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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή προτείνεται το υπόδειγμα παλινδρόμησης αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου ως

μέθοδος μοντελοποίησης και πρόβλεψης των δεικτών θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Τα

αποτελέσματα από την προσαρμογή του υποδείγματος αυτού στα ελληνικά δεδομένα αξιο-

λογούνται με τη χρήση μέτρων ακρίβειας σφάλματος, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι

προβλέψεις που προκύπτουν μέσω αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση

με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υποδειγμάτων θνησιμότητας Lee-Carter και CBD.

Λέξεις Κλειδιά: Lee-Carter, CBD, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, Παλινδρόμηση, Πρό-
βλεψη Θνησιμότητας, Ελλάδα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά σε όλες τις ηλι-

κίες παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβί-

ωσης και στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι

το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, περίπου

40 έτη για τους άνδρες και 45 για τις γυναίκες (Oeppen and Vaupel, 2002). ΄Ομως,
η επικείμενη αύξηση της μακροζωίας δημιουργεί υψηλότερες οικονομικές ευθύνες για

τα συνταξιοδοτικά ταμεία και αναπροσαρμογή των εισφορών των εργαζομένων και

των εργοδοτών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για την καταγραφή των

τάσεων θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη καινοτόμων

τεχνικών μοντελοποίησης της θνησιμότητας προκάλεσε το ενδιαφέρον των αναλογι-

στών και των δημογράφων. Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους πρόβλεψης θνη-

σιμότητας αποτελεί το υπόδειγμα Lee-Carter (Lee and Carter, 1992). Επίσης, μια
αξιοσημείωτη παραλλαγή του υποδείγματος Lee-Carter, ειδικά σχεδιασμένο για με-
γαλύτερες ηλικίες προτάθηκε από τους Cairns et al. (2006) και αναφέρεται στη
βιβλιογραφία ως CBD.
Συνήθως, ένα πρόβλημα που παρατηρείται κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης της

θνησιμότητας είναι ότι για ορισμένες χώρες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δεδομένων
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προσαρμογής. Ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες μέθοδοι μοντελοποίησης δεν μπορούν

να στηρίξουν τις προβλέψεις τους σε πληθυσμιακά δεδομένα περιορισμένης ιστορι-

κής περιόδου. ΄Ετσι, η έρευνα έχει στραφεί στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων

μοντελοποίησης, οι οποίες μπορούν να άρουν τους παραπάνω περιορισμούς. Η θεω-

ρία αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου (credibility theory) που παραδοσιακά χρησιμοποιείται
στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων δύναται να άρει τους παραπάνω περιορισμούς και να

χρησιμεύσει ως εργαλείο για την πρόβλεψη θνησιμότητας.

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, οι Hardy and Panjer (1998) ήταν οι πρώτοι
που χρησιμοποίησαν τη θεωρία αξιοπιστίας ως μεθοδολογία για τον υπολογισμό των

μέτρων που συνδέονται με τον κίνδυνο θνησιμότητας σε χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών

εταιρειών. Πολύ αργότερα, οι Salhi et al. (2016) πρότειναν μια προσεγγιστική μέ-
θοδο αξιοπιστίας για την αναθεώρηση των παραμέτρων προσαρμογής της καμπύλης

θνησιμότητας του Makeham, ενώ οι Schinzinger et al. (2016) παρουσίασαν μια μέθο-
δο αξιοπιστίας για τη μοντελοποίηση των ποσοστών βελτίωσης της θνησιμότητας σε

διάφορους πληθυσμούς. Δύο αξιοσημείωτες εργασίες στη πρόβλεψη θνησιμότητας

με χρήση κλασσικών υποδειγμάτων αξιοπιστίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τους

Tsai and Lin (2017a, 2017b). Στην πρώτη εργασία τους εφάρμοσαν το υπόδειγμα
αξιοπιστίας του Bülmann στα δεδομένα θνησιμότητας της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη δεύτερη, ενσωμάτωσαν το ίδιο υπό-

δειγμα αξιοπιστίας στις μεθόδους των Lee and Carter (1992) και Cairns et al. (2006)
και στο γραμμικό υπόδειγμα των Tsai and Yang (2015) με σκοπό τη βελτίωση των
προβλέψεων για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, με εφαρμογές στα καθαρά

ενιαία ασφάλιστρα προϊόντων ασφάλισης ζωής.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα εμπειρικά δεδομένα θνησιμό-

τητας παρουσιάζουν μια έντονη πτωτική τάση κατά τη διάρκεια μιας παρατηρούμενης

περιόδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμάται η χρήση μεθόδων αξιοπιστίας χαρτοφυ-

λακίου που λαμβάνουν υπόψιν αυτές τις τάσεις. Ως εκ τούτου, για τη μοντελοποίηση

της θνησιμότητας προτείνουμε τη χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης αξιοπιστί-

ας, αντί του υποδείγματος Bülmann που αξιοποιήθηκε από τους Schinzinger et al.
(2016) και Tsai and Lin (2017a, 2017b).
Η εισαγωγή του υποδείγματος παλινδρόμησης στην αξιοπιστία χαρτοφυλακίου έ-

γινε από τον Hachemeister (1975), ο οποίος πρότεινε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης
για την εκτίμηση των αποζημιώσεων από σωματικές βλάβες σε ατυχήματα αυτοκινή-

των για διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Για περισσότερες λεπτομέρειες

σχετικά με το υπόδειγμα του Hachemeister, αναφερόμαστε στα βιβλία των Goovaerts
et al. (1990) και Bühlmann and Gisler (2005).
Η εργασία μας αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεθόδων αξιοπιστίας χαρ-

τοφυλακίου στο υπόδειγμα παλινδρόμησης με στόχο τη βελτίωση των προβλέψεων

θνησιμότητας, ειδικά για πληθυσμούς σχετικά περιορισμένου μεγέθους ή/και με πε-

ριορισμένα ιστορικά δεδομένα. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η Ενότητα 2

παρέχει μια επισκόπηση των υποδειγμάτων θνησιμότητας Lee-Carter και CBD, μαζί
με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες παραλλαγές εκτίμησης των παραμέτρων τους.
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Η Ενότητα 3 προτείνει τη μέθοδο αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου παλινδρόμησης για την

εκτίμηση των μελλοντικών ποσοστών θνησιμότητας. Η εφαρμογή του υποδείγματος

στα ελληνικά δεδομένα θνησιμότητας για άνδρες και γυναίκες παρουσιάζεται στην

Ενότητα 4, όπου οι προβλέψεις μέσω αξιοπιστίας και μέσω των μεθόδων Lee-Carter,
CBD αξιολογούνται συγκριτικά με τη χρήση διαφόρων μέτρων ακρίβειας σφάλματος.
Τέλος, τα συμπεράσματα της εργασίας συγκεντρώνονται στην Ενότητα 5.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται συνοπτικά τα υποδείγματα Lee-Carter και
CBD με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης για τις παραμέτρους
τους. Με D(t, x) συμβολίζουμε τον παρατηρούμενο αριθμό θανάτων στην ηλικία x
και το έτος t και με E(t, x) τον μέσο πληθυσμό ηλικίας x κατά τη διάρκεια του έτους t
(έκθεση σε κίνδυνο). Στη συνέχεια, τα ποσοστά θνησιμότητας για μια συγκεκριμένη

ηλικία m(t, x) λαμβάνονται από τον λόγο D(t, x)/E(t, x), ενώ οι πιθανότητες θανά-
του μπορούν να εξαχθούν από την ταυτότητα q(t, x) = 1− exp[−m(t, x)], η οποία
υποδηλώνει την υπόθεση σταθερής έντασης θνησιμότητας για κάθε έτος πλήρους

ηλικίας και για κάθε ημερολογιακό έτος.

2.1 Το Υπόδειγμα Lee-Carter

Το υπόδειγμα Lee-Carter (LC) συνδέει τον φυσικό λογάριθμο του ειδικού κατά
ηλικία δείκτη θνησιμότητας Yt,x = logm(t, x) με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Yt,x = α(1)
x + α(2)

x κt + εt,x , για x = x0, . . . , xk−1 , t = t0, . . . , tn−1 , (1)

όπου α(1)
x και α(2)

x είναι οι παράμετροι ηλικίας και κt η παράμετρος περιόδου που
εκφράζει το γενικό επίπεδο θνησιμότητας κατά το έτος t. Τα σφάλματα εt,x «υ-
ποθέτουμε» ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή (το εάν την ακολουθούν ή όχι

εξαρτάται από τα εμπειρικά δεδομένα), με μηδενική μέση τιμή και σταθερή διασπορά

και αντανακλούν ειδικά αποτελέσματα ηλικίας και περιόδου που δε συλλαμβάνονται

από το υπόδειγμα. ΄Ετσι, οι παράμετροι του υποδείγματος LC εκτιμώνται με δύο
μεθόδους, είτε με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, είτε με τη μέθοδο μέγιστης

πιθανοφάνειας.

Υποθέτοντας ότι τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα και ομοσκεδαστικά με μηδενική

μέση τιμή, οι Lee and Carter (1992) θεώρησαν δύο περιορισμούς
∑xk−1

x=x0
α
(2)
x = 1,

tn−1∑
t=t0

κt = 0, ώστε να προκύψει μία μοναδική λύση, ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση

τετραγωνικών σφαλμάτων:

f(α(1)
x , α(2)

x , κt) =
∑
t,x

(Yt,x − α(2)
x κt)

2 =
∑
t,x

[logm(t, x)− α(1)
x − α(2)

x κt]
2 ,
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η οποία μας δίνει του παρακάτω εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων (ΕΤ):

α(1)
x =

1

tn−1 − t0 + 1

tn−1∑
t=t0

logm(t, x) , (2)

κt =

xk−1∑
x=x0

[logm(t, x)− α(1)
x ] , (3)

α(2)
x =

∑tn−1

t=t0
[logm(t, x)− α(1)

x ]κt∑tn−1

t=t0
κ2t

. (4)

Για να επιτραπεί η περίπτωση ετεροσκεδαστικότητας των σφαλμάτων, οι Brouhns
et al. (2002) υπέθεσαν ότι ο αριθμός των θανάτων D(t, x) ακολουθεί την κατανομή
Poisson με μέσο m(t, x) · E(t, x). Σύμφωνα με τη προσέγγιση αυτή, οι παράμε-
τροι ηλικίας και περιόδου εκτιμώνται με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας (ΜΠ)

μεγιστοποιώντας τη συνάρτηση:

L
(
D(t, x)

)
=
∑
x,t

D(t, x)[α
(1)
x + α

(2)
x κt + logE(t, x)]− E(t, x) exp(α

(1)
x + α

(2)
x κt)− log(D(t, x)!) . (5)

Μετά την επιλογή της μεθόδου εκτίμησης των παραμέτρων, ακολουθεί η προβολή

των εκτιμήσεων για την παράμετρο περιόδου με τη χρήση ενός κατάλληλου υποδείγ-

ματος χρονολογικών σειρών. Οι Lee and Carter (1992) πρότειναν το υπόδειγμα του
τυχαίου περιπάτου με μετατόπιση για να εξάγουν προβλέψεις που δίνονται από τη

σχέση κtn−1+h = κtn−1 + θh, για αριθμό μελλοντικών ετών h = 1, 2, 3, . . . . ΄Επειτα,

οι προβλέψεις των κt χρησιμοποιούνται μαζί με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων α
(1)
x

και α(2)
x για την εξαγωγή των μελλοντικών δεικτών θνησιμότητας, σύμφωνα με τη

παρακάτω σχέση:

Ŷtn−1+h,x = α̂(1)
x + α̂(2)

x κ̂tn−1+h = Ŷtn−1,x + (α̂(2)
x θ̂)h, για h = 1, 2, 3, . . . (6)

2.2 Το Υπόδειγμα CBD

Το υπόδειγμα CBD συνδέει τον logit μετασχηματισμό της πιθανότητας θανάτου
Yt,x = logit q(t, x) με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Yt,x = logit q(t, x) = κ
(1)
t + (x− x̄)κ

(2)
t + εt,x , (7)

όπου κ
(1)
t και κ

(2)
t είναι οι παράμετροι περιόδου, με x̄ συμβολίζεται η μέση ηλικία

των δεδομένων προσαρμογής, ενώ τα σφάλματα εt,x υποθέτουμε ότι ακολουθούν
την κανονική κατανομή, με μέση τιμή μηδέν και σταθερή διασπορά. Οι εκτιμήσεις

ελαχίστων τετραγώνων για τις παραμέτρους του υποδείγματος CBD δίνονται μέσω
της συνάρτησης

149



f(κ
(1)
t , κ

(2)
t ) =

∑
t,x

[logit q(t, x)− κ(1)t − (x− x̄)κ
(2)
t ]2 ,

από την ελαχιστοποίηση της οποίας προκύπτουν οι εκτιμητές ΕΤ:

κ
(1)
t =

1

m

xk−1∑
x=x0

logit q(t, x) , (8)

κ
(2)
t =

∑xk−1
x=x0

(logit q(t, x)− κ(1)t )(x− x̄)∑xk−1
x=x0

(x− x̄)2
. (9)

Αξιοποιώντας τη σχέσηm(t, x) = − log[1−q(t, x)] και υποθέτοντας ότι ο αριθμός
των θανάτων D(t, x) ακολουθεί την κατανομή Poisson με μέση τιμή m(t, x) ·E(t, x),
οι Cairns et al. (2009) εκτίμησαν τις παραμέτρους του υποδείγματος CBD μεγιστο-
ποιώντας την ακόλουθη συνάρτηση πιθανοφάνειας:

L
(
D(t, x)

)
=
∑
x,t

D(t, x)[logE(t, x)−log(1−q(t, x))]+E(t, x) log(1−q(t, x))−log(D(t, x)!) , (10)

όπου

q(t, x) =
exp(κ

(1)
t + (x− x̄)κ

(2)
t )

1 + exp(κ
(1)
t + (x− x̄)κ

(2)
t )

.

Υποθέτοντας ότι οι εκτιμώμενες τιμές για τις παραμέτρους περιόδου είναι ανεξάρ-

τητες μεταξύ τους, η προβολή τους πραγματοποιείται με τη χρήση ενός αντίστοιχου

τυχαίου περιπάτου με μετατόπιση θ̂i, i = 1, 2 για την κάθε μία. Κατά συνέπεια, οι
εκτιμήσεις των δεικτών θνησιμότητας για τα έτη h = 1, 2, 3, . . . προκύπτουν από τη
σχέση:

Ŷtn−1+h,x = (κ̂
(1)
tn−1

+ θ̂1h)+(x− x̄)(κ̂
(2)
tn−1

+ θ̂2h) = Ŷtn−1,x+[θ̂1+(x− x̄)θ̂2]h . (11)

Τέλος, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι οι σχέσεις (6) και (11) είναι

γραμμικές συναρτήσεις του ορίζοντα πρόβλεψης h, όπου οι τεταγμένες δίνονται από
τις προσαρμοσμένες τιμές των δεικτών θνησιμότητας, ενώ η κλίση τους ισούται με

το γινόμενο των παραμέτρων ηλικίας με τις σταθερές μετατόπισης.

3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ-

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα εμπειρικά δεδομένα θνησιμότητας διαφόρων χωρών δείχνουν ότι τα ποσοστά

θνησιμότητας σε κάθε ηλικία x = x0, . . . , xk−1 μειώνονται γραμμικά με το χρόνο,
λόγω εξωγενών παραγόντων (ιατρικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντικοί ή και άλλοι μη

ταυτοποιημένοι παράγοντες). Ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούμε ότι τα

ποσοστά θνησιμότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο,
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αξίζει να αναφέρουμε ότι η θνησιμότητα ενδέχεται να μη παρουσιάζει βελτίωση σε

όλο το εύρος παρατήρησης της. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες (Laliotis
et al., 2016) παρουσιάζουν ενδείξεις για αύξηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα (μετά το έτος 2008). Συνεπώς,

μας ενδιαφέρει μια δομή υποδείγματος που θα μπορεί να συλλάβει τις υποκείμενες

τάσεις βελτίωσης και να περιγράφει την εξέλιξη της θνησιμότητας για κάθε ηλικία σε

συνάρτηση με το χρόνο.

Υποθέτουμε ότι η εξαρτημένη μεταβλητή Yt,x αφορά σε έναν κατάλληλο μετασχη-
ματισμό (log ή logit) ενός μέτρου θνησιμότητας

[
m(t, x) ή q(t, x)

]
για την ηλικία x =

x0, . . . , xk−1 (k ηλικίες) κατά το έτος t = t0, . . . , tn−1 (n έτη). Επιπλέον θεωρούμε
ότι Ax είναι μια τυχαία παράμετρος κινδύνου ηλικίας, Yx = (Yt0,x, Yt1,x, . . . , Ytn−1,x)

′

είναι το αντίστοιχο διάνυσμα θνησιμότητας για την κάθε ηλικία και Zx ο πίνακας σχε-
διασμού (design matrix) των ανεξάρτητων μεταβλητών. Σημειώνεται ότι ο πίνακας
σχεδιασμού μπορεί εν γένει να αποτελείται από διάφορες επεξηγηματικές μεταβλη-

τές που αντανακλούν το προφίλ θνησιμότητας κάθε ηλικίας. Επί παραδείγματι, σε

μία ιατρική μελέτη, η θνησιμότητα κάθε ηλικίας μπορεί να εξαρτάται από διάφορους

παράγοντες, όπως τα γονιδιακά χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, την

τοξικότητα του περιβάλλοντος, μια πιθανή μολυσματική αιτία (μικρόβια, παράσιτα,

μύκητες) ή και άλλους οικονομικο-δημογραφικούς παράγοντες. ΄Ετσι, το πλαίσιο της

μελέτης μας επικεντρώνεται σε ένα ζεύγος (Ax,Yx), το οποίο θα περιγράφει την
εξέλιξη της θνησιμότητας για κάθε ηλικία x, σύμφωνα με τις παρακάτω υποθέσεις:

(i) Οι τυχαίες μεταβλητές (παράμετροι κινδύνου) Ax0 , Ax1 , . . . , Axk−1
είναι ανε-

ξάρτητες και ισόνομες.

(ii) Τα ζεύγη (Ax0 ,Yx0), (Ax1 ,Yx1), . . . , (Axk−1
,Yxk−1

) είναι ανεξάρτητα μεταξύ
τους.

(iii) Για κάθε x = x0, . . . , xk−1 και δοθέντος Ax, τα διανύσματα Yx είναι υπό δέ-
σμευση ανεξάρτητα.

(iv) E(Yx) = Zxβ(Ax), όπου β(Ax) είναι το διάνυσμα συντελεστών παλινδρόμησης
διάστασης p και Zx ο αντίστοιχος n× p πίνακας σχεδιασμού.

(v) Cov(Yx|Ax) = σ2(Ax)In, όπου In είναι ο ταυτοτικός πίνακας διάστασης n×n.
Οι παράμετροι δόμησης του υποδείγματος ορίζονται ως:

b = E[β(Ax)], U = Cov[β(Ax)] και s2 = E[σ2(Ax)] . (12)

Ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων του β(Ax) δίνεται από τη σχέση:

β̂x = (Z
′
xZx)−1Z

′
xYx ,

ενώ ο πίνακας διασποράς συνδιασποράς Cov(β̂x|Ax) = σ2(Ax)(Z
′
xZx)−1, με μέση

τιμή E[Cov(β̂x|Ax)] = E[σ2(Ax)(Z
′
xZx)−1] = s2(Z

′
xZx)−1.

151



3.1 Εκτίμηση την Παραμέτρων Δόμησης του Υποδείγματος Αξιο-

πιστίας

Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις, ο βέλτιστος γραμμικός εκτιμητής αξιοπι-

στίας B̂x = (B̂1x, · · · , B̂px)
′
δίνεται από τη σχέση

B̂x = K̂x β̂x + (I − K̂x) b̂ , (13)

όπου K̂x = Û [s2(Z
′
xZx)−1 + Û ]−1 είναι οι συντελεστές αξιοπιστίας. Για την εκτί-

μηση των παραμέτρων δόμησης s2, Ux και b προτείνουμε τους ακόλουθους αμερόλη-
πτους εκτιμητές ελάχιστης διασποράς (Hachemeister, 1975; De Vylder, 1978):

ŝ2 =
1

(xk−1 − x0 + 1)(n− p)

xk−1∑
x=x0

(Yx −Zxβ̂x)
′
(Yx −Zxβ̂x) , (14)

Û =
1

(xk−1 − x0)

xk−1∑
x=x0

K̂x(β̂x − b̂)(β̂x − b̂)
′
, (15)

b̂ = (

xk−1∑
x=x0

K̂x)−1
xk−1∑
x=x0

K̂x β̂x . (16)

Παρατηρούμε ότι στη σχέση εκτίμησης του Û , η προς εκτίμηση παράμετρος εμφα-

νίζεται και στο δεξί μέρος της (15) μέσω του K̂x. Στις περιπτώσεις αυτές η λύση

δίνεται με επαναλήψεις θέτοντας αρχικές συνθήκες.

Τέλος, ο εκτιμητής αξιοπιστίας των μελλοντικών δεικτών θνησιμότητας Ŷtn−1+h,x,
h = 1, 2, . . . , (για το έτος tn και μετά) μπορεί να γραφεί ως

Ŷn+h,x = Zn+h,x B̂x,

όπου με Zn+h,x συμβολίζουμε τον πίνακα σχεδιασμού μελλοντικών χρονικών περιό-
δων.

3.2 Εκτίμηση Μελλοντικών Δεικτών Θνησιμότητας

Στην υποενότητα αυτή δείχνουμε πως τα ποσοστά θνησιμότητας για την κάθε

ηλικία x = x0, . . . , xk−1 και περίοδο t = t0, . . . , tn−1 προσαρμόζονται στο υπόδειγ-
μα αξιοπιστίας. ΄Ετσι, οι δείκτες έως και το έτος tn−1 μπορούν να γραφούν ως

Ŷx = Zxβ̂x. ΄Οπως επισημάνθηκε και πριν, ο πίνακας σχεδιασμού Zx μπορεί να α-
ποτελείται από διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές που αντανακλούν τους παράγοντες

κινδύνου για την κάθε ηλικία x, αλλά λόγω έλλειψης ειδικών δεδομένων, υποθέτουμε
ότι οι δείκτες Yx για μια δεδομένη ηλικία x, εξαρτώνται μόνο από το ημερολογιακό
έτος κατά το οποίο συμβαίνει ο θάνατος. Ως συνέπεια, θεωρούμε τις ίδιες ανεξάρ-

τητες μεταβλητές για όλες τις ηλικίες, που μας οδηγεί στη χρήση του ίδιου πίνακα

σχεδιασμού για κάθε μία από τις ηλικίες x = x0, . . . , xk−1.
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΄Ετσι, προσαρμόζοντας στο υπόδειγμα μας τα δεδομένα του διανύσματος Ŷx =
(Yt0,x, Yt1,x, . . . , Ytn−1,x)

′
, οι δείκτες θνησιμότητας για το επόμενο έτος μπορούν να

εκτιμηθούν από τη σχέση:

Ŷtn−1+1,x = B̂1x + B̂2x (tn−1 − t0 + 2) = B̂1x + B̂2x (n+ 1) , (17)

η οποία για κάθε επιλογή ηλικίας x = x0, . . . , xk−1 έχει έχουν ως εξαρτημένη μετα-
βλητή τους αντίστοιχους λογαρίθμους των δεικτών θνησιμότητας και ως ανεξάρτητη

μεταβλητή την χρονική περίοδο, προσομοιάζοντας σε ένα υπόδειγμα χρονολογικών

σειρών γραμμικής τάσης. Ωστόσο στην εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε στην ε-

φαρμογή του γραμμικού υποδείγματος αξιοπιστίας για την εκτίμηση του βέλτιστου

εκτιμητή B̂x = (B̂1x, B̂2x)
′
.

΄Ετσι, για την προβολή των δεικτών θνησιμότητας Ŷtn−1+h,x, για h = 2, 3, . . . ,H
προτείνουμε μια στατική μέθοδο (Μέθοδος 1), όπου για τις προβλέψεις χρησιμοποιού-

νται τα αρχικά δεδομένα προσαρμογής της εξαρτημένης μεταβλητής και δύο δυναμικές

μεθόδους (Μέθοδοι 2 και 3), όπου στην εξαρτημένη μεταβλητή ενσωματώνονται και

οι προηγούμενες προβλέψεις για την εξαγωγή νέων προβλέψεων. Σημειώνεται ότι

η εκτίμηση για τον πρώτο χρόνο Ŷtn−1+1,x = Ŷtn,x, για h = 1 που δίνεται από τη
σχέση (17) είναι ίδια και για τις τρεις μεθόδους.

3.2.1 Μέθοδος 1: Διατήρηση Αρχικού Διαστήματος Προσαρμογής

(ΑΔ)

Για κάθε ηλικία x = x0, . . . , xk−1, η εκτίμηση των μελλοντικών δεικτών θνησιμό-
τητας πραγματοποιείται γενικεύοντας τη σχέση (17) για h = 2, 3, . . . ,H, έτσι ώστε
Ŷtn−1+h,x = B̂1x + B̂2x (n + h), όπου οι εκτιμητές αξιοπιστίας των συντελεστών
παλινδρόμησης προκύπτουν από τη σχέση (13). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι μελ-

λοντικές εκτιμήσεις βασίζονται στα δεδομένα θνησιμότητας του αρχικού διαστήματος

προσαρμογής.

3.2.2 Μέθοδος 2: Μετακίνηση Διαστήματος Προσαρμογής (ΜΔ)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι προβλέψεις για το πρώτο έτος Ŷtn−1+1,x ενσωμα-

τώνονται στα δεδομένα προσαρμογής, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται οι δείκτες Yt0,x,
με αποτέλεσμα το εύρος του διαστήματος προσαρμογής να παραμένει σταθερό, έτσι

ώστε Ŷx = (Yt1,x, . . . , Ytn−1,x, Ŷtn−1+1,x)
′
. ΄Ετσι, μετά την εκτίμηση των παραμέτρων

δόμησης, λαμβάνουμε την πρόβλεψη για το δεύτερο έτος Ŷtn−1+2,x. Ακολουθώντας

την ίδια διαδικασία λαμβάνονται και οι Ŷtn−1+3,x, Ŷtn−1+4,x, . . . , Ŷtn−1+H,x. Με τη

μέθοδο αυτή οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε πιο πρόσφατα δεδομένα.
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3.2.3 Μέθοδος 3: Επέκταση Διαστήματος Προσαρμογής (ΕΔ)

Τέλος στη μέθοδο αυτή, οι προβλέψεις για το πρώτο έτος Ŷtn−1+1,x ενσωμα-

τώνονται στα δεδομένα προσαρμογής χωρίς όμως την αφαίρεση των Yt0,x, έτσι ώ-
στε η εξαρτημένη μεταβλητή να διευρύνεται κατά μια παρατήρηση κάθε φορά ώστε

Ŷx = (Yt0,x, Yt1,x, . . . , Ytn−1,x, Ŷtn−1+1,x)
′
. Συνεπώς σε κάθε βήμα εκτίμησης, το υ-

πόδειγμα μας προσαρμόζεται σε μια συνεχώς διευρυνόμενη (κατά μια παρατήρηση)

εξαρτημένη μεταβλητή Ŷtn−1+2,x, Ŷtn−1+3,x, Ŷtn−1+4,x, . . . , Ŷtn−1+H,x. Με τη μέθοδο

αυτή οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται τόσο στα αρχικά δεδομένα, όσο και σε πιο

πρόσφατες εκτιμήσεις.

4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην ενότητα αυτή, προσαρμόζουμε τα δεδομένα θνησιμότητας του ελληνικού

πληθυσμού στα υποδείγματα LC, CBD και στο γραμμικό υπόδειγμα αξιοπιστίας που
προτείνουμε, ενώ οι προβλέψεις που λαμβάνουμε αξιολογούνται με τη χρήση δύο

εναλλακτικών μέτρων ακρίβειας σφάλματος.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με περιορισμένο αριθμό επίσημων ιστορικών δεδομέ-

νων (1981-2013) και ενός σχετικά μικρού πληθυσμού (11,142,161), http://www.

worldometers.info/population/countries-in-the-eu-by-population/. Τα

ελληνικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων Human Mortality Database
(2017), ανά έτος, ηλικία και φύλο. Η εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα για
την περίοδο 1981-2010 απεικονίζεται και για τα δύο φύλα μέσω του λογαρίθμου των

ποσοστών θνησιμότητας logm(t, x) στο Σχήμα 1, καθώς και μέσω του logit μετα-
σχηματισμού των πιθανοτήτων θανάτου logit q(t, x) στο Σχήμα 2. Εύκολα φαίνεται
ότι και τα δύο μέτρα παρουσιάζουν μια γραμμικότητα στο χρόνο για διαφορετικές η-

λικίες x = 40, 60, 80 ανδρών (αριστερά panels των Σχημάτων 1 και 2) και γυναικών
(μεσαία panels των Σχημάτων 1 και 2). Επιπλέον παρατηρούμε ότι και για τα δύο
φύλα, η μέση θνησιμότητα παρουσιάζει μια πτωτική τάση με την πάροδο του χρόνου

(δεξιά panels των Σχημάτων 1 και 2). Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τον περιορι-
σμένο αριθμό διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή

τεχνικών αξιοπιστίας.

Για την αριθμητική εφαρμογή που ακολουθεί, χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά θνη-

σιμότητας της Ελλάδας από το 1981 έως το 2010, για άνδρες και γυναίκες ηλικίας

15 έως 84 ετών. Η επιλογή αυτού του εύρους ηλικιών ακολουθείται και σε αντί-

στοιχες μελέτες από τους Tsai and Lin (2017a, 2017b), καθώς αντιστοιχεί στην
ηλικία ενός νεαρού ενήλικα μέχρι το μέσο επίπεδο του προσδόκιμου ζωής στις α-

νεπτυγμένες χώρες. Τα υποδείγματα αξιοπιστίας, LC και CBD προσαρμόστηκαν
στα ελληνικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό R (R Core Team,
2017). Σημειώνουμε ότι στη σύγκριση αυτή χρησιμοποιήθηκαν μόνο υποδείγματα η-
λικίας - περιόδου (age - period models). Για μια μελέτη σύγκρισης υποδειγμάτων στα
ελληνικά δεδομένα που επιτρέπει και αποτελέσματα από παραμέτρους γενεάς (cohort
effects), παραπέμπουμε στην εργασία των Bozikas and Pitselis (2018).
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Σχήμα 1: Παρατηρούμενες τιμές logm(t, x) της περιόδου 1981-2010 στην Ελλάδα, για
άνδρες (αριστερά panels) και γυναίκες (μεσαία panels) στην ηλικία των 40, 60 και 80. Οι
μέσες τιμές των logm(t, x) για ηλικίες 15-84 ανδρών και γυναικών απεικονίζονται στα δεξιά
panels, όπου η ευθεία γραμμή δείχνει την τάση της μείωσης στη θνησιμότητα για το κάθε
φύλο.
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Σχήμα 2: Παρατηρούμενες τιμές logit q(t, x) της περιόδου 1981-2010 στην Ελλάδα, για
άνδρες (αριστερά panels) και γυναίκες (μεσαία panels) στην ηλικία των 40, 60 και 80. Οι
μέσες τιμές των logit q(t, x) για ηλικίες 15-84 ανδρών και γυναικών απεικονίζονται στα δεξιά
panels, όπου η ευθεία γραμμή δείχνει την τάση της μείωσης στη θνησιμότητα για το κάθε
φύλο.

4.1 Αποτελέσματα Πρόβλεψης

Για την εφαρμογή υποθέτουμε ότι οι δείκτες m(t, x), για κάθε δεδομένη ηλικία
x, εξαρτώνται μόνο από το ημερολογιακό έτος του θανάτου. Κατά συνέπεια, ο πί-

νακας σχεδιασμού είναι ο Zx
(p=2) =

(
1 1 . . . 1
1 2 . . . n

)′
για [x0, xk−1] = [15, 84] και

[t0, tn−1] = [1981, 2000]. Για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του υποδείγματος ως
προς τις αλλαγές στο εύρος προσαρμογής των δεδομένων, η ηλικία και η περίοδος

διαχωρίστηκαν σε διάφορα υποσύνολα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Επίσης, προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμικότητα σε κάθε αντίστοιχη περίοδο

προσαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ο λογαριθμικός μετασχηματισμός Yt,x = logm(t, x)
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Πίνακας 1: Επιλεγμένες περίοδοι προσαρμογής και πρόβλεψης.

Ηλικίες Περίοδος Προσαρμογής Περίοδος Πρόβλεψης

[x0, xk−1] [t0, tn−1] [tn−1 + 1, tn−1 +H]

[15, 84] [1981, 2000] [2001, 2010]
ή [1986, 2000] [2001, 2010]

[55, 84] [1991, 2000] [2001, 2010]

για τους δείκτες θνησιμότητας και ο logit μετασχηματισμός Yt,x = logit q(t, x) =

log
q(t, x)

1− q(t, x)
για τις πιθανότητες θανάτου. Σημειώνεται ότι εάν και η εξαρτημένη

μεταβλητή λαμβάνεται είτε σε λογαρίθμους, είτε σε logit μετασχηματισμό, είναι πι-
θανό τα σφάλματα από την προσαρμογή των μοντέλων αξιοπιστίας (κατάλοιπα) να

μην ακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις την κανονική κατανομή. Αυτό δεν σημαί-

νει ότι το υπόδειγμα δεν έχει αυξημένη προβλεπτική ικανότητα, ωστόσο σημαίνει ότι

ίσως δεν μπορεί να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των παραμέτρων. Στη

συνέχεια, οι προβλέψεις αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το μέσο απόλυτο σφάλμα

πρόβλεψης (MAFE), καθώς και τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος πρό-
βλεψης (RMSFE), όπου μικρότερες τιμές υποδεικνύουν μία καλύτερη προβλεπτική
απόδοση. Οι μέσες τιμές των MAFE και RMSFE δίνονται από τις σχέσεις:

MAFEavg =
1

H × (xk−1 − x0 + 1)

H∑
h=1

xk−1∑
x=x0

|m̂(tn−1 + h, x)−m(tn−1 + h, x)| × 100 , (18)

και

RMSFEavg =

√√√√ 1

H × (xk−1 − x0 + 1)

H∑
h=1

xk−1∑
x=x0

[
m̂(tn−1 + h, x)−m(tn−1 + h, x)

]2 × 100 . (19)

Στην περίπτωση που η εξαρτημένη μεταβλητή μας είναι η Yt,x = logit q(t, x), στις πα-
ραπάνω σχέσεις οι δείκτες θνησιμότηταςm(t, x) αντικαθίστανται από τις πιθανότητες
θανάτου q(t, x). Και για τα δύο φύλα, τα ποσοστιαία αποτελέσματα των μέτρων ακρί-
βειας σφάλματοςMAFE και RMSFE παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και αφορούν στη
περίοδο πρόβλεψης [2001, 2010] για ηλικίες [15, 84], για τις 2 μεθόδους εκτίμησης πα-
ραμέτρων (ΕΤ, ΜΠ) του υποδείγματος LC και τις 3 μεθόδους πρόβλεψης (ΑΔ, ΜΔ,
ΕΔ) για το υπόδειγμα αξιοπιστίας με εξαρτημένη μεταβλητή την Yt,x = logm(t, x).
Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για ηλικίες [55, 84] παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, συ-
μπεριλαμβανομένων και των 2 μεθόδων εκτίμησης παραμέτρων (ΕΤ, ΜΠ) για το

υπόδειγμα CBD, έχοντας όμως ως εξαρτημένη μεταβλητή την Yt,x = logit q(t, x).
Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα CBD συμπεριλαμβάνεται μόνο για συγκρίσεις στις η-
λικίες [55, 84], καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγαλύτερες ηλικίες.
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Τα αποτελέσματα σύγκρισης δείχνουν ότι το υπόδειγμα αξιοπιστίας υπερέχει ως

προς τα υποδείγματα LC και CBD και για τα δύο μέτρα σφάλματος. Οι τιμές με
έντονη γραφή υποδηλώνουν τις χαμηλότερες τιμές σφάλματος κατά τις αντίστοιχες

περιόδους προσαρμογής για κάθε φύλο, ενώ οι μέσες τιμές των υποπεριόδων δίνονται

στις τελευταίες σειρές των υποπινάκων. Πιο συγκεκριμένα, για τις ηλικίες [15,84],

οι μέθοδοι ΑΔ και ΜΔ παράγουν τα μικρότερα κατά μέσο όρο MAFE και RMSFE,
ενώ για τις ηλικίες [55,84], η μέθοδος ΜΔ υπερέχει έναντι των άλλων μεθόδων, ως

μία ένδειξη ότι οι προβλέψεις για μεγαλύτερες ηλικίες βασίζονται σε πιο πρόσφατες

τάσεις θνησιμότητας. Επίσης, παρατηρούμε ότι επιλέγοντας το μικρότερο διάστημα

ηλικιών προσαρμογής [55,84], τα σφάλματα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα. Αυτό

οφείλεται στο ότι οι ποσότητες |m̂(tn−1 + h, x)−m(tn−1 + h, x)| και
[
m̂(tn−1 +

h, x)−m(tn−1 + h, x)
]2
στις σχέσεις (18) και (19), αντίστοιχα, μεγαλώνουν καθώς

επιλέγουμε μεγαλύτερες ηλικίες x. Συνεπώς, οι τιμές MAFEavg και RMSFEavg
για ηλικίες [55, 84] είναι μεγαλύτερες από τις αυτές των ηλικιών [15, 84]. Τέλος, στο

Σχήμα 3 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των προβλέψεων από την προσαρμογή των

υποδειγμάτων LC, CBD, αξιοπιστίας ΑΔ και αξιοπιστίας ΜΔ (με τις μικρότερες τιμές
MAFE και RMSFE) για την περίοδο [2001, 2010] στην Ελλάδα. Οι προβλεπόμενες
τιμές πιθανοτήτων θανάτου ηλικίας 65 ετών για τους άνδρες αναπαρίστανται στο

αριστερό panel, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τις γυναίκες στο δεξί panel.
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Σχήμα 3: Οι προβλεπόμενες τιμές πιθανοτήτων θανάτου ηλικίας 65 ετών για άνδρες

(αριστερό panel) και γυναίκες (δεξί panel).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εργασία αυτή χρησιμοποιώντας τεχνικές της θεωρίας αξιοπιστίας χαρτοφυλα-

κίου προτείνει μια μέθοδο μοντελοποίησης των ποσοστών θνησιμότητας ανά ηλικία,

ιδανική για χώρες με περιορισμένα δεδομένα ή/και ισχυρές τάσεις. Στην εφαρμογή

μας στα ελληνικά δεδομένα, το υπόδειγμα αξιοπιστίας οδήγησε σε καλύτερες προβλέ-

ψεις και για τα δύο φύλα σε σύγκριση με τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για

αντίστοιχες μελέτες στη βιβλιογραφία.
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Πίνακας 2: Μέσες τιμές MAFE και RMSFE στις ηλικίες [15, 84] για την περίοδο
[2001, 2010].

MAFE[15,84] Υπόδειγμα LC Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Περίοδος Προσαρμογής Φύλο ΕΤ ΜΠ ΑΔ ΜΔ ΕΔ

[1981, 2000]
΄Ανδρες 0.1513 0.1569 0.1352 0.1256 0.1361

Γυναίκες 0.0831 0.0861 0.0691 0.0657 0.0690

[1986, 2000]
΄Ανδρες 0.1684 0.1514 0.1203 0.1221 0.1206

Γυναίκες 0.0625 0.0799 0.0608 0.0651 0.0613

[1991, 2000]
΄Ανδρες 0.1468 0.1681 0.1288 0.1289 0.1289

Γυναίκες 0.0763 0.0959 0.0622 0.0663 0.0669

Μέσος 0.1147(4) 0.1231(5) 0.0961(2) 0.0956(1) 0.0971(3)

RMSFE[15,84] Υπόδειγμα LC Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Περίοδος Προσαρμογής Φύλο ΕΤ ΜΠ ΑΔ ΜΔ ΕΔ

[1981, 2000]
΄Ανδρες 0.3165 0.3220 0.2716 0.2511 0.2745

Γυναίκες 0.1791 0.1825 0.1376 0.1365 0.1374

[1986, 2000]
΄Ανδρες 0.3543 0.3200 0.2362 0.2364 0.2375

Γυναίκες 0.1307 0.1742 0.1264 0.1385 0.1288

[1991, 2000]
΄Ανδρες 0.3180 0.4010 0.2570 0.2551 0.2516

Γυναίκες 0.1694 0.2415 0.1302 0.1438 0.1476

Μέσος 0.2447(4) 0.2735(5) 0.1932(1) 0.1936(2) 0.1962(3)

Πίνακας 3: Μέση τιμή MAFE και RMSFE στις ηλικίες [55, 84] για την περίοδο
[2001, 2010].

MAFE[55,84] Υπόδειγμα LC Υπόδειγμα CBD Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Περίοδος

Προσαρμογής

Φύλο ΕΤ ΜΠ ΕΤ ΜΠ ΑΔ ΜΔ ΕΔ

[1981, 2000]
΄Ανδρες 0.3389 0.3322 0.2924 0.3247 0.2871 0.2673 0.2870

Γυναίκες 0.1976 0.1933 0.1694 0.1884 0.1629 0.1448 0.1627

[1986, 2000]
΄Ανδρες 0.3108 0.3186 0.2682 0.2988 0.2544 0.2581 0.2541

Γυναίκες 0.1652 0.1769 0.1618 0.1708 0.1289 0.1351 0.1288

[1991, 2000]
΄Ανδρες 0.3286 0.3622 0.2790 0.3348 0.2538 0.2493 0.2525

Γυναίκες 0.1805 0.2126 0.1659 0.1868 0.1363 0.1382 0.1361

Μέσος 0.2536(6) 0.2660(7) 0.2228(4) 0.2507(5) 0.2039(3) 0.1988(1) 0.2035(2)

RMSFE[55,84] Υπόδειγμα LC Υπόδειγμα CBD Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Περίοδος

Προσαρμογής

Φύλο ΕΤ ΜΠ ΕΤ ΜΠ ΑΔ ΜΔ ΕΔ

[1981, 2000]
΄Ανδρες 0.4976 0.4848 0.3904 0.4467 0.4065 0.3786 0.4061

Γυναίκες 0.2963 0.2842 0.2221 0.2512 0.2304 0.2010 0.2299

[1986, 2000]
΄Ανδρες 0.4648 0.4872 0.3551 0.4073 0.3631 0.3653 0.3618

Γυναίκες 0.2481 0.2699 0.2165 0.2244 0.1803 0.1897 0.1800

[1991, 2000]
΄Ανδρες 0.5036 0.6129 0.3698 0.4625 0.3660 0.3501 0.3616

Γυναίκες 0.2813 0.3721 0.2202 0.2510 0.1961 0.1930 0.1954

Μέσος 0.3820(6) 0.4185(7) 0.2957(4) 0.3405(5) 0.2904(3) 0.2796(1) 0.2891(2)
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Στην αρχή παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα υποδείγματα θνησιμότητας των Lee-
Carter και CBD με τις δύο εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης των παραμέτρων τους.
Στη συνέχεια περιγράψαμε μια μεθοδολογία πρόβλεψης των ποσοστών θνησιμότη-

τας ενός πληθυσμού, αξιοποιώντας τις υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης

στην αξιοπιστία. Αφού δόθηκαν οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος

αξιοπιστίας προτείναμε τρεις μεθόδους προβολής των ποσοστών θνησιμότητας.

Η εφαρμογή του προτεινόμενου υποδείγματος πάνω στα ελληνικά δεδομένα αν-

δρών και γυναικών αξιολογήθηκε ως προς την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων

σε σύγκριση με τις μεθόδους LC και CBD, όπου το υπόδειγμα αξιοπιστίας είχε κα-
λύτερη απόδοση κατά μέσο όρο βάσει της αξιολόγησης των σφαλμάτων πρόβλεψης.

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος πρόβλεψης ΜΔ ξεχώρισε στο σύνολο των επιλεγμένων

περιόδων και ηλικιών προσαρμογής, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι προβλέ-

ψεις για τον ελληνικό πληθυσμό θα πρέπει να βασίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα

θνησιμότητας.

Εν κατακλείδι, η χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης αξιοπιστίας χαρτοφυ-

λακίου φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικότερα για εφαρμογή σε

δεδομένα χωρών περιορισμένης περιόδου παρατηρήσεων, καθώς μπορεί να συλλάβει

αποτελεσματικά την υποκείμενη τάση θνησιμότητας για μια δεδομένη ηλικία, λαμβάνο-

ντας υπόψιν την πληροφορία που έχει αποκτηθεί και από πληθυσμούς άλλων ηλικιών.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει και έναν οδη-

γό εφαρμογής της μεθόδου μας, ενθαρρύνοντας τη χρήση τεχνικών αξιοπιστίας για

μελλοντικές μελέτες πρόβλεψης θνησιμότητας και σε πληθυσμούς άλλων χωρών.

ABSTRACT

In this paper we propose the credibility regression model as a method of
modeling and forecasting the mortality rates for a given population. After fitting
this model to Greek data, we evaluate its forecasting performance using error-
accuracy measures, leading to the conclusion that credibility forecasts are more
accurate than the corresponding results of the Lee-Carter and the CBD mortality
models.

Keywords: Lee-Carter, CBD, Credibility Theory, Regression, Mortality Forecasting, Greece.
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