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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν δεκηψλ απνηειεί κία 

άθξσο ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο έρεη σο ζθνπφ ηελ νπνηαδήπνηε θάιπςε ησλ 

κειινληηθψλ αμηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε επέιζεη. Ζ 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη αξθεηά πεξίπινθεο κεζφδνπο, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εθάζηνηε αλαινγηζηή. Οη 

πεξηζζφηεξεο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο απαηηνχλ ηελ χπαξμε παξειζνληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ απνζεκάησλ. ηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ κε ρξήζε ηνπ 

θίιηξνπ Kalman (Kalman Filter), έλαλ αιγφξηζκν πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ 

δέρνληαη εμσηεξηθέο θπζηθέο δηαηαξαρέο (ζνξχβνπο) θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαιιαγκέλε απφ δηαηαξαρέο. Δπηπιένλ, 

επεθηείλνπκε ηνλ αιγφξηζκν θάλνληάο ηνλ αλζεθηηθφ (robust) ζε αθξαίεο ηηκέο, νη νπνίεο αλ 

αγλνεζνχλ ζα ππεξεθηηκήζνπλ ην ηειηθφ απφζεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιηζηηθή 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Απνζεκαηνπνίεζε, Φίιηξν Kalman, Αλζεθηηθφο (Robust).  
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1. Δηζαγσγή 

Ζ απνζεκαηνπνίεζε δεκηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε 

κειινληηθψλ απαηηήζεσλ. ηελ αλαινγηζηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο 

εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ζηνραζηηθέο κεζφδνπο απνζεκαηνπνίεζεο 

απαηηήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα άξζξα ησλ Kremer (1982), Verrall (1994) 

θαζψο θαη ηα βηβιία ησλ Taylor (2000), Wüthrich & Merz (2008) θαη ησλ Radtke et 

al. (2012). Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ εθηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο (φπσο είλαη απηή ηεο κεζφδνπ Chain 

Ladder) είλαη φηη δεκηνπξγνχλ κεγάιεο «ζρέζεηο - ζπζρεηίζεηο» κεηαμχ ησλ εηψλ πνπ 

ζπλέβε ην αηχρεκα (ή ησλ εηψλ πνπ θαηαγξάθεθε κία δεκηά). Απηφ ζπκβαίλεη 

θπξίσο δηφηη ηα κνληέια απηά βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη παξάγνληεο εμέιημεο 

έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο κνληέια ρψξνπ 

θαηαζηάζεσλ (state space models) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξάγνληεο εμέιημεο 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή αλάινγα κε ην έηνο αηπρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηα 

κνληέια ρψξνπ θαηαζηάζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί θπξίσο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

κία πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά κνληέια ηα νπνία είλαη εχθνια εξκελεχζηκα, αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα νδεγνχλ ζε ζπλεπείο εθηηκήζεηο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ θίιηξνπ Kalman 

(Kalman Filter). ηηο αζθαιίζεηο δεκηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα 

εξγαιείν ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία απνζεκαηνπνίεζεο.  

Έλα κνληέιν ρψξνπ θαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν εμηζψζεηο νη νπνίεο 

δειψλνπλ ηελ εμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

 Ζ εμίζσζε παξαηήξεζεο (observation equation) νξίδεηαη σο 

, 0,t t t t t  y F ζ w  
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φπνπ ty  είλαη έλα δηάλπζκα κε ηηο παξαηεξήζεηο, tζ  είλαη έλα άγλσζην δηάλπζκα 

θαηάζηαζεο, tF  είλαη έλαο γλσζηφο πίλαθαο, ν νπνίνο ζπλδέεη ην δηάλπζκα 

θαηάζηαζεο tζ  κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηέινο tw  είλαη ηα πηζαλά ζθάικαηα.  

 Ζ εμίζσζε θαηάζηαζεο (state equation) νξίδεηαη σο 

1 1 1, 0,t t t t t    ζ G ζ u  

ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην δηάλπζκα tζ  σο Μαξθνβηαλή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

πίλαθα θαηαζηάζεσλ κεηάβαζεο 1tG . πσο θαη ε εμίζσζε παξαηήξεζεο έηζη θαη ε 

εμίζσζε θαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλεη έλα ηπραίν δηάλπζκα ut ζθαικάησλ. 

Σν βαζηθφ ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 

κε ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο tζ  ελψ έρεη παξαηεξεζεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ . 

Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη  είλαη έλα δηάλπζκα n×1, tζ  είλαη έλα δηάλπζκα 

θαηαζηάζεσλ r×1, tF  είλαη πίλαθαο n×r θαη tG  είλαη πίλαθαο r×r. Σα δηαλχζκαηα 

κε ηα ζθάικαηα tw  θαη ut είλαη δηαζηάζεσλ n×1 θαη r×1 κε πίλαθεο δηαθχκαλζεο-

ζπλδηαθχκαλζεο  

   
, 0, , 0,

θαη
0, αιινχ 0, αιινχ,

t t

t t k t t k

k k
E E 

  
   

 

Q H
u u w w  

φπνπ tQ  θαη tH  είλαη r×r θαη n×n πίλαθεο νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν t. 

Δπηπιένλ γίλεηαη ε ππφζεζε   0, ,t t kE t k
  u w . 

Τπνζέηνληαο φηη ηα ζθάικαηα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο tζ ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο ηνπ θίιηξνπ Kalman. 

 

2. Ο Αιγόξηζκνο ηνπ Φίιηξνπ Kalman (Kalman Filter) 
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Ζ εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο tζ  βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί 1 2, , , ty y y . O αιγφξηζκνο ηνπ θίιηξνπ Kalman είλαη έλα ζχλνιν απφ 

αλαδξνκηθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο tζ  ζχκθσλα κε 

ην δηάλπζκα 1tζ  θαη ην λέν ζεη δεδνκέλσλ .y t Σα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

Βήκα 1: 
| 1

ˆˆ  t t t ty F ζ , 

Βήκα 2: ˆ
t t t ε y y , 

Βήκα 3:  
1

| | 1 | 1 | 1
ˆ ˆ  t t t t t t t t t t t t t



  
  ζ ζ P F F P F H ε , 

Βήκα 4: 
1| 1 |

ˆ ˆ  t t t t t ζ G ζ , 

Βήκα 5:  
1

| | 1 | 1 | 1 | 1  t t t t t t t t t t t t t t t



   
   P P P F F P F H F P , 

Βήκα 6: 
1| 1 | 1 1  t t t t t t t   

 P G P G Q . 

 

ηνλ παξαπάλσ αιγφξηζκν, 
|

ˆ
t tζ  είλαη ε εθηίκεζε ηνπ tζ  φηαλ είλαη γλσζηφ ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 1 2, , , ty y y  ζην ρξφλν  ελψ 
|t tP  είλαη ν πίλαθαο 

δηαθχκαλζεο - ζπλδηαθχκαλζεο απηήο ηεο εθηίκεζεο. Αληίζηνηρα, ην δηάλπζκα 
1| ̂ t tζ  

θαη ν πίλαθαο 
1|t tP  είλαη ε εθηίκεζε ηνπ 1tζ  θαη ηεο δηαθχκαλζεο ζχκθσλα κε ην 

ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ρξφλν . ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αιγφξηζκνο δελ 

επαλεθηηκά κφλν ην δηάλπζκα 1tζ  αιιά θαη ηνλ πίλαθα δηαθχκαλζεο-

ζπλδηαθχκαλζεο απηήο ηεο εθηίκεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζθάικαηα 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά, είλαη εθηθηφ λα θαηαζθεπαζηνχλ (1-α)100% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηηο παξακέηξνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο , 1| , , 1|
ˆ ,ζ pk t t a k k t tt   

φπνπ 
, 1|

ˆ
k t tζ  είλαη ην  ζηνηρείν ηνπ 

1|
ˆ

t tζ , 
, , 1|k k t tp  είλαη ην  δηαγψλην ζηνηρείν 

ηνπ πίλαθα 
1|t tP  θαη at  είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηεκφξην. 
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3. Ο Αλζεθηηθόο (Robust) Αιγόξηζκνο Φίιηξνπ Kalman 

Μία απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ θίιηξνπ Kalman είλαη ε θαλνληθφηεηα 

ησλ ζθαικάησλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια βαζίδνληαη ζε απηή ηελ ππφζεζε. ε 

πεξίπησζε φκσο αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζθαικάησλ είηε έθηνπσλ 

παξαηεξήζεσλ (outliers), θάπνηεο ππνζέζεηο φπσο ε πξνεγνχκελε παξαβηάδνληαη, ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ, ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο 

θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ πνζνηήησλ είλαη αλαμηφπηζηεο (Cipra, & Romera, 1991). ην 

Βήκα 3 ηνπ αιγνξίζκνπ, ε έιιεηςε θαλνληθφηεηαο ησλ ζθαικάησλ ή ε χπαξμε 

έθηνπσλ ηηκψλ ζα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην 
|t tζ  αιιά θαη γηα φιν 

ην δηάλπζκα 
| , 0t i t i i   ζ . Γηα ην ιφγν απηφ, κία απιή αλζεθηηθή (robust) 

ζηξαηεγηθή είλαη λα απαιεηθζνχλ ηέηνηεο επηξξνέο αληηθαζηζηψληαο ηα ζθάικαηα tε  

κε κία θξαγκέλε ζπλάξηεζε  t ε . Αληί επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

ζθάικαηα tε , εθαξκφδεηαη ε ζπλάξηεζε ηνπ Huber (Huber, 1981)  

  min 1,b

b
H X X

X

  
   

  
, 

φπνπ  είλαη ε επθιείδεηα λφξκα θαη 0 b  . ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Βήκα 

3 ηνπ αιγνξίζκνπ κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο: 

   
1

| | 1 | 1 | 1
ˆ ˆ  t t t t t t t t t t t t b tH



  
  ζ ζ P F F P F H ε , 

φπνπ ε ζηαζεξά  είλαη κία παξάκεηξνο πξνο εθηίκεζε. Ο αιγφξηζκνο κπνξεί λα 

γίλεη αλζεθηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλαξηήζεηο αιιά παξφκνηεο κε απηή ηνπ Huber (Pitselis et al., 2015, Cipra & 

Romera, 1991). Μία πξνζέγγηζε γηα λα επηιεγεί ε ζηαζεξά είλαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ απνδνηηθφηεηα (efficiency) ζε ζρέζε κε ην απιφ κνληέιν ηνπ θίιηξνπ Kalman. 

Αλ νη ηηκέο ηεο ζηαζεξάο  είλαη κηθξέο, ηφηε ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα παίξλεη 

κεγάιεο ηηκέο (Moore et. al, 1980). 
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4. Γεκηνπξγία Μνληέισλ Φίιηξνπ Kalman ζε Σξίγσλα Εεκηώλ 

Οη δεκηέο κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν δεκηψλ κειεηψληαη θπξίσο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξίγσλα εμέιημεο δεκηψλ. Σε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ δειψλεη ν 

Πίλαθαο 4. πγθεθξηκέλα, νη γξακκέο δειψλνπλ ην έηνο πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ελψ 

νη ζηήιεο δειψλνπλ ην ρξφλν εμέιημεο ηεο δεκηάο, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ρξεηάζηεθε ψζηε λα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε (Verrall, 1994). 

Πίλαθαο 4: Σξίγσλν εμέιημεο απνζεκάησλ 

 Έηνο εμέιημεο j 

Έηνο 

αηπρήκαηνο i 
1 2  n-1 n 

1 
1,1C  

1,2C   1, 1nC 
 1,nC  

2 
2,1C  

2,2C   
2, 1nC 

  

      

  1,2nC 
    

n 
,1nC      

 

Δπίζεο, ε δηαγψληνο δειψλεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ζ ηηκή 
,i jC  δειψλεη κία δεκηά 

πνπ έγηλε ην έηνο i αιιά πιεξψζεθε ην έηνο j. Φπζηθά, ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

σο ηξίγσλν δηφηη νη γλσζηέο παξαηεξήζεηο είλαη έσο θαη ηελ ηειεπηαία δηαγψλην κε 

ζηνηρεία 
1, , 1,2, , ,n i iC i n     ηα νπνία δειψλνπλ ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ έγηλαλ 

ην έηνο 1n i  θαη πιεξψζεθαλ ην έηνο ,n  φπνπ n  είλαη ην ζχλνιν ησλ εηψλ πνπ 

είλαη γλσζηά ηα κεγέζε ησλ δεκηψλ. ιεο νη ππφινηπεο ηηκέο, δειαδή ην ηξίγσλν 

δεμηά θάησ, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ δηφηη απνηεινχλ ηελ εμέιημε ησλ δεκηψλ πνπ 

έγηλαλ θαη πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ ζε κειινληηθφ ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη 
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λα ππνινγηζηεί ην απφζεκα 
,

2

n

i i j

n i

R C
 

   πνπ αλακέλεηαη λα έρεη κία αζθαιηζηηθή 

εηαηξία γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο 2, ,i n , κε 1 0.R   

Γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δεκηψλ ελφο ηξηγψλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ησλ 

ινγαξίζκσλ ησλ δεδνκέλσλ  

 , ,log ,i j i j i jC e       

κε κ>0, i  κία παξάκεηξνο πνπ πεξηγξάθεη ην έηνο αηπρήκαηνο θαη 
j  κία 

παξάκεηξνο πνπ πεξηγξάθεη ην έηνο εμέιημεο ηεο δεκηάο ελψ 
,i je  είλαη ηα ζθάικαηα 

πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 θαη θάπνηα ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε (De Jong and Zehnwirth, 1983). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θίιηξν Kalman ηα δεδνκέλα ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή 

ζχκθσλα κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο (βιέπε Verrall, 1994): 

1,3

1,2

1,1 2,2

2,1

3,2

, , ,

C
C

C C
C

C

 
   
   
   

 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ ινγαξηζκηθνχ κνληέινπ ζε έλα Μνληέιν Υψξνπ Καηαζηάζεσλ 

είλαη  

 
 

 

1,
1,

2, 11

2, 1

,1
,1

1 0 0 1
log

1 1 0 0 0
log

1 0 0 0
log

1 0 1 0

t
y

ζF w
t

t t

t
t

t

t

t
tt

w
C

w
C

C
w











     
    
    
     
    
               

, 

κε ην δηάλπζκα θαηαζηάζεσλ  1, , ,t t   ζ  λα ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε 
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1

1

1 0 0
0 0

0 0

0 0 1
1 0

0 0 0
0 1

0 0 0

G

ζ ζ u

t

t t t





 
  
  
   
  
  
   

, 

φπνπ tu  είλαη έλα δηάλπζκα ηπραίσλ ζθαικάησλ. Να ηνληζηεί φηη νη δηαζηάζεηο φισλ 

ησλ πηλάθσλ κεηαβάιινληαη δπλακηθά θαζψο λέεο πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζην 

κνληέιν. Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν, πξνθχπηνπλ νη εθηηκήζεηο ησλ αγλψζησλ 

παξακέηξσλ ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή εθηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο. 

 

5. Αξηζκεηηθή εθαξκνγή 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην R θαη έλα επξέσο 

γλσζηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν δείρλεη ν Πίλαθαο 5 (Taylor & Ashe, 1983). ην 

ζπγθεθξηκέλν ηξίγσλν εμέιημεο απνζεκάησλ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα 10 έηε 

αηπρήκαηνο θαζψο θαη γηα 10 έηε εμέιημεο. ηφρνο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θάησ 

ηξηγψλνπ ην νπνίν ζα νδεγήζεη θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ απνζεκάησλ πνπ 

θαιείηαη λα δηαζέηεη ε εθάζηνηε αζθαιηζηηθή εηαηξία ψζηε λα είλαη θεξέγγπα γηα ηηο 

κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Πίλαθαο 5: Taylor and Ashe data (1983) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 357848 766940 610542 482940 527326 574398 146342 139950 227229 67948 

2 352118 884021 933894 1183289 445745 320996 527804 266172 425046   

3 290507 1001799 926219 1016654 750816 146923 495992 280405     

4 310608 1108250 776189 1562400 272482 352053 206286       

5 443160 693190 991983 769488 504851 470639         

6 396132 937085 847498 805037 705960           

7 440832 847631 1131398 1063269             

8 359480 1061648 1443370               

9 376686 986608                 

10 344014                   
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Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ηνπ θίιηξνπ Kalman, ιακβάλνπκε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ (Πίλαθαο 6). Ζ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεη ηε 

δηαρξνληθή εθηίκεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο (β1 έσο β8) γηα 

ηα νπνία νη κεηαβνιέο ζηηο εθηηκψκελεο ηηκέο είλαη εκθαλείο, θαζψο εηζάγνληαη λέεο 

πιεξνθνξίεο ζην ηξίγσλν. πγθεθξηκέλα, δηαρξνληθά εηζάγνληαη λέεο δεκηέο ζην 

ηξίγσλν θαη επνκέλσο επαλεθηηκνχληαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ αξρηθά θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, θαζψο φκσο εηζέξρνληαη πιεξνθνξίεο ζην κνληέιν ηφηε 

είλαη εθηθηφ λα εθηηκεζνχλ, αιιά θαη λα επαλεθηηκεζνχλ ζηα επφκελα βήκαηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ.  

Δηθόλα 1: Γηαρξνληθή εθηίκεζε ζηνηρείσλ ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο 
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Να ηνληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα δηάλπζκα, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

παξακέηξσλ θαη γηα ηα έηε αηπρήκαηνο (παξάκεηξνη αi), αιιά θαη γηα ηα έηε εμέιημεο 

(παξάκεηξνη βi). 

Πίλαθαο 6: Δθηηκήζεηο δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο 

μ α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8   

12.51 0.3610 0.2822 0.1712 0.2822 0.3118 0.392 0.4802 0.3452   

β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 
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0.229 0.9111 0.9387 0.9649 0.3832 -0.005 -0.118 -0.439 -0.053 -1.393 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο εθηηκάηαη ην απφζεκα 

γηα ηα ππφινηπα έηε. Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο κε ηα κειινληηθά 

αλακελφκελα απνζέκαηα. Να ηνληζηεί φηη νη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινχλ ην 

αλακελφκελν απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ψζηε λα είλαη 

ζπλεπήο ζηηο κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέιημε 

ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. 

Πίλαθαο 7: Σξίγσλν εμέιημεο δεκηψλ κε εθηηκήζεηο 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 357848 766940 610542 482940 527326 574398 146342 139950 227229 67948 

2 352118 884021 933894 1183289 445745 320996 527804 266172 425046  10927 

3 290507 1001799 926219 1016654 750816 146923 495992 280405  379508  102650 

4 310608 1108250 776189 1562400 272482 352053 206286  228731  340091  91988 

5 443160 693190 991983 769488 504851 470639  351067  256033  380684  102968 

6 396132 937085 847498 805037 705960  404479  362429  264319  393004  106300 

7 440832 847631 1131398 1063269  646825  439787  394066  287392  427310  115580 

8 359480 1061648 1443370  1268870  710402  483014  432799  315640  469311  126940 

9 376686 986608  1090101  1120657  627422  426594  382246  278771  414492  112113 

10 344014  973601  1001989  1030076  576709  392113  351349  256238  380990  103051 

 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο θαη ην κειινληηθφ πίλαθα 

ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 8 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ην ηειηθφ 

απφζεκα γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο.  

Πίλαθαο 8: Αζξνηζηηθέο δεκηέο θαη εθηίκεζε απνζεκάησλ θαη ηειηθψλ 

 πιεξσζεηζψλ δεκηψλ αλά έηνο αηπρήκαηνο 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

πλνιηθέο 

Σειηθέο 

Πιεξσζείζεο 

δεκηέο 

 

Σειηθό 

Δθηηκώκελν 

Απόζεκα 

1 357848 1124788 1735330 2218270 2745596 3319994 3466336 3606286 3833515 3901463 3901463 0 

2 352118 1236139 2170033 3353322 3799067 4120063 4647867 4914039 5339085 5450013 5350012 110928 

3 290507 1292306 2218525 3235179 3985995 4132918 4628910 4909315 5288823 5391473 5391473 482158 

4 310608 1418858 2195047 3757447 4029929 4381982 4588268 4816999 5157090 5249079 5249078 660811 
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5 443160 1136350 2128333 2897821 3402672 3873311 4224379 4480411 4861096 4964064 4964063 1090753 

6 396132 1333217 2180715 2985752 3691712 4096191 4458621 4722940 5115945 5222245 5222243 1530533 

7 440832 1288463 2419861 3483130 4129955 4569742 4963809 5251200 5678511 5794091 5794090 2310961 

8 359480 1421128 2864498 4133368 4843771 5326785 5759584 6075224 6544536 6671476 6671474 3806978 

9 376686 1363294 2453395 3574052 4201475 4628070 5010315 5289086 5703579 5815692 5815690 4452398 

10 344014 1317616 2319606 3349683 3926393 4318507 4669856 4926095 5307085 5410136 5410130 5066122 

 Σύνολο 53769716 19511642 

 

Σν νιηθφ απφζεκα εθηηκάηαη 19511642 ελψ ην ηππηθφ ζθάικα εθηηκάηαη 6266024 

(32.11%). Δπίζεο, ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ εθηηκάηαη 0.116217. 

Πξνθαλψο, θαζψο απμάλεηαη δηαρξνληθά ην έηνο αηπρήκαηνο, ην ζπλνιηθφ 

αλακελφκελν απφζεκα απμάλεηαη. Να ηνληζηεί επίζεο φηη γίλεηαη ε ππφζεζε φηη κεηά 

ηα 10 έηε δελ ππάξρεη εμέιημε ησλ δεκηψλ, κε απνηέιεζκα ην πξψην έηνο αηπρήκαηνο 

ε εθηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο λα είλαη κεδεληθή, φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 8. 

Σέινο, εθαξκφδεηαη ην κνληέιν κε ην αλζεθηηθφ θίιηξν Kalman γηα δηάθνξεο ηηκέο 

ηεο παξακέηξνπ b. πγθεθξηκέλα, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ b εθηηκάηαη ην 

απφζεκα, ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ, ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην 

απιφ θίιηξν Kalman (δειαδή ν ιφγνο ησλ κέζσλ ηεηξαγσληθψλ ζθαικάησλ) θαζψο 

επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ απνζέκαηνο σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

απνζεκάησλ. πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο b, κεηψλεηαη ην απφζεκα πνπ απαηηείηαη θαη επίζεο ε απνδνηηθφηεηα ηείλεη 

ζην 1, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ εκθαλίδεηαη θάπνηα αθξαία ηηκή θαη νη δχν 

αιγφξηζκνη βγάδνπλ ίδηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, κεηψλεηαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

απνζέκαηνο σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε. Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Αλζεθηηθνχ θίιηξνπ Kalman ζηα δεδνκέλα. 

Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα Αλζεθηηθνχ Φίιηξνπ Kalman 

α/α --b-- Απόζεκα ζ
2 

Απνδνηηθόηεηα %SE 

1 10.00 26165879 0.17 1.43 0.36 

2 10.20 25527872 0.16 1.37 0.36 

3 10.40 24919698 0.15 1.32 0.35 
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4 10.60 24339883 0.15 1.27 0.35 

5 10.80 23787045 0.14 1.22 0.35 

6 11.00 23259881 0.14 1.18 0.34 

7 11.20 22757171 0.13 1.14 0.34 

8 11.40 22277765 0.13 1.11 0.33 

9 11.60 21820582 0.13 1.08 0.33 

10 11.80 21384606 0.12 1.05 0.33 

11 12.00 20968880 0.12 1.03 0.33 

12 12.20 20572506 0.12 1.02 0.32 

13 12.40 20194635 0.12 1.01 0.32 

14 12.60 19834471 0.12 1.00 0.32 

15 12.80 19511642 0.12 1.00 0.32 

16 13.00 19511642 0.12 1.00 0.32 

 

 

ABSTRACT 

The estimate of the total loss reserve of an insurance company is a very important 

process as it intends to cover future claims from insurance risks that have already 

occurred. The procedure of loss reserving involves several complicated methods, 

which must be combined with the judgment and experience of the actuary. Most loss 

reserving methods require past claims data for the estimation of future reserves. In 

this work, we present a loss reserving method using Kalman Filter, an algorithm 

applied to systems that receive external physical disturbances (noises) and aims to 

create a new estimate of the state of the system without disturbances. In addition, we 

extend the algorithm by making it robust at extreme values, which, if ignored, will 

overestimate the final reserve required for the company's liability.  
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