מדד התחרותיות של ישראל 2018 -
המכון הישראלי לתכנון כלכלי חוקר בעשור האחרון את התחרותיות של כלכלת ישראל ביחס
למדינות העולם .המכון מזהה חסמים לתחרות ,מתריע על נקודות תורפה ומציע פתרונות יישומיים
ודרכי פעולה אפשריות .בשנתיים האחרונות המכון עמל על פיתוח מדד תחרותיות המבוסס על
משתנים כמותיים בתחומים המקובלים למדידת התחרותיות של המשק.
מדד התחרותיות בא להשוות בין כלכלות שונות ומצבן לאורך זמן ,על פני מגוון נרחב של משתנים:
החל מרמת התוצר ,הצמיחה ,החוב והפתיחות לסחר בינלאומי ,ברמת המוסדות הממשלתיים
והמשפטיים ,עצמאותם ,שקיפותם ,הגינותם ויעילותם וכלה ברמת המוצרים הציבוריים (בריאות
חינוך) ,התשתיות והחדשנות .מטרת המדידה לשקף למקבלי ההחלטות ,למשקיעים ולקהל הרחב
את האטרקטיביות היחסית של כלכלה נתונה ,חוזקותיה ,חולשותיה ומגמת פניה ביחס למתרחש
בעולם .התחרותיות ,כאשר היא נמדדת כהלכה ,משמשת מראה טובה המשקפת נכוחה את נקודות
החוזקה והחולשה המרכזיות במשק ומאפשרת זיהוי מוקדם של אובדן יתרון יחסי בנקודות
החוזקה.
מדד התחרותיות הישראלי הינו מדד שמותאם לאופייה הייחודי של ישראל .מדד התחרותיות מודד
מאפיינים רבים של המשק ,תוך שהוא לוקח בחשבון את המורכבות הקיימת במשק הישראלי
לרבות בהיבט של המגזרים השונים הקיימים בו .המדד מבוסס ברובו המוחלט על משתנים
כמותיים ,למעט שישה משתנים שלא ניתן לאמוד באופן כמותי ומדידתם האיכותנית נחשבת
לאמינה ומקובלת בעולם .משתנים איכותניים אלו אומדים את אמון הציבור במערכת המשפט ,אמון
הציבור בממשלה ואמון הציבור במשטרה ,עבור המגזר היהודי ועבור המגזר הערבי בנפרד .כתוצאה
מכך ,מדד התחרותיות הישראלי מייצר תמונה רוחבית ,מעמיקה ,ומבוססת כמותית ,של המשק
הישראלי.
למדד תשעה נדבכים הנמדדים במדדים הבינלאומיים :מוסדות ,תשתיות ,סביבה מקרואקונומית,
הון אנושי ,סביבה עסקית ,מסחר בינלאומי ,טכנולוגיה וחדשנות ,שוק העבודה ואי שוויון .הציון
של כל משתנה ושל כל נדבך במדד התחרותיות נע בטווח בין  0ל 100-והוא נקבע ביחס למגמה
האידיאלית של אותו משתנה ולמצב האידיאלי של אותו משתנה .הציון של כל נדבך הוא ממוצע
הציון של כל המשתנים הקיימים באותו נדבך והציון של מדד התחרותיות הוא ממוצע הציונים של
תשעת הנדבכים המרכיבים את המדד.
מדד התחרותיות מכיל  157משתנים עבור ישראל ,בהם אנו משווים את המצב של ישראל ביחס
לעצמה לאורך זמן .מתוך כלל המשתנים האלה קיימים  55משתנים שהציון שלהם נקבע גם
באמצעות השוואה בינלאומית1.
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קיימת שונות בין מדד התחרותיות של ישראל ומדד התחרותיות עם השוואה בינלאומית כתוצאה מהשוני במספר

המשתנים שיש בכל מדד .בחלק מהנדבכים קיים פער גדול בין מספר המשתנים במדד התחרותיות של ישראל ובין מספר
המשתנים במדד עם השוואה בינלאומית .כך למשל ,בנדבך תשתיות יש  28משתנים במדד התחרותיות של ישראל ואילו
במדד התחרותיות עם השוואה בינלאומית יש  4משתנים .בנדבך אי שוויון יש  54משתנים במדד התחרותיות של ישראל
ואילו במדד התחרותיות עם השוואה בינלאומית יש  4משתנים .לכן מדד התחרותיות של ישראל נותן תמונה מקיפה

חלק ניכר מהמשתנים הותאמו באופן מיוחד למורכבויות הקיימות במשק הישראלי ולמגזרים
השונים הקיימים בו ,וחלקם מתאימים ,כאמור ,גם לבחינת התחרותיות עם השוואה בינלאומית.
מסמך זה יתייחס למגמות ולשינויים שחלו בנדבכים ובמשתנים המרכיבים את המדד תוך השוואה
בין מדד התחרותיות של ישראל המכיל את כל המשתנים של המדד (להלן מדד התחרותית של
ישראל) ובין המדד שמורכב רק מהמשתנים שהציון שלהם נקבע באמצעות השוואה בינלאומית
(להלן מדד התחרותיות בהשוואה בין לאומית) 2.לחלק מהמשתנים קיימים נתונים רק לשנים
האחרונות ,והוספתם משפיעה על הציון של המדד .לכן בגרפים נציג בנפרד את ציון מדד התחרותיות
של ישראל שמסתמך רק על המשתנים שיש להם נתונים לפחות החל משנת ( 2007להלן מדד
התחרותיות – משתנים עם ציון לשנת  )2007ובכך תנוטרל ההשפעה של משתנים שהתווספו למדד
במהלך העשור ,ונוכל לבחון את המגמה והשינויים שחלו בתחומים במהלך העשור האחרון .קיימים
 112משתנים עם ציון לשנת  ,2007כך שניתוח המגמות במשק על סמך המשתנים שיש עבורם נתון
בשנת  2007הינו ניתוח שמסתמך על החלק הארי של המשתנים.
ככלל ,בעשור האחרון כלכלת ישראל נמצאת במגמת עלייה ,הציון של ישראל במדד התחרותיות
של ישראל עלה מ 65.8-בשנת  2006ל 72-בשנת  ,2018ובמדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית
הציון של ישראל עלה מ 63.65-בשנת  2006ל74.98-בשנת  .2018יחד עם זאת ,הציון של ישראל בנדבך
סביבה עסקית ירד באופן משמעותי בעשור האחרון .כמו כן ,בתחום המוסדות לא חל שינוי
משמעותי למרות מאמצים רבים של המדינה בשיפור ההגנה על קניין רוחני ,המשילות התאגידית
ורישוי העסקים וכן ביעילות הממשלה ובצמצום הבירוקרטיה.
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ומהימנה יותר של המש ק הישראלי .שונות זו בין המדדים מדגישה את החשיבות בבחירת המשתנים המתאימים לכל
נדבך ואת השפעת המשתנים הנבחרים על הציון הסופי של הנדבך ושל המדד.
 2נציין כי טרם פורסמו נתונים של כל המשתנים עבור שנת ( ,2018ובחלק מהמשתנים טרם פורסמו נתונים גם של
שנים קודמות) לכן הציון מתייחס לציון המעודכן ביותר של המשתנים.

מוסדות
למרות מאמצים ומשאבים שהושקעו בשיפור בתחום זה לא חל כל שינוי מהותי בין הציון של
ישראל בשנת ( 2006הציון בנדבך זה היה  )61.8לשנת ( 2018שהציון הוא  .)60.88יתר על כן ,עד לשנת
 2014היה ציון ה"מוסדות" במדד במגמת ירידה מתונה ,ורק בשנת  2014החלה עלייה מתונה .הציון
של נדבך זה במדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית בשנת  2006היה  61.83ובשנת  2018הוא .60.38
המשתנים הגורמים לתנודתיות בנדבך :אקטיביות רשות ההגבלים ,רפורמות תומכות תחרות ,משך
זמן לפתיחת עסק ואמון הציבור בבית המשפט העליון ,בממשלה ובמשטרה (יהודי וערבי).
ממצאים מרכזיים:

■ אמון המגזר היהודי בבית המשפט העליון נמצא במגמת ירידה.
■ אמון הציבור הערבי הן בבית המשפט העליון הן בממשלה והן במשטרה נמצא במגמת
ירידה.
■ אמון המגזר הערבי בממשלה ובמשטרה נמוך באופן משמעותי.
■ שיעור האוכלוסייה שנחשפה לפשיעה נמצא במגמת ירידה.
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תשתיות
נדבך תשתיות במדד התחרותיות של ישראל היה במגמת עלייה בעשור האחרון .הציון של נדבך
תשתיות בשנת  2006היה  31.32ובשנת  2018ציון הנדבך הוא  .36.11הציון במדד התחרותיות
בהשוואה בינלאומית נמצא במגמת עלייה והוא עלה מ 32.88-בשנת  2010ל 39.4-בשנת ( .2018הציון
לפני שנת  2010היה נמוך יותר היות שלרוב המשתנים לא היו נתונים ,ורק מ 2010-היה נתונים לכל
המשתנים).
ממצאים מרכזיים:

■ עמידת הרכבת בלוחות זמנים נמצאת במגמת עלייה.

■ איכות תשתיות האינטרנט הייתה במגמת עלייה עד שנת  2015אך חלה ירידה קטנה בשנת
.2016
■ אבטחת אינטרנט נמצאת במגמת ירידה .ישראל השתפרה בעשור האחרון באבטחת
האינטרנט אולם מדינות ה OECD-השתפרו יותר מהשיפור של ישראל.
■ קיים מונופול וכוח עודף לוועדי עובדים בחלק ניכר מהתשתיות החיוניות במשק.
המשתנים הבוחנים קיומו של מונופול בתשתיות החיוניות למשק וכן המשתנים הבוחנים את קיומו
של כוח עודף לוועד העובדים בתשתיות חיוניות למשק הם בעלי השפעה גדולה מאוד על הנדבך היות
שהם משתנים בינאריים (הציון הוא  100או  ,)0אך ההשפעה של כל משתנה בנפרד היא קטנה היות
שקיימים הרבה משתנים בינאריים בנדבך תשתיות.

תשתיות

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2010

2009

2008

2007

2006

תשתיות  -מדד התחרותיות של ישראל
תשתיות במדד התחרותיות  -משתנים עם ציון לשנת 2007
תשתיות  -מדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית

סביבה מאקרו-אקונומית
נדבך סביבה מאקרו-אקונומית במדד התחרותיות של ישראל היה במגמת עלייה בעשור האחרון,
למעט ירידה דרמטית בשנים  2008-2009שנבעה ממשבר הסאב-פריים שהתרחש באותה העת .הציון
של נדבך זה בשנת  2006היה  55.3ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא  .77.3הציון במדד התחרותיות
בהשוואה בינלאומית נמצא במגמת עלייה והוא עלה מ 64.8-בשנת  2006ל 84.46-בשנת .2018
ממצאים מרכזיים:

■ הציון ביחס החוב תוצר עולה היות שיחס החוב לתוצר ירד יותר מהירידה בשיעור יחס חוב-
תוצר בעשרת המדינות הטובות ביותר ב( OECD-מהן מורכב ציון המצב האידיאלי).
■ התמ"ג לנפש נמצא במגמת עלייה בשיעור גבוה יותר מהעלייה במצב האידיאלי שנקבע
באמצעות עשרת המדינות הטובות ביותר ב.OECD-
■ הציון של האבטלה נמצא במגמת עלייה היות שהאבטלה במשק נמצאת במגמת ירידה.
■

רמת המחירים במשק עלתה לעומת ממוצע המחירים ב.OECD-

■ שיעור החיסכון במשק נמצא במגמת עלייה אך עדיין שיעור החיסכון נמוך.
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לכל המשתנים בתחום סביבה מאקרו-אקונומית יש נתונים לפחות החל משנת  2007ולכן הגרף
של "מדד התחרותיות של ישראל" מתלכד עם הגרף של "מדד התחרותיות – משתנים עם ציון
לשנת ."2007

הון אנושי
ציון נדבך הון אנושי במדד התחרותיות של ישראל היה במגמת עלייה בעשור האחרון .הציון של
נדבך זה בשנת  2006היה  47.7ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא  ,72.67אולם עיקר העלייה נבעה
ממשתנים שהתווספו .בשנת  2012היו נתונים לכל המשתנים ובשנה זו הציון של נדבך הון אנושי
היה  ,73.07ובין שנת  2012לשנת  2018לא חל שינוי מהותי .מאידך ,ציון נדבך הון אנושי במדד
התחרותיות בהשוואה בינלאומית נמצא במגמת ירידה והוא ירד מ 79.58-בשנת  2008ל73.9-בשנת
.2018
ממצאים מרכזיים:

■ שיעור הזכאות לבגרות מכלל תלמידי כיתה י"ב נמצא במגמת עלייה וכן שיעור הזכאות
לבגרות מכלל הנבחנים נמצא במגמת עלייה.
■ ישראל נמצאת במקום טוב ביחס ל OECD-בשיעור ההוצאה על חינוך מהתמ"ג ,אך מאידך
ההוצאה לחינוך פר תלמיד נמוכה מאוד ביחס לעשרת המדינות הטובות ב( OECD-הגם
שהיא נמצאת במגמת עלייה).
■ המשתנה מספר התלמידים בכיתה הוא תנודתי מעט ,מספר התלמידים בכיתה בישראל
גבוה ביחס לעשרת המדינות הטובות ב.OECD-

■ הציון של המשתנה שיעור בוגרי תואר שני נמצא במגמת ירידה הן בגלל ששיעור בוגרי תואר
שני ירד מעט והן בגלל שעשרת המדינות הטובות ב OECD-השתפרו במשתנה זה וכתוצאה
מכך המצב האידיאלי נמצא במגמת עלייה.
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סביבה עסקית
נדבך סביבה עסקית במדד התחרותיות של ישראל היה במגמת עלייה מתונה עד שנת  .2011בשנת
 2012הייתה ירידה משמעותית .הציון של נדבך זה בשנת  2006היה  91.13ובשנת  2018הציון של
הנדבך הוא  .71.92הציון במדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית היה במגמת עלייה עד שנת 2012
ולאחר מכן במגמת ירידה עד שנת  .2018הציון של נדבך זה בשנת  2006היה  82.26והציון של נדבך
זה בשנת  2018הוא .75.61
ממצאים מרכזיים:

■ ישראל היא בין עשרת המדינות בעלות שיעור המע"מ הסטטוטורי הנמוך ביותר ב-
.OECD
 oבחלק מהמדינות חל שיעור מע"מ  0%על מוצרי צריכה בסיסיים וכן מע"מ
מופחת על מוצרי צריכה אחרים .אך בישראל יש פטור ממע"מ רק על פירות
וירקות ולא על כל מוצרי הצריכה הבסיסיים.
■ הציון של מס הבלו של ישראל על סולר ועל בנזין במגמת ירידה.

סביבה עסקית
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018

2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
סביבה עסקית  -מדד התחרותיות של ישראל
סביבה עסקית  -מדד התחרותות הבינלאומי
סביבה עסקית במדד התחרותיות  -משתנים עם ציון לשנת 2007

2008

2007

2006

מסחר בינלאומי
נדבך מסחר בינלאומי במדד התחרותיות של ישראל נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות ,אך עם
תנודתיות מסוימת .הציון של נדבך זה בשנת  2006היה  84.35ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא
 .84.14הציון במדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית היה גם כן במגמת ירידה עם תנודתיות בעשור
האחרון .הציון של נדבך זה בשנת  2006היה  84.35והציון של נדבך זה בשנת  2018הוא .79.45
ממצאים מרכזיים:

■ ישראל היא בין עשרת המדינות ב OECD-בעלות שיעור המכסים מהיבוא הנמוך ביותר.
■ הציון של המשתנה שיעור היצוא מהתמ"ג נמצא במגמת ירידה למרות ששיעור היצוא
מהתמ"ג עלה בעשור האחרון .ירידה זו נובעת מכך שהיצוא בעשרת המדינות הטובות
ביותר ב OECD-עלה יותר מאשר העלייה במשתנה זה בישראל במהלך העשור האחרון.
■ הציון של המשתנה שיעור השקעות זרות במשק מהתמ"ג היה במגמת ירידה .שיעור
ההשקעות עצמם מהתמ"ג היו תנודתיים בעשור האחרון אך שיעור ההשקעות הזרות
מהתמ"ג בעשרת המדינות הטובות ביותר ב OECD-עלו וכתוצאה מכך המצב האידיאלי
עלה במהלך העשור ולכן הציון של משתנה זה ירד.
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מסחר בינלאומי במדד התחרותיות  -משתנים עם ציון לשנת 2007
מסחר בינלאומי  -מדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית
מסחר בינלאומי  -מדד התחרותיות של ישראל

לכל המשתנים בתחום מסחר בינלאומי יש נתונים לפחות החל משנת  2007וכן יש להם השוואה
בינלאומית (למעט משתנה אחד האומד את "שיעור הנטל הכלכלי של מכס חוסם יבוא בחקלאות
למשק בית" שהתווסף בשנת  2018ואין לו השוואה בינלאומית) ולכן הגרפים מתלכדים.

שוק העבודה
נדבך שוק העבודה במדד התחרותיות של ישראל נמצא במגמת עלייה בעשור האחרון .הציון של
נדבך זה בשנת  2006היה  69.23ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא  .79.13הציון במדד התחרותיות
בהשוואה בינלאומית היה גם כן במגמת עלייה בעשור האחרון .הציון של נדבך זה בשנת  2006היה
 69.95והציון של נדבך זה בשנת  2018הוא .81.86
ממצאים מרכזיים:

■ הציון של המשתנה פריון העבודה לא השתנה באופן מהותי בעשור האחרון למרות שפריון
העבודה נמצא במגמת עלייה בעשור האחרון ,היות שהפריון בעשרת המדינות הטובות
ביותר ב OECD-נמצא גם כן במגמת עלייה וכתוצאה מכך המצב האידיאלי גם כן נמצא
במצב עלייה.
■ שיעור השתתפות בכוח העבודה בכלל האוכלוסייה הן של גברים והן של נשים נמצא
במגמת עלייה.
■ שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של גברים ערבים נמצא במגמת ירידה ושיעור ההשתתפות
בכוח העבודה של נשים ערביות נמצא במגמת עלייה.
■ שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה ( )45.2%נמוך מממוצע שיעור
ההשתתפות של גברים בכוח העבודה( ,)69%ואילו שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות
בכוח העבודה ( )62.2%הוא גבוה מהממוצע של שיעור השתתפות נשים באוכלוסייה (.)59%

■ שיעור ההשתתפות של גברים ערבים בכוח העבודה ( )63.6הוא נמוך מעט מממוצע שיעור
ההשתתפות של גברים בכוח העבודה ( ,)69%ושיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח
העבודה ( )27.1%הוא נמוך מאוד מהממוצע של שיעור השתתפות נשים באוכלוסייה (.)59%
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שוק העבודה  -מדד התחרותיות של ישראל
שוק העבודה במדד התחרותיות  -משתנים עם ציון לשנת 2007
שוק העבודה  -מדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית

טכנולוגיה וחדשנות
נדבך טכנולוגיה וחדשנות במדד התחרותיות של ישראל היה במגמת ירידה עד שנת  2009ולאחר
מכן הציון של נדבך זה עלה ונהיה תנודתי .עבור רוב המשתנים אין נתונים עד שנת  2010אך לרובם
יש נתונים החל משנת  ,2011ומשנת  2012יש נתונים עבור כל המשתנים .הציון של נדבך זה בשנת
 2006היה  ,77.47בשנת  2012הציון של נדבך זה היה  89.58ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא .86.46
ממצאים מרכזיים:

■ ישראל נמצאת בין עשרת המדינות בעלות שיעור ההשקעה במו"פ מהתמ"ג הגבוה ביותר
ב.OECD-
■ ממוצע דירוג האוניברסיטאות בישראל היה במגמת עלייה בין השנים  ,2008-2011אך החל
משנת  2012הציון של משתנה זה במגמת ירידה.
■ ציון המשתנה בקשות פטנטים נמצא במגמת ירידה עם תנודתיות רבה.
■ הציון של פטנטים ,תוצר ויצוא בענפי הInformation and Communications ( ICT-

 ) Technologyהוא  100בכל העשור האחרון .כמו כן הציון של המשתנה תעסוקה בענפי
טכנולוגיה הוא  100בכל העשור.
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טכנולוגיה וחדשנות  -מדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית
טכנולוגיה וחדשנות  -מדד התחרותיות של ישראל
טכנולוגיה וחדשנות במדד התחרותיות  -משתנים עם ציון לשנת 2007

לכל המשתנים בתחום סביבה טכנולוגיה וחדשנות יש השוואה בינלאומית ולכן הגרף של "מדד
התחרותיות של ישראל" מתלכד עם הגרף של "מדד התחרותיות עם השוואה בינלאומית".

אי שוויון
הציון בנדבך אי השוויון במדד התחרותיות של ישראל נמצא במגמת עלייה בין השנים ,2006-2013
אולם משנת  2013אי השוויון במשק גדל והציון בנדבך זה נמצא במגמת ירידה .הציון של נדבך זה
בשנת  2006היה  ,74.09בשנת  2013הציון של נדבך זה היה  81.38ובשנת  2018הציון של הנדבך הוא
.79.57
הציון במדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית מראה ירידה מתונה מאוד עם תנודתיות בעשור
האחרון .הציון של נדבך זה בשנת  2006היה  93.54והציון של נדבך זה בשנת  2018הוא  .93.34השוני
במגמות הנצפות בין המדדים נובע מכך שמדד התחרותיות של ישראל מכיל בנדבך אי שוויון 54
משתנים הבוחנים את אי השוויון במספר תחומים; חינוך ,בריאות הכנסה ,תעסוקה ותשתיות.
ואילו מדד התחרותיות בהשוואה בין לאומית מכיל בנדבך זה רק  4משתנים הבוחנים את אי
השוויון רק בהכנסה.
ממצאים מרכזיים:

■ המשתנה שיעור שכר המינימום מהשכר החציוני הוא תנודתי מעט והוא הגורם המרכזי
לירידה הנצפית במדד התחרותיות בהשוואה בינלאומית.
■ מדד ג'יני נמצא במגמת עלייה מתונה.
■ הפערים בזכאות לבגרות בין פריפריה ומטרופולין במגמת צמצום ,וכן הפערים בין יישובים
בעלי מצב סוציו אקונומי שונה במגמת צמצום אך עדיין קיימים פערים גדולים בין יישובים
בעלי מעמד סוציו אקונומי שונה.
■ הפערים בזכאות לבגרות במגזר הערבי הולכים ומצטמצמים הן בשיעור הזכאים לבגרות
מתוך הנבחנים והן בשיעור הזכאים לבגרות מתוך כלל תלמידי כיתה י"ב.

■ הפערים בזכאות לבגרות מגזר החרדי הם עצומים ,בפרט שיעור הזכאים לבגרות מתוך
הנבחנים במגזר החרדי נמצא במגמת ירידה חזקה (רק  33.9%מתוך הנבחנים במגזר
החרדי זכאים לבגרות לעומת  74.09%במגזר הכללי).
■ שיעור בעלי תואר ראשון ובעלי תעודה מקצועית במגזר החרדי ובמגזר הערבי (בנפרד) היה
במצב טוב עד שנת  ,2013אך החל משנת  2014החלה ירידה בשיעור בוגרי תואר ראשון
במגזר החרדי.
ירידה זו נובעת בעיקר בגלל עלייה במצב האידיאלי שנקבע באמצעות שיעור בוגרי תואר
ראשון ותעודה מקצועית באוכלוסייה ושיעור המגזר החרדי או הערבי (בהתאם לפי
המשתנה) באוכלוסייה.

■ הפערים במבחני מיצב בין חמישונים הולכים ומתרחבים הן במגזר היהודי והן במגזר
הערבי .כמו כן הפערים במבחני מיצב בין פריפריה ומטרופולין הולכים ומתרחבים.
■ הפערים בהוצאה פרטית על בריאות בין פריפריה ומטרופולין נמצאים במגמת עלייה.
■ הפערים בבעלות על מחשב במנויי אינטרנט ובבעלות על שני פלאפונים (לפחות) בין
עשירונים הולכים ומצטמצמים .כמו כן הפערים במנויי אינטרנט בין פריפריה ומטרופולין
הולכים ומצטמצמים.
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