NOTLAR

KOSTA RİKA CUMHURİYETİ
KOSTA RİKA EKONOMİK VERİLERİ

Kosta Rika, başkanlık sistemine dayalı demokratik

Başkent: San Hose

cumhuriyettir.

Yüzölçümü: 51.100 km2
Nüfus: 4.857.274 (2017-IMF)

Kosta Rika yerleşmiş ve sağlam temellere oturan
demokratik bir yapıya sahiptir. Nitekim ülkede
ordunun 1949 yılında lağvedilmiş olması da demokrasi
ve insan hakları konuları ile ilişkilendirilmektedir.

Resmi dil: İspanyolca
Siyasi sistem: Kosta Rika Cumhuriyeti

Kosta Rika Ekonomisi

Para birimi: Kosta Rika Kolonu

Ülkenin başlıca tarım ürünleri muz, ananas, kahve,
kavun, süs bitkileri, şeker, mısır, pirinç, fasulye,
patates, sığır eti, kümes hayvancılığı, süt ürünleri ve

Etnik Gruplar

kerestedir. Sanayi üretimi ise mikroişlemci, gıda
işleme, tıbbi cihaz, tekstil ve konfeksiyon, inşaat

%83,6 Beyaz veya Melez,
%6,7 Mulato,
%2,4 Yerli,
%1,1 Afrika asıllı Siyahi,
%6,2 Diğer
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malzemeleri, gübre ve plastik ürünleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Ülkede politik istikrar ve yüksek eğitim seviyeleri
olması sebebiyle, yabancı yatırımcıların tercih ettiği
bir ülkedir. Buna ek olarak serbest bölgelerde
sağlanan yatırım teşvikleri ile de Kosta Rika Latin
Amerika’da en çok yabancı yatırımcı çeken
bölgelerden bir tanesidir.

GSYİH: 57,4 Milyar ABD Doları (2017)
ABD ve diğer Orta Amerika ülkeleri ile ayrıca AB ile de
Kişi Başı GSYİH: 11.824 ABD Doları (2017)

serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu sebeple
Kosta Rika üzerinden bu ülkelere serbest ticaret

Asgari Ücret: 515 ABD Doları (2016)
Enflasyon Oranı: %2,33 (2017)
İşsizlik Oranı: %9 (2017)
Toplam İhracatı: 9,9 Milyar ABD Doları
Toplam İthalatı: 15,3 milyar ABD Doları

yapılabilmektedir.
Karayip kıyısındaki liman şehri Limon/Moin ve Pasifik
kıyısındaki Puntarenas yakınlarındakiler başta olmak
üzere ülkenin merkezinde birçok serbest ticaret
bölgesi bulunmaktadır ve bu bölgede mallar için
işleme, imalat ve üretim, tamirat, ihracat için hizmet
sektörlerine yabancı yatırım için devlet tarafından
verilen vergi muafiyeti, düşük vergi oranları, gümrük
vergisi iadesi, hukuki prosedürlerde kolaylık gibi

Ana ticaret ortakları:
ABD, Meksika, Panama, Japonya, Çin, Hollanda,
Belçika

geniş kapsamlı teşvikler sağlanmaktadır.
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Ülke konumu sebebiyle Kuzey ve Güney Amerika’ya
açılabilen bir Pazar konumundadır. İnnovasyon ve
rekabetçilik düzeyi bakımından diğer Latin ve Orta
Amerika ülkelerine göre daha gelişmiş durumdadır.
Tarım ve tarıma dayalı sanayiden oluşan ekonomik
yapı yıllar içinde ileri teknoloji, mühendislik, yazılım,
bilgisayar, elektronik, tıbbi cihaz gibi sektörlere;
hizmetler sektörüne; reklamcılık, pazarlama ve
mimari gibi alanlara; geleneksel olmayan tarıma ve
turizme dayalı bir yapıya dönüşmüştür. 2000
yılından bu yana hizmetler sektöründe faaliyet
gösteren şirket sayısı 20 kat artmıştır.
Bölgenin yaşam standardı en yüksek ülkelerinden
olan Kosta Rika, yıllık 11.824 ABD Doları kişi başı
gelir, %9 oranında işsizlik ve %2 civarında enflasyon
ile genel olarak olumlu ekonomik göstergelere
sahiptir.
Geleneksel ihraç ürünlerinin yanı sıra Amerikan
yatırımlarının yoğunlaştığı yüksek teknoloji alanında
ülke önemli mesafe kaydetmiştir. Turizm ülke için
önemli bir döviz kaynağıdır.

Kosta Rika’nın dünyaya ihracatında başlıca ürünler:
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte
kullanılan alet ve cihazlar; muz, hurma, incir,
ananas, avokado ve guava armudu, mango;
ortopedik cihazlar; kahve; meyve ve sebze suları;
diğer canlı bitkiler; dondurulmuş sığır eti
Kosta Rika’nın ihracatında en önemli ticaret
ortakları:
ABD, Hollanda, Panama, Belçika, Nikaragua
Kosta Rika’nın dünyadan ithalatında başlıca
ürünler:
petrol yağları ve türevleri; otomobil ve motorlu
taşıtlar; tedavide veya korunmada kullanılmak
üzere hazırlanan ilaçlar; telefon cihazları, ses,
görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye
mahsus diğer cihazlar; tıpta, cerrahide, dişçilikte
ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar
Kosta Rika’nın ithalatında en önemli ticaret
ortakları:
ABD, Çin, Meksika, Panama, Japonya

Türkiye-Kosta Rika İkili Ticari İlişkileri (2017)

Turizm ve inşaat sektörlerinin, ABD ve Avrupa’daki
ekonomik gelişmelere bağımlılığı yüksektir. İşsizlik ve

Türkiye’nin Kosta Rika’ya İhracatı:

yoksulluk, sosyal hizmet harcamalarını ve dolayısıyla

51.8 Milyon ABD Doları

bütçe üzerindeki yükü artırmaktadır. Ancak özellikle
Orta Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının
(DR-CAFTA) etkisiyle yüksek teknoloji yatırımlarında
daha fazla gelişme beklenmektedir.

Tarım üretiminin 2014-18 döneminde sabit ancak
verimliliğin yine düşük düzeyde kalması, hizmetler

Türkiye’nin Kosta Rika’dan İthalatı:
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Türkiye’nin Kosta Rika’dan İthalatında önemli

İş yapma kolaylığı açısından Kosta Rika, dünyada

ürünler:

190 ülke arasında 62. sırada (Türkiye 69.) (Dünya

Medikal cihazlar, muz, ananas, protez organlar,
elektronik entegre devreler, tarım ve gıda
ürünleri, sinema kameraları ve projektörleri,
plastikler, kavun ve papaya, kahve

Bankası-2017)

Kosta Rika’nın Üyesi Olduğu Önemli Kuruluşlar:

sermaye malları, petrol ve inşaat malzemeleri ithal

BCIE, CACM, CELAC, FAO, IFAD, ICCt, IMF, UN,

eden Kosta Rika ile ticarette potansiyel arz eden

MIGA, LAIA , Pacific Alliance, WTO

sektörler aşağıda belirtilmektedir. Otel ve restoran
ekipmanları ve tıbbi cihazlar alanında büyük
fırsatlar barındıran ülke, kara taşıtları aksamı,
eczacılık, inşaat makineleri ve telekomünikasyon
sektörleri açısından da değerlendirilebilir. Son
yıllarda yapılan büyük çaplı altyapı yatırımlarında
bakıma ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Elektronik bileşenler, telekomünikasyon, elektrik
montaj, yarı-iletkenler, tüketici elektroniği,
mühendislik ve yazılım, fason üretim, metal
işçiliği, otomotiv, tıbbi cihaz, mimarlık ve tasarım,
reklamcılık, çağrı merkezi gibi alanlarda da ülkede
yatırım potansiyeli mevcuttur.
Türkiye ve Kosta Rika arasındaki anlaşmalar:
Vize muafiyeti, Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması,
Sivil Havacılık Mutabakat Anlaşması, Türkiye – Orta

Ticaret Hacmi: 95.4 Milyon ABD Doları

Kosta Rika Sıralamalar

sektöründe belirsizliğin devam etmesi, hizmetler

Demir çelik ve demir çelik türevi ürünler, çikolatalı

sektörü içinde en fazla büyümenin ise telekom

mamuller, çimento mikserleri, traktör, akrilik

sektöründe gerçekleşmesi beklenmektedir.

polimerleri, buğday unu, alüminyumdan inşaat ve
inşaat aksamı, tarım ve gıda ürünleri.

Endeksi Raporu 2016)

Genel olarak hammadde, tüketim malları,

Amerika Entegrasyon Anlaşması

Ürünler:

54. Sırada (Türkiye 55.) (Küresel Rekabet Edebilirlik

Türkiye Ticaretinde Potansiyel Arz Eden
Ürünler

43.5 Milyon ABD Doları

Türkiye’nin Kosta Rika’ya İhracatında Önemli

Küresel rekabetçilik indeksinde 138 ülke arasında

Ekonomik serbestlik endeksine göre Kosta Rika,
dünyada 180 ülke arasında 63. sırada (Türkiye 60.)
(The Heritage Foundation-2017)
Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 137 ülke
arasında Kosta Rika 47. sırada (Türkiye 53.) (World
Economic Forum-2017-2018)
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