
 

 
 

 

 סקירה כלכלית | נתונים כלכליים והסחר עם ישראל צ'ילה

 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

Chile

General Information

Capital: Global Competitiveness Index Ranking (Out of 140): 33

Population (m): 19 Corruption Perceptions Index Ranking: (Out of 180): 26

Local Currency: Chilean peso Ease of Doing Busniess Ranking (Out of 190): 56

Exchange Rate (LCU:US$) : 648.9 Economic Freedom Ranking (Out of 180): 20

Head of State: President – Sebastián Piñera Enabling Trade Ranking (Out of 136): 21

Recent Economic Indicators 2016 2017 2018 2019

Real GDP Growth (% change YOY) 1.3 1.5 4.0 3.4

GDP (Bn$) (market prices) 250 277 300 306

GDP per capita ($) (PPP) 24,033 24,592 25,891 27,059

Export of Goods (Bn$) 61 69 75 79

Import of Goods (Bn$) 55 61 71 75

Unemployment Rate (% yearly)             6.5          6.7                6.9          6.5 

Inflation (Av)             2.8          2.3                2.9          3.0 

Principal  Export Destinations Principal  Import Destinations

Principal  Export Commodities Principal  Import Commodities

The most problematic factors for exporting to Chile *

1 High cost or delays caused by international transportation

2 Burdensome import procedures 

3 Domestic technical requirements and standards 

4 High cost or delays caused by domestic transportation 

5 Tariffs and non-tariff barriers

Israel's Goods Trade Relations with Chile **

M$ % Change

Export 108 -13%

Import 178 37%

Total trade (export + import) 286

Trade Balance (export - import) -70

Israel's Export to Chile Israel's Import from Chile

The Main Sectors of Goods Trade between Israel and Chile **

Sector M$ % Share % Change Sector M$ % Share % Change

Machinery, Electrical equipment29 27% -14% Fish 110 62% 37%

Plastics 22 20% -9% Wood Pulp 40 22% 59%

Chemical Products 14 13% 19% oils 9 5% 49%

Machinery, Mechanic equipment9 9% 19% Meat 5 3% 122%

Optic Machinery 8 8% -46% Fruits & Nuts 4 2% 8%

*   World Economic Forum, Executive Opinion Survey 

** Excluding Diamonds  

Santiago

China 27.5%, US 14.5%, Japan 9.3%, South 

Korea 6.2%, Brazil 5% 

Export Import

China 23.9%, US 18.1%, Brazil 8.6%, Argentina 4.5%, Germany 

4% 

copper, fruit, fish products, paper and pulp, 

chemicals, wine

petroleum and petroleum products, chemicals, electrical and 

telecommunications equipment, industrial machinery, vehicles, 

natural gas
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 : סקירת סחר כלכליתילה'צ -ישראל
 היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

-כשל  עליהדולר,  מיליון 286 -כעל היקף של  2018בשנת  עמד, ילה'צושל ישראל  1היקף הסחר

של  יצוא הסחורות הסחורות. ביבואחד העלייה בסחר נבעה מגידול  .2017לשנת ביחס  13%

בהמשך זאת , דולר מיליון 108-כלהיקף של   13%-של כירידה  2018רשם במהלך  ילה'צלישראל 

הסתכם ו 37%-רשם עליה חדה של כ יבוא הסחורות. 2017שנרשמה בשנת  9%-לירידה של כ

 . 2017בשנת  45%-כעליה של , לאחר דולר מיליון 178-בכ

 67%-כיווה והסחר בין המדינות העיקרי ב המרכיביצוא הסחורות היה  2009-2016בין השנים 

הינו  ילה'לצהסחורות  ( המגמה התהפכה ויבוא2017-2018בשנתיים האחרונות ) .מסך הסחר

מהווה  ילה'צמהסחורות  יצוא מסך הסחר. 57%-כעם המרכיב העיקרי בסחר בין המדינות 

  מסך היקף הסחר. 43%-בהתאמה כ

 

 היקפי היבוא מזנקים, היצוא תנודתי | ילה'צעם  סחר
 2009-2018דולרים,  מיליוניסחורות ללא יהלומים. ויבוא יצוא 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא
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 ילה'צלהיצוא הישראלי 

  .צ'ילהרצופה ביצוא של ישראל ל( מסתמנת ירידה 2016-2018בשלוש השנים האחרונות )

)לאחר ירידה של  13%, בה ירד היצוא בשיעור שנתי של 2018 -מגמה שלילית זו הגיעה לשיאה ב

רמתו הנמוכה ביותר  -מיליון דולר  108-להיקף של כ( בהתאמה  2016-וב 2017-ב 3%-ו 9%-כ

 .2010מאז שנת 

קוטלי חרקים ואלקטרוני, פלסטיק,  בעיקר מכונות וציוד, ציוד טלקום לצ'ילהראל מייצאת יש

מכונות וציוד, כ . חשוב לציין כי בענפי יצוא המסווגיםומכשור רפואי ואופטי וכימיקלים לחקלאות

וכן כי  וההשקיה טכנולוגיה-מתאפיינת פעילות כלכלית רבה בתחום האגרו -ומוצרים מפלסטיק 

פעילות בתחום הבטחוני, קלינטק ומערכות  מאופייןאלקטרוני ציוד ענף יצוא ציוד טלקום ו

 .תקשורת

 

 במיליוני דולרים 8201-2009 |ילה'צמגמות ביצוא ל

 
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

פעמיות. ללא שנים אלו עומד -נרשם יצוא חריג לצ'ילה בעקבות מספר עסקאות חד 2012-2013)*( בשנים 

 מיליון דולר בעשור האחרון.  113-ממוצע היצוא על כ
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בשני ענפי היצוא הובלה עקב ירידה  צ'ילהביצוא ל (2018) שנרשמה השנה ירידההכאמור, 

ציוד טלקום מיליון דולר; יצוא  29-להיקף של כ 9%-בשיעור של כ ירד מכונות וציודיצוא  ;העיקריים

נרשמה  19%-כשל עליה  מנגד, .מיליון דולר 9-להיקף של כ 46%-בשיעור של כ ירד, וציוד חשמלי

 .מיליון דולר 22-כלהיקף של , מוצרי פלסטיקיצוא ב

 

 2018-2015 | ילה'לצעיקריים היצוא הענפי 
 

 
 היחידה הכלכלית, מכון היצואעיבוד וניתוח: 

 
 

                

מכונות וציוד

ציוד טלקום וחשמלי

פלסטיק ומוצריו

קוטלי חרקים ודשנים

מכשור רפואי ואופטי

חומרי ניקוי ומגבונים-טואלטיקה 

מוצרים פרמצבטיים

כלי טיס וחלקיהם

דיו וחומרי צביעה

בדים לא ארוגים

אחרים 



 

 
 

 
 

 2018-2015, במיליוני דולרים |ילה'צלענפי יצוא עיקריים 

 
 

  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | ילה'צלהתפלגות היצוא 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 
% מהיצוא )מ"מ 

2015-2018) 

 25% 24%- 29 32 30 38 מכונות וציוד

 22% 74%- 9 17 48 36 ציוד טלקום וחשמלי

 14% 24% 22 18 17 17 פלסטיק ומוצריו

 10% 17% 14 15 9 12 קוטלי חרקים ודשנים

 6% 13%- 8 8 8 9 מכשור רפואי ואופטי

חומרי ניקוי  -טואלטיקה 
 ומגבונים

6 4 5 5 -18% 4% 

מכונות וציוד
25%

ציוד טלקום וחשמלי
22%

פלסטיק ומוצריו
14%

קוטלי חרקים 
ודשנים
10%

מכשור רפואי ואופטי
7%

חומרי  -טואלטיקה 
ניקוי ומגבונים

4%

מוצרים פרמצבטיים
3%

כלי טיס וחלקיהם
3%

דיו וחומרי צביעה
2%

בדים לא ארוגים
1% אחרים 

9%



 

 
 

 
 

 
 

 ילה'צמהיבוא של ישראל 

 מיליון 178-להיקף של כ 37% -של כחד בשיעור  2018במהלך  עלה ילה'צמיבוא הסחורות 

בשנים  ילה'צבוא מקף היהי. 2017שנרשמה בשנת  45%-וזאת לאחר עליה של כ -דולר

גידול  ילה'צמרשם היבוא  2009החל משנת . נמצא בעליה מתמדת( 2015-2018האחרונות )

 .420%-כמצרפי של 

 

 דולרים  מיליוני, 2018-2009 |ילה'צמהיבוא 

 
 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

-כעץ ו ומוצרי נייר, 2מסך היבוא השנתי %54-המהווים כ דגיםבעיקר  ילה'צמישראל מייבאת 

 דגיםעליה נרשמה ביבוא  .חיובית כלליתמגמה  2018במהלך  מהמבין ענפי היבוא נרש .%27

 50%-בכ עץמוצרי נייר וביבוא , מיליון דולר 110-להיקף של כ 59%-אשר עלה בשיעור חד של כ

-בכ בשרביבוא , מיליון 9-אשר הסתכם בכ 122%-בכ זרעיםביבוא , מיליון 40-אשר הסתכם בכ

. ירידה מיליון 4-אשר הסתכם בכ 92%-בכ פירות ואגוזיםביבוא ו מיליון 5-אשר הסתכם בכ 8%

 .מיליון דולר 3-כלהיקף של  %85-בשיעור של כ םורגניינאא כימיקליםביבוא חדה נרשמה 

 
 

                                                           
 . 2018-2015כל המשקלות מחושבים ע"פ ממוצע היבוא בשנים  2
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 )במיליוני דולרים( | ילה'צמענפי יבוא עיקריים 

  
 

  2018-2015ע"פ ממוצע  בחתך ענפי | ילה'צמהתפלגות היבוא 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 תיאור ענף
% שינוי 

(2015/2018) 
% מהיצוא )מ"מ 

2015-2018) 

 דגים
                        

34  
                        

43  
                        

69  
                      

110  219% 54% 

 מוצרי נייר ועץ
                        

32  
                        

29  
                        

27  
                        

40  27% 27% 

 כימיקלים אנאורגניים
                         

1  
                         

0  
                        

18  
                         

3  324% 5% 

 זרעים
                         

3  
                         

5  
                         

4  
                         

9  255% 4% 

 בשר
                         

3  
                         

3  
                         

4  
                         

5  47% 3% 

 פירות ואגוזים
                         

2  
                         

3  
                         

2  
                         

4  129% 2% 

 יין
                         

1  
                         

2  
                         

1  
                         

1  22% 1% 

דגים
מוצרי נייר ועץ54%

27%

כימיקלים  
אנאורגניים

5%

זרעים
4%

בשר
3%

פירות ואגוזים
2%

יין
1%

אחרים 
4%



 

 
 

 

 2018-2015 | ילה'צמעיקריים הוא ביהענפי 

 

 עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

דגים

מוצרי נייר ועץ

כימיקלים אנאורגניים

זרעים

בשר

פירות ואגוזים

יין

אחרים 



 

 
 

 

 

 ילה'צמתיירות נכנסת 

 ילה'צמהייתה שנת שיא בתיירות הנכנסת  2018, שנת 2012נכון לנתונים שהתפרסמו משנת 

 5,600-מספר התיירים מצ'ילה היה יציב ועמד על ממוצע של כ 2012-2016בין השנים לישראל. 

. התיירים מדי שנה( ניתן לראות עליה במספר 2017-2018האחרונות ) בשנתיים תירים מדי שנה.

 .2016ממספר התיירים בשנת כפול כמעט מספר תיירים,  9,000-נכנסו לארץ כ 2018בשנת 

 

 לפי אזרחות מספרים מוחלטים באלפים, 2018-2012 |לישראל ילה'צמכניסת תיירים 

 
  עיבוד וניתוח: היחידה הכלכלית, מכון היצוא

 

מספר התיירים  2018. בשנת באמריקה הלטיניתבגודלו  החמישיהוא  ילה'צממספר התיירים 

מאמריקה ממספר התיירים  5%-וכ מיליון תיירים( 4-)כ מסך התיירים 0.2%-היווה כ ילה'צמ

 . אלף( 196-)כ הלטינית
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