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Cuvinte cheieCuvinte cheie

• Indicele de educație financiară în asigurăriIndicele de educație financiară în asigurări

• Densitatea asigurărilor de viațăDensitatea asigurărilor de viață

• Procese de difuziune/contagiuneProcese de difuziune/contagiune

• Analiză econometrică spațială la nivel de județ Analiză econometrică spațială la nivel de județ 
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De unde am pornit?De unde am pornit?

• PASUL 1. Am realizat un chestionar PASUL 1. Am realizat un chestionar adresat unui adresat unui 
eșantion din populația activă a României (18-65 ani) eșantion din populația activă a României (18-65 ani) 
din zonele urbane și ruraledin zonele urbane și rurale

• Chestionar administrat de Chestionar administrat de Metro Media Metro Media 
TransylvaniaTransylvania

• Metoda CATI (Metoda CATI (Computer-Assisted Telephonic Computer-Assisted Telephonic 
Interview Interview ))

• Perioada Aprilie – Iunie 2016Perioada Aprilie – Iunie 2016

• 1579 răspunsuri valide1579 răspunsuri valide

• 25 de intrebari + caracteristicile socio-demografice 25 de intrebari + caracteristicile socio-demografice 
(vârsta, sex, venit, loc reședință, educație, nr. copii).(vârsta, sex, venit, loc reședință, educație, nr. copii).
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De unde am pornit? (II)De unde am pornit? (II)
• Chestionarul a inclus întrebări structurate pe 4 Chestionarul a inclus întrebări structurate pe 4 

categorii:categorii:

1.1.Întrebări analizând Întrebări analizând comportamentul economico-comportamentul economico-
financiar general al respondenților financiar general al respondenților (ex.: (ex.: 
atitudinea față de risc,atitudinea față de risc, comportamentul  comportamentul 
economico-financiar general al respondenților economico-financiar general al respondenților   
înclinația spre consum, preferința pentru lichiditate);înclinația spre consum, preferința pentru lichiditate);

2. Întrebări analizând 2. Întrebări analizând comportamentul specific față comportamentul specific față 
de produsele de asigurări/pensii privatede produsele de asigurări/pensii private (ex.:  (ex.: 
încrederea in SA, experiențe anterioare cu SA, încrederea in SA, experiențe anterioare cu SA, 
percepția asupra rolului asigurărilor de percepția asupra rolului asigurărilor de 
viață/pensiilor private);viață/pensiilor private);
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De unde am pornit? (III)De unde am pornit? (III)

3. Întrebări legate de cunoștințele din domeniul 3. Întrebări legate de cunoștințele din domeniul 
asigurărilorde viață (AV)/pensiilor private (PP) asigurărilorde viață (AV)/pensiilor private (PP) 
((nivelul de înțelegere a acestor produse, nivelul de înțelegere a acestor produse, 
înțelegerea diferențelor dintre ele, înțelegerea diferențelor dintre ele, 
cunoașterea drepturilor și obligațiilor cunoașterea drepturilor și obligațiilor 
derivate dintr-un contract de AV și derivate dintr-un contract de AV și 
cunoașterea consecințelor unui faliment al cunoașterea consecințelor unui faliment al 
unei companii din domeniul AV/PPunei companii din domeniul AV/PP););

4. 4.   Întrebări socio/demografice și financiare (gen, Întrebări socio/demografice și financiare (gen, 
statut marital, vârstă, nivel de educație, venit statut marital, vârstă, nivel de educație, venit 
lunar, zona urbană/rurală).lunar, zona urbană/rurală).
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Pasul 2 – Construirea Indicelui de Pasul 2 – Construirea Indicelui de 
cunoaștere financiară în domeniul AV cunoaștere financiară în domeniul AV la la 

nivel de individ (IEAVI)nivel de individ (IEAVI)

• Pe baza răspunsurilor de la setul 3 de Pe baza răspunsurilor de la setul 3 de 
întrebări am construit întrebări am construit IEAVIIEAVI;;

• Analiza utilizând ecuații structurale Analiza utilizând ecuații structurale 
(permit luarea în considerare a (permit luarea în considerare a 
influențelor bi-direcționale dintre influențelor bi-direcționale dintre 
variabile);variabile);
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CONSTRUCȚIA IEAVICONSTRUCȚIA IEAVI

• Variabile utilizate: Variabile utilizate: 
• deținerea unei AVdeținerea unei AV
• apelul sau nu la instituții specializate în viitor apelul sau nu la instituții specializate în viitor 

pentru rezolvarea problemelor financiarepentru rezolvarea problemelor financiare
• cum este considerată AV – protecție sau cum este considerată AV – protecție sau 

investiție?investiție?
• nivelul venituluinivelul venitului
• status maritalstatus marital
• gen.gen.

A se vedea figura următoare!A se vedea figura următoare!
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UTILIZAREA IEAVIUTILIZAREA IEAVI

• Utilizare în diverse studii Utilizare în diverse studii 

• Exemplu studiu: de la intenție la Exemplu studiu: de la intenție la 
decizie în AV și PP. decizie în AV și PP. 

• Concluzii: Variabilele din setul 2 și 3 Concluzii: Variabilele din setul 2 și 3 
de întrebări sunt semnificative pentru de întrebări sunt semnificative pentru 
deciziadecizia de a cumpăra produsele, dar  de a cumpăra produsele, dar 
nu și pentru nu și pentru intenția intenția de a le cumpăra!de a le cumpăra!
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CONTINUARE TABEL REZULTATECONTINUARE TABEL REZULTATE
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Pasul 3 – Construirea Indicelui de Pasul 3 – Construirea Indicelui de 
cunoaștere financiară în domeniul cunoaștere financiară în domeniul 

asigurărilor de viață asigurărilor de viață la nivel de județ la nivel de județ 
(IEAVJ)(IEAVJ)

•Media aritmetică a IEAVI la nivelul Media aritmetică a IEAVI la nivelul 
respondenților din fiecare județrespondenților din fiecare județ..

• Utilizat în analiza fenomenului de Utilizat în analiza fenomenului de 
contagiune la nivel de județe ale contagiune la nivel de județe ale 
României.României.

• Utilizat ca variabilă explicativă pentru Utilizat ca variabilă explicativă pentru 
densitatea asigurărilor de viață la nivel densitatea asigurărilor de viață la nivel 
de județ.de județ.
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De ce econometria De ce econometria 
spațială?spațială?

• Erau așteptate efecte de difuziune/contagiune între Erau așteptate efecte de difuziune/contagiune între 
regiuni/județe ale României în ceea ce privește regiuni/județe ale României în ceea ce privește 
cunoașterea și preferința pentru AV.cunoașterea și preferința pentru AV.

• Migrația temporară dintr-un județ în altul motivată Migrația temporară dintr-un județ în altul motivată 
de locul de muncă și/sau de pregătirea profesională de locul de muncă și/sau de pregătirea profesională 
(studii universitare/post-universitare etc.).(studii universitare/post-universitare etc.).

• După studii revin în județul de origine cu mai multe După studii revin în județul de origine cu mai multe 
cunoștințe specifice despre AV, fie ramân în cunoștințe specifice despre AV, fie ramân în 
județele unde au realizat studiiile dar contribuie la județele unde au realizat studiiile dar contribuie la 
difuziunea acestor cunoștințe dispre centru spre difuziunea acestor cunoștințe dispre centru spre 
periferie.periferie.
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Pasul 4 – analiza fenomenului de contagiune Pasul 4 – analiza fenomenului de contagiune 
la nivelul județelor Românieila nivelul județelor României

  Analiza descriptivă pe bază de Analiza descriptivă pe bază de 
hărțihărți
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Concluzii Concluzii 

• Există procese de clusterizare atât pentru Există procese de clusterizare atât pentru 
IEAVJ, cât și pentru densitatea AV/județ.IEAVJ, cât și pentru densitatea AV/județ.

• Județele din Transilvania au o densitate AV mai Județele din Transilvania au o densitate AV mai 
mare decât cele din Estul și Sudul României mare decât cele din Estul și Sudul României 
(excepție București (excepție București ++ Ilfov și Ilfov și Br Brăăilaila).).

• Există județe în care densitatea AV este mai Există județe în care densitatea AV este mai 
redusă deși IEAVJ are valori mari/maxime (de redusă deși IEAVJ are valori mari/maxime (de 
ex.: Bihor, Argeș, Iași) și invers (de ex.: Satu-ex.: Bihor, Argeș, Iași) și invers (de ex.: Satu-
Mare, Brașov, Brăila)!Mare, Brașov, Brăila)!
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Pasul 5 – Modelarea spațială a relațiilor Pasul 5 – Modelarea spațială a relațiilor 
dintre IEAVJ și densitatea AV/județdintre IEAVJ și densitatea AV/județ

Analiza pe baza regresiilor Analiza pe baza regresiilor 
spațialespațiale
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Ce s-a demonstrat până Ce s-a demonstrat până 
acum?acum?

  Hammond et al. (1967), Schlesinger (1981), Hammond et al. (1967), Schlesinger (1981), 
Gandolfi Gandolfi șiși Miners (1996)  Miners (1996) relație pozitivă între relație pozitivă între 
educație (ca proxy pentru aversiunea la risc) și educație (ca proxy pentru aversiunea la risc) și 
cumpărarea de AV.cumpărarea de AV.

  Absența legăturii educație - AV: Absența legăturii educație - AV: Outreville (1996), Outreville (1996), 
Beck Beck șiși Webb (2003), Park  Webb (2003), Park șiși Lemaire (2011).  Lemaire (2011). 

  Millo Millo și și Carmeci (2015) Carmeci (2015) și parțial și parțial Luciano et al. Luciano et al. 
(2016)(2016): aversiunea la risc influențează negativ : aversiunea la risc influențează negativ 
cumpărarea de AVcumpărarea de AV. . 

  Bayer et al. (2009)Bayer et al. (2009): accesul la educația financiară : accesul la educația financiară 
este mai important decât educația terțiarăeste mai important decât educația terțiară. . 
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Ce s-a demonstrat până Ce s-a demonstrat până 
acum?acum?

• Lusardi Lusardi șiși Mitchell (2007), Lo Prete (2013)  Mitchell (2007), Lo Prete (2013) și și Van Van 
RooijRooij et al. et al. (2011) (2011): educația financiară : educația financiară 
influențează pozitiv capacitatea populației de a își influențează pozitiv capacitatea populației de a își 
gestiona averea și de a beneficia de noi gestiona averea și de a beneficia de noi 
oportunități de investiții (AV).oportunități de investiții (AV).

• Jappelli (2010) Jappelli (2010) șiși Giofre (2017) Giofre (2017): un nivel redus de : un nivel redus de 
educație financiară determină o reducere a educație financiară determină o reducere a 
gradului de diversificare a portofoliului.gradului de diversificare a portofoliului.  
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Pasul 5 – analiza pe baza Pasul 5 – analiza pe baza 
regresiilor spațialeregresiilor spațiale

• Variabila dependentă: densitatea AV/județVariabila dependentă: densitatea AV/județ

• Variabile explicative: IEAVJ și variabile de Variabile explicative: IEAVJ și variabile de 
controlcontrol

• Variabile de control: Variabile de control: 
• nivelul de educație terțiară, nivelul de educație terțiară, 
• rata șomajului, rata șomajului, 
• rata criminalității, rata criminalității, 
• indicele de vitalitate urbană (nr. medici, nr. indicele de vitalitate urbană (nr. medici, nr. 

spectatori, nr. cititori pe județ),spectatori, nr. cititori pe județ),
•   indice de dezvoltare umană/județ (în lucru) indice de dezvoltare umană/județ (în lucru) 

(PIB/loc, educatie terțiară (%), speranța de viață).(PIB/loc, educatie terțiară (%), speranța de viață).
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Rezultate analiza pe baza Rezultate analiza pe baza 
regresiilor spațialeregresiilor spațiale

Coef. (std. err.). ***, **, * significant at 1%, 5% and 10% respectively.
Source: own simulation using GeoDa 1.8.16.4
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CONCLUZIICONCLUZII

• Există efecte de contagiune între județe, Există efecte de contagiune între județe, 
însă ele sunt alterate de fenomenul de însă ele sunt alterate de fenomenul de 
șomaj;șomaj;

• Educația terțiară pare ca diminuează Educația terțiară pare ca diminuează 
aceste efecte, însă fiind strâns corelată aceste efecte, însă fiind strâns corelată 
cu IEAVJ vom utiliza LHDI;cu IEAVJ vom utiliza LHDI;

• Indicele de vitalitate urbană nu Indicele de vitalitate urbană nu 
influențează densitatea AV;influențează densitatea AV;

• O densitate a AV mare este asociată cu o O densitate a AV mare este asociată cu o 
rată a criminalității mare.rată a criminalității mare.
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MulțumiriMulțumiri

• Media XPRIMM, Dnei Director Editorial Media XPRIMM, Dnei Director Editorial 
Daniela Ghețu;Daniela Ghețu;

• Studiul a fost realizat în cadrul proiectului Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 
cu finanțarecu finanțare CNCS – UEFISCDI,  CNCS – UEFISCDI, proiect nr. proiect nr. 
PN-II-RU-TE-2014-4-0745: “Study of PN-II-RU-TE-2014-4-0745: “Study of 
Romanian Life Insurances in International Romanian Life Insurances in International 
Context: Innovation, Spatial and Behavioral Context: Innovation, Spatial and Behavioral 
Modelling; Impact of Institutional Factors”Modelling; Impact of Institutional Factors”..
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