, Spānijas lidostu izlasi, Lielbritānijas 
lidostu izlasi un Grieķijas lidostu izlasi. Pamatojoties uz piedāvāto TSR 
modeli, tika konstatēti telpiskie efekti un novērtētas lidostu efektivitātes 
vērtības. 

12. PĒTĪJUMA GALVENO REZULT ĀTU APSKATS 

12.1. Lidostu efektivitātes novērt ēšanas metodoloģijas un to praktiska 
izmantošana telpisko efektu esamības gadījumā  

Saskaņā ar klasisko definīciju ekonomiskā efektivitāte ir pieejamo resursu 
izmantošana saražojamā preču un pakalpojumu apjoma maksimizēšanai. 
Izmantojamo resursu un darba rezultātu specifikācija ir svarīgs lidostas 
efektivitātes novērtēšanas etaps. Šī specifikācija ir sarežģīts praktisks uzdevums 
lidostu darbības neviendabīguma rezultātā. Praksē bieži tiek izmantotas izplatītākās 
pieejas: 

• komerciālā (lidosta tiek izskatīta kā komerciāla organizācija); 
• starpnieciskā – lidosta tiek izskatīta kā starpnieks starp avio pārvadātājiem 

un iedzīvotājiem/kravām. 
Aplūkojot lidostu kā komerciālu organizāciju, tās darbības rezultāts var tikt 

noteikts gūto ieņēmumu un peļņas veidā. Šī specifikācija ir pietiekami ērta lidostu 
ekonomiskās efektivitātes noteikšanai, tomēr tai ir daudz trūkumu. Lidostas 
darbība neaprobežojas ar aviācijas pakalpojumiem un iekļauj stāvvietas 
apkalpošanu, tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumus un citus. Pašreiz ne aviācijas 
pakalpojumi lidostām ir svarīgi un var tikt izskatīti kā pamata līdz ar aviācijas 
pakalpojumiem. Attiecība starp aviācijas un ne aviācijas pakalpojumiem stipri 
variējas Eiropas lidostām, kas rada problēmas to salīdzinošas analīzes gadījumā. 
Jāatzīmē, ka pētāmo objektu salīdzināmība ir svarīgs nosacījums visām 
efektivitātes novērtēšanas metodikām, kas izskatītas šajā nodaļā.  

Starpnieciskā pieeja lidostu darbībai prasa citu tās darba specifikāciju. No 
avio pārvadātāju viedokļa lidostas darba galvenais rezultāts ietverts apkalpoto 
lidmašīnu pacelšanos-nosēšanos skaitā (air transport movements, ATM). No 
iedzīvotāju viedokļa lidostas darba rezultāts var būt apkalpoto pasažieru skaits 
(PAX) un kravu apjoms. Bieži šie rezultāti tiek apvienoti mākslīgā indikatorā 
WLU (work load units) lidostu salīdzināšanas vienkāršošanai.  

Lidostas izmantoto resursu specifikācija ir vairāk standarta, bet ir arī savas 
īpatnības. Klasiskais ekonomisko resursu kopums ir darbs, zeme un kapitāls. 
Lidostas darba resursi parasti tiek sniegti kā darbinieku skaits vai pilnīgas 
nodarbinātības ekvivalents. Kapitāla resurss iekļauj infrastruktūras objektus: 
pacelšanās-nolaišanās joslas, terminālus, nosēšanās vārtus, lidmašīnu stāvvietas 
vietas, bagāžas lentas u.c. Infrastruktūras objekti parasti tiek mērīti ar fiziskiem 
rādītājiem (skaits, platība, garums) un tiek izmantoti atsevišķi, tomēr iespējama arī 
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to apvienošana amortizācijas un kapitāla finanšu rādītāju veidā. Lidmašīnu uzpilde 
un apkalpošana, apdrošināšana un citi operāciju resursi arī bieži tiek izmantoti 
finanšu formā. Lidostas ģeogrāfiskā atrašanās vieta (attālums līdz tuvākajām 
pilsētām, iedzīvotāju skaits lidostas apkalpošanas zonā, transporta infrastruktūra) 
var tikt klasificēta kā zemes resurss. 

Tā kā izmantojamo resursu un lidostas darba rezultātu specifikācija ir 
neviendabīga, autori izvēlas no pētījuma viedokļa piemērotāko pieeju. 1.tabulā 
sniegts resursu un lidostu darba rezultātu apkopojums, ko izmanto praktiskos 
pētījumos (pilns pētījumu saraksts ar izmantojamiem resursiem un darba 
rezultātiem sniegts disertācijas pielikumā).  

1.tabula 

Izmantojamo resursu un lidostas darba rezultātu apkopojums, ko izmanto esošajos praktiskajos 
pētījumos  

Izmantojamie resursi  Lidostas darba rezultāti  

Indikators Pētījumu 
skaits  
(no 96) 

Indikators Pētījumu 
skaits 
(no 96) 

Darba resursi  48 Apkalpoto pasažieru skaits, APM 75 
Termināli (platība) 45 Apkalpoto pacelšanos-nolaišanos 

skaits, ATM 
74 

Operāciju izmaksas  36 Apkalpoto kravu apjoms  56 
Pacelšanās-nolaišanās joslas 
(skaits) 

32 Ne aviācijas ieņēmumi  20 

Pacelšanās-nolaišanās joslas 
(garums) 

17 Aviācijas ieņēmumi  19 

Bagāžas lentas (skaits) 16 WLU 5 
Reģistrācijas letes (skaits) 16 Kopējie ieņēmumi 5 

 
Praktiski visi pētnieki ir izmantojuši apkalpoto pasažieru un pacelšanās-

nolaišanās daudzumu kā lidostas darba rezultātu (attiecīgi 75 un 74 no 96 
pētniekiem); lielākā daļa pētījumu ņem vērā arī apkalpoto kravu apjomu (56 
pētījumi). Iekļaujot modelī finanšu indikatorus, pētnieki parasti iedalīja lidostas 
ieņēmumus aviācijas un ne aviācijas ieņēmumos. Pārējie lidostas darba rezultāti 
tika izmantoti daudz retāk.  

Rādītāju saraksts, kas atspoguļo lidostas izmantotos resursus, ir 
daudzveidīgāks. Pilnīgas nodarbinātības ekvivalents tika izmantots kā darba 
resursu rādītājs vairāk kā pusē pētījumu. Izvēlētie infrastruktūras rādītāji 
(pacelšanās-nolaišanās joslas, terminālu platība u.c.) starp pētījumiem stipri 
variējas, tomēr jāatzīmē, ka šo rādītāju vērtības ir ļoti stipri korelētas, kas padara 
iespējamu tikai dažu no tiem iekļaušanu modelī pēc pētnieka izvēles. Vēl viens 
populārs resursu rādītājs, kas izmantots 36 pētījumos no 96, ir operāciju izmaksas. 
Ar lidostu ģeogrāfisko atrašanās vietu saistītie resursi pētījumos tiek izmantoti ļoti 
reti.   

Svarīgs lidostu efektivitātes praktisko pētījumu aspekts ir datu pieejamības 
problēma. Daudzas Eiropas lidostas nesniedz detalizētu statistiku, īpaši finanšu 
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rādītāju. Gadījumā, ja statistiskie dati ir pieejami, izmantojamie rādītāji bieži savā 
starpā nav saskaņoti pēc to savākšanas un uzskaites metodikas, kas pieņemta 
Eiropas valstīs.  

Datu pieejamības problēmai ir īpaša nozīme telpiskajā analīzē. Telpiskajiem 
modeļiem vajadzīgi dati par visām saistītajām lidostām telpisko savstarpējo 
sakarību identifikācijai. Telpiskās ekonometrijas izmantošana datiem ar trūkstošām 
vērtībām ir nepietiekami izpētīta, tāpēc pilnīgs datu kopums ir ļoti nepieciešams.  

Efektivitātes novērtēšanas metodoloģija 
Efektivitātes novērtēšanas teorētiskā bāze iekļauj plašu metožu spektru, kam piemīt 
savas priekšrocības un trūkumi. Zinātniskā pieeja lidostu efektivitātes novērtēšanā 
iekļauj gan relatīvi vienkāršu lineāro indeksu aprēķināšanu, gan arī sarežģītu 
modeļu izmantošanu, pamatojoties uz ražošanas iespēju robežu.  

Vienkāršāka viendimensijas pieeja efektivitātes novērtēšanā ietverta 
attiecību starp pētnieka izvēlētajiem lidostas darba rezultātiem un izmantotā 
resursa aprēķināšanā. Tamlīdzīgā veidā sastādītie indeksi tiek saukti par parciālās 
faktoru produktivitātes (PFP) indeksiem. Lielās darba rezultātu un lidostas resursu 
daudzveidības rezultātā var tikt sastādīti daudzi PFP indeksi, parādot tikai konkrētu 
tās darbības aspektu: 

• Darba resursu veiktspēja: apkalpoto pasažieru skaits/kravu apjoms/WLU uz 
lidostas darbinieku. 

• Infrastruktūras veiktspēja: apkalpoto pasažieru skaits/kravu apjoms/WLU 
uz terminālu, pacelšanās-nolaišanās joslu, lietderīgās platības kvadrātmetru.  

• Finanšu indeksi: operāciju izmaksas uz WLU, kopējie/aviācijas/ne aviācijas 
ieņēmumi uz WLU. 

• Nevēlamo rezultātu indeksi: kavējuma laiks uz apkalpoto pasažieru skaitu, 
kaitīgo izmešu apjoms uz apkalpoto pacelšanos-nolaišanos.  
PFP indeksi bieži tiek izmantoti lidostu pārvaldībā, pateicoties to aprēķinu 

un interpretācijas vienkāršībai. Atsevišķu PFP vērtību aprēķināšanai nav vajadzīga 
pilna datu izlase un var veikt atsevišķai lidostai. PFP indeksi ir noderīgi rādītāji, 
kas attiecas uz atsevišķu operāciju, bet to izmantošana neļauj iegūt pilnu lidostas 
darbības ainu. PFP indeksi parasti neņem vērā tādus faktorus, kā resursu cenu 
starpība un dažādu lidostu darba rezultāti un aizvietošanas efekts starp resursiem. 
Sniegtie trūkumi ļauj izskatīt PFP indeksus tikai kā noderīgu palīginstrumentu, 
novērtējot lidostu efektivitāti. 

PFP indeksu trūkumi noveda pie metožu attīstības, kas ļauj iegūt vispārējas 
efektivitātes rādītāja vērtības. Esošās metodoloģijas var tikt klasificētas pēc 
izmantotās pieejas (uz vidējās vērtības pamata vai uz ražošanas iespēju robežas 
pamata) un pēc nejaušā komponenta esamības (determinētie un stohastiskie). 
Iegūtā klasifikācija parādīta 2.tabulā. 
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2.tabula  

Efektivitātes un veiktspējas novērtēšanas metožu klasifikācija  

 Determinētie  Stohastiskie  

Uz vidējā pamata  
Kopējā faktoru produktivitāte, KFP  
(total productivity factor) 

Klasiskā regresijas analīze  

Uz ražošanas 
iespēju robežas 
pamata  

Funkcionēšanas vides analīze, 
DEA analīze (data envelopment 
analysis) 
 
FDH analīze (free disposal hull) 

Stohastiskās robežas analīze, SRA 
(stochastic frontier analysis) 
 
Metode bez specifikācijas sadalījuma 
(distribution-free approach) 
 
Plašās robežas analīze 
(thick frontier approach) 

Avots: autora klasifikācija, kas balstīta uz Liebert un Niemeier (2011) un Hirschhausen un Culman 
(2005) darbiem. 

Uz vidējo vērtību pamatotās metodes ļauj novērtēt efektivitāti kā attiecību 
starp svērtām darba rezultātu vērtībām un svērtām izmantoto resursu vērtībām. 
Sastādot KFP indeksus kā svari tiek izmantotas resursu/rezultātu cenas, bet, 
izmantojot „svara” regresijas analīzi (regresijas koeficientus), tiek noteikti 
minimizējot atlikumu kvadrātu summas. Izmantojot vidēji svērtās vērtības tiek 
pieņemts, ka visām lidostām ir vienāds resursu izmantošanas efektivitātes līmenis 
un iespējamās novirzes no vidējās vērtības tiek skaidrotas tikai ar nejaušu 
komponentu. Šis pieņēmums ne vienmēr apmierinoši atbilst realitātei – atšķirību 
starp divām lidostām, kuras izmanto līdzīgus resursus, var tikt paskaidrota ne tikai 
ar nejaušu komponentu, bet arī ar atšķirību to darba tehniskajā un pārvaldes 
efektivitātē. Uz ražošanas iespēju robežu balstītās metodoloģijas (DEA, SRA) ņem 
vērā neefektivitātes komponenta esamību. DEA ir populārāka pieeja lidostu 
efektivitātes novērtēšanā. Pēdējo 20 gadu laikā publicēti vairāk kā 100 pētījumu, 
kas veltīti lidostu efektivitātes un balstīti uz DEA. 

Regresijas analīze ir izplatītākā statistiskā pieeja. Klasiskais regresijas 
modelis balstīts uz vidējās vērtības iegūšanu un neiekļauj iespējamo darba 
neefektivitāti kā atsevišķu komponentu. Tādējādi regresijas modelis ļauj iegūt 
nevis efektivitāti, bet lidotu produktivitāti. 

Statistiskā pieeja ražošanas iespēju robežas uzbūvē un efektivitātes 
novērtēšanā noveda pie veselas virknes modeļu sastādīšanas. SRA ir viena no 
populārākajām šīs grupas pieejām. SRA galvenā priekšrocība ir iespēja savlaicīgi 
novērtēt ražošanas iespēju robežas parametrus un efektivitātes individuālās vērtības 
un pielietot standarta statistiskās procedūras. Šī priekšrocība prasa noteiktu 
ražošanas iespēju robežas funkcionālās formas specifikāciju un neefektivitātes 
komponenta sadalījuma likumu. Literatūras avotu analīze rāda, ka vērojams SRA 
pielikumu skaita pieaugums lidostu efektivitātes novērtēšanā. Tai pat laikā 
nepietiekams ir pētījumu skaits, kas ņem vērā lidostu nozarei raksturīgo ražošanas 
iespēju robežas neviendabību. 
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Telpiskā neviendabība lidostu nozarē 
Lielākā daļa efektivitātes novērtēšanas pieeju balstās uz lidostu salīdzinošu 

analīzi. Efektīva datu pielietošanai vajadzīga lidostu izlases teorētiskā 
salīdzināmība (viendabīguma). Praksē lidostu darbība un to apkārtējie apstākļi ir 
ļoti neviendabīgi.   

Lidostu izlases neviendabīgumam ir daudzpusīgs teorētiskais pamatojums. 
Šo problēmu var izraisīt tādi faktori, kā lidostu izmērs (būtiskas atšķirības lielo un 
mazo lidostu biznesa procesos), trafika specializācija (pasažieru vai kravu vietējie 
vai starptautiskie pārvadājumi), īpašuma forma (privātās un valsts lidostas), 
valstiskās regulēšanas režīmi, iedzīvotāju sociālie un demogrāfiskie raksturlielumi 
apkalpošanas zonā. Lidostu izlases neviendabīgumu noteicošie faktori parasti tiek 
iedalīti endogenos, lidostas vadības kontrolējamos, un eksogēnos, kas attiecas uz 
lidostas ārējo vidi. Endogenā neviendabība praksē bieži tiek aplūkota kā lidostu 
darba efektivitātes izpausme, tai pat laikā eksogēnie ir šķērslis efektivitātes 
novērtēšanai. Analizējot eksogēno neviendabību, Forsyth un Niemeier (2011) 
atzīmēja, ka „šī neviendabība ir lidostu efektivitātes novērtēšanas centrālā 
problēma, kurai jāpievērš īpaša uzmanība”. Eksogēnās neviendabības svarīgums, 
novērtējot lidostu efektivitāti, literatūrā ir vispāratzīts.  

Modelējot lidostu darbību, neviendabība (endogenā un eksogēnā) parasti 
tiek klasificēta novērojamā un nenovērojamā. Novērojamā neviendabība var tikt 
parādīta modelī, izmantojot mērāmu rādītāju kopu. Piemēram, dati par lidostu 
īpašuma formu ir publiski pieejami un var tikt iekļauti modelī caur fiktīvu mainīgo 
kopu vai mainīgiem, kas atspoguļo īpašnieku daļas sarežģītākām pārvaldīšanas 
struktūrām. Novērojamā klimatiskā neviendabība var tikt parādīta kā gada vidējā 
temperatūra, gada vidējie nokrišņi, gada vidējā daļa ar sniega segu utt. 
Neviendabība, kuru nevar parādīt tieši ar indikatoru kopu, tiek klasificēta kā 
nenovērojama. Barros (2008) un Liebert (2011) atzīmē nenovērojamās 
neviendabības svarīgumu lidostu efektivitātes novērtēšanai.  

Šajā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta telpiskajai neviendabībai, kas 
saistīta ar lidostu ģeogrāfisko stāvokli. Telpiskā neviendabība balstīta uz 
nevienmērīgu faktoru, kas saistīti ar efektivitāti, izplatību ģeogrāfiskās teritorijas 
ietvaros. Telpiskā neviendabība daļēji var tikt parādīta modeļos ar novērojamiem 
faktoriem, tomēr netieša nenovērojamo faktoru identificēšana arī ir tehniski 
iespējama. Galvenais pieņēmums, kas ļauj netiešu nevienabības iekļaušanu modeļa 
specifikācijā, ir nenovērojamo telpisko efektu līdzība blakus esošām lidostām. 

Galvenie telpiskās neviendabības rašanās lidostas nozarē iemesli ir: 
• Dabiskie iemesli: klimats, ainava. 
• Iemesli, kas saistīti ar trafika avotu: demogrāfiskie, ekonomiskie, sociālie 

dzīves apstākļi lidostas apkalpošanas zonā; darba tirgus īpatnības; vietējā 
specifika. 

• Iemesli, kas saistīti ar trafika piesaistīšanu: tuvumā esošās tūrismam 
pievilcīgas vietas; loģistikas centri, ostas un citi transporta mezgli; 
transporta infrastruktūra; iedzīvotāju lietišķā aktivitāte lidostas 
apkalpošanas zonā. 
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• Administratīvie un vēsturiskie iemesli: saistīto lidostu kopēja pārvaldība, 
kopēja vai analoga vietējā likumdošana, ekonomiskās regulēšanas režīms. 
Atzīmēsim, ka norādītie faktori ietekmē gan ražošanas iespēju robežas 

stāvokli, gan arī lidostu darba efektivitāti. Ražošanas iespēju robežas neviendabība 
un telpiski savstarpēji saistītās efektivitātes vērtības šajā pētījumā tiek izskatītas 
atsevišķi.  

Apkopojot sniegtos iemeslus, var secināt, ka lidostu nozarei raksturīga 
augsta telpiskās neviendabības pakāpe. Novērojamās un nenovērojamās telpiskās 
neviendabības iekļaušana dažādās pieejās efektivitātes novērtēšanā ir nepieciešams 
un svarīgs metodoloģisks uzlabojums. 

Telpiskā savstarpējā sakarība ir vēl viens telpisko efektu tips. Šis efekts ir 
savstarpēji saistīts ar mijiedarbību starp blakus esošiem ekonomiskiem subjektiem. 
Tāpat kā gadījumā ar telpisko neviendabību, telpiskās savstarpējās saistības 
esamību nosaka vesela virkne iemeslu, no kuriem svarīgākais ir telpiskā 
konkurence. Telpiskās konkurences teorijai ir labi izstrādāta teorētiskā bāze un 
bieži tiek pielietota praksē dažādās nozarēs. Tai pat laikā telpiskās konkurences 
starp lidostām empīriskais novērtējums ir nepietiekami izpētīta joma.  

Nodaļas galvenie secinājumi 
Šajā nodaļā tiek izskatītas esošās pieejas lidostu efektivitātes novērtēšanā. 

Īpaša uzmanība pievērsta pētījumiem, kas saistīti ar telpisko efektu analīzi lidostu 
nozarē un to savstarpējo sakarību ar lidostu darba efektivitāti. Lidostu nozarei 
raksturīgi efekti ir telpiskā neviendabība un telpiskā savstarpējā sakarība. 

Telpiskā neviendabība balstās uz nevienmērīgu ar lidostu efektivitāti 
savstarpēji saistītu faktoru ģeogrāfisko sadalījumu. Šie faktori, tādi, kā klimats, 
ekonomiskā vide, likumdošana, var būtiski ietekmēt lidostu darba efektivitāti.  

Telpiskā savstarpējā sakarība ir vēl viens telpisko efektu tips, kas atspoguļo 
mijiedarbību starp blakus esošām lidostām. Telpiskās savstarpējās sakarības 
esamība tiek pamatota ar daudziem iemesliem; telpiskā konkurence ir atzītākā 
lidotu nozarei. 

Nobeigumā jāatzīmē, ka savstarpējā sakarība starp telpiskajiem efektiem un 
lidotu efektivitāti ir praktiski neizpētīta zinātniska un praktiska problēma.  

12.2. Stohastiskās robežas analīze un telpisko efektu modelēšanas problēma 

Stohastiskās robežas analīzes teorētiskie pamati  
Klasiskajā ekonomikas zinātnē ražošanas process tiek definēts kā materiālo 

un nemateriālo resursu izmantošana gatavās produkcijas vai pakalpojuma 
iegūšanas nolūkā. Šajā nodaļā mēs aplūkosim kompāniju kā ražošanas objektu, kas 
izmanto esošo resursu (ieeju) kopumu preču un pakalpojumu kopuma (izejas) 
ražošanai.   

Apzīmēsim izmantojamo resursu veidu K apjomus kā vektoru x=(x1, x2, …, 
xK) un gatavās produkcijas veidu M apjomus kā vektoru y=(y1, y2, …, yM). Šajā 
gadījumā ražošanas process var tikt definēts kā vektoru x pārveidošanās vektorā y. 
Ražošanas tehnoloģiskie ierobežojumi ir vektoru x un y vērtību pāru kopums, kas ir 
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sasniedzami y ražošanas iespējas ziņā, izmantojot resursus x. Šis pāru kopums 
zināms kā ražošanas iespēju kopa un tiks apzīmēts kā PPS = { x, y: x pietiekams y 
ražošanai}. Sasniedzamo ražošanas rezultātu kopa uzdotā resursu vektora x 
gadījumā izskatās šādi: 

( ) ( ){ }PPSyxyxP ∈= ,:  

Kompānijas darbības efektivitātes definējumu nosaka vispirms jau darbības 
mērķi. Praksē biežāk izmantojamie kompānijas mērķi ir gatavās produkcijas 
apjomu y maksimizēšana pie uzdotā resursu x apjoma (orientācija uz izeju) un 
izmantojamo resursu x apjomu minimizēšana pie uzdotā rezultātu vektora 
(orientācija uz ieeju). Uz šo pieeju pamatoto novērtēto efektivitāti pieņemts saukt 
par tehnisko. Pastāv arī virkne alternatīvu mērķa specifikāciju: ieņēmumu vai 
peļņas maksimizēšana, izmaksu minimizēšana u.c. Šajā nodaļā tiks izskatīts 
process ar orientāciju uz izeju; uzdevuma formulējums citām mērķa nostādnēm ir 
līdzīgs. 

Rezultātu vektors ir tehniski efektīvs tad un tikai tad, kad (definīcija 
Debreu-Farrell): 

( ) ( ){ }
1

:sup,
−






 ≤= xfyyxTE θθ
θ

 
(1) 

Tādējādi tehniskās efektivitātes vērtība vienāda ar 1 kompānijai, kas atrodas 
uz ražošanas iespēju robežas (ražo maksimāli iespējamo rezultātu vektoru pie 
uzdotā resursu vektora). Kompānijas, kuras ražo produkcijas apjomu, kas ir 
mazāks par maksimāli sasniedzamo pie to izmantotā resursu vektora, tiek 
klasificētas kā neefektīvas. 

Tehniskās efektivitātes definīcija Debreu-Farrell var tikt parādīta 
vienādojuma formā: 

( ) ( ) ( ) ( ) 0,exp, ≥−⋅=⋅= uuxfyxTExfy , (2) 

kur 
f(x) – ražošanas funkcija; 
u – lielums, kas pretējs tehniskās efektivitātes vērtībai, bieži saukts par 
neefektivitātes komponentu. 

Nosakot ražošanas funkciju, praksē tiek paredzēta arī nejaušā komponenta 
esamība, kas ir ekonometriskās analīzes pamatā. Pievienojot nejaušo komponentu v 
formulā (2), iegūsim ražošanas iespēju robežas stohastisko modeli (stohastiskās 
robežas (SR) modelis): 

( ) ( ) ( )uvxfy −⋅⋅= expexp  (3) 

Šī modeļa parametru ekonometriskai novērtēšanai pieņemam izlases 
esamību no n kompānijām ar indeksiem i = 1, 2, …, n. Rezultātu vektora (yi) un 
izmantojamo resursu (xi) vērtībām jābūt pieejamām katrai kompānijām izlasē, bet 
nejaušā komponenta (vi) un neefektivitātes komponenta (ui) vērtības ir 
nenovērojamas. Pieņemot, ka ražošanas funkcija f(x) ir kopīga visām kompānijām 
un ir atkarīga no parametru vektora β, iegūstam SR modeļa ekonometrisko 
specifikāciju: 
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( ) ( ) ( )iiii uvxfy −⋅⋅= expexp, β  (4) 

Sniegtajā formā modeļa parametrus var novērtēt, izmantojot standarta 
ekonometriskās metodes. Izmantojamo metožu kopums modeļa (4) parametru 
novērtēšanai ir pietiekami plašs. Gadījumā, ja ir zināmi komponentu v un u 
sadalījuma likumi, biežāk izmantotā novērtēšanas metode ir maksimālās ticamības 
metode (MTM). Šī metode izmanto informāciju par v un u sadalījuma likumiem un 
ļauj uzlabot pamatotos un asimptotiskos efektīvos novērtējumus. MTM ir šī 
pētījuma bāze.  

Vektora v elementi parasti tiek izskatīti kā neatkarīgi un tiem ir normāls 
sadalījums ar nulles vidējo un pastāvīgo standarta novirzi σv. 

Neefektivitātes vektora u elementu sadalījums var tikt brīvi izvēlēts, ņemot 
vērā obligātu to ne negatīvismu. Atkarībā no izvēlētā neefektivitātes komponenta 
sadalījuma likuma, izšķir SR modeļa specifikācijas. Izskatot dažādus izmantojamos 
neefektivitātes sadalījuma likumus, tika pieņemts lēmums izmantot nošķelto 
normālo likumu kā pietiekami vispārēju un ērtu izmantošanai praksē.  

Tādējādi SR modeļa (4) saliktais nejaušais komponents ir nejaušu lielumu 
starpība ar normālo un nošķelto normālo sadalījumu: εi = vi – ui. 

Normālā un nošķeltā normālā sadalījuma summas varbūtības blīvuma 
funkcija ir labi zināma. Sadalījuma rezultējošo likumu sniedzis Azzalini (1985) un 
tam ir paplašinātā sašķiebtā normālā sadalījuma nosaukums. 

Maksimālās ticamības funkcija saliktam nejaušam SR modeļa loceklim un 
izlases no n kompānijām ir labi zināma. Atzīmēsim, ka nejaušais komponents kā 
neefektivitātes komponents tiek pieņemti kā viens no otra neatkarīgi vienai 
kompānijai, kā arī neatkarīgi starp kompānijām.  

Pieejas telpisko efektu modelēšanā SRA 
SR modeļa klasiskā specifikācija balstīta uz pieņēmumu par novērojumu 

neatkarību izlasē. Šī pieņēmuma ietvaros kompāniju resursi, to darba rezultāti un 
efektivitātes vērtības tiek pieņemtas savstarpēji nesaistītas. Praksē šis pieņēmums 
bieži tiek pārkāpts. Savstarpējo sakarību starp kompānijām var noteikt kopējais 
tirgus, kurā strādā kompānijas, kopēja ekonomiskā un politiska vide, konkurence 
starp kompānijām un citi ekonomiskie faktori. Dažos gadījumos iespējama pieeja 
šo savstarpējo sakarību identificēšanā ir kompāniju ģeogrāfiskā atrašanās vieta, 
turklāt savstarpējās sakarības pieņemts saukt par telpiskajiem efektiem. 
Kompānijām, kuras atrodas viena otrai blakus, parasti ir ciešākas saiknes, kā arī ir 
līdzīga darbības vide. Telpisko efektu esamību izjauc pieņēmums par novērojumu 
neatkarību, turklāt SR modelim šo pārkāpumu var iedalīt šādos divos tipos: 

• Endogenie telpiskie efekti ir savstarpējā sakarība starp kompānijas darba 
rezultātiem un tai blakus esošos kompāniju rezultātiem. Jāņem vērā, ka 
telpiskie efekti ir asimetriski (kompānijas i ietekme uz kompāniju j nesakrīt 
ar kompānijas j ietekmi uz kompāniju i).  

• Eksogēnie telpiskie efekti ir savstarpējā sakarība starp kompānijas darba 
rezultātiem u blakus esošo kompāniju izmantotajiem resursiem. 
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• Blakus esošu kompāniju darbība var tikt pakļauta ārējo faktoru ietekmei, 
kas specifiski dotajam ģeogrāfiskajam apgabalam. Šis telpiskais efekts 
zināms kā telpiskā neviendabība. 
SR modeļa novērtēšanas problēmas, kas rodas telpisko efektu esamības 

gadījumā, ir zināmas sen. Farrell (1957) izstrādāja ražošanas iespēju robežas 
modeli lauksaimniecības kompānijām ASV un atzīmēja acīmredzamas atšķirības 
efektivitātes vērtībās tādu faktoru, kā klimats, atrašanās vieta un ražība ietekmes 
rezultātā. Lai gan problēma tika iezīmēta, turpmāk pētījumos tā tika aplūkota reti. 
Neefektivitātes un neviendabības (dažādas dabas) izdalīšana SA modeļos kļuva par 
zinātniskās intereses objektu tikai pēdējās desmitgades laikā. Atzīmēsim, ka 
neefektivitātes un neviendabības izdalīšana datu laika griezuma esamības gadījumā 
ir ekonometriski neiespējama bez papildus pieņēmumiem par neviendabības 
raksturu.  

Dabiskāks un teorētiski pamatotāks pieņēmums par neviendabību ir tās 
telpiskā struktūra. Neviendabību var paskaidrot ar telpas parametriem un šajā 
gadījumā var būt kopēja visām blakus esošām kompānijām, tai pat laikā 
neefektivitāte ir kompānijas specifika. Telpiskā neviendabība ir iespējama daudzās 
reālās praktiskās jomās, un telpiskās struktūras izmantošana ļaus atdalīt šo 
neviendabības tipu no kompāniju efektivitātes. Šī pētījuma metodoloģiskā novitāte 
ietverta telpisko efektu integrācijā SRA.  

Šo secinājumu par telpisko efektu iekļaušanas SRA nepieciešamību atbalsta 
arī daudzas praktiskās jomas, kurās telpisko efektu esamība ir vispāratzīta. Parasti 
telpisko struktūru nevar pilnībā parādīt ar novērojamiem faktoriem, tāpēc viena no 
prasībām modelim ir nenovērojamo telpisko faktoru ņemšana vērā. 

Kompānijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir vienīgais informācijas avots par 
nenovērojamiem telpiskajiem efektiem. Zināmais Toblera likums vēsta, ka „viss 
apkārt ir savā starpā savstarpēji saistīts, bet lietas, kas atrodas blakus, ir stiprāk 
savstarpēji saistītas”. Tādējādi var sagaidīt, ka mijiedarbības spēks starp 
kompānijām samazinās, palielinoties attālumam starp tām. Jāatzīmē, ka „attāluma” 
noteikšana var būt dažāda: fiziska, ekonomiska, laika. Vienīgā prasība attāluma 
vērtībām ir tā eksogēnais raksturs, proti, noteiktība ārpus izskatāmo modeļu 
robežām. Tā kā savstarpējā sakarība starp attālumu un telpisko efektu spēku ir 
pretēja, tad praksē bieži tiek izskatīts raksturlielums wij, kas pretējs attālumam starp 
kompānijām i un j, ko sauc par telpisko svaru. Tādējādi izlasei no n kompānijām 
var tikt sastādīta telpiskā tuvuma matrica W = { wij} n×n. 

Elementi uz šīs matricas galvenās diagonāles pēc definīcijas uzstādīti 0, lai 
izslēgtu objekta savstarpējās sakarības pašam ar sevi. Kopējais telpiskais efekts, ko 
rada pārējās izlases kompānijas uz kompāniju i, var tikt parādīts kā rādītāju svērtā 
summa, ko sauc par telpisko lagu:  

[ ] ∑
=

=
n

j
jiji YwyW

1

 
(5) 

Tādējādi vispārējais telpiskais regresijas modelis var tikt parādīts šādi: 
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kur 
WY, WX, Wv – zināmās telpiskās tuvības matricas endogeniem („rezultāts-rezultāts”) 

un eksogēniem („rezultāts-resurss”) telpiskiem efektiem un attiecīgi 
telpiskai neviendabībai („nejaušs komponents - nejaušs komponents”); 

ρY, β(s), ρv – nezināmie telpisko efektu parametri izejās, ieejās un modeļa nejaušā 
komponentē;  

v~  – identisku neatkarīgi sadalītu simetrisku nejaušu komponentu vektors. 
Saskaņā ar vispārējo telpiskās regresijas modeļa specifikāciju (6) 

kompānijas i darba rezultāts yi tiek noteikts ar tās izmantotajiem resursiem, darba 
rezultātiem un blakus esošo kompāniju izmantotajiem resursiem un apkārtējo vidi, 
kurai piemīt telpiska neviendabība. 

Telpiskās ekonometrijas principu un SRA apvienošana ir nepietiekami 
izstrādāta ekonometriskās teorijas joma; esošo pētījumu ar telpisko efektu 
iekļaušanu SR modelī apskats sniegts disertācijas tekstā. Jāatzīmē, ka tamlīdzīgu 
modeļu novērtēšana ir sarežģīta matemātiska un tehniska problēma. Izskatītajos 
darbos katrs pētnieks, kurš piedāvā pieeju telpisko efektu iekļaušanā modelī, ir 
bijis spiests izstrādāt arī programmatūru iegūtā modeļa novērtēšanai. 
Acīmredzams, ka vispārpieejamas programmatūras trūkums rada nopietnas 
problēmas izstrādāto modeļu praktiskai pielietošanai. 

Nodaļas galvenie secinājumi 
Šajā nodaļā tika sniegti ražošanas iespēju robežas teorijas un stohastiskās 

robežas analīzes pamati. Galvenā uzmanība pievērsta esošajām pieejām 
novērojamo un nenovērojamo telpisko efektu iekļaušanā ekonometriskos modeļos. 
Tika izskatīti galvenie ekonometrijas sadaļas, kas aplūko telpisko efektu 
novērtēšanu – telpiskās ekonometrijas principi. Tika veikts arī esošo pieeju 
telpiskās ekonometrijas un SRA principu apvienošanā apskats. Galvenie 
secinājumi, kas iegūti, pamatojoties uz literatūras analīzi, ir šādi: 

• Neskatoties uz telpisko efektu svarīgumu SRA, pētījumu skaits, kuros ņemti 
vērā šie efekti, ir ierobežots. Lielākajā daļā pētījumu telpiskie efekti tiek 
ignorēti vai ņemti vērā tikai caur novērojamiem faktoriem. 

• Telpiskā ekonometrija un SRA ir labi attīstītas ekonometrijas sadaļas, tomēr 
sistemātisku pētījumu, kas apvieno to principus, praktiski nav. Trūkst arī 
vispārēja SR modeļa specifikācija ar telpiskajiem efektiem, kas izraisa liela 
skaita parciālu gadījumu rašanos, kuri aplūkoti dažādos pētījumos.  

• Vispārējas SR modeļa specifikācijas ar telpiskajiem efektiem trūkuma 
rezultātā trūkst arī programmatūras tamlīdzīgu modeļu novērtēšanai. 
Pētnieki ir spiesti izstrādāt savu programmatūru pakotņu veidā, kas ir reti 
pieejamas praktiskai izmantošanai.  
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Pamatojoties uz sniegtajiem secinājumiem, tika noformulēts SR modeļa ar 
telpiskiem efektiem un tā novērtēšanas metožu izstrādes uzdevums. Svarīgs solis šī 
modeļa izmantošanā praksē ir arī vispārpieejamas programmatūras izstrāde. 

12.3. Stohastiskās robežas telpiskais modelis un tā parametru novērt ēšana 

Telpiskā stohastiskās robežas (TSR) modeļa formāla specifikācija 
SR modeļa ietvaros var tikt noformulēta hipotēze par šādu telpisko efektu 

svarīgumu:  
 1.tips Endogenie telpiskie efekti: lidostas darba rezultātu savstarpējā sakarība ar 

blakus esošo lidostu darba rezultātiem (telpiskā savstarpējā sakarība). 
 2.tips Eksogēnie telpiskie efekti: lidostas darba rezultātu savstarpējā sakarība ar 

resursiem, kurus izmanto blakus esošās lidostas. 
 3.tips Telpiski korelētie nejaušie komponenti: nevienmērīgs lidostu efektivitāti 

ietekmējošo faktoru ģeogrāfiskais sadalījums (telpiskā neviendabība). 
 4.tips Telpiski savstarpēji saistītā efektivitāte: savstarpējā sakarība starp blakus 

esošo lidostu efektivitātes vērtībām. 
Telpiskā stohastiskās robežas (TSR) modeļa vispārējā specifikācija, kas 

iekļauj visus 4 telpisko efektu tipus, ir šāda: 
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(7) 

kur 
i,j – kompāniju indeksi, i = 1,…, n, j = 1,…, n, 
Yi – kompānijas i  darba rezultāts, 
Xki – kompānijas i  izmantotie resursi, k = 1,…,K, 
wY,ij, wX,ij, wv,ij un wu,ij – telpiskie svari endogeniem, eksogēniem efektiem, telpiski 
korelētiem nejaušiem komponentiem un telpiski savstarpēji saistītai efektivitātei 
attiecīgi starp kompānijām i un j, 
vi un ui – nejaušs komponents un attiecīgi neefektivitātes komponents,  
βk – nezināmie parametri, kas nosaka tiešu izmantojamo resursu efektu, 
ρY, β

(s)
k, ρv un ρu – nezināmie koeficienti, kas apraksta telpiskos efektus, 

iv~ un iu~  – identiski neatkarīgi sadalīti nejaušais komponents un neefektivitātes 

komponents. 
Grupējot modeļa mainīgos vektoros pa i, j un k, iegūstam modeļa 

specifikāciju matricas formā: 
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Ņemot vērā iespējamos sniegtā modeļa vispārināšanas veidus, specifikācija 
(8) var tikt klasificēta kā lineārs stohastiskās robežas modelis ar pirmās kārtas 
telpiskās autoregresijas komponentiem atkarīgam mainīgam, neatkarīgiem 
mainīgiem, nejauša komponenta un neefektivitātes komponenta. Šo specifikāciju 
apzīmēsim kā TSR(1,1,1,1), kur parametri iekavās ir autoregresijas kārtība 
atkarīgam mainīgam, neatkarīgiem mainīgiem, nejauša komponenta un attiecīgi 
neefektivitātes komponenta. 

Novērtēšanas metodes, kas balstītas uz izlases novērojumu neatkarības 
pieņēmumu, ļauj iegūt pamatotus parametru novērtējumus telpisko efektu trūkumu 
gadījumā reālā datus radošā procesā (DRP). Endogenie un eksogēnie telpiskie 
efekti un efektivitātes telpiski savstarpēji saistītās vērtības (1., 2. un 4.tips) DRP 
noved pie nobīdītu un nepamatotu vērtējumu iegūšanas gan ražošanas iespēju 
robežas parametriem, gan arī neefektivitātes vērtībām. Savukārt telpiskā 
neviendabība (3.tips) noved pie ražošanas iespēju robežas parametru neefektīviem 
vērtējumiem un nepamatotiem individuālās efektivitātes vērtējumiem. Tā kā 
tehniskās efektivitātes novērtēšana ir viens no SRA pamatmērķiem, tad var secināt, 
ka telpisko efektu esamība DRP neļauj pielietot esošās novērtēšanas procedūras. 
Tādējādi SR modeļa ar telpiskiem efektiem novērtēšanai nepieciešama 
specializētas novērtēšanas metodes izstrāde. Nepieciešamā metode tika izstrādāta 
šī pētījuma ietvaros, pamatojoties uz maksimālās ticamības principu.  

MTM pielietošanai vajadzīgi pieņēmumi par modeļa nejaušo komponentu 
sadalījuma likumiem. Šajā pētījumā tika izmantots modeļa simetriskā nejaušā 
komponenta sadalījuma normālais likums un neefektivitātes komponenta 
nošķeltais normālais sadalījuma likums. Turklāt TSR modeļa saliktā nejaušā 
komponenta sadalījumu nosaka 1.teorēma. 

1.teorēma 
Ja ir divi neatkarīgi daudzdimensiju nejauši lielumi:  

v = (v1, v2,…, vn), kam ir daudzdimensiju normālais sadalījums ar nulles vidējo un 
kovariācijas matricu Σv, ( )vnMVNv Σ,0~ , 

u = (u1, u2,…, un), kam ir daudzdimensiju nošķeltais normālais sadalījums ar vidējo 
µ un kovariācijas matricu Σu un nošķelšanas intervālu (0, +∞),

( )uMVTNu Σ+∞ ,~ ,0 µ . 

Tad n-dimensiju nejaušajam lielumam ε = v – u ir noslēgts sašķiebts 
normālais sadalījums:  
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(9) 

un varbūtības blīvuma funkcija ε ir šāda: 
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kur φn un Φn – varbūtības blīvuma funkcija un standarta normālā sadalījuma 
likuma funkcija. 

1.teorēmas pierādījums sniegts disertācijas tekstā. 
 
Saskaņā ar 1.teorēmu TSR modeļa nejaušajam komponentam ir noslēgts 

sašķiebts normālais sadalījums CSNn,n ar norādītiem parametriem. CSN sadalījuma 
parametru novērtēšana ir sarežģīta matemātiska un skaitļošanas problēma, kas 
pašreiz ir nepietiekami izstrādāta. Uzdotajai varbūtības blīvuma funkcijai 
logaritmiskā ticamības funkcija ir šāda: 
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Logaritmiskās ticamības funkcijas maksimizēšana ļauj iegūt pamatotus 
sadalījuma parametru vērtējumus. 

Otrs svarīgs TSR modeļa novērtēšanas uzdevums ir efektivitātes ui 
individuālo vērtējumu atrašana. MTM ļauj iegūt saliktā nejaušā komponenta εi 
vērtējumus, kuros ir informācija par neefektivitātes komponentu ui. Lai izdalītu 
informāciju par ui, var tikt izmantots nosacīts sadalījums ui ar uzdoto vērtību εi. 
Nosacītās varbūtības blīvuma funkcijas secinājums sniegts disertācijas tekstā; 
iegūtais sadalījuma likums ir daudzdimensiju nošķeltais normālais: 
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Zinot nosacītā sadalījuma likumu u, punktēto vērtējumu vektors û  var tikt 
iegūts kā nosacīta matemātiskā cerība. Daudzdimensiju nošķeltā normālā 
sadalījuma teorētiskie momenti literatūrā ir labi zināmi.  

TSR modeļa parametru novērtēšanas metodes realizācija 
Piedāvātās TSR modeļa parametru novērtēšanas metodes realizācijai 

nepieciešams aprēķināt daudzas funkcijas (daudzdimensiju blīvuma un normālā 
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sadalījuma un nošķeltā normālā sadalījuma funkcijas, daudzdimensiju nošķeltā 
normālā sadalījuma momentus, optimizācijas algoritmus), kas ir sarežģīti 
skaitļojami. Brīvi izplatāmā statistiskā programmatūra R satur pakotnes visām 
nepieciešamajām funkcijām. Bāzes funkciju esamība ir galvenais R kā vides 
izvēles iemesls novērtēšanas metodes realizācijai. 

Izstrādātais modulis, kurš realizē visas nepieciešamās funkcijas un nosaukts 
par spfrontier, ir pieņemts oficiālajā arhīvā CRAN (pilns tīkla arhīvs R). TSR 
modeļa parametru novērtēšanas galvenā metode realizēta kā vienāda nosaukuma 
funkcija spfrontier, kas iekļauj visu šajā pētījumā izstrādāto algoritmu kopumu. Šīs 
funkcijas darba rezultāts ir sadalījuma parametru vērtējumu un to standarta noviržu 
vektori, vērtējumu skaitliskais hesiāns, efektivitātes individuālo vērtību vektors, 
atkarīgā mainīgā modeļu vērtību vektors un atlikumu vektors.  

Papildus funkcijām, kas realizē izstrādātos algoritmus, pakotne spfrontier 
satur šajā pētījumā izmantotās datu kopas, kas nodrošina pētījuma 
reproducējamību. 

Pakotnes spfrontier oficiālā dokumentācija un izejas kodi pieejami arhīva 
CRAN tīmekļa vietnē. Pakotne satur arī izmantošanas piemērus un testus funkciju 
validācijai. 

Šajā nodaļā aplūkoti arī daudzi piedāvātās metodes realizācijas kritiskie 
momenti: 

• Vērtējumu sākotnējā vektora izvēles procedūra, kas ir svarīgs 
daudzdimensiju ieliekto funkciju skaitliskās optimizācijas etaps.  

• Ticamības funkcijas re-parametrizācija nepieciešama, lai to reducētu 
līdzenākā un skaitļošanā vienkāršākā formā. 

• Parametru vērtējumu kovariācijas matricas novērtēšana nepieciešama 
statistisko hipotēžu pārbaudei. Šīs matricas novērtēšanas problēma, kas 
saistīta ar parametru re-parametrizāciju, risināta, izmantojot „sendviča 
novērtējumu” (sandwich estimator). 

Piedāvātās TSR modeļa parametru novērtēšanas metodes validācija 
Klasiskais SR modelis bez telpiskajiem efektiem var tikt izskatīts kā 

piedāvātā TSR modeļa parciāls gadījums. Tāpēc modeļa parametru TSR(0,0,0,0) 
vērtējumiem, kas iegūti, izmantojot piedāvāto metodi, ir precīzi jāatbilst klasiskā 
modeļa vērtējumiem. Novērtēšanas rezultātu salīdzināšanai tika izmantota populārā 
pakotne Frontier 4.1. Vērtējumi, kas iegūti, izmantojot pakotnes frontier un 
spfrontier, modeļiem ar neefektivitātes komponenta pusnormālu un nošķeltu 
normālu sadalījumu, pilnībā sakrita.  

Piedāvātās novērtēšanas metodes īpašības maza apjoma izlasēm tik pētītas, 
izmantojot Monte Karlo tipa statistisko eksperimentu sēriju. Izmantotais DRP tiek 
aprakstīts šādi: 
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Modelējamā ražošanas iespēju robeža ir monotona un izliekta uz izskatītās 
ieejas parametru kopas. Telpiskās tuvības matricas Wv WY un Wu tika modelētas 
saskaņā ar torņa (rook-style) un dāmas (queen-style) principiem. 

Veikto eksperimentu saraksts ir šāds: 
• SimE1: DRP(0,0,0,0), modelis TSR(0,0,0,0), pusnormālais sadalījums 
• SimE2: DRP(1,0,0,0), modelis TSR(0,0,0,0), nošķelts normālais sadalījums 
• SimE3: DRP(0,0.2,0,0), modelis TSR(1,0,0,0), pusnormālais sadalījums 
• SimE3b: DRP(0,0.2,0,0), modelis TSR(0,0,0,0), pusnormālais sadalījums 
• SimE4: DRP(1,0.2,0,0), modelis TSR(1,0,0,0), nošķelts normālais 

sadalījums 
• SimE5: DRP(0,0,0.4,0), modelis TSR(0,0,1,0), pusnormālais sadalījums 
• SimE5b: DRP(0,0,0.4,0), modelis TSR(1,0,0,0), pusnormālais sadalījums 
• SimE6: DRP(0,0,0,0.4), modelis TSR(0,0,0,1), pusnormālais sadalījums 
• SimE6b: DRP(0,0,0,0.4), modelis TSR(1,0,0,0), pusnormālais sadalījums 

Katram eksperimentam tika veiktas 100 palaides izlasēm no 50, 100, 200 un 
300 novērojumiem. 

Novērtēšanas metodes kvalitāte tika vērtēta, pamatojoties uz šādiem 
rādītājiem: absolūtā un relatīvā iegūto vērtējumu nobīde, standarta novirze un 
vērtējumu vidēji kvadrātiskā kļūda, ticamības intervāli (pamatoto vērtējumu 
novērtējumam) un vērtējumu varbūtības blīvuma empīriskās funkcijas kodola 
vērtējumi. 

Telpiski savstarpēji saistītās efektivitātes vērtības ir viens no svarīgākajiem 
šī pētījuma aspektiem, tāpēc disertācijas tekstā īpaša uzmanība pievērsta 
eksperimentam SimE6, kas šo telpisko efektu iekļauj DRP un novērtējamā modelī. 
Eksperimenta rezultātā tika iegūti nenobīdīti un pamatoti visu DRP parametru 
vērtējumi. Iegūstamo vērtējumu standarta novirzes izlasei no 100 objektiem ir 
pietiekamas statistiski nozīmīgai modeļa parametru identifikācijai un ir būtiski 
mazākas vērtības liela apjoma izlasēm.  

Varbūtības blīvuma empīrisko funkciju grafiki parametru ρu un σu 

vērtējumiem sniegti 2.att.: 
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2.att. Eksperimentā SimE6 iegūto parametru ρu un σu vērtējumu varbūtības blīvuma 

empīrisko funkciju grafiki 

Atzīmēsim nozīmīgo maksimumu uz parametra ρu vērtējuma varbūtības 
blīvuma funkcijas, kas izvietots vērtības 1 rajonā, kurš noved pie konstatētās 
vērtējuma nobīdes. Šī maksimuma rašanās saistīta ar ieliektās funkcijas skaitliskās 
optimizācijas bāzes problēmu analītiska gradienta vektora trūkuma gadījumā. Šo 
problēmu nevar pilnībā atrisināt un parastās tās risināšanas rekomendācijas 
ietvertas piemērota sākotnējā risinājuma izvēlē skaitliskam algoritmam. Izstrādātā 
pakotne spfrontier atbalsta sākotnējā risinājuma lietotāja definīciju, kā arī realizē 
automātisko sākotnējā risinājuma meklēšanas procedūru uz režģa. Jāatzīmē arī, ka 
šī problēma ir mazāk nozīmīga lielu apjomu izlasēm (200 un objektu). Izņemot šo 
problēmu, iegūtajiem vērtējumiem ir labas statistiskās īpašības un tātad 
novērtēšanas metode var tikt efektīvi izmantota pietiekama apjoma izlasēm. Maza 
apjoma izlasēm ieteicams izmantot vairākus sākotnējos risinājumus optimizācijas 
algoritma inicializācijai. 

Apkopojot iegūtos rezultātus var atzīmēt, ka statistiskais eksperiments 
apstiprina sākotnējos pieņēmumus: 

• Izstrādātā novērtēšanas metode ļauj iegūt nenobīdītus un pamatotus 
vērtējumus stohastiskās robežas modeļa klasiskajai specifikācijai bez 
telpiskiem efektiem (eksperimenti SimE1 un SimE2).  

• Endogenie telpiskie efekti var tikt identificēti maza apjoma izlasēm 
(eksperimenti SimE3 un SimE4); telpiski korelēto nejaušo komponentu un 
telpiski savstarpēji saistītu efektivitātes vērtību novērtēšanai vajadzīgas liela 
apjoma izlases (eksperimenti SimE5, SimE6).   

• Atsevišķi telpiskā stohastiskās robežas modeļa parametri ir vāji 
identificējami (eksperimenti SimE2, SimE4, SimE5b un SimE6b). 

Izskatītie telpisko efektu tipus var nozīmīgi izšķirt modeļa ietvaros. Ja DRP ir 
telpiski korelētas kļūdas, bet izslēgtas no izskatīšanas modelī, tad tās modelī 
netiek atpazītas kā endogenie telpiskie efekti (eksperiments SimE5b). 
Tamlīdzīgā veidā telpiski savstarpēji saistītās efektivitātes vērtības netiek 
identificētas kā endogeni telpiskie efekti (eksperiments SimE6b). 
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Nodaļas galvenie secinājumi 
Šī nodaļa ietver detalizētu autora piedāvātā telpiskās stohastiskās robežas 

modeļa aprakstu. Tika izskatīti 4 telpisko efektu tipi: endogenie un eksogēnie 
telpiskie efekti, modeļa telpiskie korelētie nejaušie komponenti un telpiski 
savstarpēji saistītas efektivitātes vērtības. Šajā nodaļā pamatots doto efektu 
svarīgums dažādās praktiskās jomās un piedāvāta modeļa specifikācija, kas iekļauj 
visus dotos efektus. 

Svarīgs šī pētījuma praktiskais rezultāts ir piedāvātā TSR modeļa parametru 
novērtēšanas metode. Darbā tika iegūts TSR modeļa saliktā nejaušā komponenta 
sadalījuma likums, kas ir parciāls daudzdimensiju noslēgtā sašķiebtā likuma 
gadījums. Pamatojoties uz nejaušā locekļa sadalījuma likumu, tika sniegta 
ticamības funkcija. Tika sniegta arī efektivitātes individuālo vērtību novērtēšanas 
metode.  

Izstrādātā novērtēšanas metode realizēta kā pakotne spfrontier videi R. Šī 
pakotne ir dotā pētījuma praktiskā lietderīguma komponents.  

Nodaļa satur izstrādātās novērtēšanas metodes un programmatūras 
validācijas procedūras aprakstu. Procedūra, kas balstīta uz virknes statistisko 
eksperimentu veikšanu, ļāva izdarīt secinājumu par modeļa parametru vērtējumu 
objektivitāti un pamatotību.  

12.4. Eiropas lidostu empīriski telpiskā analīze 

Ņemot vērā 1.nodaļā aprakstīto lidostu statistisko datu īpatnības, tik 
noformulētas šādas prasības: 

• Saskaņotība – vispārējas datu savākšanas metodoloģijas izmantošana visiem 
izlases objektiem. 

• Ģeogrāfiskais pilnīgums – datu par visām reģiona lidostām esamība izlasē. 
• Atsevišķu (nesagrupētu) datu par lidostām pieejamība.  

Atklātas statistiskās informācijas, kas apmierinātu sniegtās prasības, par 
Eiropas lidostām trūkums noveda pie nepieciešamības izveidot atbilstošu datu bāzi 
dotā pētījuma ietvaros. Datu bāzes aizpildīšanai tika izmantota informācija tikai no 
publiskiem avotiem.  

Šis pētījums iekļauj 4 datu kopu analīzi: 
• Apvienotā Eiropas lidostu izlase, 359 lidostu, 2008.-2012.g.; 
• Spānijas lidostu izlase, 38 lidostu, 2009.-2010.g.; 
• Lielbritānijas lidostu izlase, 48 lidostu, 2011.-2012.g.; 
• Grieķijas lidostu izlase, 42 lidostu, 2007.g. 

Visas datu kopas pieejamas pētījuma autora izstrādātās pakotnes spfrontier 
sastāvā.  

PFP indeksu izmantošana ir viena no vienkāršākajām pieejām lidostu 
efektivitātes analīzē. Dotajā pētījumā izmantotie PFP indeksi tika iedalīti divās 
grupās – tehniskie un ekonomiskie. 

• Tehniskie PFP indeksi: ATM/PAX/WLU uz pacelšanās-nolaišanās joslu, 
ATM/PAX/WLU uz apkalpojamo virzienu, apkalpoto pasažieru skaits uz 
vienu iedzīvotāju 100 km zonā ap lidostu. 



 

• Ekonomiskie PFP indeksi: WLU uz personāla izmaksā ņē
WLU/ATM; EBITDA uz WLU/ATM; EBIDTA uz ieņēmumiem.
Ekonomiskie PFP indeksi tika izmantoti Spānijas un Lielbritā

analīzei, kurām pieejamas finanšu rādītāju vērtības. 
Lidostu efektivitātes novērtēšanai, pamatojoties uz ražošanas iespē

robežu, tika izmantotas 3.nodaļā aprakstītās TSR modeļa specifikā
specifikāciju kopums iekļauj klasisko regresijas modeli (OLS), telpiskā
autoregresijas (SAR) un telpiskās kļūdas (SEM) modeļus, klasisko SR un parciā
TSR modeļa gadījumus ar dažādiem telpisko efektu tipiem. 

Modeļa specifikāciju mantojuma diagramma sniegta 3.att.
 

3.att. Modeļa specifikāciju mantojuma diagramma

Eiropas lidostu empīriskā analīze 
Izlase iekļauj datus par Eiropas lidostām par 2008.-2012.g. D

Eurostat un OpenFlights datu bāzēm un ietver lidostu apkalpotā
infrastruktūras rādītājus. Panelis ir nesabalansēts.  

Šī izlase nesatur finanšu informāciju, tāpēc tās pē ī
starpnieciskā pieeja lidostu darbībai. Dati ietver informāciju 
mainīgo, kas var tikt klasificēti kā lidostas resursi: pacelšanā
reģistrācijas galdu, nolaišanās vārtu, stāvvietas vietu skaits. Šī pē ī ā

30 

āla izmaksām; Ieņēmumi uz 
ņēmumiem. 

ānijas un Lielbritānijas lidostu 

ā ē ēšanai, pamatojoties uz ražošanas iespēju 
ļā ī ā ļa specifikācijas. Izmantoto 

ā ļauj klasisko regresijas modeli (OLS), telpiskās 
ļus, klasisko SR un parciālus 

āciju mantojuma diagramma sniegta 3.att. 

 
ļ āciju mantojuma diagramma 

2012.g. Dati iegūti no 
ā ēm un ietver lidostu apkalpotā trafika un to 

ī ā ā ē ās pētīšanu ierobežoja 
ā ī āciju par lielu skaitu 

ī ē ā lidostas resursi: pacelšanās-nolaišanās joslu, 
ģ ā ā ā ā ī pētījuma ietvaros kā 



31 
 

mainīgais, kas atspoguļo lidostas infrastruktūru, tika izmantots apkalpojamo 
virzienu skaits. 

Pētījuma galvenais mērķis ir telpisko efektu identificēšana datos. 3.tabula 
satur telpiskās autokorelācijas esamības starp lidostu PFP indeksiem statistiskās 
testēšanas rezultātus. 

3.tabula  

Eiropas lidostu PFP indeksu telpiskā autokorelācija 

 Morana indekss I Džiri indekss C Mantela indekss 
Koef. p-vērtība Koef. p- 

vērtība 
Koef. p- 

vērtība 
ATM uz pacelšanās-
nolaišanās joslu 

0.001 0.578 1.088**  0.040 -0.08 0.982 

WLU uz pacelšanās-
nolaišanās joslu 

0.003 0.491 1.096* 0.061 -0.082 0.980 

PAX uz pacelšanās-
nolaišanās joslu 

0.003 0.491 1.096* 0.061 -0.082 0.982 

ATM uz apkalpojamo 
virzienu 

0.006 0.128 0.976 0.511 0.05* 0.056 

WLU uz apkalpojamo 
virzienu 

0.024***  0.000 0.952 0.142 0.026 0.191 

PAX uz apkalpojamo 
virzienu 

0.024***  0.000 0.952 0.142 0.026 0.203 

PAX uz vienu iedzīvotāju 
100 km zonā ap lidostu 

0.041***  0.000 0.707***  0.000 0.267***  0.001 

 
Nozīmīga telpiskā autokorelācija tika konstatēta visiem izskatāmajiem PFP 

indeksiem. Indeksiem ATM/PAX/WLU uz pacelšanās-nolaišanās joslu telpiskajai 
autokorelācijai ir pozitīva vērtība, tātad lidostas ar augstām un zemām dotā 
indikatora vērtībām veido telpiskos klasterus. To pašu var secināt arī PFP 
indeksiem, kas sastādīti uz lidostas apkalpojamo virzienu skaita pamata. Cerībām 
atbilst arī konstatētā telpiskā autokorelācija pasažieru skaitam uz vienu iedzīvotāju, 
kurš dzīvo lidostas apkalpošanas zonā.  

Atzīmēsim, ka telpiskā autokorelācija starp PFP indeksu vērtībām ļauj 
identificēt agregētā telpiskā efekta esamību izlasē, bet neļauj izdarīt secinājumu par 
telpiskās savstarpējās sakarības tipu. Aplūkotajiem telpiskajiem efektiem ir dažāds 
raksturs un tie var izrādīt pretēju ietekmi. Uz TSR modeļa balstītā analīze ļauj 
identificēt atsevišķus telpisko efektu tipus un precizēt izdarītos secinājumus. 

Dotajai izlasei tika izanalizēti modeļi, kas balstīti uz divām dažādām 
ražošanas iespēju robežas specifikācijām:  

• Vienprodukta (PAX) robeža (modelis Europe1). 
• Daudzproduktu (PAX un kravu apgrozījums) robeža (modelis Europe2). 

 
Modelis Europe1: vienprodukta starpnieciskā pieeja 
Robežas specifikācija modelim Europe1 balstīta uz Koba-Duglasa 

ražošanas funkciju un ir šāda: 



32 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ),log100log

logloglog

32

10

GDPpckmPopulation

RoutesPAXWPAX Y

ββ
βρβ

++
+++=

 
(14) 

kur 
PAX – lidostas apkalpoto pasažieru skaits, 
Routes –lidostas apkalpoto virzienu skaits, 
Population100km – iedzīvotāju skaits lidostas apkalpošanas zonā, 
GDPpc – IKP uz vienu iedzīvotāju reģionā. 

Pētījuma ietvaros tika izskatītas 10 alternatīvas modeļa Europe1 
specifikācijas, kas parādītas 3.att. Lai izvēlētos labāko modeļa specifikāciju, tika 
izmantota klasiskā pieeja „no vienkāršā uz sarežģīto”. Saskaņā ar šo pieeju 
pētījums sākās ar vienkāršāko modeļa specifikāciju (OLS), kas kļuva sarežģītāka, 
konstatējot statistiski nozīmīgus telpiskos efektus un neefektivitātes komponentus.  

Neefektivitātes komponenta esamību izlases datos apstiprināja OLS modeļa 
atlikumu negatīvā asimetrija (asimetrijas koeficienta vērtība –0.659) un klasiskā 
SR modeļa statistiski nozīmīgā parametra σu vērtība. 

Izmantojot Morana indeksu I un Lagranža reizinātāju testus, arī tika 
konstatēti nozīmīgi telpiskie efekti regresijas atlikumos. Izskatītie telpiskās 
autoregresijas (SAR) un telpisko kļūdu (SEM) modeļi arī liecina par endogeno 
telpisko efektu esamību un attiecīgi telpisko neviendabību. 

Telpisko efektu un neefektivitātes komponenta vienlaicīgas esamības datos 
rezultātā tika izskatītas vairākas piedāvātā TSR modeļa specifikācijas. Modeļa 
specifikācijas izvēle balstījās uz maksimālās ticamības attiecību. Tādējādi kā 
labākā tika izvēlēta specifikācija TSR(1,0,1,0); dotā modeļa vērtējumi parādīti 
4.tabulā. 

4.tabula  

Modeļa Europe1 parametru novērtēšanas rezultāti 

Modelis  Brīvais 
loceklis 

log(Pop
ulation1
00km) 

log(Rout
es) 

log(GDP
pc) 

σv σu ρY ρv 

TSR 
(1,0,1,0) 

Koef. 12.199 0.068 1.091 -0.182 0.557 1.087 -0.001 0.043 
Stand.novir
ze 1.390 0.045 0.034 0.125 0.053 0.102 0.001 0.000 
p-vērtība < 10-16 0.035 < 10-16 0.262 < 10-16 < 10-16 0.016 < 10-16 
Log-L -444.253 

 
Visas izskatītās modeļa specifikācijas ar endogeniem telpiskiem efektiem 

liecina par dotā tipa efektu nozīmīgumu un negatīvo ievirze (ρY < 0). Var secināt, 
ka blakus esošo lidostu apkalpoto pasažieru skaits negatīvi ietekmē analizējamās 
lidostas pasažieru skaitu. Šis efekts skaidrojams ar telpiskās konkurences par 
pasažieriem esamību starp lidostām.  

Nozīmīga nejaušā komponenta telpiskā korelācija arī tika konstatēta visās 
izskatītajās modeļa specifikācijās. Dotajam efektam ir paredzama pozitīva ievirze, 
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proti, modeļa nejaušie komponenti ir līdzīgi blakus esošām izlases lidostām.  Šis 
rezultāts apstiprina hipotēzi par telpisko neviendabību. 

Nozīmīga telpiskā savstarpējā sakarība neefektivitātes komponentam netika 
konstatēta.  

Ražošanas funkcijas parametru vērtējumi (kas ir resursu elastīguma vērtības 
izmantojamai Koba-Duglasa specifikācijai) arī atbilst ekonomiskajai loģikai. 
Koeficients β1 apkalpojamo virzienu skaitam vienāds ar 1.091 un liecina par 
apkalpoto pasažieru skaita elastīgumu pēc lidostas infrastruktūras. Nozīmīga 
elastīguma pozitīvā vērtība iegūta arī iedzīvotāju skaitam lidostas apkalpošanas 
zonā. IKP faktors uz vienu iedzīvotāju reģionā bija nenozīmīgs. 

Viena no galvenajām SR modeļa priekšrocībām ir lidostu efektivitātes 
individuālo vērtību iegūšanas iespēja. Izlases lidostu efektivitātes vērtējumu vidējā 
vērtība bija 0.479 ar mediānu 0.502. Svarīgs dotā pētījuma punkts ir efektivitātes 
vērtību, kas iegūtas, izmantojot SR un TSR modeļus, salīdzinājums. Efektivitātes 
vērtības, kas iegūtas ar TSR modeli, izrādījās zemākas relatīvi izolētām lidostām 
(Grieķijā un Itālij ā) un augstākas Francijas un Lielbritānijas lidostām. Iegūtie 
lidostu efektivitātes vērtējumi sniegti disertācijas pielikumā.  

 
Modelis Europe2: daudzproduktu starpnieciskā pieeja  
Modelis Europe2 arī balstīts uz starpniecisko pieeju lidostu darbībai un 

iekļauj vienlaicīgu divu rezultāta komponentu – PAX un kravu apgrozījuma 
izskatīšanu. Modeļa Europe2 robežas specifikācija ir šāda: 
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kur Cargo ir lidostas kravu apgrozījums, bet pārējie mainīgie sakrīt ar modelī 
Europe1 noteiktajiem. 

Atzīmēsim, ka modeļa saliktajam nejaušajam komponentam ir summas: ε = 
v + u forma, un modelim ir uz izmaksām orientēta forma. Darba 2.nodaļa ietver 
detalizētu modeļa daudzproduktu specifikācijas aprakstu.  

Modeļa Europe2 novērtētajās specifikācijās koeficients ar kravu 
apgrozījumu (log(Cargo/PAX)) izrādījās statistiski nenozīmīgs. Tādējādi lidostas 
kravu apgrozījuma faktors neļauj uzlabot galīgo modeli un var tikt izslēgts no tā. 
Izslēdzot kravu apgrozījumu, modelis Europe2 samazinās līdz modelim Europe1, 
un visi attiecībā uz modeli Europe1 izdarītie secinājumi paliek pareizi. 

Spānijas lidostu empīriskā analīze 
Spānijas lidostu izlase satur informāciju par 38 lidostu trafiku, 

infrastruktūru un darba finanšu rezultātiem 2009.-2010.g. Spānijas lidostu nozare ir 
stiprā mērā monopolizēta – visas lidostas pārvalda valsts kompānija AENA, kas 
pārstāv Transporta ministriju. Finanšu informācija pieejama visām 38 lidostām un 
ir papildināta ar Eurostat un Open Flights datiem par infrastruktūru un apkalpoto 
trafiku. 
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Nozīmīga pozitīva autokorelācija konstatēta lielākajai daļai izskatīto PFP 
indeksu, kas liecina par lidostu telpisko klasterizāciju pēc PFP vērtībām. Šis 
slēdziens atbilst iepriekšējām gaidām, jo Spānijas lidostu trafiks daudzējādā ziņā ir 
saistīts ar tūrisma plūsmām, kas vērstas uz jūras piekrasti.  

Izmantojamā ražošanas iespēju robežas specifikācija Koba-Duglasa formā ir 
šāda (modelis Spain): 
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kur Revenue atspoguļo lidostas kopējos ieņēmumus, TerminalCount – lidostas 
terminālu skaitu, bet pārējie mainīgie sakrīt ar modelī Europe1 noteiktajiem.  

Hipotēze par neefektivitātes komponenta esamību datos, kas noformulēta, 
pamatojoties uz esošajiem pētījumiem, tika noraidīta: klasiskajam regresijas 

modelim ir augsta koriģētā determinācijas koeficienta vērtība: 9602.02 =adjR . 

Regresijas atlikumu pozitīvā asimetrija un nenozīmīgi no nulles atšķirīgā 
parametra σu vērtība SR modelī arī liecina par neefektivitātes komponenta 
trūkumu. Dotais rezultāts izskaidrojams ar efektivitātes novērtēšanas īpatnību SR 
modelī: efektivitāte tiek noteikta kā attālums līdz ražošanas iespēju robežai, kuru 
nosaka, pamatojoties uz visiem izlases novērojumiem. Ja visiem objektiem izlasē ir 
tuvs neefektivitātes līmenis, tad SR modelis liecinās par tās pilnīgu trūkumu. 
Ņemot vērā to, ka visas Spānijas lidostas pārvalda viena kompānija un izmanto 
līdzīgus darbības organizācijas principus, nespēja konstatēt neefektivitāti, 
izmantojot SR modeli, ir pilnībā pamatota.  

Tādējādi turpmākā analīze tika orientēta uz telpisko efektu modeļu 
izmantošanu ar simetrisku nejaušo komponentu – SAR un SEM. Abu modeļa 
specifikāciju novērtēšana ļauj secināt par nozīmīgiem abu tipu – telpiskās 
savstarpējās sakarības un neviendabības telpiskiem efektiem. Telpiskā 
neviendabība monopolizētajai Spānijas lidostu nozarei ir ticamāka, un to 
aprakstošais SEM modelis demonstrē nedaudz labākas statistiskās īpašības. 
Tādējādi kā labākā modeļa specifikācija tika izvēlēta SEM. SEM modeļa 
novērtēšanas rezultāti parādīti 5.tabulā. 

5.tabula  

Modeļa Spain parametru novērtēšanas rezultāti 

Modelis  Brīvais 
loceklis 

log(PAX) log(TerminalC
ount) 

log(Populatio
n100km) 

ρv 

SEM Koef. -3.465 0.863 0.452 0.054 -0.174 
Stand.novirze 0.483 0.024 0.188 0.022 0.072 
p-vērtība < 10-16 < 10-16 0.016 0.014 0.016 
Log-L -9.755 

 
Visiem modelī iekļautajiem faktoriem ir nozīmīgs pozitīvais elastīgums, kas 

apstiprina pieņēmumu par izvēlēto lidostas infrastruktūras un ārējo resursu 
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svarīgumu. Koeficientam pv ir statistiski nozīmīga pozitīva vērtība un liecina par 
būtisku telpisko neviendabību. 

Lielbritānijas lidostu empīriskā analīze 
Lielbritānijas lidostu izlase ietver informāciju par 48 lidostu trafiku, 

infrastruktūru un darba finanšu rezultātiem 2011.-2013.g. lielākā daļa izlases 
lidostu atrodas valsts ziemeļrietumu daļā reģionā ar lielu iedzīvotāju skaitu un 
augstu lietišķās aktivitātes līmeni.  

Dotās izlases galvenā īpatnība (ņemot vērā dotā pētījuma mērķus) ir lidostu 
ģeogrāfiska izolētība (Britu salas), kas ļauj tās izskatīt kā neatkarīgas no lidostām 
ārpus izlases ietvariem. Arī konkurences vide Lielbritānijas lidostu nozarē, uz 
kuras izveidošanu tika vērstas daudzas antimonopolas valsts programmas, ir 
dabiskāka efektivitātes novērtēšanas uzdevumam.  

Lai gan dažiem lidostu PFP indeksiem tika konstatēta nozīmīga telpiskā 
autokorelācija, kopumā tika izdarīts secinājums par vājiem telpiskiem efektiem 
izlasē. Vienīgais PFP indekss, kuram stabili ir nozīmīga telpiskā autokorelācija, ir 
WLU uz apkalpojamo virzienu, kas atspoguļo lidostu infrastruktūras izmantošanas 
efektivitāti. 

Ražošanas iespēju robežas specifikācija Koba-Duglasa formā ir šāda 
(modelis UK): 

( ) ( ) ( )
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Hipotēze par neefektivitātes esamību datos tika apstiprināta ar nozīmīgiem 
parametra σu vērtējumiem Sr un TSR modeļos. 

Secinājumi par telpisko efektu esamību ir mazāk noteikti. Vienīgie efekti, 
kas konstatēti regresijas modeļa atlikumos, ir endogenie efekti. Telpiskās 
savstarpējās sakarības modelis SAR apstiprina šo efektu nozīmīgumu. Tai pat laikā 
telpisko kļūdu modelis SEM liecina pret telpiskās neviendabības klātbūtni. 
Atzīmēsim, ka klasiskie telpiskās regresijas modeļi (SAR un SEM) ir orientēti uz 
tikai viena tipa telpisko efektu konstatēšanu un neļauj identificēt sarežģītākas 
telpisko savstarpējo sakarību struktūras.  

Piedāvātais TSR modelis ļauj novērtēt katra telpiskā efekta atsevišķo 
ietekmi. Kā TSR modeļa labākā specifikācija tika izvēlēta TSR(1,0,0,0); šīs 
specifikācijas vērtējumi sniegti 6.tabulā. 

6.tabula  

Modeļa UK TSR(1,0,0,0) parametru novērtēšanas rezultāti 

Modelis  Brīvais 
loceklis 

log(Routes) log(Populatio
n100km) 

Island σv σu ρY 

TSR 
(1,0,0,0
) 

Koef. 6.933 1.239 0.497 -0.506 0.005 1.020 -0.016 
Stand.novirze 1.318 0.061 0.138 0.256 0.007 0.111 0.004 
p-vērtība 0.000 < 10-16 0.000 0.049 0.450 < 10-16 0.000 
Log-L -31.602 
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Modeļa TSR(1,0,0,0) izvēle liecina par endogeno telpisko efektu esamību 

datos. Koeficienta ρY negatīvā vērtība apstiprina hipotēzi par telpisko konkurenci 
starp Lielbritānijas lidostām. 

Grieķijas lidostu empīriskā analīze 
Grieķijas lidostu izlase ietver informāciju par 42 lidostu trafiku un 

infrastruktūru 2007.g. Datus pētījumam laipni sniedza doktors Tsekeris, kurš 
analizēja Grieķijas lidostu efektivitāti uz DEA pieejas pamata. Būtiskās sezonālās 
atšķirības Grieķijas lidostu darbā rezultātā rādītāju vērtības tika izmantotas 
atsevišķi vasaras un ziemas periodā. Grieķijas lidostu nozarei ir arī ģeogrāfiskas 
īpatnības, kas saistītas ar lielo salu skaitu un kalnaino apvidu, kas palielina avio 
transporta nozīmību pasažieru plūsmām. Visas Grieķijas lidostas, izņemot Atēnu 
starptautisko lidostu, pārvalda valsts kompānijas.  

PFP indeksu vērtības tika izmantotas ziemas un vasaras sezonai atsevišķi. 
Grieķijas lidostu apkalpotajam pasažieru trafikam ir liela tūrisma sastāvdaļa, kas 
izraisa būtiskas sezonālas PFP indeksu atšķirības. Pamatojoties uz veiktajiem 
statistiskajiem testiem, tika izdarīts slēdziens par telpisko efektu statistisko 
nenozīmīgumu starp lidostu PFP indeksu vērtībām.  

Izmantotā robežas specifikācija ir šāda (modelis Greece): 
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(18) 

kur 
WLU – kopējais apkalpoto pasažieru un kravu pārvadājumu apjoms, 
OpenningHours – lidostas kopējais darba laiks (stundās), 
RunwayArea – lidostas pacelšanās-nolaišanās joslu kopējā platība, 
TerminalArea – lidostas terminālu kopējā platība, 
Island – fiktīvais mainīgais salu lidostām, 
International – fiktīvais mainīgais starptautiskajām lidostām. 

Hipotēzi par neefektivitātes komponenta esamību datos apstiprina nozīmīgs 
koeficienta σu vērtējums (attiecīgi 1.003 un 1.876 vasaras un ziemas sezonai), kas 
iegūts SR un TSR modeļos. 

Telpiskie efekti šajā izlasē netika konstatēti. Šo slēdzienu apstiprina dažādas 
statistiskās procedūras: telpiskās autokorelācijas starp PFP indeksu vērtībām un 
regresijas un SR modeļu atlikumiem testi, kā arī tieša atsevišķu telpisko efektu 
novērtēšana, izmantojot TSR modeli. Telpisko efektu trūkuma gadījumā labākā 
specifikācija ir klasiskais SR modelis (7.tabula). 
  



37 
 

7.tabula  

Modeļa SF Greece parametru novērtēšanas rezultāti 

Modelis  Brīvais 
loceklis 

log(Openni
ngHours) 

log(Runw
ayArea) 

log(Term
inalArea) 

Island Internat
ional 

σv σu 

Vasaras sezona 
SF Koef. 3.085 2.204 -0.558 0.512 -0.777 0.175 0.001 1.003 

Stand.novirze 2.546 0.244 0.263 0.097 0.303 0.256 0.002 0.113 
p-vērtība 0.226 < 10-16 0.034 0.000 0.010 0.493 0.750 <10-16 
Log-L -28.456 

Ziemas sezona 
SF Koef. 0.083 2.691 -0.455 0.369 -0.441 -0.790 0.001 1.876 

Stand.novirze 4.847 0.141 0.605 0.117 0.060 0.307 0.003 0.212 
p-vērtība 0.986 < 10-16 0.452 0.002 0.000 0.010 0.752 <10-16 
Log-L -52.882 

 
Novērtētās resursu elastīguma vērtības, kas iekļautas modelī, atbilst gaidām. 

Lidostu darba laikam ir statistiski nozīmīga liela elastīguma vērtība (attiecīgi 2.204 
un 2.691 vasaras un ziemas sezonai). Lidostas terminālu platība arī ir nozīmīgs 
faktors abām sezonām. Pacelšanās-nolaišanās joslu platība ir nozīmīgs faktors 
vasaras sezonā un nenozīmīgs ziemas, kas atbilst Grieķijas lidostu noslodzes 
sezonālajam raksturam. Lidostas izvietojumam uz salas ir nozīmīgs negatīvs efekts 
tās apkalpotajam trafikam. Lidostas starptautiskajam statusam arī ir negatīva 
ietekme, bet tikai ziemas periodā. Šo fakti var izskaidrot ar trafika sezonālo 
specifiku, bet nepieciešama papildus izpēte.  

Lidostu darba efektivitātes vērtību vērtējumi būtiski atšķiras ziemas un 
vasaras sezonai (efektivitātes vidējā vērtība ir 0.588 vasaras sezonai un 0.335 
ziemas). Dotā atšķirība ir paredzama, jo infrastruktūras resursi (pacelšanās-
nolaišanās joslu un terminālu platība) ir pastāvīga, bet tai pat laikā lidostu darba 
rezultātiem ir liela sezonālā sastāvdaļa. 

Nodaļas galvenie secinājumi 
Nodaļa veltīta telpisko efektu un efektivitātes empīriskai analīzei 4 Eiropas 

lidostu izlasēs. Pētījumā tika izmantota komerciālā un starpnieciskā pieeja lidostu 
darbā un izskatītas dažādas izmantojamo resursu un darba rezultātu specifikācijas.  

Telpisko efektu analīze iekļāva telpiskās autokorelācijas starp PFP indeksu 
vērtībām statistisko testēšanu un TSR modeļa dažādu specifikāciju novērtēšanu. 
Modeļu parametri tika novērtēti, pamatojoties uz 3.nodaļā piedāvāto metodi, 
izmantojot izstrādāto pakotni spfrontier. Visām izlasēm tika veikta arī lidostu 
darba efektivitātes individuālo vērtējumu novērtēšana. 

Pētījumā izmantotie dati organizēti 4 izlasēs: apvienotā Eiropas lidostu 
izlase un atsevišķas izlases Spānijai, Lielbritānijai un Grieķijai. Katrai aplūkotajai 
izlasei ir virkne īpatnību, kas ietekmē lidostu darba efektivitāti un telpisko efektu 
esamību.  

Vispārējie secinājumi par izskatītajām izlasēm ir šādi: 
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• Eiropas lidostas: nozīmīgs lidostu darba neefektivitātes komponents, 
endogeno telpisko efektu un telpiskās neviendabības esamība.  

• Spānijas lidostas: nozīmīga telpiskā neviendabība un citu telpisko efektu un 
neefektivitātes komponenta trūkums (kas skaidrojams ar robežas pieejas 
novērtēšanā ierobežojumiem).  

• Lielbritānijas lidostas: nozīmīgi endogenie telpiskie efekti (telpiskā 
konkurence) un neefektivitātes komponenta esamība. 

• Grieķijas lidostas: neefektivitātes komponenta esamība datos un visu 
izskatīto tipu telpisko efektu trūkums. 
TSR modeļa izmantošana izlasēm ar dažādiem ekonomiskajiem apstākļiem 

un telpiskajām struktūrām ļāva pārbaudīt piedāvāto pieeju un apstiprināt telpisko 
efektu iekļaušanas SRA svarīgumu. Dotā pētījuma reproducējamības 
nodrošināšanai visi nodaļā izmantotie dati un veiktie aprēķini iekļauti autora 
izstrādātās pakotnes spfrontier sastāvā, kas pieejama oficiālajā arhīvā CRAN.  

13. NOBEIGUMS 

1. Šis pētījums veltīts efektivitātes statistiskās novērtēšanas metodoloģijas 
pilnveidošanai telpisko efektu esamības gadījumā. Pētījuma pamatu veido 
izstrādātā telpiskā stohastiskās robežas modeļa pielietošana Eiropas lidostu 
analīzē.  

2. Disertācijā sniegts esošo lidostu efektivitātes pētījumu apskats un tika 
klasificētas pieejas šī rādītāja novērtēšanā. Īpaša uzmanība pievērsta 
pētījumiem, kas saistīti ar telpisko efektu identificēšanu (telpiskās 
neviendabības un telpiskās savstarpējās sakarības). 

3. Darbā sniegti stohastiskās robežas analīzes un telpiskās ekonometrijas 
principi. Neskatoties uz to, ka telpisko efektu svarīgumu stohastiskajā 
robežas analīzē atzīmē daudzi pētnieki, šīs tematikas metodoloģisko 
pētījumu skaits ir nepietiekams. Lielā daļā pētījumu telpiskie efekti vai nu 
nav iekļauti stohastiskās robežas modelī, vai ņemti vērā tikai atklātā formā. 
Jāatzīmē arī stohastiskās robežas modeļa ar telpiskajiem efektiem vispārējas 
specifikācijas trūkums, un kā sekas tam programmatūras trūkums dotā tipa 
modeļu novērtēšanai.  

4. Darbā sniegti 4 telpisko efektu tipi: endogenie un eksogēnie telpiskie efekti, 
telpiskā neviendabība un telpiski savstarpēji saistītas efektivitātes vērtības. 
Tika sniegts katra sniegtā efektu tipa svarīguma dažādās praktiskās jomās 
pamatojums. 

5. Autors piedāvā telpisko stohastiskās robežas modeli, kas iekļauj atklātā 
veidā visus 4 telpisko efektu tipus. Dotā modeļa specifikācija tika parādīta 
formālā un pietiekami vispārējā veidā, kurā telpiskie efekti iekļauti pirmās 
kārtas telpiskās autoregresijas formā. Tika izskatīti arī vairāki praktiski 
nozīmīgi parciāli modeļa gadījumi. TSR modeļa specifikācija ir svarīgs 
darba zinātniskās novitātes komponents. 

6. Īpaša uzmanība darbā pievērsta TSR modeļa parametru identifikācijai 
(stabilai atšķiršanai). Parametru identifikācijas sarežģītība raksturīga 
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telpiskajai ekonometrijai un SRA, un piedāvātais TSR modelis, kas apvieno 
šīs ekonometrijas zinātnes sadaļas, arī ir pakļauts šai problēmai. Darbā 
sniegta formāla TSR modeļa parametru identifikācijas problēmas nostādne 
un sniegta šīs problēmas ilustrācija reāliem un mākslīgi ģenerētiem datiem.  

7. Svarīgs pētījuma praktiskais rezultāts ir iegūtās TSR modeļa parametru 
novērtēšanas statistiskās metodes formulas. Autors ieguvis TSR modeļa 
saliktā nejaušā locekļa sadalījuma likumu, kas ir daudzdimensiju noslēgtā 
sašķiebtā normālā likuma parciāls gadījums. Uz iegūtā likuma pamata tika 
sastādīta ticamības funkcija. Tika arī piedāvāta efektivitātes individuālo 
vērtību novērtēšanas metode TSR modeļa ietvaros. 

8. Iegūtā TSR modeļa parametru novērtēšanas metode realizēta 
programmatūras pakotnes spfrontier formā videi R. Pakotne iekļauj visu 
piedāvāto algoritmu realizāciju un ir pieņemta oficiālajā publiskajā arhīvā 
CRAN. Šī pakotne ir svarīga pētījuma praktiskās vērtības daļa.  

9. Piedāvātās novērtēšanas metodes īpašības un izstrādātās programmatūras 
īpašības tika testētas, balstoties uz statistisko eksperimentu sēriju. Veiktie 
eksperimenti ļauj izdarīt secinājumu par to, ka piedāvātā metode dod 
nenobīdītas un pamatotas parametru vērtējumus un ļauj izšķirt dažādus 
telpisko efektu tipus. Tika iegūti arī praktiski noderīgi secinājumi par 
iegūstamo TSR modeļa parametru vērtējumu īpašībām dažāda apjoma 
izlasēm. Turklāt tika veikta ar pakotni spfrontier iegūstamo vērtējumu 
parciāliem TSR modeļa gadījumiem salīdzināšana ar līdzšinējām 
programmatūrām.  

10. Veikta Eiropas lidostu statistiskā analīze. Analīze iekļauj telpiskās 
autokorelācijas statistisko testēšanu starp lidostu PFP indeksu vērtībām un 
virknes TSR modeļa specifikāciju pielietošanu. Analizējamā datu kopa 
iekļauj apvienoto Eiropas lidostu izlasi (359 lidostas, 2008.-2012.g.), kā arī 
atsevišķas Spānijas (38 lidostas, 2009.-2010.g.), Lielbritānijas (48 lidostas, 
2011.-2012.g.) un Grieķijas (42 lidostas, 2007.g.) lidostu izlases. Analīze 
tika veikta katrai izlasei atsevišķi, un galvenie slēdzieni ir šādi: 
• Eiropas lidostu izlase. Tika konstatēti neefektivitātes komponenti, kā arī 

telpiskā neviendabība un endogenie telpiskie efekti, kas skaidrojami ar 
telpisko konkurenci starp lidostām.  

• Spānijas lidostu izlase. Spānijas lidostu nozare ir stipri monopolizēta, 
kas neļāva novērtēt to darba neefektivitāti. Tai pat laikā tika konstatēta 
nozīmīga telpiskā neviendabība, kas ļāva analīzē pielietot klasiskos 
telpiskās ekonometrijas modeļus. 

• Lielbritānijas lidostu izlase. Balstoties uz TSR modeli, tika konstatēta 
nozīmīga lidostu neefektivitāte un endogenie telpiskie efekti. Šie 
rezultāti apstiprina hipotēzi par telpiskās konkurences esamību 
Lielbritānijas lidostu nozarē.  

• Grieķijas lidostu izlase. Ainavas īpatnības liela daudzuma salu un 
kalnainā apvidus veidā ir novedušas pie nozīmīgu telpisko savstarpējo 
sakarību trūkuma starp Grieķijas lidostām. Veiktā analīze apstiprināja 
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hipotēzi par telpisko efektu trūkumu, kā arī ļāva izdarīt secinājumus 
attiecībā uz Grieķijas lidostu darba efektivitātes sezonālo mainīgumu.  

Detalizēti empīriskās analīzes rezultāti sniegti disertācijas 4.nodaļā. 
Piedāvātā TSR modeļa izmantošana lidostu izlasēm ar dažādiem 
ekonomiskiem un ģeogrāfiskiem apstākļiem ļāva pārbaudīt piedāvāto pieeju 
un apstiprināt telpisko efektu iekļaušanas SRA svarīgumu. 

 
Turpmāko pētījumu virzieni: 

1. Piedāvātā TSR modeļa pilnveidošana. Iespējamo uzlabojumu saraksts 
iekļauj dažādu funkcionālo formu izmantošanu telpiskajiem efektiem, 
modeļa parametru identifikācijas problēmas izpēti, telpiskās tuvības 
matricas dažādo specifikāciju ietekmes analīzi: 
• Šī pētījuma ietvaros telpiskie efekti tika modelēti pirmās kārtas 

autoregresijas formā. Citas iespējamās formas, kuras jāizpēta, ir 
telpiskais mainīgais vidējais un augstāku kārtu autoregresijas. 

• Identifikācijas iespēja (dažāda tipa telpisko efektu stabilas atšķiršanas) ir 
zināma telpisko modeļu problēma, tāpēc tās izpēte TSR modeļiem ir 
svarīgs uzdevums. 

• Telpiskās tuvības matricu specifikācijas ietekmes izpēte ir vēl viens 
svarīgs TSR modeļu pielietojamības turpmākās analīzes virziens. 

2. Piedāvātās TSR modeļa novērtēšanas metodes pilnveidošana. Piedāvātā 
novērtēšanas metode prasa risināt daudzdimensiju optimizācijas uzdevumu, 
ko var risināt, izmantojot dažādas metodes. Analītisko formu iegūšana 
ticamības funkcijas gradientam un hesiānam un efektīvu to aprēķināšanas 
algoritmu izstrāde ļaus iegūt stabilākus modeļa parametru vērtējumus. Kā 
iespējams uzlabojums saskatāma arī optimizācijas algoritma EM 
(expectation-maximization) izmantošana.  

3. Alternatīvu TSR modeļa parametru novērtēšanas metožu izstrāde. 
Daudzdimensiju noslēgtā sašķiebtā normālā sadalījuma likuma parametru 
novērtēšana ir populāra zinātniski statistiskajā uzdevumu kopā. Iespējamās 
tās risināšanas metodes iekļauj vispārināto momentu metodi, vispārināto 
maksimālās entropijas principu un Bayesian secinājumu.  

4. TSR modeļa pielietošana dažādās praktiskās jomās. Šis pētījums veltīts TSR 
modeļa izmantošanai lidostu nozares analīzē, taču telpiskie efekti raksturīgi 
arī daudzām citām sistēmām. Kā iespējamās TSR modeļa piemērošanas 
jomas var atzīmēt citu veidu transporta sistēmas, pilsētu plānošanu, 
nekustamā īpašuma tirgu, izglītības iestādes u.c. 
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