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Rezumat
În aceast¼
a tez¼
a de abilitare ne propunem s¼
a prezent¼
am unele dintre cele mai importante rezultate ştiinţi…ce obţinute de autoare dup¼
a dobândirea titlului de Doctor
în matematic¼
a în anul 2000, precum şi planurile sale de cercetare viitoare, dar şi de
dezvoltare a carierei didactice în leg¼
atur¼
a cu acestea. Domeniul de cercetare al autoarei
îl reprezint¼
a matematicile actuariale, un domeniu mai puţin abordat în Romania anilor
’90, şi cu care autoarea a avut primul contact la Universitatea Pierre et Marie Curie
(Paris, 1992) în cadrul bursei TEMPUS obţinut¼
a în anul V de facultate. Ulterior,
aceasta s-a constituit şi în tematica lucr¼
arii de doctorat susţinut¼
a la Universitatea din
Bucureşti. Pe aceeaşi direcţie de cercetare, autoarea a câştigat în anul 2004 o burs¼
a
de cercetare individual¼
a NWO la Universitatea din Amsterdam, unde a intrat în contact cu cercet¼
atori de renume din domeniu, deschizându-se astfel noi oportunit¼
aţi de
colaborare.
Rezultatele selectate în aceast¼
a tez¼
a provin îndeosebi din articole ca unic autor sau
la care autoarea a avut o contribuţie decisiv¼
a.
Teza este structurat¼
a în dou¼
a p¼
arţi principale: partea ştiinţi…c¼
a şi partea privind
planurile de evoluţie ale autoarei. Partea ştiinţi…c¼
a este alc¼
atuit¼
a din trei capitole
corespunz¼
atoare celor trei direcţii de cercetare alese de autoare din matematicile actuariale, anume: repartiţii pentru modele actuariale, tehnici recursive şi abordarea fuzzy
a problemei ruinei.
În primul capitol se prezint¼
a o serie de repartiţii probabiliste studiate de autoare
în cadrul a 9 lucr¼
ari publicate în colaborare sau ca unic autor. Capitolul este împ¼
arţit
în dou¼
a secţiuni, corespunz¼
atoare repartiţiilor univariate şi multivariate. Ca repartiţii
univariate sunt studiate repartiţiile compozite, atât din punct de vedere probabilistic, cât şi al inferenţei statistice. Aceste repartiţii sunt construite pornind de la dou¼
a
repartiţii (în general clasice) distincte: una mai puţin “heavy-tailed”pân¼
a la un anumit
prag, şi una mai “heavy-tailed” de la acel prag încolo, dovedindu-se utile în actuariat pentru modelarea costurilor daunelor ce provin în mod clar din dou¼
a surse diferite.
Referitor la inferenţa statistic¼
a, sunt prezentate o serie de metode de estimare adaptate
la speci…cul acestor repartiţii, cum ar … algoritmul EM (Expectation-Maximization).
Algoritmii propuşi au fost implementaţi în general în Mathematica şi Matlab, şi testaţi pe date simulate, dar şi pe date reale. Astfel, modelul compozit normal-normal
(Secţiunea 1.1.5) s-a dovedit viabil pentru date din asigur¼
arile împotriva incendiilor.
În secţiunea repartiţiilor multivariate, un accent deosebit se pune pe repartiţia skewnormal¼
a şi pe aplicaţiile acesteia în problema evalu¼
arii capitalului de risc şi a aloc¼
arii
acestuia între liniile de afaceri ale unei companii ale c¼
arei riscuri (dependente) sunt
modelate de aceast¼
a repartiţie. Şi în acest caz este prezentat¼
a o aplicaţie pe date reale
provenite dintr-un portofoliu de asigur¼
ari auto din Spania (Secţiunea 1.2.2). Secţiunea

1.2.3 cuprinde studiul unei noi repartiţii multivariate de tip Pareto, interesant¼
a pentru
modelarea daunelor “heavy-tailed”din asigur¼
ari, şi care se caracterizeaz¼
a prin prezenţa
unei singularit¼
aţi ce ridic¼
a probleme privind inferenţa statistic¼
a; din nou se face apel la
algoritmul EM pentru estimarea parametrilor, cu rezultate bune şi în acest caz. Ultima
repartiţie multivariat¼
a abordat¼
a în Secţiunea 1.2.4 este cea introdus¼
a de Sarmanov [2],
care a câştigat recent atenţia şi în asigur¼
ari datorit¼
a capacit¼
aţii sale de a uni repartiţii
marginale diferite în diverse structuri de dependenţ¼
a. Repartiţia este studiat¼
a atât din
punct de vedere al inferenţei statistice, cât şi probabilistic, determinându-se repartiţia
sumei componentelor unui vector aleator ce urmeaz¼
a o astfel de repartiţie, repartiţie
important¼
a în problema aloc¼
arii capitalului.
Al doilea capitol este dedicat metodelor recursive utilizate în actuariat, subiect ce
constituie o parte esenţial¼
a a cercet¼
arii autoarei şi care a f¼
acut-o cunoscut¼
a pe plan
internaţional (mai ales dup¼
a apariţia c¼
arţii [4]). În prima secţiune sunt prezentate
recursii pentru calculul repartiţiilor compuse multivariate, recursii foarte studiate datorit¼
a capacit¼
aţii lor de reducere a timpului de calcul comparativ cu metoda direct¼
a, a
convoluţiilor. Lucr¼
arile scrise de autoare în colaborare pe aceast¼
a tem¼
a au culminat cu
cartea [4] ap¼
arut¼
a la Springer (coautor cercet¼
atorul norvegian Bjørn Sundt), o trecere
în revist¼
a a ceea ce se scrisese pân¼
a în acel moment pe aceast¼
a tem¼
a. Pe lang¼
a cele
dou¼
a modele ale c¼
aror repartiţii compuse multivariate sunt evaluate recursiv (Secţiunea
2.1), autoarea mai evidenţiaz¼
a înc¼
a dou¼
a situaţii în care pot … utilizate recursiile: la
calculul unor m¼
asuri de risc (în acest caz, CTE) şi la alocarea corespunz¼
atoare a capitalului în cazul în care riscurile (dependente) urmeaz¼
a o repartiţie Pareto multivariat¼
a
(Secţiunea 2.2), precum şi în evaluarea unei probabilit¼
aţi de ruin¼
a de tip …nit pentru
un proces clasic de risc (Secţiunea 2.3), aceasta din urm¼
a …ind exempli…cat¼
a numeric
pe baza unor programe scrise în Matlab şi R.
Al treilea capitol prezint¼
a o abordare de tip nou a problemei ruinei, prin prisma
matematicii fuzzy. Conceptele şi tehnicile fuzzy au p¼
atruns relativ recent în actuariat
(vezi, spre exemplu, lucrarea de sintez¼
a [3]), iar utilizarea lor în teoria ruinei este destul
de rar¼
a şi novatoare. Ca urmare, dup¼
a introducerea noţiunilor de num¼ar fuzzy şi de
variabil¼a aleatoare fuzzy, în Secţiunea 3.2 este prezentat un model clasic de risc cu timp
discret, care este transpus din forma probabilistic¼
a într-un model fuzzy prin înlocuirea
factorilor de acumulare aleatori cu numere fuzzy (cu alte cuvinte, rata dobânzii devine
un num¼
ar fuzzy). Pentru acest model care îmbin¼
a aspectele probabiliste cu cele de
incertitudine tip fuzzy, este de…nit¼
a aşa numita şans¼a medie aproximativ¼a de ruin¼a în
locul probabilit¼
aţii de ruin¼
a; pe baza sa sunt formulate probleme de optimizare a unui
portofoliu de tip medie-dispersie cu o constrângere asupra ruinei, scopul principal …ind
a‡area proporţiei optime a surplusului ce trebuie investit¼
a în active riscante versus investirea în obligaţiuni pentru a maximiza câştigul companiei de asigur¼
ari. Rezolvarea

numeric¼
a a acestui tip de probleme este discutat¼
a pe câteva cazuri particulare în care
numele fuzzy ce modeleaz¼
a factorii de acumulare sunt de tip adaptiv (vezi [1]). Concluzia care se desprinde este c¼
a tehnicile fuzzy merit¼
a mai mult¼
a atenţie şi în rezolvarea
altor probleme de risc clasic probabiliste.
În partea a doua a tezei sunt evidenţiate principalele planuri viitoare de cercetare
ale autoarei pentru …ecare dintre cele trei direcţii detaliate în prima parte a tezei.
De asemenea, se pune accent pe lucrul în echip¼
a cu coautori din str¼
ain¼
atate, unele
planuri …ind propuse chiar de aceştia. Sunt prezentate şi planurile de viitor legate de
evoluţia carierei didactice a autoarei, cu accent pe îmbun¼
at¼
aţirea cu aspecte practice a
cursurilor predate de aceasta atât la nivel de licenţ¼
a, cât şi la masterate; un alt aspect
este propunerea de teme de licenţ¼
a şi de disertaţie legate de domeniul de cercetare.
Capitolul se încheie cu câteva concluzii ce sintetizeaz¼
a planurile discutate anterior.
Dup¼
a o anex¼
a conţinând câteva demonstraţii ale unora dintre cele mai importante
rezultate prezentate în Partea I (selectate dintre demonstraţiile realizate de autoare),
teza se încheie cu bibliogra…a alc¼
atuit¼
a din 97 de titluri.
De-a lungul timpului am întâlnit multe persoane care m-au sprijinit în dezvoltarea
carierei, lucru pentru care le sunt foarte recunosc¼
atoare. Doresc astfel s¼
a le mulţumesc
tuturor coautorilor mei, colegilor şi prietenilor de universitatea mea, de la ISMMA, de
la Universitatea din Bucureşti şi de la ASE (din p¼
acate, nu-i pot menţiona pe toţi aici).
În mod special îns¼
a, îl meţionez pe conduc¼
atorul meu de doctorat, profesorul Vasile
Preda de la Universitatea din Bucureşti, care mi-a in‡uenţat cariera înc¼
a de la început,
iar acum m-a stimulat insistent s¼
a scriu aceast¼
a tez¼
a.
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