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Aceasta lucrare de disertație va încerca sa răspundă la trei întrebări: 
Exista o relație semnificativa intre HDI si cererea de asigurări de 
viață? Daca da, este aceasta o relație pozitiva sau negativa? Care este 
relația de cauzalitate intre variabilele de interes?
Capitolul 1 va prezenta studiile anterioare si rezultatele lor relevante 
pentru dezvoltarea modelului de studiu. In concluzia acestui capitol 
se formulează patru ipoteze de studiu, ce reflecta întrebările 
principale prezentate anterior. Capitolul 2 conține explicațiile 
componentelor modelului si a metodei de analiza. Studiul se face pe 
datele a 30 de tari din spațiul european pe parcursul a 10 ani de 
observații, analiza ce necesita folosirea metodelor econometrice 
adecvate datelor panel. Capitolul 3 cuprinde analiza detaliata a 
interacțiunilor dintre variabile si a pașilor luați pentru a efectua 
aceasta analiza. Capitolul 4 se axează pe prezentarea si interpretarea 
rezultatelor, ca apoi capitolul 5 sa prezinte concluziile si propunerile 
pentru dezvoltarea viitoarelor iterații ale analizei.

Lucrarea va concluziona ca relația dintre cererea de asigurări de viață 
si HDI este una semnificativa si pozitiva, ce are o direcție de 
cauzalitate Granger bidirecțională.
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Introducere 

Încă de la crearea serviciului de asigurare s-a intuit că acest 

concept depinde de dezvoltarea economică și socială a societății 
adoptive. Cu toate acestea nu s-a putut arata precis care factor este 

mai important și în ce măsură influențează această dezvoltare. Pri-

mele forme de asigurare au fost asociate cu civilizații antice, precum 

Babilon, Egipt și Grecia, unde dezvoltarea economică adusă de co-

merț, a impus un cod de legi ce a adus rigiditate în execuția norme-

lor, după cum s-a și descoperit imortalizat pe papirus, ceramică 

și piatră. Așadar, asigurarea comercială reprezintă istoric prima 
formă de atenuare a riscurilor. Asigurările de proprietate au devenit 
populare în urma marelui incendiu din Londra în secolul 17. Pre-
cum în cazul asigurării comerciale, nici în acest caz nu era nevoie de 

foarte mult calcul pentru a determina prima unei astfel de polițe, 

odată ce era stabilită valoarea bunurilor și frecvența riscurilor. 

Asigurarea de viață s-a dezvoltat un secol mai târziu atun-
ci când matematicianul James Dodson folosind metodele matema-

tice și statistice ale vremurilor, a reușit să calculeze un plan de asi-

gurare de viață care pe termen lung compensa riscul. Discipolul 
lui, Edward Mores, a devenit pionier în domeniul asigurărilor de 

viață fiind primul cercetător documentat ce a folosit rata mortalității 
în calculul planurilor de asigurare, iar împreună cu formula lui Dod-
son a devenit cadrul de dezvoltare pentru asigurarea modernă1. 

Odată cu războaiele de la mijlocul secolului 19 cererea de 

asigurări a devenit din ce în ce mai mare, asigurarea de viață fiind 

1 Haueter, N. V., SwissRe, „A History of Insurance", disponibil la 

https://www.swissre.com/dam/jcr:638f00a0- 71b9-4d8e-a960-

dddaf9ba57cb/150_history_of_insurance.pdf, accesat la data de 05.05.2022 
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tot mai populară. Astfel, cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra 

determinanților cererii de asigurări de viață, folosind metode statis-
tice moderne pe noii indicatori socio-economici ce au început să 

fie contorizați din secolul 20 și până în prezent: nivelul de edu-

cație, rata inflației, cheltuieli guvernamentale etc. Studiile prelimina-

re cercetează izolat interacțiunea dintre acești indicatori și cerere; 
aceste lucrări formează o bază solidă pentru studiu, dar nu sufici-
entă. 

Adăugarea mai multor variabile de control este necesară 
pentru explicarea diverselor caracteristici specifice ale elementelor 

de eșantion. Această abordare a devenit populară din 2002 prin 

viziunea cercetătorilor Thorsten Beck și Ian  Webb ce  au  publicat 

studiul “Determinanți economici, demografici și instituționali ai 

consumului de asigurări de viață ai țărilor”. Lucrarea este una de 

referință în domeniu datorită multiplelor experimentări cu diverși 

factori, ce explică teoretic diferitele niveluri de cerere de la țară 

la țară. Folosind această abordare, cei doi autori au descoperit că 

pe lângă indicatorii clasici precum educația, speranța de viață și 

mărimea sistemului de securitate socială, există relații semnificative 

și cu stabilitatea preturilor și dezvoltarea sectorului bancar. Toți 
acești factori contribuie în optimizarea funcțiilor asigurărilor de 

viață într-o economie: funcția de a economisi și funcția de a in-

vesti2. Descoperirile interacțiunilor dintre dezvoltarea financiară, 

dezvoltarea pieței de asigurări și creșterea economică au conturat 

rolul sectorului asigurărilor și contribuțiile lor către dezvoltarea co-

munității, fiind în mod curent discutate în cadrul organizațiilor 

mondiale precum Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca 

Mondială și ONU. 

Având în vedere variația mare a rolului asigurărilor între 

țări, se pune problema cauzelor acestei variații și, prin urmare, a 

2 Beck, T., Webb, I., 2002, “Economic, Demographic and Institutional determinants of life 

Insurance Consumption across countries”, World Bank and International Insurance Fo-

undation. 
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factorilor determinanți ai consumului de asigurări. Drept conse-

cință a analizei legăturii dintre dezvoltarea asigurărilor și creșterea 

economică, eforturile de cercetare au trecut la înțelegerea factori-
lor de bază care afectează cererea de asigurări. În ciuda rolului po-

tențial pe care sectorul asigurărilor îl poate juca pentru dezvoltarea 

financiară și economică, au existat puține studii care examinează 

posibila interacțiune dintre creșterea asigurărilor și creșterea eco-
nomică. În plus, cea mai mare parte a cercetării empirice existente 

se concentrează doar pe creșterea sectorului vieții. Importanța 

legăturii asigurare-creștere, și pentru sectorul life și pentru cel 
non-life, este o preocupare din ce în ce mai mare pentru cerceta-
re, datorită ponderii tot mai mari a sectorului financiar agregat în 

aproape toate țările în curs de dezvoltare, dar și în a celor dezvolta-
te3. 

În ziua de astăzi, devine din ce în ce mai popular ca indica-

torii tradiționali să se restrângă într-o singură valoare cuprinzătoa-

re. Precum Produsul Intern Brut (PIB) al unei țări cuprinde inves-

tiții, cheltuieli guvernamentale, comerț net etc., la fel se urmărește și 
a restrânge unii indici. În 1990 a fost introdus Indicele de Dezvolta-

re Umană (HDI) pentru a măsura succesul unei țări în a oferi 

bunăstare cetățenilor săi. Acesta cuprinde trei factori a căror inte-

racțiune individuală a fost minuțios studiată în relație cu cererea de 

asigurări de viață: educație, speranța de viață și venitul măsurat ca 
PIB/capita. Considerând că fiecare componentă al acestui index 

a fost studiată individual în relație cu variabila de interes, intervi-

ne curiozitatea interacțiunii dintre indexul în sine cu cererea de 

asigurări de viață. Drept urmare, prezenta lucrare de disertație va 

încerca să răspundă la trei întrebări: Există o relație semnifica-

tivă între HDI și cererea de asigurări de viață? Daca da, este 

aceasta o relație pozitivă sau negativă? Care este relația de cauzali-
tate între variabilele de interes? 

3 Outreville, J. F., 2011, „The Relationship between Insurance Growth and Economic 

Development: 80 empirical papers for a Review of the Litera ture”, SSRN Electronic 

Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1885401 
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Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări am structurat luc-

rarea pe 5 capitole. Capitolul 1 va prezenta studiile anterioare și re-
zultatele lor relevante pentru dezvoltarea modelului de studiu. Mai 
apoi, în concluzia acestui capitol se formulează patru ipoteze de 
studiu, ce reflectă întrebările principale prezentate anterior. Capi-

tolul 2 conține explicațiile componentelor modelului și a metodei 

de analiză. Studiul este realizat pe datele a 30 de țări din spațiul euro-

pean pe parcursul a 10 ani de observații, analiză ce necesită 
folosirea metodelor econometrice adecvate datelor panel. Mai de-

parte, capitolul 3 cuprinde analiza detaliată a interacțiunilor dintre 

variabile și a pașilor luați pentru a efectua acest studiu. Capitolul 4 

se axează pe prezentarea și interpretarea rezultatelor, ca apoi în 

capitolul 5 să prezint concluziile și propunerile pentru dezvolta-

rea viitoarelor iterații ale analizei. 

În finalul lucrării am putut trage concluzia că relația dintre 

cererea de asigurări de viață și HDI este una semnificativă și pozi-

tivă, ce are o direcție de cauzalitate Granger bidirecțională. 
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Capitolul 1. Stadiul actual al cercetării 

În cadrul conferinței Organizației Națiunilor Unite (ONU) 

pentru comerț și dezvoltare de la Geneva din 1964 s-a stabilit că 

pentru dezvoltarea unei economii este nevoie de o piață de asigurări 

dezvoltată4. S-a ajuns la această concluzie deoarece pentru crește-
rea economiei se considerau necesare două componente mari: 

transferul de risc și volum mare de investiții. Transferul de risc 

este o strategie de management și control al pericolului, care implică 
trecerea contractuală a unui risc de la o parte la alta cu scopul de a-i 

diminua potențialul impact. Când se realizează eficient, transferul 
de risc alocă riscul în mod echitabil, plasând responsabilitatea pent-

ru primejdie către părțile desemnate, în concordanță cu capacitatea 

acestora de a controla și de a asigura împotriva pericolului respec-

tiv. Răspunderea ar trebui, în mod ideal, să aparțină oricărei părți 
care deține cel mai mare control asupra surselor potențialei res-

ponsabilități5. Această strategie se execută prin intermediul creării 

de polițe de asigurare și a generării de investiții în portofolii di-

versificate. Industria asigurărilor poate acoperi aceste nevoi și mai 

4 UNCTAD, 2022, „History”, disponibil la 

https://unctad.org/about/history#:~:text=The%20first%20United%20Nations%

20Conference,held%20in%20Gen eva%20in%201964., accesat la data de 

01.05.2022. 

5 CNA Financial Corporation, 2016, „Risk Transfer: A Strategy to Help Protect Your 

Business”, disponibil la https://www.cna.com/web/wcm/connect/b7bacbf0-

b432-4e0c-97fa- 

ce8730b329d5/RC_Guide_RiskTransferStrategytoHelpProtectYou+Business_CNA

.pdf?MOD=AJPERES#:~:tex 

t=What%20Is%20Risk%20Transfer%3F,the%20policyholder%20to%20the%20in

surer., accesat la data de 12.06.2022. 
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mult, vine cu un mecanism de despăgubire, ce pe parcursul tim-

pului în țările vestice a promovat comerțul, economisirea, alocarea 

eficientă a capitalului și per total stabilitatea financiară6. 

Deoarece volumul de asigurări implică bunăstare într-o țară, 
cercetătorii au început să studieze factorii sub care se dezvoltă 
această industrie. Primul pas a fost defalcarea în două categ”orii: 

asigurări „life” sau de viață și asigurări „non-life”. Asigurarea 

„life” protejează împotriva riscurilor de viață când persoana 
asigurată este acoperită de către compania de asigurări pentru 

incertitudinile și ambiguitățile vieții legate de deces. Intervalul de 

contribuție pentru o astfel de poliță este unul lung, căpătând astfel 

valență de investiție și nu una de contract de despăgubire. În pri-

vința despăgubirii, suma asigurată stabilită în prealabil este plătită 

către deținătorul de poliță, la scadență sau la decesul asiguratului. 
Pe de altă parte, asigurarea „non- life” implică o promisiune de 
despăgubire din partea companiei de asigurări către persoana asi-

gurată, pentru prejudiciul cauzat datorită unei circumstanțe neferici-
te sau a oricărei pierderi. Orizontul acestui tip de asigurare este 

unul scurt și are caracter de contract de despăgubiri. O caracteris-

tică diferită față de asigurările de viață este aceea că nu numai 

titularul poliței beneficiază de acoperire în cadrul poliței ci și alte 
persoane asigurate. Dauna este procesată conform prejudiciului sau 
pierderii financiare suferite de asigurat, sumă ce depinde de valoarea 

bunului vizat de cambie7. Asigurările de viață au categoria lor apar-

te deoarece au și o pondere mare. Din toate primele încasate, în 
2010 în Statele Unite ale Americii (SUA) 57% erau prime pentru 

6 Arena, M., 2008, „Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country 

study for industrialized and developing countries”, Journal of Risk and Insurance, 75(4): 

921-946. 

7 Acko, 2022, „Non-Life Insurance Policy: Types, Feature, Benefits & Importance” dispo-

nibil la https://www.acko.com/general-info/non-life-insurance/, accesat la data 

de 08.06.2022. 
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asigurări de viață8. Așadar studiile s-au concentrat pe acest sector 

și s-au născut două mari întrebări: Care este relația de cauzalitate 

între sectorul asigurărilor de viață și economia națională? Ce indi-

catori ai economiei influențează fluctuațiile industriei asigurărilor 

de viață? 

Evaluarea corectă a densității și pătrunderii serviciilor de asi-

gurare în contextul creșterii economice creează motive demne de luat 

în calcul în alegerea strategiei de piață adecvate. Lipsa unei metodo-
logii dedicate măsurilor de dezvoltare a sectorului asigurărilor i-a 
determinat pe cercetători să dezvolte o nouă abordare inovatoare 
prin elaborarea unei metodologii utilizate anterior în alte scopuri. 
Recent, cercetătorii au elaborat indicatori comuni de asigurare pre-

cum penetrarea și densitatea pentru a permite evaluarea potenția-

lului pieței. Chiar dacă contribuția potențială a sectorului asigurări-

lor la creșterea economică a fost recunoscută, evaluarea legăturii asi-

gurare-creștere nu a fost studiată la fel de mult ca cea a sectorului 

bancar9. În plus, rezultatele studiilor privind creșterea asigurărilor au 

variat de la o țară la alta prin nivelurile de dezvoltare socio-

economică, natura structurilor economice, dezvoltarea piețelor 

financiare, precum și perioada analizată și metodologia aplicată. Dar 

și mai important, studiile care examinează relația dintre asigurări și 

creșterea economică au fost rare
10

. 

8 Jahromi, P. B., Goudarzi, H., 2014, „The study of co-integration and casual relationship 

between macroeconomic variables and insurance penetration ratio”, Asian Economic and 

Financial Review, 4(7)L 853- 863. 

9 Cristea, M., Marcu, N., Cârstina, S., 2014, „The relationship between insurance and 

economic growth in Romania compared to the main results in Europe—A theoretical and empi-

rical analysis”, Procedia Economics and Finance, 8, 226–235. 

10 Pelekiene, V., Peleckis, K., Dudzevciute, G., Kestutis, K., 2019, „The relationship 

between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries”, Eco-

nomic Research - Ekonomska Istrazivanja, 32:1, 1139-1151, 

DOI:10.1080/1331677X.2019.1588765.  
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Nu există o teorie unică și integrată pentru cererea de asi-

gurări de viață. Foarte multe lucrări de cercetare studiază relația 

dintre cererea asigurărilor de viață și un alt indicator. Pentru a expli-

ca această cerere, se folosește densitatea asigurărilor de viață, rep-

rezentată de raportul dintre primele adunate și populația totală pe 

un anume eșantion sau, în termeni mai simpli, cât cheltuie în medie 

pe asigurări de viață fiecare locuitor. Drept urmare, termenii de 

cerere și densitate vor fi folosiți interschimbabil în continuare. 

Un număr de modele diferite privind cererea de asigurări de 

viață au fost dezvoltate și testate empiric în trecut. Pentru studiile 

care implică multe țări, J. M. Robertson în 1982 a realizat un stu-
diu transversal cuprinzător pentru a examina cererea de asigurări de 

viață în multe țări. Mark Brown și Kihong Kim (1993) exami-

nează factorii care influențează cererea de asigurări de viață în 45 

de țări răspândite în întreaga lume, care includ națiunile subdezvol-

tate și dezvoltate. Jean Francois Outreville (1996) a studiat 48 de 

țări în curs de dezvoltare pentru a investiga empiric relațiile dintre 

dezvoltarea sectorului asigurărilor de viață și nivelul de dezvolta-

re financiară și structura pieței instituțiilor de asigurări. Consuma-

torii care achiziționează polițe de asigurare de viață pentru a-și 

asigura persoanele aflate în întreținere împotriva riscului de morta-

litate, posibil să opteze pentru mai multă acoperire și, prin urmare, 

să obțină o valoare nominală mai mare în țările mai bogate, 
deoarece restituirea pentru deces trebuie să înlocuiască un venit mai 

mare. Prin urmare, ne așteptăm ca densitatea asigurărilor de viață să 

fie mai elastică la venituri decât penetrarea asigurărilor de viață, indi-

cator ce reprezintă consumul de asigurări de viață raportat la di-
mensiunea economiei11. 

11 Beck, T., Webb, I., 2002, “Economic, Demographic and Institutional determinants of life 

Insurance Consumption across countries”, World Bank and International Insurance Fo-

undation. 
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Numeroși factori au fost și sunt luați în considerare în stu-

diul cererii asigurărilor. Frank Lewis în 1989 a descoperit o relație 

pozitivă între cererea pentru asigurări de viață și produsul intern 

brut (PIB) al unei țări, ca și continuare a studiului lui Michael Beens-

tock, Gerry Dickinson și Sajay Kharjuria din 1988 ce au găsit aceeași 

relație între PIB și primele de asigurări. Relația pozitivă a fost con-

firmată de Outreville în 1990 și de Poyesh Jahromi cu Hojatallah 

Goudarzi în 2008 ce au adăugat suplimentar în studiu și variabile 

descriptive precum speranța de viață și inflația.Inflația reprezintă 

creșterea generalizată a prețurilor și aceasta are o relație negativă cu 
cererea pentru asigurări conform descoperirilor acestor cercetători. 

Autori precum Marco Arena, respectiv Peter Haiss și Kjell Sumegi în 

2008 au confirmat că aceeași relație pozitivă are loc și între densita-

tea asigurărilor de viață și creșterea PIB, ceea ce are sens ținând 

cont că PIB reprezintă totalul valorii de piață a tuturor mărfurilor 

și serviciilor destinate consumului final. 

În ceea ce privește a doua variabilă – speranța de viață, soci-

etățile cu o speranță de viață mai lungă ar trebui să aibă costuri mai 

mici de acoperire a mortalității, o nevoie percepută mai mică de 

acoperire a mortalității, dar economii mai mari prin mijloacele de 

asigurare de viață și o cerere mai mare de anuități. Acest lucru ar 

implica o corelație ambiguă cu cererea de produse de asigurări de 

viață. Studiile anterioare au descoperit că speranța de viață este co-

relată pozitiv cu cererea asigurărilor de viață12 13
. 

Înainte de folosirea PIB-ului ca variabilă independentă, s-

a folosit venitul pentru a analiza fluctuațiile sectorului de asi-

gurări, cercetătorii adăugând pe parcurs și alte variabile cu efecte 

12 Beenstock, M., Dickinson, G., Khajuria, S., 1988, „The relationship between pro-

perty-liability insurance premiums and income: An international analysis”, Journal of Risk 

and Insurance 55(2): 259-272. 

13 Outreville, J. F., 1996, „Life Insurance Markets in Developing Countries .”, Jour-

nal of Risk and Insurance 63:575–93. 
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semnificative. Consumul de asigurări de viață ar trebui să crească 
odată cu veniturile din mai multe motive. În primul rând, consumul 

și capitalul uman al unei persoane cresc de obicei odată cu venitul, 
creând o cerere mai mare a asigurărilor, mai ales împotriva morta-

lității, pentru a proteja potențialul de venit al asiguratului și con-

sumul previzionat al persoanelor aflate în întreținerea acestuia. În 

al doilea rând, asigurarea de viață poate fi un bun de lux, deoare-

ce creșterea veniturilor le poate permite oamenilor să direcționeze o 

parte mai mare din veniturile lor către produse de asigurări de viață 

legate de pensie și investiții. În cele din urmă, costurile generale 

asociate cu administrarea și comercializarea asigurărilor pot face 

polițele mai mari să fie mai puțin costisitoare per sumă a asigurării 

în vigoare, scăzând prețul acestora14. 

Folosind atât datele agregate ale conturilor naționale, cât 

și datele individuale ale gospodăriilor, mai multe studii au arătat 

că utilizarea asigurărilor de viață este legată pozitiv de venit. 

În 1988 E. Kardgar a evidențiat relația pozitivă dintre venit și 

cererea pentru asigurări de viață prin adăugarea în ecuație a nivelului 

de alfabetizare și inflație, ce au la rândul lor o relație pozitivă res-

pectiv negativă cu cererea. Același lucru este confirmat de Brown și 
Kim în 1993 cu adăugarea cheltuielilor pe securitate socială (SSESP) 

și a ratei de susținere a persoanelor bătrâne (DBO). Aceste variabile 

s-au descoperit că au o relație pozitivă cu cererea. 

În afara de SSESP ce nu și-a păstrat semnul relației în studiul 

lui Quan Li și Drew Shaub în 2004, semnul ambelor relații sunt 

confirmate și de Pajuyan și Poorpartovi în 2003 și cel al DBO este 

validat de J. D. Hammond, David Houston și Eugene Melander în 

1967. Lucrările ce descoperă o relație negativă între SSESP și cere-

rea pentru asigurări de viață, argumentează că o securitate socială 

14 Beck, T., Webb, I., 2002, “Economic, Demographic and Institutional determinants 

of life Insurance Consumption across countries”, World Bank and International In-

surance Foundation. 
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ridicată este un competitor direct al acestui tip de asigurări. În 
cazul că economiile pentru pensii mai mari sunt canalizate prin 

guvern sau dacă sectorul public oferă beneficii substanțiale familii-

lor de salariați decedați prematur, ar trebui să existe o cerere mai 

mică pentru produse de asigurări de viață. 

În 2002 Thorsten Beck și Ian Webb au publicat studiul 

„Determinanți economici, demografici și instituționali ai consu-

mului de asigurări de viață ai țărilor”, lucrare etalon ce confirmă 

multe din precedentele relații, dar care și adaugă variabila "dez-

voltarea sectorului bancar" (FD). Această variabilă are o relație pozi-

tivă cu cererea de asigurări de viață, iar semnul este confirmat de Li 

și Drew (2004) și Tienyu Hwang și Brian Greenford în 2005. 

Speranța de viață este un alt indicator ce influențează semnifi-

cativ densitatea asigurărilor de viață în mod negativ, conform lui Li 

și Drew (2004), dar și lui S.J. Sajjadi și A. Gholami în 2008, rezultat 
ce intră în conflict cu descoperirile precedente ale lui Beenstock et 

al. (1988) și Outreville (1996). Acest indicator, împreună cu nive-

lul de educație reprezentat prin rata de alfabetizare și PIB, for-
mează Indicele de Dezvoltare Umană (HDI). 

Ne așteptăm ca un nivel de educație mai înalt într-o popu-

lație să fie corelat pozitiv cu cererea pentru orice tip de produs de 

asigurare de viață. Un nivel mai ridicat al educației poate crește ca-

pacitatea oamenilor de a înțelege beneficiile managementului de risc 

și ale economiilor pe termen lung generând, prin urmare, potenția-

lul de a le crește aversiunea față de risc15. 

Efectele variabilelor individuale „educație”, „venit” și "spe-

ranța de viață” au fost bine documentate după cum s-a prezentat 
anterior dar sub formă de indice compus literatura este limitată. 

15 Beck, T., Webb, I., 2002, “Economic, Demographic and Institutional determinants 

of life Insurance Consumption across countries”, World Bank and International In-

surance Foundation. 
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În 2019 Codruța Mare, Simona Dragoș și Ingrid Dragotă, au 

publicat un studiu ce analiza relația între densitatea asigurărilor 

de viață și HDI-ul calculat local cu un model econometric cu 

variabilă spațială. Fiindcă studiul s-a efectuat la nivel de țară, com-

parând HDI interjudețean, s-au efectuat ajustări la indicator după 
modelul Băncii Mondiale ce ia în calcul: capitalul uman (exprimat 

prin nivelul de educație), capitalul sănătății (echivalentul speranței 

de viață), capitalul vital (exprimat prin media vârstei populației adul-

te) și capitalul material (nivelul de trai calculat în funcție de suprafața 

de locuit, consumul de gaz al consumatorilor casnici și al mașinilor 

private la 1000 de locuitori)16. Așadar indicele celor trei cercetători 
va servi ca un reper în plus pentru validarea modelului de cerce-

tare. Relația ce au descoperit-o este una pozitivă, așa cum este și 
suspiciunea în cazul nostru. 

Deoarece studiul nostru se face pe 30 de țări din Europa se 
mai poate considera variabila„deschiderii comerciale” (TO), ce ipote-
tic vorbind ar trebui să stimuleze densitatea de asigurări prin angre-

narea mai multor indivizi ce nu sunt neapărat cetățeni ai unei țări. 

Somnath Das și Mihir Shome în 2016 au determinat că există o 

relație pozitivă între variabile. 

Deși există literatură ce evidențiază o relație pozitivă între 

cererea de asigurări de viață, numărul de doctori 17 și cheltuieli gu-

vernamentale18, încă nu s-a determinat o relație clară dintre cheltuie-

16 Burduja, S. I., Gaman, F., Giosan, V., Glenday, G., Huddlestan, E. N., Io-

nescu-Heroiu, M., 2014,„Identification of project selection models for regional operati-

onal program 2014-2020”, Washington DC, World Bank.  

17 Mare, C., Dragoș, S. L., Dragotă, I. M., 2019. „The impact of human develop-

ment on the Romanian life insurance market: A county spatial econometric analysis”, 

Cogent Business & Management.  

18 Dankiewicz, A. O., Simionescu, M., 2020, „Relationship between the insurance 

market and macroeconomic indicators in the EU member states”, Transformations in 

Business & Economics, Vol. 19, No 3 (51), pp.175-187. 
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lile pentru sănătate ale unei țări și cererea de asigurări de viață. 

Vom adăuga aceasta variabilă în ecuație pentru a determina dacă are 

un impact semnificativ și pentru a vedea dacă relația cu variabila 
dependentă este una pozitivă sau negativă. 

Structura populației influențează cererea de bunuri și cu atât 

mai mult a asigurărilor de viață. Rata Dependenței Vârstnicilor 

(DBO) reprezintă raportul dintre numărul populației retrase cu 

vârstă mai mare de 64 de ani și populația activă cu vârstă cuprinsă 

între 15-64 de ani. Se presupune că un raport de dependență mai 

mare va crește cererea pentru componentele de economii și anui-

tate și va scădea cererea pentru componenta de risc de mortalitate a 

asigurărilor de viață. Presupunem că, în țările în care o pondere 

mai mare a populației este la pensie, economiile prin polițe de 

asigurări de viață cresc în importanță, în timp ce asigurarea împot-

riva riscului decesului salariatului primar își pierde importanța19. 
Efectul general al DBO este, prin urmare, prevăzut a fi ambiguu. 

Totuși, Hammond et. al. (1967), Brown și Kim (1993) și Pajuyan cu 

Poorpartovi (2003) au descoperit o relație pozitivă semnificativă 

între DBO și cererea pentru asigurări de viață. 

Un alt factor ce influențează cererea pentru asigurări este ni-
velul de economii al gospodăriilor. În literatura de specialitate Beck 

și Webb (2002) folosesc „economii private” ca variabilă, iar Li și 
Drew (2004) folosesc „rata dobânzii reale” pentru a cuprinde con-
ceptul, dar cu rezultate diferite; economiile private, conform litera-

turii, au un efect pozitiv, pe când rata reală a dobânzii are o relație 
negativă. Outreville (1996) a arătat că ratele dobânzii, cum ar fi rata 

reală a dobânzii și rata împrumuturilor, nu sunt un factor determi-

nant care afectează cererea de asigurări de viață. Rata reală a dobân-

zii se obține prin scăderea inflației anticipate din rata actuală de 
actualizare a băncii. 

19 Beck, T., Webb, I., 2002, “Economic, Demographic and Inst itutional determinants 

of life Insurance Consumption across countries”, World Bank and International In-

surance Foundation. 
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Pe de altă parte, Rubayah și Zaidi în anul 2000 inves-
tighează trei tipuri de rate ale dobânzii în studiul lor: rata de 

economisire personală, rata dobânzii pe termen scurt și rata 

dobânzii curente. Se constată că rata economiilor personale și rata 

dobânzii pe termen scurt influențează semnificativ și negativ cere-

rea de asigurări de viață, în timp ce rata actuală a dobânzii nu 

are un efect semnificativ asupra cererii de asigurări de viață. Rata de 
economisire personală se referă la rata dobânzii oferită de bănci la 
economiile normale, rata dobânzii pe termen scurt se referă la rata 
dobânzii la Bonurile de Trezorerie la trei luni, iar rata actuală a 
dobânzii se referă la rata de bază a creditării la împrumuturile 

băncilor20. Deoarece includem inflația ca variabilă în ecuație, noi 

vom adăuga rata dobânzii pe termen scurt pentru a analiza relația. 

Ne așteptăm ca dezvoltarea sectorului bancar să fie core-

lată pozitiv cu consumul de asigurări de viață. Băncile care funcți-
onează bine pot crește încrederea consumatorilor în alte instituții 
financiare, cum ar fi cele ale asigurătorilor de viață. De asemenea, 

oferă asigurătorilor de viață un sistem eficient de plată. 

Conform teoriei centrale de creștere financiară a lui Ross 

Levine (1997), dezvoltarea sectorului bancar promovează creșterea 
economică prin canale de productivitate marginală a capitalului, 

eficiența canalizării economiilor către investiții, rata de economi-

sire și inovația tehnologică. Afectarea creșterii economice prin 

aceste canale se realizează prin funcții ale intermediarilor finan-

ciari. Aceste funcții includ furnizarea de mijloace pentru compen-

sarea și decontarea plăților pentru a facilita schimbul de bunuri, 

servicii și active, furnizarea unui mecanism de punere în comun a 

resurselor și de canalizare a acestora către cel mai productiv sector 

al economiei pentru investiții, managementul riscului și informații 
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despre preț pentru a ajuta la coordonarea procesului decizional 
descentralizat în diferite sectoare ale economiei, printre altele21. 

Dezvoltarea eficientă a întregului sistem financiar, așa cum s-

ar putea reflecta în absența plafoanelor ratei dobânzii și a altor poli-

tici distorsionare, este considerată a ajuta asiguratorii de viață să 
investească mai eficient. Dar un sector de asigurări vibrant ar pu-
tea, de asemenea, să favorizeze dezvoltarea sectorului bancar, astfel 

încât o relație pozitivă între cele două variabile nu poate fi neapărat 

interpretată ca o dovadă a cauzalității. 

Outreville în 1992 propune că există o relație între dezvol-

tarea financiară și piețele de asigurări iar în 1996 găsește o re-

lație semnificativ pozitivă între dezvoltarea financiară și penetra-

rea asigurărilor de viață. Utilizăm creanțele totale ale băncilor de 
depozit pe sectoarele nefinanciare interne ca pondere din PIB drept 
indicator al dezvoltării sectorului bancar, indicator ce este calculat de 

FMI pentru fiecare țară. 

Importanța relației dintre creșterea economică și dezvoltarea 

financiară a fost cercetată și evidențiată de-a lungul timpului în 
domeniul dezvoltării economice. Două modele posibile pot coexis-

ta în relația cauzală dintre aceste componente. În primul model, axat 

pe răspunsul la cerere, lipsa creșterii financiare este o manifestare 
a lipsei cererii de servicii financiare. Pe măsură ce latura reală a 
economiei se dezvoltă, cererea pentru diverse servicii financiare noi 
sematerializează22. În cel de-al doilea model, axat pe răspunsul la 

ofertă, dezvoltarea financiară determină creșterea economică, iar 
extinderea sistemului financiar precedă cererea pentru serviciile 

21 Oke, M. O., 2012, „Insurance sector development and economic growth in Nigeria”. De-

partment of Banking and Finance, Faculty of Management Sciences, Ekiti State 

University, Nigeria. 

22 Jung, W. S., 1986, „Financial Development and Economic Growth: International Eviden-

ce”, Economic Development and Cultural Change, 34(2): 333-346. 
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sale. A treia viziune susține relația bidirecționala dintre dezvol-

tarea financiară și creșterea economică23. 

În 1969, Clive Granger a propus un test pentru a determina 
dacă o serie temporală este folositoare în a determina o alta serie, 
metodă denumită de atunci drept „cauzalitate Granger”. Această 

metodă a permis un nou tip de studiu al relațiilor de cauzalitate 

între variabile, ce s-a aplicat și în cercetările interacțiunilor din 
sfera asigurărilor. În 1999, J.H. Holsboer aplică metoda lui 

Granger pentru a determina dacă într-adevăr creșterea pieței de 

asigurări cauzează creștere economică sau dacă relația este inversă. 

Rezultatele cercetării arată că această legătură este bidirecțională, 
ceea ce implică o cauzalitate simultană dinspre ambele variabile de 
studiu. Acest rezultat este replicat în studiul dintre densitatea asi-

gurărilor de viață și PIB, explorată de Jahromi și Goudarzi (2014) 

dar nu și de alți cercetători, generandu-se astfel ambiguitate în jurul 
subiectului. 

Damian Ward și Ralf Zurbruegg în anul 2000 argumentează 

în cercetările lor asupra a 9 țări membre a Organizației pentru Coo-

perare Economică și Dezvoltare (OECD) că relația dintre primele 

colectate și PIB este una unidirecțională și specifică fiecărei țări 

datorită particularităților naționale ce intervin în relație. Un rezul-

tat apropiat a fost obținut de Saurav Dash, Rudra Pradhan, Rana 

Maradana, Kunal Gaurav, Danish Zaki și Manju Jayakumar care în 

2018 au efectuat analiza cauzalității pe 19 țări din zona Euro-

peană. Aceștia descoperă că particularitățile naționale pot cauza și 

legături bidirecționale între cererea asigurărilor de viată și creșterea 

economică și indică faptul că instituțiile regulatoare ar trebui să 

pornească de la aceste interacțiuni pentru a implementa politici de 
dezvoltare. 

23 Outreville, J. F., 2011, „The Relationship between Insurance Growth and Economic Deve-

lopment: 80 empirical papers for a Review of the Literature”, SSRN Electronic Journal, 

DOI: 10.2139/ssrn.1885401. 

16



Având în vedere toate cele de mai sus, prin aplicarea meto-

dei lui Granger vom urmări interacțiunea dintre LI și HDI pentru 
a putea determina de care parte a studiilor se plasează analiza no-
astră.  

1.1 Sinteza literaturii de specialitate 

Sumarul literaturii de specialitate folosite pentru determi-

narea relațiilor de studiu se regăsește mai jos în Tabelul 1.1: 
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Tabelul 1.1 Recapitularea relațiilor de studiu din literatura de specialitate 

Sursa 1.1 Realizat de autor 
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Luând în considerare relațiile din Tabelul 1.1 observate în 

literatura de specialitate, predicția noastră rămâne aproape nesc-

himbată cu excepția variabilelor unde literatura este ambiguă, 
anume rata cheltuielilor pentru securitate socială (SSESP), rata 

dobânzii (I) și rata cheltuielilor pentru sănătate (SSEH). 

În Tabelul 1.2 este sumarul predicțiilor noastre în materie 

de semn, iar în privința variabilelor ambigue considerăm logica 
economică: 

SSESP ar trebui să aibă o relație pozitivă cu LI fiindcă o pro-

tecție socială bine finanțată, ar trebui să contribuie la bunăstarea 

populației și drept urmare la colectarea primelor de asigurare. 

SSEH ar trebui să aibă o relație pozitivă cu LI din același 

motiv prezentat la punctul 1), dar și pentru că literatura implică 

faptul că numărul de doctori influențează pozitiv cererea pentru 

asigurări de viață conform Mare et. al. (2019). 

I ar trebui să aibă o relație negativă cu LI deoarece crește-

rea dobânzii determină o creștere a riscului și implicit scumpirea 

finanțării. Astfel, modelul de cheltuire a banilor se schimbă și la 

nivel micro și macro, ceea ce nu favorizează creșterea volumului 

de prime de asigurare, mai ales la cele de viață. 

Tabelul 1.2 Predicția semnului relației dintre variabilele explicative și LI 

Sursa 1.2: Realizat de autor 
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1.2 Formularea ipotezelor 

Când se efectuează cercetări, formularea ipotezelor este unul 

dintre pașii preliminari. Dar ce este o ipoteză? O ipoteză este un 

posibil răspuns la o întrebare de cercetare. Este o prezumție sau o 
bănuială pe baza căreia trebuie efectuat un studiu. O ipoteză este 
testată pentru o posibilă respingere sau aprobare. Dacă ipoteza este 
acceptată, arată că bănuiala a fost corectă, iar dacă este respinsă, nu 
înseamnă că cercetarea nu a fost validă, ci reflectă opusul modului 

în care s-a gândit și perceput. Indiferent dacă este aprobata sau nu, 

va oferi o concluzie ce se adaugă lacorpul de cunoștințe disponi-

bil. O ipoteză bine formulată este simplă și clară, relevantă, 

testabilă, verificabilă și obiectivă 24. 

În acest studiu, există trei întrebări la care căutam răspuns: 

1. Există o relație semnificativă între HDI și cererea de

asigurări de viață?

2. Dacă da, este o relație pozitivă sau negativă?

3. Care este relația de cauzalitate între variabilele relației
de interes?

Pentru a răspunde la cele trei întrebări, este necesară const-

rucția a patru seturi de ipoteze. Primul set va adresa întrebarea sem-

nificativității relației dintre variabila dependentă „densitatea asi-

gurărilor de viață” (LI) și variabila independentă „HDI”; al doilea 

set are ca scop determinarea sensului de influență a variabilei HDI 
asupra variabilei dependente LI, iar ultimele două seturi sunt create 

pentru a indica dacă aceste variabile au o relație de cauzalitate 

nulă, unidirecțională sau bidirecțională. 

24 ReadingCraze.com, 2015, „Hypothesis formulation in research”, disponibil 

la https://readingcraze.com/index.php/hypothesis -formulation-research/, 

accesat la data de 02.05.2022.  
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Ipoteza 1: 

H0: Nu există o relație semnificativă între densitatea asigurărilor de 

viață (LI) și HDI    H0: p(HDI) ≥ α = 0.05 

H1: Există o relație semnificativă între densitatea asigurărilor de 

viață (LI) și HDI H1: p(HDI) < α = 0.05 

Ipoteza 2: 

H0: Există o relație pozitivă între densitatea asigurărilor de viață 

(LI) și HDI H0: β1 ≥ 0 

H1: Nu există o relație pozitivă între densitatea asigurărilor de viață 

(LI) și HDI H1: β1 < 0 

Ipoteza 3: 

H0:  HDI  nu  exercită  cauzalitate  Granger  asupra  LI H0: 

p(Granger) ≥ α = 0.05 

H1: HDI exercită cauzalitate Granger asupra LI H1: p(Granger) 

< α = 0.05 
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Ipoteza 4: 

H0:  LI  nu  exercită  cauzalitate  Granger  asupra  HDI H0: 

p(Granger) ≥ α = 0.05 

H1: LI exercită cauzalitate Granger asupra HDI H1: p(Granger) 

< α = 0.05 
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Capitolul 2. Metodologia de cercetare 

Studiul este limitat la țările din spațiul european datorită 

disponibilității datelor. Insurance Europe este federația europeană 

de asigurări și reasigurări. Aceasta este compusă din 37 de orga-

nisme membre (asociațiile naționale de asigurări) și reprezintă 

toate tipurile și dimensiunile de întreprinderi de asigurare și reasi-
gurare. 

Insurance Europe, cu sediul la Bruxelles, reprezintă întrep-
rinderi care cumulează aproximativ 95% din veniturile totale din 

prime europene de asigurare25. Această instituție are date publice 

legate de asigurări și reasigurări și reprezintă sursa primară de in-

formație pentru variabila LI. Tot din acest punct au apărut și prime-
le limitări. Cele 37 de organisme furnizează datele pentru doar un 

număr de 32 de țări între 2004 și 2020. Din aceste 32 de țări, Litua-

nia nu a fost membră a acestei organizații până în 2013, dată ce 

intercalată cu perioada aleasă pentru studiu ar aduce observații lipsă, 

iar valoarea densității asigurărilor de viață a Irlandei pentru anii 2010 

și 2011 este 0, valori ce reprezintă o extreme nejustificate ce ne 

forțează să eliminăm țara din eșantion. Astfel rămânem cu un eșan-

tion final de 30 de țări. 

Intervalul de timp folosit pentru a studia observațiile pent-

ru fiecare țară în parte este de 10 ani, între 2010 și 2019. Acest 

interval a fost ales pentru a maximiza numărul de observații dispo-
nibil, dar fără să cuprindă evenimente majore ce ar putea distorsio-
na rezultatele analizei. Anul 2010 marchează aproximativ doi ani de 
la marea criză financiară suferită în 2007-2008, iar anul 2019 marc-

25 Insurance Europe, 2022, „Annual Report 2020 -2021”, disponibil la 

https://reports.insuranceeurope.eu/annual- report-2020-2021/contents/, 

accesat la data de 15.04.2022. 

23



hează aproximativ doi ani până în pandemia de SARS-CoV-2. Așadar, 

notația „i” ce reprezintă numărul secțiunilor, anume țările din studiu, 

este 30 și „t” ce reprezintă numărul seriilor de timp este 10, măsurat 
în ani conform datelor anuale ale intervalului de studiu selectat; ast-

fel, numărul total de observații adunat corespunde cu „i” x „t”, 

anume 300 de observații ce formează un panel „scurt”. Acesta se 

numește „scurt” deoarece numărul se serii temporale „t” este mai 

mic decât numărul de secțiuni „i”. 

2.1 Variabilele 

Variabilele folosite în analiza econometrică sunt: 

LI  =  Densitatea  asigurărilor  de  viață  = acest 

indicator  măsoară  cât cheltuiește  în  medie  fiecare  cetățean  pe 

asigurarea  de  viață  în  monedă  domestică.  Sursa observațiilor 

pentru această variabilă este baza de date a organizației Insurance 
Europe. 

HDI = Indicele de Dezvoltare Umană, măsurat ca media geo-

metrică între indicii educației, speranța de viață și PIB, componen-

te reprezentate grafic în Figura 2.1; acesta măsoară succesul unei țări 

în a-și atinge țelurile de dezvoltare pentru cetățenii ei. Fiind un indi-

ce, acesta ia valori între 0 și 1. Indicele speranței de viață este calcu-

lat folosind o valoare minimă de 20 de ani și o valoare maximă de 

85 de ani. Valoarea minimă este aleasă după observațiile istorice de 

lungă durată ce arată că o societate ce are o speranță de viață sub 

vârsta tipică de reproducere, ar trebui să eșueze să supraviețuiască. 

Valoarea maximă de 85 de ani este valoarea longevității la care se 

aspiră ca societate și este revizuită odată la 5-10 ani. Indicele edu-

cației este format din două componente egal ponderate: media de 

ani de școlarizare pentru adulții de la 25 de ani în sus și numărul 

previzionat de ani de școlarizare pentru copii debutanți. Acest 
număr previzionat se bazează pe doi factori: înscrierea pe vârstă la 

toate nivelurile de învățământ și numărul de copii de vârstă școlară 

din populație pentru fiecare nivel de învățământ. PIB-ul folosit în 
HDI este unul transformat pentru a reflecta cât mai bine standardul 

de viață al țării respective. Logaritmul natural al PIB-ului/capita se 

24



ajustează cu paritatea puterii de cumpărare (PPP)26. Acești indici 

sunt publici și se pot accesa prin cadrul Programului de Dezvoltare al 

Națiunilor Unite (UNDP). 

Figura 2.1 Piramida componentelor variabilei HDI 

Sursa 2.1 Human Development Reports (HDR), 2020, „Technical no-
tes”, United Nations Development Programme (UNDP) 

CPI = Rata inflației măsurată ca Indicele Prețurilor de Consum 

(IPC) în bază anuală. După cum explică și Institutul Național de 

Statistică (INS), IPC „ ... măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor 

mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor utilizate de către populație în 

anul curent față de anul precedent (sau alt an ales ca perioadă de referință)” . 
Datele au fost adunate prin intermediul bazei de date Eurostat. 

CPIF = Rata inflației previzionate pentru anul următor măsurată 

ca Indicele Prețurilor de Consum (IPC). Datele au fost prelevate 
din baza de date a OECD. 

26 UNDP Human Development Report Office, 2015, „Training Material for Produ-

cing National Human Development Reports”, disponibil la 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdi_training.pdf, accesat la 12.10.2021. 
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SSESP   = Rata cheltuielilor guvernamentale pentru protecție 

socială =  Datele au fost adunate 

prin intermediul bazei de date Eurostat. 

SSEH= Rata cheltuielilor guvernamentale pentru sănătate = 
Datele au fost adunate prin intermediul 

bazei de date Eurostat. 

TO = Deschiderea comercială =. Prelevarea 

datelor a fost făcută din baza de date a Băncii Mondiale (World 
Bank). 

FD = Dezvoltarea sectorului bancar măsurat conform normelor 

Fondului Monetar Internațional (FMI). Formula de calcul conform 

lui Beck și Webb (2002) a acestui indice este: 

{(0.5) * [Ft/P_et + Ft – 1/P_et – 1]}/[PIBt/P_at] 

F reprezintă toate creanțele depozitelor bancare și al altor insti-

tuții financiare domestice în sectoare non-financiare; 

P_e este IPC la sfârșitul perioadei de referință; P_a este media IPC 

pentru anul de referință. 

În cazul nostru, valorile lui FD au fost prelevate din baza de date 

a FMI ce este compus din factorii prezenți în Figura 2.1: 
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Figura 2.2 Piramida componentelor variabilei FD 

Sursa 2.2 Svirydzenka, K., FMI, 2016, „Introducing a New Broad-based 
Index of Financial Development”, IMF Working Paper 

Indicele de Dezvoltare Financiară (FD) este un clasament re-

lativ al țărilor privind profunzimea, accesul și eficiența instituțiilor 

financiare și a piețelor financiare. Acesta este un agregat al Indi-

celui Instituțiilor Financiare (FI) și al Indicelui Piețelor Financiare 
(FM). 

Indicele Instituțiilor Financiare (FI) este compus din: 

Indicele de Profunzime al Instituțiilor Financiare (FID), ca-
re compilează date privind creditul bancar acordat sectorului pri-
vat în procente din PIB, activele fondurilor de pensii în PIB, 

activele fondurilor mutuale în PIB și primele de asigurare, de viață 

și non-viață în PIB. 

Indicele de Acces al Instituțiilor Financiare (FIA), care compilează 

date privind sucursalele băncilor la 100.000 de adulți și ATM-urile 

la 100.000 de adulți. 
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Indicele de Eficiență al Instituțiilor Financiare (FIE), care compi-
lează date privind marja netă a dobânzii din sectorul bancar, marja 
de creditare-depozite, venitul non-dobânzi la venitul total, costurile 

generale pentru totalul activelor, randamentul activelor și rentabi-
litatea capitalului propriu. 

Indicele Piețelor Financiare (FM) este un agregat de: 

Indicele de Profunzime a Piețelor Financiare (FMD), care compi-

lează date privind capitalizarea bursieră în PIB, acțiunile tranzacțio-

nate în PIB, titlurile de creanță internaționale ale guvernului față de 

PIB și titlurile de creanță totale ale corporațiilor financiare și nefi-
nanciare în PIB. 

Indicele de Acces la Piețele Financiare (FMA), care compilează 

date privind procentul de capitalizare de piață în afara primelor 10 

cele mai mari companii și numărul total de emitenți de datorii (in-

terne și externe, corporații nefinanciare și financiare) la 100.000 de 

adulți. 

Indicele de Eficiență a Piețelor Financiare (FME), care compilează 

date privind viteza de rotație a pieței de valori (acțiuni tranzacționa-
te la capitalizare)27 

DBO = Rata dependenței vârstnicilor= 

;această variabilă măsoară presiunea asupra 

populației active de a susține pe cea inactivă. Datele au fost 
adunate prin intermediul bazei de date Eurostat. 

27 Svirydzenka, K., FMI, 2016, „Introducing a New Broad-based Index of Financial 

Development”, IMF Working Paper. 
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I = Rata dobânzii interbancare în monedă domestică cu maturitate la 

3 luni. Beck și Webb (2002) folosesc aceeași maturitate în calculele lor 

deoarece aceasta este rata de referință pentru acordare de împrumu-
turi în majoritatea statelor; în cazul României s-a folosit RO-
BOR3M, în cazul Poloniei WIBOR3M, în cel al Norvegiei 
NOWA3M etc. Majoritatea valorilor istorice s-au găsit în baza de date 
a Băncii Mondiale, dar au fost nevoie de completări pentru unii ani. 
Pentru aceste completări s-au folosit datele de pe site-urile băncii 

centrale specifice țării vizate. În cazul Turciei, pentru unele comp-

letări, s-a folosit baza națională de date Turk Stat. 

2.2 Modelul econometric utilizat pentru testarea ipotezelor 

Prima observație asupra modelului ales de studiu este ace-

ea că țările ce fac parte din acest eșantion ori folosesc moneda 

Euro, ori monedă domestică. Această distincție este importantă 

deoarece variabilele CPI, CPIF și I sunt dependente de moneda 

țării. Pentru a face această distincție este necesară adăugarea unei 

variabile „dummy”. Această variabilă este una binară și ia valoarea 0 

pentru țările cu moneda non-Euro și 1 pentru țările cu moneda 
Euro. 

DEUR = Variabila dummy pentru a diferenția țările cu moneda 
Euro. 

Astfel, ecuația (1) prezentă dedesubt reprezintă prima formă 
a modelului de studiu. 

LI(i,j) = β0 + β1 HDI(i,j) + β2 CPI(i,j) + β3 CPIF(i,j) + β4 
SSESP(i,j) + β5 SSEH(i,j) + β6 TO(i,j) + β7 FD(i,j) + β8 DBO(i,j) + 

β9 I(i,j) + β10 DEUR(i,j) + ε (1) 
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βn = Coeficient sau Predictor; n ∈ [1 , 10] ∈ ℕ. 

β0 = Intercept sau Constantă; Această constantă trebuie 

adăugată în relație din două motive: 

Dacă toate variabilele ar lua valoarea 0, dacă nu s-ar introdu-
ce β0 atunci s-ar presupune că valoarea previzionata a mediei lui LI 
este 0, ceea ce nu poate fi adevărat. 

Considerând că modelul face o predicție, lipsa lui β0 ar ge-

nera o interferență statistică (bias), situație ce trebuie evitată. 

ε = Erori. Termenul de eroare este o variabilă reziduală 
produsă de un model statistic sau matematic, care este creată 

atunci când modelul nu reprezintă pe deplin relația reală dintre 

variabilele independente și variabilele dependente. Ca urmare a 

acestei relații incomplete, termenul de eroare este valoarea la care 

ecuația poate diferi în timpul analizei empirice. Aceste erori mai pot 

fi numite și reziduri28. 

i = Țara; i ∈ [1 , 30] ∈ ℕ 

j = Anul; j ∈ [1 , 10] ∈ ℕ 

Pentru obținerea rezultatelor din regresiile construite, s-a 
folosit programul EViews versiunea 10. Pentru a analiza datele pa-
nel, este nevoie să se determine metoda de analiză dintre Pooled 

OLS (POLS), Fixed Effects Model (FEM) și Random Effects 

Model (REM), dar nu înainte de a fi deciși asupra formei. Aici apar 
câteva întrebări: 

28 Hayes, A., Investopedia, 2021, “What is an error term?” disponibil la 

https://www.investopedia.com/terms/e/errorterm.asp#:~:text=An%20error

%20term%20appears%20in,of%20per fect%20goodness%20of%20fit, accesat 

la 03.03.2022. 
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1) Este nevoie de a logaritma variabilele? Daca da, câte
sunt necesare să se logaritmeze?

2) Sunt necesare toate variabilele propuse?

Logaritmarea este procesul în care o variabilă se trans-
formă prin logaritm natural cu scopul de a-i reduce impactul valo-

rilor extreme astfel încât distribuția acestor observații să fie mai 

normală și să mențină o variație constantă, ca să devină mult mai 
eligibilă pentru aplicarea unei regresii liniare29. Astfel, în Tabelul 2.1 

se prezintă două abordări: abordarea în ecuația (2) este aceea în care 

aplicăm logaritmarea pe toate variabilele eligibile30 și abordarea din 

ecuația (3) ce logaritmează numai variabilele relației de interes LI și 
HDI. Metoda folosită este POLS, dar numai preliminar pentru a 

obține datele necesare pentru selecția modelului. 

În Tabelul 2.1, după aplicarea POLS se poate observa că 

logaritmarea are un efect semnificativ. Valoarea lui R2 pentru

ecuația (2) și (3) este mult mai mare decât cea a ecuației (1). R2

arată cât de bine regresia/modelul explică variația datelor observa-

te. Regula generală pentru astfel de modelare este că R2  > 0.70,

dar este important ca să se știe particularitățile 

29 Minitab, 2022, “Natural log (log base e) function”, disponibil la 

https://support.minitab.com/en-us/minitab/19/help-and-how-to/calculations-

data-generation-and-matrices/calculator/calculator- functions/logarithm-

calculator-functions/natural-log-log-base-e-function/, accesat la 25.05.2022. 

30 Variabilele ce cuprind valori negative sau 0, nu pot fi logaritmate. Variabilele 

vizate sunt: CPI, CPIE, I si DEUR. 
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indicelui. O valoare mare a acestui indice nu indică mereu 

că modelul este bun, mai ales că acesta crește cu introducerea 

fiecărei variabile adăugate, crescând riscul de supra-specificație31. 

P(F-stat) este valoarea Pearson (valoarea „p”) pentru statistica 
F ce are următorul set de ipoteze: 

H0: Nici o variabilă independentă are un efect semnificativ asupra 

variabilei dependente LI H0: p(F-stat) ≥ α = 0.05 

H1: Cel puțin una din variabilele independente are un efect semni-

ficativ asupra variabilei dependente LI H1: p(F-stat) < α = 

0.05 

Deoarece P(F-stat) = 0.0000 pentru toate ecuațiile noastre, ce 

e mai mic decât α = 0.05, rezulta că respingem H0 ce presupune că 

variabilele dependente alese nu au vreun efect semnificativ asupra 
lui LI32. 

Criteriul de informare a lui Akaike (AIC) este metoda 
de comparare a modelelor ce o folosim pentru a face alegerea 

potrivită. Acesta nu arată dacă un model este bun sau nu față de 
celelalte, dar te ajută să-l alegi pe cel mai bun dintre cele testate. 
Modelul cu scorul cel mai mic este alegerea potrivită, care în ca-
zul nostru este modelul (3), anume modelul logaritmat doar între 
variabilele principale de studiu. 

31 Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Freeman, J., Shoesmith, 

E., 2010, „Statistics for Business and Economics”, Second edition, Cengage 

Learning EMEA, United Kingdom, ISBN: 978-1-4080-8934-7. 

32 Intervalul de încredere de referință pentru întreg studiul este de 95% α = 5% 

= 0.05. 
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Tabelul 2.1 Alegerea modelului de studiu33 

Sursa 2.3 Realizat de autor 

Deși modelul (3) se arată ca fiind cel optim, valoarea statis-

tică Durbin-Watson (DW) ce tinde spre 0 indică o autocorelație po-

zitivă. DW va fi cuprins mereu între 0 și 4 unde intervalul [0 ; 1,7] 

indică o autocorelație pozitivă, [2.3 ; 4] indică o autocorelație nega-

tivă, iar valoarea 2 implică lipsa de autocorelație. Autocorelația rep-
rezintă un tipar sistematic în valorile reziduale ale modelului, ce în 

cazul nostru tinzând spre 0, arată că se atrag. Pentru a obține pre-

33 Valorile îngroșate sunt cele ce sunt semnificative la α = 5% = 0.05. 
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dictori eficienți această informație sistematică trebuie incorporată 
în regresie. Considerând că modelul este ales este specificat corect 

suspectăm că este vorba de o autocorelație pură ce s-ar putea 

datora unei inerții, unui ciclu sau întârzieri, ce reprezintă proble-

me curente în date cu factor temporal. Este posibil să existe și 
fenomenul Cobweb ce poate fi explicat sub următorul exemplu: 

odată ce oamenii au simțit creșterea în bunăstare (HDI) în 2018 și-

au planificat să își cumpere o asigurare de viață în 2019. Acest 

proces de planificare, adunare a banilor și de cumpărare ce trece 
de pe un an la celălalt, este posibil să cauzeze această autocore-

lație. Consecința acestei probleme este aceea că predictorii 

obținuți deși sunt consistentenți și fără bias, totuși sunt inefi-

cienți34. De asemenea trebuie luat în considerare că statistica 

Durbin- Watson analizează potențiala autocorelație în model doar 

cu un lag(t-1) în urmă. Dacă autocorelația vine mai din urmă, tre-

buie folosite alte metode de detecție. 

Metoda de detecție a câte lag-uri trebuie analizate pentru au-

tocorelație este corelograma35. În cazul nostru, aceasta ne arată o 

autocorelație parțială mare și semnificativă la un lag. Aceasta 

înseamnă că efectele anului precedent se resimt în anul curent și 
drept urmare trebuie să adăugăm o variabilă lag(-1) pentru LI, însp-
re a izola acest efect. 

34 Gujarati, D. N., Porter, D. C., 2009, „Basic Econometrics”, Fifth Edition, Interna-

tional Edition, McGraw-Hill, Singapore, ISBN: 978-007-127625-2. 

35 Prezentă în Anexa 1. 
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lnLI-1 = Variabila lag a densității asigurărilor de viață; aceasta 

variabila este necesara pentru izolarea efectului întârziat al variabilei 
explicative HDI asupra variabilei dependente LI. 

lnLI(i,j) = β0 + β1 lnHDI(i,j) + β2 CPI(i,j) + β3 CPIF(i,j) + 

β4 SSESP(i,j) + β5 SSEH(i,j) + β6 TO(i,j) + β7 FD(i,j) + β8 
DBO(i,j) + β9 I(i,j) + β10 DEUR(i,j) + β11 lnLI-1(i,j) + ε  (4) 

Pornind de la ecuația (4) încercam să răspundem la a doua 
întrebare, ce pune problema dacă toate variabilele incluse în regre-

sie sunt necesare pentru a explica fluctuația lui LI în eșantionul 

nostru. În afară de variabilele TO și SSEH, toate celelalte au mul-

tiple surse ce le validează și drept urmare nu le putem elimina. 

Astfel vom testa fiecare scenariu în paralel și vom folosi AIC pent-

ru a determina care se potrivește cel mai bine. Ecuația (5) este la fel 

că (4) dar fără termenul TO, ecuația (6) este fără termenul SSEH și 

ecuația (7) este fără ambii termeni. 

Rezultatele arată că variabila lag introdusă pentru ecuațiile 

(4), (5), (6), (7) ar fi reparat autocorelația judecând după DW ~ 2; în 

schimb AIC ne arată că numai modelele (4) și (6) sunt adecvate. 

Deși AIC minim aparține modelului (6), se știe că AIC favorizează 

regresiile cu mai puțini termeni, și diferența fiind mică ne va 
permite să alegem modelul (4) astfel încât să respectăm teoria 
economică. 

Pentru a analiza datele panel, este nevoie să se determine me-
toda de analiză dintre Pooled OLS (POLS), Fixed Effects Model 

(FEM) și Random Effects Model (REM). Judecând după teorie, 
modelul potrivit ar trebui să fie FEM deoarece permite indivi-

dualitatea țărilor prin alocarea unei constante asociate fiecăreia. 

REM presupune că toate țările pornesc de la o medie comună în 

materie de constantă, ceea ce nu se poate spune despre țările Europe-
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ne, nici din punct de vedere economic și nici social. POLS presupu-

ne în cazul nostru că fiecare țară este identică, ceea ce clar nu se 

potrivește cu eșantionul nostru. Din punct de vedere statistic de-
terminarea modelului ce trebuie folosit se face printr-un test F 

și printr-un test Hausman, ce implică formularea următoarelor 

seturi de ipoteze3636:

Ipotezele testului F: 

H0: POLS este metoda cea mai bună H0: p(F-stat) ≥ α = 0.05 

H1: FEM este metoda cea mai bună H1: p(F-stat) < α = 0.05 

Ipotezele testului Hausman: 

H0: REM este metoda cea mai bună H0: p(Hausman) ≥ α = 

0.05 

 H1: FEM este metoda cea mai bună H1: p(Hausman) < α = 

0.05 

În cazul nostru, testele ne confirmă logica și arată că me-
toda FEM este cea adecvată pentru setul nostru de date. Rezultate-
le testelor ce resping ipoteza nulă în ambele seturi sunt prezente 
în Tabelul 3.2. 

36 Gujarati, D. N., Porter, D. C., 2009, „Basic Econometrics”, Fifth Edition, Interna-

tional Edition, McGraw-Hill, Singapore, ISBN: 978-007-127625-2. 
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Capitolul 3. Analiza 

Analiza ce o desfășurăm este una econometrică și cuprinde 

300 de observații. Într-un astfel de studiu pentru a estima cât mai 
precis parametrii predictori β, este nevoie de cât mai multe grade 
de libertate, elemente ce semnifică numărul maxim de valori inde-

pendente ce au libertatea de a varia în eșantion37. Pentru fiecare vari-
abilă independentă se scade un grad, pentru constantă încă unul, 

pentru metoda FEM ce implică constante individuale ale țărilor se 

scad 30, plus încă 30 pentru variabila lag(-1). Astfel se obțin 228 
grade de libertate, număr ce este mai mare decât 34, ce reprezintă 

numărul minim necesar pentru a obține rezultate semnificative. 

Capitolul va prezenta în prima parte analiza descriptivă a va-

riabilelor, ce are rolul de a descrie particularitățile fiecăreia în mate-

rie de dispersie (minim, maxim, abatere standard) și tendința 

centrală (medie și mediană). În partea a doua se va prezenta anali-

za multivariată, ce expune pe larg procesul de detaliere a relației de 

bază și interacțiunile dintre variabile. 

37 Ganti, A., Investopedia, 2021, „Degrees of Freedom”, disponibil la 

https://www.investopedia.com/terms/d/degrees-of-freedom.asp, accesat la 

14.03.2022. 
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3.1 Analiza descriptivă 

Europa este un continent divers social și economic, iar aceste 

diferențe se observă foarte clar în tabelul de mai jos (Tabelul 

3.1)38. Astfel, există țări cu inflație mare și cu rate ale dobânzilor 

la fel de mari pentru a le contracara, precum Turcia și Grecia. La 

celălalt pol avem Elveția și țările nordice ce prezintă și valori nega-

tive ale dobânzilor. Sunt însă și țări a căror index de dezvoltare a 
sistemului financiar rămâne constant la un nivel ridicat, precum 

Regatul Unit și regiunea DACH (Germania, Austria și Elveția). În 

final, mai există o categorie, cea a țărilor cu fluctuație mare, pre-

cum Slovenia și Ungaria. 

În privința ratei dependenței vârstnicilor, aici am constatat 

că nu există diferențe considerabile, cu excepția Turciei, care are 

raportul cel mai favorabil din eșantion. O situație relativ similară 

există în privința cheltuielilor pentru sănătate. În Elveția aceste 

cheltuieli sunt acoperite de majoritatea polițelor de asigurare în 

proporție de 100%, ceea ce atrage o cotă de cheltuieli pentru 

sănătate a statului mai mică decât restul țărilor. Legat de cheltuie-

lile pentru protecție socială, în acest caz se evidențiază cu un pro-

cent constant între 20 și 24% țările cutradiție – Suedia și Danemar-

ca – dar și cele cu populație îmbătrânită – Franța, Germania, Austria 

și Italia. 

38 Variabilele CPI, CPIE, SSESP, SSEH, TO, DBO și I sunt exprimate în procen-

te. HDI și FD sub formă de index, și LI în EURO. 
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Tabelul 3.1 Analiza descriptivă a variabilelor 

Sursa 3.1 Realizat de autor 

În Figura 3.1, se poate vedea distribuția HDI pe continent, 
harta fiind realizată pe baza valorilor medii ale perioadei 2010-2019. 

După cum se poate observa, nivelul de bunăstare se îmbunătățește 

gradual de la est la vest, respectiv de la sud la nord. Pe același 

principiu, la o primă vedere am fi tentați să credem că și harta dist-

ribuției LI ar urma același model gradual de creștere. 

Însă, dacă analizăm mai departe Figura 3.2 putem ușor conc-

luziona că avem un continent aproape împărțit în două tabere. Pe de 

o parte avem tabăra celor ce cheltuiesc pentru o asigurare de viață,

iar de cealaltă parte sunt țările în care cheltuielile la acest capitol sunt 

joase. Din cauza acestor diferențe se și observă o valoare mare a 
abaterii standard (Std. Dev.) în Tabelul 3.1 pentru variabila LI. 
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Figura 3.1 Harta distribuției Indicelui de Dezvoltare Umană (HDI) 

Sursa 3.2 Realizat de autor 

Figura 3.2 Harta distribuției densității asigurărilor de viață (LI) 

Sursa 3.3 Realizat de autor 

Continuând cu analiza noastră, pe parcursul celor 10 ani 

se observă un număr de schimbări în HDI-ul țărilor din eșan-

tion. Tendința a fost una de continuă creștere și pentru categoria 

verde cu HDI > 0.92 de la 3 țări în 2010 la 11 țări în 2019. Și pent-
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ru categoria roșie cu HDI < 0.83 tendința a fost una ascendentă, 

astfel încât s-a redus de la 6 țări în 2010 la 3 în 2019, toate aceste 

schimbări fiind evidențiate în Figura 3.3. Având în vedere că și 

numărul țărilor din categoria galbenă s-a diminuat de la 21 la 

16 în intervalul de referință, putem astfel argumenta că accele-

rația progresului de la o categorie la alta crește mai mult în cate-
goriile superioare. 

Figura 3.3 Evoluția HDI pe grupe de țări 

Mai departe, în Figura 3.4 vedem și mai clar cele două tabere: 

tabăra țărilor ce nu cheltuie mai mult de 500 EURO/an pe asigurări 

de viață, evidențiata cu roșu, și tabăra celor ce cheltuie mai mult de 

500 EURO/an, marcată în culorile galben și verde. Se poate ob-

serva că numărul țărilor ce cheltuie puțin pentru acest produs rămâne 

relativ constant la 14 țări, doar cu o fluctuație generată de Malta și 

Islanda. În schimb, în țările din categoria galbenă și verde, cu 7, 

respectiv 9 țări, fluctuația este mult mai mare. Mai exact, față de 

țările din zona roșie, în țările din zonele galben și verde există ten-

dința de a se cheltui mult mai mult pe asigurări, mergând până la 

1.500 EURO/an. Așadar, majoritatea țărilor din categoria roșie 
tind mai mult să cheltuie spre limita inferioară a intervalului, pe 
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când celelalte din categoria galben și verde merg mai mult spre 
limita superioară.  

Figura 3.4 Evoluția LI pe grupe de țări 

Sursa 3.5 Realizat de autor 

3.2 Analiza multivariată 

Deoarece analiza noastră vizează predicatorii ca agenți de 

interpretare, trebuie să fim cerți că aceștia îndeplinesc condițiile 
BLUE39 prin intermediul teoremei Gauss-Markov40: 

1) Să nu existe autocorelație: Deși statistica Durbin-Watson

este 1.76, ce indică doar o tendință spre autocorelație
pozitivă, testul Breusch-Pagan LM generează o valoare p=

0.000 < α = 0.05 ce rezultă în respingerea ipotezei nule
specifice testului „H0: Nu există autocorelație în valorile re-
ziduale”. În cazul FEM, nu reprezintă o problemă

39 Acronimul pentru „best linear unbiased estimators”. 

40 Gujarati, D. N., Porter, D. C., 2009, „Basic Econometrics”, Fifth Edition, Interna-

tional Edition, McGraw-Hill, Singapore, ISBN: 978-007-127625-2. 
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deoarece acesta încă va genera coeficienți consistenți dar 
cu eficacitate mai mică41. 

2) Să nu existe heteroskedasticitate: Acest fenomen apare

în valorile reziduale când acestea nu au o variație cons-

tantă. Deși nu putem aplica testul lui White sau Park

pentru detecție pentru datele noastre panel, se poate ju-
deca după reprezentarea grafică valorilor reziduale pre-
zentă în Anexa 2; dacă aceasta ar fi avut o formă de pâlnie

atunci ar fi existat suspiciuni asupra existenței acestei
anomalii.

3) Numărul de observații trebuie să fie mai mare decât
numărul de parametri. Totalul de 228 grade de libertate
trece de acest criteriu.

4) Să nu existe multicoliniaritate: Deși metoda VIF42 de de-

tecție nu se poate aplica in cazul nostru, prin generarea

tabelului43 cu corelațiile dintre variabile se pot observa
gradele de intercalare. Regula generală este aceea că orice
valoare mai mare de 0.55 reprezintă un grad mare de co-

liniaritate și dacă teoria permite, acestea trebuie eliminate.

În cazul nostru, în relație cu LI, valori mai mari de 0.55 au

HDI, SSESP și FD, dar nu reprezintă o problemă majoră
datorită factorului temporal ce îl avem inclus în model.

Astfel nu există îngrijorarea apariției unei erori de tip 2.

5) Valorile reziduale trebuie să urmeze o distribuție normală:
Din punct de vedere vizual histograma valorilor rezidua-

le44 arată că urmărește o astfel de distribuție, iar testul

41 Econometrics Academy, 2013, “Panel data models”, disponibil la 

https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/panel-

data-models?authuser=0, accesat la 10.05.2022. 

42 Acronimul pentru “variance inflation factors”. 

43 Prezentă în Anexa 3. 

44 Prezentă în Anexa 5. 
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Jarque-Bera ne confirmă observația generând o valoare p 

= 0.5826 > α = 0.05 ce ne dictează să acceptam ipoteza 

nulă specifică testului „H0: Datele sunt distribuite nor-
mal”. 

Ținând cont că nu există impedimente din partea condițiilor, 
se poate continua cu analiza. Rezultatele tuturor abordărilor sunt 

trecute în Tabelul 3.2, unde valorile semnificative sunt îngroșate, 
iar stelele simbolizează nivelele α la care sunt semnificative45. 

Sursa 3.6 Realizat de autor 

45 *, **, *** = coeficient semnificativ la α = 1%, 5%, 10%. 
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Capitolul 4. Rezultate 

Prin folosirea OLS cu tehnica FEM s-au obținut niște re-

zultate surprinzătoare. Relația de studiu dintre HDI și LI este una 
semnificativă, dar numai două din cele 8 variabile de control au un 
efect semnificativ asupra variabilei dependente. Subcapitolul 4.1 va 

detalia exact relațiile descoperite iar subcapitolul 4.2 va elabora cau-

zalitatea Granger dintre HDI și LI. 

4.1 Rezultatele regresiei multiple 

Rezultatele obținute în Tabelul 3.2, ne permite să tragem 
următoarele concluzii: 

1) Respingem “ H0: Nu există o relație semnificativă între densi-

tatea asigurărilor de viață (LI) și HDI H0: p(HDI) ≥ α =

0.05”, deoarece valoarea noastră p este 0.0002 < α =
0.05. 

2) Nu putem respinge “H0: Există o relație pozitivă între den-

sitatea asigurărilor de viață și HDI H0: β1 ≥ 0”, deoarece

4.5692 ≥ 0.

3) Deoarece relația dintre LI și HDI este de tip log-log, in-

terpretarea se face sub formă de elasticități: 1% creștere

în HDI duce la creșterea cu 4.5692 % a valorii densității
asigurărilor de viață.

4) Relația dintre LI și SSESP fiind log-lin, interpretarea se

face astfel: dacă creștem SSESP cu o unitate, ne

așteptăm ca LI să crească cu 0.0247%.
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5) Relația dintre LI și SSEH fiind log-lin, interpretarea se

face astfel: dacă creștem SSEH cu o unitate, ne așteptăm
ca LI să scadă cu 0.0360 %.

6) Deși restul de coeficienți obținuți nu sunt semnificativi,

jumătate susțin predicția noastră în privința semnelor.

Sursa 4.1 Realizat de autor 

Deși metoda folosită este una corectă, este posibil să nu fie 

cea mai potrivită deoarece unele semne obținute la coeficienți, chiar 

dacă aceștia nu sunt semnificativi în model, se prezintă ca fiind opuși 

față de literatura cercetată. Foarte multe lucrări susțin, precum teo-

ria economica, că CPI ar trebui să aibă o relație negativă cu LI. Acee-

ași situație exista și în privința FD și DBO. Deși nu sunt multe do-

vezi în privința influenței lui TO și SSEH asupra lui LI, conform 

logicii economice aceștia ar trebui să aibă semn pozitiv. 

4.2 Cauzalitate Granger 

Testul de cauzalitate Granger a fost utilizat pentru a studia re-

lația lag(-1) și lag(-2) dintre densitatea asigurărilor de viață (LI) și 
Indicele de Dezvoltare Umană (HDI). O variabilă HDI se spune că 
Granger provoacă o altă variabilă LI dacă valorile trecute ale 
indicelui ajută la prezicerea nivelului actual de investire într-o asi-

gurare de viață. Testul Granger se bazează pe conceptul de ordona-

re cauzală. Mai mult, dacă creșterea LI determină de fapt 
schimbările în HDI, atunci, având în vedere istoria trecută a 
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creșterii densității asigurărilor de viață, valorile HDI pot fi prezi-

se46. Pentru studiul pe țări s-au creat eșantioane separate specifi-

ce unde procedeul Granger ne-a recomandat inițial vizualizarea 

efectelor pentru lag(-2) și apoi să analizăm pe lag(-1), iar pentru 
studiul pe panel s-a folosit modelul Dumitrescu-Huelin al pro-

cedeului Granger ce a putut analiza doar lag(-1) pentru eșantionul 
nostru. 

Ipoteza nulă prezentă în prima coloană a fost respinsă dacă 
probabilitatea asociată P- value > 0.1. În schimb, ipoteza nulă a 
fost acceptată dacă probabilitatea asociată P-value este < 

0.1. Rezultatele testelor de cauzalitate Granger pentru toate 

probele sunt rezumate și prezentate mai jos în Tabelele 4.2 și 4.3, și 

oferă noi perspective empirice asupra relației dintre asigurări și 
HDI. 

46 Pelekiene, V., Peleckis, K., Dudzevciute, G., Kestutis, K., 2019, „The relationship 

between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries”, Econo-

mic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32:1, 1139-1151, 

DOI:10.1080/1331677X.2019.1588765. 
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Tabelul 4.2 Rezultatele testului de cauzalitate Granger pe 

eșantionul total 

Sursa 4.2 Realizat de autor 

48



Tabelul 4.3 Rezultatele testului de cauzalitate Granger pe 

eșantioane individuale 
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Sursa 4.3 Realizat de autor 

În urma testării se pot trage următoarele concluzii: 

1) 19 din 30 de țări prezente în eșantion arată o relație
de cauzalitate Granger între variabilele LI și HDI.

2) 18 din cele 19 țări găsite, prezintă cauzalitate la lag(-
1) ce ne arată că efectul unei variabile se răsfrânge
asupra celeilalte cu o întârziere de un an. 

3) 9 din cele 19 țări, prezintă cauzalitate la lag(-2) ce imp-
lică o întârziere de doi ani în vizualizarea efectului.

4) 8 din cele 19 țări prezintă cauzalitate simultană la lag(-2)

și lag(-1).
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Figura 4.1 Diagrama Venn a concluziilor 2), 3) și 4) 

Sursa 4.4 Realizat de autor 

5) Numai Portugalia prezintă cauzalitate între variabile
exclusiv la lag(-2).

6) Portugalia, Suedia și Olanda sunt singurele țări cu cau-

zalitate bidirecțională din eșantion între variabilele LI și
HDI, unde Portugalia exclusiv la lag(-2), iar celelalte la
lag(-1).

7) La lag(-2) din 8 țări, 6 indică o relație unidirecțională de

cauzalitate Granger ce arată că HDI influențează LI. În

cazul Austriei și Danemarcei relația este inversă.
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Figura 4.2 Diagrama Venn a concluziilor 6) și 7) 

Sursa 4.5 Realizat de autor 

8) La lag(-2) din 8 țări, 7 mențin direcția efectului cons-

tant și pe lag(-1), excepția fiind Austria unde la lag(-2)

LI influențează unidirecțional HDI, iar la lag(-1) HDI

influențează unidirecțional LI.
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9) La lag(-1) din 16 țări ce prezintă o cauzalitate Gran-

ger unidirecțională, 13 prezintă această relație ca fiind

de la HDI la LI, pe când în Elveția, Danemarca și Esto-

nia relația este inversă.

Figura 4.3 Diagrama Venn a concluziilor 6) și 9) 

Sursa 4.6 Realizat de autor 

10) 11 din 30 de țări nu arată nici un fel de relație semnifi-
cativă de cauzalitate între variabile. 

11) Rezultatul analizei pe eșantionul cumulat al celor 30 de

țări (cel ce a fost folosit și pentru modelare economet-

rică), ne arată că există o relație bidirecțională între LI și 

HDI la lag(- 1). Același tip de legătură este și între 

celelalte variabile semnificative cu excepția relației 

dintre SSEH și HDI unde există doar un raport unidi-

recțional de la HDI la SSEH. 

Aceste rezultate nu ar trebui să se interpreteze ca o regulă 

generală. Deși foarte multe sunt în favoarea ipotezei că „HDI ca-
uzează Granger LI”, acestea trebuie judecate individual, specific 

fiecărei țări. Cu atât mai mult, determinarea acestor relații pot 
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ajuta oamenii de la conducerea unui stat să înțeleagă și să formule-

ze direcții corecte de dezvoltare47. 

47 Dash, S., Pradhan, R. P., Maradana, R. P., Gaurav, K., Zaki, D., Jayakumar, M., 

2018, „Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series 

evidence on causality”, Future Business Journal 4, 50-67.   
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Capitolul 5. Concluzii și propuneri 

În această lucrare am urmărit să analizez relația directă și re-

lația cauzală dintre cererea pentru asigurări de viață (LI) și Indicele 
Dezvoltării Umane (HDI), pe perioada 2010-2019, într- un panel cu 
30 de economii din zona europeană, folosind 8 variabile de control. 
Din cele 4 seturi de ipoteze cu care am debutat, am respins prima 

ipoteză nulă, deoarece am descoperit că relația este una semnifica-

tivă și am acceptat ipoteza nulă din setul al doilea, deoarece relația 

este una pozitivă. Ipotezele nule din seturile 3 și 4 au fost ambele 

acceptate datorită legăturii cauzale Granger bidirecționale descope-
rite. 

O primă concluzie la care am ajuns este aceea că rezultatul 

relației este consistent cu descoperirile lui Mare et al. (2019), iar 

rezultatul cauzalității Granger între LI și HDI este consistent cu 

cercetările lui Holsboer (1999) și ale lui Jahromi și Goudarzi 
(2014). 

Un efect al aplicării analizei Granger pe celelalte variante 
semnificative este acela că HDI are o legătură semnificativă de 
cauzalitate cu rata cheltuielilor pentru sănătate (SSEH), ceea ce 

este contraintuitiv. În mod logic, investiția în sănătate ar trebui să 

cauzeze bunăstare și nu invers. Rezultatele cauzalității Granger la 

nivel de țară sunt consistente și cu Dash et al. (2018), și cu cele la 

care au ajuns Ward și Zurbruegg (2000), în sensul că efectele sunt 

specifice țării studiate și nu se poate formula o regulă generală în 

privința direcției de cauzalitate. 

Luând în calcul rezultatele pe țări, putem să asociem cauzali-

tatea unidirecțională de la HDI la LI în majoritatea țărilor cu 
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„răspunsul la ofertă” propus de Jung (1986). Astfel, s-ar putea spune 

că în mai multe dintre țările din eșantionul nostru dezvoltarea 

educației, creșterea veniturilor și a speranței de viață determină 

creșterea cererii pentru asigurări life, dar și că extinderea acestor 
factori precedă foloasele aduse de un sistem dezvoltat de asigurări. 

O reflecție asupra rezultatelor obținute este aceea că ar trebui 

să existe determinanți mult mai puternici decât HDI asupra crește-

rii LI. Țările din zona europeană sunt printre cele mai dezvoltate 

din punct de vedere al bunăstării din lume, iar jumătate din eșantio-

nul nostru cheltuie pe asigurări de viață mai puțin de 500 EU-
RO/an. Judecând după rezultatul nostru, e greu de imaginat că în 

incremente de 4.57% pentru fiecare creștere de 1% în bunăstare, 

două țări ce se intersectează la același nivel de HDI ajung să chel-

tuiască identic pentru asigurări de viață. Diferențele între categori-

ile de țări sunt mult prea mari ca să fie justificate doar de HDI.  

Un rezultat dezbătut în literatura consultată a fost semnul 

relației cheltuielilor pentru protecție socială (SSESP) și cel al cere-

rii asigurărilor life. Hammond et al. (1967), Brown și Kim (1993), 

cu Parujan și Poorpartovi (2003), susțin că relația este una pozitivă, 

pe când Beck și Webb (2002), împreuna cu Li și Drew (2002), au 
avut rezultate negative. În cazul nostru rezultatul este unul pozitiv, 

ceea ce ne permite să ne poziționam de partea unei tabere. 

Două argumente împotriva modelului nostru sunt permi-

siunea Islandei în eșantionul de referință și adăugarea indicelui de 

dezvoltare bancară (FD). După cum se vede și în Anexa 2, Islanda 

generează două valori reziduale extreme, consecință a doi ani în care 

densitatea asigurărilor de viață a crescut de la aproximativ 60 €/an la 

1200 €/an și 660 €/an în 2016 și 2017, ca mai apoi să revină la nive-

lul inițial. Deși testările alternative (ce nu au fost incluse în această 

lucrare) au arătat că eliminarea Islandei din eșantion nu generează 
schimbări semnificative, această practică poate fi un reper pentru 
viitoarele studii. Argumentul împotriva adăugării FD este unul ba-

zat pe corelație. Outreville în 1999 arata că HDI este corelat într-o 
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proporție mare cu FD, rezultat ce îl duplicăm și care este vizibil în 

Anexa 3. De asemenea, faptul că FD are și un scor de corelație de 
aproximativ 0.75 cu variabila LI, acest lucru ar justifica eliminarea 

lui, chiar dacă în modelele lui Beck și Webb (2002) nu a fost nece-
sar. 

O altă observație ce trebuie menționată, se referă la predic-
torul ratei cheltuielilor pentru sănătate, ce s-a generat cu semn 
negativ în urma aplicării modelului, lucru care nu este în concor-

danță nici cu logica economică, dar nici cu rezultatul lui Mare et al. 

(2019), care asociază pozitiv ponderea doctorilor în populație cu 
cererea de asigurări life. 

Conform rezultatelor evidențiate în Tabelul 4.1 și semnele 

obținute la predictorul inflației (CPI), indicele de dezvoltare finan-

ciară (FD) și rata dependenței vârstnicilor (DBO) se manifestă opus 

față de așteptările furnizate de literatura de specialitate și de lo-
gică. Astfel, o primă recomandare pe care o fac este aceea ca vi-
itoarele studii similare să folosească metoda Generalized Method 

of Moments (GMM), cu abordarea lui Arellano și Bond (1991). O 
altă variantă ce se poate lua în calcul ar fi crearea unui model ce poa-

te fi aplicat individual pe toate țările ce fac parte din studiu, într-
un interval mare de timp, pentru a evita problemele ce sunt aso-

ciate analizei datelor panel și, în plus, pentru a facilita o analiză 
comparativă ce poate complementa evaluarea de cauzalitate Gran-
ger. 

Pentru extinderea studiului consider utilă adăugarea unei 

componente spațiale precum Mare et. al. (2019). Mai ales pentru 
studiile în UE, această componentă este necesară pentru a lua în 

calcul efectul de contagiune între vecinii unei țări, dar și pentru a 
separa eficient economii discrepante cum sunt cele din estul Euro-

pei față de cele din vest. Presupunând că studiul se extinde cu țări 

la nivel global, conform Beck și Webb (2002), trebuie incluse în 

analiză și diferențele instituționale și religioase. 
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Tot Beck și Webb (2002), pornind de la studiile lui 

Outreville din 1996 și 1999, recomandă calcularea unei măsuri 

alternative a densității asigurărilor de viață, folosind dolari inter-

naționali reali, sau EURO reali pentru aplicabilitate în eșantionul 

nostru. Mai exact, în loc să se aplice cursuri de schimb, primele în 

moneda locală ar trebui să fie înmulțite cu factorul de conversie al 

parității puterii de cumpărare (PPP), definit ca numărul de unități al 

monedei unei țări, necesar pentru a cumpăra aceeași cantitate de 

bunuri și servicii pe piața internă pe care ar cumpăra un EURO în 

zonele cu această monedă. Conversiile folosite de Insurance Euro-pe nu 

iau în considerare această componentă, dar HDI da. 

Ca o ultimă recomandare, folosirea factorilor de conversie 
PPP este o metodă mai precisă decât utilizarea cursurilor de schimb, 

deoarece acestea din urmă sunt distorsionate de diferențele dintre 
regimurile de schimb valutar. Mai mult, factorii de conversie PPP iau 

în considerare faptul că prețul bunurilor necomercializate în raport 

cu bunurile tranzacționate crește odată cu nivelul veniturilor unei 

economii. Deoarece beneficiul de deces al polițelor de asigurare de 

viață trebuie să acopere cheltuielile tipice ale gospodăriilor atât 

pentru bunuri tranzacționate, cât și pentru cele necomercializate, 

utilizarea ratelor de schimb influențează descendent densitatea 

asigurărilor în economiile aflate în curs de dezvoltare48.

48 Beck,  T.,  Webb,  I.,  2002,  “Economic,  Demographic  and  Institutional  

determinants  of  life  Insurance Consumption across countries”, World Bank and 

International Insurance Foundation. 
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