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 מבוא
נספח זה מציג את תוצאות האמידות האקונומטריות שבוצעו במסגרת מחקר ביטוחי 

הבריאות שבחן את השפעת התמריצים הכלכליים על מכירות סוכני הביטוח בתחום הבריאות 

(. הנספח מציג את משוואות האמידה ואת יחידת התצפית מחקר ביטוחי הבריאות)להלן 

 ן.בכל אחת מהאמידות, ומציג את תוצאותיה

חלוקת המסמך מקבילה לחלוקת הפרקים במחקר ביטוחי הבריאות, וכל נספח ממוספר 

 במספר של הפרק התואם לו במחקר.

 : רגרסיית "סדר הכדאיות" 3.1.2נספח לפרק 
כפי שצוין בגוף המחקר, מטרת הניתוח היא לבחון האם מיקומה של חברת ביטוח במיקום 

נתון בסדר הכדאיות אצל סוכן ביטוח צפוי להשפיע על נתח השוק שלה אצלו. בפרט, האם 

 מיקום גבוה )נמוך( בסדר הכדאיות צפוי להביא לנתח שוק גבוה )נמוך(. 

על מנת לפקח על משתנים נוספים שביכולתם להשפיע על נתחי השוק הנמכרים, אמדנו את 

 משוואת הרגרסיה הבאה: 

(1) 𝑀𝑆𝑖𝑓𝑡 =  𝛽0 +  ∑𝑗=1
5 ∑𝑘=1

5 𝛽𝑗𝑘(𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑟𝑎𝑛𝑘𝑗𝑖𝑓𝑡  𝑋 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑜𝑓_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠𝑘𝑖𝑡)

+  𝑋𝑖𝑓𝑡
′ 𝛿 +  𝛾𝑖 + 𝜆𝑓 +  𝜂𝑡 +  𝜖𝑖𝑓𝑡 

 

הוא משתנה קטגורי המייצג  𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑟𝑎𝑛𝑘𝑗𝑖𝑓𝑡. שנה t-חברת ביטוח, ו f, הוא סוכן iכאשר 

 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑜𝑓_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠𝑘𝑖𝑡של החברה אצל הסוכן באותה שנה; (jאת "דירוג הכדאיות" )

הוא וקטור  𝑋הוא משתנה קטגורי המייצג את מספר החוזים שהיה לסוכן בשנה נתונה; 

-ברמת החברה משתנים מסבירים הכולל את הגיל הממוצע של המבוטחים להם מכר הסוכן

שנה. כמו כן, במשוואה -לוג המחיר הממוצע של הפוליסות שמכר באותה חברהשנה ואת 

כלולים משתני דמי לסוכן, חברה ושנה. יחידת התצפית של הרגרסיה היא סוכן נתון, בחברה 

 שנה(. -חברה-נתונה, בשנת מכירה נתונה )סוכן

המייצגים את השינוי בנתח השוק  𝛽𝑗𝑘 וקטור האומדים האומדים הרלוונטי לניתוח הנוכחי הם

החזוי של חברה מסוימת, בהינתן המיקום שלה בסדר הכדאיות אצל הסוכן ומספר החוזים 

( מציגה 1עמודה ) (.1של משוואה ) שיש לסוכן. הטבלה הבאה מציגה את תוצאות האמידה

ידה ( מציגה את תוצאות האמ2את תוצאות האמידה על מלוא תקופת המחקר, ועמודה )

 1בלבד. 2018-2015לתקופה של 

 תוצאות אמידת ניתוח "סדר הכדאיות": 1טבלה 

 (1) (2) 

VARIABLES 
תקופת המחקר 

 המלאה
2018-2015  
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1b.rev_rank#2.n_contracts -16.44*** -15.94*** 

 (1.422) (2.300) 

1b.rev_rank#3.n_contracts -27.01*** -27.12*** 

 (1.566) (2.469) 

1b.rev_rank#4.n_contracts -34.21*** -35.61*** 

 (1.722) (2.678) 

1b.rev_rank#5.n_contracts -42.47*** -42.41*** 

 (2.030) (2.949) 

2.rev_rank#2.n_contracts -27.27*** -29.10*** 

 (1.975) (2.929) 

2.rev_rank#3.n_contracts -35.24*** -37.03*** 

 (1.719) (2.662) 

2.rev_rank#4.n_contracts -39.52*** -40.76*** 

 (1.774) (2.688) 

2.rev_rank#5.n_contracts -45.51*** -46.19*** 

 (2.038) (3.001) 

3.rev_rank#3.n_contracts -40.19*** -42.32*** 

 (2.630) (3.802) 

3.rev_rank#4.n_contracts -45.37*** -46.87*** 

 (2.199) (3.155) 

3.rev_rank#5.n_contracts -47.27*** -51.09*** 

 (2.251) (3.203) 

4.rev_rank#4.n_contracts -46.30*** -50.27*** 

 (4.935) (5.659) 

4.rev_rank#5.n_contracts -53.81*** -55.02*** 

 (3.038) (3.943) 

Constant 102.2*** 103.9*** 

 (3.135) (4.206) 

   

Observations 19,835 12,904 

R-squared 0.101 0.085 

Number of Agent-Firm 7,158 5,922 

Firm FE Yes Yes 

Year FE Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 חברה. -רובסטיות. משתנה הפאנל הוא סוכןתקן -מופיעות סטיות

הקבוצה המושמטת מהפלט היא קבוצת הסוכנים להם יש חוזה אחד בלבד, ועל כן גם חברה 

בלבד. כל האומדים המופיעים בטבלה משקפים קיטון בנתח השוק ביחס  1בדירוג כדאיות 

לקבוצה זו. ניתן לראות שכל המקדמים שליליים ומובהקים. עם זאת, יש לבחון את המקדמים 

בחון אם "טיפוס" בסדר הכדאיות צפוי להביא לנתח שוק גדול עבור כל מספר חוזים כדי ל

ההפרש  –יותר עבור חברת ביטוח. לשם כך נבחנו הפרשי המקדמים בתוך כל מספר חוזים 

סוכנים בעלי שני חוזים; ההפרש בין דירוגים אלו עבור סוכנים עבור  2-ו 1בין דירוג כדאיות 

רשים בין המקדמים הם בכיוון החזוי, ואת בעלי שלושה חוזים, וכו'. הניתוח בחן אם ההפ

 רמת המובהקות שלהם. הטבלה הבאה מציגה את תוצאות הבדיקה.

 השפעת מעבר דירוג בסדר הכדאיות: 2טבלה 
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מספר 

 חוזים

 קיטון בנתח השוק החזוי )ביחס לחברה שמעליה בדירוג הכדאיות(

בדירוג הכדאיות 2חברה  בדירוג הכדאיות 3חברה   בדירוג הכדאיות 4חברה    

2 10.83*** - - 

3 8.23*** 4.94** - 

4 5.31*** 5.84*** 0.93 

5 3.04* 1.76 6.53** 

  .99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

הטבלה מלמדת על כך שככלל, ככל שחברה ממוקמת נמוך יותר בסדר הכדאיות של סוכני 

הביטוח, נתח השוק החזוי שלה צפוי לקטון. למשל, נתח השוק של החברה השנייה בסדר 

 8.2-הכדאיות אצל סוכנים בעלי חוזים עם שלוש חברות, צפוי, בממוצע,  להיות נמוך בכ

נתח השוק של החברה השלישית בסדר  2נקודות אחוז מזה של החברה הכדאית ביותר.

נקודות אחוז מזה של החברה השניה )ועל  5-ת נמוך בכהכדאיות אצל סוכנים אלו צפוי להיו

נקודות אחוז מנתח השוק של החברה הכדאית ביותר(. כפי שניתן לראות,  13.2-כן, נמוך בכ

 במרבית המקרים הקיטון החזוי בנתח השוק נמצא מובהק. 

עם זאת, סדר הגודל של ההשפעה משתנה עם מספר החוזים שיש לסוכן. בפרט, בעוד שעבור 

צפוי להביא  3לדירוג כדאיות  1וכן שיש לו חוזים עם שלוש חברות, המעבר מדירוג כדאיות ס

נקודות אחוז בנתח  11-נקודות אחוז, מעבר זהה יביא לקיטון של כ 13-לנתח שוק קטן בכ

 השוק אצל סוכן שיש לו חוזים עם ארבע חברות.

 : רגרסיית "פער הכדאיות"3.1.3נספח לפרק 

כפי שצוין בגוף המחקר, מטרת הניתוח היא לבחון האם אבדן ההכנסה הצפוי במקרה של 

מעבר למכירה אצל החברה החלופית האופטימלית עבור הסוכן צפוי להשפיע על נתח השוק 

שלה אצלו. בפרט, האם ככל שאבדן ההכנסה גדול )קטן( יותר כך נתח השוק של החברה 

 תר. הכדאית ביותר יהיה גדול )קטן( יו

על מנת לפקח על משתנים נוספים שביכולתם להשפיע על נתחי השוק הנמכרים, אמדנו את 

 משוואת הרגרסיה הבאה: 

(2) 𝑀𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑡 +  ∑𝑘=3
5 𝜃𝑘𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑜𝑓_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠𝑖𝑡

+  ∑𝑗=3
5 𝜉𝑗(𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑡 𝑋 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑜𝑓_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠𝑖𝑡) +  𝑋𝑖𝑓𝑡

′ 𝛿

+  𝛾𝑖 +  𝜆𝑓 + 𝜂𝑡 +  𝜖𝑖𝑓𝑡 

ומייצג את  𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑡(, למעט משתנה העניין, שהוא 1( זהה למשוואה )2משוואה )

אבדן ההכנסות הצפוי במעבר מהחברה הכדאית ביותר, ולמעט העובדה שיחידת התצפית 

  שנה(.-היא סוכן בשנה נתונה )סוכן

                                                           
( בקרב סוכנים 1b.rev_rank#3.n_contracts) 1מספר זה נובע מההפרש בין המקדם של החברה בדירוג  2

עבור אותם סוכנים  2עם שני חוזים לבין המקדם של החוזה של החברה בדירוג 

(2.rev_rank#3.n_contracts .) 2אותו חישוב בוצע ביחס לכל משבצת בטבלה. 
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( מציגה את תוצאות 1(. עמודה )2הטבלה הבאה מציגה את תוצאות האמידה של משוואה )

קופה של ( מציגה את תוצאות האמידה לת2האמידה על מלוא תקופת המחקר, ועמודה )

 3בלבד. 2018-2015

: תוצאות אמידת ניתוח "סדר הכדאיות"3טבלה   

 (1) (2) 

VARIABLES 
תקופת המחקר 

 המלאה
2018-2015  

   

rev_diff_pct 0.213*** 0.204* 

 (0.0692) (0.108) 

3.n_contracts -7.899** -10.30* 

 (3.894) (5.703) 

4.n_contracts -10.64** -19.23*** 

 (4.163) (5.760) 

5.n_contracts -14.92*** -23.14*** 

 (4.925) (6.443) 

3.n_contracts#c.rev_diff_pct 0.0559 0.0277 

 (0.0776) (0.127) 

4.n_contracts#c.rev_diff_pct -0.0613 -0.0152 

 (0.0814) (0.126) 

5.n_contracts#c.rev_diff_pct -0.0936 -0.122 

 (0.105) (0.137) 

Constant 49.50*** 70.34*** 

 (8.947) (11.70) 

   

Observations 5,222 3,590 

R-squared 0.156 0.151 

Number of agent_id_hp 2,130 1,843 

Firm FE Yes Yes 

Year FE Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 שנה. -תקן רובסטיות. משתנה הפאנל הוא סוכן-מופיעות סטיות

 , המקדם של משתנה העניין, שווה 𝛽1כאשר פיקחנו על משתני בקרה נוספים האומד של 

, גידול של נקודת אחוז אחת באבדן . כלומר99%ומובהק ברמת מובהקות של  0.21-ל

נקודות אחוז בנתח השוק של החברה הכדאית ביותר  0.21ההכנסות מביא לגידול של 

אין שונות במקדם הזה כתלות במספר החברות שהסוכן עובד איתן.  למכירה עבור הסוכן.

 .2015-2018כמו כן, המקדם דומה גם כאשר אומדים את המשוואה רק על השנים 

המחשה, מעבר ממצב התחלתי בו אין אבדן הכנסה במעבר בין החברה הכדאית ביותר לשם 

נקודות אחוז, צפוי  20לחברה החלופית האופטימלית, למצב חדש בו יש אבדן הכנסה של 

נקודות אחוז בנתח השוק של החברה האופטימלית )על חשבון  4.2-להתבטא בגידול של כ

 נתחי השוק של יתר החברות(.
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 ": רגרסיית "הטית מכירה ביעדים שנתיים3.2.2ק נספח לפר
בפרק הוצגו ממצאים לפיהם חלקם היחסי של נובמבר ודצמבר מסך המכירות השנתי של 

סוכנים בעלי יעד מכירה שנתי, גדולים מאלו של סוכנים חסרי יעד מכירה שנתי. לשם בדיקה 

פעה על דפוסי של מובהקות הפער ובחינה של משתנים אחרים שעשויה להיות להם הש

 העונתיות אמדנו את משוואת הרגרסיה הבאה:

(3) 𝑀𝑆𝑖𝑓𝑡 =  𝛽0 +  ∑𝑗=1
12 𝛽𝑗(𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝑗𝑖𝑓𝑡 𝑋 𝐻𝑎𝑠_𝑔𝑜𝑎𝑙𝑖𝑓𝑡) +  𝑋𝑖𝑓𝑡

′ 𝛿 +  𝜆𝑓 +  𝜂𝑡 +  𝜖𝑖𝑓𝑡 

, ויחידת התצפית היא סוכן נתון, בחברה נתונה, שנה t-חברת ביטוח, ו f, מבוטח i כאשר

שנה(. משתני הבקרה ברגרסיה כוללים משתני דמי לחברה -חברה-)סוכןבשנת מכירה 

ולשנת הרכישה ולוג של מחיר הפוליסה הממוצע בחודש הרכישה. הטבלה הבאה מציגה את 

 (.3תוצאות האמידה של משוואה )

 : תוצאות אמידת ניתוח "הטית המכירה"4טבלה 

 (1) 

VARIABLES  

  

1b.month#1.has_goal -0.0167*** 

 (0.00309) 

2.month#0b.has_goal -0.0677*** 

 (0.00168) 

2.month#1.has_goal -0.0695*** 

 (0.00308) 

3.month#0b.has_goal -0.0732*** 

 (0.00168) 

3.month#1.has_goal -0.0858*** 

 (0.00307) 

4.month#0b.has_goal -0.0513*** 

 (0.00168) 

4.month#1.has_goal -0.0836*** 

 (0.00305) 

5.month#0b.has_goal -0.0753*** 

 (0.00169) 

5.month#1.has_goal -0.0741*** 

 (0.00305) 

6.month#0b.has_goal -0.0494*** 

 (0.00169) 

6.month#1.has_goal -0.0500*** 

 (0.00306) 

7.month#0b.has_goal -0.0597*** 

 (0.00173) 

7.month#1.has_goal -0.0655*** 

 (0.00321) 

8.month#0b.has_goal -0.0565*** 

 (0.00174) 

8.month#1.has_goal -0.0705*** 

 (0.00319) 

9.month#0b.has_goal -0.0702*** 
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 (0.00172) 

9.month#1.has_goal -0.0736*** 

 (0.00319) 

10.month#0b.has_goal -0.0849*** 

 (0.00172) 

10.month#1.has_goal -0.0864*** 

 (0.00319) 

11.month#0b.has_goal -0.0517*** 

 (0.00172) 

11.month#1.has_goal -0.0433*** 

 (0.00317) 

12.month#0b.has_goal 0.00159 

 (0.00172) 

12.month#1.has_goal 0.00818*** 

 (0.00315) 

Constant 0.123*** 

 (0.00510) 

  

Observations 492,809 

R-squared 0.032 

Firm FE Yes 

Year FE Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

הקבוצה המושמטת מהפלט היא מכירות חודש ינואר אצל סוכנים חסרי יעד מכירה שנתי. 

 ביחס לקבוצה זובחודש נתון כל האומדים המופיעים בטבלה משקפים שינוי בנתח השוק 

מקדם חיובי )שלילי(  .)השינוי מוצג בנפרד לכל חודש עבור סוכנים בעלי יעד וחסרי יעד(

 יחסי באותו חודש ביחס לחודש המושמט. מייצג גידול )קיטון( בחלק ה

תוצאות האמידה מלמדות שבחודשים נובמבר ודצמבר החלק היחסי של המכירות בקרב 

סוכנים שיש להם יעד גדול מזה של סוכני חסרי יעד. חלקו היחסי של נובמבר מסך המכירות 

חסרי יעד  נקודות אחוז מחלקו אצל סוכנים 0.84-השנתיות אצל סוכנים בעלי יעד גדול בכ

אחוז המכירות הממוצע בחודש נובמבר על פני  4(.99%)ההפרש מובהק ברמת מובהקות של 

של נובמבר בקרב סוכנים בעלי  חלקו היחסינקודות אחוז. כלומר,  8.2-כל המדגם שווה ל

 מהממוצע.  10.2%-יעד גדול בכ

)ההפרש מובהק  נקודות אחוז אצל סוכנים בעלי יעד 0.66-חלקו היחסי של דצמבר גדול בכ

אחוז המכירות הממוצע  5( מחלקו היחסי אצל סוכנים חסרי יעד.95%ברמת מובהקות של 

של דצמבר  חלקו היחסינקודות אחוז. כלומר,  11.2-בחודש דצמבר על פני כל המדגם שווה ל

 מהממוצע.  5.9%-בקרב סוכנים בעלי יעד גדול בכ

                                                           
למקדם של  month#1.has_goal.11מתקבל מההפרש בין המקדם של  0.84הערך של  4

11.month#0b.has_goal  4בטבלה. 

למקדם של  month#1.has_goal.12מתקבל מההפרש בין המקדם של  0.66הערך של  5

12.month#0b.has_goal  4בטבלה. 
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 "דים שנתיים: רגרסיית "רווחת מבוטחים ביע3.2.3נספח לפרק 
בפרק הוצגו ממצאים לפיהם יש שונות בפער בין אחוז התובעים במכירות שבוצעו סמוך 

לעמידה ביעד מכירה שנתי לבין אותו אחוז במכירות שבוצעו ביתר השנה. במוצרי פיצוי 

נמצא שאחוז התובעים שרכשו מסוכן שהיה סמוך ליעד מכירה שנתי היה נמוך משל רוכשים 

מאותם סוכנים ביתר השנה. במוצרי שיפוי נמצאו תוצאות מעורבות. הניתוח שרכשו ביטוח 

 שהוצג בגוף המחקר התייחס אך ורק לסוכנים בעלי יעד מכירה שנתי.

להשלמת התמונה תוך פיקוח על משתנים רלוונטיים נוספים ולצורך השוואה עם סוכנים 

אה נאמדה בנפרד עבור שאין להם יעד מכירה, אמדנו את משוואת הרגרסיה הבאה. המשוו

 סוכנים שיעד המכירה שלהם הוא בדצמבר, בנובמבר ובאוקטובר:

(4) 𝐶𝐿𝐴𝐼𝑀𝐸𝐷𝑖𝑓𝑡

=  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝑜𝑎𝑙_𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝑖𝑓𝑡 + 𝛽2𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡_𝑊𝑖𝑡ℎ_𝐺𝑜𝑎𝑙𝑖𝑓𝑡

+  𝛽3(𝐺𝑜𝑎𝑙_𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝑖𝑓𝑡 𝑋 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡_𝑊𝑖𝑡ℎ_𝐺𝑜𝑎𝑙𝑖𝑓𝑡) + 𝑋𝑖𝑓𝑡
′ 𝛿 +  𝜆𝑓 +  𝜂𝑡

+  𝜖𝑖𝑓𝑡 

הוא משתנה דמי למבוטח שתבע  CLAIMED𝑖𝑓𝑡 שנה; t-חברת ביטוח, ו f, מבוטח i כאשר

אם המבוטח לא תבע בתקופה הרלוונטית(, עבור  0-אם המבוטח תבע, ו 1)מקבל ערך של 

מייצג את חודש העמידה ביעד של קבוצת הסוכנים  𝐺𝑜𝑎𝑙_𝑀𝑜𝑛𝑡ℎחברה ושנה נתונה. 

אם לסוכן היה יעד מכירה  1הוא משתנה דמי המקבל ערך של  𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡_𝑊𝑖𝑡ℎ_𝐺𝑜𝑎𝑙-הנבחנת ו

באותה שנה. משתנה האינטראקציה בין שני המשתנים הללו הוא משתנה העניין העיקרי של 

משוואת אמידה זו, מאחר והוא מייצג את הפער בחודש של היעד בין סוכנים בעלי יעד 

בקרה הכלולים ברגרסיה הם משתני דמי לחברת הביטוח, לשנת לסוכני חסרי יעד. משתני ה

 6הרכישה, למין המבוטח ולגילו.

לשם ( בנפרד עבור כל אחד מסוגי הכיסויים שבהם המחקר מתמקד.  4אמדנו את משוואה )

 הנוחות, הטבלה הבאה מציגה את התוצאות העיקריות עבור הכיסויים השונים.

 ת המבוטחים" כתלות ביעד שנתיעיקרי ממצאי אמידת "רווח: 5טבלה 

ייעוצים  השתלות ניתוחים סוג כיסוי

 ובדיקות

תרופות 

 מחוץ לסל

מחלות 

 קשות

תאונות 

 אישיות

הפרש 

)נקודות 

 אחוז(

 *0.9- 0.23- **0.28 ***4.7 0.0008 ***2.28 דצמבר

 0.002- 0.14- 0.05 ***4.8 0.004- ***12.7 נובמבר

 *1.4- 0.2- 0.1 ***9.3- 0.0005- 0.4 אוקטובר
  .99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

כפי שניתן לראות, התוצאות מעורבות. בכיסויי הפיצוי המקדמים שליליים באופן עקבי )אם 

ות כי במחלות קשות הם אינם מובהקים, והדבר מהווה אינדיקציה לכך שבכיסויים אלו המכיר

בחודשי היעד באות לידי שיעור תביעות נמוך יותר בהשוואה למכירות של סוכנים חסרי יעד 

                                                           
היא קבוצת הגיל  20-0הגיל לא כלול במשוואה בצורה לינארית, אלא בחלוקה לקבוצות גיל, כאשר  6

 הראשונה, ולאחר מכן כל עשור שויך לקבוצת גיל נפרדת.
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בכיסויי הניתוחים והתרופות מחוץ לסל  -בחודשים אלו. בכיסויי השיפוי התוצאות מעורבות 

 המקדמים חיובים באופן עקבי, ובכיסויי הייעוצים וההשתלות התוצאות מעורבות.

 את פלטי הרגרסיות המלאים עבור כל אחד מסוגי הכיסויים.הטבלאות הבאות מציגות 

 ממצאי אמידת "רווחת המבוטחים" כתלות ביעד שנתי: 6טבלה 

 (1) (2) (3) 

 אוקטובר נובמבר דצמבר ניתוחים

    

1.goal_month 0.00323*** 0.0127*** -0.00186 

 (0.000810) (0.00112) (0.00138) 

1.agent_with_goal -0.00533 0.00460 -0.00543 

 (0.00354) (0.00345) (0.00377) 

1. goal_month #1.agent_with_goal 0.0228*** 0.127*** 0.00442 

 (0.00626) (0.00796) (0.0132) 

Constant 0.0538*** 0.0533*** 0.0544*** 

 (0.00158) (0.00158) (0.00158) 

    

Observations 619,719 619,019 617,558 

R-squared 0.070 0.071 0.070 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 

 (1) (2) (3) 

 אוקטובר נובמבר דצמבר השתלות

    

1.goal_month -6.57e-05 0.000111 4.85e-05 

 (5.81e-05) (7.55e-05) (8.90e-05) 

1.agent_with_goal -0.000247 9.55e-05 -0.000191 

 (0.000235) (0.000239) (0.000264) 

1. goal_month #1.agent_with_goal 8.52e-05 -0.000391 -5.52e-05 

 (0.000501) (0.000701) (0.000863) 

Constant 0.000465*** 0.000468*** 0.000457*** 

 (0.000121) (0.000122) (0.000121) 

    

Observations 550,688 549,983 549,073 

R-squared 0.033 0.033 0.033 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 

 (1) (2) (3) 

 אוקטובר נובמבר דצמבר ייעוצים ובדיקות
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1.goal_month 0.0109*** 0.0124*** 0.0113*** 

 (0.000933) (0.00122) (0.00142) 

1.agent_with_goal -0.0169*** 0.00708* 0.0349*** 

 (0.00257) (0.00414) (0.00386) 

1. goal_month #1.agent_with_goal 0.0470*** 0.0482*** -0.0937*** 

 (0.00630) (0.0116) (0.0117) 

    

Constant 0.0628*** 0.0645*** 0.0648*** 

 (0.00197) (0.00198) (0.00199) 

    

Observations 479,615 474,094 474,497 

R-squared 0.113 0.114 0.112 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 

 (1) (2) (3) 

לסל תרופות מחוץ  אוקטובר נובמבר דצמבר 

    

1.goal_month -0.000271 -0.000165 -0.000122 

 (0.000176) (0.000214) (0.000253) 

1.agent_with_goal -0.000581 -0.00139** -0.00104 

 (0.000561) (0.000625) (0.000759) 

1. goal_month #1.agent_with_goal 0.00287** 0.000553 0.00173 

 (0.00119) (0.00119) (0.00187) 

Constant 0.00263*** 0.00269*** 0.00268*** 

 (0.000336) (0.000336) (0.000338) 

    

Observations 680,184 678,621 675,033 

R-squared 0.040 0.041 0.041 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 

 (1) (2) (3) 

 אוקטובר נובמבר דצמבר מחלות קשות

    

1.goal_month 0.000531** 0.000476* 0.000520 

 (0.000237) (0.000277) (0.000325) 

1.agent_with_goal -0.000389 4.55e-05 0.000404 

 (0.000814) (0.000757) (0.000914) 

1. goal_month #1.agent_with_goal -0.00230 -0.00141 -0.00206 

 (0.00200) (0.00176) (0.00328) 
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Constant 0.00454*** 0.00454*** 0.00462*** 

 (0.000450) (0.000451) (0.000451) 

    

Observations 522,240 523,304 520,692 

R-squared 0.025 0.025 0.025 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 
 

 (1) (2) (3) 

 אוקטובר נובמבר דצמבר תאונות אישיות

    

1.goal_month 0.00254*** 0.00170** -0.000163 

 (0.000666) (0.000743) (0.000843) 

1.agent_with_goal -0.00196 0.0172*** 0.0131*** 

 (0.00213) (0.00193) (0.00274) 

1. goal_month #1.agent_with_goal -0.00929* -0.000210 -0.0144* 

 (0.00482) (0.00557) (0.00865) 

Constant 0.0442*** 0.0436*** 0.0440*** 

 (0.000980) (0.000980) (0.000982) 

    

Observations 847,814 848,976 843,317 

R-squared 0.014 0.014 0.014 

Firm FE Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות

 ממד המחיר" –: רגרסיית "ריבוי חברות 3.3.2נספח לפרק 
 בפרק הוצגו ממצאים לפיהם בפוליסות השכיחות ישנה אינדיקציה לכך שמחירי הפוליסות

של סוכן שעובד עם מספר גדול יותר של  )המחירים הממוצעים בשנה הראשונה לביטוח(

 חברות ביטוח נמוך יותר.

קיימים משתנים מסבירם נוספים שעשויים להשפיע על מחירי פוליסות. בין היתר, מספר 

המבוטחים שכלולים בפוליסה ומשתנים שונים שמשפיעים על איכות החיתום. כדי לקחת 

את הרגרסיה עבור כל אחד מסוגי הפוליסות, אמדנו  ת השפעת המשתנים הללו,בחשבון א

 הבאה:

(5) 𝑃𝑟𝑒𝑚_𝑌1𝑝𝑓𝑡 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗

6

𝑗=1

(𝑁𝑢𝑚_𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠)𝑝𝑓𝑡 + 𝑋𝑝𝑓𝑡
′ 𝛿 +  𝜆𝑓 +  𝜂𝑡 +  𝜖𝑖𝑓𝑡 

הוא הפרמיה הממוצעת בשנה  𝑃𝑟𝑒𝑚_𝑌1𝑝𝑓𝑡שנה;  t-חברת ביטוח, ו fפוליסה,  pכאשר 

הוא משתנה קטגורי  𝑝𝑓𝑡(𝑁𝑢𝑚_𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠)הראשונה, עבור פוליסה, חברה ושנה נתונה; 
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הוא וקטור  𝑋המייצג את מספר החוזים שהיה לסוכן, עבור פוליסה, חברה ושנה נתונה; 

טחים משתנים מסבירים הכולל את מספר המבוטחים בפוליסה והגיל הממוצע של המבו

 שנה.ו חברה, במשוואה כלולים משתני דמי ל. כמו כןבפוליסה

כאשר על הציר האופקי נמצא מספר החוזים של , 𝛽𝑗של מציג את האומדים  התרשים הבא

הסוכן. כל האומדים הם ביחס לסוכן שיש לו חוזה אחד, כך שתזוזה ימינה משמעה השינוי 

 בפרמיית השנה הראשונה, ביחס למקרה שבו יש לסוכן חוזה אחד.  

בפוליסות  )לשנה הראשונה( פרמיה שנתיתהשפעת מספר החוזים על : 1תרשים 

 החוזים של הסוכןנבחרות כתלות במספר 

 
, האנכי הציר על נמצא שתיאורה פוליסה עבור האומדים שהתקבלו ברגרסיה את מציג תרשים-תת כל הערה:

 המכילה חבילה היא" בסיס" חבילת. האופקי הציר על המופיע, איתן חוזה לסוכן שיש החברות מספר בהנתן

 .90%הקו הכחול האנכי מסמן רווח סמך של  .ותרופות השתלות, ניתוחים הכיסויים את

עולה שכאשר מחזיקים את השפעת המשתנים הנוספים קבועה, התוצאות  12מתרשים 

המתקבלות מעורבות: בפוליסת תאונות אישיות וברוב סלי הבסיס ניכרת ירידה במחיר 

וליסות שמשלם המבוטח בשנה הראשונה כאשר לסוכן יש מספר רב יותר של חוזים. בפ

אחרות )מחלות קשות, בסיס ויעוצים, ניתוחים, תרופות והשתלות ותרופות( לא ניתן לזהות 

מגמה ברורה, ובחלק מהן אף עולה שיש השפעה של עליית מחיר )למשל, בפוליסת 

 7הניתוחים(.

 (.5תוצאות האמידה של משוואה )הטבלה הבאה מציגה את 

המחיר" ממד –"ריבוי חברות תוצאות אמידת : 7טבלה   

                                                           
למעט חלק מהמקדמים בפולסת בסיס ויעוצים, , 95%רוב המקדמים המוצגים מובהקים ברמת מובהקות של  7

 וחלק מהמקדמים בפוליסת השתלות ותרופות. 
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 (5) (4) (3) (2) (1) 

VARIABLES  השתלות

 ותרופות

בסיס וכתב 

 שירות

בסיס, יעוצים 

 וכתב שירות

 בסיס בסיס ויעוצים

      

2.num_contracts -24.12* -27.15*** -21.62*** 1.729 -17.68*** 

 (12.95) (5.590) (3.125) (3.838) (2.791) 

3.num_contracts 13.26 -8.816 -26.41*** 7.114** -16.20*** 

 (12.90) (5.501) (2.925) (3.567) (2.657) 

4.num_contracts 53.60*** -66.90*** -31.53*** 25.41*** -47.13*** 

 (13.12) (5.898) (3.053) (3.696) (2.725) 

5.num_contracts -46.83*** -105.1*** -131.8*** -19.32*** -30.81*** 

 (12.92) (5.821) (3.076) (3.517) (2.537) 

6.num_contracts 42.53*** -91.94*** -134.1*** -16.63*** -9.657*** 

 (14.52) (8.491) (3.830) (4.002) (3.067) 

Constant -549.6*** -457.4*** -844.0*** -931.5*** -299.5*** 

 (23.57) (18.05) (15.37) (19.70) (11.72) 

      

Observations 47,407 424,277 1,032,837 462,768 556,145 

R-squared 0.272 0.435 0.565 0.565 0.368 

Firm FE Yes Yes Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes Yes Yes 

 

 (9) (8) (7) (6) 

VARIABLES תאונות  תרופות

 אישיות

 מחלות קשות ניתוחים

     

2.num_contracts -172.9*** -82.80*** 7.364*** 64.16*** 

 (12.06) (1.804) (0.597) (4.667) 

3.num_contracts 166.4*** -9.700*** 3.802*** 49.07*** 

 (11.45) (1.816) (0.564) (4.438) 

4.num_contracts 104.1*** -85.96*** 10.87*** 32.04*** 

 (11.81) (1.852) (0.596) (4.539) 

5.num_contracts 115.6*** -117.2*** 6.254*** 48.53*** 

 (10.89) (1.819) (0.581) (4.300) 

6.num_contracts 55.50*** -70.75*** 9.706*** -14.54*** 

 (12.89) (2.023) (0.910) (4.853) 

Constant -484.9*** -374.6*** 185.0*** -1,073*** 

 (28.71) (4.260) (13.20) (15.79) 

     

Observations 70,859 3,612,800 607,662 1,518,262 

R-squared 0.295 0.221 0.474 0.238 

Firm FE Yes Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes Yes 

. בסוגריים 99%; *** רמת מובהקות של 95%; ** רמת מובהקות של 90%* מייצגת רמת מובהקות של הערה: 

 תקן רובסטיות. -מופיעות סטיות


