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ABSTRACT - scurt
Lucrarea Comportamentul în asigurări – valențe financiare prezintă o abordare
transdisciplinară și integrativă care vine să completeze literatura de specialitate existentă. Vă
propune o incursiune ambițioasă și originală asupra obiectivului principal: înțelegerea
comportamentului, aplicat punctual în domeniul asigurărilor. Sfidarea eticii și adoptarea unui
comportament inadecvat pot atrage după sine o serie de consecințe financiare. Valențele
financiare surprinse în acest demers au rolul de a justifica necesitatea identificării unui
comportament inadecvat. Modelul nostru structural ancorat în teorii și modele din literatura de
specialitate care integrează viziunea și amprenta personală, furnizează o serie de informații
relevante asupra drumului de la intenție comportamentală la comportament prin identificarea
predictorilor. Cercetarea se adresează: asigurătorului preocupat de dezvoltarea resursele umane
interne, asiguratului și potențialului asigurat responsabil de resursele financiare proprii,
instituției de învățământ care formează viitori specialiști în domeniu, cercetătorului din
domeniul finanțelor comportamentale interesat de integrarea cunoștințelor transdisciplinare și
de ce nu, publicului larg care înțelege că este parte activă a unei comunități.

Cuvinte cheie: asigurător, etică, finanțe comportamentale, impact financiar, „realități
paralele”.
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INTRODUCERE

1. Context
Devin tot mai necesare utilizarea noțiunilor transdisciplinare în vederea înțelegerii
comportamenului uman, al asigurătorului1 – al asiguratului. Consecințele adoptării unui anumit
tip de comportament sunt numeroase cu implicații de ordin financiar și nu numai.
La nivel mondial unul dintre cele mai mari dezastre financiare a apărut în anul 2008 ca fiind
repercusiunea adoptării unui comportament neetic şi/sau ilegal. Interconexiunile dintre domenii
au amplificat magnitudinea crizei financiare, iar piaţa mondială a asigurărilor a fost şi ea
afectată. Colander et al. (2009) în articolul „Criza financiară și eșecul sistemic al profesiei
economice” consemnau: „criza financiară prezintă atât o provocare etică, cât și una
intelectuală pentru economie, este o oportunitate de a-și reforma studiul, punând-o mai solid
în realitate.” Adesea s-au încălcat principii fundamentale cum ar fi: onestitatea, corectitudinea,
transparenţa şi responsabilitatea.
La nivel naţional aducem în discuţie falimentele înregistrate în România în ultimii ani: Astra
Asigurări (26 august 2015), Forte Asigurări (28 iunie 2016), Carpatica Asig (27 iulie 2016),
LIG Asigurări (27 decembrie 2016) care au generat o anumită neîncredere pe piața românească
și au creat o imagine nefavorabilă tuturor asigurătorilor. Astfel, încrederea în societățile de
asigurare pare să fie una dintre problemele majore identificate de noi. Privită din perspectiva
unui activ intangibil conform Mureşan & Armean (2016) sau văzută ca fiind un pilon al
serviciilor financiare potrivit lui Baglini (2001), încrederea în societățile de asigurare „este
fragilă și poate să fie pierdută repede” Hakanen & Soudunsaari (2012).
La nivel individual, Trevino & Nelson (2011, p. 21) consemnau: „în calitate de cetățeni
responsabili, trebuie să ne pese de milioanele de oameni care au pierdut economiile lor din
cauza lăcomiei celor de la AIG2, Citigroup, Lehman Brothers, Merrill Lynch, precum și alte
societăți financiare care au tras în jos economia mondială în 2008”. Este mai mult decât evident
că pe lângă criza de ordin financiar, există și o criză morală generatoare de probleme și
instabilitate. Astfel, chiar dacă societatea de asigurare este mai mult decât suma unor

1
2

Lucrarea de față se axează cu preponderență spre comportamentul personalului asigurătorului.
American International Group – grup financiar care se ocupă și de activitatea de asigurare.
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comportamente, considerăm necesar un astfel de demers științific. Contractul moral pe care
fiecare dintre noi îl semnează ca parte a unui întreg, implică automat și adoptarea unui
comportament adecvat. Cum definim acest comportament adecvat, râmâne de analizat.
Perspectiva transdisciplinară poate să completeze și aprofundeze abordarea disciplinară a
domeniului finanțe. Valența financiară a unui comportament poate să fie privită ca fiind o
consecință de natură pecuniară. Aceasta apare în urma transformării și materializării intenției
comportamentale într-un comportament. E timpul ca noi finanțiștii să ne focalizăm atenția
asupra prevenției unui comportament neadecvat, sau din contră, să favorizăm apariția unor
comportamente benefice prin pârghiile pe care le avem la dispoziție.
În contextul zilelor noastre, nu a fost niciodată mai urgent și mai de actualitate studierea
comportamentului în asigurări, decât acum. Complexitatea temei abordate tindem să credem că
îi oferă o importanță și o notorietate aparte. Astfel, ne-am bucura ca tot acest demers, pe care
ni-l dorim fundamentat științific să fie chiar și numai o nișă generatoare de întrebări ce vin în
cascadă putând genera şi îndoieli:
➢ E bine sau nu e bine să adopt acest tip de comportament?!
➢ Ce implicații de ordin financiar și non-financiar pot să apară?
➢ Cine sunt eu? Ce fac acum? De ce vreau să fac asta?

2. Expunerea problemei
Studierea comportamentului etic și/sau neetic a atras atenția cercetătorilor din cele mai vechi
timpuri. Totuși, înțelegerea principalilor predictori ai adoptării unui astfel de comportament și
mai cu seamă determinarea unui impact de ordin financiar rămâne greu de determinat. Sunt
multe răspunsuri pe care finanțistul este mai mult decât obligat să le caute și în alte domenii.
Ignorarea unor valențe psihologice de exemplu, pot atrage după sine cercetări neconcludente.
În ultimul timp, se resimt tot mai puternic influențele economiei comportamentale și a finanțelor
comportamentale în literatura de specialitate. Potrivit lui Bruni & Sugden (2007) acestea „se
bazează pe abordările teoretice și metodologice ale psihologiei în explicarea fenomenelor
economice”. Chiar dacă cercetarea comportamentală trebuie să se realizeze din perspectivă
interdisciplinară și integrativă, a rămas de multe ori în fază conceptuală, cel puțin pentru
domeniul asigurărilor și cu atât mai mult, în contextul românesc.
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Nu este deloc ușor să trasezi o linie și să determini un impact de x lei, mai cu seamă să evaluezi
comportamente și să „etichetezi” decizii ca fiind etice sau neetice, corecte sau imorale.
Problema trebuie să fie înțeleasă în toată complexitatea ei, chiar dacă cu fiecare unghi de
poziționare această devine tot mai neclară, dar în fapt incitantă şi provocatoare.
3. Scopul și întrebările de cercetare
Având în vedere scopul nostru general, chiar dacă este unul îndrăzneț, acela de a înțelege mai
bine intenția și comportamentul uman în vederea determinării unui impact financiar și nonfinanciar, o serie de întrebări ne-au ghidat pe întreg demersul științific:
-

Este etica un subiect de actualitate pe piața românească de asigurare?

-

Care sunt factorii principali care influențează comportamentul neetic în cadrul

societăților de asigurare?
-

Cum influențează acești factorii angajararea în comportamente neetice?

-

Dorința de a deține mai mulți bani poate să reprezinte o acțiune conștientă de angajare

în comportamente neetice?
-

Care sunt consecințele financiare și non-financiare atrase de angajarea în astfel de

comportamente?
Ne propunem să completăm pe cât posibil diferențele dintre conceptele teoretice și să validăm
empiric un model care să furnizeze noi informații relevante pentru domeniul cercetat. Mai mult
decât atât, ne dorim să identificăm și drumul de la intenție spre comportament, având ca reper
o axiomă ignorată de mulți cercetători și anume: nu toate intențiile noastre se transformă în
decizii.

4. Metodele de cercetare abordate
Diferitele perspective ale cercetătoriilor au atras o varietate de metode de cercetare. Având în
vedere scopul și întrebările de cercetare formulate mai sus, am considerat adecvată utilizarea
atât a metodelor cantitative, cât și a metodelor calitative de cercetare. Astfel, am avut
posibilitatea de a reflecta asupra subiectului abordat prin interpretări active și reflecții
personale.
Modelele cantitative se axează în principal pe identificarea cauzelor și determinarea impactului
fenomenului analizat, în schimb, metodele calitative se focalizează pe înțelegerea și resorturile
comportamentelor.
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În cadrul acestei lucruri s-au utilizat: analiza critică, analiza comparativă, metoda teoriei
empirice (analiza de document), analiza exploratorie și confirmatorie, modelarea prin ecuații
structurale și alte tipuri de analize.

5. Organizarea tezei de doctorat
Lucrarea de față este structurată pe 4 capitole, după cum urmează:
Primul capitol Abordări teoretice și empirice ale eticii și "realităților paralele" a fost
elaborat cu scopul de a înțelege noțiunile cheie. Etica și imposibilitatea determinării realității
sunt într-o strânsă corelație. Capitolul prezintă informații identificate în literatura de specialitate
cu privire la importanța eticii, a codurilor etice, a recunoașterii practicilor neetice, precum și
rolul informației financiare. Mai mult decât atât, am identificat și am prezentat diferite carențe
ale pieței românești de asigurare. În final, am conturat câteva puncte de referință în vederea
elaborării unui cod de etică adecvat.
Capitolul II. Comportamentul: valențe economice și psihologice cuprinde informații atât din
abordările disciplinare ale economiei, finanțelor, asigurărilor, psihologiei, cât și informații
transdisciplinare. Printr-o analiză critică a cuvântului „comportament” din cele două mari
perspective: economică și psihologică, am identificat în literatura de specialitate diverse studii,
teorii, modele, predictori care conduc sau favorizează angajarea în comportamente neetice.
Capitolul III. Studiul privind comportamentul neetic al angajatului din asigurări a fost
elaborat pe baza capitolelor anterioare. În cadrul acestui capitol, se regăsesc dovezi empirice cu
privire la predictorii care influențează angajarea în comportamente neetice. Capitolul propune
un model structural propriu.
Capitolul IV. Impactul financiar al comportamentului neetic în asigurări. Elaborarea
lucrării a avut la bază o permanentă interogație asupra cuantificării depline a impactului
financiar cauzat de adoptarea unui comportament neetic. Rolul acestui capitol este de a prezenta
diverse valențe de ordin financiar apărute pe piața asigurărilor.
Lucrarea se închide cu concluziile finale cu privire la demersul științific realizat.
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SINTEZA: CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ȘI EMPIRICE ALE ETICII ȘI
"REALITĂȚILOR PARALELE"
În cadrul acestui prim capitol am prezentat conceptele fundamentale utilizate în lucrare axate
pe următorii termeni: asigurare, comportament, etică și „realități paralele”. Conform lui
Latorre & Farinós (2015) măsurarea comportamentului etic „nu este un lucru uşor de făcut”,
dar problemele apar în delimitarea dintre bine și rău, corect și greșit. Economiştii precum: John
Nash, Hal Varian, Matthew Rabin şi Ernst Fehr (citaţi de Akerlof & Kranton, 2011, pag. 18)
atrag atenţia asupra noţiunii de corectitudine şi susţin faptul că oamenii vor să fie atât corecţi,
cât şi trataţi corect.
Am constatat faptul că etica a primit diverse valențe în timp: filozofice, morale, economice,
religioase; iar dificultatea definirii conceptelor a condus spre contradicții terminologice.
Codurile etice au rolul de a reglementa comportamentul profesional al asigurătorului. Conform
lui Webley & More (2003) există o legatură semnificativă între existența codurilor etice și
performanța financiară a unei societăți. În situaţia în care principiile etice sunt încălcate,
angajatul recurge la diverse practici neetice. Chiar dacă comportamentul și practica nu au
același statut teoretic, angajarea într-o practică implică și adoptarea unui anumit tip de
comportament. Barrett (2005, pag. 56-59) realizează o selecţie a practicilor neetice în domeniul
asigurărilor: abuz în subscriere; fals în declaraţii; falsa primă de asigurare; frauda; împărţirea
comisionului de asigurare; modificarea poliţei ș.a. Toate aceste practici privesc
comportamentul asigurătorului.
În acest sens, primul studiu vizează accesibilitatea și conținutul codurilor etice ale
asigurătorilor din România, iar în cadrul celui de-al doilea studiu ne-am propus să identificăm
realitățile paralele din situațiile financiare. În urma analizei de document realizată, am constatat
faptul că la începutul anului 2018, aproximativ 10% din codurile de etică/ conduită sunt publice
pe site-urile oficiale, deși nu negăm existența acestora la nivel intern. Situaţiile financiare
trebuie să reflecte realităţi economico-financiare şi acestea nu trebuie să sfideze corectitudinea,
standardele şi etica. Din păcate, pe piața românească de asigurare, auditorii autorizați de ASF
au formulat o serie de opinii cu rezerve. În cazul în care identificăm „realități paralele” este
esenţial să găsim cauzele şi să cuantificăm efectele produse. Chiar dacă nu este un lucru uşor
de sintetizat, subiectul este mai degrabă sensibil şi trebuie tratat cu multă delicateţe.
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SINTEZA: CAPITOLUL II. COMPORTAMENTUL: VALENȚE ECONOMICE ȘI
PSIHOLOGICE

Prezentul capitol are rolul de a surprinde fundamentele teoretice și empirice oferite de literatura
de specialitate. Astfel, ne propunem să realizăm o analiză critică a conceptului „comportament”
din două mari perspective: economică și psihologică, pe cele 3 mari nivele de analiză:
individual, de grup și organizațional. Dorim să surprindem pe cât posibil abordări, teorii,
modele și predictori care conduc sau implică comportamentul în asigurări.
În vederea identificării unui comportament, literatura de specialitate propune o serie de teorii și
modele precum: Teoria acțiunii raționale - TRA (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein,
1980), Teoria comportamentului planificat - TPB (Ajzen , 1985; 1991), Modelul interacțiunii
persoană-situație (Trevino, 1986), Modelul integrat de înțelegere a comportamentul etic în
organizații (Stead, Worrell & Stead, 1990), Modelul rețelei sociale (Brass, Butterfield &
Skaggs, 1998). Punctual, în domeniul asigurărilor TRA/TPB au fost aplicate Fletcher &
Hastings (1984), Omar & Owusu-Frimpong (2007), Haron, Ismail, & Razak (2011), Innan &
Moustaghfir (2012), Zaharie (2013), Nosi et al., (2014), Nosi et al., (2017).
Multe informaţii legate de comportament se regăsesc în psihologie care de-a lungul timpului au
condus la conturarea ştiinţei comportamentelor. Cele mai cunoscute abordări întâlnite și sub
formă de teorii sunt: psihoanalitică, behavioristă, umanistă ș.a. Psihologii s-au axat pe
înțelegerea mecanismelor de funcționare a unui comportament din perspectiva personalității,
emoțiilor, creierului ș.a., ignorând de cele mai multe ori dimensiunea și impactul financiar.
În schimb, economiștii clasici au studiat comportamentul dintr-o perspectivă financiară,
fiecărui comportament i s-a atribuit o valoare – banul, utilizând adesea acest concept pentru a
analiza particularitățile pieței de asigurare, a înțelege ce anume îl determină pe om să
achiziționeze o asigurare sau cum anume se comportă angajații. Treptat, finanțele
comportamentale sau psihologia economică integrează știința economică în contexul
psihologic, iar evoluția demersului științific se resimte.
La nivel macroeconomic, economiștii au abordat „comportamentul” piețelor de asigurare
făcând recurs la:

- factorii economico-financiari precum venitul, inflația, rata dobânzii,

coeficientul Gini, rata șomajului și utilizați în lucrările de referință realizate de: Outreville
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(1996), Truett & Truett (1990), Outreville (1996), Beck & Webb (2003), Elango & Jones
(2011), Chang & Lee (2012), Kjosevski (2012), Dragoș (2014), Novović Burić et al., (2017),
Dragoș et al., (2017) ș.a. - factorii de natură socio-demografică: vârsta: Truett & Truett (1990),
Browne & Kim (1993), Beck & Webb (2003), Feyen, et al., (2011); urbanizarea: Hwang & Gao
(2003), Curak, et al., (2013), Dragoș

(2014), Dragoș et al., (2017); dezvoltare umană:

Outreville (1996), Mureșan & Armean (2017); educația: Gandolfi & Miners (1996), Li et al.,
(2007), Kjosevski (2012), Goedde-Menke et al., (2014), Dragoș et al., (2017); - factorii
instituționali: Beck & Webb (2003), Kjosevski (2012), Lee & Chang (2015), Dragoș et al.,
(2016), Dragoș et al., (2017); - factorii culturali: Park, Borde, & Choi (2002), Chui & Kwok
(2008; 2009), Park & Lemaire (2011, 2012), Mare et al., (2016).
În schimb, la nivel microeconomic economiștii s-au axat cu preponderență în analiza
comportamenului asiguratului (a se vedea: Anderson & Nevin, 1975; Papon, 2008; Mureșan &
Armean, 2016; Dragoș, Dragoș & Mureșan, 2017 ș.a.), iar lucrări precum Haron, Ismail, &
Razak (2011), Innan & Moustaghfir, (2012) abordează subiecte precum: comportamentul
angajatului în asigurări.
Capitolul prezintă și o diagnoză a principalilor factori ai comportamentului etic și neetic. Astfel,
predictorii individuali surprind caracteristici precum: vârsta, naționalitatea, religia, satisfacția
personală, educația, machiavelisimul, judecata etică, genul, locus de control ș.a. De exemplu,
genul este variabila care a primit o importanță deosebită în literatura de specialitate. Studiile în
care diferențele de gen au fost statistic semnificative au conchis prin faptul că femeile nu sunt
așa dispuse să se ancoreze în acțiuni neetice în comparație cu bărbații (a se vedea Cohen, Pant
& Sharp, 2001). În cazul asigurărilor, lucrarea lui Barnett & Karson (1989) centrată pe 513
angajați din domeniu, a validat ipoteza prin care femeile sunt mai etice decât bărbații în 6 din
cele 10 scenarii propuse. Chiar dacă majoritatea rezultatele acestor studii sunt în concordanță
cu teoria lui Gilligan, Skoe et al., (2002) atrag atenția că doar această variabilă nu poate conduce
la „predicții încrezătoare”.Mai mult decât atât, sfera predictorilor organizaționali este și ea
generoasă: mărimea organizației, existența codurilor etice, climatul etic, cultura, recompensele
ș.a., de exemplu, societăților care dețin coduri de etică ( a se vedea Adams et al., 2001; Trevino
& Weaver, 2001; Kaptein, 2011) frecvența apariției unor comportamente neetice este mai mică
în comparație cu celelalte societăți.
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SINTEZA: CAPITOLUL III. STUDIUL PRIVIND COMPORTAMENTULUI
NEETIC AL ANGAJATULUI DIN ASIGURĂRI
Studiul are la baza următoarele teorii/ modele: Teoria acțiunii raționale (Fishbein & Ajzen,
1975; Ajzen & Fishbein, 1980), Teoria comportamentului planificat (Ajzen, 1985; 1991),
Modelul interacțiunii persoană-situație (Trevino, 1986), Modelul integrat de înțelegere a
comportamentul etic în organizații (Stead, Worrell & Stead, 1990), Modelul rețelei sociale
(Brass, Butterfield & Skaggs,1998), completat de alte studii: Crowne & Marlowe (1960);
Kahneman & Tversky (1981); Goldberg et al., (2006); Iliescu, Popa, & Dimache (2015) ș.a.
Acesta a fost elaborat având principal scop studierea comportamentului angajatului din cadrul
societăților de asigurare românești. Cu alte cuvinte, ne-am propus identificarea predictorilor
care influențează angajarea în comportamente neetice. Modelul de cercetare propus este
reprezentat cu ajutorul figurii de mai jos:
Predictori individuali
(F)
H9
H9
Atitudine
H9

(A)
H1

H9
Norma subiectivă

H2

Intenție
comportamentală

(B)

(D)
H3

H10

H5

Comportament
neetic
(E)

H4

H10
Control perceput
H10

(C)

Predictori organizaționali
(G)
Figura nr. 1 Model de cercetare propus
Sursa: prelucrări personale

În continuare, capitolul oferă informații cu privire la instrumentul de cercetare (chestionar, 105
itemi), proprietățiile psihometrice ale scalelor utilizate, construirea celor patru scenarii, modelul
și ipotezele de cercetare, metodologia cercetării, reprezentativitatea eșantionului, extrapolarea
rezultatelor, participanții (N=409 angajați), procedura de lucru, fidelitatea instrumentului,
rezultatele studiului, concluzii, implicații, limite și direcții viitoare de cercetare.
Analiza s-a realizat în programul ADANCO 2.1.1. în vederea modelării ecuațiilor structurale.
Aceasta este o tehnică statistică folosită pentru analizarea modelelor care conțin variabile
latente (a se vedea Meyers, Gamst & Guarino, 2016). Așteptările noastre cu privire la rezultate
au fost în mare parte confirmate (a se vedea Tabelul nr. 1, Tabelul nr. 2 și Tabelul nr. 3).
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Tabel nr. 1 Ipoteze de cercetare principale
Ipoteză
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

Conținut
Atitudine – Intenție
Norma Subiectivă – Intenție
Control Perceput – Intenție
Control Perceput – Comportament
Intenție – Comportament
Cod etică – Intenție
Nivelul de dezvoltare – Intenția
Intensitatea relației – Intenția
Sursa: prelucrări personale

Validare
Da
Da
Parțial
Da
Da
Nu
Da
Parțial

Ipotezele de cercetare secundare ne oferă o serie de informații suplimentare cu privire la
angajarea în comportamente neetice. Tabelul nr. 2 și ipoteza H9 vizează predictorii individuali.
Tabel nr. 2 Conținut ipoteza secundară H9
Conținut
Vârstă – Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție/ Comportament
Gen- Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/ Comportament
Educație - Normă Subiectivă/ Control Perceput/
Educație – Atitudine/ Intenție comportamentală/ Comportament
Vechime asigurari – Atitudine
Vechime asigurari - Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/ Comportament
Funcție de executie - Normă Subiectivă/ Control Perceput/
Functie de executie – Atitudine/Intentie/ Comportament
Triada Neagră/ Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/
Comportament
Venit – Intenție comportamentală
Venit - Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Comportament
Nevoia - Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/ Comportament
Intensitatea relației - Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/
Comportament
Nivel de dezvoltare - Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală
Nivel de dezvoltare – Comportament

Validare
Nu
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Nu

Sursa: prelucrări personale

Tabelul de mai jos, surprinde ipoteza H10 care vizează predictorii organizaționali.
Tabel nr. 3 Conținut ipoteza secundară H10
Conținut
Corectitudinea Organizațională - Atitudine/ Normă Subiectivă/ Control Perceput
Corectitudinea Organizațională - Intenție comportamentală/ Comportament
Recompensă comportament etic - Atitudine/ / Intenție comportamentală/ Comportament
Recompensă comportament etic - Normă Subiectivă/ Control Perceput
Cod etic – Atitudine
Cod etic - Normă Subiectivă/ Control Perceput/ Intenție comportamentală/ Comportament
Sursa: prelucrări personale

Validare
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu

S-a avut în vedere elaborarea unui model calibrat pe datele noastre şi să fie totodată, cât mai
aproape de realitate. În acest sens, asigurătorul are la dispoziția sa o serie de modalități prin
care poate să prevină apariția comportamentelor neetice în cadrul organizației.
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SINTEZA: CAPITOLUL IV. IMPACTUL FINANCIAR AL COMPORTAMENTULUI
NEETIC ÎN ASIGURĂRI
Prin prezentul capitolul ne propunem să surprindem pe cât posibil costul unui comportament
neetic, chiar dacă sintagma impact financiar al comportamentului neetic ascunde o serie de
valențe greu cuantificabile. Demersul acestui capitol are rolul de sublinia importanța
identificării comportamentelor neetice, a „realităților paralele” și nu numai.
Comportamente neetice ale asigurătorilor români care au debutat la nivel individual, au luat
amploare la nivelul unui grup greu de estimat ca și componență, și s-a manifestat la nivel
organizațional și nu numai, au atras după sine o serie de consecințe de ordin financiar și nonfinanciar. În acest sens, coordonatele financiare au fost surprinse cu ajutorul a două studii de
caz care au avut ca principal scop cuantificarea comportamentului neetic în asigurări la nivelul:
Fondului de Garantare a Asiguraților, Bugetului de stat, Bugetului Asigurărilor Sociale,
respectiv intrarea în vigoare a Normei ASF numărul 20 din 2017, art. 32. De exemplu,
consecințele financiare la nivelul Fondului de Garantare a Asiguraților pentru anii 2016, 2017
și 2018 s-au ridicat la 625 de milioane de lei din care: 376 de milioane plătiți pentru clienții
Asigurătorului A, 238 de milioane pentru clienții Asigurătorului B, respectiv 11 milioane pentru
clienții Asigurătorului C (am folosit denumirea generică: Asigurător pentru a păstra identitatea
societăților de asigurare). La nivelul unei prime abordări, în vederea reîntregirii Fondului de
Garantare a Asiguraților (FGA) cu cele 625 milioane de lei și având în vedere faptul că pe
segementul asigurărilor generale contribuția este de 1% din primele de asigurare, în fapt,
primele ar trebui să crească de 7.78 ori pentru a acoperi aceste plăți. Cu alte cuvinte, în anul
2019 piața asigurărilor generale ar trebui să crească aproximativ de 8 ori, față de anul 2018.
Comportamentul inadecvat al unor asigurători de referință români a fost estimat ca și cost la
milioane de euro. Dincolo de această cuantificare, râmâne ca o direcție viitoare de cercetare
legătura dintre falimentul unui asigurător și încrederea în piața de asigurare. ASF-ul poate să
corecteze comportamentele neetice ale asigurătorului prin rolul deosebit pe care-l deține în
funcționarea și supravegherea piețelor financiare. La nivel de asigurător, o pârghie financiară
pe care acesta o are la dispoziție este recompensarea comportamentului etic la locul de muncă
(a se vedea rezultatele noastre obținute în cadrul capitolului anterior). Iar la nivel de angajat,
odată asumată deontologia profesională, cazierul profesional ar trebui să fie o carte de vizită
care să aducă plus valoare asigurătorului.
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CONCLUZII GENERALE
Lucrarea Comportamentul în asigurări – valențe financiare oferă o perspectivă
transdisciplinară asupra subiectului abordat. Încă de la început dorim să subliniem
complexitatea înțelegerii comportamentului uman, a consecințelor nefaste instigate de
comportamente neetice, precum și dificultatea de a le cuantifica. În acest context, nu avem
pretenția de a crede că am epuizat acest subiect, ci mai degrabă considerăm că lucrarea de față
vine să reliefeze financiar și nu numai, importanța identificării unui comportament inadecvat.
Prezenta lucrare debutează cu o serie de întrebări stimulatoare care ne-au ghidat demersul
științific, iar în final, dorim să prezentăm răspunsurile noastre:
Este etica un subiect de actualitate pe piața românească de asigurare?
- Etica a fost și este cu siguranță un subiect de actualitate. În cadrul primului capitol, am realizat
o radiografie a literaturii de specialitate atât la nivel teoretic, cât și la nivel empiric. Cu ajutorul
unei analize de document am revizuit sistematic codurile etice ale asigurătorilor români. Tot
acest proces iterativ ne-a condus la enunțarea unor principii etice care pot fi ancorate în orice
moment în cultura organizațională a oricărui asigurător. La polul opus, costul financiar al
sfidării eticii este neîncrederea, iar rezultatele noastre (Mureșan & Armean, 2017) au arătat că
persoanele care au încredere mare în asigurător sunt de 2.25 ori mai predispuse să subscrie un
contract de asigurare, în comparație cu persoanele care au un nivel scăzut de încredere. Etica
râmâne un subiect delicat și de actualitate.
Care sunt factorii principali care influențează comportamentul neetic în cadrul societăților de
asigurare și cum influențează angajararea în comportamente neetice?
Cele două capitole (II și III) prezintă detaliat răspunsul la această întrebare. Având la bază o
riguroasă documentare științifică transdisciplinară prezentată în cadrul Capitolului al II-lea, am
realizat și validat cu ajutorul ecuațiilor (SEM) un model structural prezentat în Capitolul al IIIlea. Rezultatele noastre empirice au arătat faptul că atitudinea favorabilă, norma subiectivă și
controlul perceput influențează intenția comportamentală, care la rândul ei are un efect puternic
și direct asupra comportamentului. Mai mult decât atât, angajații care au o experiență mai mare,
un nivel de dezvoltare inferior și care nu au fost recompensați în trecut pentru angajarea în
comportamente etice, au atitudini neetice. Norma subiectivă și controlul perceput sunt
influențate de corectitudinea organizațională, nivelul de dezvoltare, triada neagră, deținerea
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unei funcții, nivelul de educație al angajatului. Comportamentul neetic este influențat în mod
indirect de recompensarea financiară anterioară a comportamentului etic.
Dorința de a deține mai mulți bani poate să reprezinte o acțiune conștientă de angajare în
comportamente neetice?
Surprinzător pentru noi, o parte din angajați au specificat sume de bani pentru care aceștia ar fi
dispuși să se angajeze în comportamente neetice. Nu cuantumul acestora ne-e atras atenția, ci
intenția neetică conștientizată și justificată prin foloase de ordin financiar.
Care sunt consecințele financiare și non-financiare atrase de angajarea în astfel de
comportamente?
- Valențele financiare pot îmbrăca forme precum: situațiile financiare, salariul, șomajul,
contribuții, taxe, impozite, valoarea societății ș.a. toate afectate de angajarea în comportamente
neetice. Valențele non-financiare exemplificate prin: pierderea siguranței la locul de muncă,
resimțirea sentimentelor de injustiție, scăderea încrederii, compromiterea reputației și a
imaginii asigurătorului/ angajaților, privare de libertate, scăderea încrederii ș.a. sunt doar câteva
exemple care să contureze natura complexă a consecințelor.
Acest demers reprezintă un prim pas spre studierea comportamentului în asigurări, a identității
specialiştilor din domeniul asigurărilor și a valențelor financiare apărute ca o consecință a unui
comportament neetic. Considerăm faptul că informaţiile prezentate sunt relevante atât la nivel
microeconomic, cât și la nivel macroeconomic. Am obţinut informații cu privire la predictorii
care favorizează apariția comportamentelor neetice și am exemplificat pe cât posibil
magnitudinea unui comportament manifestat izolat sau la nivelul unui grup organizat.
În ceea ce privesc contribuțiile personale al prezentei lucrări, acestea au atât un caracter
teoretic, cât și empiric. Astfel, sintetizăm următoarele aspecte:
- argumentarea la nivel teoretic și empiric privind necesitatea unei abordări transdisciplinare;
- folosirea transdisciplinarității privind tema: Comportamenului în asigurări – valențe
financiare având drept reper abordarea disciplinară a finanțelor;
- analize critice asupra conceptelor cheie: comportament, asigurări, etică și discutarea
delimitărilor conceptuale;
- analize de documente a codurilor etice și a rapoartelor de audit ale asigurătorilor români;
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- abordarea subiectului atât la nivel microeconomic, cât și macroeconomic folosind abordarea
de tip engl. bottom-up (particular spre general) și abordarea engl. top-down (general spre
particular).
- plasarea pieței românești de asigurare pe harta Europei cu ajutorul analizei multivariată
(analiza componentelor principale și analiza cluster) și a altor modelări econometrice
valorificate în studii de specialitate publicate.
- analize exploratorii și confirmatorii (SEM) asupra predictorilor care influențează angajarea
în comportamente neetice;
- crearea unei baze de date proprii cu ajutorul chestionarului aplicat;
- realizarea unui model structural propriu ancorat în teorii și modele din literatura de
specialitate care surprinde și amprenta personală;
- testarea și validarea propriului model care completează studiile din domeniu finanțelor
comportamentale;
- testarea și validarea TRA și TPB în contextul angajatului român din asigurări;
- drumul de la intenție comportamentală neetică către comportamentul neetic;
- justificarea identificării comportamentelor inadecvate prin exemple și spețe care cuantifică
financiar implicațiile acestora.
În ceea ce privesc implicaţiile practice, societăţiile de asigurare odată deţinând şi integrând
informaţii furnizate de cercetarea realizată, ar putea obţine rezultate favorabile în ceea ce
priveşte depistarea comportamentelor inadecvate. Beneficiile de natură financiară al unui astfel
de demers s-ar materializa prin reducerea diferitelor costuri și poate chiar, diminuarea riscului
de apariție al falimentului.
În vederea protejării consumatorului de asigurare, asumarea principiilor etice enunțate în cadrul
primului capitol al prezentei lucrări, de către toți actorii care sunt parte integrantă ai pieței de
asigurare, reprezintă în viziunea noastră, condiția primară de rezolvarea a problemelor generate
de comportamente inadecvate.
Cercetarea se adresează: asigurătorului preocupat de dezvoltarea resursele umane interne,
asiguratului și potențialului asigurat responsabil de resursele financiare proprii, instituției de
învățământ care formează viitori specialiști în domeniu, cercetătorului din domeniul finanțelor
comportamentale interesat de integrarea cunoștințelor transdisciplinare și de ce nu, publicului
larg care înțelege că este parte activă a unei comunități.
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La modul punctual, se pot aborda ca și direcții viitoare de cercetare multiple subiecte care
abordează comportamentul în asigurări: legătura dintre activele intangibile (încrederea,
capitalul uman, conduita profesională) și performanțele financiare ale asigurătorului, impactul
financiar al intervențiilor de dezvoltare profesională, implicații ale neuroștiinței asupra
productivității asigurărilor de viață, studierea predictorilor care produc devianțe ale pieței de
asigurare ș.a.
Lucrarea împărtășește cu dumneavoastră, cititorii, viziunea personală asupra temei:
comportamentul în asigurări - valențe financiare, dar totodată, vă rămâne posibilitatea de a
îmbunătăți cercetarea prin experimentarea subiectivității personale asupra obiectivității temei
sau a obiectivității personale asupra subiectivității temei. Acest joc de cuvinte: obiectivitatea,
subiectivitatea și complexitatea temei, ii oferă unicitate și actualitate acestei abordări personale.
Permanenta interograție asupra cuantificării din perspectiva financiară a unui comportament
neetic, ne-a condus spre a crede faptul că, mai cu seamă astăzi, rolul finanțistului nu se oprește
la preocuparea finanței. El este într-o deplină căutare de suflet, vigilent la ce se întâmplă în jurul
lui și pare mai preocupat de propriul comportament.
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Cadrul legislativ
Coduri fiscale,
Rapoarte ASF,
Lege nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 28 octombrie 2015.
Norma nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul
asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 13.03.2014.
Norma nr. 14/2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din
domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 140
din data de 24 februarie 2016.
Norma nr. 18/ 2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea
societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 13 iulie 2017 și în vigoare din 1
august 2017.
Norma nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către
societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, publicată în
Monitorul Oficial nr. 834 din data de 9 noiembrie 2015.
Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 624 din 01 august 2017.
Norma nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de
reasigurare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 268 din data de 8
aprilie 2016.
Norma nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul
asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 207 din data de
27 februarie 2017.
Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor
care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din data de 4 ianuarie
2016.
Norma nr. 6/2017 din 7 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de
asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de
Supraveghere Financiară nr. 41/2015, publicată în Monitorul Oficial, nr.
245 din 10 aprilie 2017.
Ordin nr. 113119 din 23 iunie 2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile
minime care trebuie publicate anual de către asigurători, publicat în
Monitorul Oficial, nr 630 din 21 iulie 2006.
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