אגף כלכלה
המחלקה למחקר כלכלי
02ספטמבר0202
י"בתשריתשע"א


התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
ברבע השלישי של  0202נותר מדד תנאי הסחר יציב ,ברמה נמוכה ביותר.
בתוך כך ,נרשם תיסוף בשער החליפין ,אשר פגע בכושר התחרות של היצואנים.
ברבע השלישי של  0202נרשמה יציבות במדד תנאי הסחר :מדדתנאיהסחר,המחושבכיחס
שבין התפתחות מחירי היצוא התעשייתי הדולריים ,למחירי היבוא הדולריים של חומרי הגלם1
רשםעלייהמתונהביותר,עדכמעטקיפאון()2.0%בהשוואהלרבעהשני של .0202כךעולה
מאומדנימחלקתהמחקרהכלכלי.
היציבות במדד ,מבטאת קיפאון בכוח הקנייה של היצוא הישראלי במונחי יבוא ,דהיינו שעבור
כמותנתונהשליצואניתןלרכוש אותהכמותחומריגלםמיובאיםבהשוואהלרבעקודם.


התפתחות מדד תנאי הסחר של התעשייה הישראלית
שינויים מצטברים מאז הרבע האחרון של 0220
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על אף היציבות במדד ברבע השלישי של השנה ,נותרה רמתו נמוכה ב 02% -ביחס לרמה
שנרשמה ברבע האחרון של  ,0220והיא משקפת שחיקה דרמטית בתנאי הסחר ובכושר
התחרותשלהיצואהישראליבעשורהחולף.
היציבות במדד תנאי הסחר ברבע השלישי של  0202משקפת ,על פי אומדני מחלקת
המחקר ,עלייה קטנה ביותר ,עד כמעט קיפאון (כ ,)2.0% -במחירי היצוא התעשייתי,
המבטאת את הקושי של התעשיינים להעלות מחירים בשוק הבינלאומי התחרותי והממותן.
במקביל ,להערכת המחלקה ,נרשם קיפאון במחירים הדולריים של חומרי הגלם המיובאים,
המשקף עלייה מתונה ביותר במחירי הסחורות ,למול ירידה קלה במחירי חומרי האנרגיה,
המהוויםכ-02%מערכםהדולרישלחומריהגלםהמיובאיםלמשק.
1

מחירייצואויבואללאיהלומים.
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למרות היציבות במדד תנאי הסחר ברבע השלישי של השנה ,חוו היצואנים הישראלים פגיעה
בכושר התחרות של היצוא הישראלי מצידו של שער החליפין,כאשרמתחילתיולי  0202ועד
אמצע ספטמבר  0202נרשם תיסוף של כ - 24%בשער החליפין של השקל ביחס לדולר ,כך
שבעבורכלדולרמכירותבחו"לקיבלוהיצואניםפחותשקלים.

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
אדי פרקנסקי ,כלכלן המחלקה
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