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ABSTRACT
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The values of life insurance and annuity liabilities move in opposite
directions in response to a change in the underlying mortality. This paper
addresses the problem of mortality and longevity risk - the risk of uncertain
aggregate mortality - and discusses the ways in which life assurers, annuity
providers and pension plans can manage their exposure to this risk to immunize
their portfolio. Firstly provides an analysis of life and annuity insurance and then
explains the tools of natural hedging and mortality-liked securities. In
particularly, it explains that using the natural hedging between life and annuity
insurance is an effective tool for reducing the net exposure of insurance
organization

companies.

Furtermore,

it

emphasizes

on

how

insurance

organizations can use mortality-linked securities and over-the-counter contracts
to manage their mortality risk exposure.
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Οη άμηεο ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζπληαμηνδφηεζεο θηλνχληαη ζε
αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο επεξεαδφκελεο απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ππνθείκελεο
ζλεζηκφηεηαο. Ζ παξνχζα εξγαζία εληνπίδεη ην πξφβιεκα ησλ θηλδχλσλ ηεο
ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο – ηνλ θίλδπλν ηεο αβέβαηεο ζπλνιηθήο
ζλεζηκφηεηαο – θαη αλαιχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πάξνρνη
αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχ λ ηελ έθζεζή ηνπο
ζηνπο ελ ιφγσ θίλδπλνπο θαη λα αλνζνπνηήζνπλ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο.
Καηαξράο αλαιχεη ηηο αζθάιηζεο ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο θαη ελ ζπλερεία
πεξηγξάθεη ηα εξγαιεία ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο θαη ησλ ηίηισλ / ρξενγξάθσλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζλεζηκφηεηα. πγθεθξηκέλα, εμεγεί φηη ε ρξήζε ηεο
θπζηθήο αληηζηάζκηζεο αλάκεζα ζηηο αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο απνηειεί
έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ κείσζε ηεο έθζεζεο ελφο αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ θίλδπλν. Δπηπξνζζέησο, επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξ φπν κε ηνλ
νπνίν νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηίηινπο
ζπλδεδεκέλνπο κε επελδχζεηο θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα γηα λα
δηαρεηξηζηνχλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Διζαγωγή
Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ζηηο «αλεπηπγκέλεο» θαη «αλαπηπζζφκελεο» ρψξεο ην
πξνζδφθηκν δσήο απμάλεηαη ζπζηεκαηηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ δηαρξνληθή
θαζνδηθή πνξεία ησλ επηπέδσλ ζλεζηκφηεηαο επεξεάδεηαη απφ

έλα επξχ θάζκα

παξαγφλησλ βηνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνέιεπζεο θαη ζπλαξηάηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ εθζπγρξνληζκνχ, νη νπνίεο
εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ζεακαηηθή εμέιημε
ησλ επηζηήκσλ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο θαη ηελ θαζνιηθή δηάδνζε ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο.
Γξάθεκα 1.1

Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ επηβηψζαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία γηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
Dept. of Demography, UC Berkeley (credit: C. A. Everone/fis.org)
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Πίλαθαο 1.1
Βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο αλά δεθαεηία ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ
1960-2000
Υώρα

ηη γέννηζη

65 εηών

Καλαδάο

1,9

1,0

Γαλία

1,2

0,6

Γαιιία

2,2

1,3

Οιιαλδία

1,3

0,7

Ηηαιία

2,6

1,2

Ηζπαλία

2,5

1,1

νπεδία

1,7

1,9

Μεγάιε Βξεηαλία

1,7

1,0

Ζ.Π.Α

1,8

0,9

εκείσζε: Ζ βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο αλάκεζα ζην 1960 θαη 2000.
Πεγή: Human Mortality Database, ΟΟΑ θαη Antolin (2007)

Όληαο αλακελφκελν φηη νη άλζξσπνη ζα δνπλ πεξηζζφηεξν, πξνθχπηεη ε αλάγθε
αλαζεψξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηακίεπζεο ε νπνία ζα
θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ζα εμαζθαιίζεη έλαλ πνηνηηθφ θαη άλεην
ζπληαμηνδνηηθφ βίν. Αλ νη άλζξσπνη δελ πξνλνήζνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ
απαξαίηεησλ απνζεκαηηθψλ ηφηε ζα αλαγθαζηνχλ ζε θάπνην ζεκείν ηεο δσήο ηνπο λα
κεηψζνπλ ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο.
Σελ ίδηα ζηηγκή, παγθφζκηεο παλδεκίεο φπσο ε γξίπε ησλ ρνίξσλ ή ε γξίπε ησλ
πηελψλ, εκθαλίδνληαη πην ζπρλά θαη ζπζηεκαηηθά θαη εμαπιψλνληαη πην ξαγδαία . Μηα
ζνβαξή παλδεκία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιε θαη απφηνκε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο,
ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε πςειψλ δεκηψλ ζηηο εηαηξίεο πνπ
παξέρνπλ αζθάιηζε ζαλάηνπ.
Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε αθξηβήο ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ δελ είλαη γλσζηή,
ππάξρεη θαη ε αλάινγε αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη. Οη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο παξέρνπλ
κεληαίεο ζπληάμεηο (πξνζφδνπο) νη νπνίεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ ππνιεηπφκελε δσή ηνπ
2

εθάζηνηε αζθαιηζκέλνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν θίλδπλνο ηεο καθξνβηφηεηαο λα
κεηαθέξεηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηηο εηαηξίεο θαη ζηνπο θνξείο. Οη εηαηξίεο απφ
ηελ πιεπξά ηνπο ζέινληαο λα είλαη αληαγσληζηηθέο αιιά θαη θεξέγγπεο πξαγκαηνπνηνχλ
πξνβιέςεηο γηα ηελ ζλεζηκφηεηα ή καθξνβηφηεηα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
επαξθέο, δίθαην αιιά θαη αληαγσληζηηθφ αζθάιηζηξν.
Αλ ε ζλεζηκφηεηα βειηησζεί (κεησζεί) ζην κέιινλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζεκεξηλέο
πξνβιέςεηο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζηή ζαλάησλ ζα κεησζνχλ δηφηη νη παξνρέο
ζαλάηνπ ζα θαηαβάιινληαη ζε κεηαγελέζηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή ζηηγκή.
Απφ ηελ άιιε νη αζθαιηζηέο ζπληάμεσλ ζα έρνπλ δεκία δηφηη ζα θιεζνχλ λα
θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο, αθνχ νη αζθαιηζκέλνη ζα
δνπλ πεξηζζφηεξν. Αλ ε ζλεζηκφηεηα ρεηξνηεξεχζεη (απμεζεί) ε θαηάζηαζε ζα
αληηζηξαθεί. Οη αζθαιηζηέο ζαλάησλ ζα έρνπλ δεκία ελψ νη αζθαιηζηέο ζπληάμεσλ ζα
έρνπλ θέξδνο.
Γελ πξέπεη επηπιένλ λα μερλάκε φηη νη αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζπληάμεσλ
απνηεινχλ νηθνλνκηθά αγαζά / πξντφληα ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο θπξίσο κε βάζε ηελ ηηκή ηνπο (θαη άιινπο παξάγνληεο φπσο ηελ πνηφηεηα ηεο
εμππεξέηεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αζθαιηζηή).

Οη ππνζέζεηο ινηπφλ ηεο

ζλεζηκφηεηαο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ηηκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη κπνξεί λα
νδεγήζνπλ είηε ζε ππεξηηκεκέλν αζθάιηζηξν ην νπνίν δελ ζα είλαη αληαγσληζηηθφ είηε
ζε αλεπαξθέο αζθάιηζηξν ην νπνίν ζα κεηψλεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο εηαηξίαο θαη
ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θεξεγγπφηεηά ηεο.
Έλα βαζηθφ θαη εχρξεζην εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ηεο
καθξνβηφηεηαο είλαη ε αληαζθάιηζε, βάζεη ηεο νπνίαο ν αζθαιηζηήο κεηαθέξεη κέξνο
ηνπ θίλδπλνπ αιιά θαη ησλ αζθάιηζηξσλ ηνπ ζηνλ αληαζθαιηζηή. Έηζη «αλαθνπθίδεηαη»
ν αζθαιηζηήο, αιιά ν αληαζθαιηζηήο θαιείηαη πιένλ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν θαη
νθείιεη λα επηλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεγήζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπο
θπξηφηεξνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα εηαηξία ή έλαο θνξέαο κπνξνχλ λα
πεξηνξίζνπλ ηε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην ελδερφκελν λα κελ επαιεζεπζνχλ νη
πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ ζλεζηκφηεηα ή καθξνβηφηεηα ζην κέιινλ. Σα θπξηφηεξα
εξγαιεία γηα λα πεηχρνπλ απηφλ ηνλ ζθνπφ είλαη ε Φπζηθή Αληηζηάζκηζε ησλ θίλδπλσλ
3

ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο θαη ε ρξήζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δξγαιείσλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θίλδπλνπο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο, κε ηα νπνία
ζα αζρνιεζνχκε ζηε ζπλέρεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Αζθαλίζεις Εωής
Οη Αζθαιίζεηο Εσήο απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ επέιεπζε θίλδπλσλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ άκεζα ή
έκκεζα ηα άηνκα. Σέηνηνη θίλδπλνη νλνκάδνληαη πξνζσπηθνί θαη ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ
κείσζε ή απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή κεξηθή ή νιηθή νηθνλνκηθή δεκηά, ζην
άηνκν ή ζε ηξίηνπο πνπ εμαξηψληαη ή ζρεηίδνληαη νηθνλνκηθά κε απηφ. Βαζηθέο
θαηεγφξηεο πξνζσπηθψλ θίλδπλσλ είλαη ν θίλδπλνο ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ, ν θίλδπλνο
ησλ γεξαηεηψλ, ν θίλδπλνο ηεο θαθήο πγείαο θαη ν θίλδπλνο ηεο αλεξγίαο, σζηφζν ζην
παξφλ ζχγγξακκα ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο θίλδπλνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
ζλεζηκφηεηα θαη ηελ καθξνβηφηεηα, δειαδή απηνχο ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ησλ
γεξαηεηψλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ κεζψ ηεο αζθάιηζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί
δηάθνξνη ηχπνη αζθαιίζεσλ, θχξηεο θαηεγφξηεο ησλ νπνίσλ είλαη ε αζθάιηζε ζαλάηνπ, ε
αζθάιηζε επηβίσζεο θαη ε κηθηή αζθάιηζε.
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, εθηφο ηνπ είδνπο ηνπ θηλδχλνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ
κπνξνχκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηνπο ηχπνπο αζθαιίζεσλ δσήο, είλαη ν ηξφπνο
θαηαβνιήο ηνπ

αζθάιηζηξνπ θαη ηνπ αζθαιίζκαηνο (ή παξνρήο ή αζθαιηζκέλνπ

θεθαιαίνπ) θαη ε δηάξθεηα ηεο θάιπςεο. Ο αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο ζηελ πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θίλδπλνπ ελψ ν
αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αζθάιηζηξνπ. ε φια ηα είδε ηεο
αζθάιηζεο ην αζθάιηζηξν θαηαβάιιεηαη ζπλήζσο ηκεκαηηθά αλά έηνο γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, αιιά κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο
αζθάιηζεο ή εθάπαμ. Αληηζηνίρσο ην αζθάιηζκα θαηαβάιιεηαη είηα εθάπαμ φπσο ζηηο
αζθάιηζεο

ζαλάηνπ

είηε

ζπληαμηνδφηεζεο-πξνζφδνπ.

ζε
Απφ

ηκεκαηηθέο
ηνπο

θαηαβνιέο

δηάθνξνπο

φπσο

ζπλδπαζκνχο

ζηελ
ησλ

αζθάιηζε
αλσηέξσ

πξνθχπηνπλ νη βαζηθνί αιιά θαη ηχπνη αζθαιίζεσλ δσήο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα ζηελ
αζθαιηζηηθή αγνξά.
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2.1 Βαζηθνί Σχπνη Αζθαιίζεσλ Εσήο
2.1.1 Αζθάιηζε Θαλάηνπ (ή Εσήο)
Ζ Αζθάιηζε Θαλάηνπ θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ηνλ ζάλαην, ε επέιεπζε
ηνπ νπνίνπ απνηειεί έλα βέβαην γεγνλφο αιιά κε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ ρξφλν
επέιεπζήο ηνπ. Κχξηνη ηχπνη Αζθαιηζηεξίσλ Θαλάηνπ είλαη:
Ζ Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ φπνπ
- ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ην αζθάιηζκα ελψ
- ζε πεξίπησζε επηβίσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο
βξίζθεηαη αθφκε ζηε δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, δελ πξνβιέπεηαη παξνρή.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο είλαη γλσζηή εθ ησλ
πξφηεξσλ σο νξηζκέλε εμ αξρήο θαη φηη δελ είλαη βέβαην φηη πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί ην
αζθαιηζκέλν θεθαιαίν.
Ζ Ηζφβηα Αζθάιηζε Θαλάηνπ φπνπ
- ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νπνηεδήπνηε απηφο πξνθχςεη, θαηαβάιιεηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο ην αζθαιηζκέλν θεθαιαίν.
ηελ Ηζφβηα Αζθάιηζε Θαλάηνπ είλαη βέβαηε ε θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη γη’
απηφλ ην ιφγν ην θφζηνο ηεο είλαη πςειφηεξν απφ ηελ πξφζθαηξε αζθάιηζε. Ζ δηάξθεηα
ηεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Οη ελ ιφγσ αζθαιίζεηο θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
ζλεζηκφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θίλδπλν ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
2.1.2 Αζθάιηζε επηβίσζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο ή πξνζφδνπ
ηελ αζθάιηζε επηβίσζεο,
- ζε πεξίπησζε επηβίσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε δειαδή φπνπ ν
αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη αθφκε ζηε δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, θαηαβάιιεηαη
ζηνλ ίδην ην αζθάιηζκα ελψ

6

- ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο είηε δελ
πξνβιέπεηαη παξνρή είηε θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ην ζχλνιν ησλ αζθάιηζηξσλ
πνπ είραλ θαηαβιεζεί κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ.
Ζ αζθάιηζε ζπληαμηνδφηεζεο έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ αζθάιηζε
επηβίσζεο κφλν πνπ αληί γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο εθάπαμ, απηφ
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ηε κνξθή πξνζφδνπ (ζχληαμεο) είηε κέρξη ηνλ
ζάλαηφ ηνπ είηε γηα νξηζκέλν δηάζηεκα. Ζ δηάξθεηα ηεο πξνζφδνπ είλαη αβέβαηε θαη
εμαξηάηαη είηε απφ ηνλ ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ, είηε απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζφδνπ,
σζηφζν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί εγγπεκέλε δηάξθεηα παξνρήο
ζχληαμεο φπνπ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη ε ζχληαμε ζηνπο
δηθαηνχρνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο εγγπεκέλεο δηάξθεηαο.
Ζ αζθάιηζε ζχληαμεο ή πξνζφδνπ θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν ηεο καθξνβηφηεηαο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή φπσο ήδε αλαθέξακε ηνλ θίλδπλν ησλ γεξαηεηψλ φπνπ ην εηζφδεκα ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ελδέρεηαη λα κελ επαξθεί πιένλ.
2.1.3 Μηθηή Αζθάιηζε
Ζ κηθηή αζθάιηζε θαιχπηεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο επηβίσζεο θαη
είλαη ζπλδπαζκφο ηεο πξφζθαηξεο αζθάιηζεο ζαλάηνπ θαη ηεο αζθάιηζεο επηβίσζεο,
επνκέλσο ε θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη βέβαηε. πγθεθξηκέλα
- ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,
θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ην αζθάιηζκα ελψ
- ζε πεξίπησζε επηβίσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε δειαδή φπνπ ν
αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη αθφκε ζηε δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, θαηαβάιιεηαη
ζηνλ ίδην ην αζθάιηζκα, είηε σο εθάπαμ είηε σο πξφζνδνο.
Σν αζθάιηζηξν ηεο κηθηήο αζθάιηζεο είλαη αθξηβφηεξν θαη απφ ηνπο δπν άιινπο ηχπνπο
αζθαιίζεσλ.
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2.2 Οη αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνλ Αλαινγηζηή.
2.2.1 Αζθάιηζε ζαλάηνπ
Γηα ηνλ αζθαιηζηή, ε παξνχζα άμηα κηαο κνλάδαο πιεξσηέαο ζην ηέινο ηνπ
έηνπο ζαλάηνπ είλαη πk+1, ελψ ε αλακελφκελε παξνχζα άμηα ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη
ηνλ θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο είλαη


Ax   k 1 k px qx  k
k 0

φπνπ x είλαη ε ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ (x) θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. Δπνκέλσο
γηα παξνρή f ε αλακελφκελε παξνχζα άμηα είλαη f · Ax .
Ζ παξνχζα άμηα κηαο κνλάδαο πιεξσηέαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ αξρή θάζε
έηνπο θαη κέρξη θαη ην έηνο ζαλάηνπ είλαη
aK ( x ) 1 

1   K ( x ) 1
d

θαη ε αλακελφκελε παξνπζία άμηα ησλ πιεξσκψλ, δεδνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ,
είλαη


ax  E  aK ( x )1    k k px .

 k 0

Σν θαζαξφ εηήζην αζθάιηζηξν γηα κηα κνλάδα παξνρήο νξίδεηαη έηζη ψζηε ε παξνχζα
άμηα ησλ θαζαξψλ αζθάιηζηξσλ λα είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα άμηα ηεο παξνρήο, ήηνη
Px ax  Ax

ελψ γηα παξνρή f ην εηήζην αζθάιηζηξν είλαη
f ·Px  f

Ax
.
ax

Δάλ ν αζθαιηζκέλνο απνβηψζεη ζην έηνο K(x)=t, ηφηε ε θαζαξή ππνρξέσζε ηνπ
αζθαιηζηή είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα άμηα ηεο παξνρήο κεησκέλε θαηά ηελ παξνχζα άμηα
ησλ αζθάιηζηξσλ. πγθεθξηκέλα γηα κηα κνλάδα παξνρήο, ε θαζαξή ππνρξέσζε είλαη
L 

K ( x ) 1

 Px aK ( x )1   K ( x ) 1  Px

1   K ( x )1
d

ελψ γηα παξνρή f , ε θαζαξή ππνρξέσζε είλαη f ·L .
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαζαξνχ αζθάιηζηξνπ Px, ε αλακελφκελε
ππνρξέσζε Δ(L) είλαη κεδέλ.
2.2.2 Αζθάιηζε ζχληαμεο ή πξνζφδνπ
Γηα έλα αζθαιηζκέλν (y), ε παξνχζα άμηα κηαο κνλάδαο πιεξσηέαο θάζε έηνο ζηελ αξρή
ηνπ έηνπο, είλαη
aK ( y )1 

1   K ( y )1
d

θαη ε αλακελφκελε παξνχζα άμηα είλαη


ay  E  aK ( y ) 1    k k p y .

 k 0

Θα ζεσξήζνπκε φηη ην αζθαιηζηήξην αγνξάδεηαη κε κηα εθάπαμ πιεξσκή ay .
Γηα εηήζηα παξνρή b , ην θαζαξφ εθάπαμ αζθάιηζηξν είλαη b·ay .
Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο γηα κηα κνλάδα παξνρήο είλαη
L  aK ( y )1  ay 

1   K ( y )1
1
 K ( y )1
 ay   ay 
d
d
d

θαη ε αλακελφκελε ππνρξέσζε Δ(L) είλαη κεδέλ.
2.2.3 Υαξηνθπιάθην αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο
Έλαο αζθαιηζηήο αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο έρεη ππνρξεψζεηο λα θαηαβάιιεη
-

παξνρή f ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ (x) θαη

-

παξνρή b ζηελ αξρή θάζε έηνπο γηα φζν δηάζηεκα ν αζθαιηζκέλνο (y) παξακέλεη
ζηε δσή.

Ζ ζπλνιηθή παξνρή ηνπ αζθαιηζηή ζήκεξα είλαη
f · K ( x ) 1  baK ( y ) 1

θαη γηα λα θαιχςεη απηή ηελ παξνρή έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αζθάιηζηξν
f ·Px ·aK ( x ) 1  bay .

Έηζη ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηή είλαη
9

L  f · K ( x ) 1  baK ( y ) 1  f ·Px ·aK ( x ) 1  bay

θαη θπζηθά ε αλακελφκελε ζπλνιηθή ππνρξέσζε είλαη κεδέλ.
Ωζηφζν φια ηα αλσηέξσ ππνινγίδνληαη βαζηδφκελα ζηελ ππφζεζε φηη ν πίλαθαο
ζλεζηκφηεηαο (ή επηβίσζεο) βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ ηα αζθάιηζηξα, δελ
πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί. Αλ φκσο ζπκβνχλ έζησ θαη κηθξέο κεηαβνιέο ζηνλ πίλαθα
ζλεζηκφηεηαο ηφηε ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηή ζα κεηαβιεζεί κε ελδερφκελν
λα πξνθχςεη δεκία ηελ νπνία ζα θιεζεί λα θαιχςεη ν αζθαιηζηήο. ηε ζπλερεία ινηπφλ
ζα αλαιχζνπκε ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν αζθαιηζηήο ψζηε λα
πεξηνξίζεη ηελ ελδερφκελε δεκία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ζ Φσζική Ανηιζηάθμιζη ηων κίνδσνων ηης Θνηζιμόηηηας και ηης Μακροβιόηηηας.
Φπζηθή αληηζηάζκηζε είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία επηδηψθεη λα εμνκαιχλεη ηηο
επηπηψζεηο απφ ηελ επέιεπζε ελφο θίλδπλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν έλαλ δεχηεξν
θίλδπλν ν νπνίνο ηείλεη λα αθπξψζεη (λα αληηζηαζκίζεη) ηνλ πξψην έρνληαο
«αληίζηξνθεο» επηπηψζεηο. ε έλα ραξηνθπιάθην αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζπληάμεσλ ε
θπζηθή αληηζηάζκηζε επηηπγράλεηαη κεζψ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ θηλδχλσλ ηεο
καθξνβηφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ηεο θπζηθήο
αληηζηάζκηζεο

επηδηψθνπλ

ηελ

δηακφξθσζε

θαη

ιχζε

ελφο

πξνβιήκαηνο

βειηηζηνπνίεζεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαινγία ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη
ζχληαμεο ζην ραξηνθπιάθην, ε νπνία ζα επηηπγράλεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο επηπηψζεηο
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ κε πξνβιεπφκελεο κεηαβνιέο ηνπ θίλδπλνπ ηεο
ζλεζηκφηεηαο.
3.1 H επίδξαζε ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο ζηελ ηηκή ηεο αζθάιηζεο
Έζησ έλα ραξηνθπιάθην κε αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη αζθαιίζεηο ζχληαμεο. Σελ
ρξνληθή ζηηγκή κεδέλ ε παξνχζα άμηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηζηή είλαη κεδέλ.
Έζησ κηα κεηαβνιή ζηα επίπεδα ζλεζηκφηεηαο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηή ζα
επεξεαζηεί αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζλεζηκφηεηαο σζηφζν ην πνζνζηφ ηεο
κεηαβνιήο εμαξηάηαη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δειαδή κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε φηη εμαξηάηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ησλ
αζθαιίζεσλ ζπληάμεσλ. Γηα λα κεηξήζνπκε απηήλ ηελ αλαινγία κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ δείθηε R ν νπνίνο ζα δείρλεη ηελ αλαινγία ηνπ απνζέκαηνο ησλ
αζθαιίζεσλ ζχληαμεο πξνο ηελ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο αζθαιίζεσλ
ζαλάησλ θαη ζχληαμεο, δειαδή
R

 ό ί  ά
.
 ό ί  ά   ό ί  ύ

Έηζη κηα αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δεκία απφ ηηο αζθαιίζεηο
ζπληάμεσλ, ε νπνία φκσο δεκία ζα πεξηνξηζηεί απφ ην θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο
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αζθαιίζεηο ζαλάησλ. Σν αλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είλαη θέξδνο ή δεκία εμαξηάηαη απφ
ηελ ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δειαδή ηελ αλαινγία ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη
ζπληάμεσλ.
Όπσο έρνπκε αλαθέξεη νη αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζπληάμεσλ απνηεινχλ
νηθνλνκηθά αγαζά θαη ε ηηκή ηνπο είλαη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ιακβάλεη ππ’
φςηλ ηνπ ν θαηαλαισηήο ζε κηα αζθαιηζηηθή αγνξά.
Με βάζε ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηηκή ησλ
αζθαιίζεσλ ζπληάμεσλ θαη ηελ θπζηθή αληηζηάζκηζε, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη άιινπο
παξάγνληεο φπσο ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηεο εηαηξίαο, ινηπά έμνδα θιπ,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν ηεο κνξθήο
Σηκή = α + β·Ratio + γ1·log(απφζεκα ζχληαμεο) + γ2· log(ζπλνιηθφ απφζεκα ) +
γ3·Πηζαλφηεηα Υξενθνπίαο + γ4·εμνδα + ..... + e
φπνπ e: ζθάικα-θαηάινηπν
θαη θπζηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξεο άιιεο κεηαβιεηέο.
Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξάγσλσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο
ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ α, β, γ θαη λα εμεηάζνπκε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη ηε
ζρέζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε ηηκή.
Γηα παξάδεηγκα αξλεηηθέο ηηκέο ζηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή β, φπνπ είλαη θαη
αλακελφκελεο, ζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ
αζθάιηζηξσλ ζχληαμεο θαη ηνπ ιφγνπ Ratio, επνκέλσο φζν απμάλεηαη ν ιφγνο Ratio,
δειαδή ε αλαινγία ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην, κεηψλεηαη ε
ηηκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Οη Cox θαη Lin (2007) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία θαη
εκπεηξηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ παξάιιεια αζθάιηζε ζαλάηνπ
θαη αζθάιηζε ζχληαμεο εθάπαμ θαηαβνιήο αζθάιηζηξνπ, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ
ρακειφηεξν αζθάιηζηξν απφ εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ κφλν ην έλα απφ ηα δπν πξντφληα.
Γεληθεχνληαο ην αλψηεξν θαη κε παξφκνηα κεζνδνινγία νη Bayraktar θαη Young (2007)
γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο, έδεημαλ φηη ε ηηκή ελφο
ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηέρεη m αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη n αζθαιίζεηο ζχληαμεο, είλαη
ρακειφηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ m αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ
θαη ελφο ραξηνθπιαθίνπ n αζθαιίζεσλ ζχληαμεο.
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3.2 Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ
αζθαιηζηή.
Οη Gatzert θαη Wesker (2010 θαη 2012) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο θπζηθήο
αληηζηάζκηζεο ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ αζθαιηζηή ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο ηελ
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ελεξγεηηθφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο
θαη θαηέιεμαλ φηη γηα λα αληηζηαζκηζηεί ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο ηεο ζλεζηκφηεηαο,
πξέπεη λα θαζνξηζηεί κηα «ηδαληθή» ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θπζηθή αληηζηάζκηζε αλάκεζα ζηηο αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζχληαμεο, ιακβάλνληαο ππ’
φςηλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο θαη ηελ αλακελφκελε κέζε δεκία ζε πεξίπησζε
ρξενθνπίαο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ραξηνθπιάθην αλνζνπνηείηαη ζεκαληηθά έλαληη ησλ
κε αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ ζλεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ δηαπίζησζαλ φηη ε επίδξαζε ηνπ
θίλδπλνπ ηεο ζλεζηκφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαίξαο απφ φηη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο κφλν, γη’ απηφ ην ιφγν ε ζηξαηεγηθή επελδχζεσλ επεξεάδεη ηελ
επίδξαζε ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ γηα λα
θαζνξηζηεί ε «ηδαληθή» ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σέινο ζπκπέξαλαλ φηη ε ρξήζε ηεο
θπζηθήο αληηζηάζκηζεο κεηψλεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο ηεο εηαηξίαο
ζηα πιαίζηα ηνπ Solvency II.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Σίηλοι ζσνδεδεμένοι με ηοσς κίνδσνοσς ηης θνηζιμόηηηας και ηης μακροβιόηηηας
(Mortality-linked Securities).
Ζ θπζηθή αληηζηάζκηζε ηνπ θίλδπλνπ ηεο καθξνβηφηεηαο κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη λα επηηξέπεη ζηνλ αζθαιηζηή λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπ. Ωζηφζν
κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξφ αιιά θαη κε ξεαιηζηηθφ γηα έλα αζθαιηζηή λα
αιιάμεη ηελ ζχλζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θπζηθή αληηζηάζκηζε.
Γηα παξάδεηγκα έλα ζπληαμηνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ δεκφζην ηακείν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα
εθ ηνπ λφκνπ λα παξέρεη αζθάιηζε ζαλάηνπ. Αθφκα φκσο θαη γηα κηα αζθαιηζηηθή
εηαηξία πνπ παξέρεη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα δελ είλαη ηφζν πξαθηηθφ λα μεθηλήζεη
λα παξέρεη θαη αζθάιηζε ζαλάηνπ. Δπηπιένλ ε θπζηθή αληηζηάζκηζε είλαη κηα δπλακηθή
θαη φρη ζηαηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζα πξέπεη λα
αλαζεσξείηαη αθνινπζψληαο ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Αλ ινηπφλ έλαο αζθαιηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί ηεο θπζηθήο
αληηζηάζκηζεο κε ινγηθφ θφζηνο ηφηε απνθηά έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πξντφληα ζε ρακειφηεξεο
ηηκέο. Αλ φκσο ε εθαξκνγή ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο είλαη αζχκθνξε ή αδχλαηε, ν
αζθαιηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα αιιά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα
λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ.
ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε θαη ζα αλαιχζνπκε ζηηο θπξηφηεξεο
πεξηπηψζεηο ηίηισλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θίλδπλνπο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο
καθξνβηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζνχκε κε (i) ηα Οκφινγα (Bonds), (ii) ηηο
πκβάζεηο

Αληαιιαγήο

(Swap).

Φπζηθά

κε

παξφκνην

ηξφπν

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αιιά είδε ηίηισλ φπσο ηα πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο
(Futures) θαη ηα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο (Options)..
Οη αλσηέξσ ηίηινη έρνπλ ηα ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. πγθεθξηκέλα
ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο
ρξεκαηηζηεξίνπ (φπσο ηα swap) θαη εθείλσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο
αγνξέο (φπσο ηα νκφινγα θαη ηα futures). Οη πξψηνη έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα
εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο αιιά έρνπλ απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν ελψ νη
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δεχηεξνη έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη είλαη επθνιφηεξα πξνζβάζηκνη κεζψ ησλ
νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ρακειφηεξνο.
4.1 Δλδηαθεξφκελνη γηα ηελ αγνξά Σίηισλ-Υξενγξάθσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνπο
θίλδπλνπο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο.
Πξηλ εμεηάζνπκε ηα ελ ιφγσ ρξεφγξαθα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ηηο
θπξηφηεξεο

θαηεγφξηεο

επελδπηψλ

ηεο

αγνξάο

πνπ

ελδηαθέξνληαη

γηα

ηνπο

αλαθεξφκελνπο ηίηινπο.
Ζ θπξηφηεξε θαη θπζηθή θαηεγφξηα ησλ επελδπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ελ
ιφγσ ηίηινπο είλαη εθείλνη πνπ εθηίζεληαη ζηνπο θίλδπλνπο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο
καθξνβηφηεηαο θαη επηζπκνχλ λα ηνπο αληηζηαζκίζνπλ κε ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ. Γηα
παξάδεηγκα ηα δεκφζηα ηακεία πνπ παξέρνπλ ζχληαμε θαη είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ
θίλδπλν λα βειηησζεί ε ζλεζηκφηεηα πάλσ απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο, απμάλνληαο έηζη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο αθνχ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινλ πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο. Δπηπιένλ
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ ηεο θπζηθήο
αληηζηάζκηζεο ηνπ θίλδπλνπ ιφγσ ηνπ εχξνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Αθφκα
φκσο θαη εηαηξίεο ή θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θπζηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ
αληαζθάιηζε κπνξνχλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά ηέηνησλ ηίηισλ.
Γεδνκέλνπ φηη νη απνδφζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ είλαη ινγηθέο, θνξείο
φπσο νη ηξάπεδεο επελδχζεσλ ή ηα hedge funds, ελδερνκέλσο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο ή ηεο καθξνβηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ
ρακειή ζπζρέηηζε κε ηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο θίλδπλνπο ηεο αγνξάο θαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηνπ θίλδπλνπ ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπο.
Ζ αγνξά ηίηισλ ζπλδεδεκέλσλ κε ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα πξνζειθχζεη αθφκε
θαη θεξδνζθφπνπο, δειαδή βξαρππξφζεζκνπο επελδχηεο νη νπνίνη πξνζβιέπνπλ ζηελ
επίηεπμε θέξδνπο απφ απφηνκεο ελαιιαγέο ή αλσκαιίεο ζηηο ηηκέο ησλ ηίηισλ. Ζ ελεξγή
εκπινθή ησλ αλσηέξσ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ θίλεζε θαη ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο
θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά Futures θαη Options.
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Σν θξάηνο έρεη αξθεηνχο ιφγνπο ελδηαθέξνληνο γηα αγνξέο κε ηίηινπο
ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ ζλεζηκφηεηα. Απφ ηε κηα πιεπξά, ην θξάηνο κπνξεί λα είλαη ν
έθδνηεο ηέηνησλ ηίηισλ ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε θνξείο θαη εηαηξίεο λα
αληηζηαζκίζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο ή ηεο καθξνβηφηεηαο,
κεηψλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηακείσλ ή θαη αζθαιηζηηθψλ
εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη δεδνκέλνπ φηη ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ππνρξεψζεηο απφ ηελ ρξενθνπία ελφο θνξέα ή κηαο εηαηξίαο
κπνξεί λα βαξχλνπλ ην θξάηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θξάηνο κπνξεί λα εθδψζεη
ηέηνηνπο ηίηινπο γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ δηθή ηνπ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ηεο
καθξνβηφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο
φπσο ηελ παξνρή ζπληάμεσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο ειηθησκέλνπο.
Άιινη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αγνξά ηέηνησλ ηίηισλ κπνξεί λα είλαη
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ή λνζνθνκεηαθέο θαη λνζειεπηηθέο κνλάδεο φπνπ ηα θέξδε ηνπο
εμαξηψληαη απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο.
4.2 Οκφινγα
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη νκφινγσλ αιιά γηα ηελ αλάιπζή καο ζα κπνξνχζακε
λα ηνπο δηαθξίλνπκε ζε δπν θαηεγφξηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηα νκφινγα φπνπ ν ππνθείκελνο
θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή άμηα, δειαδή αλάινγα κε ηελ επέιεπζε ή ηηο
κεηαβνιέο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ θίλδπλνπ ηεο ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα ραζεί κέξνο ή ην
ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο άμηαο ηνπ νκφινγνπ ζηε ιήμε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ηέηνηνπ νκφινγνπ είλαη εθείλν πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Swiss Re ην 2003 θαη ζα
αλαιχζνπκε ζηε ζπλερεία. Ζ δεχηεξε θαηεγφξηα αθνξά νκφινγα ζηα νπνία ν
ππνθείκελνο θίλδπλνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην θνππφλη ή ηνθνκεξίδην φπνπ αληηζηνίρσο
ε πιεξσκή ηνπ θνππνληνχ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ππνθείκελνπ θίλδπλνπ.
Φπζηθά ππάξρνπλ θαη νκφινγα πνπ ζπλδπάδνπλ ηα αλσηέξσ.
Αθνινπζνχλ δηάθνξνη ηχπνη νκφινγσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε ηνλ
θίλδπλν ηεο καθξνβηφηεηαο, φπσο
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4.2.1 Σχπνη νκνιφγσλ
«Κιαζηθά» νκφινγα
ε απηήλ ηελ θαηεγφξηα αλήθνπλ νη θιαζηθνί ηχπνη νκνιφγσλ πνπ παξέρνπλ
θνππφληα θαη νλνκαζηηθή άμηα ζηε ιήμε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη εθείλν πνπ
πξνηάζεθε πξψηα απφ ηνπο Blake & Burrows (2001) θαη ηνπ δφζεθε ην φλνκα νκφινγν
επηβίσζεο (survivor bond). Πξφθεηηαη γηα νκφινγν καθξνβηφηεηαο ρσξίο πιεξσκή ζηε
ιήμε θαη κε θνππφληα ησλ νπνίσλ νη πιεξσκέο είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη αλάινγεο κε έλα
δείθηε επηβίσζεο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο. Σα θνππφληα ζηακαηνχλ
λα πιεξψλνληαη είηε φηαλ πεζάλεη θαη ηειεπηαίν άηνκν ηνπ πιεζπζκνχ, είηε κεηά ηελ
πάξνδν ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ δηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ ε πιεξσκή ζηε ιήμε κπνξεί λα
ζπλδέεηαη ζηνραζηηθά κε κηα κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα είλαη ε δσή ηνπ ηειεπηαίνπ
επηδψληα ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο.
Οκφινγα κεδεληθνχ θνππνληνχ (Zero-coupon Bonds)
Σα νκφινγα κεδεληθνχ θνππνληνχ παξέρνπλ ηελ πιεξσκή ζηε ιήμε αιιά δελ
παξέρνπλ ηελ πιεξσκή ηνθνκεξηδίσλ. Σέηνηα νκφινγα κπνξεί λα είλαη ειθπζηηθά ζε
πεξίπησζε πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ αγνξαζηψλ (cash flow
matching), αιιά απφ ηελ άιιε δελ πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά αθνχ νη
αγνξαζηέο δελ έρνπλ ζθνπφ λα ηα πνπιήζνπλ. Ζ πιεξσκή ζηε ιήμε ζπλδέεηαη κε έλα
πξνθαζνξηζκέλν ππνθείκελν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο.
Αλαβαιιφκελα Οκφινγα (Deferred Bonds)
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν θίλδπλνο ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζλεζηκφηεηαο πνπ
επηζπκνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε είλαη πνιχ ρακειφο γηα ηα πξψηα ρξφληα θαη απμάλεηαη ηα
επφκελα. ηα θιαζηθά νκφινγα έλα κεγάιν κέξνο ησλ πιεξσκψλ θαιχπηεη κηα κεγάιε
πεξίνδν ρακεινχ θίλδπλνπ ελψ φηαλ ν θίλδπλνο απμάλεηαη νη πιεξσκέο δελ
δηαθνξνπνηνχληαη. Έλα κέζν ινηπφλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
ηα νκφινγα κε αλαβαιιφκελεο πιεξσκέο, δειαδή κε πιεξσκέο νη νπνίεο ζα
αλαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ επέιεπζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ γεγνλφηνο, πνπ κπνξεί
γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο πάλσ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν
πνζνζηφ.
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4.2.3 Σν Mortality Bond ηεο Swiss Re ην 2003
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 ε Swiss Re εμέδσζε έλα ηξηεηέο νκφινγν
θαηαζηξνθηθνχ θίλδπλνπ, πνπ έιεγε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 θαη ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα
κεηψζεη ηελ έθζεζε ηεο Swiss Re ζε κηα θαηαζηξνθηθή αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο (γηα
παξάδεηγκα, φπσο εθείλε πξνέθπςε ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηεο ηζπαληθήο γξίπεο ην 1918).
Ζ αμία ηνπ νκνιφγνπ ήηαλ 400 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη νη θάηνρνη ηνπ εηζέπξαηηαλ
ηξηκεληαία θνππφληα βάζεη ηνπ ηξηκεληαίνπ U.S. dollar LIBOR + 135 κνλάδεο βάζεο.
Ωζηφζν ε νλνκαζηηθή άμηα ηνπ νκφινγνπ δελ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε θαζψο εμαξηηφληαλ
απφ ηελ εμέιημε ελφο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο κε βάζεη πέληε ρψξεο:
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ηηαιία θαη Διβεηία. Ζ
νλνκαζηηθή άμηα ηνπ νκνιφγνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζην άξηην εάλ ν πίλαθαο
ζλεζηκφηεηαο έζησ θαη κηα θνξά, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ ηνπ νκφινγνπ,
δελ μεπεξλνχζε 1,3 θνξέο ηα επίπεδα ηνπ 2002 πνπ νξίζηεθα σο βάζε. Γηα θάζε αχμεζε
0,01 ηνπ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο άλσ ηνπ 1,3 , ε νλνκαζηηθή άμηα ηνπ νκφινγνπ ζα
κεηψλνληαλ θαηά 5% θαη ζα κεδελίδνληαλ εάλ ν πίλαθαο μεπεξλνχζε 1,5 θνξέο ηα
επίπεδα βάζεο ηνπ 2002.
Οη πιεξσκέο ηνπ νκνιφγνπ δειαδή είραλ σο εμήο
Πιεξσκή ζηε ιήμε


100%   t losst

0%



 ά  t losst  100%
 ά

 loss
t

t

 100%

Πνζνζηφ κείσζεο γηα θάζε έηνο t

 ά qt  1.3q0
0%

losst    qt  1.3q0  /  0.2q0  ·100%  ά 1.3q0  qt  1.5q0

 ά 1.5q0  qt
100%
φπνπ
κε

q0    ί  ά

qt   j C j i  G m Ai qim, j ,t  G f Ai qif, j ,t 
qim, j ,t = δείθηεο ζλεζηκφηεηαο (ζάλαηνη αλά 100.000) γηα άληξεο ζηελ ειηθηαθή

νκάδα i γηα ηελ ρψξα j
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qif, j ,t = δείθηεο ζλεζηκφηεηαο (ζάλαηνη αλά 100.000) γηα γπλαίθεο ζηελ νκάδα i γηα

ηελ ρψξα j
Cj=ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο γηα ηελ ρψξα j (Ζ.Π.Α. 70%, Ζ.Β. 15%, Γαιιία 7,5%,
Ηηαιία 5% θαη Διβεηία 2,5%)
Aj=ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα i (ίδηα γηα άληξεο θαη
γπλαίθεο)
Gm θαη Gf= ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο αληίζηνηρα (άληξεο
65% θαη γπλαίθεο 35%).
Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ νκφινγνπ ε Swiss Re ίδξπζε εάλ «Φνξέα Δηδηθνχ
θνπνχ» (SPV – Special Purpose Vehicle) πνπ νλφκαζε Vita Capital, κεζψ ηνπ νπνίνπ
εμέδσζε ην νκφινγν. Ο Vita Capital είρε ζθνπφ λα δηαλείκεη ηα ηξηκεληαία θνππφληα
αιιά θαη λα θαηαβάιιεη ηελ νπνία άμηα ζηε ιήμε ηνπ νκφινγνπ. Σα νθέιε απφ ηελ
ρξήζε ελφο Φνξέα Δηδηθνχ θνπνχ είλαη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο δελ εκθαλίδνληαλ ζηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο Swiss Re (ην νπνίν είλαη θαιφ γηα ηελ Swiss Re) θαη φηη ν πηζηνιεπηηθφο
θίλδπλνο ήηαλ κεησκέλνο (ην νπνίν είλαη θαιφ γηα ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ). To
νκφινγν παξείρε πξνζηαζία ζηελ Swiss Re απφ αθξαία αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο αθνχ
ηελ βνήζεζε λα κεηαθέξεη κέξνο ηνπ πςεινχ θίλδπλνπ ζλεζηκφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδε
σο ν κεγαιχηεξνο αλαηαζθαιηζηήο αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ ζηνλ θφζκν. Δπηπιένλ κε ηε
κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ θίλδπλνπ ζηελ αγνξά, ε Swiss Re επεδίσθε ηελ θαιχηεξε
αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο ζρεηηθνχο νίθνπο αμηνιφγεζεο
αθνχ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δελ επηβάξπλε ηελ ίδηα αιιά ηελ Vita Capital. Οη επελδχηεο
απφ ηελ πιεπξά ηνπο αγφξαδαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θίλδπλνπ ηεο
καθξνβηφηεηαο, κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο θαη κε ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ
εθδφηε.
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4.3 πκβάζεηο Αληαιιαγήο (Mortality and Longevity Swaps)
Σα swaps αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ θαη είλαη
ζπκβάζεηο / ζπκθσλίεο κεηαμχ δπν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα αληαιιαγή ρξεκαηνξνψλ
ζην κέιινλ κε ηξφπν πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί κεηαμχ ηνπο. Οη άμηεο ηνπο θαη νη
ρξεκαηνξνέο πξνζδηνξίδνληαη θαηά έκκεζν ηξφπν θαη ζπλδένληαη κε ηελ ηηκή ελφο
αιινχ ππνθείκελνπ αγαζνχ (π.ρ. κηαο κεηνρήο, ησλ επηηνθίσλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ
δεηθηψλ αιιά θαη θπζηθψλ πξντφλησλ, ζπλαιιάγκαηνο θιπ). Σν ππνθείκελν «αγαζφ»
ησλ ελ ιφγσ swaps είλαη νη ηηκέο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο (ή
επηβίσζεο).
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα mortality swaps πξνζνκνηάδνπλ ηηο ζπκβάζεηο
αληαζθάιηζεο

θαζψο

θαη

ηα

δπν

πξνβιέπνπλ

πιεξσκέο

ζην

κέιινλ

ππφ

πξνθαζνξηζκέλεο πξνυπφζεζεο θαη έηζη ηθαλνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. Ωζηφζν
ππάξρνπλ αξθεηέο δηάθνξεο, φπσο ην φηη ηα mortality swaps αλήθνπλ ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη φρη ζηα αζθαιηζηηθά πξντφληα θαη έηζη απεπζχλνληαη ζε κηα
επξχηεξε αγνξά θαη φρη κφλν ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. Αθνχ ινηπφλ ηα mortality swaps
δελ είλαη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ν αγνξαζηήο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη «αζθαιηζηηθφ
ζπκθέξνλ» γηα λα ηα απνθηήζεη.
Δπηπιένλ ηα mortality swaps έρνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα
νκφινγα. Καη’ αξράο έρνπλ ιηγφηεξα δηαρεηξηζηηθά θφζηε θαη αθπξψλνληαη πην εχθνια.
Αθφκε είλαη πην επέιηθηα θαη κπνξνχλ πην εχθνια λα δηακνξθσζνχλ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ
ζηηο αλάγθεο ηνπ έθδνηε ή ηνπ αγνξαζηή. Σέινο δελ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο
αγνξάο δηαπξαγκάηεπζεο αιιά δηαθηλνχληαη κεζψ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ
(OTC – Over The Counter).
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4.3.1 Βαζηθνί Σχπνη Mortality Swap
Κάπνηνη ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη ησλ mortality swaps είλαη
Mortality swap κηαο πιεξσκήο (One Payment Mortality Swap)
Πξφθεηηαη γηα ηελ πην απιή πεξίπησζε ε νπνία πξνβιέπεη κηα κνλαδηθή πιεξσκή
απφ ηνλ αγνξαζηή ζε αληάιιαγκα κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ
έθδνηε πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επέιεπζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο γεγνλφηνο.
Mortality swap πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ (Vanilla mortality swap)
ε απηφλ ηνλ ηχπν swap ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνβνχλ
ζηελ αληαιιαγή κηαο ζεηξάο πιεξσκψλ κέρξη ηελ ιήμε (σξίκαλζε) ηνπ swap.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε πιεξσκή ηνπ swap κπνξεί λα είλαη είηε έλα
πξνθαζνξηζκέλν πφζν είηε έλα πφζν πνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ
αγαζνχ, φπσο ελφο δείθηε ζλεζηκφηεηαο.
Αθνινπζεί ε αλάιπζε ελφο ηχπνπ Mortality Swap πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο
S.H.Cox and Yijia Lin (2005) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ
αζθαιίζεηο ζαλάηνπ θαη ζπληαμηνδφηεζεο κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηελ θπζηθή
αληηζηάζκηζε ηνπ θίλδπλνπ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο κε ηε ζπκθσλία αληαιιαγήο
πεξηνδηθψλ κεηαβαιιφκελσλ ρξεκαηνξνψλ.
4.3.2 Mortality Swap φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο S.H.Cox and Yijia Lin ην 2005
Έζησ κηα αγνξά φπνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ mortality swaps ησλ νπνίσλ νη
έθδνηεο θαη δηαρεηξηζηέο / δηαλνκείο κπνξνχλ λα παξέρνπλ μερσξηζηά ζε αζθαιηζηέο
ζπληάμεσλ ή ζαλάηνπ.
Κάζε ρξφλν ν αζθαιηζηήο ζπληάμεσλ ελδέρεηαη λα θαηαβάιιεη ρξεκαηνξνέο
ζηνλ αζθαιηζηή ζαλάησλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ ζα επέιζνπλ ζην
ραξηνθπιάθην ηνπ αζθαιηζηή ζαλάησλ. Απηφ παξέρεη έλα φθεινο ζηνλ αζθαιηζηή
ζαλάησλ δηφηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζλεζηκφηεηα απμεζεί απμάλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, ζα ηνπ θαηαβιεζεί ρξεκαηνξνή απφ ηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ γηα ηνλ νπνίν ζα έρεη
πξνθχςεη θέξδνο απφ ηελ θαηαβνιή ιηγφηεξσλ ζπληάμεσλ ιφγσ αχμεζεο ηεο
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ζλεζηκφηεηαο. Παξάιιεια ν αζθαιηζηήο ζαλάησλ θάζε ρξφλν ζα θαηαβάιιεη
ρξεκαηνξνέο ζηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ

επηδψλησλ ηνπ

ραξηνθπιαθίνπ ζπληάμεσλ. Έηζη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζλεζηκφηεηα βειηησζεί (κεησζεί),
ε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη ζηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ

απφ ηελ αχμεζε ησλ

ππνρξεψζεσλ ηνπ, ζα θαιπθζεί απφ ηελ πιεξσκή ησλ ρξεκαηνξνψλ ηνπ swap πνπ ζα
θαηαβάιιεη ν αζθαιηζηήο ζαλάηνπ ν νπνίνο παξνπζίαζε φθεινο ιφγσ κείσζεο ησλ
ζαλάησλ.

Γξάθεκα 4.1
Γηάγξακκα Mortality Swap
Floating Life

f  Dx  k  X k 
Life Insurer

Annuity
Insurer

Dealer

b  L( y  k   Yk )
Floating Annuity

Floating Life

Life
Premium

f ·Dxk

Annuity
Premium

Life
Insurer
Policyholders

Floating Annuity

b  L( y  k)

Annuity
Holders

Τπνζέηνπκε φηη θαη ηα δπν ραξηνθπιάθηα, ζπληάμεσλ θαη ζαλάηνπ, ππφθεηληαη
ζηνλ ίδην θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο, πνπ ζα αλαθέξνπκε σο (x), δειαδή ζα ρξεζηκνπνηνχκε
έλαλ θνηλφ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο Θ. Σφηε ηε ζηηγκή t=0 έρνπκε έλα ραξηνθπιάθην απφ lx
αζθαιηζκέλνπο γηα θεθαιαίν f. Ο ηπραίνο αξηζκφο επηδψλησλ ζηελ ειηθία x+k ζα είλαη
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L(x+k) ελψ ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ εληφο ηνπ έηνπο (k, k+1) είλαη Dx+k=1Dx+k=L(x+k)L(x+k+1).
Ζ θαηαλνκή ηεο L(x+k) δεδνκέλνπ φηη αθνινπζεί ηνλ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο Θ
πνπ νξίδεηαη ηε ζηηγκή t=0, είλαη δησλπκηθή b(m,q) κε παξακέηξνπο m=lx θαη q=kpx-k+1px
φπνπ ην q ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο Θ. Φπζηθά ε αβεβαηφηεηα
ηε ζηηγκή 0 ζηνλ πίλαθα Θ ζεκαίλεη φηη ε Δ[D/Θ] είλαη ηφζν ηπραία φζν είλαη θαη ν
πίλαθαο Θ, δειαδή ε Δ[D/Θ] είλαη ηπραία κεηαβιεηή. Ωζηφζν γηα ην ζθνπφ ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ swap ζα ππνζέζνπκε φηη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ γηα
ζπγθεθξηκέλε ηηκή Θ=ζ ηνπ πίλαθα ζλεζηκφηεηαο λα νξίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
Xk πιήζνπο ζαλάησλ ειηθίαο k, άλσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ην swap θαη ν
αζθαιηζηήο ζπληάμεσλ ζα πιεξψλεη ην ζπκθσλεζέλ πφζν ζην αζθαιηζηή ζαλάησλ.
Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ηνπ αζθαιηζηή ζαλάησλ ζην έηνο k+1 είλαη f·Dx+k. Ο
θίλδπλνο γηα ηνλ αζθαιηζηή είλαη νη πξαγκαηηθέο πιεξσκέο λα μεπεξάζνπλ ηηο
αλακελφκελεο φπνηε βάζεη ηνπ swap ζα πξνθχςεη πιεξσκή πξνο ηνλ αζθαιηζηή
ζαλάησλ. Ζ πιεξσκή ηνπ swap πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζαλάηνπ είλαη
 f  Dx  k  X k  , if Dx  k  X k

f  Dx  k  X k   
,  k  0,1,.....
0
,  ά



Ο αζθαιηζηήο ζπληάμεσλ θαηαβάιιεη παξνρή b θάζε ρξφλν ζε θάζε
αζθαιηζκέλν πνπ έρεη επηβηψζεη απφ ηελ αξρηθή νκάδα ησλ ly αζθαιηζκέλσλ πνπ φινη
ππφθεηληαλ ζηελ ίδηα ζλεζηκφηεηα ηνπ πίλαθα Θ θαηά ηε ζηηγκή t=0 (ε νπνία βέβαηα
ζλεζηκφηεηα δηαθέξεη απφ απηή ηεο νκάδαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ αζθαιηζηή ζαλάηνπ). Ο
αξηζκφο ησλ επηδψλησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή k νξίδεηαη σο L(y+k) θαη έηζη ε ζπλνιηθή
παξνρή ηε ζηηγκή k είλαη b·L(y+k). ε πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ε πξαγκαηηθή παξνρή ηνπ
αζθαιηζηή ζπληάμεσλ μεπεξάζεη έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν Τθ ελεξγνπνηείηαη ην
swap θαη ν έθδνηεο ηνπ θαηαβάιιεη ην ζπκθσλεζέλ πφζν κε απνηέιεζκα ν αζθαιηζηήο
ζπληάμεσλ λα πξνζηαηεπηεί απφ ηελ αχμεζε πνπ επήιζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Έηζη ε
πιεξσκή ηνπ swap πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ είλαη
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b  L( y  k   Yk ) , if L( y  k )  Yk
b  L( y  k   Yk )  
,  k  0,1,.....
0
,  ά



Οη θαζαξέο ρξεκαηνξνέο ηνπ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ ζην έηνο (k, k+1) είλαη
Πξνο αζθαιηζκέλνπο

b  L( y  k )

Πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζαλάησλ

f  ( Dx  k  X k )

Απφ ηνλ αζθαιηζηή ζαλάησλ

b  ( L( y  k )  Yk ) 

b  L( y  k )
b  L( y  k )  f  ( D  X )

xk
k
πλνιηθά 
b

Y
 k

b  Yk  f  ( Dx  k  X k )

if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk
if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk
if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk
if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk

Ο αζθαιηζηήο ζπληάμεσλ δελ πιεξψλεη πνηέ πεξηζζφηεξν απφ b·Yk, παξ’ φιν ηνπ
φηη ελδέρεηαη λα θαηαβάιιεη πιεξσκή ηνπ swap ζηνλ αζθαιηζηή δσήο.
Αληηζηνίρσο νη θαζαξέο ρξεκαηνξνέο ηνπ αζθαιηζηή ζαλάησλ ζην έηνο (k, k+1)
είλαη
Πξνο αζθαιηζκέλνπο

f ·Dx  k

Πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ

f ( Dx  k  X k )

Απφ ηνλ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ

b( L( y  k )  Yk )

πλνιηθά

if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk

 f ·Dx  k
 f ·X

k

 f ·Dx  k  b( L( y  k )  Yk )

 f · X k  b( L( y  k )  Yk )

if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk
if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk
if Dx  k  X k , L( y  k )  Yk

Σν άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ ηνπ αζθαιηζηή δσήο θαη ηνπ αζθαιηζηή ζπληάμεσλ
πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο είλαη πάληνηε f ·Dx  k  b·L( y  k ) αιιά κεζψ ηνπ swap νη δπν
αζθαιηζηέο εμηζνξξνπνχλ ελ κέξε ηα κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα αθνχ απφ ην
φθεινο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη γηα ηνλ έλα αζθαιηζηή ζα θαιπθζεί κέξνο ηεο δεκίαο
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πνπ πξνέθπςε γηα ηνλ άιινλ. Φπζηθά κεζψ ηνπ swap δελ αληαιιάδνληαη φια ηα θέξδε ή
δεκίεο αιιά κφλν έλα κέξνο απηψλ, γη’ απηφ θαη ην swap πξνβιέπεη έλα αλψηαην φξην
ζηηο εηήζηεο πιεξσκέο ηνπ.
Σηκνιφγεζε ησλ Mortality Swap
Γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ Mortality Swap ρξεζηκνπνηεζεθε ην κνληέιν
ηηκνιφγεζεο θίλδπλσλ πνπ εηζήγαγε ν Wang (1996, 2000, 2001) φπσο πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ.
Μεηαζρεκαηηζκφο – ηνραζηηθφ Μνληέιν Σηκνιφγεζεο Wang
Ο Wang αλέπηπμε κηα κέζνδν ηηκνιφγεζεο θίλδπλσλ ε νπνία εκπεξηέρεη θαη
ζπλδέεη νηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ζεσξίεο ηηκνιφγεζεο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο κπνξεί
λα εθαξκνζηεί θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία φπσο ηα Mortality Bonds.
Θεσξνχκε κηα ηπραία πιεξσκή Υ κε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο F(x)
απφ ηελ νπνία νξίδνπκε ηελ «αλεζηξακκέλε» ή κεηαζρεκαηηζκέλε ζπλάξηεζε
ππθλφηεηαο F*(x) κε παξάκεηξν ι ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε
F *( x)    1  F ( s )    

(4.1)

φπνπ Φ(x) είλαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο
θαηαλνκήο. Αλ ε πιεξσκή πξαγκαηνπνηεζεί ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ, ηφηε ε ηδέα είλαη λα
νξίζνπκε έλα ι ηέηνην ψζηε ηε ρξνληθή ζηηγκή 0 ε ηηκή ηεο Υ λα είλαη ε πξνεμνθιεκέλε
αλακελφκελε ηηκή ηεο Υ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεηαζρεκαηηζκέλε ζπλάξηεζε
ππθλφηεηαο F*(x), δειαδή βάζεη ηεο ζρέζεο

T ·E *( X )  T  xdF *( x)
φπνπ πT είλαη ν πξνεμνθιεηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά βάζεη ησλ
νκφινγσλ “κεδεληθνχ” θίλδπλνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή 0. Δλ πξνθεηκέλσ γηα δνζείζα
ππνρξέσζε Υ ηνπ αζθαιηζηή κε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο F(x), o
Μεηαζρεκαηηζκνο Wang παξαγεη κηα πξνζαξκνζκέλε ζηνλ θίλδπλν ηεο απφθιηζεο ησλ
αξρηθψλ καο πξνβιέςεσλ αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F*(x) ε κέζε ηηκή Δ*(Υ)
ηεο νπνίαο είλαη κηα «δίθαηε» ηηκή ηνπ Υ ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ. θνπφο είλαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο ησλ αζθαιίζεσλ ζαλάηνπ θαη ζπληάμεσλ
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ηεο αγνξάο λα εθηηκήζνπκε ηελ ηηκή ηνπ θίλδπλνπ ηεο αγνξάο θαη θαηφπηλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα θαηαλνκή λα ηηκνινγήζνπκε ην Mortality Swap.
ην Γξάθεκα 4.2 θαίλεηαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ Wang. Οη
αζθαιηζηέο ζπληάμεσλ πξνζαξκφδνπλ ηελ θαηάκνλε γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν
νη αζθαιηζκέλαoη λα δήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ
εμίζσζε (4.1) ε ηηκή ηνπ θίλδπλνπ ηεο αγνξάο ι ζα είλαη ζεηηθή, γηα παξάδεηγκα   0.2 ,
δειαδή ν αλακελφκελνο αξηζκφο επηδψλησλ βάζεη ηνπ κεηαζρεκαηηζκέλεο θαηαλνκήο
είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ δεδνκέλν πίλαθα ζλεζηκφηεηαο θαη
επνκέλσο ε θακπχιε ησλ επηδψλησλ βξίζθεηαη πςειφηεξα. Αληηζηνίρσο νη αζθαιηζηέο
ζαλάηνπ επηζπκνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν νη αζθαιηζκέλνη λα δήζνπλ ιηγφηεξν
απφ ην αλακελφκελν, έηζη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζαξκνζκέλε θαηαλνκή γηα αξλεηηθή
ηηκή ηνπ ι, γηα παξάδεηγκα   0. 2, ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ είλαη κηθξφηεξνο απφ
απηφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ δεδνκέλν πίλαθα ζλεζηκφηεηαο θαη ε θακπχιε ησλ
επηδψλησλ βξίζθεηαη ρακειφηεξα. Ο κεηαζρεκαηηζκφο Wang ινηπφλ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα
φηη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ πίλαθα
ζλεζηκφηεηαο, δειαδή ην ελδερφκελν ν πίλαθαο λα κελ επαιεζεπζεί. ε πεξίπησζε πνπ
επαιεζεχνπλ νη πξνβιέςεηο ηφηε ην ι=0 θαη ε κεηαζρεκαηηζκέλε θαηάκνλε F*(x)
ηζνχηαη κε ηελ F(x) αθνχ F *( x)  ( 1 ( F ( x))  0)  ( 1 ( F ( x)))  F ( x) .
Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο ι ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο αζθαιηζηέο
ζαλάησλ θαη ζπληάμεσλ, σζηφζν απφ ην ι πνπ πξνθχπηεη ππνινγίδεηαη ε ηξνπνπνηεκέλε
ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F*(x).
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Γξάθεκα 4.2
Βαζηθή ηδέα ηνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ Wang

Γεδνκέλνο
Πίλαθαο
Θλεζηκφηεηαο

Αξηζκφο
επηδψλησλ

ι = 0,2
ι = -0,2

Υξφλνο

Σηκνιφγεζε ηνπ Mortality Swap
Μπνξνχκε πιένλ λα θαζνξίζνπκε ηηο ηηκέο ησλ b θαη f έηζη ψζηε νη πιεξσκέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ θάζε πιεπξά ηνπ swap, δειαδή ηνλ αζθαιηζηή ζαλάηνπ
θαη ηνλ αζθαιηζηή ζχληαμεο, λα είλαη ίζεο θαη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία επηπιένλ
πιεξσκή

θαηά

ηελ

ζχλαςε

ηνπ

Swap,

εθηφο

ησλ

ζπκθσλεζέλησλ.

Ζ ηηκή ηεο πιεξσκήο f  Dx  k  X k  γηα ην έηνο k είλαη ε πξνεμνθιεκέλε
αλακελφκελε ηηκή ηεο πιεξσκήο, δειαδή fE *  Dx  k  X k   . Ζ θαηαλνκή ηεο F* είλαη
δησλπκηθή κε παξακέηξνπο m  lx θαη q  Fl *  k  1  Fl *  k  θαη ε αλακελφκελε άμηα
κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο
E *  Dx  k  X k   

φπνπ

m

  jX p
k

j Xk

j

l 
l j
p j  Pr  Dx  k  j    x  q j 1  q  x .
 j
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Έηζη ε ηηκή ησλ παξνρψλ ηνπ swap πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζαλάηνπ πξνθχπηεη αζξνίδνληαο
φιεο ηηο πηζαλέο πιεξσκέο ηνπ swap πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζαλάηνπ θαη είλαη


f  1E *  Dx  k  X k   .
k 0

Αληηζηνίρσο ε ηηκή ησλ παξνρψλ ηνπ swap πξνο ηνλ αζθαιηζηή ζχληαμεο είλαη


b 1 E *  L  y  k   Yk  
k 0

αξθεί κφλν λα αιιάμνπκε ηηο παξακέηξνπο ζηνλ ππνινγηζκνχ ηεο E *  L  y  k   Yk  
αθνχ ε θαηαλνκή ηεο L  y  k  είλαη δησλπκηθή κε m  lx θαη q  1  Fa*  k   k p y .
Σέινο, παξ’ φιν πνπ νη ηηκέο ηνπ swap γηα ηηο δπν πιεπξέο είλαη ίζεο ζηελ
ρξνληθή ζηηγκή 0, ε ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη
κειινληηθέο πιεξσκέο λα επλννχλ ην έλα ή ην άιιν κέξνο, γη’ απηφ ην ιφγν ην swap ζα
πξέπεη λα επαλαμηνινγείηαη θάζε έηνο έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί θαηάιιεια ηηο αλάγθεο
ηεο θάζε εηαηξίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ύνοψη - σμπεράζμαηα
Οη θίλδπλνη ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο ππήξραλ πάληα, σζηφζν ηα
ηειεπηαία ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο δηφηη πιένλ κεηαθέξνληαη απφ ηα άηνκα
ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη πιένλ θαινχληαη λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ ζπλνιηθά
πξνθείκελνπ λα είλαη θεξέγγπνη θαη αληαγσληζηηθνί.
Ζ θπζηθή αληηζηάζκηζε ησλ θίλδπλσλ ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο
κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ έθζεζε ελφο αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ
θίλδπλν θαη λα αλνζνπνηήζεη ην ραξηνθπιάθην ηνπ έλαληη ησλ κε αλακελφκελσλ θαη
απφηνκσλ κεηαβνιψλ ηεο ζλεζηκφηεηαο. Ζ ηδαληθή ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζα
επηηπγράλεη ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θίλδπλσλ θαη ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
εμαξηάηαη απφ ηελ κέηξεζε ηνπ θίλδπλνπ. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ζπλνιηθή
έθζεζε ηνπ αζθαιηζηή ζηνλ θίλδπλν δηφηη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ κφλν ηελ πιεπξά ησλ
ππνρξεψζεσλ ππνεθηηκάηαη ν θίλδπλνο, επνκέλσο ε ζηξαηεγηθή επελδχζεσλ παίδεη
νπζηψδε ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπζηθήο αληηζηάζκηζεο.
Ωζηφζν ε θπζηθή αληηζηάζκηζε παξέρεη πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία απφ ηνλ
θίλδπλν ηεο ζλεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ηεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη
αζχκθνξε ή θαη αδχλαηε. Ζ ρξήζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εμσρξεκαηεζηεξηαθψλ
ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ , φπσο νκφινγα θαη swaps, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ
θαη απνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θίλδπλνπο ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο
καθξνβηφηεηαο. Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία δελ απνηεινχλ έλα
ππνθαηάζηαην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θίλδπλσλ αιιά ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
πνιχ ζεκαληηθφ φθεινο, ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο θαη
ηεο επειημίαο πνπ παξέρνπλ.
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