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 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  39"ר ) קמ 756,102: שטח

 נפש 17,789,267: אוכלוסייה

 סנטיאגו: עיר בירה

 רפובליקה דמוקרטיתמשטר: 

 Sebastián Piñera, יירהסבסטיאן פיננשיא מכהן: 

 2018מכהן בתפקיד ממרץ                      

 ספרדית: שפה רשמית

 (CLP) יליאני'צ פזו: מטבע

 פזו צ'יליאני  692.385דולר =  1            

בחוף הדרום מערבי של אמריקה הדרומית, בשטח האדמה שבין הרי האנדים ממוקמת  : גאוגרפיה

ק"מ. צ'ילה גובלת במדינות  370-ק"מ ל 170ק"מ ורוחבה נע בין  4,300-והאוקיינוס השקט. אורכה כ

 ארגנטינה במזרח, בוליביה בצפון מזרח ופרו בצפון. 

 אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 
 ישראל צ'ילה טוראאינדיק

 נומינלי תמ"ג
GDP, current prices 

295.61 381.57 

PPP 

Implied PPP conversion rate 
27,060$ 39,160$ 

  הכלכליתצמיחה השיעור 
real GDP growth 

2018 – 4% 

2017 – 1.3% 

2016 – 1.7% 

2018 – 3.3% 

2017 – 3.5% 

2016 – 4% 

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices 

2.3 0.9 

 4.0 6.5 שיעור האבטלה

 קלות עשיית עסקים
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

56 49 

 מדד התחרותיות
 1-7 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 7
4.7 5.3 

 S&P +A -AA דירוג אשראי
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  רקע כללי/כלכלי:

ניכר כי חלקי המדינה השונים המתועשות ביותר באמריקה הלטינית.  צ'ילה הינה אחת המדינות

התעשייה בעוד ש למכרות מתאפיין בתעשייה הקשורהחלקה הצפוני מאופיינים בתעשיות שונות. 

קלה  המרכזי מוקדש לשירותים ותעשייה הומוצרי חלב. חלק עץ קשורה לחקלאות הדרומי החלקב

ממוקם כשעה ה( Valparaisoהנמל העיקרי של צ'ילה ואלפראיסו )ובו גם מצוי  בתחומים מגוונים

 לצ'ילה יש סקטור ציבורי נרחב ותשתית תקשורת מהמתקדמות בעולם.נסיעה מהבירה סנטיאגו. 

מכלל הנחושת העולמית מצויה בצ'ילה. מחצב זה מהווה ענף הייצוא עיקרי והוא הגורם  40%

ייצוא סחורות מהווה צ'ילה מקור מרכזי ל ,חושתמלבד הנהמרכזי לצמיחתה הכלכלית המרשימה. 

  .פירות ים ועץ ,דגים ,יין פירות, ,חקלאיות כגון ירקות

. לגידול זה אחראים 12%עד  7%-ל הצ'יליאניתקצב הגידול של הכלכלה הגיע  90-הבשיא שנות 

אלו היו  תמורות. חלק מ70-הל מסוף שנות שבוצעו בכלכלת המדינה הח ותמהותי תמורותמספר 

. ניסו לאמץ את חלקןואף  ןהחלו לחקור אותעד כי מדינות שונות ברחבי העולם  ותכה משמעותי

דוגמא בולטת לכך הינו השוק הפנסיוני שזכה להתעניינות רבה בעולם ואף אומץ בישראל ומכונה 

. שינוי נוסף שהחל לשכפל עצמו בישראל הוא רפורמת סימון המוצרים הצ'ילנית הצ'יליאניהמודל 

 החל להטמיע.הישראלי שמשרד הבריאות 

 הצטרפותה . מריקה הלטיניתצ'ילה הינה אחת הכלכלות היציבות והמפותחות ביותר באכיום, 

וכך גם היותה מרכז  מהווה גושפנקא לעוצמתה של הכלכלה המקומית 2010בספטמבר  OECD -ל

ונמצא בעלייה מתמדת.  מריקה הלטינית"ג בצ'ילה הוא אחד הגבוהים באהתמ .להשקעות זרות

צ'ילה משתדלת לבסס את מעמדה כמובילה יבשתית ומנהלת מגעים להקמת גושי מדינות כגון 

PROSUR .והברית הפסיפית 

ולקונגרס. באחת ממערכות הבחירות שנים, הבחירות לנשיאות  ארבעכמדי  ,התקיימו 2017 בסוף

. (Sebastián Piñera) מועמד הימין סבסטיאן פיניירהבפעם השנייה ניצח  הצמודות בהיסטוריה

מועמד ימין עלה לשלטון מאז השלטון הצבאי במדינה.  הייתה הפעם הראשונה בה  2010-כהונתו ב

לגוש הימין, עובדה אשר תקשה עליו אלץ להתמודד עם שני בתי קונגרס חצויים, ללא רוב נפיניירה 

הביאו לנסיקתה נוסף, הבחירות האחרונות לקונגרס להוציא לפועל את תכניותיו הכלכליות. ב

, אשר צמחה בקרב ארגוני הסטודנטים והצעירים Frente Amplioהמטאורית של מפלגת השמאל, 

רלמנט אשר כאמור בפרלמנט. מפלגה זו טורפת את הקלפים בפ155 תוךממושבים   20-וזכתה ב

אך השפעתה על הלך הרוח בפרלמנט לא היה דרסטי כמו שציפו לאחר  התחלק עד כה לשני גושים

 .הבחירות ומעבר למספר מחאות ציבוריות שהובילו אין למפלגה את האפקט המשמעותי לו ציפו

זכתה צ'ילה בשתי תביעות בבית הדין הבינ"ל בהאג שנגעו לשטחי הכרייה והדיג בצפון  ,לאחרונה

. 1890המדינה בסכסוך מתמשך מול שכנותיה בוליביה ופרו על תוצאות המלחמה הפסיפית בשנת 

המתח בין המדינות הדאיג את הממשלה  ,אף שזו דוגמא טובה לשלום היחסי בו המדינה נמצאת

ת וסיום התביעות צפוי להקל על עשיית העסקים בצפון המדינה כמו גם אולי רבות בשנים האחרונו

 סיון לשינוי בזכויות המיםינהכמו כן, ייתכן כי  להסיט השקעות מתחום הביטחון לתחומים אחרים.

יציבות אצל ספקי . עקב כך קיימת צפייה לידי הממשל הנוכחי-ייבלם עלבממשל הקודם  מושקוד

 שקיע בפרויקטים ארוכי טווח.המים ויותר נכונות לה
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 מאפייני הכלכלה המקומית /תעשיות בולטות
 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם
 במיליוני דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם
 במיליוני דולרים

 גרעון מסחרי
 

2018 75,481.71 74,187.32 1,294.39 

2017 69,229.26 65,061.73 4,167.53 

2016 60,732.63 58,760.91 1,971.72 

 

 2017שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נייר, סיבי עץ ל, , פירותמהכנסות הממשלה( 20%נחושת )מהווה  :הם העיקריים היצוא מוצרי

 ויין כימיקלים, דגים מוצרי

 

 יבוא
 

 יבוא 
במיליוני 

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 גרעון מסחרי
 במיליוני דולרים

 3,588.18- 18.1% 13,999 ארה"ב

 7,782.58 23.9%  17,504  סין

 3,290- 8.6% 6,678 ברזיל

 2,603.95- 4.5% 3,402 ארגנטינה

 1,912.83- 4.0% 2,914 גרמניה

 

 מכונות, וטלקומוניקציה חשמלי ציוד, כימיקלים, נפט ומוצרי נפט מוצרי היבוא העיקריים הם:

 טבעי גז, רכב כלי, תעשייתיות

 

 

 
 יצוא

 במיליוני דולרים
אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 גרעון מסחרי
 במיליוני דולרים

 3,588.18- 14.5% 10,411 ארה"ב

 7,782.58 27.5% 25,286 סין

 4,554.43 9.3% 7,045 יפן

 2,471.38 6.2% 4,342 דרום קוריאה

 3,290- 5% 3,388 ברזיל
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  בכלכלהמרכזיים סקטורים 

 מכרות

וכחצי מהיצוא שלה.  גמהתמ" 10% -כהמצטיינת בתחום המכרות שמהווה  הצ'ילה היא מדינ

 התחום מתרכז בעיקר בנחושת ותוצריה אך גם בליתיום מוליבידניום וזהב . חברת הכרייה המובילה 

אך סביב לה יש שחקנים מקומיים וזרים  תהממשלתי (Codelco) בצ'ילה היא חברת קודלקו

שטח ויכולות ייצור בשטחי צ'ילה והסביבה.  ,משמעותיים שמהווים תחרות ישירה על משאבים

המדינה נחשבת למרכז ידע בתחומי הכרייה והמחצבים ומרכזת אליה את אחת התערוכות הגדלות 

 בתחום בעולם.

בריאות  ,האופרציה של הכרייה גם מגוריםכל מכרה מתפקד כעיר קטנה וכולל לרוב מלבד 

ותקשורת לעובדי המכרה שלעיתים מגיעים לאלפי אנשים. המכרות עצמם הם מערכות מכניות 

, מחשוב ושליטה ,רכבים אוטונומיים ,מיכון הכבד, אוטומציה, סבוכות שמערבות את תחומי המים

דמנות הטמונה בסקטור והערים החכמות ברמה הכוללת. ההז ,אופטימיזציה ,חשמל, בטריות

אופטימזציה ובקרה מרחוק, פתרונות סייבר , ת בפתרונות מים שוניםומתרכזהלחברות הישראליות 

 ואבטחה היקפית ובתחבורה אוטונומית.

 

 הטכנולוגי ואגרו ימית חקלאות

הכלכלה הצ'ילנית מתמקדת בפירות ומוצרי דגה והיא מובילה עולמית ביצוא פירות טריים 

ומשומרים במגוון תחומים. ע"פ משרד החקלאות המקומי כחמישים אחוז מתצרוכת מעובדים 

הפירות באירופה בחודשי החורף מקורה בצ'ילה. הגיאוגרפיה הנרחבת במדינה מאפשרת לתעשייה 

מגוון סוגי פירות וירקות על פני כל השנה בעונות שנמתחות על פני חודשים ארוכים יותר.  אלייצ

רכז המדינה ובעיקר במחוז החמישי אך הייצור מתפרש מדרום המדינה החקלאים מתרכזים במ

 בתחום הדגה ופירות היער ועד לצפון שם מתמקדים בגידול פסיפלורה ופירות מדבר שונים.

ההזדמנויות בשוק הצ'ילני לתעשייה והטכנולוגיה הצ'ילנית נמצאות בעיקר בתחומי הטכנולוגיה 

מדייקת בדגש על תחום המידע והחישה מרחוק, רחפנים המתקדמת והמוצרים לתעשייה. חקלאות 

 ותמונות לווין, כמו גם אגרוטכנולוגיה קלאסית כמו חממות והשקייה מוצאות ביקוש גדול בשוק.

 

 מים

דונה במספר ועדות יבעיית המים )או ניהולה( נחשבת לאחת הבעיות המרכזיות בשוק המקומי ונ

מהמים שמגיעים  80%הצ'ילנית גורמת לכך שכמעט ופורומים בממשלה ובתעשייה. הטופוגרפיה 

שעות ואין הרבה אגירה שלהם  48-מזרח מסיימים בים שנמצא במערב תוך פחות ממהרי האנדים מ

אפשרויות  עלגם  לצד שאלת זכויות המים מקשות בין היתר, בדרך. רגולציית המים הסבוכה

 .ש והניצול של המים בתחומים אחריםהשימו

אחד המפותחים מבחינת היבוא הישראלי לצ'ילה וחברות רבות מכירות את תחום המים הוא 

המוצרים הישראליים בתחומי החקלאות והצנרת כמותגים בסיסיים. הטכנולוגיות המתקדמות 

יותר של התפלה וטכנולוגיות ניהול וטיהור מים הן תחום צומח שמעורר עניין רב בשוק המקומי 

מים אלו. המוניטין של החברות הישראליות והסיפור וחברות רבות מחפשות פתרונות בתחו

הישראלי בתחום המים מסייעים לשיווק המוצרים בצ'ילה שרואה עצמה דומה לישראל בתחום זה 

  .של אתגרי טבע משמעותיים שעליהם הם מנסים להתגבר
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 HLS פינטק סייבר

ב של שלום כבר מאות משמעותי בצ'ילה שנמצאת במצ גורםתחומי הגנת המולדת והסייבר לא היוו 

של  ןאישי מול ירידה בהרגשת הביטחו ןשנים אך בשנים האחרונות אנו רואים עלייה בצורך לביטחו

 האזרחים ועלייה באיומי הסייבר הלא מדינתיים המצריכים הגנה ברמה הלאומית.

חיל  בצ'ילה ישנם שלושה גופי בטחון עיקריים שהם הצבא )שמורכב מזרועות נפרדות ועצמאיות לצי

( כאשר PDI) ( ומשטרת החקירות הפדרליתCarabineros האוויר והצבא( המשטרה המקומית )

 כל אחד מהם עומד עצמאית וכפוף לגורמים שונים. 

הפינטק והגנת המולדת יש מוניטין ועדיפות ברורה על פני למוצרים הישראליים בתחום הסייבר, 

 מוצרים אחרים בשוק שמגיעים ממדינות מנוסות ומותקפות פחות. 

 
 

 עם יתר מדינות העולם צ'ילה הסכמי בילטרליים משמעותיים של
 ארגונים בינ"ל:

- OECD(2010)ינואר  : כן 

- WTO :(1995)ינואר  כן 

 

קונג, ויאטנם, מלזיה, טורקיה, -תאילנד, הונג הסכם סחר:מדינות שאיתן צ'ילה חתומה על 

(, ארה"ב, EFTAזילנד, ברוניי, אפט"א )-אוסטרליה, יפן, קולומביה, פרו, פנמה, סין, סינגפור, ניו

(, קוסטה ריקה, אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס, ניקרגואה, EUדרום קוריאה, האיחוד האירופי )

 (.MERCOSURמקסיקו, קנדה, מרקוסור )

 

 אקוודור, הודו, בוליביה, ונצואלה, ארגנטינה הסכמי העדפה:

 , אורוגוואיCPTPP: הסכמים בתהליך

 

 בשנתיים האחרונות צ'ילהיוזמות מרכזיות של ממשלת 

צ'ילה עסוקה ואשר עליהם נסובה מערכת הבחירות האחרונה ממשלת הנושאים המרכזיים בהם 

הינם הנושאים הכלכליים, ובפרט הרפורמות מרחיקות הלכת ]בתחומי הפנסיה, המיסוי ומתן 

. האתגר המרכזי העומד בפתחו של הנשיא הנשיאה הקודמתהשכלה אקדמית בחינם[ אשר ליוו את 

 ושאים הללו.בצורה משמעותית תוך ניהול הנהינו הזנקת הכלכלה 

תחום הכרייה הוא הקטר המוביל של המשק הצ'ילני ולכן פעילותו של משרד המכרות מתמקדת 

סיון להמציא מחדש את הפעילות במכרות ולייעל אותה ככל שניתן. פעילויות אלו נובעות יהיום בנ

ִגיעֹות מההבנה ברמה הממשלתית  ַהפְּ ולה של החברות המקומיות מתנודות בשוק הסחורות יכשֶׁ

על אם החברות ידעו להגמיש את התפעול שלהן מחד ולהגביר את ההיצע שלהן מאידך.  להצטמצם

ים פתרונות חדשים ולחפש כאלו בתהליכהממשלה נותנת תמריצים ישירים לחברות להטמיע כן, 

  פתוחים.
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השוק הצ'ילני מנסה לחדש את עצמו כבר מספר שנים ולעבור מתעשייה של חומרי גלם בסיסיים 

תוכניות  גבוה של מספר ולתעשייה מתקדמת של פתרונות ומוצרים טכנולוגיים. לטובת כך ישנ

רשות החדשנות המקומית וסכומי כסף משמעותיים המנותבים לטובת כך. הממשל החדש  מטעם

שינה את הנהלת הרשות והחל להסיט תקציבים לנושאים שלדעתו יכולים לתרום לפיתוח הכלכלה 

 ים והעצמת יזמות כבעבר.ולא רק להקמת מיזמ

היחס בין הממשל והצבא, גם אם נשמר הכבוד ההדדי מאז ירידת השלטון הצבאי בשנות התשעים, 

טחון לרוב ינשאר תמיד בתשומת הלב הציבורית וכל קיצוץ או הצעה לשינוי בתקציבי ההגנה והב

העובדה שהממשל מתקבלת בחיכוכים רבים בשורות הצבא ובהתאם לכך בשורות הימין בפרלמנט. 

מתמודד כיום עם פרלמנט שמאלי בעוד שיוזמותיו נווטות ימינה תוביל כנראה למספר התנגשויות 

 סביב תקציבי הביטחון והשימוש בהם.

לאחרונה החל בפרלמנט הצ'ילני מאמץ להעברת חוק שיגביל את הפרסום של תרופות גנריות ואף 

ת להתחרות במחירים. כהמשך ליוזמת את הכיתוב עליהן בצורה שתקשה על חברות מסחריו

המדבקות המחוקקים מקווים להאחיד את הסימון על גבי תרופות ובכך לתת דחיפה ליצרנים 

המקומיים מתוך תקווה להעלות את השקיפות. זוהי דוגמא ליוזמה אנטי ממשלתית שהפרלמנט 

 מנסה להריץ כדי להראות את כוחו.

ממשלתיות נרחבות כעת ונמצאות בדיון ילים ליוזמות הסייבר גם הם מוב םטחון האישי ואיויהב

תחומי הבריאות והחינוך עולים שוב על סדר  מתמיד מול מאמצי ההתעצמות הקבועים של הצבא.

היום כתחומים שצריכים לקבל עדיפות על התעצמות צבאית וייתכן והנשיא הנוכחי יאלץ לעשות 

מפה(. אסונות טבע ושריפות יער נפוצים )הנשיא מגיע מהצד הימני של ה ויתורים קשים בתחום

 מאוד וגם בהם הממשלה עוסקת בצורה מאומצת כדי להימנע מהמשברים שקרו בשנים שעברו.

 

 

 צ'ילה–יחסי סחר ישראל 

יחסי המסחר בין ישראל לצ'ילה  ומאז 1950המדינות מקיימות יחסים דיפלומטיים החל ממאי 

טובים בצורה שוטפת ומסתמכים על היסטוריה ארוכה של סיוע בשנות השמונים שביססה את 

מסלולית ביחס  -באופן מסורתי צ'ילה מנהלת מדיניות דוישראל כשותף טכנולוגי אסטרטגי. 

אם וזאת בעיקר בהת יחסים בילטראליים חמים ויחסים מולטילטרליים קרירים לישראל:

על אף שהיקפי הסחר . לסנטימנט הציבורי שמושפע מהתפוצה הפלשתינאית הגדולה שגרה בצ'ילה

אינם גבוהים ביותר הם יציבים למדי ויש הפרדה ברורה בין הסנטימנט הפוליטי הבעייתי שיש 

 לישראל ברמה המדינית בצ'ילה לבין הפעילות הכלכלית שכמעט ואינה מושפעת מאתגרים אלו.

וא הצבאיים ששלטו בעבר בתחום הסחר עם המדינה הצטמצמו עם השנים וכיום תחומי הייצ

 היחסים מושתתים על מספר סחורות עיקריות שעוברות בין המדינות.

אף שבשנים עברו המדינות חתמו על מספר הסכמים כלליים צ'ילה נמנעת מלקדם את הסכם הסחר 

לם בכמות הסכמי הסחר שהיא המלא שלה עם ישראל אף שהיא אחת המדינות המובילות בעו

 מתחזקת. ייתכן והסיבה לכך היא הקשיים בהעברת החלטות פרו ישראליות בפרלמנט המקומי אך 
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יש לקחת בחשבון גם כי המרחק בין המדינות משחק תפקיד משמעותי בפוטנציאל להרחבת הסחר 

 בצורה משמעותית.

 ןלהביא לעלייה בכמות המבקרים ביניהאמור  2018פתיחת קו התעופה הישיר בין המדינות בסוף 

 טריות או כאלו המצריכות שינוע אווירי מהיר. תובתקווה גם לשינוי חיובי בהיקפי הסחר בסחורו

. מוביל 2016החל מ תכופים ברי פרלמנט הדדייםביקורי ח -ביקורים מרכזיים הדדיים -

 .2017רפורמת המדבקות בפרלמנט הגיע לארץ לכנס בנושא תזונה בפברואר 

הצבא הצ'ילני רוכש ציוד ישראלי בצורה קבועה כבר שנים ארוכות ולאחרונה גם  -רכישות  -

 מספר רשויות מקומיות החלו לרכוש מערכות ישראליות לתחומי האבטחה וניהול המים.

 

 

  

 

 תישראלי לעומיצוא מיליון דולר  $108M עם שלילי כיוםמאזן הסחר של ישראל וצ'ילה הוא 

M169ִ  מיליון דולר יבוא צ'ילאני לישראל.  ִ$ִ

ה. התחום הטכנולוגי טכנולוגיסחורות מעובדות ולצ'ילה מתרכזת ב יישראלהעיקר פעילות הייצוא 

גם ייצוג למוצרי , קיים אך .מוצרים כימיים, כמו גם בטכנולוגייםושירותים רים במכשימתמקד 

 טק כגון צינורות ויריעות פלסטיק. -לואו

עץ  ,)בעיקר סלמון( סחורות לא מעובדות כגון דגיםבמגוון  בוא הישראלי מצ'ילה מתמקדיכן, הכמו 

 יין ובירה.  דתהמעובסחורה וב ושבבי עץ ונחושת
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סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום היבוא 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$200 $39 0.11% $80.2 0.17% $119.4 2014 

$220 $63 0.13% $78.9 0.22% $141.5 2015 

$223 $51 0.13% $85.9 0.23% $137.3 2016 

$232 $18 0.15% $107.1 0.20% $125.3 2017 

$277 -$61 0.22% $169.0 0.17% $108.2 2018 
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נובעת בעיקרה הישראלי לצ'ילה. ירידה זו  הסתמנה ירידה מסוימת ביצואת, בשנים האחרונו

לאחר השינויים בשוק  האטה של שוק הטכנולוגיה המקומי והקשיים הכלכליים שהשוק חווהמ

בפעילות הכלכלית וחזרה למחירי נחושת המאפשרים לשוק  עליה כיום מתרחשת עם זאת,  .הנחושת

 היצוא הצ'ילני לישראל עלה בשנים האחרונות ומתמקד בסחורות חקלאיות.. להתפתחולהמשיך 

ה  2015-ב הטכנולוגיה מערכות משמעותיות בשוק מספרמכירת בנוסף,  מעט את הנתונים אך ַמטֶׁ

היבוא הישראלי מצ'ילה מתפתח בשנים  עם זאת,בסה"כ נשמרה רמה דומה ביצוא הישראלי. 

  ומקורו בעיקר ביבוא הדגה. האחרונות

  –סקטורים מרכזיים 

 

 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

3%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

35%

אחר
5%

גומי ופלסטיק
20%

רפואי , מכשור אופטי
ואחר
8%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

28%

מתכות בסיס
1%

מינרלים
0% מוצרי תחבורה

0%

2018תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

74%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

0%

אחר
23%

גומי ופלסטיק
0%

כימיקלים  
ומוצרי  

תעשיות  
כימיות
2%

מתכות בסיס
0%

מינרלים
1%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים , פנינים
ומתכות יקרות

0%

2018תמהיל יבוא הסחורות 
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 צ'ילה:והסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

 

שנת  שם ההסכם

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף? 

הסכם שת"פ בחדשנות עם סוכנות החדשנות המקומית 

CORFO 

2016 

 

 כן

 כן 2014 (2017אושר  2014)נחתם  במכסהסכם לשת"פ טכני 

 כן 2017 ההסכם שמיים פתוחים בין רשויות התעופ

 הסכם שת"פ טכנולוגי בין משרדי התקשרות של המדינות 

 

 כן 2018

 

  תובנות נספח 
 

 2019 שנתב מרכזיים אתגרים

הפעילות הכלכלית במדינה התאוששה באיטיות לאחר בחירת הממשל החדש ועם התאוששות 

הניעו את הממשלה  2018מחירי הנחושת עלתה הכלכלה איתם. התקיפות בתחום הסייבר בסוף 

מספר תדלת להשתלב בתחום זה כמה שניתן על ידי חשיפת לפעילות נמרצת בתחום והנספחות מש

להניע אותם להטמיע  על מנתגורמים ממשלתיים ופרטיים לטכנולוגיות ויכולות ישראליות רב של 

 צ'ילניות. אותן במערכות ה

והמחשוב עומדים במוקד תשומת הלב של חברות הכרייה הגדולות  ,המים ,תחומי האנרגיה

והנספחות משתדלת להשתלב בפעילויות הסקירה שהם מבצעים מעת לעת ולהציע להן את 

 ייחודיות שקשה להן להשיג מחברות אחרות. הפתרונות הישראליים בתחומים אלו שלרוב מכילים 

ההיקפית והשמירה על הבטיחות גם הם מניעים את החברות לכיוון הישראלי ואנו תחום האבטחה 

מעבר לירידה המורגשת  יוצרים קשרים בין חברות וקבלנים רלוונטיים למי שפוגש אתגרים בתחום.

האישי הרחבת נמלי הים ונמל התעופה החדש מביאים את נושאי האבטחה ובטיחות  ןבביטחו

 .פעילות בסקטורלקדמת הבמה ומגבירים את ה

והשקעות נרחבות מצד הממשלה ציבורית ההרפואה נמצאים במרכז תשומת הלב תחום הבריאות ו

הרגולציה הנוחה בשוק מאפשרת לחברות רבות מהעולם  ,במקרה זה .צפויות להגיע לתחומים אלו

להשתלב מסייעת לחברות הנספחות כמו כן, ומישראל להציע את שירותיהן ופתרונותיהן לצ'ילנים. 

אשר לרוב, פרטיות הרבות ברחבי המדינה כמו גם אצל חברות הביטוח העיקריות בקליניקות ה

את התחום הדנטל בו לחברות הישראליות  . כמו כן, חשוב לצייןמכסות את הטיפולים הרפואיים

 יש פעילות ונתח שוק נרחב.
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השילוב של מערכות אתגר נוסף איתו נתמודד בשנים הקרובות הוא נושא התחבורה החכמה ו

מתקדמות ואוטונומיות בתחבורה העירונית ובתעשייה. במספר מכרות כבר פעילים ציים של 

משאיות אוטונומיות אך יש שיח רב לגבי הטמעה של אותן יכולות בערים כמו גם הצורך בשדרוג 

לטכנולוגיות עם זיהום נמוך כמו  רמערך התחבורה המיושן בעיר הבירה ובערים המרכזיות. המעב

גם החוסר במשאבי אנרגיה טבעיים בצ'ילה דוחפים את הממשלה לכיוונים של אנרגיות מתחדשות 

 ויעילות יותר שבו לחברות הישראליות יש יתרונות רבים.

בתחום החקלאות אנו משקיעים מאמצים רבים בשילוב של חברות חקלאות מדייקת אצל היצרנים 

נה בעיקר מתוך שאיפה שלהם להפחית את עלויות כוח העבודה ולהגדיל את היבול. הגדולים במדי

לחברות הישראליות יש סט פתרונות מתאים לאתגרים אלו ובהתחשב בנתח השוק המרכזי בתחום 

הפרי ובסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים שבהם היצרנים צריכים לעמוד יש מקום רב לחישה 

 השקייה חכמים ויעילים יותר. דישון ומרחוק ניהול מרכזי ו


