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Opis pracy
Klasyczne podejście w matematyce ubezpieczeniowej zakłada pojawianie się wielu szkód, z których
każda ma jednak mały wpływ na całość wypłat z portfela ubezpieczyciela (jak np. w przypadku
wypadków samochodowych). Tymczasem wraz z postępującymi zmianami klimatu, nasilają się
zjawiska rzadko występujące, ale o bardzo poważnych, katastroficznych skutkach (np. powodzie
dotykające jednocześnie wielu ubezpieczonych na zalanym terenie). W literaturze znane są podejścia
symulacyjne umożliwiające numerycznie efektywne losowanie z rozkładów opisujących tego typu
rzadkie i katastroficzne zjawiska (np. splitting lub importance sampling). Niestety, publikowane realne
dane są często niepełne i cenzorowane, co utrudnia również wybór i dopasowanie odpowiednich
rozkładów dla wartości szkód. Celem tematu będzie wypracowanie i zastosowanie metod symulacji
zjawisk rzadkich i katastroficznych, które mają wpływ na osoby ubezpieczone wraz z próbą
numerycznego porównania portfeli ubezpieczyciela zbudowanych w oparciu o różnego typu
instrumenty finansowo-ubezpieczeniowe, zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne (np. kontrakty
reasekuracyjne i obligacje katastroficzne).
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W literaturze istnieje wiele modeli opisujących w sposób losowy procesy pojawiania się uszkodzeń
elementów sieci. Modele te są często bardzo precyzyjnie skonstruowane i biorą pod uwagę wiele
czynników fizycznych dla elementów sieci i innych parametrów. Niestety, w praktyce dane realne są
znacznie skromniejsze, niekompletne i często nieprecyzyjne. W związku z tym symulacja zachowania
się sieci w jej aspekcie niezawodnościowym, nawet o bardzo prostej topografii wymaga agregacji
danych lub np. wykorzystania wiedzy eksperckiej. Dlatego ważnym kierunkiem badawczym wydaje się
połączenie podejścia symulacyjnego, bazującego na losowaniu z rozkładów prawdopodobieństwa, z
podejściem nieprecyzyjnym, w którym dane opisane są w sposób rozmyty i wymagają np. opinii
ekspertów. Następnie, dzięki konwergencji tych dwóch aspektów, możliwe będzie pełniejsze
oszacowanie ważnych parametrów niezawodnościowych sieci, takich jak koszty jej eksploatacji, np. z
wykorzystaniem metod Monte Carlo.
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