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התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
ברבע ה ראשון של  :2010חלה הרעה נוספת בכושר הת חרות של היצוא הישראלי בשל
המשך הירידה במדד תנאי הסחר.
לצד הירידה המתמשכת במדד ,חוו היצואנים פגיעה נוספת בכושר התחרות מצידו של
שער החליפין.
ברבע ה ראשון של  2010חלה הרעה נוספת בכושר התחרות של היצוא הישראלי כתוצאה
מירידה מתמשכת במדד תנאי הסחר  :מדדתנאיהסחר,המחושבכיחסשביןהתפתחותמחירי
היצואהתעשייתיהדולריים,למחיריהיבואהדולרייםשלחומריהגלם1רשם,עלפיאומדנימחלקת
המחקרהכלכלי, ירידהשל כ- 2% ברבע הראשוןשל 2010 בהשוואהלרבע האחרוןשל .2009
ירידהזו  במדד, משקפתירידהבכוחהקנייהשלהיצואהישראליבמונחייבוא , דהיינושעבור
כמותנתונהשליצואניתןלרכוש פחותחומריגלםמיובאיםבהשוואהלעבר .


התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
שינויים מצטברים מאז הרבע האחרון של
0%
-2%
-4%
-8%
-13%

-17%

-17%
-25%
-27%

-19%
-26%

-27%
-32%
-36%
-40%

-23%
-24%
מדד תנאי הסחר
מדד מחירי יצוא תעשייתי מחולק
במדד מחירי תשומות מיבוא
לתעשייה ,ללא יהלומים


ההרעה במדד ברבע הראשון של השנה ,מהווה המשך ישיר ל מגמת ה שחיקה בתנאי הסחר,
שהתחדשה ברבע השלישי של  ,2009עת החלה ההתאוששות בפעילות הכלכלית. הרעה
מחודשתזו, חלהלאחרשיפורדרמטי במדדברבעהאחרוןשל 2008 וברבעהראשוןשל 2009
(הודותלירידהדרסטיתבמחיריהדלקים),ולאחרמגמתנסיגהממושכתבמדדמאזהרבעהאחרון
של2001שהגיעהלרמתשפלברבעהשלישישל ,2008כאשרהשליםהמדד שחיקהמצטברת
של40%בתוךכמעט7שנים.
כך ,מסוף  2001ועד לרבע הראשון של  2010השלים מדד תנאי הסחר של התעשייה ירידה
מצטברת של כ.27% -
1

מחירייצואויבואללאיהלומים .
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ההרעה במדד תנאי הסחר ברבע ה ראשון של  2010בהשוואה לרבע הקודם משקפת עלייה
קלה במחירים הדולריים של חומרי הגלם המיובאים ברבע ון זה , בעיקרבשלה עלייה במחירי
הדלקים,המהוויםכ -30%מערכםהדולרישלחומריהגלםהמיובאיםלמשק ,אלמולירידהקלה
במחיריהיצואהתעשייתי , המשקפת את מצבןהתחרותישלהחברותישראליותבשוקהבינלאומי
התחרותיוהממותן.
נזכיר ,כי לצד ההרעה המתמשכת במדד ת נאי הסחר מאז הרבע השלישי של  ,2009חוו
היצואנים הישראלים פגיעה נוספת בכושר התחרות של היצוא הישראלי מצ ידו של שער
החליפין, כאשרמתחילתמאי 2009 ועדסוףהרבעה ראשון שלהשנה נרשםתיסוףשל 210%
בשערהחליפיןשלהשקל ביחסלדולר,כךשבעבורכלדולרמכירותבחו "לקיבלוהיצואניםפחות
שקלים.
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.

בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות לצוות מחלקת המחקר הכלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת מחלקת המחקר הכלכלי
ג'ולי שדה זלצר ,ראש תחום ניתוחים כלכליים
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