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 ילה'סקירה על צ

 המקומישוק החקלאות 

 מטרות ממשלתיות

 אתגרים

 ילה'הזדמנויות עסקיות בצ

 ילה'פעילות הנספחות הכלכלית בצ
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 ילה'כלכלת צ

 מסתמכת בעיקרה על נחושת ומושפעת ממחירה ישירות•

 
 בעלת הסכמי סחר רבים ומעורבות רבה בשווקים –מוכוונת יצוא•

 
   OECDמדינה מפותחת וחברת •

 

 רמת אי שוויון מהגבוהות בעולם ולכן פערים משמעותיים בין המחוזות•

 

 בעיית כוח אדם משמעותית מתפתחת בשנים האחרונות•

 

 



 ילה'יחסי הסחר בין ישראל וצ
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 ילה'נתוני הסחר בין ישראל לצ
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Chile export 
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77.3B$ 



Chile export without metals 
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18.8B$ 

 חקלאות בלבד ללא עץ

7.34B 

6.43
B 

4.41B 



 ילני'הצשוק החקלאות 

 ר שטח חקלאי מעובד"קמ 8000כ•

 (source: INE)טון בשנה שעברה 7,940,824: ייצור חקלאי•

  מיליארד דולר 14במדינה וכ ג"מהתמ 25%כ•

עם שווקי  ילה שותפות 'ולצחצי הכדור הדרומי מספק עונתיות כפולה •

 בחצי הכדור הצפוני  העיקריים הצריכה 

ילה  'צמנסה לשמור על , בידוד גיאוגרפי ומדיניות ממשלתית קפדנית•

 כמדינה נקייה ממרבית המזיקים והמחלות  

מדינות ברחבי העולם עם מזון ומשקאות   150-מ ליותר מספקת  ילה'צ •

 .טריים ומעובדים

מאמץ ממשלתי משמעותי להעלות את הרמה הטכנולוגית בתחום  •
 החקלאי ולגוון אותו מתחומי היין הסלמון והפירות

 

Farmed 
Salmon 

48% 
Seeds 
32% 

[CATEGOR

Y NAME] 
[PERCE
NTAGE] 

Main Exports in 
Agro 

, מיובשים)פירות וירקות מעובדים 

מהווים  ( מיצים ושמנים, קפואים

ממכירות המזון   55%כיום 

ארצות הברית היא  . הבינלאומיות

המהווה  , היעד העיקרי למוצרים אלו

מדורגת  . ילני'הצמהיצוא  23%-כ 

המובילים  עשרת היצואנים בין 

עם יותר מ , שוניםבמוצרים בעולם 

.יעדים לייצוא 150  
Source: CORFO 
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 מטרות ממשלתיות בתחום החקלאות

שימוש במיכון   -שיפור תהליכים והורדת עלויות עבודה•

מתקדם וחסכני באנרגיה ומים להורדת עלויות תפעול  

 .ועבודה

 

על ידי טכנולוגיות גידול חדשניות מיכון חדש  -הגברת הפריון•

 ביעילות גבוהה וטכנולוגיות דיגיטציה מתקדמות

 

,  שיפור תהליכי האיסוף והאחסון -שיפור איכות המוצר•

, תכניות להגנה ממחלות, שימוש נכון בדשנים והדברה
 עקיבות ושיפורים גנטיים  

 

 



 הזדמנויות בחקלאות

 מדוייקתחקלאות •

 ערכות לחוות קטנות לשיפור תהליכים•

 הגנה ממחלות תוכניות•

 טיפול וטיהור שפכים תוכניות•

 ניהול מים•

 טכנולוגיות דיגיטציה ואוטומציה בחקלאות•

 למוצרים ותהליכים חקלאיים שונים   פיילוטים•

 מערכות ניהול אנרגיה•

 עקיבות•

 מאגדים טכנולוגיים חקלאיים  •

 



 ילני'הצאתגרים בשוק 

12 

 שהם חקלאיים בעיקרם 5ו 4מצוקת מים משמעותית במחוזות •

 (מסורתית, דגה, רפתות)שימוש גבוה במים בכל תחומי החקלאות •

 מערכות מנוונות יחסית לרמת הפיתוח של המדינה•

 עבודה ואנרגיה גבוהותעלויות •

 ל"ירידה במחירי הסחורות הבינ•

 (ושטפונות שריפות ,קרה, בצורות)תנאי אקלים קשים ומשתנים •

 מרחק רב בין חלקי המדינה השונים וההגעה לנמלים•

 



 

 באקוויפריםשימוש יתר 



 

 שימושי מים בשוק



 צרכים מהתעשייה

 העלאת היעילות של שימוש במים -תשתיות מים•

 

 ניטור מתמיד של תהליכי הייצור -ציוד חקלאי מדויק•

 

 הורדת עלויות העבודה והייצור -ציוד מתקדם לקטיף•

 

 הורדת עלויות הייצור -ציוד ומכונות עם יעילות אנרגטית•

 

 הורדת ההשפעה הסביבתית -ציוד ומכונות ידידותיים לסביבה•

 



 (צמיחה חזקה ביותר)יצרן הסלמון השני בגודלו אחרי נורבגיה •

 (95%)ריכוז משמעותי של יצרנים בדרום המדינה •

,  משומר, קפוא, מקורר, טרי)צורות אריזה משתנות של מוצרי דגה מצריכות טכנולוגיות שונות •

 .כדי לאפשר יצוא סדיר( מומלח ומעושן, מיובש

  :הזדמנויות•

 טכנולוגיות אריזה ושימור•

 (ISA)טיהור מים והגנה ממחלות •

 הקמת מתקני בריכות ופרויקטים•

 חקלאות ימית
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 2017פעילויות  –סיוע של הנספחות הכלכלית 
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משלחת חקלאות מישראל  

 ביוני

 

 סמינר מים וטכנולוגיה באפריל

 

  מדוייקתתערוכת חקלאות 

AGtech 

 

 

 

 

 –משלחות חקלאות פנימיות 
 עם נציגים מקומיים ואזוריים

 

 

 

המשך איתור הזדמנויות  

 לחברות ישראליות



 ,  תודה רבה
 הדר שור

Hadars@israeltrade.gov.il 
+ 56-22-3811980  

mailto:Hadars@israeltrade.gov.il
mailto:Hadars@israeltrade.gov.il

