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Περίληψη 

Ως Ακραία, ορίζονται τα γεγονότα εκείνα, τα οποία συμβαίνουν σπάνια, δηλαδή με 

μικρή πιθανότητα εμφάνισης, και η σφοδρότητά τους είναι ισχυρή. Σύμφωνα με την 

Θεωρία Ακραίων Τιμών αυτά τα ακραία συμβάντα, πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά 

από το σύνολο των δεδομένων, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την συ-

μπεριφορά τους, τα οποία θα συμβάλλουν στην εύρεση τρόπων αντιμετώπισης, ώστε 

να ομαλοποιηθούν οι επικείμενες συνέπειες σε περίπτωση επέλευσης ενός Ακραίου 

γεγονότος. Ένας από τους κλάδους που έχει εφαρμογή η Θεωρία ακραίων τιμών είναι 

η ασφαλιστική αγορά, καθώς ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να πληγεί από Ακραία ζημιές, 

γεννώντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Στην Αναλογιστική Επιστήμη, η αντα-

σφάλιση εφαρμόζεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες κατά την Διαχείριση Κινδύνου 

ως ένα μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

σύνδεση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών με την Αντασφάλιση, καθώς μελετώντας και 

ερμηνεύοντας κατάλληλα τα αποτελέσματα των Ακραίων ζημιών μέσω της Θεωρίας 

Ακραίων τιμών, μία ασφαλιστική εταιρία έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει κά-

ποια αντασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο. Θα γίνει 

παρουσίαση των κατηγοριών της αντασφάλισης και της Θεωρίας Ακραίων Τιμών  

μέσω των  μεθόδων «Μέγιστα Υποπεριόδων» και «Υπερβάσεις Πάνω από ένα Κα-

τώφλι» και εν συνέχεια, θα τεθεί με απλό και κατανοητό τρόπο η εφαρμογή της τομής 

τους, μέσω αριθμητικού παραδείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

As extreme, can be considered the events, which are rare and intense (i.e. appear with 

very small probability and their occurrence may have high impact in the model we 

study). According to Extreme Value Theory these extreme events should be studied 

separately from the entire dataset in order to extract useful results about their behav-

ior. These results will help us find ways to deal with (i.e. to normalize) the impending 

consequences in case an extreme event occurs. One of numerous fields in which Ex-

treme Value Theory (EVT) can be applied, is insurance risk models, where e.g. we 

may consider   an insurance portfolio which could be hit by the occurrence of very 

large (i.e. extreme) claims. In actuarial practice, reinsurance is used by insurance 

companies as a measure of the risk management process. The purpose of this thesis is 

to connect the Extreme Value Theory and the concept of Reinsurance. By studying 

and interpreting appropriately the results of extreme losses through Extreme Value 

Theory, an insurance company could arrange a reinsurance contract by estimating the 

corresponding premium. Initially we present several types of Reinsurance contracts 

and then we offer an introduction to the “Block Maxima” and “Peaks Over Thresh-

old” (POT) methods in a simple and comprehensible way through a numeric example. 

In the final chapter we exploit specific results of extreme value theory in order to 

study the problem of pricing a non-proportional reinsurance contract. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η Θεωρία Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory – EVT), έχει αναπτυχθεί γύρω 

από την μελέτη και ανάλυση των ακραίων παρατηρήσεων. Χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση της εμφάνισης ακραίων παρατηρήσεων, π.χ. ακραίων καιρικών φαινομέ-

νων, γεωφυσικών φαινομένων, αλλά και οικονομικών μεγεθών και εφαρμόζεται τόσο 

σε υδρολογία, γεωλογία, σεισμολογία όσο και σε χρηματοοικονομικά και την ασφα-

λιστική επιστήμη.  

Ενδεικτικά, το Νοέμβριο 2017 ο σεισμός στα σύνορα του Ιράν – Ιράκ ήταν εντάσεως 

7,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, έχοντας μεγάλες καταστροφικές συνέπειες. Την 

ίδια χρονική περίοδο και σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή της Μάν-

δρας, την ημέρα της καταστροφής η βροχόπτωση ήταν 120-140 χιλιοστά ανά ώρα, 

και συνέβαλε στο αποτέλεσμα το 80% της δόμησης να χρήζει αποζημίωση.  

Σύμφωνα με την Θεωρία Ακραίων Τιμών, οι ακραίες παρατηρήσεις διαχωρίζονται 

από το σύνολο των δεδομένων και μελετώνται ξεχωριστά, ούτως ώστε να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα για τις οικονομικές ή μη, επιπτώσεις σε περίπτωση επέλευ-

σής τους. 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο θα δοθεί ο ορισμός της αντασφάλισης και οι λόγοι που χρησι-

μοποιείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης κινδύνου. Θα 

γίνει εκτενής αναφορά στα είδη αντασφάλισης, που χωρίζονται σε δύο βασικές κατη-

γορίες, αναλογική και μη – αναλογική αντασφάλιση. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερ-

θούμε σε αντασφαλιστικές συμβάσεις Σταθερού Ποσού (Quota Share), Πλεονάζοντος 

Μεριδίου (Surplus Share), Υπερβάλλουσας Ζημιάς (Excess of Loss) και Σύμβαση 

Περιορισμού Ζημιάς (Stop Loss) και θα δοθούν αριθμητικά παραδείγματα. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην Θεωρία Ακραίων Τιμών (Extreme Value 

Theory – EVT), παρουσιάζοντας το Θεμελιώδες Θεώρημα Fisher – Tippet και ανα-

φέροντας τις περιοχές έλξης των Κατανομών Τυπικών Ακροτάτων. Εν συνεχεία, α-

ναλύονται οι δύο βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως, η μέθοδος Μεγί-

στων Υποπεριόδων (Block Maxima) και η μέθοδος Υπερβάσεων Πάνω από ένα Κα-

τώφλι (Peaks Over Threshold – POT), επικεντρώνοντας την έρευνα στην δεύτερη κα-

τά σειρά μέθοδο. 

Σύμφωνα με την μέθοδο Μεγίστων Υποπεριόδων τα δεδομένα χωρίζονται σε υποπε-

ριόδους από τις οποίες συλλέγονται για την έρευνα οι μέγιστες παρατηρήσεις. Απο-

δεικνύεται ότι, υπό συγκεκριμένες γενικές συνθήκες, οι παρατηρήσεις αυτές έχουν 

καλή προσαρμογή στην Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων Τιμών (Generalized Ex-

treme Value Distribution – GEV). Εκτιμώνται οι ε.μ.π.  των παραμέτρων και υπολο-

γίζεται η στάθμη απόδοσης. 
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Στην μέθοδο Υπερβάσεων πάνω από ένα Κατώφλι επιλέγονται ως ακραίες οι παρα-

τηρήσεις οι οποίες ξεπερνούν το κατώφλι, έστω 𝑢. Παρατηρούμε ότι επιλέγοντας κα-

τάλληλα το κατώφλι 𝑢, οι επιλεγμένες ακραίες παρατηρήσεις ακολουθούν την Γενι-

κευμένη Κατανομή Pareto (Generalized Pareto Distribution). Όπως θα αναλύσουμε, 

καλύτερο κατώφλι είναι το μικρότερο δυνατό, κάτω από το οποίο η Γενικευμένη Κα-

τανομή Pareto προσαρμόζεται ικανοποιητικά στις ακραίες παρατηρήσεις. Εκτιμούμε 

τις παραμέτρους με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειαςκαι υπολογίζουμε την πι-

θανότητα μία ζημιά να ξεπεράσει μία συγκεκριμένη τιμή, καθώς και την στάθμη από-

δοσης, έτσι ώστε μία ασφαλιστική εταιρία να αξιολογήσει τον κίνδυνο και να προβεί 

στην σύναψη κατάλληλης αντασφαλιστικής σύμβασης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνει η σύνδεση της αντασφάλισης, όπως αυτή θα ορισθεί 

στο δεύτερο Κεφάλαιο, και της μεθόδου Υπερβάσεων πάνω από ένα Κατώφλι, η ο-

ποία βασίζεται στην Θεωρία Ακραίων Τιμών. Θα γίνει εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

που βρέθηκαν στο τρίτο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, 

και θα προταθούν στην ασφαλιστική εταιρία αντασφαλιστικές συμβάσεις και θα υπο-

λογιστεί το καθαρό ασφάλιστρο μίας περιόδου. Κάνοντας σύγκριση των αντασφαλι-

στικών προϊόντων η ασφαλιστική εταιρία  μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το προφίλ 

κινδύνου και τις ανάγκες της.  
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2. Αντασφάλιση 

2.1 Εισαγωγή 

Ο κίνδυνος ορίζεται ως η αβεβαιότητα αναφορικά με την πιθανότητα επέλευσης ενός 

ζημιογόνου ενδεχομένου. Η ασφάλιση είναι η μέθοδος με την οποία φυσικά και νομι-

κά πρόσωπα μεταβιβάζουν στις ασφαλιστικές εταιρίες τους καθημερινούς κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν, ώστε  η επέλευση ενός αβέβαιου ζημιογόνου γεγονότος να έχει 

τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις.  

Όπως οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών (ασφαλιζόμενοι) ενεργοποιούν ασφαλι-

στήρια συμβόλαια για να προστατευτούν από την αβεβαιότητα , έτσι γεννιέται η ανά-

γκη  με την σειρά τους οι ασφαλιστικές εταιρίες να αναζητούν ασφάλιση έναντι των 

κινδύνων που έχουν αναλάβει. Για να καλύψουν αυτή την ανάγκη οι ασφαλιστικές ε-

ταιρίες θα χρησιμοποιήσουν το “εργαλείο” της αντασφάλισης. Η αντασφάλιση είναι 

μία συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Από την μία πλευρά είναι ο ασφα-

λιστής, ονομαζόμενος και ως πρωτασφαλιστής ή αντασφαλισμένος ή εκχωρητής 

(ceding company or cedent), ο οποίος θα μεταβιβάσει ή ακόμα καλύτερα, θα εκχωρή-

σει κομμάτι του κινδύνου. Από την άλλη μεριά είναι ο/οι αντασφαλιστής/ες 

(reinsurer), ο/οι οποίος/οι αναλαμβάνει ένα μερίδιο των απαιτήσεων που θα προκύ-

ψουν από τους εκχωρούμενους κινδύνους. Με την πληρωμή του ασφαλίστρου από 

τον ασφαλιστή που αγοράζει την αντασφάλιση , γίνεται η επιβεβαίωση αυτής της 

συμφωνίας. (π.χ. βλέπε Strain, Robert W, (1980)). 

Πωλητές των ασφαλιστικών προϊόντων μπορεί να είναι είτε πολυεθνικές αντασφαλι-

στικές εταιρίες με κύρια δραστηριότητα την πώληση αυτών των ασφαλιστικών προϊό-

ντων, είτε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. 

Οι μεγαλύτεροι ανταασφαλιστικοί οργανισμοί στην Ευρώπη που τυγχάνει να είναι 

και παγκοσμίως είναι οι Swiss Reinsurance Company Ltd. , Hannover Rueck S.E , 

Munich Reinsurance Company , SCOR S.E. των οποίων τα μικτά εγγεγραμμένα α-

σφάλιστρα για το έτος 2017 εμφανίζονται στο παρακάτω Γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1. Μεγαλύτεροι Αντασφαλιστικοί οργανισμοί 

0

5

10

15

20

25

30

35

Gross Premiums written in billions $.
Leading Global Reinsurers in 2017.

Swiss Re (34)

Munich Re (31,6)

Hannover Re (17,8)

Scor Re (13,8)



 4 

2.2 Σκοπός και Αποτελέσματα της Αντασφάλισης 

• Επιμερισμός του κινδύνου και απορρόφηση κραδασμών συστήματος 

 

Μία ασφαλιστική εταιρία εκχωρώντας μέρος του κινδύνου χρησιμοποιώντας την α-

ντασφάλιση, διαμοιράζει τον κίνδυνο στο ασφαλιστικό σύστημα κάνοντάς το πιο 

σταθερό και ευέλικτο. Επιμερίζοντας έναν κίνδυνο, κατά συνέπεια και μία ενδεχόμε-

νη μελλοντική ζημιά, κάνει την διαχείρισή του ευκολότερη έχοντας ως αποτέλεσμα  

την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση του κινδύνου. 

• Αύξηση της Ικανότητας Ασφάλισης 

 

Ας αναλογιστούμε μία καινούργια μικρή ασφαλιστική εταιρία που μόλις ξεκίνησε την 

δραστηριότητά της. Όπως είναι λογικό, χωρίς την αντασφάλιση δεν θα είχε την δυνα-

τότητα να αναλάβει “μεγάλους” κινδύνους. Εν’ αντιθέσει, με την μέθοδο της αντα-

σφάλισης της δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει αυτούς τους κινδύνους (μέρος 

αυτών), διογκώνοντας την φίρμα της εταιρίας και την θέση της στην ασφαλιστική 

αγορά δίχως να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της λειτουργίας της ενισχύο-

ντας παράλληλα και τον ανταγωνισμό. 

• Ενίσχυση Καινοτομίας 

 

Σε μία συμφωνία αντασφάλισης ο εκχωρητής και η αντασφαλίστρια εταιρία θα έρ-

θουν σε επαφή, αναπτύσσοντας μία σχέση κατά την οποία θα ανταλλάξουν πληροφο-

ρίες, δεδομένα και τρόπους αντιμετώπισης κινδύνων.  Μία τέτοια συνεργασία ενισχύ-

ει την καινοτομία των εμπλεκομένων κατά συνέπεια την καινοτομία και την απόδοση 

της ασφαλιστικής αγοράς. 

• Ισορροπία Χαρτοφυλακίου 

 

Η ασφαλιστική εταιρία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πρακτικές αντασφάλισης 

μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία του χαρτοφυλακίου της. Έχει την επιλογή να απο-

φασίσει ποιούς κινδύνους και πάνω από ποιο ποσό, θα εκχωρήσει για αντασφάλιση 

και ποίους θα κρατήσει εξ’ ολοκλήρου. Είναι επιθυμητό να μην παραχωρήσει ασφά-

λιστρα για κινδύνους που μπορεί να διαχειριστεί, ενώ να αντασφαλιστεί για τους υ-

πόλοιπους ιδιαίτερους κινδύνους επιτυχαίνοντας ταυτόχρονα τόσο την ομοιογένεια 

του χαρτοφυλακίου, όσο και την μικρότερη μεταβλητότητα των απαιτήσεων που α-

πορρέουν από το χαρτοφυλάκιο. 

• Η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων 

 

Με την χρήση της αντασφάλισης, η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να προκαθορίσει τις 

μέγιστες δυνατές απώλειες, καθώς μπορεί να ορίζει το ανώτατο όριο ευθύνης με τις 

μέγιστες δυνατές ζημίες. Ορίζοντας το μέγιστο όριο ευθύνης η ασφαλιστική εταιρία 
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ελαχιστοποιεί την διακύμανση των απωλειών και επιτυγχάνει την σταθερότητα των 

αποτελεσμάτων.   

• Ενίσχυση Φερεγγυότητας του Αντασφαλιζόμενου 

 

Η φερεγγυότητα μίας ασφαλιστικής εταιρίας είναι ένας τρόπος για την αξιολόγηση 

της ευρωστίας της. Χρησιμοποιώντας την αντασφάλιση και εκχωρώντας μέρος του 

κινδύνου, αλλά και μέρος ασφαλίστρων, μία ασφαλιστική εταιρία ενισχύει την φε-

ρεγγυότητά της, καθώς μειώνεται η έκθεση της στον κίνδυνο. 

 

2.3 Αντασφάλιση και Φερεγγυότητα Ⅱ (Solvency Ⅱ) 

Ένας σημαντικός λόγος που η αντασφάλιση εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευ-

ταία χρόνια είναι η εφαρμογή του κανονισμού «Φερεγγυότητα Ⅱ» (Solvency Ⅱ). 

Εν συντομία υπό την οδηγία «Φερεγγυότητα Ⅱ» γίνεται επαναξιολόγηση της φερεγ-

γυότητα των ασφαλιστικών εταιριών με σκοπό την 

• Κατάλληλη προστασία των ασφαλισμένων 

• Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

• Παγίωση δίκαιων και σταθερών αγορών 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών 

σε διεθνές επίπεδο 

 

Η «Φερεγγυότητα Ⅱ» βασίστηκε στο αντίστοιχο πλαίσιο που αφορά την κεφαλαιακή 

επάρκεια των Τραπεζικών ιδρυμάτων, την «Βασιλεία Ⅱ» (Basel Ⅱ) και υιοθέτησε την 

μέθοδο των «3 πυλώνων» (3 Tiers), ήτοι  

I. Ποσοτικές Απαιτήσεις: Κατά τον Πυλώνα 1 γίνεται η αποτίμηση Ενεργητικού 

Παθητικού και ο υπολογισμός των Επενδύσεων, των Ιδίων Κεφαλαίων, των 

Τεχνικών Αποθεμάτων (Technical Provisions) και των Κεφαλαιακών Απαιτή-

σεων MCR (Minimum Capital Requirements) και SCR (Solvency Capital Re-

quirements) 

II. Ποιοτικές Απαιτήσεις και Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης: Στον Πυλώνα 

2 λαμβάνει χώρο η αξιολόγηση για την επάρκεια των κεφαλαίων φερεγγυότη-

τας, τόσο από την εσωτερική αξιολόγηση της ασφαλιστικής εταιρίας μέσω της 

Εσωτερικής Εκτίμησης Κινδύνων Φερεγγυότητας – ORSA (Own Risk Sol-

vency Assessments), όσο και από την εποπτική αρχή η οποία θα αποφανθεί 

για τη έγκριση των εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού του SCR, εάν δεν έχει 

γίνει χρήση της τυποποιημένης μεθόδου (Standard Approach)  

III. Δημοσιοποίηση και Αναφορά: Οι ασφαλιστικές εταιρίες υποβάλλουν στην ε-

ποπτική αρχή όλη την αναγκαία πληροφόρηση με σκοπό να αξιολογηθεί η κα-

τάσταση της ασφαλιστικής εταιρίας ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφά-
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σεις1 και εν συνεχεία γίνεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο ευρύ 

κοινό. 

 

Συνεπώς υπό καθεστώς Solvency Ⅱ, οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να 

παρακρατούν κεφάλαια ανάλογα με τους κινδύνους που έχουν αναλάβει, με σκοπό 

τόσο την ενίσχυση της φερεγγυότητας τους όσο και την σταθερότητα της ασφαλιστι-

κής αγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας SCR είναι μία προοπτικά υπολογιζόμενη 

συνολική απαίτηση η οποία λαμβάνει υπόψη την καθαρή επίπτωση όλων των τεχνι-

κών μείωσης κινδύνου. Μία εξαιρετικά σημαντική και συνήθης στρατηγική είναι η 

Αντασφάλιση. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιώντας την αντασφάλιση μία ασφα-

λιστική εταιρία επιτυγχάνει την μείωση των απαραίτητων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

SCR. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, για τον επιμερισμό του κινδύνου συνηθίζεται οι αντα-

σφαλιστικές συμβάσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ αντασφαλιζόμενου και πολλών 

αντασφαλιστικών εταιριών. Στην συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 1, σύμφωνα με την 

Fitch Ratings (Global Reinsurance guide), στον οποίο εμφανίζονται τα απαιτούμενα 

κεφάλαια που πρέπει να διατηρεί μία ασφαλιστική εταιρία σύμφωνα με την «φερεγ-

γυότητα Ⅱ» ανάλογα με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει στην κατοχή της, 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου χρεοκοπίας της αντασφαλιστικής εταιρίας (τα πο-

σά του πίνακα είναι σε ευρώ και αντιστοιχούν στην περίπτωση που η αναμενόμενη 

ζημία σε περίπτωση χρεοκοπίας είναι 1,250 ευρώ).  

Πίνακας 1.Capital Required 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι ευθέως ανάλογα τό-

σο με το πλήθος των αντασφαλιστικών εταιριών που χρησιμοποιεί μία ασφαλιστική 

εταιρία, όσο και την αξιολόγηση αυτών (Credit Rating) από τους οίκους αξιολόγησης 

                                                           
1 Οι τρείς πιθανές αποφάσεις είναι: Συμμόρφωση με τον κανονισμό , Σχέδιο ανάκαμψης , Ανάκληση 
Άδειας Λειτουργίας 

Counterparty Default Capital Required by Rating and No. of Rein-

surers 

 Number of Reinsurers 

Reinsurer Credit Rating 1 2 3 4 5 

AAA 8 7 6 6 6 

AA 19 16 15 14 14 

A 42 35 32 31 30 

BBB 92 77 71 68 66 

BB 340 284 263 252 245 

B 625 523 483 462 448 
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πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agencies)2. Όσο περισσότεροι αντασφαλι-

στές τόσο το καλύτερο. Όσο καλύτερη η αξιολόγηση του αντασφαλιστή, τόσο λιγό-

τερα κεφάλαια απαιτούνται. 

 

2.4 Είδη Αντασφάλισης 

2.4.1 Προαιρετική Αντασφάλιση (Facultative Reinsurance) 

Η Προαιρετική Αντασφάλιση βασίζεται στην μέθοδο προσφοράς και αποδοχής κατά 

την οποία ο αντασφαλιστής, ελέγχοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιολογώντας 

τον κίνδυνο, διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε κίνδυνο που του 

προσφέρεται από τον ασφαλιστή. Η προαιρετική αντασφάλιση μπορεί να είναι ανα-

λογική ή μη αναλογική και έχει εφαρμογή για κινδύνους ιδιαίτερης επικινδυνότητας. 

Συνήθως χρησιμοποιείται είτε για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερου κινδύνου ο οποί-

ος δεν καλύπτεται καθόλου από άλλες αντασφαλιστικές συμβάσεις, είτε λειτουργεί 

συμπληρωματικά για την κάλυψη ζημιών που ξεπερνούν τα προκαθορισμένα ποσά 

που παρέχονται με άλλες συμβάσεις. 

2.4.2 Συμβατική Αντασφάλιση (Treaty Reinsurance) 

Κατά την συμβατική αντασφάλιση ο ασφαλιστής και ο αντασφαλιστής συζητούν,     

διαπραγματεύονται και υπογράφουν τους όρους της σύμβασης υπό τους οποίους ο α-

ντασφαλιστής καλύπτει ένα καθορισμένο μερίδιο όλων των ασφαλιστηρίων συμβο-

λαίων που εκδίδει η εκχωρούσα εταιρεία τα οποία καθορίζονται στην σύμβαση (π.χ. 

βλέπε Cass, Kensicki, Gary, Reinarz, (1997)).Στην περίπτωση που η σύμβαση υπο-

χρεώνει τον αντασφαλιστή να δεχθεί όλους τους κινδύνους που έχει αναλάβει ο α-

σφαλιστής και εκχωρήθηκαν στην σύμβαση ονομάζεται Υποχρεωτική (Obligatory). 

Στην περίπτωση που επιτρέπει στον ασφαλιστή να επιλέξει τους κινδύνους που επι-

θυμεί να παραχωρήσει, ενώ ο αντασφαλιστής υποχρεούται να αποδεχθεί τους εν λόγω 

κινδύνους τότε καλείται Προαιρετική-Υποχρεωτική (Facultative-Obligatory). 

2.4.2.1 Αναλογική Αντασφάλιση (Proportional Reinsurance) 

Αναλογική αντασφάλιση ορίζεται το είδος αντασφάλισης κατά το οποίο η εκχώρηση 

του κινδύνου, ο καταμερισμός του ασφαλίστρου και η καταβολή της αποζημίωσης σε 

περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος, υπολογίζονται κατά την ίδια αναλογία. Στην ανα-

λογική αντασφάλιση, ο αντασφαλιστής (𝑌) καλείται να αναλάβει ένα προσυμφωνη-

μένο ποσοστό του κινδύνου, το υπόλοιπο το αναλαμβάνει ο ασφαλιστής (𝑋). Ένα τέ-

τοιου είδους ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί και η συνασφάλιση (Coinsurance)  κατά 

την οποία η ηγέτιδα εταιρία (Leader) αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του κινδύ-

νου και οι συνασφαλιστές (Followers) ακολουθούν τους όρους που έχει ορίσει η ηγέ-

τιδα εταιρία. Σε περίπτωση που έχουμε ίδια αναλογία σε όλες τις καλύψεις ονομάζε-

                                                           
2 Οι οίκοι αξιολόγησης διαβαθμίζουν τις ασφαλιστικές εταιρίες σε κατηγορίες ανάλογα με την πιστο-
ληπτική τους ικανότητα. Γνωστότεροι αυτών Moody’s, η Standard & Poor’s (S&P) και η Fitch 
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ται αντασφάλιση Σταθερού Ποσοστού (Quota Share). Εάν η αναλογία, σχετικά με 

κάθε κάλυψη που ορίζεται και παρέχεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διαφέρει, ο-

νομάζεται Αντασφάλιση Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου ή Αντασφάλιση Πλεονάζοντος 

Μεριδίου (Surplus Share).  

 

1. Αναφορικά με την αντασφάλιση Σταθερού Ποσοστού 
 

Η αντασφάλισης Σταθερού Ποσοστού είναι μία σύμβαση αντασφάλισης κατά την ο-

ποία ο εκχωρητής παραχωρεί ένα προκαθορισμένο ποσοστό, ίδιο για όλους τους κιν-

δύνους που έχει αναλάβει, και ο αντασφαλιστής υποχρεούται να αναλάβει αυτό το 

ποσοστό.   

Αριθμητικό Παράδειγμα: Η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) εκχωρεί μέρος του κινδύνου 

με αντασφάλιση κατ’ αναλογία για 60% στην αντασφαλιστική εταιρία (𝑌). Θεωρώ-

ντας ότι το συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης για τον συγκεκριμένο κίνδυνο είναι 

500,000€ και το rate της ασφάλισης 0.3% ας εξετάσουμε (α) πώς μοιράζονται τα α-

σφάλιστρα, (β) πώς αποζημιώνεται μία ζημιά 100,000€, (γ) πώς αποζημιώνεται μία 

ζημιά 300,000€, (δ) πώς αποζημιώνεται μία ζημιά 600,000€ 

α) Συνολικά ασφάλιστρα  𝛱 =
3

1,000
∙ 500,000€ = 1,500€ 

Αναλογικά με το μέρος του κινδύνου που έχουν αναλάβει ό ασφαλιστής θα καρπωθεί 

𝛱(𝑋) = 0.4 ∙ 1,500€ = 600€ 

και αντίστοιχα ο αντασφαλιστής  

𝛱(𝑌) = 0.6 ∙ 1.500€ = 900€. 

β) Ο ασφαλιστής (𝑋) καταβάλει αποζημίωση 

𝐶(𝑋) = 0.4 ∙ 100,000€ = 40,000€ , 

ενώ ο αντασφαλιστής (Y)  

𝐶(𝑌) = 0.6 ∙ 100,000€ = 60,000€ . 

γ) Ο ασφαλιστής (𝑋) καταβάλει αποζημίωση 

𝐶(𝑋) = 0.4 ∙ 300.000€ = 120.000€ , 

ενώ ο αντασφαλιστής (Y)  

𝐶(𝑌) = 0.6 ∙ 300.000€ = 180,000€ . 

δ) Το μέγιστο όριο ευθύνης της ασφάλισης είναι 500,000€ συνεπώς, 

𝐶(𝑋) = 0.4 ∙ 500,000€ = 200,000€ 
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και 

𝐶(𝑌) = 0.6 ∙ 500,000€ = 300,000€ . 

Στο Γράφημα 2 που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά αποζημίωσης της ασφαλιστικής 

και της αντασφαλιστικής εταιρίας για τις ζημιές που προέκυψαν με την μέθοδο της 

αντασφάλισης Σταθερού Ποσοστού. 

 

Γράφημα 2. Quota Share 

Χρησιμοποιώντας την αντασφάλιση Σταθερού Ποσοστού μία ασφαλιστική εταιρία 

καταφέρνει να αναλαμβάνει κινδύνους τους οποίους δεν θα μπορούσε να αναλάβει 

μόνη της, καθώς θα ανέβαζε τον κίνδυνο συγκέντρωσης και όχι μόνο, αυξάνοντας 

έτσι το χαρτοφυλάκιο της.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, με αυτό τον τρόπο ο εκχωρητής δεν βελτιώνει την ισορρο-

πία του χαρτοφυλακίου του, καθώς το μέγεθος των κινδύνων που διατηρεί δεν είναι 

ομοιογενές διότι κρατά ένα σταθερό ποσοστό όλων των κινδύνων, που είναι διαφό-

ρων μεγεθών. 

Επιπλέον, οφείλουμε να τονίσουμε πως ο κίνδυνος εκχωρείται και διαμοιράζεται ανα-

λογικά ανεξαρτήτως του ύψους της ζημιάς. Μια τεράστια ζημιά θα έχει εξίσου δυσά-

ρεστες οικονομικές συνέπειες. Αυτός ο τρόπος αντασφάλισης δεν προβλέπεται για 

την αντιμετώπιση μεγάλων, πόσο μάλλον καταστροφικών ζημιών, καθώς δεν υπάρχει 

ανώτατο όριο ευθύνης. 

 

2. Αναφορικά με την αντασφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου 

 

Η Αντασφάλιση Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου ή αντασφάλισης Πλεονάζοντος Μεριδί-

ου (Surplus Share) είναι μία συμβατική αντασφάλιση κατά την οποία ο ασφαλιστής 

επιλέγει το όριο ιδίας κράτησης (retention limit), το ποσό που αναλαμβάνει ο ασφα-

λιστής, και το υπερβάλλον ποσό (surplus),το ποσό που καλείται να αναλάβει ο αντα-

σφαλιστής, το εκχωρεί στον αντασφαλιστή. Ουσιαστικά η αντασφάλισης Πλεονάζο-
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ντος Μεριδίου είναι μία μεταβλητή quota share σύμβαση, κατά την οποία το ποσοστό 

εκχώρησης (μερίδιο του αντασφαλιστή) αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος του 

κινδύνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η έκθεση του εκχωρητή στον κίνδυνο να μην ξε-

περνά κάποιο ποσό, το όριο ιδίας κράτησης. Η αντασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει 

κινδύνους πάνω από μία “γραμμή” (line) και το ανώτατο όριο ευθύνης είναι πολλα-

πλάσιο του ορίου ιδίας κράτησης και ονομάζεται επίπεδο κάλυψης (lines of cover).  

Εάν ορίσουμε μέγιστο όριο ιδίας κράτησης 𝑅 και το επίπεδο κάλυψης 𝐿τότε η συνο-

λική αποζημίωση θα είναι  

𝑇 = (1 + 𝐿) ∙ 𝑅 , 

όπου ο ασφαλιστής καλείται να αποζημιώσει το όριο ιδίας κράτησης 𝑅και η αντα-

σφαλιστική εταιρία 𝐿 επίπεδα κάλυψης αυτού του ορίου (𝐿 ∙ 𝑅). Στην περίπτωση που 

η αποζημίωση είναι 𝑡 ≤ 𝑇, και καθώς το επίπεδο κάλυψης δεν μεταβάλλεται, τότε το 

όριο ιδίας κράτησης θα είναι 𝑟 ≤ 𝑅. 

Υπάρχει η δυνατότητα ο ασφαλιστής να συνάψει δύο συμβάσεις αντασφάλισης υπερ-

βάλλοντος Κεφαλαίου με σκοπό να προστατευτεί από μεγάλες ζημιές. Η αντασφάλι-

ση πρώτου επιπέδου ονομάζεται (First Surplus Treaty) και η σύμβαση δευτέρου επι-

πέδου (Second Surplus Treaty). Και οι δύο συμβάσεις βασίζονται στο ίδιο όριο ιδίας 

κράτησης του ασφαλιστή και το κόστος της ζημιάς κατανέμεται σύμφωνα με την α-

ναλογία που έχουν προκαθοριστεί της μορφής 1: 𝐿1: 𝐿2, όπου 𝐿1 το επίπεδο κάλυψης 

της αντασφάλισης πρώτου επιπέδου και 𝐿2 το επίπεδο κάλυψης της αντασφάλισης 

δευτέρου επιπέδου. 

Το πλεονέκτημα σε τέτοιου είδους αντασφαλιστικές συμβάσεις είναι το γεγονός ότι η 

αντασφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου εφαρμόζεται για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά και 

έχει ως αποτέλεσμα ο ασφαλιστής να μπορεί να εφαρμόσει την σύμβαση για κινδύ-

νους στους οποίους η διασπορά των ζημιών είναι μεγάλη. 

Ο υπολογισμός του ορίου ιδίας κράτησης και η αναλογία του εκχωρούμενου ποσού, 

θα προκύψει είτε χρησιμοποιώντας ως οδηγό το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

είτε την Μέγιστη Αναμενόμενη ζημιά (Expected Maximum Loss). Παραδείγματος 

χάριν αν ένας όμιλος εταιριών έχει ασφαλίσει ολόκληρες τις εγκαταστάσεις του ανά 

την Ελλάδα, είναι απίθανο μία πλημμύρα να πλήξει όλη την ασφαλιζόμενη περιουσί-

α. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η αντασφάλιση Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου για 

τον κίνδυνο της πλημμύρας θα βασιστεί στη μέγιστη αναμενόμενη ζημιά, η οποία θα 

είναι το πολύ ίση με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιομίας εγκατάστασης και όχι του συνο-

λικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν γίνεται σαφής ο τρόπος που λειτουργεί η αντα-

σφάλιση Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου και ο λόγος που η αντασφάλιση βοηθάει τις α-

σφαλιστικές εταιρίες να περιορίζουν τις απώλειες τους ως αντάλλαγμα την μεταβίβα-

ση μέρος του ασφαλίστρου. 
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Αριθμητικό Παράδειγμα: Η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) αναλαμβάνει έναν κίνδυνο με 

ανώτατο όριο ευθύνης 500,000€. Με σκοπό να εκχωρήσει μέρος του κινδύνου, για 

μία συγκεκριμένη κάλυψη, συνάπτει σύμβαση Πλεονάζουσας αντασφάλισης με την 

αντασφαλιστική εταιρία (𝑌). Το όριο ιδίας κράτησης της ασφαλιστικής εταιρίας είναι 

50,000€. Επιπροσθέτως, η σύμβαση αναφέρει ότι η αντασφαλιστική εταιρία αναλαμ-

βάνει 9 τμήματα πλέον του ορίου ιδίας κράτησης. Καθώς ο ασφαλιζόμενος πληρώνει 

1,500€ ετήσια ασφάλιστρα για την κάλυψη αυτή, ας εξετάσουμε πώς αποζημιώνεται-

σε μία ενδεχόμενη ζημιά  (α) 20,000€, (β) 100,000€, (γ) 300,000€, (δ) 600,000€. 

α) Η αποζημίωση καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστή 

𝐶(𝑋) = 20,000€ και 𝐶(𝑌) = 0 . 

β) Ο ασφαλιστής (𝑋) καταβάλει αποζημίωση  

𝐶(𝑋) = 50,000€ , 

ενώ ο αντασφαλιστής (Y)  

𝐶(𝑌) = 100,000 − 50,000€ = 50,000€ , 

καταβάλει το ύψος της ζημιάς αφαιρώντας το όριο ιδίας κράτησης. 

γ) Ομοίως ο ασφαλιστής (𝑋) καταβάλει αποζημίωση 

𝐶(𝑋) = 50,000€ , 

ενώ ο αντασφαλιστής (Y)  

𝐶(𝑌) = 300,000 − 50,000€ = 250,000€ . 

δ) Καθώς υπάρχει ανώτατο όριο ευθύνης  ο ασφαλιστής (𝑋) καταβάλει αποζημίωση 

𝐶(𝑋) = 50,000€ 

και ο αντασφαλιστής (𝑌) καλείται να καταβάλει  

𝐶(𝑌) = 500,000 − 50,000€ = 450,000€ . 

Στην πράξη δεν έχει ιδιαίτερη εφαρμογή μία τέτοια υπόθεση καθώς θα ήταν ορθότερο 

η κάλυψη να παρέχεται για το 100% του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η δυ-

νατότητα της προαιρετικής αντασφάλισης με τον αντασφαλιστή (𝑍). Κάτω από αυτό 

το σενάριο ο ασφαλιστής (𝑋) θα παρέχει 50,000€ ο αντασφαλιστής (𝑌)  450,000€ και 

ο αντασφαλιστής (𝑍) με προαιρετική αντασφάλιση 100,000€. 

Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά αποζημίωσης της ασφαλιστικής 

και της αντασφαλιστικής εταιρίας, για τις ζημιές που προέκυψαν με την μέθοδο της 

αντασφάλισης Πλεονάζοντος Μεριδίου. 
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Γράφημα 3. Surplus Share 

Καθώς η αντασφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου είναι μία σύμβαση η οποία δεν έχει 

εφαρμογή τόσο σε ατομικό επίπεδο αλλά ισχύει για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, ας 

υποθέσουμε τα κάτωθι ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η χρήση αυτής της με-

θόδου. 

Αριθμητικό Παράδειγμα: Η ασφαλιστική εταιρία (𝑋)συνάπτει σύμβαση αντασφάλι-

σης Υπερβάλλοντος Κεφαλαίου 5 «γραμμών» με την αντασφαλιστική εταιρία (𝑌) για 

τους κινδύνους πυρκαγιάς που απορρέουν από ένα χαρτοφυλάκιο. Το όριο ιδίας κρά-

τησης είναι 100,000€ και η μέγιστη κάλυψη που παρέχει η αντασφαλιστική εταιρία 

είναι 500,000€. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, εμφανίζεται το σενάριο στο οποίο εκ-

χωρούνται οι κίνδυνοι ενός χαρτοφυλακίου με αντασφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου 

και οι ζημιές που προέκυψαν. 

Σενάριο Αντασφάλισης Πλεονάζοντος Μεριδίου 
(τα ποσά σε χιλ. €) 

Α-

σφα-

λιστή-
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Παρακρα-
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Ζημιά-
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μίωση 

Παρακρα-
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Ζημιά 

Εκχωρη-

θείσα 

Ζημιά 

 

1 50 50 0 0% 40 40 0  

2 120 100 20 16,6% 60 50 10  

3 120 100 20 16,6% 120 100 20  

4 250 100 150 60% 100 40 60  

5 250 100 150 60% 250 100 150  

6 400 100 300 75% 300 75 225  

7 600 100 500 83,3% 600 100 500  

8 800 100+200 500 62,5% 200 75 125  

9 800 100+200 500 62,5% 800 100+200 500  

 10 1.000 100+400 500 50% 1.000 100+400 500  
Πίνακας 2. Surplus Share 
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Επιμερισμός Αποζημίωσης

Ασφαλιστής Αντασφαλιστής
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Για ασφαλιζόμενα κεφάλαια μικρότερα από 100,000€ ο αντασφαλιστής δεν έχει κα-

μία υποχρέωση να αποζημιώσει. Για ασφαλιζόμενα κεφάλαια μεταξύ 100,000€ και 

600,000€ ο αντασφαλιστής αποζημιώνει αναλογικά με αναλογία 1:5. Τέλος, για ζη-

μιές η οποίες υπερβαίνουν τις 600,000€ ο αντασφαλιστής αποζημιώνει μέχρι το ανώ-

τατο όριο ευθύνης, ήτοι 500,000€, το υπερβάλλον ποσό καλείται να το καταβάλει ο 

ασφαλιστής. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τα ποσά άνω των 600,000€ ο α-

σφαλιστής μπορεί να υπογράψει σύμβαση αντασφάλισης δευτέρου επιπέδου με αντα-

σφαλίστική εταιρία (𝑍). Στο Γράφημα 4 που ακολουθεί, εμφανίζονται τα ποσά απο-

ζημίωσης της ασφαλιστικής και της αντασφαλιστικής εταιρίας για τις ζημιές που 

προέκυψαν με την μέθοδο της αντασφάλισης Πλεονάζοντος Μεριδίου κάτω από το 

σενάριο του χαρτοφυλακίου 10 συμβολαίων. 

 

Γράφημα 4. Surplus Share 

Όπως είθισται, η αντασφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου χρησιμοποιείται για σύνολο 

χαρτοφυλακίου και μεγάλους κινδύνους, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε ατομικό επίπεδο. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τους παραπάνω πίνακες/γραφήματα3 η αντα-

σφάλιση Πλεονάζοντος Μεριδίου είναι προτιμότερη από την αντασφάλιση Σταθερού 

Ποσοστού καθώς περιορίζει την ζημία συγκεκριμένων κινδύνων αλλά έχει δυσκολό-

τερη διαχείριση καθώς πρέπει να γίνει επιμερισμός και εκτενέστερη καταγραφή των 

εκχωρούμενων κινδύνων. Παρόλα ταύτα κρίνεται ακατάλληλη για τεράστιες καλύ-

ψεις αστικής - περιβαλλοντολογικής ευθύνης και ανεπαρκής για τεράστιες απώλειες 

καταστροφικών φυσικών φαινομένων. 

                                                           
3 Βλέπε Γράφημα3, Πίνακα2 και Γράφημα4. 
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2.4.2.2 Μη Αναλογική Αντασφάλιση (Non-Proportional Reinsurance) 

Με την μη αναλογική αντασφάλιση ο αντασφαλιστής καλείται να αποζημιώσει μόνο 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζημιά, ή ακόμα καλύτερα το σύνολο τον απαιτή-

σεων, ξεπερνούν ένα “κατώφλι” το οποίο καλείται “retention” ή“priority” σε ελεύθε-

ρη μετάφραση “κράτηση” ή “προτεραιότητα”. 

Οι κύριοι τύποι της μη αναλογικής αντασφάλισης είναι της Υπερβάλλουσας Ζημιάς 

(Excess of Loss) και η σύμβαση Περιορισμού Ζημιάς (Stop Loss). 

• Κατά την αντασφάλιση Περιορισμού Ζημιάς σε περίπτωση που το συνολικό 

μέγεθος των ζημιών δεν θα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο πο-

σοστό των ετήσιων ασφαλίστρων, ο αντασφαλιστής δεν έχει καμία συμβατική 

υποχρέωση να παρέχει αποζημίωση. Το υπερβάλλον ποσό μπορεί να είναι κά-

ποιο ποσοστό, όπως ο λόγος Πληρωθείσες αποζημιώσεις ⁄ Εγγεγραμμένα α-

σφάλιστρα. Μια τέτοια κάλυψη μπορεί να είναι της μορφής: για ένα ημερολο-

γιακό έτος (12 μήνες) παρέχεται κάλυψη για ποσό που υπερβαίνει το 90% του 

δείκτη ζημιών (claim ratio) και μέχρι ποσοστό ίσο με 140%. 

 

Η αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας συναντάται σε τρείς βασικές μορφές: Αντα-

σφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας ενός συνολικού κινδύνου (Risk Excess of Loss), 

Καταστροφική Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας (Catastrophe Excess of Loss), 

Αντασφάλιση ποσού Υπερβάλλουσας Ζημιάς σε συνολικές Ζημιές (Aggregate Excess 

of Loss) 

• Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας ενός συνολικού κινδύνου, θα χρησιμο-

ποιηθεί στην περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία θέλει κάλυψη για έναν 

συγκεκριμένο κίνδυνο αθροιστικά για το σύνολο των ζημιών. Παραδείγματος 

χάριν μια αντασφαλιστική σύμβαση μπορεί να είναι της μορφής: Η αντασφα-

λίστρια (𝑌) αναλαμβάνει κινδύνους που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιο της 

ασφαλίστριας (𝑋) λόγω τρομοκρατικών ενεργειών για ποσό (𝑎) άνω των 

10,000,000€, και προαιρετικά ως το ποσό (𝛽) 20,000,000€. Σε περίπτωση 

που οι συνολικές απαιτήσεις της ασφαλιστικής εταιρίας υπολείπονται το ποσό 

(𝑎) η αντασφαλιστική εταιρία δεν θα καταβάλει αποζημίωση, ενώ αν οι συ-

νολικές απαιτήσεις λόγω τρομοκρατικών ενεργειών υπερβούν το “κατώφλι” 

(𝑎), θα καταβάλλει αποζημίωση στην ασφαλιστική εταιρία το υπερβάλλον 

ποσό, ήτοι, ζημία μείον το κατώφλι και μέχρι το ποσό (𝛽). 

•  Αντασφάλιση ποσού Υπερβάλλουσας Ζημιάς σε συνολικές Ζημιές, θα χρησι-

μοποιηθεί στην περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία αναζητά κάλυψη απο-

κλειστικά και μόνο για απαιτήσεις που θα προκύψουν από ένα γεγονός το ο-

ποίο θα γεννήσει μεγάλες-πολλαπλές απαιτήσεις. Πολλές φορές σε ασφαλι-

στήρια συμβόλαια του κλάδου πυρός ή ασφαλιστήρια συμβόλαια τεχνικών 

ασφαλίσεων (μηχανικών βλαβών) που περιέχουν καλύψεις στοιχείων της φύ-

σης, υπάρχει ο όρος των 72 ωρών (72-hours clause). Με τον όρο των 72 ωρών 

διευκρινίζεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ότι κάθε ζημιά από σεισμό, 
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πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, και άλλα φυσικά φαινόμενα θα αποτελεί μία 

ξεχωριστή αποζημίωση με την προϋπόθεση ότι εάν συμβούν περισσότερες 

από μία ζημιές εντός περιόδου72 ωρών οι ζημιές αυτές θα θεωρηθούν ως μία 

ζημιά. Ο ρόλος της αντασφάλισης ποσού Υπερβάλλουσας Ζημιάς σε συνολι-

κές Ζημιές είναι σημαντικός, καθώς η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να καλυφ-

θεί για ζημίες οι οποίες θα δημιουργήσουν αθροιστικά τεράστιες ζημιές με 

ανυπολόγιστες οικονομικές απώλειες. 

Παραδείγματος χάριν, ας αναλογιστούμε τι απαιτήσεις θα δημιουργούσε η 

πτώση ενός αεροσκάφους σε ένα εμπορικό κέντρο, μία πυρκαγιά η οποία πήρε 

ανεξέλεγκτη έκταση σε μία δασώδη αλλά πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

• Καταστροφική Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας (Catastrophe Excess of 

Loss), θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ενός καταστροφικού γεγονότος του 

οποίου η εμφάνιση θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην ασφαλιστική εται-

ρία. Τέτοια καταστροφικά γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν κυρίως φυσικά 

φαινόμενα όπως σεισμός, πλημμύρες-τσουνάμι, ανεμοθύελλα- τυφώνες, παγε-

τός-ξηρασία-βροχόπτωση. 

 

Ολοκληρώνοντας, η μη αναλογική αντασφάλιση έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Δί-

νει την δυνατότητα σε μια ασφαλιστική εταιρία να αναλαμβάνει κινδύνους για τους 

οποίους διαφορετικά θα χρειαζόταν επιπλέον κεφάλαια. Χρησιμοποιώντας τους τρό-

πους αντασφάλισης Υπερβάλλουσας Ζημίας ενός συνολικού κινδύνου, Καταστροφι-

κή Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζημίας, Αντασφάλιση ποσού Υπερβάλλουσας Ζη-

μιάς σε συνολικές Ζημιές εξαλείφει  τον κίνδυνο σχηματισμού αναγκαίου περιθωρίου 

φερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, μετριάζει την έκθεση στον κίνδυνο, γνωρίζοντας εκ 

των προτέρων το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει. 

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι με ποια  συχνότητα θα ενεργοποιείται ένα τέτοιο 

ασφαλιστικό πρόγραμμα ανάλογα το ύψος της υπερβάλλουσας ζημίας. 

Καθώς πρόκειται για αντασφάλιση με ακριβό ασφάλιστρο πιο πρέπει να είναι το κα-

τώφλι-όριο ιδίας κράτησης-Excess of Loss σε μια τέτοιου είδους αντασφάλιση, ώστε 

το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό (κόστος) αλλά ταυτόχρονα να είναι ελκυστικό προς 

την ασφαλιστική εταιρία. 

Ερωτήματα τέτοιου σκοπού θα αναλύσουμε στην παρούσα εργασία και την βοήθεια 

της θεωρίας Ακραίων Τιμών, ειδικότερα κάτω από την μέθοδο POT (Peaks over 

Threshold) και την GPD (Generalized Pareto Distribution) (π.χ. βλ. Reiss and Thomas 

(2007)) 
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3. Θεωρία Ακραίων Τιμών 
3.1 Εισαγωγή 

Όπως είναι λογικό μία ασφαλιστική εταιρία θα έχει ζημίες για τους κινδύνους που 

έχει αναλάβει. Ας υποθέσουμε ότι οι τυχαίες μεταβλητές 𝑋𝑖 δηλώνουν τις (ημερήσιες) 

απώλειες – αποζημιώσεις από το σύνολο ενός χαρτοφυλακίου οι οποίες είναι μεταξύ 

τους ανεξάρτητες και δεν εμφανίζουν κάποια σχετική περιοδικότητα. Όταν θα προκύ-

ψει μία ζημιά, θα ανοίξει ένας φάκελος ζημιάς. Το προς αποζημίωση ποσό το οποίο 

θα υποχρεωθεί τελικά να καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία συνήθως διαφέρει 

από το ποσό της απαίτησης του πελάτη και το ποσό της ζημιάς. Ο λόγος  που συμβαί-

νει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα πραγματοποιηθεί  πραγματογνωμοσύνη, θα 

ελεγχθούν  οι όροι του συμβολαίου και θα αφαιρεθούν τυχόν απαλλαγές . Για την οι-

κονομία όμως της εργασίας θα θεωρήσουμε ότι οι παρατηρήσεις αφορούν τα προς 

αποζημίωση ποσά και καταβάλλονται άμεσα χωρίς να υπολογίσουμε εξέλιξη ζημιάς 

(δικαστήρια, αντιδικίες, αναβίωση ζημιάς κτλ) 

 Αν λοιπόν 𝑋1, 𝑋2 , 𝑋3, … , 𝑋𝑛 ένα τυχαίο δείγμα 𝑛 ανεξάρτητων και ισόνομων (συμβ. 

iid) τυχαίων μεταβλητών 𝑋𝑖, η ασφαλιστική εταιρία θέλει να ασχοληθεί με τις μεγά-

λες αποζημιώσεις ώστε με την βοήθεια της θεωρίας ακραίων τιμών να μπορέσει να 

κατανοήσει μελετήσει και ερμηνεύσει τις ιδιότητές τους.  

Συνεπώς, συμβολίζουμε με 𝑋(1), 𝑋(2) ,𝑋(3), … , 𝑋(𝑛) το διατεταγμένο δείγμα 𝑛 ανεξάρ-

τητων και ισόνομων (συμβ. iid) τυχαίων μεταβλητών 𝑋𝑖 , η 𝑋(1) είναι η ελάχιστη πα-

ρατήρηση και αντίστοιχα η 𝑋(𝑛) την οποία θα συμβολίσουμε με 𝑀𝑛 θα αντιστοιχεί 

στην μέγιστη παρατήρηση.  

Η συνάρτηση κατανομής της μέγιστης παρατήρησης  

𝑀𝑛 = 𝑋(𝑛) = 𝑚𝑎𝑥{𝑋1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑛}  

είναι, 

  𝐹𝑀𝑛(𝑥) = 𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝑚𝑎𝑥{𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} ≤ 𝑥)                            

= 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥, 𝑋2 ≤ 𝑥,… , 𝑋𝑛 ≤ 𝑥) 

=∏𝑃(

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 ≤ 𝑥) = 𝐹(𝑥)
𝑛 

όπου 𝐹 είναι η συνάρτηση κατανομής των 𝑋1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑛. Όπως είναι λογικό μπορούν 

να βγουν συμπεράσματα και για την ελάχιστη παρατήρηση καθώς συνδέεται άμεσα 

με την μέγιστη με τον τύπο:  

𝑚𝑖𝑛{𝑋1, 𝑋2 , 𝑋3, … , 𝑋𝑛} = −𝑚𝑎𝑥{−𝑋1, − 𝑋2 , −𝑋3, … , −𝑋𝑛} . 

Αφού η 𝐹(𝑥) είναι άγνωστη τότε και η σ.κ. της μέγιστης παρατήρησης 𝐹𝑀𝑛(𝑥) θα 

είναι άγνωστη. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την κατανομή της  𝐹𝑀𝑛(𝑥), 



 17 

κατά συνέπεια και την συμπεριφορά αυτής χρησιμοποιώντας τον νόμο των μεγάλων 

αριθμών (ΝΜΑ). Όσο το 𝑛 μεγαλώνει και τείνει προς το άπειρο, 𝑛 → ∞ η 𝐹𝑀𝑛(𝑥) 

εκφυλίζεται, δηλαδή 

𝐹𝑀𝑛(𝑥) =  𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝐹(𝑥)
𝑛 → {

0  , 𝑥 < 𝑥𝐹
  1  , 𝑥 > 𝑥𝐹

 , 

όπου με 𝑥𝐹 συμβολίζεται το δεξιό άκρο του στηρίγματος της 𝐹, 𝑥𝐹 = sup {𝑥 ∈

𝑅:  𝐹(𝑥) < 1}. Παρατηρούμε όμως ότι το παραπάνω δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

προσέγγιση της κατανομής της μέγιστης παρατήρησης. Για το λόγο αυτό θα αναζη-

τήσουμε προσέγγιση μέσω της ιδέα που χρησιμοποιείται κατά το κεντρικό οριακό 

θεώρημα. Παρόμοια με τον νόμο τον μεγάλων αριθμών (ΝΜΑ), το κεντρικό οριακό 

θεώρημα (ΚΟΘ) καθορίζει ότι ο δειγματικός μέσος 𝑋 συγκλίνει στο πληθυσμιακό 

μέσο μ με κάποια ταχύτητα σύγκλισης, συγκεκριμένα 

𝑋𝑛 − 𝜇

𝜎 √𝑛⁄ 𝑑
→  𝑁(0,1) 

Έτσι, με τον ίδιο τρόπο «κανονικοποιώντας» το 𝑀𝑛 με κατάλληλες ακολουθίες 

(𝑑𝑛) , (𝑐𝑛) μπορεί να συγκλίνει κατά κατανομή σε μία μη-εκφυλισμένη κατανομή 𝐺, 

δηλαδή 

𝑀𝑛 −  𝑑𝑛
𝑐𝑛 𝑑

→ 𝐺 

Για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα ξεκινάμε εξετάζοντας ποιες κατανομές 

μπορούν να εμφανιστούν στην θέση της 𝐺. Ένα σχετικό αποτέλεσμα δίνεται στην συ-

νέχεια. Καλούμε Max-Stable οποιαδήποτε (μη-εκφυλισμένη) κατανομή η οποία έχει 

την παρακάτω ιδιότητα (πρόκειται για ισότητα κατά κατανομή). 

𝑀𝑛 = 𝑚𝑎𝑥{𝑋1, 𝑋2 , 𝑋3, … , 𝑋𝑛} ≝𝑑 𝑐𝑛𝑋 + 𝑑𝑛 ,   𝑛 = 1,2, … 

Θεώρημα 1. Η κλάση των Max-Stable (μέγιστο ευσταθή) κατανομών, συμπίπτει με 

την κλάση των μη-εκφυλισμένων κατανομών που μπορούν να προκύψουν ως όριο ενός 

κανονικοποιημένου μεγίστου (MD), δηλαδή 𝑀𝑎𝑥 − 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ≡ 𝑀𝐷,  

Αυτό είναι ένα μεγάλο εύρημα για την θεωρία ακραίων τιμών καθώς,  ενώ 

𝑀𝑛 −  𝑑𝑛
𝑐𝑛 𝑑

→ 𝐺 

«κανονικοποιώντας» με �̃�𝑛 =
𝑐𝑛

𝑛
  και �̃�𝑛 = 𝑑𝑛 − 𝑑

𝑐𝑛

𝑛
, 𝑑 ∈ 𝑅 παρατηρούμε ότι 

𝑀𝑛 − �̃�𝑛
�̃�𝑛

= 
𝑀𝑛 −  𝑑𝑛 + 𝑑 

𝑐𝑛
𝑛

𝑐𝑛
𝑛

 =  𝑐
𝑀𝑛 −  𝑑𝑛
𝑐𝑛

+ 𝑑
𝑑
→  𝐺′ 
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Επομένως αν ένα «κανονικοποιημένο» μέγιστο 𝑀𝑛συγκλίνει σε μία κατανομή 𝐺 τότε 

με διαφορετική «κανονικοποίηση» θα συγκλίνει σε  μία κατανομή 𝐺′ η οποία όμως 

θα είναι του ίδιου τύπου με την 𝐺. Οι ακολουθίες (𝑑𝑛) , (𝑐𝑛) δεν είναι μοναδικές και 

μπορούν να καταλήξουν σε άλλη οριακή κατανομή αλλά οι κατανομές αυτές θα είναι 

πάντα ίδιου τύπου. Σημειώνεται ότι δύο 𝑋, 𝑌 (αντ. κατανομές) είναι του ίδιου τύπου 

αν  𝑌 =𝑑  𝑐𝑋 + 𝑑 για κάποια 𝑐, 𝑑. (δηλαδή θα διαφέρουν μόνο κατά παράμετρο θέσης 

και παράμετρο κλίμακας) 

Αποδεικνύεται λοιπόν το ακόλουθο θεμελιώδες αποτέλεσμα.  

Θεώρημα 2. (Fisher – Τippet 1928). Έστω 𝑋1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ανεξάρτητες και ισόνομες 

(iid) τυχαίες μεταβλητές. Αν υπάρχουν ακολουθίες  𝑑𝑛 ∈ 𝑅 , 𝑐𝑛 > 0 και μία μη-

εκφυλισμένη κατανομή 𝐺 ώστε 

𝑀𝑛 −  𝑑𝑛
𝑐𝑛

=
𝑚𝑎𝑥{𝑋1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑛} −  𝑑𝑛

𝑐𝑛 𝑑
→ 𝐺 

Τότε η 𝐺 θα είναι ίδιου τύπου με μία από τις ακόλουθες κατανομές: 

Frechet: 𝛷𝛼(𝑥) = {
0          , 𝑥 ≤ 0

𝑒−𝑥
−𝑎
 , 𝑥 > 0

  ,  α>0 

Weibull: 𝛹𝛼(𝑥) = {
𝑒−(−𝑥)

𝑎
 , 𝑥 ≤ 0

1        ,       𝑥 > 0
  ,  α>0 

Gumbel: 𝛬(𝑥) = 𝑒−𝑒
−𝑥
  , 𝑥 ∈  𝑅 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η μορφή της σ.κ. των τριών παραπάνω κα-

τανομών ακροτάτων (𝑎 = 2) 
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Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας της Frechet και της Weibull για διάφορες 

τιμές των παραμέτρων δίνονται στα ακόλουθα γραφήματα (το δεξιό γράφημα παρου-

σιάζει την γνωστή κατανομή Weibull ενώ στο θεώρημα Fisher-Tippet αναφέρεται η 

αντεστραμμένη Weibull)  

  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι  

𝑋~𝛬 ↔ 𝑒
𝑋
𝑎⁄ ~ 𝛷𝑎    ή   𝑋~𝛷𝑎 ↔ ln𝑋

𝑎 ~ 𝛬 ↔  −𝑋−1~ 𝛹𝑎 

 

3.2 Περιοχές έλξης 

Μία θετική συνάρτηση h στο (0,∞) καλείται ομαλής κύμανσης (regularly varying) 

στο ∞ με δείκτη α (συμβ. h ∈  ℜ𝛼) αν  

lim
𝑥→∞

ℎ(𝑡𝑥)

ℎ(𝑥)
= 𝑡𝑎 ,   𝑡 ≥ 0 . 

Αν 𝛼 = 0 τότε καλείται βραδείας κύμανσης (slowly varying) 
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Αν 𝑎 = −∞ δηλαδή το παραπάνω όριο είναι {
∞ , 𝛼𝜈 𝑡 ∈ (0,1)

0 , 𝛼𝜈 𝑡 ∈ (1,∞)
, τότε καλείται ταχείας 

κύμανσης (rapidly varying). 

Επιπλέον, κάθε h ∈  ℜ𝛼, α ∈ 𝑅 γράφεται και με την μορφή  ℎ(𝑥) = 𝑥𝑎𝐿(𝑥) όπου 𝐿 

κατάλληλη συνάρτηση βραδεία κύμανσης. 

 

Μία τυχαία μεταβλητή 𝛸 θα λέγαμε ότι ανήκει στην περιοχή έλξης μίας κατανομής 

ακροτάτων 𝐺 , συμβολικά 𝑋, 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝐺), αν υπάρχουν ακολουθίες  𝑑𝑛 ∈ 𝑅 , 𝑐𝑛 >

0 έτσι ώστε 

𝑀𝑛− 𝑑𝑛

𝑐𝑛 𝑑
→ 𝐺 . 

Δύο σ.κ. 𝐹, 𝐺 έχουν ισοδύναμη ουρά αν 𝑥𝐹 = 𝑥𝐺 και για κάποιο 𝑐 > 0 , 

lim
𝑥→𝑥𝐹

�̅�(𝑥)

�̅�(𝑥)
= 𝑐 

Το ενδιαφέρον συμπέρασμα σε αυτό είναι ότι αν δύο συναρτήσεις κατανομής έχουν 

ισοδύναμη ουρά τότε ανήκουν και στην ίδια περιοχή έλξης μίας κατανομής ακροτά-

των, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ακολουθίες (𝑑𝑛) , (𝑐𝑛). 

3.2.1 Περιοχή Έλξης της 𝛷𝛼 (Frechet)  

Αρχικά εξετάζουμε αν η συνάρτηση επιβίωσης (ουρά) της Frechet είναι ομαλής κύ-

μανσης, 

lim
𝑥→∞

�̅�𝛼(𝑡𝑥)

�̅�𝛼(𝑥)
 = lim

𝑥→∞

1 − 𝑒(−𝑡𝑥)
−𝑎

1 − 𝑒−𝑥
−𝑎 = lim

𝑥→∞

[−𝑎(𝑡𝑥)−𝑎−1𝑡]𝑒(−𝑡𝑥)
−𝑎

(−𝑎𝑥−𝑎−1)𝑒−𝑥
−𝑎

= lim
𝑥→∞

𝑡−𝑎𝑒(−𝑡𝑥)
−𝑎

𝑒−𝑥
−𝑎 =  𝑡−𝑎 

Άρα η Frechet έχει ουρά που είναι συνάρτηση ομαλής κύμανσης με δείκτη −𝑎. Η πε-

ριοχή έλξης της κατανομής Frechet  αποδεικνύεται ότι αποτελείται από όλες τις κατα-

νομές με ουρά ομαλής κύμανσης με δείκτη −𝑎. Συνεπώς οι κατανομές 𝐹 ∈

 𝑀𝐷𝐴(𝛷𝛼) αν και μόνο αν 𝑥𝐹 = ∞ 𝜅𝛼𝜄 𝐹 ̅ ∈  ℜ−𝑎 , 𝑎 > 0. 

Επιπλέον αν 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛷𝛼), τότε    

𝑀𝑛

𝑐𝑛 𝑑
→𝛷𝛼 , 

με ακολουθίες κανονικοποίησης 

𝑐𝑛 = 𝐹
←(1 − 𝑛−1) 𝜅𝛼𝜄 𝑑𝑛 = 0   , όπου 𝐹←(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛{𝑥: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑡[0,1]}. 
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Αποδεικνύεται ότι αν 𝐹 μία απόλυτα συνεχής συνάρτηση κατανομής (σ.κ.) με συνάρ-

τηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) 𝑓 και  

lim
𝑥→∞

𝑥𝑓(𝑥)

�̅�(𝑥)
= 𝛼 > 0  , 

τότε η 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛷𝛼). Στην 𝑀𝐷𝐴(𝛷𝛼) ανήκουν οι γνωστές κατανομές Pareto, Cau-

chy, Log-gamma, t-student. 

3.2.2 Περιοχή Έλξης της 𝛹𝛼 (Weibull) 

Αποδεικνύεται ότι μία κατανομή 𝐹 ∈ 𝑀𝐷𝐴(𝛹𝛼) αν και μόνο αν  

𝑥𝐹 < ∞ 𝜅𝛼𝜄 𝐹 ̅(𝑥𝐹 − 𝑥
−1)  ∈  ℜ−𝑎 , 𝑎 > 0.  

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η 𝛹𝛼 συνδέεται με την 𝛷𝛼 ως ακολούθως:   

        �̅�𝛼(𝑥) = �̅�𝛼(0 − 𝑥
−1) = �̅�𝛼(𝑥𝐹 − 𝑥

−1) καθώς το 𝑥𝐹 της 𝛹𝛼 είναι 0 (𝑥𝐹 = 0) . 

Επιπλέον αν 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛹𝛼) , τότε  

𝑀𝑛−𝑥𝐹

𝑐𝑛 𝑑
→𝛹 , 

με ακολουθίες κανονικοποίησης  

𝑐𝑛 = 𝑥𝐹 − 𝐹
←(1 − 𝑛−1) 𝜅𝛼𝜄 𝑑𝑛 = 𝑥𝐹   , όπου 𝐹←(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛{𝑥: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑡[0,1]} . 

Αποδεικνύεται ότι αν 𝐹 είναι μία απόλυτα συνεχής συνάρτηση κατανομής (σ.κ.) με 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) 𝑓 και 

lim
𝑥→∞

(𝑥𝐹−𝑥)𝑓(𝑥)

�̅�(𝑥)
=  𝑎 > 0 , 

τότε η 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛹𝛼). Στην 𝑀𝐷𝐴(𝛹𝛼) ανήκουν οι γνωστές κατανομές Ομοιόμορφη, 

Beta. 

3.2.3 Περιοχή Έλξης της 𝛬 (Gumbel) 

Αρχικά παρατηρούμε ότι 

lim
𝑥→∞

�̅�(𝑥)

𝑒−𝑥
= lim
𝑥→∞

1−𝑒−𝑒
−𝑥

𝑒−𝑥
= lim
𝑦→0

1−𝑒−𝑦

𝑦
= 1 . 

Επομένως η συνάρτηση 𝛬̅ είναι ταχείας κύμανσης και επίσης ισχύει ότι 

𝛬̅(𝑥) = 𝑐(x)∙𝑒−𝑥 , όπου η 𝑐(𝑥) → 1 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 → ∞ . 
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Η συνάρτηση κατανομής 𝐹 με  𝑥𝐹 ≤ ∞ ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛬) αν και μόνο αν μπορεί να αναπα-

ραστεί ως  

�̅�(𝑥) = 𝑐(x)∙𝑒
−∫

𝑔(𝑡)

𝑎(𝑡)
𝑑𝑡 

𝑥
𝑧   , 𝑧 < 𝑥 < 𝑥𝐹 

για κάποιο 𝑧 < 𝑥𝐹 , όπου 𝑐, 𝑔 είναι μετρήσιμες συναρτήσεις με, 

𝑐(𝑥) → 𝑐(0) > 0 , 𝑔(𝑥) → 1 όταν 𝑥 ↑ 𝑥𝐹 και 𝛼(°) μία θετική, απόλυτα συνεχής συ-

νάρτηση με πυκνότητα α΄ και lim
𝑥↑𝑥𝐹

𝑎′(𝑥) = 0 . 

Επιπλέον αν 𝐹 ∈  𝑀𝐷𝐴(𝛬) και ικανοποιώντας την παραπάνω αναπαράσταση, τότε  

𝑀𝑛 − 𝑑𝑛
𝑐𝑛 𝑑

→ 𝛬, 

με ακολουθίες κανονικοποίησης 

𝑐𝑛 = 𝑎(𝑑𝑛)   𝜅𝛼𝜄 𝑑𝑛 = 𝐹
←(1 − 𝑛−1)   , όπου 𝐹←(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛{𝑥: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑡[0,1]} . 

Ανάλογα με την κατανομή που προέρχονται τα δεδομένα και τις κατάλληλες ορισθεί-

σες σταθερές κανονικοποίησης, μπορούν να αποδειχθούν οι οριακές κατανομές ακρο-

τάτων καθώς επίσης να βρεθούν οι αντίστοιχες περιοχές έλξης (MDA) τους. Τα όσα 

αναφέρονται έως αυτό το σημείο παρατίθενται συγκεντρωτικά στο παρακάτω Πίνακα 

3 (Boutsikas M.V. (2008).    

Κατανομή 

Ακροτάτων 

Weibull Gumbel Frechet 

Συνάρτηση 

Κατανομής 

𝛹𝛼(𝑥) = 𝑒
−(−𝑥)𝑎  , 

𝑥 ≤ 0 , 𝑎 > 0 

𝛬(𝑥) = 𝑒−𝑒
−𝑥
, 𝑥 ∈  𝑅 𝛷𝛼(𝑥) = 𝑒

−𝑥−𝑎  ,   
𝑥 > 0, 𝑎 > 0 

Περιοχή 

Έλξης 

(MDA) 

𝑥𝐹 < ∞ 

 

𝐹 ̅(𝑥𝐹 − 𝑥
−1)

=  𝑥−𝑎𝐿(𝑥) 
∊ ℜ−𝑎 

(𝐿 ∊ ℜ0) 

  𝑥𝐹 ≤ ∞ 

 

�̅�(𝑥) = 𝑐(𝑥)𝑒
−∫

𝑔(𝑡)
𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
𝑥

𝑧 , 
𝑧 < 𝑥 < 𝑥𝐹 

𝑐(𝑥) → 𝑐(0) > 0 , 

𝑔(𝑥) → 1, 𝑎΄(𝑥) → 0, ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 ↑ 𝑥𝐹 

𝑥𝐹 = ∞ 

 

�̅�(𝑥) = 𝑥−𝑎𝐿(𝑥) 
∊ ℜ−𝑎 

(𝐿 ∊ ℜ0) 

Σταθερές 

Κανονι-

κοποίησης 

𝑐𝑛 = 𝑥𝐹 − 𝐹
←(1 − 𝑛−1) 

 𝑑𝑛 = 𝑥𝐹 

𝑐𝑛 = 𝑎(𝑑𝑛) , 
 𝑑𝑛 = 𝐹

←(1 − 𝑛−1) 
𝑐𝑛 = 𝐹

←(1 − 𝑛−1) , 
 𝑑𝑛 = 0 

Παραδείγ-

ματα 

 

 

 

 

 

Uniform, Beta Exponential, Weibull, Gamma, 

Normal, Lognormal 

Cauchy, Pareto, 

Burr, t-student, Log-

gamma 

Πίνακας 3. Κατανομές Ακροτάτων   
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4. Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Ακραίων Τι-

μών 
 

Για την μελέτη ακραίων παρατηρήσεων παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον ο-

ποίο θα γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ απλών «συνηθισμένων» παρατηρήσεων και α-

κραίων παρατηρήσεων. Δηλαδή είναι μείζονος σημασίας εάν μία ζημιά θα θεωρηθεί 

ακραία ή όχι. Μία πρώτη σκέψη για αυτό τον διαχωρισμό, είναι λαμβάνοντας τις μέ-

γιστες ζημιές κάποιων υποπεριόδων, ενώ ένας εναλλακτικός τρόπος είναι να θεωρή-

σουμε ακραίες, όλες τις ζημιές εκείνες οι οποίες θα ξεπεράσουν κάποιο όριο. Όπως 

είναι λογικό, ανάλογα με τον τρόπο συλλογής των ακραίων τιμών και το μοντέλο που 

θα υιοθετηθεί και θα εξεταστεί, ενδεχομένως να έχουμε και διαφορετικά αποτελέ-

σματα. Θα διαπιστώσουμε πως η οριακή κατανομή, η οποία θα εκφράζει καλύτερα 

τις ακραίες τιμές, εξαρτάται από την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή 

και την ανάλυση των ακραίων ζημιών.  Πιο αναλυτικά θα εξετάσουμε τις δύο περισ-

σότερο διαδεδομένες μεθόδους, Μέθοδος Μεγίστων Υποπεριόδων (Block Maxima)  

και Μέθοδος Υπερβάσεων πάνω από ένα Κατώφλι (Peaks Over Threshold - POT), 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην κατά σειρά δεύτερη. 

Για την μελέτη και την ανάλυση θα υποθέσουμε ότι έχουμε παρατηρήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν τις ημερήσιες ζημίες-αποζημιώσεις που προέκυψαν από ένα χαρτοφυ-

λάκιο της ασφαλιστικής εταιρίας Α για 20 ημερολογιακά έτη, 1990-2010. Τα προσο-

μοιωμένα δεδομένα είναι 7,200 το πλήθος4 και η μία μονάδα αντιστοιχεί σε 10,000 

ευρώ. Υποθέτουμε ότι, στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί, έχουν καταγραφεί οι ημε-

ρήσιες ζημιές ενός χαρτοφυλακίου περιουσίας.  

 

                                                           
4 Θα θεωρηθεί ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες, άρα συνολικά 360 ημέρες ανά έτος. 
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Με περιγραφικά στοιχεία: 

Min. 1st Quarter Median Mean 3rd Quarter Max. 

0.0001    0.9439    4.1074    7.3641    7.9393 635.7513 

 

Σύμφωνα και με τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος παρατηρούμε ότι η μέση τι-

μή είναι 7.3641 και ενώ το 75% των παρατηρήσεων έχουν τιμή μικρότερη από 7.9393 

Ένα ιστόγραμμα των παραπάνω παρατηρήσεων (έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο οι παρα-

τηρήσεις μέχρι την τιμή 50) δίνεται στο ακόλουθο σχήμα 

 

Επίσης ένα Q-Q Plot ως προς την κανονική κατανομή είναι 
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Παρατηρούμε από τα παραπάνω σχήματα ότι οι παρατηρήσεις προέρχονται από μια 

κατανομή με αρκετά βαρύτερη ουρά από την κανονική. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ζη-

μιές οι οποίες ξεχωρίζουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από τις υ-

πόλοιπες χρησιμοποιώντας την θεωρία Ακραίων τιμών και τις μεθόδους που ακολου-

θούν. 

 

4.1 Μέθοδος Μεγίστων Υποπεριόδων - Block Maxima 

Στην Μέθοδο Μεγίστων Υποπεριόδων το τυχαίο δείγμα των συνολικών απαιτήσεων 

επιμερίζεται σε υποσύνολα μικρότερων χρονικών διαστημάτων και περιγράφεται ως  

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚, ό𝜋𝜊𝜐 𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑘. Κάθε υποπερίοδος (Block) έχει συνολικά 𝑛 παρατη-

ρήσεις και συμβολίζεται με 𝑘. Η επιλογή των υποπεριόδων θα πρέπει να πραγματο-

ποιηθεί προσεκτικά καθώς, υποπερίοδοι και συνολικές παρατηρήσεις 𝑛 εντός της κά-

θε υποπεριόδου, είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Αύξηση του ενός, θα επιφέρει 

μείωση του άλλου. Μεγαλύτερο πλήθος των δεδομένων εντός των υποπεριόδων, οδη-

γεί σε ακριβέστερη προσέγγιση των κατανομής των μεγίστων, ενώ περισσότερες υ-

ποπερίοδοι έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερες ακραίες παρατηρήσεις. Το μέγιστο 

της εκάστοτε υποπεριόδου (Maxima) συμβολίζεται με  𝑌𝑖.  

𝑌𝑖 = 𝑀𝑛
(𝑖) = max{𝑋(𝑖−1)𝑛+1, 𝑋(𝑖−1)𝑛+2, … , 𝑋(𝑖−1)𝑛+𝑛} , 𝑖 = 1,2… , 𝑘 

Οι μέγιστες παρατηρήσεις 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑘, των 𝑘 υποπεριόδων καλούνται Block Maxima 

και είναι οι ακραίες τιμές του δείγματος που θα μελετηθούν.  

 

 

Σχήμα 1. Block Maxima 

𝑦3 
𝑥  

𝑦2 

𝑦1 
𝑦4 
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Σχηματικά η μέθοδος αναλύεται στο απλουστευμένο σχήμα 1, στο οποίο ο αριθμός 

των υποπεριόδων είναι 𝑘 = 4, κάθε μία από τις τέσσερις υποπεριόδους απαριθμεί 

𝑛 = 7 παρατηρήσεις. 

 

4.1.1 Κατανομή των Block Maxima – Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων 

Τιμών Generalized Extreme Value Distribution (GEV) 

Εάν το 𝑛 είναι αρκετά μεγάλο μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα Block Maxima ακο-

λουθούν προσεγγιστικά μία από τις οριακές κατανομές  

𝛹𝛼(𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙), 𝛷𝛼(𝐹𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑡), 𝛬(𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙), 

ανάλογα με την συμπεριφορά της δεξιάς ουράς της 𝐹 και σε ποια περιοχή έλξης 

(𝑀𝐷𝐴) ανήκουν οι αρχικές παρατηρήσεις, όπως αναλύσαμε στην αρχή του κεφαλαί-

ου. Σύμφωνα με τους von Mises(1936) και Jenkinson(1955) αυτές οι τρείς ασυμπτω-

τικές κατανομές μπορούν να ενοποιηθούν σε μία οικογένεια κατανομών με τρεις πα-

ραμέτρους (𝜇, 𝜎, 𝜉) η οποία καλείται Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων Τιμών, Gener-

alized Extreme Value Distribution (GEV). Έτσι επαναδιατυπώνοντας το θεώρημα 

Fisher-Tippet (βλέπε θεώρημα 2 σελ. 10)   

Θεώρημα 3. Έστω 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ανεξάρτητες και ισόνομες (iid) τυχαίες μεταβλητές. 

Αν υπάρχουν ακολουθίες  𝑑𝑛 ∈ 𝑅 , 𝑐𝑛>0 και μία μη-εκφυλισμένη κατανομή 𝐺 ώστε 

𝑀𝑛− 𝑑𝑛

𝑐𝑛
=
𝑚𝑎𝑥{𝑋1,𝑋2 ,… ,𝑋𝑛}− 𝑑𝑛

𝑐𝑛 𝑑
→𝐺 . 

Τότε η 𝐺 θα είναι της μορφής 

𝐺(𝑥; , 𝜇, 𝜎, 𝜉) = 𝑒
−(1+𝜉

𝑥−𝜇

𝜎
)
−
1
𝜉

, 𝑥: 1 + 𝜉
𝑥−𝜇

𝜎
> 0 . 

Όπου 𝜇 ∈  𝑅, 𝜎 > 0 . 

H συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της GEV είναι, 

𝑔(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉) = (𝐺(𝑥; , 𝜇, 𝜎, 𝜉))
′
= (𝑒−(1+𝜉

𝑥−𝜇
𝜎
)
−
1
𝜉

)′ 

=
1

𝜎
(1 + 𝜉

(𝑥 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1

𝑒
(1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

)
−
1
𝜉

. 

Η παράμετρος 𝜉 είναι η παράμετρος σχήματος (shape), και οι παράμετροι 𝜇 και 𝜎 εί-

ναι οι παράμετροι θέσης (location) και κλίμακας (scale) αντίστοιχα. 

Το γράφημα της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της Γενικευμένης Κατανομής 

Ακραίων Τιμών για 𝜉 = 0.5, όταν 𝜇 = 0 και 𝜎 = 1, είναι το ακόλουθο.  
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Επιπλέον παρατηρούμε ότι ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου 𝜉 και ορίζοντας κα-

ταλλήλως τις παραμέτρους 𝜇 και 𝜎, προκύπτουν οι γνωστές οριακές κατανομές. 

• Για 𝜉 → 0 προκύπτει κατανομή μεγίστων τύπου Ι – 𝛬(𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙) 

ορίζοντας 𝜎 = 𝑐, 𝜇 = 𝑑, έχουμε 

𝐺(𝑥) = 𝑒
−(1+𝜉

𝑥−𝜇

𝜎
)
−
1
𝜉

𝜉→0
→  𝑒−𝑒

−
𝑥−𝜇
𝜎 = 𝛬 (

𝑥−𝑑

𝑐
) . 

 
 

• Για 𝜉 > 0 = 1 𝑎⁄  προκύπτει κατανομή μεγίστων τύπου ΙΙ – 𝛷𝛼(𝐹𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑡)   

ορίζοντας 𝜎 = 𝑐 𝑎⁄ , 𝜇 = 𝑐 + 𝑑 , έχουμε 

𝐺(𝑥) = 𝑒
−(1+𝜉

𝑥−𝜇
𝜎
)
−
1
𝜉

= 𝑒
−(
𝑥−𝑑
𝑐
)
−𝑎

= 𝛷𝑎 (
𝑥 − 𝑑

𝑐
) . 
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• Για 𝜉 < 0 = −1 𝑎⁄  προκύπτει κατανομή μεγίστων τύπου ΙΙΙ - 𝛹𝛼(𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙) 

ορίζοντας , 𝜎 = 𝑐 𝑎⁄ , 𝜇 = −𝑐 + 𝑑 έχουμε 

𝐺(𝑥) = 𝑒
−(1+𝜉

𝑥−𝜇

𝜎
)
−
1
𝜉

= 𝑒
−(−

𝑥−𝑑

𝑐
)
−𝑎

= 𝛹𝑎 (
𝑥−𝑑

𝑐
) . 

 

 

Συνεπώς, με την μέθοδο Block Maxima και όταν 𝑛 → ∞, η κατανομή των μεγίστων 

ζημιών θα ανήκει στην οικογένεια GEV με κάποιες παραμέτρους 𝜉, 𝜇, 𝜎. Η εκτίμηση 

αυτών των παραμέτρων παρουσιάζει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς διαφορετικές τιμές 

των παραμέτρων συνεπάγονται και διαφορετική συμπεριφορά των δεδομένων. Στην 

συνεχεία θα μπορούν να γίνουν έλεγχοι των ακραίων ζημιών, έλεγχος καλής προσαρ-

μογής των εκτιμώμενων παραμέτρων, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμά-

των. Ένα τέτοιο συμπέρασμα για μία ασφαλιστική εταιρία είναι η ανάγκη ή όχι ενερ-

γοποίησης αντασφαλιστικής κάλυψης.  
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4.1.2 Εκτίμηση των Παραμέτρων της GEV 

Η εκτίμηση των παραμέτρων μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους όπως, με την μέ-

θοδο των ροπών, με την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας, μέσω κατάλληλων γραφη-

μάτων (Q-Q plots), μέσω συναρτήσεων διατεταγμένων παρατηρήσεων. Θα εκτιμή-

σουμε τις παραμέτρους της GEV με την πλέον διαδεδομένη μέθοδο μεγίστης πιθανο-

φάνειας, η οποία έχει καλές ιδιότητες σύγκλισης και συνήθως είναι απλούστερη από 

άλλες μεθόδους. Με την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας εξάγονται για μεγάλο δείγ-

μα εκτιμήτριες (ε.μ.π.) με μικρή διασπορά, εκτιμήτριες ελαχίστης διασποράς,  που η 

κατανομή τους είναι ασυμπωτικά κανονική, συγκεκριμένα πολυδιάστατη κανονική.  

Έστω 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑘 τα Block Maxima ∼ 𝐺𝐸𝑉 με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  

𝑔(𝑌; 𝜇, 𝜎, 𝜉) = (𝐺(𝑌; 𝜇, 𝜎, 𝜉))
′
= (𝑒−(1+𝜉

𝑌−𝜇
𝜎
)
−
1
𝜉

)′ 

=
1

𝜎
(1 + 𝜉

(𝑥 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1

𝑒
(1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

)
−
1
𝜉

𝛪(𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉)   

Η δείκτρια συνάρτηση  

𝛪(𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉) = {
1, 1 + 𝜉

𝑌−𝜇

𝜎
> 0 

0,      𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅𝛼
. 

Η συνάρτηση πιθανοφάνειας (log-likelihood) για ξ≠0 

𝐿(𝜇, 𝜎, 𝜉) =∏(𝐺(𝑌𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉))
′

𝑘

𝑖=1

=∏𝑔(𝑌𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉)

𝑘

𝑖=1

 

=∏
1

𝜎
(1 + 𝜉

(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1

𝑒
(1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

)
−
1
𝜉

𝛪(𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉)  

𝑘

𝑖=1

 

=
1

𝜎𝑘
[∏(1 + 𝜉

(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1𝑘

𝑖=1

] 𝑒−
∑ (1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

𝑘
𝑖=1 )

−
1
𝜉
[∏ 

𝑘

𝑖=1

𝛪(𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉)] 

Η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας 

𝑙(𝜇, 𝜎, 𝜉) = ln 𝐿(𝜇, 𝜎, 𝜉) = ln∏(𝐺(𝑌𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉))
′

𝑘

𝑖=1

 

= ln {
1

𝜎𝑘
[∏(1 + 𝜉

(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1𝑘

𝑖=1

] [∏ 

𝑘

𝑖=1

𝛪(𝑦𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉)] 𝑒
−∑ (1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

𝑘
𝑖=1 )

−
1
𝜉
} 

= ln
1

𝜎𝑘
+ ln∏(1 + 𝜉

(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1𝑘

𝑖=1

+ ln 𝑒−
∑ (1+𝜉

(𝑌𝑖−𝜇)
𝜎

𝑘
𝑖=1 )

−
1
𝜉
+ ln∏ 

𝑘

𝑖=1

𝛪(𝑦𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉) 
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= ln 𝜎−𝑘 +∑ln(1 + 𝜉
(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉
−1𝑘

𝑖=1

−∑(1 + 𝜉
(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉

𝑘

𝑖=1

+∑ln 𝛪(𝑦𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉)

𝑘

𝑖=1

 

= −𝑘 ln 𝜎 − (
1

𝜉
+ 1)∑ln(1 + 𝜉

(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

𝑘

𝑖=1

−∑(1 + 𝜉
(𝑌𝑖 − 𝜇)

𝜎
)

−
1
𝜉

𝑘

𝑖=1

+∑ln 𝛪(𝑦𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉)

𝑘

𝑖=1

 

όπου, 

∑ ln 𝛪(𝑦𝑖; 𝜇, 𝜎, 𝜉)
𝑘
𝑖=1 = {

0, 1 +
𝜉(𝑦−𝜇)

𝜎
> 0 

−∞,      𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅𝛼
. 

Αντίστοιχα για 𝜉 = 0, 

𝑙(𝜇, 𝜎, 0) = ln 𝐿(𝜇, 𝜎, 0) = −𝑘 ln 𝜎 − ∑
(𝑌𝑖−𝜇)

𝜎

𝑘
𝑖=1 − ∑ 𝑒−

𝑌𝑖−𝜇

𝜎𝑘
𝑖=1  . 

Οι τιμές των 𝜇, 𝜎, 𝜉 που μεγιστοποιούν την συνάρτηση πιθανοφάνειας 𝑙(𝜇, 𝜎, 𝜉) είναι 

οι εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας (ε.μ.π.) �̂�, �̂�, 𝜉, πάντα  υπό τους περιορισμούς,  

𝜇 > 0 𝜅𝛼𝜄 1 + 𝜉
𝑌𝑖 − 𝜇

𝜎
> 0 , ∀ 𝑖 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναλυτική μορφή για τις ε.μ.π., ο τρόπος με τον οποίο θα 

βρεθούν οι τιμές που μεγιστοποιούν την 𝑙(𝜇, 𝜎, 𝜉) είναι μέσω αριθμητικών μεθόδων 

βελτιστoποίησης, όπως η μέθοδος Newton-Raphson. 

 

Οι �̂�, �̂�, 𝜉 θα ακολουθούν ασυμπτωτικά μία πολυδιάστατη κανονική με μέση τιμή 

(𝜇, 𝜎, 𝜉)𝛵  και πίνακα διασποράς, τον αντίστροφο του πίνακα πληροφορίας, ο οποίος 

εκτιμάται από τον 

𝛪 =

(

 
 
 
 

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜇2
𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜇𝜕𝜎

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜇𝜕𝜉

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜎𝜕𝜇

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜎2
𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜎𝜕𝜉

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜉𝜕𝜇

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜉𝜕𝜎

𝜕2𝑙(�̂�, �̂�, 𝜉)

𝜕𝜉2 )

 
 
 
 

 

 

Αν 𝑠𝑖,𝑖 είναι το 𝑖 −διαγώνιο στοιχείο του 𝛪−1 ισχύει ότι οι ε.μ.π. των παραμέτρων 

𝜇, 𝜎, 𝜉 

�̂� ∼ 𝛮(�̃�, 𝑠1,1)  , �̂̃� ∼ 𝛮(�̃�, 𝑠2,2)  ,  𝜉 ∼ 𝛮(�̃�, 𝑠3,3) , 

από όπου προκύπτουν τα προσεγγιστικά διαστήματα εμπιστοσύνης συντελεστή 1 –  𝑎  

για τις παραμέτρους 𝜇, σ, 𝜉  
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(�̂�  ± √𝑠1,1𝑧𝑎 2⁄ )  ,  (�̂̃� ± √𝑠2,2𝑧𝑎 2⁄ ) και (𝜉  ± √𝑠3,3𝑧𝑎 2⁄ ) αντίστοιχα 

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των Block 

Maxima, ήτοι των μέγιστων ζημιών που προέκυψαν από τα δεδομένα μας, θα υπολο-

γίσουμε τις ε.μ.π. των παραμέτρων μορφής, θέσης και κλίμακας της GEV, ώστε να 

εμφανιστεί η μορφή της κατανομής που τα περιγράφει καλύτερα.  

Οι εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας  για τις παραμέτρους 𝜇, 𝜎, 𝜉 της  GEV από τα 

δεδομένα που περιγράφονται στην αρχή του κεφαλαίου είναι (χρησιμοποιώντας 𝑘 =

600 blocks των 𝑛 = 12 παρατηρήσεων το καθένα) 

(�̂� = 17.4467252, �̂� = 10.7104413,   𝜉 =  0.5796253), 

Με τυπικές αποκλίσεις 0.49678923, 0.50436057, 0.04147453 αντίστοιχα. Τα block 

maxima που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στο ακόλουθο γράφημα: 

 

με αντίστοιχο ιστόγραμμα 

 

Τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης συντελεστή 1 − 𝛼 = 95%  

Για την παράμετρο μ  [16.47302 18.42043] 
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  Για την παράμετρο σ  [9.721895 11.698988] 

   Για την παράμετρο ξ  [0.4983352 0.6609154] 

 

Ο κώδικας R που χρησιμοποιήθηκε για τις εκτιμήσεις και τα παραπάνω σχήματα εί-

ναι (πακέτο ismev) 

> k=600; m=floor(n/k); bm<-rep(0,k) 

> for(i in 1:k){bm[i]<-max(X[((i-1)*m+1):(i*m)])} 

> plot(bm,type="h") 

> hist(bm[bm<180],seq(0,180,5), prob=TRUE);        

> plot(bm,type="h") 

> a<-gev.fit(bm) 

 

$conv 

[1] 0 

$nllh 

[1] 2569.867 

$mle 

[1] 17.4467252 10.7104413  0.5796253 

$se 

[1] 0.49678923 0.50436057 0.04147453 

 

Ο κώδικας R για τον υπολογισμό των διαστημάτων εμπιστοσύνης των παραμέτρων 

είναι: 

> mu<-a$mle[1];sigma<-a$mle[2];xi<-a$mle[3] 

> mu.se<-a$se[1];sigma.se<-a$se[2];xi.se<-a$se[3] 

> c(mu-mu.se*1.96,mu+mu.se*1.96) 

[1] 16.47302 18.42043 

 

> c(sigma-sigma.se*1.96,sigma+sigma.se*1.96) 

[1]  9.721895 11.698988 

 

> c(xi-xi.se*1.96,xi+xi.se*1.96) 

[1] 0.4983352 0.6609154 

 

4.1.3 Στάθμη Απόδοσης  𝑍𝑝 (return level) 

Ένα μέγεθος που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στην θεωρία ακραίων τιμών είναι η 

στάθμη απόδοσης 𝑧𝑝 (return level). Είναι πολύ σημαντικό μία ασφαλιστική εταιρία 

να γνωρίζει με τι πιθανότητα μία ζημιά θα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο κατώφλι ώ-

στε να καταστρώσει το στρατηγικό της σχεδιασμό. 

Η στάθμη απόδοσης ορίζεται ως το κατώφλι 𝑧𝑝 το οποίο δεν υπερβαίνει καμία παρα-

τήρηση 𝑋𝑖 για μια χρονική περίοδο (block) με πιθανότητα 1 − 𝑝, κατά συνέπεια δεν το 

υπερβαίνει ούτε το αντίστοιχο Block maximum 𝑀𝑛.  
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Εναλλακτικά, αν θεωρήσουμε ως 𝑇 το πλήθος των blocks μέχρι να υπάρξει κάποια 

παρατήρηση 𝑋, η οποία θα υπερβεί το κατώφλι 𝑧𝑝, 𝑋 > 𝑧𝑝, τότε η τ.μ. 𝑇 ακολουθεί 

Γεωμετρική Κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας 𝑝. Συνεπώς, 𝛦(𝛵) = 1/𝑝 χρονικές 

περιόδους. 

Ένας δεύτερος ορισμός αναφέρει: Το κατώφλι 𝑧𝑝 το οποίο υπερβαίνουν τα block max-

ima κατά μέσο όρο κάθε 1/𝑝 χρονικές περιόδους, καλείται άνω όριο απόδοσης ή 

στάθμη απόδοσης (return level) για 𝑝 χρονικές περιόδους απόδοσης (return period). 

Η στάθμη απόδοσης 𝑧𝑝, ουσιαστικά μπορεί να αποτυπωθεί με δύο διαφορικές ερμη-

νείες οι οποίες συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα της εκτίμησης της στάθμης από-

δοσης (π.χ. βλ. Omey, Mallor and Nualart (2009))  

i) Αριθμός συμβάντων: Ο μέσος αριθμός συμβάντων (ζημιές που ξεπερνούν το κατώ-

φλι 𝑧𝑝) που πραγματοποιούνται κάθε 1/𝑝 χρονικές περιόδους είναι ένα. 

ii) Χρόνος αναμονής: Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι την επόμενη εμφάνιση του 

συμβάντος (κάποια ζημιά να ξεπεράσει το κατώφλι 𝑧𝑝) είναι 1/𝑝 χρονικές περιόδους. 

Ως αποτέλεσμα αυτών, καθώς το block size 𝑛 →  ∞,  

𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑧𝑝) = 𝐺(𝑧𝑝) = 1 − 𝑝 . 

Κατά συνέπεια η στάθμη απόδοσης 𝑧𝑝 για 1 𝑝⁄  χρονικές περιόδους, 

𝑧𝑝 = 𝐺
−1(1 − 𝑝) = {

𝜇 −
𝜎

𝜉
(1 − (− ln(1 − 𝑝))−𝜉),    𝜉 ≠ 0

𝜇 − 𝜎 ln(− ln(1 − 𝑝)) ,                𝜉 = 0
 . 

Θέτοντας 𝑤 = − ln(− ln(1 − 𝑝)) προκύπτει, 

𝑧𝑝(𝑤) = {
𝜇 −

𝜎

𝜉
(1 − 𝑒𝜉𝑤),    𝜉 ≠ 0

𝜇 + 𝜎𝑤,                    𝜉 = 0
 , 

όπου 𝜇, 𝜎, 𝜉, οι παράμετροι της κατανομής GEV που ακολουθούν τα block maxima.  

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα στάθμης απόδοσης (return level plot) παρατηρούμε 

ότι όταν 𝜉 > 0 η 𝑧𝑝(𝑤) είναι αύξουσα κυρτή συνάρτηση του 𝑤, όταν 𝜉 < 0 η 𝑧𝑝(𝑤) 

𝑧𝑝 

ξ = 0.3 

𝜉 = 0 

 

𝑤 = − ln(− ln(1 − 𝑝))  

𝜉 = −0.3 
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είναι κοίλη συνάρτηση του 𝑤, ενώ όταν 𝜉 = 0 η 𝑧𝑝(𝑤) είναι γραμμικά αύξουσα συ-

νάρτηση του 𝑤. 

Εφόσον έχουν βρεθεί οι εκτιμήτριες �̂�, �̂�, 𝜉,  για τις παραμέτρους 𝜇, 𝜎, 𝜉, μπορεί να 

προκύψει εκτίμηση και για την στάθμη απόδοσης αντικαθιστώντας τις παραμέτρους 

με τις αντίστοιχες ε.μ.π. 

�̂�𝑝(𝑤) = {
�̂�  −

�̂�

𝜉
(1 − 𝑒�̂�𝑤𝑝) ,    𝜉 ≠ 0

�̂� + �̂�𝑤𝑝 ,                      𝜉 = 0

 

Διάστημα εμπιστοσύνης 𝑧𝑝. 

Για την κατασκευή ενός διαστήματος εμπιστοσύνης (δ.ε.) για την στάθμη απόδοσης 

𝑧𝑝 χρησιμοποιείται η profile Deviance Function 𝐷𝑝(𝑧𝑝). Ουσιαστικά, γίνεται μία νέα 

παραμετροποίηση, υπό την οποία η 𝑧𝑝 είναι μια από τις  νέες παραμέτρους της GEV. 

𝑧𝑝 = 𝜇 −
𝜎

𝜉
(1 − (− ln(1 − 𝑝))−𝜉) → 𝜇 = 𝑧𝑝 +

𝜎

𝜉
(1 − (− ln(1 − 𝑝))−𝜉) . 

Θεωρώντας 𝑙′(𝑧𝑝, 𝜎, 𝜉) την νέα πιθανοφάνεια, τότε ισχύει, 

𝐷𝑝(𝑧𝑝) = 2 (𝑙
′(�̂�𝑝, �̂�, 𝜉) − max

𝜎,𝜉
𝑙′(𝑧𝑝, 𝜎, 𝜉))~𝜒1

2. 

Ένα δ.ε. συντελεστή 1 − 𝛼 για την 𝐷𝑝(𝑧𝑝) είναι το σύνολο 

{𝑧𝑝: 𝐷𝑝(𝑧𝑝) ≤ 𝜒1
2(𝛼)} . 

Για την κατασκευή του γραφήματος ενώνεται η συνάρτηση 𝐷𝑝(𝑧𝑝) με την οριζόντια 

γραμμή που έχει τεταγμένη 𝜒1
2(𝛼). Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι τα σημεία τομής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκτίμηση για την στάθμη απόδοσης είναι   

�̂�1 100⁄ = 264.8247 

Ουσιαστικά με την στάθμη απόδοσης εκτιμούμε ότι ένα block maxima υπερβαίνει 

την τιμή 264.8247με πιθανότητα p = 1/100. Μία διαφορετική ερμηνεία αναφέρει ότι 

ένα block maxima υπερβαίνει την τιμή 264.8247 κατά μέσο όρο κάθε 100 χρονικές 

περιόδους- blocks των 12 ημερών, δηλαδή κάθε 1,200 ημέρες (100 ∙ 12 = 1,200).   

Η τιμή για την στάθμη απόδοσης 𝑧𝑝 σύμφωνα με διάστημα εμπιστοσύνης συντελε-

στού 1 − 𝑎 = 95% όπως αυτό που προκύπτει από την profile Deviance Function , 

όπως αυτό εμφανίζεται και στο αντίστοιχο γράφημα που ακολουθεί κυμαίνεται μετα-

ξύ 210 και 360. 
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Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε στην R είναι  

> BL=100; p=1/BL; w=-log(-log(1-p)); 

> zp<-mu-sigma/xi*(1-exp(xi*w)); 

> print(zp) 

 [1] 264.8247 

 

Και για το γράφημα η εντολή 

> gev.prof(a,1/p,zp-75,zp+100); 

 

4.1.4 Έλεγχος καλής προσαρμογής των δεδομένων στην GEV 

Για τον έλεγχο καλή προσαρμογής της GEV στα block maxima , κατασκευάζουμε τα 

γραφήματα Probability plot και Quantile plot των δεδομένων με την θεωρητική κατα-

νομή καθώς επίσης γράφημα στάθμης απόδοσης 𝑧𝑝 για διάφορες τιμές του 1/𝑝 και 

ιστόγραμμα των block maxima μαζί με την σ.π.π. της GEV.
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Χρησιμοποιώντας στην R την εντολή  

> gev.diag(a) 

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε τα Block Maxima έχουν καλή προσαρμογή στην 

κατανομή GEV(�̂� = 17.4467252   ,   �̂� = 10.7104413,   𝜉 = 0.5796253)  

4.2 Μέθοδος Υπερβάσεων πάνω από ένα Κατώφλι – POT 

(Peaks over Threshold) 

Αναλύοντας την μέθοδο Block-Maxima προηγουμένως, χωρίσαμε το σύνολο των ζη-

μιών 𝑚 σε 𝑘 το πλήθος 𝑛-άδες 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚=𝑛𝑘 , και ασχοληθήκαμε με τα μέγιστα 

αυτών 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑘. Με αυτόν τον τρόπο δειγματοληψίας ακραίων τιμών, μεγάλες ζη-

μιές που θα έδιναν πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, ενδεχομένως να συνέπιπταν 

εντός ενός block με συνέπεια να αποκλείονταν  από την ανάλυση. 

 

 

Σχήμα 2. Επιλογή ακραίων παρατηρήσεων με τη μέθοδο Block Maxima 

Πράγματι, παρατηρούμε στο Σχήμα 2, ότι οι δύο μεγαλύτερες ζημιές του τρίτου 

block, είναι οι δύο μεγαλύτερες σε όλο το δείγμα. Το παράδοξο με την μέθοδο Block-

Maxima είναι ότι η παρατήρηση 𝑦2 θεωρήθηκε ακραία ενώ παρατήρηση 𝑥14 η σφο-

δρότητα της οποίας είναι ισχυρή, όχι. 

Για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων, έχει μεγάλη απήχηση η μέθοδος Υπερβά-

σεων Πάνω από ένα Κατώφλι – POT (Peaks over Threshold), η οποία βασίζεται στις 

τιμές των 𝑋𝑖 οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (Gilli and Këllezi, 

(2006)). Στην μέθοδο POT θα συμπεριληφθούν και θα αναλυθούν όλες οι παρατηρή-

σεις, ακόμα και αυτές που βρίσκονται κοντά σε μέγιστες τιμές, ανεξαρτήτως πότε συ-

𝑦3 
𝑥  

𝑦2 

𝑦1 
𝑦4 

𝑥14 
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νέβησαν χρονικά, αρκεί να υπερβαίνουν ένα κατώφλι, έστω 𝑢. Ουσιαστικά μας εν-

διαφέρουν οι ζημιές στις οποίες ισχύει: 𝑋𝑖 > 𝑢 και σχηματικά μπορούν να αναπαρα-

σταθούν ως ακολούθως. 

 

 

Σχήμα 3. Peaks over Threshold 

 

Οι τ.μ. 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, αναπαριστούν τα συνολικά δεδομένα των ζημιών που προκύ-

πτουν από ένα χαρτοφυλάκιο. Οι υπερβάσεις (excesses) των ζημιών που ξεπερνούν 

το κατώφλι 𝑢, θα περιγράφονται από τις τ.μ. 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛𝑢. Οι τ.μ. 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛𝑢, εί-

ναι οι μεταβλητές εκείνες οι οποίες ξεπερνούν το κατώφλι 𝑢, 𝛸 > 𝑢 και ονομάζονται 

υπερβολές (exceedances). 

Για τις υπερβάσεις μπορούμε να πούμε ότι, 

(𝑌𝑗 = 𝑋𝑗 − 𝑢|𝑋𝑗 > 𝑢), όπου 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛𝑢  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από το Σχήμα 3, με αυτό τον τρόπο δειγματοληψίας 

των ακραίων παρατηρήσεων, επιλέγονται οι ζημιές πάνω από κάποιο ορισμένο κατώ-

φλι 𝑢. Για το παράδειγμά μας, επιλέγοντας κατάλληλα το κατώφλι 𝑢 μπορούν να συ-

μπεριληφθούν και οι τρείς παρατηρήσεις. Αν το κατώφλι οριστεί υψηλότερα, θα α-

πορριφθεί πρώτα η τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη παρατήρηση και στην συνέχεια οι 

υπόλοιπες. Στην μέθοδο POT η επιλογή του κατωφλιού 𝑢 είναι ιδιαίτερα σημαντική 

καθώς μη σωστός ορισμός μπορεί να επιφέρει αποτυχία της μεθόδου. Εάν το κατώφλι 

𝑢 είναι μικρό υπάρχει κίνδυνος η συνάρτηση κατανομής των ακραίων ζημιών να μην 

προσεγγίζει την επιθυμητή κατανομή. Εν αντιθέσει, αν το κατώφλι 𝑢 είναι αρκετά 

u 

𝑥1 

𝑥2 
𝑥3 

𝑥5 

𝑥4 
𝑥6  𝑥7 

𝑥8 𝑥9 

𝑥10 

𝑥11 

𝑥12 

𝑦2 

𝑦1 

𝑥  

𝑦3 𝑦4  

𝑦5 
𝑦6 
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υψηλό, οι υπερβολές, 𝑋𝑖 > 𝑢, δεν θα είναι αρκετές ώστε να προχωρήσει η ανάλυση 

και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Η καταλληλότερη κατανομή η οποία εμφανίζει την καλύτερη προσαρμογή στα δεδο-

μένα, στην οποία βασίζεται η POT μέθοδος, είναι η Γενικευμένη κατανομή Pareto 

(Generalized Pareto Distribution -GPD)  

 

4.2.1 Γενικευμένη κατανομή Pareto (Generalized Pareto Distribution -

GPD)  

Για την μελέτη της τ.μ. των υπερβάσεων 𝑌𝑖 η συνάρτηση κατανομής της είναι 

𝐹𝑢(𝑦) = 𝑃(𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑦|𝑋 > 𝑢) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑦 + 𝑢|𝑋 > 𝑢) 

                  = 1 −
𝑃(𝑋 ≤ 𝑢 + 𝑦)

𝑃(𝑋 ≤ 𝑢)
= 1 −

1 − 𝐹𝑥(𝑢 + 𝑦)

1 − 𝐹𝑥(𝑢)
 , 𝑦 > 0. 

Στην θεωρία ακραίων τιμών όπως έχει προαναφερθεί, μας ενδιαφέρει η μελέτη των 

ακραίων παρατηρήσεων. Επικεντρώνοντας την έρευνα στην μορφής της δεξιάς ουράς 

της πραγματικής κατανομής των δεδομένων, σπανίως θα οδηγηθούμε σε ασφαλείς 

προβλέψεις. Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν οριακές κατανομές οι 

οποίες δεν εξαρτώνται από την αρχική κατανομή των συνολικών δεδομένων αλλά 

αποκλειστικά στις υπερβάσεις. Στο θεώρημα που ακολουθεί εμφανίζεται αυτό το εύ-

ρημα. 

 

Θεώρημα 4. Έστω 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 μία ακολουθία από ανεξάρτητες τ.μ. με κοινή σ.κ. F 

για την οποία ισχύει ότι η κατανομή του κανονικοποιημένου μεγίστου συγκλίνει στην 

κατανομή GEV. Θεωρούμε επίσης ότι το 𝑛 είναι αρκετά μεγάλο ώστε  

𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) ≈ 𝐺(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉) , 

Όπου 𝛭𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑋1, … , 𝑋𝑛} και 𝐺 η σ.κ. της GEV με παραμέτρους 𝜇, 𝜎, 𝜉. Τότε για 

αρκετά μεγάλο 𝑢, θα ισχύει ότι 

𝐹𝑢(𝑦) = 𝑃(𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑦|𝑋 > 𝑢) ≈ 𝐻(𝑦; �̃�, 𝜉) = 1 − (1 +
𝜉𝑦

�̃�
)
−
1

𝜉
, 

για 𝑦 > 0, με 1 +
𝜉𝑦

�̃�
> 0  ,όπου X∼ F και �̃� = 𝜎 + 𝜉(𝑢 − 𝜇). 

Απόδειξη: Χρησιμοποιώντας ότι 𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) ≈ 𝐺(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉)  και καθώς έχουμε υπο-

θέσει ότι οι ζημιές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, από το γνωστό αποτέλεσμα 

𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝐹(𝑥)
𝑛  έχουμε: 

𝐹(𝑥)𝑛 ≈ 𝐺(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉) ⇒ ln 𝐹(𝑥)𝑛 ≈ ln𝐺(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉) ⇒ 𝑛 ln 𝐹(𝑢) ≈ ln𝐺(𝑥; 𝜇, 𝜎, 𝜉) . 
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Επιπλέον,  

Καθώς 𝑥−1 ln(1 − 𝑥) → −1 όταν 𝑥 → 0 και αν το 𝑢 οριστεί αρκετά μεγάλο μπορού-

με τελικά να ισχυριστούμε ότι  

(1 − 𝐹𝑥(𝑢))
−1
ln 𝐹𝑥(𝑢) ≈ −1 ⇒ ln 𝐹𝑥(𝑢) ≈ −(1 − 𝐹𝑥(𝑢)) . 

Άρα,  

1 − 𝐹𝑥(𝑢) ≈ −
1

𝑛
ln 𝐺(𝑢; 𝜇, 𝜎, 𝜉) . 

Συνεπώς ∀ y>0, ισχύει αντίστοιχα  

1 − 𝐹𝑥(𝑢 + 𝑦) ≈ −
1

𝑛
ln 𝐺(𝑢 + 𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉) . 

Άρα , για 1 + 𝜉
(𝑢−𝜇)

𝜎
> 0 , 1 + 𝜉

(𝑢+𝑦−𝜇)

𝜎
> 0 έχουμε 

1 + 𝜉
(𝑢 + 𝑦 − 𝜇)

𝜎

1 + 𝜉
(𝑢 − 𝜇)
𝜎

> 0. 

Το οποίο συνεπάγεται ότι θα ισχύει επίσης  

𝐹𝑢(𝑦) = 1 −
1 − 𝐹𝑥(𝑢 + 𝑦)

1 − 𝐹𝑥(𝑢)
= 1 −

−
1
𝑛 ln 𝐺

(𝑢 + 𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉)

−
1
𝑛 ln𝐺

(𝑢; 𝜇, 𝜎, 𝜉)
= 1 −

ln𝐺(𝑢 + 𝑦; 𝜇, 𝜎, 𝜉)

ln 𝐺(𝑢; 𝜇, 𝜎, 𝜉)
 

= 1 −
(1 + 𝜉

(𝑢 + 𝑦 − 𝜇)
𝜎 )

(1 + 𝜉
(𝑢 − 𝜇)
𝜎 )

−
1
𝜉
 

−
1
𝜉

= 1 − (
𝜎 + 𝜉𝑢 + 𝜉𝑦 − 𝜉𝜇

𝜎 + 𝜉𝑢 − 𝜉𝜇
)
−
1
ξ
 

= 1 − (1 +
𝜉𝑦

𝜎 + 𝜉(𝑢 − 𝜇)
)
−
1
𝜉
= 1 − (1 +

𝜉𝑦

�̃�
)
−
1
𝜉
 

 

Κατά συνέπεια, 

𝐹𝑢(𝑦) ≈ 𝐻(𝑦; �̃�, 𝜉) = 1 − (1 +
𝜉𝑦

�̃�
)
−
1
𝜉
 , 𝜉 ≠ 0 

και, 

 𝐹𝑢(𝑦) ≈ 𝐻(𝑦; �̃�, 0) = 1 − exp(−
𝑦

�̃�
)   , 𝜉 = 0 . 

 



 40 

Η κατανομή 𝐻(𝑦; �̃�, 𝜉), καλείται Γενικευμένη Κατανομή Pareto (Generalized Pareto 

Distribution - GPD) με παράμετρο σχήματος 𝜉 και παράμετρο κλίμακας �̃� και έχει  

μέση τιμή  

𝛦[𝐻(𝑦; �̃�, 𝜉)] =
�̃�

1 − 𝜉
  

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της GEV και της GPD. Εάν τα 

Block Maxima ακολουθούν μία GEV(𝜇, 𝜎, 𝜉), τότε οι αντίστοιχες υπερβάσεις πάνω 

από ένα ιδιαίτερα υψηλό κατώφλι με την μέθοδο POT, θα ακολουθούν την αντίστοι-

χη GPD(�̃�, 𝜉). Η παράμετρος σχήματος 𝜉 της κατανομής GPD είναι ακριβώς ίδια με 

εκείνη της αντίστοιχης κατανομής GEV.  

 

4.2.2 Η επιλογή του βέλτιστου κατωφλίου u 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων της GPD θα πρέπει πρώτα να έχουμε ορίσει το κα-

τώφλι 𝑢. Η σωστή επιλογή του κατωφλιού 𝑢 όπως έχουμε αναφέρει είναι μείζονος 

σημασίας και πρέπει να γίνει συνετά. Το κατώφλι 𝑢 θα πρέπει να είναι αρκετά μεγά-

λο ώστε η 𝐹𝑢 να προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την GPD, αλλά ταυτοχρόνως, να 

είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ώστε να υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις που θα το 

ξεπερνούν, 𝑋𝑖 > 𝑢. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή αυτών των δύο. 

Ουσιαστικά, ως κατώφλι 𝑢 πρέπει να επιλεγεί το μικρότερο, για το οποίο ισχύει: 

𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝑃𝐷 . 

 

• 1η μέθοδος επιλογής (Μean residual life plot) 

Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην αρχή αυτής της ενότητας θεωρούμε το 𝑢0 

κατώφλι για το οποίο ισχύει όντως 𝐹𝑢0 ≈ 𝐺𝑃𝐷. Για κάθε κατώφλι 𝑢 > 𝑢0, όπως είναι 

λογικό θα ισχύει 𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝑃𝐷. Αν λοιπόν το 𝑢0 είναι το μικρότερο 𝑢 για ο οποίο επαλη-

θεύεται η σχέση 𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝑃𝐷, τότε η δεσμευμένη μέση τιμή 𝐸(𝑋 − 𝑢|𝑋 > 𝑢), η οποία 

προκύπτει από την ισότητα των μέσων τιμών, θα πρέπει να είναι γραμμική συνάρτη-

ση του 𝑢, ∀ 𝑢 > 𝑢0. Η συγκεκριμένη δεσμευμένη μέση τιμή ονομάζεται μέση υπερ-

βάλλουσα συνάρτηση (mean excess function), (π.χ. βλ. Coles (2001)). 

𝑒(𝑢) =  𝐸(𝑋 − 𝑢|𝑋 > 𝑢) =
�̃�

1−𝜉
=
𝜎+𝜉(𝑢−𝜇)

1−𝜉
 , 𝑢 > 𝑢0 . 

Μία εκτίμηση της 𝑒(𝑢) είναι η δειγματική μέση τιμή των υπερβάσεων 𝑌𝑖, οι ζημιές 

των οποίων η σφοδρότητα είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι 𝑢 μείον το κατώφλι αυ-

τό, η οποία καλείται εμπειρική μέση υπερβάλλουσα συνάρτηση (empirical mean ex-

cess function), 
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�̂�(𝑢) =
1

𝑛𝑢
∑ (𝑋𝑖 − 𝑢)

𝑖:𝑋𝑖>𝑢

, 

όπου 𝑛𝑢 το πλήθος των υπερβάσεων. 

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή και ενώνοντας τα σημεία  

{(𝑢, �̂�(𝑢)): 𝑥(1) < 𝑢 < 𝑥(𝑛𝑢)}, 

προκύπτει το γράφημα υπολειπόμενης ζωής (mean residual life plot) το οποίο εμφανί-

ζει την μέση υπερβάλλουσα τιμή (mean excess) και ένα διάστημα εμπιστοσύνης ανά-

λογα με τον ορισμό του κατωφλιού 𝑢. Καθώς το γράφημα θα είναι γραμμικό για 𝑢 >

𝑢0 μία απόφαση για την επιλογή είναι το σημείο στο οποίο το γράφημα παύει να είναι 

γραμμικό. 

Κάνοντας χρήση στην R της εντολής  

> mrl.plot(X, conf = 0.99, nint = 300) 

 

Σύμφωνα με το mean residual life plot παρατηρούμε ότι κατάλληλο κατώφλι εμφανί-

ζεται να είναι γύρω στην τιμή 10 αλλά χωρίς να είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα. 

 

• 2η μέθοδος επιλογής (Modified scale plot) 

Μία εναλλακτική μέθοδος για την επιλογή του ιδανικού κατωφλιού 𝑢 είναι εκτιμώ-

ντας τις παραμέτρους �̃�, 𝜉 για διάφορες τιμές του 𝑢. Αν επιλεγεί κατώφλι 𝑢0 για το 

οποίο ισχύει 𝐹𝑢0 ≈ 𝐺𝑃𝐷 τότε για οποιοσδήποτε 𝑢1 > 𝑢0 θα ισχύει επίσης 𝐹𝑢1 ≈ 𝐺𝑃𝐷. 

Με αυτή την αλλαγή του κατωφλιού, η εκτίμηση για το 𝜉 δεν θα επηρεαστεί, 

𝜉1 = 𝜉0, 

ενώ η εκτίμηση του  �̃� = 𝜎 + 𝜉(𝑢 − 𝜇) θα μεταβάλλεται γραμμικά ως προς το 𝑢, 

�̃�1 = �̃�0 + 𝜉0 − (𝑢1 − 𝑢0). 
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Για τον σχεδιασμό των γραφημάτων επιλέγονται τα σημεία, 

{(𝜇1, �̃�
∗): 𝜇1 < 𝑥(𝑛𝑢1)} και {(𝜇1, 𝜉1): 𝜇1 < 𝑥(𝑛𝑢1)} αντίστοιχα, 

όπου  �̃�∗ = �̃�1 − 𝜉1𝜇1 

Από τα γραφήματα που παρουσιάζουν την παράμετρο σχήματος 𝜉 και την τροποποιη-

μένη παράμετρο κλίμακας �̃�∗ μπορεί να επιλεγεί το κατάλληλο κατώφλι που ικανο-

ποιεί τα απαιτούμενα ώστε 𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝑃𝐷.    

Κάνοντας χρήση του κώδικα στην R 

> gpd.fitrange(X,1,10,nint=20)  

 

Όπως είναι φανερό από το γράφημα που εμφανίζει την παράμετρο 𝜉 και την τροπο-

ποιημένη παράμετρο �̃�∗ το κατώφλι 𝑢 αρχίζει να σταθεροποιείται στην θέση 𝑢 = 8 

Συνεπώς το μικρότερο κατώφλι που μπορεί να ορισθεί ώστε τα δεδομένα να επιλε-

γούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα στην κατανομή GDP φαί-

νεται να είναι 𝑢 = 8. 
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• 3η μέθοδος επιλογής (L- Method plot) 

Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κατωφλιού 𝑢 χρήσιμες εμφανίζονται οι L-ροπές 

(L-moments). Οι L-ροπές είναι μία ακολουθία γραμμικών συνδυασμών, ανάλογες 

των τυποποιημένων στιγμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ποσο-

τήτων ανάλογων με την μέση τιμή, τυπική απόκλιση, λοξότητα και κύρτωση οι οποί-

ες ονομάζονται L-μέση τιμή (L-mean), L-κλίμακα (L-scale), L-λοξότητα (L-

skewness) and L-κύρτωση (L-kurtosis) αντίστοιχα. 

Ορίζουμε ότι, 

𝑏0 =
1

𝑛
∑𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑏𝑟 =
1

𝑛
∑ (

(𝑗 − 1)(𝑗 − 2)… (𝑗 − 𝑟)

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)… (𝑛 − 𝑟)
)𝑋𝑗, 𝑟 = 1,2, …

𝑛

𝑗=𝑟+1

 

L-kurtosis: 𝜏3 = 6𝑏2 − 6𝑏1 + 𝑏0 . 

L-skewness: 𝜏4 = 20𝑏3 − 30𝑏2 + 12𝑏1 − 𝑏0 . 

Για την GPD, τα ℓ3 και ℓ4 συνδέονται από την σχέση, 

𝜏4 = 𝜏3
1+5𝜏3

(5+𝜏3 ) 
 . 

Το γράφημα L-ροπών (L-moment plot) προκύπτει από τα σημεία που ορίζονται ως 

{(𝜏3,𝑢  , 𝜏4,𝑢 ): 𝑢 ≤ 𝑥(𝑛𝑢)} , 

όπου 𝜏3,𝑢 , 𝜏4,𝑢 είναι οι εκτιμήσεις των συντελεστών L-κύρτωσης και L-λοξότητας α-

ντίστοιχα, οι οποίες βασίζονται στις υπερβάσεις οι οποίες ξεπερνούν το κατώφλι 𝑢. 

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το 𝑢 είναι αποδεικτό αν το γράφημα των παραπάνω ση-

μείων «συμφωνεί» με την καμπύλη που ορίζεται από την παραπάνω σχέση του 𝜏4 με 

το 𝜏3.  

Κάνοντας εφαρμογή του κάτωθι κώδικα στην R, αφού πρώτα έχει φορτωθεί το πακέ-

το “POT” , λαμβάνουμε το αντίστοιχο γράφημα. Το αποτέλεσμα για την εκτίμηση 

του κατωφλιού 𝑢 μέσω της μεθόδου των εκτιμήσεων των L-ροπών, προκύπτει από 

την τιμή που εμφανίζεται εκεί όπου τα σημεία τέμνουν την καμπύλη.    

> lmomplot(X, u.range = c(0.9, quantile(X, probs = 0.9)), 

identify = TRUE)  
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Για περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο L-ροπών βλέπε Hosking, and Wallis,  

(1997). 

 

4.2.3 Εκτίμηση των Παραμέτρων της GPD 

Θεωρούμε τις τ.μ. 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛𝑢, οι οποίες εκφράζουν τις υπερβάσεις των ζημιών 𝑋𝑖 

πάνω από ένα κατώφλι, έστω 𝑢.  

 {𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛𝑢} =𝑑 {𝑋𝑖 − 𝑢|𝑋𝑖 > 𝑢}, 

όπως είναι γνωστό οι υπερβάσεις 𝑌𝑖 ακολουθούν προσεγγιστικά την Γενικευμένη Κα-

τανομή Pareto με παραμέτρους 𝜉, �̃�, οι οποίες θα εκτιμηθούν με την μέθοδο μεγίστης 

πιθανοφάνειας. (π.χ. βλ. Giles., Feng and Godwin, (2011)) 

Η συνάρτηση πυκνότητας της GPD είναι, 

ℎ(𝑦; �̃�, 𝜉) = [𝐻(𝑦; �̃�, 𝜉)]′ = [1 − (1 +
𝜉𝑦

�̃�
)
−
1
𝜉
]

′

=
1

�̃�
(1 +

𝜉𝑦

�̃�
)
−
1
𝜉
−1

∙ 𝛪(𝑦; �̃�, 𝜉) , 𝑦 > 0 

Η δείκτρια συνάρτηση  

𝛪(𝑦; �̃�, 𝜉) = {
1, 1 +

𝜉𝑦

�̃�
> 0 

0,      𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅𝛼
 

Η συνάρτηση πιθανοφάνειας (log-likelihood) για 𝜉 ≠ 0 είναι 

http://ideas.repec.org/p/vic/vicewp/1105.html
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𝐿(�̃�, 𝜉) =∏(𝐻(𝑌𝑖; �̃�, 𝜉))
′

𝑛𝑢

𝑖=1

=∏ℎ(𝑌𝑖; �̃�, 𝜉)

𝑛𝑢

𝑖=1

=∏
1

�̃�
(1 +

𝜉𝑦𝑖
�̃�
)
−
1
𝜉
−1

∙ 𝛪(𝑦𝑖; �̃�, 𝜉)

𝑛𝑢

𝑖=1

 

=
1

�̃�𝑛𝑢  
[∏(1 +

𝜉𝑦𝑖
�̃�
)
−
1
𝜉
−1

𝑛𝑢

𝑖=1

] [∏𝛪(𝑦𝑖; �̃�, 𝜉) 

𝑛𝑢

𝑖=1

]  

 

 

Η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας θα είναι 

𝑙(�̃�, 𝜉) = ln 𝐿(�̃�, 𝜉) = ln∏(𝐻(𝑌𝑖; �̃�, 𝜉))
′

𝑛𝑢

𝑖=1

 

= ln
1

�̃�𝑛𝑢  
[∏(1 +

𝜉𝑦𝑖
�̃�
)
−
1
𝜉
−1

𝑛𝑢

𝑖=1

] [∏𝛪(𝑦𝑖; �̃�, 𝜉) 

𝑛𝑢

𝑖=1

] 

= ln �̃�−𝑛𝑢 +∑ln (1 +
𝜉𝑦𝑖
�̃�
)
−
1
𝜉
−1

𝑛𝑢

𝑖=1

+∑ln 𝛪(𝑦𝑖; �̃�, 𝜉) 

𝑛𝑢

𝑖=1

 

= −𝑛𝑢 ln �̃� − (
1

𝜉
+ 1)∑ln (1 +

𝜉𝑦𝑖
�̃�
)

𝑛𝑢

𝑖=1

+∑ln 𝛪(𝑦𝑖; �̃�, 𝜉) 

𝑛𝑢

𝑖=1

 

  

όπου, 

∑ln 𝛪(𝑌𝑖; �̃�, 𝜉)

𝑛𝑢

𝑖=1

= {
0, 1 +

𝜉𝑦

�̃�
> 0 

−∞,      𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅𝛼
 

Στην περίπτωση που 𝜉 = 0, η λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι 

𝑙(�̃�, 0) = ln 𝐿(�̃�, 0) = ln∏ℎ(𝑌𝑖; �̃�, 0)

𝑛𝑢

𝑖=1

= ln∏
1

�̃�
𝑒−
𝑦𝑖
�̃�

𝑛𝑢

𝑖=1

 

= ln (
1

�̃�𝑛𝑢
𝑒−
∑ 𝑦𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1
�̃� ) = ln �̃�−𝑛𝑢 + ln 𝑒−

∑ 𝑦𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1
�̃�  

= −𝑛𝑢 ln �̃� −
∑ 𝑌𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1

�̃�
 

με 

𝜕𝑙(�̃�, 0)

𝜕�̃�
=  −

𝑛𝑢
�̃�
+  
∑ 𝑌𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1

�̃�2
 

Θέτοντας την πρώτη μερική παράγωγο ίση με μηδέν προκύπτει ότι η εκτιμήτρια μεγί-

στης πιθανοφάνειας �̂̃� για την παράμετρο �̃� είναι 
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𝜕𝑙(�̃�, 0)

𝜕�̃�
=  −

𝑛𝑢
�̃�
+  
∑ 𝑌𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1

�̃�2
= 0 ⟹

∑ 𝑌𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1

�̃�2
= 
𝑛𝑢
�̃�
⟹ �̂̃� =

∑ 𝑌𝑖
𝑛𝑢
𝑖=1

𝑛𝑢
= 𝑌𝑛𝑢  

καθώς  
𝜕2𝑙(�̃�,0)

𝜕�̃�2
< 0. 

Στην γενικότερη μορφή όπου 𝜉 ≠ 0, δεν υπάρχει αναλυτική έκφραση για τους ε.μ.π. 

των παραμέτρων �̃�, 𝜉 και οι τιμές που μεγιστοποιούν την 𝑙(�̃�, 𝜉) θα βρεθούν χρησιμο-

ποιώντας ξανά αριθμητικές μεθόδους βελτιστοποίησης όπως μέθοδος Newton-

Raphson. Σύμφωνα με την μέθοδο και των ιδιοτήτων των ε.μ.π. , οι �̂̃�, 𝜉  θα ακολου-

θούν μία πολυδιάστατη κανονική με μέση τιμή (�̃�, 𝜉)𝛵και πίνακα διασποράς, τον α-

ντίστροφο του πίνακα πληροφορίας ο οποίος εκτιμάται από τον 

𝛪 = −

(

 
 

∂2𝑙

∂�̃�2
(�̂̃�, 𝜉)

∂2𝑙

∂�̃� ∂𝜉
(�̂̃�, 𝜉)

∂2𝑙

∂𝜉 ∂�̃�
(�̂̃�, 𝜉)

∂2𝑙

∂𝜉2
(�̂̃�, 𝜉)

)

 
 

 

Αν 𝑠𝑖,𝑖 είναι το 𝑖 −διαγώνιο στοιχείο του 𝛪−1 ισχύει ότι οι ε.μ.π. των παραμέτρων �̃�, 𝜉 

�̂̃� ∼ 𝛮(�̃�, 𝑠2,2)   ,    𝜉 ∼ 𝛮(�̃�, 𝑠3,3), 

από όπου προκύπτουν τα προσεγγιστικά διαστήματα εμπιστοσύνης συντελεστή 1 –  𝑎  

για τις παραμέτρους �̃�, 𝜉  

(�̂̃� ± √𝑠2,2𝑧𝑎 2⁄ ) και (𝜉  ± √𝑠3,3𝑧𝑎 2⁄ ) αντίστοιχα 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων της POT θα χρησιμοποιήσουμε ως κατώφλι το μι-

κρότερο δυνατό 𝑢 = 8, ώστε τα δεδομένα να ακολουθούν την Γενικευμένη Κατανο-

μή Pareto.  

Οι εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας  για τις παραμέτρους �̃�, 𝜉 της GPD χρησιμο-

ποιώντας ως κατώφλι 𝑢 = 8 και ουσιαστικά επιλέγοντας το 28,20833% των παρατη-

ρήσεων είναι 

  �̂̃� = 5.7873126 ,   𝜉 = 0.5711007, 

Με τυπικές αποκλίσεις 0.12617311 , 0.03209705 αντίστοιχα. 

Τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης συντελεστή 1 − 𝛼 = 95%  

Για την παράμετρο �̃�  [3.122660 , 3.617259] 

   Για την παράμετρο 𝜉  [0.4987317 , 0.6434697] 

Ο κώδικας R που χρησιμοποιήθηκε για τις εκτιμήσεις και τα παραπάνω είναι (πακέτο 

ismev) 
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> gpd.fitrange(X,1,7,nint=20) 

> mrl.plot(X, conf = 0.99, nint = 300)   

> u<-3 

> pot<-gpd.fit(X,u,npy<-m) 

 

$`threshold` 

[1] 8 

$`nexc` 

[1] 1779 

$conv 

[1] 0 

$`nllh` 

[1] 5917.993 

$mle 

[1] 5.7873126 0.5711007 

$rate 

[1] 0.2470833 

$se 

[1] 0.24156565 0.03692296 

 

Ο κώδικας R για τον υπολογισμό των διαστημάτων εμπιστοσύνης των παραμέτρων 

είναι: 

> sigma2<-pot$mle[1];xi2<-pot$mle[2]; 

> sigma2.se<-pot$se[1];xi2.se<-pot$se[2]; 

> c(sigma2-sigma2.se*1.96,sigma2+sigma2.se*1.96) 

[1] 5.313844 6.260781 

 

> c(xi2-xi2.se*1.96,xi2+xi2.se*1.96) 

[1] 0.4987317 0.6434697 

 

4.2.4 Εκτίμηση της στάθμης απόδοσης (return level) για m παρατηρή-

σεις. 

Έχοντας διαλέξει τις ακραίες παρατηρήσεις μέσω της μεθόδου POT, αποφασίζοντας 

κατάλληλα το κατώφλι 𝑢, έγινε εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής GPD.  

Για τον υπολογισμό αυτού του μέτρου κινδύνου και την εκτίμηση της στάθμης από-

δοσης 𝑥𝑚 θα στηριχθούμε στο γεγονός ότι ∀ 𝑥 > 𝑢 ισχύει, 

𝑃(𝑋 > 𝑥|𝑋 > 𝑢) ≈ 𝐻(𝑥 − 𝑢) =  (1 + 𝜉
𝑥−𝑢

�̃�
)
−
1

𝜉
, 

επομένως,  

𝑃(𝑋 > 𝑥) ≈ 𝑃(𝑋 > 𝑢) (1 + 𝜉
𝑥−𝑢

�̃�
)
−
1

𝜉
. 

Αντικαθιστώντας όπου 𝑥 → 𝑥𝑚 πάντοτε 𝑥𝑚 > 𝑢 και καθώς έχουμε ορίσει ότι 
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𝑃(𝑋 > 𝑥𝑚) =
1

𝑚
  . 

 Για 𝜉 ≠ 0 προκύπτει, 

𝑃(𝑋 > 𝑥𝑚) ≈ 𝑃(𝑋 > 𝑢) (1 + 𝜉
𝑥𝑚−𝑢

�̃�
)
−
1

𝜉
 , 

από όπου έχουμε 

(
1

𝑚
)
−𝜉

≈ [𝑃(𝑋 > 𝑢)]−𝜉 (1 + 𝜉
𝑥𝑚 − 𝑢

�̃�
) 

και άρα 

[𝑚𝑃(𝑋 > 𝑢)]𝜉 ≈ (1 + 𝜉
𝑥𝑚−𝑢

�̃�
) . 

Λύνοντας ως προς 𝑥𝑚 προκύπτει ότι 

𝑥𝑚 ≈ 𝑢 +
�̃�

𝜉
 ([𝑚𝑃(𝑋 > 𝑢)]𝜉 − 1) ⟹ �̂�𝑚 ≈ 𝑢 +

�̂̃�

�̂�
 ([𝑚

𝑛𝑢

𝑛
]
�̂�

− 1) . 

Αντίστοιχα για 𝜉 = 0 

�̂�𝑚 ≈ 𝑢 + �̂̃�ln (𝑚
𝑛𝑢

𝑛
) . 

Όπως και στην μέθοδο Block maxima για τον υπολογισμό του 𝑥𝑚 θα χρησιμοποιή-

σουμε την profile Deviance Function 𝐷𝑝(𝑥𝑚) με μία νέα παραμετροποίηση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εκτίμηση για την στάθμη απόδοσης είναι   

�̂�𝑚 = 259.4071 . 

Ουσιαστικά με την στάθμη απόδοσης εκτιμούμε ότι μία παρατήρηση υπερβαίνει την 

τιμή 259.4071με πιθανότητα p = 1/100. Μία διαφορετική ερμηνεία αναφέρει ότι μία 

παρατήρηση υπερβαίνει την τιμή 259.4071 κατά μέσο όρο κάθε 100 χρονικές περιό-

δους.   

Η τιμή για την στάθμη απόδοσης 𝑥𝑚 σύμφωνα με διάστημα εμπιστοσύνης συντελε-

στού 1 − 𝑎 = 95% όπως αυτό που προκύπτει από την profile Deviance Function, 

όπως αυτό εμφανίζεται και στο αντίστοιχο γράφημα που ακολουθεί κυμαίνεται μετα-

ξύ 205 και 340. 
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Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε στην R είναι  

> sigma2<-pot$mle[1];xi2<-pot$mle[2];k<-pot$nexc 

> p1<-p/m; xm<-u+sigma2/xi2*(((1/p1)*k/n)^xi2-1) 

> print(xm) 

[1] 259.4071 

 

Και για το γράφημα η εντολή 

> gpd.prof(pot,1/p,xm-40,xm+50,npy<-m) 

 

4.2.5 Έλεγχος καλής προσαρμογής των δεδομένων στην GPD 

Για τον έλεγχο καλή προσαρμογής της GPD στα δεδομένα , με την εντολή 

> gpd.diag(pot) 

λαμβάνουμε τα γραφήματα Probability plot και Quantile plot των δεδομένων με την 

θεωρητική κατανομή καθώς επίσης γράφημα στάθμης απόδοσης 𝑥𝑚 για διάφορες τι-

μές του 1/𝑝 και ιστόγραμμα των παρατηρήσεων πάνω από το κατώφλι 𝑢 μαζί με την 

σ.π.π. της GPD.   
 

𝒖 = 𝟖 

 

Παρατηρούμε ότι, τα δεδομένα έχουν καλή προσαρμογή στην GPD επιλέγοντας ως 

κατώφλι την τιμή 𝑢 = 8.  Δίνοντας έμφαση στο Probability Plot μπορούμε να διαπι-

στώσουμε ότι τα δεδομένα είναι πάνω στην γραμμή, αλλά επειδή οι παρατηρήσεις 

είναι πάρα πολλές είναι δύσκολο να διακρίνουμε που ακριβώς “πέφτουν”. Σε κάθε 

περίπτωση είναι πάρα πολύ κοντά. Σύμφωνα με το Quantile Plot είναι ξεκάθαρο ότι η 
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GPD(�̂̃� = 5.7873126 ,   𝜉 = 0.5711007) έχει σχεδόν άριστη προσαρμογή. Η μονα-

δική παρατήρηση που αποκλίνει σημαντικά από την ευθεία, είναι η μέγιστη παρατή-

ρηση από ολόκληρο το δείγμα.  

 

Αντίστοιχα εφαρμόζοντας στα δεδομένα ως κατώφλι 𝑢 = 15 , σύμφωνα με το οποίο 

χρησιμοποιούνται 701 παρατηρήσεις ως ακραίες, το 9,736111% των συνολικών πα-

ρατηρήσεων, παίρνουμε διαφορετικές εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του μοντέλου, 

μαζί με τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, ορίζοντας το 

κατώφλι υψηλότερα και πάλι οι υπερβάσεις θα ακολουθούν GPD καθώς το δείγμα 

αποτελείται από ακόμα πιο ακραίες παρατηρήσεις, ενώ το πλήθος που χρησιμοποιεί-

ται για τον έλεγχο είναι ακόμα μεγάλο. 

Οι εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας 

$`threshold` 

[1] 15 

$`nexc` 

[1] 701 

$conv 

[1] 0 

$`nllh` 

[1] 2708.373 

$mle 

[1] 9.6936262 0.5920898 

$rate 

[1] 0.09736111 

$se 

[1] 0.66361212 0.06130581 

 

Και το αντίστοιχα γραφήματα για 𝑢 = 15. 

𝒖 = 𝟏𝟓 
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Εν αντίθεση, παρατηρούμε ότι οριοθετώντας τις τιμές για το κατώφλι 𝑢, όλο και μι-

κρότερες , η GPD δεν εφαρμόζεται κατάλληλα στα δεδομένα. 

Σύμφωνα και με τα κάτωθι γραφήματα, εμφανίζονται κατά σειρά τα διαγνωστικά 

γραφήματα καλής προσαρμογής, για τις τιμές 𝑢 = 5, 𝑢 = 3, 𝑢 = 1. 

 

𝒖 = 𝟓 

 

 

Eπιλέγοντας ως κατώφλι, 𝑢 = 5 μπορούμε να διαπιστώσουμε ήδη από το Quantile 

Plot ότι τα πραγματικά δεδομένα του μοντέλου δεν ταυτίζονται από τα εμπειρικά. 

Μειώνοντας το κατώφλι 𝑢, εκτιμούμε ότι τα γραφήματα θα είναι περισσότερο κατα-

τοπιστικά και η αναμενόμενη μη καλή προσαρμογή του μοντέλου θα είναι εμφανής. 

 

 

Πράγματι, στα αποτελέσματα που ακολουθούν για  𝑢 = 3 και 𝑢 = 1, όπου ουσιαστι-

κά επιλέγονται όλες οι ζημιές που είναι μεγαλύτερες από 𝑢, επιλέγεται ένα μεγάλο 

ποσοστό των αρχικών συνολικών παρατηρήσεων, η GPD δεν έχει καθόλου καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα. 
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𝒖 = 𝟑 

 

 

𝒖 = 𝟏 
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5. Εφαρμογή Μεθόδου POT στην αντασφάλιση  
Για την ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου, όπως αυτή προκύπτει από το δεύτερο 

κεφάλαιο, η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) σκέφτεται να ενεργοποιήσει μία αντασφαλιστι-

κή σύμβαση, βασιζόμενη στην θεωρία ακραίων τιμών και την μέθοδο POT, όπως αυ-

τή παρουσιάζεται στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο. 

 

5.1 Mη-αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση υπερβάλλουσας 

ζημιάς (excess of loss treaty) 

Μία από τις εναλλακτικές που εξετάζεται από την ασφαλιστική εταιρία (𝑋), είναι μία 

μη αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση υπερβάλλουσας ζημιάς (excess of loss 

treaty) με την αντασφαλίστρια εταιρία, έστω (𝑌). Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, 

ορίζεται ως απαλλαγή καταβολής ασφαλίσματος από την αντασφαλίστρια εταιρία D 

(deductible), καθώς επίσης και ανώτατο όριο ευθύνης της αντασφαλίστριας εταιρίας, 

πάνω από την απαλλαγή D, ίσο με C (upper limit cover). Οι υποθέσεις εμφανίζονται 

και στην κάτωθι αναπαράσταση. 

 

Όπως είναι λογικό, οι ασφαλιζόμενοι έχουν εκχωρήσει τον κίνδυνο Πυρός-Σεισμού 

και συμπληρωματικών κινδύνων στην ασφαλιστική εταιρία  (𝑋) (Direct Insurer). Kα-

τά συνέπεια, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του ύψους της ζημιάς, να 

καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση η οποία θα προκύψει από το χαρτοφυλάκιο 

κινδύνου, ανεξαρτήτως τι κομμάτι του κινδύνου έχει η αντασφαλίστρια εταιρία (𝑌) 

(Reinsurer). 

Πράγματι, ισχύει ότι: 

• Όταν η ζημιά(𝐿) (Loss) είναι μικρότερη από την απαλλαγή, 𝐿 < 𝐷, η ασφαλι-

στική εταιρία (𝑋) πληρώνει ολόκληρη την ζημιά και η αντασφαλίστρια εται-

ρία (𝑌) μηδέν. 

• Όταν η ζημιά (𝐿) είναι μεταξύ της απαλλαγής και το άθροισμα του ανώτατου 

ορίου ευθύνης της αντασφαλίστριας εταιρίας και της απαλλαγής , 𝐷 < 𝐿 <

𝐷 + 𝐶, η ασφαλιστική εταιρία (𝑋)  πληρώνει την απαλλαγή και η αντασφαλί-

στρια εταιρία (𝑌) καταβάλλει 𝐿 − 𝐷. 

• Όταν η ζημιά (𝐿) είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα του ανώτατου ορίου ευ-

θύνης της αντασφαλίστριας εταιρίας (𝑌) και της απαλλαγής, 𝐿 > 𝐷 + 𝐶, η α-

ντασφαλίστρια εταιρία (𝑌) πληρώνει το ανώτατο όριο ευθύνης της 𝐶, ενώ η 

ασφαλιστική εταιρία (𝑋) το υπόλοιπο 𝐿 − 𝐶. 

D D+C u 

C 
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Ακολουθεί μία απεικόνιση των όσων περιγράφονται,  

𝐿𝑌 {
0, 𝐿 < 𝐷

𝐿 − 𝐷,𝐷 < 𝐿 < 𝐶 + 𝐷
𝐷 + 𝐶 − 𝐷 = 𝐶, 𝐿 > 𝐶 + 𝐷

+ 𝐿𝑋 {
𝐿, 𝐿 < 𝐷

𝐷,𝐷 < 𝐿 < 𝐶 + 𝐷
𝐿 − 𝐶, 𝐿 > 𝐶 + 𝐷

 =𝐿𝑇 {
𝐿, 𝐿 < 𝐷

𝐿, 𝐷 < 𝐿 < 𝐶 + 𝐷
𝐿, 𝐿 > 𝐶 + 𝐷

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση που 

καταβάλλεται στους ασφαλιζόμενους είναι (𝐿). 

𝐿 = 𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑌−𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑟 + 𝐿𝑋−𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 . 

Σε αυτό το σημείο, μας ενδιαφέρει να δούμε την αντασφαλιστική σύμβαση από την 

πλευρά της αντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌). Θα επικεντρωθούμε στις απώλειες της α-

ντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌) με σκοπό να εκτιμηθεί η αναμενόμενη απώλεια καθώς 

επίσης να βρεθεί ένα δίκαιο ασφάλιστρο για την παροχή της συγκεκριμένης αντασφα-

λιστικής κάλυψης. 

Οι απώλειες της αντασφαλίστριας εταιρίας (𝑌) μπορούν να τεθούν με την ακόλουθη 

έκφραση. 

𝐿𝑌 = 𝐿𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑟 = (𝐿 − 𝐷)+ − [𝐿 − (𝐶 + 𝐷)]+ . 

Η μέση τιμή της απώλειας της αντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌) 

𝐸[𝐿𝑌] = 0 + ∫ (𝐿 − 𝐷) ∙ 𝑓(𝑙) 𝑑𝑙
𝐷+𝐶

𝐷
+ 𝐶 ∙ 𝑃(𝐿 > 𝐶 + 𝐷) . 

Σε αυτό το σημείο θα υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με την μέθοδο POT εφόσον επι-

λέξουμε ως ακραίες όλες τις παρατηρήσεις εκείνες οι οποίες ξεπερνούν ένα σωστά 

ορισμένο κατώφλι 𝑢, τότε θα ακολουθούν GPD. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή 

της αντασφαλιστικής εταιρίας 𝐷, ορίζεται πάντα μεγαλύτερη από το κατώφλι 𝑢, δη-

λαδή 𝐷 > 𝑢, διαφορετικά η ανάλυση μέσω της GPD δεν έχει βάση. Επομένως μπο-

ρούμε προσεγγιστικά να θεωρήσουμε ότι η υπέρβαση 𝑊 = 𝐿 − 𝑢, δεδομένου ότι 𝐿 >

𝑢,  θα ακολουθεί την GPD. Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω τελικά έχουμε ότι η μέση 

τιμή της απώλειας της αντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌) δεδομένου ότι μία ζημιά θα ξε-

περάσει το κατώφλι 𝑢:  

𝐸[𝐿𝑌|𝐿 > 𝑢] = 𝐸(𝐿𝑌𝛪(𝐿 ≤ 𝐷)|𝐿 > 𝑢) + 𝐸(𝐿𝑌𝛪(𝐷 < 𝐿 ≤ 𝐷 + 𝐶)|𝐿 > 𝑢)

+ 𝐸(𝐿𝑌𝛪(𝐷 + 𝐶 < 𝐿)|𝐿 > 𝑢)  

= 0 + 𝐸((𝐿 − 𝐷)𝛪(𝐷 < 𝐿 ≤ 𝐷 + 𝐶)|𝐿 > 𝑢)

+ 𝐸(𝐶 ∙ 𝛪(𝐷 + 𝐶 < 𝐿)|𝐿 > 𝑢) 

= 0 + 𝐸((𝑊 + 𝑢 − 𝐷)𝛪(𝐷 − 𝑢 < 𝑊 ≤ 𝐷 + 𝐶 − 𝑢)|𝐿 > 𝑢)

+ 𝐸(𝐶 ∙ 𝛪(𝐷 + 𝐶 − 𝑢 < 𝑊)|𝐿 > 𝑢) 

= 0 +∫ (𝑤 + 𝑢 − 𝐷) ∙ 𝑓𝑊|𝐿>𝑢(𝑤) 𝑑𝑤
𝐷+𝐶−𝑢

𝐷−𝑢

+ 𝐶𝑃(𝑊 > 𝐶 + 𝐷 − 𝑢|𝐿 > 𝑢) 
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και επειδή, όπως αναφέραμε παραπάνω, η τ.μ. 𝑊 = 𝐿 − 𝑢, δεδομένου ότι 𝐿 > 𝑢,  α-

κολουθεί την GPD, (Charpentier (2014)), κατά συνέπεια έχουμε,  

𝐸[𝐿𝑌|𝐿 > 𝑢] = ∫ (𝑤 + 𝑢 − 𝐷) ∙ ℎ�̃�,ξ(𝑤) 𝑑𝑤
𝐷+𝐶−𝑢

𝐷−𝑢
+ 𝐶 (1 − 𝐻�̃�,ξ(𝐶 + 𝐷 − 𝑢)), 

όπου ℎ�̃�,ξ(𝑤) και 𝐻�̃�,ξ(𝑤) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και η συνάρτηση 

κατανομής αντίστοιχα, της Γενικευμένης Κατανομής Pareto με παραμέτρους �̃�, ξ οι ο-

ποίες μπορούν να εκτιμηθούν από τις ε.μ.π. θεωρώντας τελικά ότι 

𝑊 = 𝐿 − 𝑢|𝐿 > 𝑢 ~ 𝐺𝑃𝐷(�̂̃�, 𝜉) . 

Επομένως, είναι εύκολο να εκτιμήσουμε το δίκαιο καθαρό ασφάλιστρο (Net 

Premium) έστω 𝛮, το οποίο θα πρέπει να καρπωθεί η αντασφαλίστρια εταιρία (𝑌) για 

παροχή αντασφάλισης μίας περιόδου: 

𝑁 = 𝐸(𝐿𝑌) = 𝑃(𝐿 > 𝑢) ∙ 𝐸[(𝐿𝑌|𝐿 > 𝑢)].  

Η πιθανότητα 𝑃(𝐿 > 𝑢) εκτιμάται από το ποσοστό των παρατηρήσεων που βρέθηκαν 

πάνω από το κατώφλι 𝑢. Άρα, 

�̂� =
𝑛𝑢
𝑛
(∫ (𝑤 + 𝑢 − 𝐷) ∙ ℎ�̂̃�,�̂�(𝑤) 𝑑𝑤

𝐷+𝐶−𝑢

𝐷−𝑢

+ 𝐶 (1 − 𝐻�̂̃�,�̂�(𝐶 + 𝐷 − 𝑢))) 

=
𝑛𝑢
𝑛

(

 
 
∫ (𝑤 + 𝑢 − 𝐷)

(1 + 𝜉
𝑤

�̂̃�
)
−
1

�̂�
−1

�̂̃�
𝑑𝑤

𝐷+𝐶−𝑢

𝐷−𝑢

+ 𝐶 (1 + 𝜉
𝐶 + 𝐷 − 𝑢

�̂̃�
)
−
1

�̂�

)

 
 
 . 

 

5.2 Εφαρμογή Mη-αναλογική αντασφαλιστική σύμβαση υπερ-

βάλλουσας ζημιάς (excess of loss treaty) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ασφαλιστική εταιρία  (𝑋), έχει την δυνατό-

τητα να ενεργοποιήσει την αντασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με τις ανάγκες της, 

ορίζοντας κατάλληλα την τιμές 𝐷 , 𝐶. Έχοντας επιλέξει το όριο ιδίας κράτησης 𝐷 της 

ασφαλιστικής εταιρίας (𝑋) και το ανώτατο όριο ευθύνης 𝐶 της αντασφαλιστικής ε-

ταιρίας (𝑌), κατά συνέπεια το μέρος του κινδύνου που έχει εκχωρήσει στην αντα-

σφαλίστρια εταιρία (𝑌), θα αναγκαστεί να καταβάλλει και το αντίστοιχο ασφάλιστρο.  

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, έχουν οριστεί οι τιμές της απαλλαγής, της ανώτατης 

κάλυψης της αντασφαλιστικής εταιρίας κατά συνέπεια και το άθροισμα αυτών, σύμ-

φωνα με τα οποία έχουν υπολογιστεί η εκτιμώμενη απώλεια της αντασφαλιστικής ε-

ταιρίας (𝑌) και η δίκαιη τιμή του καθαρού ασφαλίστρου. 
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Σύμβαση υπερβάλλουσας ζημιάς (excess of loss treaty) 
(τα ποσά σε 10.000 €) 

Deductible 
(𝑫) 

Upper limit 

Cover (𝐶) 
Upper limit 
(𝐷 + 𝐶) 

Expected Loss 

𝐸[(𝐿𝑌|𝐿 > 𝑢)] 
One Period 

Net Premium 

(�̂�) 

10 20 30 6.114386 1.510763 

10 40 50 7.842606 1.937777 

20 40 60 4.047703 1.00012 

20 80 100 5.12447 1.266171 

50 50 100 1.563682 0.3863598 

50 150 200 2.518278 0.6222246 

Πίνακας 5. Εκτίμηση Ασφαλίστρου  

Συνεπώς η αντασφαλιστική εταιρία για την περίπτωση όπου το όριο ιδίας κράτησης 

𝐷 = 10 και 𝐶 = 20 έχει όριο ευθύνης μεταξύ 

𝐷 = 10 και 𝐷 + 𝐶 = 10 + 20 = 30 , 

με ανώτατο όριο κάλυψης  

𝐶 = 𝐷 + 𝐶 − 𝐷 = 20 . 

Η εκτιμώμενη απώλεια που θα έχει δεδομένου ότι μία ζημιά θα υπερβεί το κατώφλι 

𝑢 = 8 

𝐸[(𝐿𝑌|𝐿 >)] ≈6.114386 . 

Και το καθαρό ασφάλιστρο μίας περιόδου που ισχύει για τη διάθεση αυτού του αντα-

σφαλιστικού προϊόντος εκτιμάται 

�̂� = 1.510763 . 

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε στην R για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων 

> #one period premium for reinsurance with deductible =d 

,cover =c, upper limit = d+c. 

> d=10;c=20;up<-d+c; 

> c1=d-u;c2=up-u; 

> g=function(x){(x-c1)*(1+x*xi2/sigma2)^(-1-1/xi2)/sigma2} 

> ExpLy=(integrate(g,c1,c2)$value+(c2-c1)*(1+c2*xi2/sigma2)^(-

1/xi2)) 

> ExpLy 

1] 6.114386 

 

> premium=ExpLy*pot$nexc/n 

> premium 

[1] 1.510763 

 

Με αυτό τον τρόπο αντασφάλισης, η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) καλύπτεται για ζημιές 

οι οποίες, ναι μεν είναι ακραίες, αλλά το υπερβάλλον ποσό, πέραν του ορίου 𝐶 +
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𝐷, καλείται να το καταβάλει, δεδομένου ότι η αντασφαλιστική εταιρία (𝑌), έχει ανώ-

τατο όριο κάλυψης 𝐶. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση όπου το όριο ιδίας κρά-

τησης είναι 𝐷 = 20 και το ανώτατο όριο ευθύνης 𝐶 = 40, μία ζημιά σφοδρότητας 

𝐿 = 200, γεννά απαίτηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία (𝛸) ίση με 

𝐿𝑋−𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐷 + 𝐿 − 𝐶 = 20 + 200 − 40 = 180 . 

Για περεταίρω κάλυψη η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) έχει την δυνατότητα είτε να υπο-

γράψει σύμβαση αντασφάλισης δευτέρου επιπέδου με αντασφαλίστική εταιρία (𝑍), 

όπως είχε αναφερθεί και στο δεύτερο Κεφάλαιο, είτε να θέσει το όριο κάλυψης 𝐶, της 

αντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌) πολύ υψηλά. 

Για αυτό τον λόγο, ας υποθέσουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία (𝑋) επιθυμεί να διατη-

ρήσει μόνο το όριο ιδίας κράτησης 𝐷, εκχωρώντας το υπερβάλλον ποσό . Θα θέσου-

με το ανώτατο όριο ευθύνης 𝐶 της αντασφαλιστικής εταιρίας (𝑌), πλέον του ορίου 

ιδίας κράτησης 𝐷, σε υπερβολικής σφοδρότητας ζημίας, τέτοια ώστε, 𝐶 →  ∞. 

Ορίζοντας το όριο ιδίας κράτησης π.χ. 𝐶 = 10,000, πρακτικά 𝐶 → ∞, εκτιμάται ότι 

το καθαρό ασφάλιστρο μίας περιόδου είναι (𝐷 = 100,200,300) 

�̂�100 = 0.9556634,  �̂�200 = 0.3336461 και �̂�300 = 0.2420204, αντίστοιχα 

Εφαρμόζοντας αυτή την πρακτική αντασφάλισης, η ασφαλιστική δεν θα επηρεαστεί 

καθόλου από μία ζημιά 𝐿 = 200  όπως προηγουμένως καθώς η ευθύνη της ασφαλι-

στικής εταιρία𝜍 (𝑋) περιορίζεται στο όριο ιδίας κράτησης 𝐷. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 
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Ο λόγος ύπαρξης της αντασφάλισης είναι η αντιμετώπιση του ενδεχομένου εμφάνι-

σης ακραίων ζημιών, το οικονομικό αποτέλεσμα των οποίων, πιθανώς να επιφέρει 

καταστροφικές συνέπειες για μία ασφαλιστική εταιρία. 

Για την μελέτη αυτών, βασιστήκαμε στη  θεωρία ακραίων τιμών (EVT) η οποία είναι 

η πλέον διαδεδομένη θεωρία για την μελέτη των ακραίων παρατηρήσεων. Στο πλαί-

σιο αυτό αναλύθηκαν οι μέθοδοι Block Maxima και POT, όπου ορίζοντας τον τρόπο 

δειγματοληψίας, θέτοντας προϋποθέσεις, υπολογίζοντας παραμέτρους και διάφορα 

μεγέθη, ερμηνεύτηκε η συμπεριφορά των ακραίων τιμών. 

Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση της μεθόδου POT, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

επιλέγοντας κατάλληλο κατώφλι 𝑢, οι παρατηρήσεις που ξεπερνούν αυτό το κατώφλι, 

ακολουθούν προσεγγιστικά την 𝐺𝑃𝐷 με παραμέτρους οι οποίες εκτιμήθηκαν σύμφω-

να με την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας. 

Ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ασφα-

λιστική εταιρία είναι η ενεργοποίηση ρνός αντασφαλιστικού προγράμματος. Αξιολο-

γώντας τους κινδύνους που έχει αναλάβει μπορεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο, βασι-

σμένο στην μέθοδο POT, το οποίο θα αντανακλά στις ανάγκες της. Ανάλογα λοιπόν 

με την πολιτική αντιμετώπισης των κινδύνων που έχει επιλέξει μια ασφαλιστική εται-

ρία, έχει την δυνατότητα να επιλέξει από μία πληθώρα, αναλογικών και μη αναλογι-

κών, αντασφαλιστικών συμβάσεων. Εφόσον αποφασίσει ποιο είναι το πρόγραμμα 

που της ταιριάζει, πρέπει πλέον να αποφασίσει σχετικά με το μέρος του κινδύνου που 

θα διαχειριστεί η ίδια και το μέρος του κινδύνου που θα εκχωρήσει στην αντασφαλι-

στική εταιρία, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, το ασφάλιστρο. 

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας το υποθετικό σενάριο με τις ημερήσιες ζη-

μιές που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο πυρός της ασφαλιστικής εταιρίας (𝑋) , 

κάνοντας την σχετική έρευνα, συμπεράναμε ότι με την μέθοδο POT η 𝐺𝑃𝐷 έχει καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα. Οι αντασφαλιστικές συμβάσεις που μελετήθηκαν και 

προτάθηκαν στην ασφαλιστική εταιρία είναι μία excess of loss με ανώτατο όριο ευ-

θύνης από την αντασφαλιστική εταιρία, καθώς επίσης και μία excess of loss δίχως 

ανώτατο όριο ευθύνης. Η κάθε ασφαλιστική σύμβαση έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της. Η πρώτη, με ανώτατο όριο ευθύνης της αντασφαλιστικής εταιρί-

ας, είναι περισσότερο προσιτή λόγω κόστος ασφαλίστρου. Ενεργοποιώντας την δεύ-

τερη, δίχως ανώτατο όριο ευθύνης της αντασφαλιστικής εταιρίας, η ασφαλιστική ε-

ταιρία περιορίζει την επίπτωση μίας ζημιάς έως το ποσό την απαλλαγής που ορίζει η 

αντασφαλιστική σύμβαση. 
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