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קולומביה; דברי הסבר -הסכם אזור סחר חופשי ישראל    

. 2020באוגוסט  11-ונכנס לתוקף ב 2013ההסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח( בין ישראל לקולומביה נחתם בספטמבר  רקע:

מטרת ההסכם היא הסרה של חסמי סחר, עידוד שיתופי פעולה כלכליים, העלאת השקיפות והוודאות המשפטית בנוגע לתנאי 

 סחר בין המדינותהלהקל על  המיועדהפעילות העסקית ויצירת מסגרת לדיאלוג בין מדינתי 

 מרבית המוצרים התעשייתיים יהיו פטורים ממכס ביבוא לישראל וביצוא לקולומביה כניסת ההסכם לתוקף, עם. 

שנים עד לפטור מלא. כך למשל, יצוא  10או  7,5,3על יתר המוצרים התעשייתיים יופחת המכס באופן הדרגתי תוך 

מיקלים, מוצרי תקשורת ומוצרי טקסטיל שכיום חייבים במכס בשיעור של לקולומביה של תרופות, מכשור רפואי, כי

 ייהנו מפטור מלא ממכס ויוכלו להיטיב להתמודד עם התחרות הגלובאלית. 35%-5%

  כך לדוגמה, צפוי ההסכם להביא להוזלה של מוצרים המיובאים החקלאות והמזוןההסכם כולל גם הטבות בענפי .

(, ממתקים 8%(, אננס, גויאבה ומנגו מיובשים )4%יה )שיעור המכס הנוכחי הוא מקולומביה, כגון אגוזי מקדמ

(. ניתן לציין גם מוצרים נוספים שיהיו פטורים ממכס במסגרת 4%( וריבות )4%(, רקיקים מתוקים )5%המכילים קקאו )

ים פיטוסניטריים גם לקילוגרם(, ובכפוף לאישור₪  3.25+ 12%מכסה כגון בשר בקר טרי )שיעור המכס הנוכחי הוא 

( ופפאיה טרייה 85%-לקילוגרם אך לא יותר מ₪  1.23(, מנגו טרי )25%-לק"ג אך לא יותר מ₪  4.41אננס טרי )

 (. 85%-לק"ג אך לא יותר מ₪  2.43)

 :המונח "שירותים" מתייחס למגוון רחב ביותר של תחומים. היצוא הישראלי מורכב בעיקרו  סחר בשירותים והשקעות

ים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה כגון שירותי מחשוב, מחקר ופיתוח, ושירותים עסקיים. הסכם האס"ח משירות

. אות בנושאי סחר בשירותים והשקעותקולומביה הינו ההסכם הבילטראלי הראשון של ישראל שכולל הור-ישראל

ומנגנונים לשת"פ בין  ודאות למשקיעים ולספקי שירותים, שקיפות רגולטוריתמאפשרת הוצר מסגרת י ההסכם

המדינות על נושאים הקשורים ביכולת לסחור בשירותים, כגון הסמכה והכרה בהכשרה; ניוד מומחים; מסגרות 

 פיננסיות והעברת תשלומים ועוד. 

 :ויאפשר לחברות ישראליות להתחרות במכרזים הרכש הממשלתי ההסכם מסיר חסמים בתחום   יתרונות נוספים

מנגנון המאפשר לצדדים שנקבעו בהסכם גמישים ונוחים ליצואן הישראלי; קיים  כללי המקורבקולומביה ולהפך. 

 אלקטרוני, אמצעי הגנה, תקינה, קנין רוחני ושיתופי פעולה. סחר; ההסכם כולל גם הוראות בנושאי ליישב מחלוקות

 :בקישור זהלהסכם, אותו ניתן למצוא  2רשימות ההטבות של המכסים מופיעות בנספח 

  מוצרים שלא מופיעים ברשימה זו פטורים ממכס עם  ביטול הדרגתי של מכס לטובין תעשייתיים. 'א-2נספח

 כניסת ההסכם לתוקף.

  לא נהנים מהטבה במסגרת מוצרים שלא מופיעים ברשימה זו, יחס מועדף לטובין חקלאיים.  ב'-2נספח

  ההסכם
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