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התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
ברבע השלישי של  1021נרשמה יציבות במדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
בהשוואה לרבע הקודם ,כךעולהמאומדנימחלקתהמחקרהכלכלי.למרותהיציבות,הרישרמת
המדד ברבע השלישי של השנה גבוהה בכ - 7%מרמתה בסוף השנה הקודמת ,המצביעה על
שיפורבתנאיהסחרשלהתעשייה.
המדדמחושבכיחסשביןהתפתחותמחיריהיצואהתעשייתיהדולריים,למחיריהיבואהדולריים
שלחומריהגלם.1
הגידול המצטבר בשיעור של כ - 7%במדד תנאי הסחר מאז תחילת השנה התאפשר הודות
לירידה שלכ - 5%במחיריםהדולרייםשלחומריהגלםהמיובאיםלמולעלייהקלה,שלכ -,2%
במחירים הדולריים של היצוא התעשייתי .לפיכך ,משקף המדד שיפור בכוח הקנייה של היצוא
הישראליבמונחייבוא,דהיינושעבורכמותנתונהשליצואניתןלרכוש יותר חומריגלםמיובאים
בהשוואהלעבר.
על אף מגמת השיפור במדד מתחילת השנה ,הרי שבהסתכלות רחבה יותר ,על פני שנים,
מציג המדד שחיקה חדה בתנאי הסחר ובכושר התחרות של היצוא הישראלי :מאז הרבע
האחרון של  2118היה המדד במגמת ירידה .מגמה זו ,הלכה והעמיקה עד לרמת שפל ברבע
השלישישל,2111כאשרהשליםהמדדירידהמצטברתשל01%בתוךכמעט7שנים.המגמה
נבלמה זמנית בסוף  ,2111עם פרוץ המשבר הכלכלי והירידה החדה במחירי חומרי הגלם
המיובאים שבאה בעקבותיו ,אך עם הופעתם של סימני ההתאוששות הראשונים מהמשבר
התחדשהמגמתהירידהבתנאיהסחר.
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אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
מגמה רב שנתית זו ,של שחיקה בתנאי הסחר של התעשייה הישראלית השתנתה מתחילת
השנה ,בד בבד עם ההאטה המחודשת בפעילות הכלכלית הגלובלית והעמקת המשבר בגוש
האירו,שהביאהלירידהבמחיריםהדולרייםשל חומריהגלםהמיובאים.עם את ,ניכר כי רמתו
של המדד עודנה נמוכה במידה ניכרת (כ )32% -מרמתו ברבע האחרו של .1002


מדד תנאי הסחר מדד ה משקף את כוח הקנייה של היצוא הישראלי במונחי יבוא , .דהיינו
שכמות נתונה של יצוא תאפשר רכישת פחות מוצרי יבוא בהשוואה לעבר ,ולהיפך לגבי
עלייה במדד.
השינויים במדד תנאי הסחר מהווים אינדיק ור חשוב לבחינת השינויים בכושר התחרות של
היצוא הישראלי.
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