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س��رعت باد ،ارتفاع موج در هنگام وقوع توفان و زيانهاي
نادر كه منجر به خسارتهاي بسيار بزرگ ميشود ،وقايع
كرانگين ميگويند كه س��يل ،زلزله ،توفان و آتشسوزي
از جمله اين وقايع اس��ت .مخاط��ره كرانگين در بيمه متغير
تصادفي مثبت است كه نشاندهنده مبلغي است كه بيمهگر
بايد به واس��طه وقايع كرانگين به بيمهگذار پرداخت كند.
وقايع كرانگين ،زماني اتفاق ميافتند كه مخاطره كرانگين،
مقادي��ر دمي توزي��ع را اختيار كند؛ بنابراي��ن نظريه مقدار
كرانگين ،ش��اخهاي از آمار است كه به بررسي رفتار دمي
توزيع ميپردازد.

چكيده

از اين رو ،مدلبندي خسارت وقايع كرانگين يا مخاطره
كرانگين ،به علت مخاط��ره گريز بودن بيمهگر ،از اهميت

يك رش��ته از اع��داد را در نظر بگيريد .ح��ال آنها را

بس��يار زيادي برخوردار اس��ت كه اين كار را با استفاده از

به ترتيب افزايش��ي يا كاهش��ي مرتب كنيد .دادههايي كه

نظريه مق��دار كرانگين انجام ميدهيم .با تحليل ،مدلبندي

در دو س��ر اين دنباله قرار ميگيرن��د (يعني كوچكترين

و پيشبين��ي ،مخاطرههاي كرانگي��ن را مديريت ميكنيم؛

و بزرگتري��ن دادهه��ا) را كرانگينه��اي اي��ن مجموعه

در واق��ع با اس��تفاده از نظريه مقدار كرانگين ،به بررس��ي

ميناميم .در بعضي از شاخههاي علوم ،نظير هيدرولوژي و

اندازههاي مخاطرههاي دمي و رفتار دمي توزيع ميپردازيم

هواشناسي هر دوي اين مقادير مهم هستند ،زيرا مث ً
ال ميزان

كه در اين راس��تا از توزيعهاي دم س��نگين (به علت وقوع

ب��ارش اندك به پيدايش خشكس��الي و ميزان بارش زياد

زيانهاي ش��ديد با احتمالهاي باال در اين توزيعها) براي

به پيدايش س��يل منجر ميشود .اما در اغلب موارد از جمله

مدلبندي مخاطرههاي كرانگين ،استفاده ميكنيم.

 .1كارشناس ارشد آمار بيمه و كارشناس نشريات در پژوهشكده بيمه
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بيم��هاي ،كرانگين باالي��ي براي ما اهمي��ت دارد .به وقايع
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نظريه مقدار كرانگين ،روش��ي اس��ت كه با استفاده از

بيمهاي است.

آن ،توزيع حدي ماكس��يمم متغيرهاي تصادفي را يافته و با

در اين پاياننامه ،به بررس��ي توزيع حدي اندازه ادعاي

استفاده از روشهاي آماري ،رفتار تصادفي ماكسيممها را

ماكس��يمم ميپردازيم ك��ه در اين راس��تا از روش مقدار

تحليل ميكنيم.

كرانگين اس��تفاده و كاربرد اي��ن روش را در بيمه اتكايي

راه��كار بيمهگر ب��راي جلوگيري از ورشكس��تگي در

مش��اهده ميكنيم و حق بيمههاي اتكايي مازاد زيان را در

مقابل وقايع كرانگين (به علت زيانهاي بسيار شديد مالي)

حالتي كه س��هم نگهداشت 1بزرگ است ،برآورد ميكنيم

استفاده از بيمه اتكايي است.

كه براي اين منظور با اس��تفاده از اص��ل حق بيمه وانگ و

غالباً زمان��ي كه وقاي��ع غيرمعمول اتف��اق ميافتند ،به

توزيعهاي دم سنگين به برآورد شاخص دم 2و احتمالهاي

بررس��ي نظريه مق��دار كرانگين ميپردازيم .پيش��امدهاي

برون ش��د كوچك 3ميپردازي��م و در نهاي��ت ،حق بيمه

كرانگين يا وقايع نادر ،زماني كه باعث بيش��ترين س��ود يا

اتكايي را برآورد ميكنيم.

زيان باشند ،مورد توجه قرار ميگيرند.

در نظري��ه مقدار كرانگين ،پيش��امدهاي نادر و پرخطر

كاربرد نظريه مقدار كرانگين در محاسبات بازار مالي،

را مدلبن��دي ميكنيم؛ از مهمترين كاربردهاي اين نظريه،

در س��الهاي اخير ،توجه بس��ياري را به خود جلب كرده

بيمهه��اي غير عمر اس��ت ،در برخي از داش��تمانها ،وقوع

اس��ت؛ به طوري كه فهم درستي از توزيع احتمال مخاطره

1. Retention
2. Tail Index
3. Small Exceedance Probabilities

كرانگين يك مس��أله مهم در مديريت مخاطرههاي مالي و
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شركتهاي بيمه براي جلوگيري از ورشكستگي ،در

مقابل وقايع كرانگين ،خود را بيمه اتكايي ميكنند.

بيمه اتكايي مناسب در اين حالت ،بيمه اتكايي مازاد
زيان است ،به اين صورت كه شركت بيمه ،بخشي از

مخاطره را در صورت وقوع ادعا ،تقبل ميكند و مازاد

قبال پرداخت حق بيمه اتكايي ،شركت خود را از خطر
ورشكستگي احتمالي دور مينمايد.

اما در قضيههاي مقدار كرانگين ،به جاي بررسي مجموع يا
ميانگين ،رفتار حدي ماكسيمم متغيرهاي تصادفي استاندارد
ش��ده را بررس��ي ميكنيم؛ بنابراين ،اهميتي كه قضيههاي
مقدار كرانگين ،براي توزيع حدي ماكسيمم دارد به اندازه
اهمي��ت قضيه حدي مركزي ،براي توزيع حدي مجموع يا
ميانگين متغيرهاي تصادفي است.
در مدلسازي پيش��امدهاي كرانگين ،گاهي ماكسيمم
دورهاي مدنظ��ر نيس��تند بلكه ماكس��يممهاي فراتر از يك

ادعاهاي بس��يار بزرگ ،ج��زء جداييناپذير ب��وده و مث ً
ال

مق��دار آس��تانهاي مانند  ،Uمد نظر هس��تند؛ مث� ً
لا تمامي

ح��وادث غير مترقبه با اينكه به ن��درت اتفاق ميافتد ،اما با

خس��ارتهايي كه مبلغ خس��ارت آنها از مقدار  Uبيش��تر

وقوع آنها ،ادعاهاي بس��يار بزرگي در يك شركت بيمه به

ش��ود يا تمام��ي بارشهاي��ي كه مي��زان ب��ارش از مقدار

وجود ميآيد كه گاهي ممكن است منجر به ورشكستگي

آستانهاي  Uفراتر رود( ،به اين دليل كه مث ً
ال تجاوز از اين

بيمهگر ش��ود .برخي از اي��ن حوادث ،مثل آتشس��وزي

مقدار آس��تانهاي ،حادثهساز اس��ت) از مدل توزيع پارتوي

صنعت��ي عالوه بر ايجاد ادعاهاي بس��يار بزرگ ،س��بب به

تعميميافته اس��تفاده ميكنيم و اين مدل با حق بيمه اتكايي

وجود آمدن اثرات جانبي زيادي ميشود كه مهمترين آنها

مازاد زيان كه فقط زيانهاي باالتر از مقدار سهم نگهداشت

لغو قراردادها و بيكاري موقت است.

را پرداخت ميكند ،هماهنگي دارد.

ش��ركتهاي بيمه براي جلوگيري از ورشكستگي ،در

نتایج

مقابل وقايع كرانگين ،خ��ود را بيمه اتكايي ميكنند .بيمه

 .1ب��رای بیمهگ��ر مخاطرهگری��ز از لح��اظ نظ��ری،

اتكايي مناس��ب در اين حال��ت ،بيمه اتكايي م��ازاد زيان

راهکارهای��ی از قبیل مدلبن��دی ،پیشبینی و تحلیل وقایع

است ،به اين صورت كه شركت بيمه ،بخشي از مخاطره را

کرانگی��ن برای کنترل وقایع کرانگی��ن وجود دارد كه در

در صورت وقوع ادعا ،تقبل ميكند و مازاد اين مخاطرهها

اين پاياننامه به بررسي اين موضوع پرداختهايم.

را بيم��ه اتكايي ميكند ،پس بيمهگر در قبال پرداخت حق

 .2بیمهگ��ر برای بیمه کردن وقای��ع کرانگین از لحاظ

بيمه اتكايي ،شركت خود را از خطر ورشكستگي احتمالي

عمل��ی ،وقتی ق��ادر به تحمل مخاطره نیس��ت ب��ه بیمهگر

دور مينمايد.

اتکایی روی میآورد؛ از این رو ،محاسبه حق بیمه اتکایی

در قضيه حدي مركزي ،به بررسي رفتار حدي مجموع

نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پاياننامه به
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اين مخاطرهها را بيمه اتكايي ميكند ،پس بيمهگر در

يا ميانگين متغيرهاي تصادفي اس��تاندارد شده ميپردازيم.
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برآورد حق بیمه اتکایی مازاد زیان پرداختیم.
 .3در بیمه اتکایی مازاد زیان ،پایه و اس��اس محاس��به
حق بیمه ،تعیین مقدار آس��تانه یا سهمنگهداش��ت است به
این ش��كل که در صورت وقوع خسارت ،مبالغ پایینتر از
سهمنگهداش��ت را بیمهگر و مبالغ باالتر از سهمنگهداشت

تازههاي جهان بيمه ،شمارههاي  119و ( ،120ارديبهشت و خرداد )1387
74

را بیمهگر اتکایی پرداخت میکند .از این رو ،تعیین مقدار
سهمنگهداش��ت از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت که در
این پاياننامه به برآورد سهمنگهداشت پرداختیم.
 .4بدس��ت آوردن برآوردهای مختلف برای شاخص
دم و احتماالت برونش��د کوچک ،بس��ته به روش تحلیل
دادهها (پات یا بلوکهای ماکسیمم)

