
 

 יחסי סחר :קוסטה ריקה -ישראל

 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

וקוסטה של ישראל  1היקף הסחרבמרכז אמריקה. של ישראל  השנייהשותפת הסחר 
 ירידהשחלה בשל  8%-כירידה של מיליון דולר,  41-בכ 2016הסתכם בשנת  ריקה

לעומת  9%-כשל ירידה מיליון דולר,  37-יצוא הסתכם בשנה זו בכביצוא למדינה. ה
  מיליון דולר. 4-נותר ללא שינוי והתסכם בכבוא שנה קודמת והי

ומוצרים  (30%-)כ לסטיקפההוא בענף  של ישראל לקוסטה ריקהמהיצוא  30%-כ
 (.25%-)כ כימיים

  , 2016-2008 קוסטה ריקה-ישראלהתפתחות הסחר 

 נתוני סחורות ללא יהלומים במיליוני דולרים

 

 למ"סמקור: נתוני 

 
                                                           

1
 כל נתוני הסחר המובאים להלן הינם בנטרול הסחר ביהלומים ע"ב נתוני למ"ס. – יצוא ויבוא סחורות. לא כולל יהלומים 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

35 יצוא סחורות 43 170 419 518 233 457 390 41 37

2.4 יבוא סחורות 2.0 3.5 3.7 2.7 1.6 2.4 3.2 4.3 4.3

33  מאזן מסחרי 41 167 415 515 231 455 387 36 33

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

ם
רי

ל
דו

י 
ונ

לי
מי

ב
 



 

 
 לקוסטה ריקהענפי יצוא עיקריים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2016פילוח ענפי יצוא, 

 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 פלסטיק ומוצריו
31% 

מוצרים כימיים  
 שונים
25% 

ציוד  
 טלקומוניקציה

מכונות ומכשירים   14%
מכניים וציוד  

 מחשבים
9% 

מכשירים וכלים  
רפואיים  , אופטיים

 וכלי מדידה
9% 

 כימיקלים אורגנים
3% 

 אחרים  
9% 

שינוי  2015 2016 (Mתיאור ענף )$
15/16 

 משקל
2016 

 פלסטיק ומוצריו
7.9 11.6 47% 31% 

 מוצרים כימיים שונים
10.6 9.1 -14% 25% 

 ציוד טלקומוניקציה
8.5 5.1 -41% 14% 

 מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים
4.6 3.4 -25% 9% 

וכלים אופטיים, רפואיים וכלי מכשירים 
 9% 68% 3.2 1.9 מדידה

 כימיקלים אורגנים
0.6 1.3 128% 4% 

 אחרים
7.4 3.3 -56% 9% 



 

 
 

 קוסטה ריקהמעיקריים  יבואענפי 

 
 2016, יבואפילוח ענפי 

 
 

 מכון היצואהיחידה הכלכלית, עיבוד וניתוח: 

 

מכשירים וכלים  
,  אופטיים

,  פוטוגרפיים
 רפואיים וכלי מדידה

27% 

פירות ואגוזים  
קליפות של  ; למאכל

 מלונים ופרי הדר
20% 

מכונות וציוד  
מקליטים  ; חשמליים

,  ומפיקים לקול
;  ולתמונה לטלויזיה

 חלקים
15% 

מתה  , תה, קפה
 ותבלינים

13% 

,  תכשירים מירקות
מפירות מאגוזים  
 וצמחים אחרים

9% 

מכונות ומכשירים  
 מכניים וציוד מחשבים

5% 

 אחרים  
11% 

שינוי  2015 2016 (Mתיאור ענף )$
15/16 

 משקל
2016 

 רפואיים וכלי מדידה מכשירים וכלים אופטיים, 
2.3 2.1 -6% 27% 

 פירות ואגוזים למאכל; קליפות של מלונים ופרי הדר
2.2 1.6 -28% 20% 

 וציוד חשמלייםמכונות 
3.7 1.2 -67% 15% 

 קפה, תה, מתה ותבלינים
1.1 1.1 -4% 13% 

 תכשירים מירקות, מפירות מאגוזים וצמחים אחרים
0.4 0.7 89% 9% 

 מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים
0.3 0.4 27% 5% 

 אחרים
0.4 0.9 128% 11% 


