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התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
ברבע האחרון של  2010חלה הרעה בכושר התחרות של היצוא הישראלי כתוצאה מירידה
במדד תנאי הסחר :מדד תנאי הסחר ,המחושב כיחס שבין התפתחות מחירי היצוא התעשייתי
הדולריים ,למחירי היבוא הדולריים של חומרי הגלם 1רשם ,על פי אומדני מחלקת המחקר
הכלכלי ,ירידה של כ 4.5% -ברבע האחרון של  2010לעומת הרבע השלישי של השנה.
ירידה זו במדד ,משקפת ירידה בכוח הקנייה של היצוא הישראלי במונחי יבוא ,דהיינו שעבור
כמות נתונה של יצוא ניתן לרכוש פחות חומרי גלם מיובאים בהשוואה לעבר.
ההרעה במדד תנאי הסחר ברבע האחרון של  ,2010משקפת ,על פי אומדני מחלקת המחקר,
עלייה של כ 4% -במחירים הדולריים של חומרי הגלם המיובאים )בשל עלייה במחירי הסחורות
ובמחירי חומרי האנרגיה( אל מול ירידה קלה במחירי היצוא התעשייתי ) ,(-1%המבטאת את
מצבן התחרותי של החברות הישראליות בשוק הבינלאומי התחרותי והממותן.

התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
שינויים מצטברים מאז הרבע האחרון של 2001
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מדד תנאי הסחר =
מדד מחירי יצוא תעשייתי מחולק במדד
מחירי תשומות מיבוא לתעשייה ,ללא
יהלומים

בשל ההרעה הנוספת במדד ברבע האחרון של השנה ,הייתה רמתו נמוכה ב 30% -ביחס
לרמה שנרשמה ברבע האחרון של  ,2001והיא משקפת שחיקה דרמטית בתנאי הסחר ובכושר
התחרות של היצוא הישראלי בעשור החולף.

 1מחירי יצוא ויבוא ללא יהלומים.
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מדד תנאי הסחר = מדד זה משקף את כוח הקנייה של היצוא הישראלי במונחי יבוא .ירידה
במדד משמעותה הרעה בתנאי הסחר ,דהיינו שכמות נתונה של יצוא תאפשר רכישת פחות
מוצרי יבוא בהשוואה לעבר ,ולהיפך לגבי עלייה במדד.
השינויים במדד תנאי הסחר מהווים אינדיקטור חשוב לבחינת השינויים בכושר התחרות של
היצוא הישראלי.
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