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Streszczenie

Rozważmy firmę ubezpieczeniową z kapitałem początkowym a > 0 ubepieczającą dwa
rodzaje ryzyk. Ryzyko i-te generuje strumień składek ze stałą intensywnością ci oraz
strumień wypłat tytułem odszkodowań modelowanych ciągiem niezależnych zmiennych
losowych Xi,1, Xi,2, . . . z rozkładem Hi. Żądania związane z i-tym ryzykiem pojawiają
sie zgodnie z procesami odnowy {Ni(t), t  0}, gdzie Ni(t), i = 1, 2, jest liczbą żądań
do momentu t w strumieniu i. Procesy odnowy są między sobą niezależne i niezależne od
żądań. Dwuwymiarowy proces punktowy (N1(t), N2(t)), t  0 może być reprezentowany
także przez ciąg zmiennych losowych Tn o wartościach w [0,∞], takich że T0 = 0, Tn <∞
oraz Tn < Tn+1 dla n ∈ N, oraz ciąg zmiennych losowych Zn for n ∈ N∪{0} przyjmujących
wartości {1, 2} (patrz Brémaud [2] Ch. II). Określmy różnicę wielkości składki i wypłat
dla i-tego ryzyka przez Ri(t) = cit−

∑Ni(t)
s=1 Xi,s oraz proces

U(t) = a+ (c1 + c2)t−
N1(t)∑
s=1

X1,s −
N2(t)∑
s=1

X2,s. (1)

W powiązaniu ze zdefiniowanymi procesami można rozważyć różne problemy optymaliza-
cyjne. Niektóre z nich to:

1. supτ Eg(U(τ))

2. supτ,σ Eg(a+R1(τ) +R2(σ))

3. supτ<σ Eg(a+ c1τ −
∑N1(τ)
i=1 X1,i + c̃1(σ − τ) + c2σ −

∑N2(σ)
i=1 X2,i

Rozważane procesy mogą modelować rezerwę firmy ubezpieczeniowej. Decyzje zarządu
zmieniające rodzaj i liczbę ryzyk zmieniają parametry tego procesu. Ważny jest właści-
wy wybór momentu zmiany, który może wskazać rozwiązanie zadania optymalizacyjnego
podobnego do wymienionych. Są znane podobnie stawiane i rozwiązane problemy w lite-
raturze: Azuce and Roberts [1], Ferenstein i Sierociński [3], Muciek [5], Rolski et al. [7],
Karpowicz and Szajowski [4], Muciek and Szajowski [6]).
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