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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (257מתוך  39"ר )קמ 756,102: שטח

 (257מתוך  152קמ"ר )  22,072ישראל 

 נפש 17,789,267: אוכלוסייה

 : סנטיאגועיר בירה

 רפובליקה דמוקרטיתמשטר: 

 Sebastián Piñera, יירהסבסטיאן פיננשיא מכהן: 

 2018מכהן בתפקיד ממרץ                      

 : ספרדיתשפה רשמית

 (CLPיליאני )'צ : פזומטבע

 פזו צ'יליאני  748דולר =  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 2020לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל צ'ילה 3טוראאינדיק

  2020 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

325  402 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

2020 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

23,366 40,547 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth  

2020 –5.8%- 

2019 – 1% 

2018 –3.7% 

2020 –2.4%- 

2019 – 3.4% 

8201 – %53. 

 2020 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 

3% 0.6%- 

  קלות עשיית עסקים

2019 
נמוך  מספרכאשר  1-190בין  דירוג

 מבטא תוצאה טובה

59 35 

  2019מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

70.5 
 

76.7 

 S&P 2020 Aדירוג אשראי 
 

- AA 

 

 רקע כללי /כלכלי

המתועשות ביותר באמריקה הלטינית. ככלל, ניתן להצביע  צ'ילה הינה אחת המדינות: כללי

מתאפיין בתעשייה  של צ'ילה חלקה הצפוניתעשיות שונות המאפיינות את חלקי המדינה השונים. 

 הומוצרי חלב. חלק , עץחקלאותמתאפיין בתעשיות של  הדרומי החלקשבעוד  למכרות הקשורה

הנמל העיקרי זה מצוי גם  באזור, קלה בתחומים מגוונים שירותים ותעשייהמתמקד בהמרכזי 

לצ'ילה יש ממוקם כשעה נסיעה מהבירה סנטיאגו. ה( Valparaisoואלפראיסו )נמל  –במדינה 

 .מתקדמתסקטור ציבורי נרחב ותשתית תקשורת 

בצ'ילה. מחצב זה מהווה ענף הייצוא נמצאים הנחושת העולמית  מצבורי מכלל 40%: כלכלה

מהווה צ'ילה מקור  ,מלבד הנחושתעיקרי והוא הגורם המרכזי לצמיחתה הכלכלית המרשימה. ה

  .פירות ים ועץ ,דגים ,יןי פירות, ,ייצוא סחורות חקלאיות כגון ירקותמרכזי ל

                                                           
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 

 2020אוקטובר  IMFמבוססים על תחזית ה  2020נתוני  3
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הגידול הוא תוצאה של . 12%עד  7%-ל הצ'ילניתקצב 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

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

. רפורמת סימון המוצרים הצ'ילנית נחלה הצלחה וזכתה לשכפול בישראל בהובלת המודל הצ'יליאני

 משרד הבריאות הישראלי.

 הצטרפותה מריקה הלטינית. אחת הכלכלות היציבות והמפותחות ביותר בא היאצ'ילה כיום, 

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

ונמצא בעלייה מתמדת.  מריקה הלטיניתהתמ"ג בצ'ילה הוא אחד הגבוהים בא להשקעות זרות.

מגעים להקמת גושי מדינות כגון והובילה את היבשתית  צ'ילה משתדלת לבסס את מעמדה כמובילה

PROSUR התאגדות  והברית הפסיפית( 2019-שנוסד ב ופיתוח דרום אמריקה לקידוםפורום )ה(

  .המקדמת סחר חופשי בין המדינות החברות בגוש(

הובילו לעצירת  ולאחריה מגיפת הקורונה בצ'ילה 2019החברתית שהתקיימה בסוף  המחאה

הצריכה וממנו יש שינוי מגמה.   2019עד לרבעון השלישי של שנות צמיחה נמשכו . במדינההצמיחה 

פה החמירה יעם ירידת אמון הצרכנים, מגמה שהמג 2019ברבעון האחרון של  3%-הפרטית צללה ב

מכירות , במיוחד ב2020הפעילות הכלכלית החלה להתאושש ברבעון השלישי של שנת . משמעותית

תורם באופן חיובי יצוא יהלת הייצור, כאשר ענף התיירות נותר חלש מאוד. ככלל, ויכו קמעונאיות

 , שומר על מגמות חיוביות ונהנה מעליית מחירי הנחושת בעולם. במדינה לצמיחה

הונהגה צ'ילה על ידי חונטה צבאית אשר תפסה את השלטון  1990ועד  1973בין השנים  :פוליטיקה

נערכו בחירות דמוקרטיות  1989ליברלי. בסוף שנת -מרני וניאובהפיכה צבאית והובילה משטר ש

התקיימו,  2017 בסוף צ'ילה שבה למשטר דמוקרטי. 1990-לנשיאות ולקונגרס, והלכה למעשה מ

בפעם ניצח  בתום מערכת בחירות צמודה מאודשנים, הבחירות לנשיאות ולקונגרס. כמדי ארבע 

הייתה הפעם  2010-. כהונתו ב(Sebastián Piñera) מועמד הימין סבסטיאן פיניירההשנייה 

אלץ להתמודד עם נפיניירה מועמד ימין עלה לשלטון מאז השלטון הצבאי במדינה.  הראשונה בה

מציאות בה קשה להוביל שינויים משמעותיים.  שני בתי קונגרס חצויים, ללא רוב לגוש הימין,

ות והקונגרס, ופיניירה מסיים את תקופת צפויות להתקיים בחירות נוספות לנשיא 2021בנובמבר 

מקולות הבוחרים, ונכון למאי  54.5%עם  2017-כהונתו עם מעט מאוד פופולריות ציבורית )נבחר ב

בלבד מהציבור(. למרות הביקורת הציבורית על הממשלה הקיימת,  10%-זוכה לתמיכה של כ 2021

 בעודפרוייקט החיסונים בצ'ילה.  ישנה הכרה בפעילותה המוצלחת של הממשלה הנוכחית בניהול

 לנפש. צ'ילה היא מהמובילות בעולם בחיסוניםמדינות דרום אמריקה מתקשות בחיסון אזרחיהן, 

, נערך משאל עם במסגרתו האזרחים הצ'ילנים הצביעו בעד 2019כתוצאה מהמהומות של סוף שנת 

אשר חוקקה בימי הדיקטטורה הצבאית בהנהגתו של אוגוסטו פינושה.  ,שינוי החוקה של המדינה

 הם אלו שינסחו את החוקה החדשה. ,המורכבת מאזרחים ,אסיפה מיוחדתהעם בחר כי חברי 

לנציגים של אוכלוסיות  נשמרומושבים  17-שוויון מגדרי וכי בהרכב אסיפת החוקה יתקיים  הוסכם

מהנבחרים הם בעלי נטייה  70%-, כ2021מאי חרו בחודש נב האסיפהחברי  155 במדינה. אתניות

שמאל, ישנה אפשרות  לאידאולוגייתבשל נטיית רוב חברי האסיפה שמאלנית ומועמדים עצמאיים. 
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ותהיה בעלת אג'נדה  זכויות סוציאליות כמו דיור וחינוךתביא שינויים בהחוקה החדשה ש

בהתאם לתכנית . 2021החלה את פעילותה בחודש יולי  האסיפהיותר מזו הקיימת.  תסוציאליסטי

שבה יכריעו האזרחים אם לאמץ תתקיים הצבעה נוספת,  2022-בשנקבעה על ידי השלטון במדינה, 

 .הקודמתלהשאיר על כנה את החוקה את החוקה החדשה או 

 

 4 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 2020לשנת סחר נתוני 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2020 67.5 55.3 12.2 

2019 69.1 64.1 5 

 

  2020שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצרי דגים, פירות וייןסיבי עץ לנייר, , נחושת :הם העיקריים היצוא מוצרי

 

 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

של  היבוא

 צ'ילה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 9.9 27.4% 15.1 סין

 0.5- 17.9% 9.9 ארה"ב

-1.2 7.6% 4.2 ברזיל  

 1.2- 6.1% 3.3 ארגנטינה

 1.2- 4% 2.2 גרמניה

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  4

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 צ'ילה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 9.9 37.2% 25.1 סין

 0.5- 13.9% 9.3 ארה"ב

 4.9 8.7% 5.8 יפן

 3 5.9% 3.9 דרום קוריאה

 -1.2 4.4% 2.9 ברזיל
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כלי רכב , וטלקומוניקציה חשמלי, ציוד נפט מזוקק, נפט גולמי מוצרי היבוא העיקריים הם:

 )מכוניות ומשאיות(

 

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 הטכנולוגי ואגרו ימית חקלאות

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

מהייצוא )הענף השלישי  18%-ענף החקלאות בצ'ילה מהווה כמעובדים ומשומרים במגוון תחומים. 

ע"פ משרד החקלאות המקומי כחמישים אחוז מתצרוכת הפירות מהתמ"ג.  3.6%-בגודלו( וכ

 אה בצ'ילה. הגיאוגרפיה הנרחבת במדינה מאפשרת לתעשייה לייצבאירופה בחודשי החורף מקור

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

מתרכזים במרכז המדינה ובעיקר במחוז החמישי אך הייצור מתפרש מדרום המדינה בתחום הדגה 

  ים בגידול פסיפלורה ופירות מדבר שונים.ופירות היער ועד לצפון שם מתמקד

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

הגורמים המשפיעים בתחום הם האיגודים המקצועיים כדוגמת המתקדמת והמוצרים לתעשייה. 

וישנו פוטנציאל עסקי משמעותי  ואני הפירות ואיגוד מגדלי הפירותאיגוד החקלאים, איגוד יצ

השוק המקומי מחפש פתרונות של חקלאות מדייקת בדגש על תחום המידע והחישה בעבודה מולם. 

 מרחוק, רחפנים ותמונות לווין, כמו גם אגרוטכנולוגיה קלאסית כמו חממות והשקייה.

 

 מים

ועדות ופורומים נחשבת לאחת הבעיות המרכזיות בשוק המקומי ונידונה במספר בעיית המים 

מזה עשר שנים צ'ילה סובלת מבצורת חמורה, כאשר כמות המשקעים השנתית  בממשלה ובתעשייה.

בכמות המים הזמינים לתעשיות השונות.  37%פחתה ברוב אזורי המדינה וגרמה לירידה של 

הבצורת המתמשכת וההשפעה שלה על ענף החקלאות וזמינות מי השתייה הובילו להכרזה של מצב 

המחוזות במדינה. באזור המטרופולין של צ'ילה, בו מתגוררים  16ירום חקלאי בשישה מתוך ח

כשליש מתושבי המדינה, ישנו מחסור חמור במים שלפי תחזיות שונות עוד צפוי להחמיר בגלל שינויי 

מהמים שמגיעים מהרי האנדים ממזרח  80%גורמת לכך שכמעט  של צ'ילההטופוגרפיה   האקלים.

שעות ואין הרבה אגירה שלהם בדרך. רגולציית המים  48-בים שנמצא במערב תוך פחות מ נשפכים

הסבוכה לצד שאלת זכויות המים מקשות בין היתר, גם על אפשרויות השימוש והניצול של המים 

 בתחומים אחרים.

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

. הטכנולוגיות המתקדמות מוביליםם הישראליים בתחומי החקלאות והצנרת כמותגים המוצרי

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

פתרונות בתחומים אלו. המוניטין של מחפשות  ,, כמו גם רשויות וגופי ממשל אזורייםוחברות רבות

הישראלי בתחום המים מסייעים לשיווק המוצרים בצ'ילה  וסיפור ההצלחהיות החברות הישראל

  .להתגבר המנס היאשרואה עצמה דומה לישראל בתחום זה של אתגרי טבע משמעותיים שעליהם 
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 HLS -ו סייבר

תחומי הגנת המולדת והסייבר לא היוו גורם משמעותי בצ'ילה שנמצאת במצב של שלום כבר מאות 

 ןאישי מול ירידה בהרגשת הביטחו ןעלייה בצורך לביטחוישנה בשנים האחרונות  זאת,. עם שנים

 של האזרחים ועלייה באיומי הסייבר הלא מדינתיים המצריכים הגנה ברמה הלאומית.

דולר.  ןמיליו 10-ספג פריצה משמעותית בהיקף של כ 5פורסם בתקשורת שבנקו דה צ'ילה 2018ביוני 

לגבי היכולות הממשלתיות בתחום ויכולותיו של המגזר ער מנקודה זו והלאה התפתח דיון ציבורי 

הפרטי בתחום הסייבר. מרגע זה ואילך שוק הסייבר המקומי החל להתפתח בצורה מואצת בכמה 

ורטיקלים שונים. בתחום הסייבר ישראל ממוצבת במקום טוב ונחשבת לאחת המדינות המובילות 

 .עם ארה"ב בריטניה וספרד יחד

למוצרים הישראליים בתחום הגנת המולדת יש מוניטין ועדיפות ברורה על פני מוצרים אחרים 

 בשוק שמגיעים ממדינות מנוסות ומותקפות פחות. 

 

 מכרות

מהתמ"ג של המדינה,  10%ענף הכרייה הוא מהכוחות המובילים של הכלכלה בצ'ילה, מהווה 

מהייצוא של המדינה. צ'ילה היא היצרנית מספר  50%-ומייצג למעלה מ מעסיק כרבע מיליון איש

ענף הכרייה בצ'ילה הפיק  2019אחת בעולם של נחושת ושנייה בעולם בהפקה של ליתיום. בשנת 

 23%אלף טון ליתיום שהם  112.6-מהתפוקה השנתית העולמית ו 28%מיליון טון נחושת שהם  5.79

  .מהתפוקה השנתית העולמית

( הממשלתית אך סביב לה יש שחקנים Codelcoחברת הכרייה המובילה בצ'ילה היא חברת קודלקו )

מקומיים וזרים משמעותיים שמהווים תחרות ישירה על משאבים, שטח ויכולות ייצור בשטחי 

צ'ילה והסביבה. המדינה נחשבת למרכז ידע בתחומי הכרייה והמחצבים ומרכזת אליה את אחת 

 .בתחום ת בעולםהתערוכות הגדלו

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

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

שמערבות את תחומי המים, אוטומציה, מיכון כבד, רכבים אוטונומיים, מחשוב ושליטה, חשמל, 

ענף הכרייה הצ'ילני מחפש פתרונות  ריות, אופטימיזציה וערים חכמות ברמה הכוללת. בט

טכנולוגיים שיובילו למודרניזציה של התעשייה, שיפור התפוקה ומיצוי המכרות, זאת תוך הקפדה 

גיבשה מפת דרכים  (Fundación Chile) הולכת ועולה בנושא הגנת הטבע. מועצת הכרייה הצ'ילנית

השנים הבאות בענף, שעיקרה הוא עידוד חברות הכרייה לקלוט טכנולוגיות  15-אסטרטגית ל

 .חדשות לטיפול באתגרים תפעוליים כדוגמת קיימות וניהול משאבי אנוש

זציה יההזדמנות הטמונה בסקטור לחברות הישראליות המתרכזות בפתרונות מים שונים, אופטימ

 ובתחבורה אוטונומית.ובקרה מרחוק, פתרונות סייבר ואבטחה היקפית 

  

                                                           
 אחד הבנקים הגדולים במדינה 5
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 עם יתר מדינות העולם צ'ילהבילטרליים משמעותיים של  םהסכמי

 ארגונים בינ"ל:

- OECD (2010)ינואר : כן 

- WTO (1995)ינואר : כן 

 

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

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

(, קוסטה ריקה, אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס, EUארה"ב, דרום קוריאה, האיחוד האירופי )

(, MERCOSURמרקוסור ) (,Pacific Allianceהברית הפסיפית ) ניקרגואה, מקסיקו, קנדה,

 אינדונזיה, ארגנטינה, בריטניה.

 

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

 )נחתם אך טרם אושר בסנאט הצ'ילני( CPTPP: הסכמים בתהליך

 

 בשנתיים האחרונות פיניירה יוזמות מרכזיות של ממשלת

צ'ילה היא המדינה היציבה ביותר מבחינה כלכלית בדרום אמריקה. ממעוף הציפור אפשר לומר כי 

בשנת  Economic Freedom -העל פי מדד  ביבשתלצ'ילה יש את ציון החופש הכלכלי הגבוה ביותר 

לסחר והשקעות גלובליים, ואת סביבת הרגולציה הללו משקפים את היותה של צ'ילה פתוחה . 2021

בצ'ילה  בסיס איתן לדינמיות כלכלית.המספק חוק החזק, , כמו גם את שלטון ההטובה יחסית

אין מגבלות על תושבי חוץ לעשות עסקים בצ'ילה או להשקיע בחברות  וככלל מדיניות השקעות נוחה

אפשרויות ומודלים שונים לביצוע השקעות והקמת חברות מקומית מציעה החקיקה המקומיות. 

 .  19%וקיים שיעור מע"מ אחיד של  27%עסקיות במדינה. מס החברות בצ'ילה עומד על 

העולמית. הממשלה הגיבה  Covid-19ה כלכלת צ'ילה נפגעה מרצף של מהומות חברתיות ומגיפת 

 עם מספר יוזמות כלכליות, שעיקרן:

 מיליון משקי בית.  1.5שים, רובם ללא הכנסה פורמלית, הונהג עבור סבסוד למשקי בית חל .1

" )מזון לצ'ילה( מספקת סלי מזון ומוצרי היגיינה Alimentos para Chileתוכנית " .2

עובדים  קרן חדשה להגנה על הכנסות הוקמהלמשפחות פגיעות ומעמד הביניים בכל צ'ילה. 

למשקי בית פגיעים סיוע העברות ם להקרן משמשת ג אקונומית. -חלשים מבחינה סוציו

הוכרז על תשלום חדש של העברות  2021(. בינואר "הכנסה משפחתית לשעת חירום")

 במזומן עבור אזורים או קהילות מקומיות בהסגר. 

, ואת מהביתהממשלה הציגה את החוק לעבודה מרחוק כדי להרחיב את השימוש בעבודה  .3

  הפחתת שעות העבודה.גם במקרים של סות הכנההחוק להגנת העבודה, כדי להגן על 

מיליארד דולר כדי להציל מקומות עבודה ולסייע לעסקים  5.5חבילת חירום בסך  נקבעה .4

מיליארד דולר להלוואות לעסקים קטנים )ניתנו כבר למעלה  3הוקמה קרן של קטנים. 

 אות(. והלו 250,000מ
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ים מוקדמים ממס החזרבנוסף, חברות קטנות ובינוניות. כדי לחזק דחיית מיסים שונים  .5

  (.חברות 500,000-)הערכת שהסיוע הוא לכחברות קטנות ובינוניות ל הכנסה

בין הממשלה לבין המפלגות הפוליטיות. הוסכמה  תוכנית הבראה לשנתיים הקרובות .6

 עמודי התווך העיקריים: 

a.  המוניציפלית, חיזוק קופות הגנה על הכנסות משקי הבית, קרן סולידריות ברמה

  .האבטלה ובתנאישיפורים בחוק הגנת התעסוקה החולים ו

b.  ,מימון ה על הקלעידוד השוק המקומי באמצעות תוכנית השקעות ציבוריות

חברות קטנות ובינוניות, קידום השקעות פרטיות, הקלת גישה לאשראי ותמיכה 

 בחברות ציבוריות. 

-כלכלית מהירה. תחזית ההתאוששות ל של צ'ילה, ישנו צפי לוכח מבצע החיסונים המהיר והיעינ

OECD  2022בשנת  3.5%של ו 2021בשנת  6.7%היא של צמיחה כלכלית של . 

 

 צ'ילה –יחסי סחר ישראל 

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

בשנות השמונים ישראלי ומסתמכים על היסטוריה ארוכה של סיוע  , מתקיימים באופן שוטףטובים

מסלולית  -שביססה את ישראל כשותף טכנולוגי אסטרטגי. באופן מסורתי צ'ילה מנהלת מדיניות דו

ביחס לישראל: יחסים בילטראליים חמים ויחסים מולטילטרליים קרירים וזאת בעיקר בהתאם 

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

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. 

ששלטו בעבר בתחום הסחר עם המדינה הצטמצמו עם השנים וכיום  הביטחוניתחומי הייצוא 

 על מספר סחורות עיקריות שעוברות בין המדינות. היחסים מושתתים

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

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

שראליות בפרלמנט המקומי אך מתחזקת. ייתכן והסיבה לכך היא הקשיים בהעברת החלטות פרו י

יש לקחת בחשבון גם כי המרחק בין המדינות משחק תפקיד משמעותי בפוטנציאל להרחבת הסחר 

 בצורה משמעותית.

 

 :2016ופים החל מביקורי חברי פרלמנט הדדיים תכ -ביקורים מרכזיים הדדיים

 . 2017ר מוביל רפורמת המדבקות בפרלמנט הגיע לארץ לכנס בנושא תזונה בפברוא .1

וחתם במסגרת הביקור על מספר הסכמי שיתוף פעולה נשיא צ'ילה הגיע לביקור ביוני  .2

 . 2019בנושאים רלוונטיים כמו אנרגיה חקלאות מים בטחון ובריאות.

  2019עוזר הנשיא לענייני סייבר ביקר בישראל באוקטובר  .3

ישראל בצ'ילה סגנית שר הבריאות השתתפה במספר אירועים עם שגרירות  2021במהלך  .4

 סביב ניהול משבר הקורונה.

סגנית שר התקשורת השתתפה בפגישות שמטרתן קידום שיתופי פעולה  2021במהלך  .5

 מסחריים בין צ'ילה וישראל בתחום התקשורת. 
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רוכש ציוד ישראלי בצורה קבועה כבר שנים ארוכות ולאחרונה גם מספר  הצבא הצ'ילני -שרכ

צ'ילה  2021ביוני  רשויות מקומיות החלו לרכוש מערכות ישראליות לתחומי האבטחה וניהול המים.

, במסגרתו חתמה על טחון, המדע והתקשורתיבהובלת משרדי הב השיקה את תכנית החלל שלה

 ת.עסקה לרכישת לווין מחברה ישראלי

 

 6סחר הדדי

דולר  ןמיליו 18-מיליון דולר )גידול של כ 150-הייצוא הישראלי לצ'ילה עמד על סך של כ 2020בשנת 

 33-מיליון דולר )ירידה של כ 118-(, והייבוא הישראלי מצ'ילה עמד על סך של כ2019ביחס לשנת 

 32היה חיובי ועמד על  2020בשנת מאזן הסחר של ישראל וצ'ילה (. 2019מיליון דולר ביחס לשנת 

 מיליון דולר, זאת לאחר שבשנים האחרונות מאזן הסחר היה שלילי. 

 

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

 18%-)כ מוצרים כימיים, כמו גם במהייצוא( 55%-)כ טכנולוגייםושירותים במכשירים מתמקד 

 . מהייצוא( 14%-)כ טק כגון צינורות ויריעות פלסטיק-גם ייצוג למוצרי לואו, קיים אך .מהייצוא(

 

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

 -ווים כמה תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי מזון, בתוך כך יין ובירה דתסחורה המעובוב עץ ונחושת

  מהייבוא הישראלי מצ'ילה. 77%

מיליון דולר. חרף תנודות  269עמד היקף הסחר ההדדי בין ישראל וצ'ילה על סך של  2020בשנת 

 קלות, היקף הסחר ההדדי נותר יציב בשנים האחרונות. 

                                                           
 הלמ"ס 6

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך היבוא 

 הישראלי

סכום היבוא 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך היצוא 

 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$226 $48 0.14% $89 0.23% $137 2016 
$255 -$4 0.19% $129 0.20% $125 2017 
$277 -$61 0.22% $169 0.17% $108 2018 
$284 -$20 0.20% $152 0.23% $132 2019 
$269 $32 0.17% $119 0.30% $150 2020 
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 7סקטורים עיקריים 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 7

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

2%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

55%

אחר
3%

גומי ופלסטיק
14%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

7%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

18%

מתכות בסיס
1%

2020תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

77%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

0%

אחר
19%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

4%

2020תמהיל יבוא הסחורות 
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 צ'ילה:הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ו

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  הסכם לשת"פ טכני במכס

 כן 2017 ההסכם שמיים פתוחים בין רשויות התעופ

 הסכם שת"פ טכנולוגי בין משרדי התקשרות של המדינות 

 

 כן 2018

 

 

 תובנות נספח

מות עם המהו 2019צ'ילה עדיין בעיצומה של סערה שהחלה באוקטובר : קורונה ומהומות חברתיות

, והיא עדיין 2020פת הקורונה העולמית שהגיעה למדינה במרץ על יוקר המחיה ובהמשך בשל מג

התוצאות המרכזיות של המהומות הן החלטת הנשיא על החלפת שרי הממשלה, . 2021נוכחת ביוני 

המהומות שינוי החוקה ומשאל עם על הנוסח החדש שלה. צעדים אלה תרמו לרגיעה במדינה, אך 

 תה במדינה. מגיפת הקורונה שהיכהגיעו לסיומן רק בשל 

לסגר מלא. נכנסה המדינה ו, 2020פגע בצ'ילה במרץ  2019וירוס הקורונה שהחל בסין בנובמבר 

. יום 14אזרחי צ'ילה נדרשו להצהרת בריאות ובידוד של רים לא הורשו להיכנס למדינה ואזרחים ז

לאפשר על מנת , על החלת משטר חירוםלראשונה הודיע הנשיא פיניירה  2020 מהלך חודש מרץב

מצב חירום זה . לנשיא ולממשלה להחליט החלטות ללא קבלת אישור מהקונגרס על כל החלטה

סגרים בהיקפים שונים, זאת  מטילההמדינה , ו2021ומתמשך לתוך שנת  2020כל שנת  נמשך לאורך

 בהתאם לרמת התחלואה. 

 

הפעילה תכנית 'רמזור' ברחבי המדינה בכדי לנהל את צ'ילה ב הממשלה: עסקים בזמן המגיפה

)צעד  "Paso a Paso"תנועת האוכלוסייה והמסחר בהתאם למצב התחלואה. התכנית הנקראת 

רמות שונות של פעילות, ולכל איזור במדינה נקבעת רמה בהתאם לתנאים  5צעד(, קובעת 

ם לנוע קדימה או אחורה בהתאם המקומיים. הרמה מתעדכנת מדי שבוע, והאיזורים השונים יכולי

לאורך. סגר מלא בבתים. נמצאים תחת ההגבלות המחמירות ביותר, קרי,  1למצב התחלואה. בשלב 

עוצר כולל  3משמעו סגר מלא בסופי השבוע וחגים ומתקיימת פעילות מסחר חלקית. שלב  2שלב 

 עה ומסחר.על תנומחילים מגבלות קלות  5 -ו 4לילי ופעילות מסחר חלקית. שלבים 

הממשלה בצ'ילה הובילה מבצע חיסונים יעיל ומהיר, זאת במיוחד בהשוואה למדינות השכנות 

 Coronavac -)הרוב ב מאזרחי צ'ילה חוסנו באופן מלא 41%למעלה מחודשים  4-ביבשת. בתוך כ

הקורונה מנוהלת  -לסיכום (.זניקה-פייזר ואסטראומיעוט בחיסוני  של החברה הסינית סינובאק
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בצורה מסודרת בצ'ילה, כך שלמרות המגיפה המסחר והכלכלה הצ'ילנית יציבים יחסית ואנו 

 ממשיכים להמליץ לחברות ישראליות לפעול בשוק הצ'ילני.

 

למרות האתגרים הקיימים נוכח התפשטות המגיפה במדינה, ההערכות הן כי הערכות כלכליות: 

מבצע החיסונים . בין הסיבות לכך, 2021במהלך  6.7%-5.5%-לגדול בהכלכלה הצ'ילנית צפויה 

, תמיכה והראשונה באמל"ט באחוז המחוסנים( מהמובילות העולמיותמנוהל היטב )צ'ילה היא ש

כתוצאה ממשיכות מקרן הפנסיה שהתאפשרו  ממשלתית נרחבת בשוק המקומי ונזילות בשוק

 בהחלטת ממשלה. 

הצ'ילני יצוא ה 2021ברבעון הראשון של . גידול בייצוא ובייבוא הצ'ילני נתונים מעודדים נוספים הם

. חלק מרכזי בכך הוא העובדה כי הייצוא 2020ביחס לייצוא בתקופה המקבילה בשנת  27.3%-צמח ב

הראה עלייה של  2021הצ'ילני נהנה ממחירי נחושת גבוהים. הייבוא הצ'ילני ברבעון הראשון של 

 , כאשר בולטת העלייה בייבוא של רכבים ומוצרי מיחשוב.  2020-קבילה בביחס לתקופה המ 27.8%

 

. צ'ילה מתמודדת עם למעלה מעשר שנות בצורת שהובילו למחסור חמור במים. 1: המלצות נוספות
מסיבה זו עדיין יש פוטנציאל רב בשוק המקומי לחברות המספקות פתרונות בתחומי המים 

 והחקלאות. 

ני ממשיך להיות הקטר של התעשייה המקומית וחברות הכרייה מחפשות . ענף הכרייה הצ'יל2
יש בענף הזדמנות לחברות בתחומים של טכנולוגיות לשיפור יעילות הכרייה והגנה על הסביבה. 

 , מים וערים חכמות. HLSאנרגיה, אוטומוטיב, סייבר, 

מקדם תכנית נרחבת להרחבת שוק האנרגיה המתחדשת ומפנה תקציבים  משרד האנרגיה הצ'ילני. 3
לטובת פרוייקטים להפקת מימן ירוק, זאת במקביל לתמיכה בהפקת אנרגיה ממקורות ירוקים 

 אחרים. 

 

 


