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1. DATU OROKORRAK 

  

GOBERNUA BIZTANLERIA 

Estatu-burua: Sebastian 
PINERA Echenique 
Lehen ministroa: Sebastian 
PINERA Echenique 
Gobernu mota: Errepublika 
Presidentziala 

- Guztira: 18,7 milioi1 
- Hazkunde naturala: % 0,75 
- Hirietako biztanleria: % 87,6 
- Hizkuntza ofiziala: espainiera 
- Hiriburua: Santiago 

 

 

  

EKONOMIA BESTE BATZUK 

- BPG (2019, mila milioi euro): 252,397 €2 
- Per capita BPGa (2019, euro):  13.480 €3 
- BPGaren hazkundea (2019): % 2,54 
- Urteko inflazioa (2019): % 2,55 
- Enplegu-tasa (2018): % 57,8 
- Langabezia-tasa (2019): % 7,05 
- Ondasunen esportazioak (2019, milioi dolar): 69.889 
- Zerbitzuen esportazioak (2019, milioi dolar): 9.417 
- Ondasunen inportazioak (2019, milioi dolar): 65.724 
- Zerbitzuen inportazioak (2019, milioi dolar): 14.514 
- Kanbio-tasa (2020ko martxoa): 1 EUR = 924,937 CLP 

 
 
 
 

 

GGI: 42/189 
I+G-n eginiko gastua 
BPGarekiko: % 0,362 
Internet erabiltzaileak: % 
82,3 
 

 

  

 

1 Iturria: Makro datuak 
2 Iturria: Makro datuak, hiruhilekoko metatua 
3 Iturria: Makro datuak, hiruhilekoko metatua 
4 Iturria: Nazioarteko Diru Funtsa 
5 Iturria: Txileko Estatistika Institutu Nazionala 
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2. BEGIRADA  

Txilek merkatu irekia du eta nazioartean sartzeko prozesu arrakastatsua  gauzatu du, batik bat, arlo komertzialean; 

halaxe erakusten du bere ekonomiaren irekiera portzentajeak, % 80 ingurukoa denak. Datu horren erakusgarri, hona 

hemen Txilek lortutako akordio komertzialak:  

- Elkarte Ekonomikoko Akordioak ditu sinatuta EBrekin, Japoniarekin eta P-4 taldeko herrialdeekin (Zeelanda 

Berria, Singapur eta Brunei Darussalam).  

- Merkataritza Libreko Itunak ditu sinatuta herrialde hauekin: Australia, Kanada, Erdialdeko Amerikako hainbat 

herrialde (Costa Rica, Salvador, Guatemala Honduras eta Nikaragua), Hego Korea, Txina (inbertsioen atala 

negoziatzen ari dira oraindik), Kolonbia, EFTA, AEBak, Malaysia, Mexiko, Panama, Peru eta Turkia. Era berean, 

2012ko urriaren 19an indarrean sartu zen Txileren eta Nikaraguaren arteko Aldebiko Protokoloa, Txileren eta 

Erdialdeko Amerikaren arteko Merkataritza Libreko Itunaren barruan dagoena, eta negoziazioei buru eman 

zaien arren, oraindik ez da indarrean sartu Vietnamekin sinatutako ituna. Horiez gain, beste testu bat 

negoziatzen ari da Thailandiarekin.  

- Halaber, Konplementazio Ekonomikoko Akordioak ditu Bolivia, Ekuador, MERCOSUR eta Venezuelarekin.  

- Azkenik, Irismen Partzialeko Akordioak ditu Kuba eta Indiarekin (berrikusten ari dira). 

1. ilustrazioa: Akordio komertzialen munduko mapa 

 

Txilek eta Espainiak elkarrekin sinatu zuten Interesen Elkarrekiko Babes eta Sustapen Akordio bat (IEBSA) eta zergapetze 

bikoitza saihesteko eta zerga-ihesa prebenitzeko akordio bat, zeintzuk indarrean dauden 1994ko martxotik eta 2004ko 

urtarriletik6. Era berean, 2012ko ekainaren 6an eratu zen Mexiko, Kolonbia, Peru eta Txile biltzen dituen Pazifikoko 

Aliantza, Latinoamerika osoa integratzen duen MERCOSUR blokearen alternatiba gisa. 

 

6 Espainiako Erresumaren eta Txileko Errepublikaren arteko Akordioaren Berrespena, Inbertsio eta Protokoloen Elkarrekiko Babes eta Sustapenerako 
dena, Santiagon egina 1991ko urriaren 2an (BOEren 67. alea, 1994ko martxoaren 19a); Espainiako Erresumaren eta Txileko Errepublikaren arteko 
Hitzarmena eta Protokoloa zergapetze bikoitza saihesteko eta Errentaren eta Ondarearen gaineko zerga-ihesa prebenitzeko, Madrilen egina 2003ko 
uztailaren 7an (BOEren 28. alea, 2004ko otsailaren 2a). 
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Akordio komertzial horiek Hego Amerikarako plataforma bikain bihurtu dute Txile. 

Txilen badaude gure enpresentzat oso interesgarriak diren hainbat jarduera-sektore: trenbideak (metroaren eta 

aldirietako trenen ibilbideak luzatzen ari dira), energia berriztagarriak eta errepide elektrikoak, bideetako azpiegiturak, 

IKTak, Smart Cities edo hiri adimendunak, ingurumena (ekonomia zirkularra), meatzaritza, eta berritzeko premia duen 

sektore metalmekaniko zaharkitua, non Euskadiko enpresek beren txokoa aurki dezaketen. 

I+G+B bidezko berrikuntza transbertsala ate egokia izan liteke Txilen sartzeko, batik bat kontuan hartzen bada Euskadi 

mundu mailako erreferentea dela Txilerentzat arlo horretan.  

Covid-19ak bortizki kolpatu du Txileko ekonomia (maiatzean eta ekainean), % 15etik gorako jaitsiera izan baitu. 

Langabezia-maila % 11,5 baino handiagoa da eta % 8 inguru aldi baterako lan-etenaldian daude. Uste da lan-etenaldian 

dauden horietako asko  kaleratuak izango direla. Hala, “benetako” langabezia-tasa % 20tik gorakoa izan liteke urtearen 

amaieran. Horren guztiaren ondorioz, ikaragarri hazi da pobrezia, zeina kontrolatuta baitzegoen, Latinoamerika osoko 

maila baxuenetakoa zuelarik pandemia iritsi aurretik. 

Gobernuak hainbat programa abiarazi ditu klase sozial baxuei eta, orain, klase ertainari ere laguntzeko, baina neurri 

horiek ez dira nahikoa pandemiak eragin duen eta eragiten jarraituko duen hondamendi ekonomikoari aurre egiteko. 

Pandemiaren hasierako aurreikuspen baikorrenak guztiz desagertu dira eta zaila izango da ekonomiaren susperraldi 

azkarra ikustea. 

Halere, aurreikusten da gobernuak salbamendu-planak abiarazten jarraituko duela, bai enpresentzat eta bai 

pertsonentzat.  

 

5 EUR/CLP kanbio-tasari buruzko informazio gehiagorako, jo 2.4 puntura 
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3. TESTUINGURU SOZIO-POLITIKOA 

Txileko sistema politikoa errepublika parlamentarioan oinarritzen da, zeinetan Errepublikako presidente Sebastian 

Piñerak eskumen eta botere ugari dituen.  

Maila politiko eta administratiboan, Txile oso estatu zentralizatua da. Eskualde metropolitarraz gain, beste 16 eskualde 

administratibo ditu. Eskualde bakoitzaren barruan badago intendente bat, Presidentearen ordezkari dena, eta hark 

aukeratzen ditu zuzenean intendente horiek. Halaber, badaude probintzietako gobernadoreak, intendenteen menpe 

daudenak eta probintzietako lan administratiboak betearazten dituztenak. Azpimarratzekoa da eskualde horien 

autonomia oso mugatua dela, batez ere Espainiako autonomia erkidegoekin alderatzen baditugu. 

Egia da gaur egun badagoela saiakera bat eskualdeei autonomia gehiago emateko, baina hastapenetan dagoen 

prozesua da oraindik. Horren erakusgarri, datorren urtetik aurrera, intendenteak, orain arte presidenteak aukeratzen 

zituenak, hiritarrek hautatuko dituzte bozketa bidez eta posible izango da intendentea gobernu zentralean dagoenaz 

besteko alderdi bloke batekoa izatea. 

2017ko azaroan eta abenduan eginiko presidentetzarako hauteskundeetan Piñera iritsi zen kargura botoen % 

54,6arekin, Alejandro Gullier “Gehiengoaren Indarra” alderdiko hautagaiari gailendu zitzaiolarik. Hala, Piñerak berriz 

eskuratu zuen Errepublikaren presidentetza 2011 eta 2014 artean izandako agintaldiaren ostean. Behin boterera 

iritsitakoan, 2018ko martxoan, Txileko presidenteak bost akordio garrantzitsu proposatu zituen: haurtzaroari, osasunari 

eta segurtasun publikoari buruzko politikak, “Araucanía eskualdean bakea lortzera” bideratutako politikak eta 

herrialdearen garapena. Halere, Kongresua oso zatituta dago, horrek blokeo politiko bat sortu du, eta Piñerak ezin izan 

ditu gauzatu bere proposamen asko. 

Sozialki, aipagarria da Txilek eztanda sozial bat izan zuela 2019ko urrian, hainbat manifestazio antolatu zirelarik 

herrialde osoan zenbait eskubide sozial eskatzeko. Aurreikusita zegoen 2020ko apirilean plebiszitu bat egingo zela 

erabakitzeko txiletarrek onartzen duten prozesu konstituziogile bat abiatzea Konstituzio Berria idazteko, eta prozesu 

hori egitekotan, zein bidetatik abiatuko den zehazteko. 2019ko azaroan, hilabeteko protesten ondoren, iragarri zen 

plebiszitua egingo zela. Baina mundu osoa astindu duen Covid-19aren krisiaren ondoren, atzeratu egin da eta oraindik 

ez da jarri plebiszitua egiteko behin betiko datarik. 
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4. TESTUINGURU MAKROEKONOMIKOA 

4.1. Abagune ekonomikoa 

Txile Latinoamerikako eredutzat hartu ohi da gardentasun politikoari eta finantzarioari dagokionez. Azken hamarkadan 

hazkunde azkarrena izan duen Latinoamerikako ekonomietako bat ere bada, horrela lortu duelarik pobrezia nabarmen 

murriztea (Munduko Bankua). NDFren arabera, BPGa % 2,5 hazi zen 2019an7; portzentaje hori nahiko baxua izan zen 

azken urteetako hazkundeekin alderatuta, % 4-4,5etik gorakoak izaten zirelarik batez beste. Munduko Bankuaren 

arabera, moteltze hori hainbat arrazoiri zor zaie: kanpoko testuinguru korapilatsua, klima baldintza arazotsuak eta 

gobernuak egin beharreko zenbait erreformetan gertatutako atzerapenak. Gainera, Reuters agentziaren arabera, 

protestek eta istiluek milaka milioiko galerak eragin dituzte sektore pribatuan eta azpiegitura publikoetan. Hainbat urtez 

lehengaien prezio oso baxuak izan ondoren, Txileren suspertze ekonomikoa honako hauetan oinarritzen da: kontsumo 

handia eta inbertsio pribatua, soldaten igoerak, interes-tasa baxuak, sektore pribatuaren konfiantza, kobrearen prezio 

igoera, meatzaritzako ekoizpen gero eta handiagoa eta, neurri txikiagoan, handizkako merkataritzaren eta zerbitzu 

komertzialen gorakada (Munduko Bankua). NDFk aurreikusi zuen hazkundea % 3koa izango zela 2020an, eta % 3,2koa 

2021ean, baina aurreikuspen horiek hutsean geratu dira Covid efektuaren ondorioz, orain, 2020rako espero den 

hazkundea % -6koa baita. 

Gobernuak % -1,6ko BPGarekin itxi zuen 2019a. Munduko Bankuaren arabera, kobrearen sektoreko diru-sarreren 

beherakada konpentsatuta gelditu zen gastu korrontearen motelaldiarekin eta kapital transferentzien uzkurdurarekin. 

Halere, BPGaren motelaldia dela eta, agintariek erabaki dute inbertsio publikoa handitzea eta moneta-politikaren 

interes-tasak murriztea. Gobernuaren zor gordina BPGaren % 27,5ekoa izan zen 2019an, baina espero da asko haziko 

dela datozen urteetan, Covid-19aren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko egin beharko den ahaleginagatik. 

Txileko ekonomiak kaltebera izaten jarraitzen du aldagai hauekiko: kobrearen nazioarteko prezioa, nazioarteko eskaera 

(batik bat Txinarena), arrisku klimatiko eta sismikoak, I+G desegokia, bide-sare eta sistema energetiko zaurgarria, 

energiaren prezio garestia eta hezkuntza-sistema eskasa (Coface). Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra komertzialak 

eragin duen tirabiraren testuinguruan, Txileko gobernuak hazkunde ekonomikoa berrabiarazteko daukan arazo larriena 

da Asiako bazkide komertzial berriekiko lankidetza indartu behar duela. Horrez gain, politikak formulatzeko agendari 

dagokionez, zerga, pentsio eta migrazio arloetako erreformak egin behar ditu. 

Txileko langabezia-tasa % 7,0raino jaitsi zen 2019an, baina Covid-aren eraginez hazi egin da berriro, eta tasa hori 

bikoiztu egin daiteke 2020aren amaierarako. 

Txilek Latinoamerikako per capita BPG handiena dauka (15.068 USD; Coface), baina desberdintasun eta informalitate 

mailak ere oso handiak dira (ELGA). Egun indarrean dagoen zerga-sistema da aberastasunaren desparekotasuna 

eragiten duten arrazoietako bat, diru-sarrera ertain eta baxuak dituzten klaseak kaltetzen dituelako.  

Diru-sarreren desberdintasunak neurtzen dituen Gini indizea 46,6raino iritsi zen (0-100 artean), eta beherakada handia 

izan du 2020an. 

1. taula: Txileren hazkunde adierazleak (2017-2021) 

Hazkunde adierazleak 2017 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 

BPGa (mila milioi USD) 277,67e 298,18e 294,24 - - 

 

7 Iturria: NDFren 2019ko urriko txostena, World Economic Outlook Database 
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Hazkunde adierazleak 2017 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 

BPGa (urteko hazkundearen %, prezio konstantea) 1,3e 4,0e 2,5 -4,5 5,3 

Per capita BPGa (USD) 15.075e 15.902e 15.399 13.996 15.356 

Ogasun publikoaren saldoa (BPGaren %) -2,0 -1,5e -1,6 - - 

Estatuaren zorpetzea (BPGaren %) 23,5 25,6e 27,5 35-45  - 

Inflazio-tasa (%) 2,2 2,3e 2,2 3,4 2,9 

Langabezia-tasa (biztanleria aktiboaren %) 6,7 7,0e 6,9 9,1 9,2 

Transakzio korronteen balantza (mila milioi USD) -5,96 -9,19e -10,17 - - 

Transakzio korronteen balantza (BPGaren %) -2,1 -3,1e -3,5 -0,9 -1,8 

Iturria: IMF – World Economic Outlook Database, Azken datuak8 

4.2. Balantza komertziala 

Txilek oso ekonomia irekia dauka, nazioarteko merkataritzarekiko menpekotasun handia duena, zeina BPGaren % 

57,5era iritsi zen 2018an, aurreko urteko datuak hobetuz (Munduko Bankua). Txilek batez ere esportatzen ditu kobrea 

(esportazioen % 50), zelulosa, arrain trontzoak eta beste arrainki batzuk, ardoa, garraioak eta bidaiak. Aldiz, hauek dira 

gehien inportatzen dituen produktuak: motordun ibilgailuak eta beste ibilgailu batzuk, erregaiak, mineralak eta 

petrolioa, makineria, transmisio-gailuak, medikamenduak, behikia, garraioak eta beste negozio-zerbitzu batzuk. 

Txileren hiru bazkide esportatzaile nagusiak dira Txina, Estatu Batuak eta Japonia; inportazioetan berriz, Txina, Estatu 

Batuak eta Brasil dira herrialde garrantzitsuenak. Bere abantaila ekonomiko konparatiboek (meatzaritza sektoreko diru-

sarrerak, lehia eta sasoikoa ez den nekazaritza) aukera eman diote Ipar Amerikako, Europako eta Asia-Pazifikoko 

merkatu handietan sartzeko (berriki Hego Amerikako beste herrialde batzuetan ere bai, bereziki Brasilen).  

Munduko Bankuaren arabera, Txileren balantza komertzialak estrukturalki positiboa izaten jarraitzen du, baina 2017koa 

baino maila baxuagoa da, 2018an 4.669 milioi USDn kokatu zelarik. Munduko Bankuak ez du kontuan hartzen 

zerbitzuen sektorea kalkulu hori egitean. Bestalde, Txileko Banku Zentralak dauzkan datuen arabera (kasu honetan, 

estatistikek kontuan hartzen dute zerbitzuen sektorea), balantza komertzialak saldo negatiboa izan du bi ekitalditan. 

Nagusiki, kobrearen prezio baxua izan da balantza komertzialaren beherakadaren arrazoia. Ondasun eta zerbitzuen 

inportazioak % 7,6 hazi ziren 2018an, eta horregatik da superabit komertziala baxuagoa. Gainera, urtebeteko 

beherakadaren ostean, esportazioak % 5 handitu ziren 2018an (Munduko Bankua). Banku Zentralaren datuen arabera, 

Txilek 69.889 milioi USDko ondasunak esportatu zituen 2019an, eta inportazioak 65.000 milioi USDkoak izan ziren. 

Zerbitzuen inportazio eta esportazioei dagokienez, urte berean, 14.514 milioi USD eta 9.417 milioi USDkoak izan ziren, 

hurrenez hurren. Hona hemen bi iturrietako datuak biltzen dituen taula estatistikoa. 

2. taula: Txileko esportazioak eta inportazioak (2014-2019) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zerbitzuen esportazioak guztira 10.681 9.520 9.526 9.789 9.839 9.417 

Ondasunen esportazioak guztira (FOB) 75.065 62.035 60.718 68.823 75.200 69.889 

Esportazioak guztira 85.746 71.555 70.244 78.612 85.039 79.306 

Ondasunen inportazioak guztira (FOB) 68.599 58.609 55.855 61.472 70.555 65.724 

Zerbitzuen inportazioak guztira 14.411 13.095 12.840 13.613 14.603 14.514 

Inportazioak guztira 83.010 71.704 68.695 75.085 85.158 80.238 

Balantza komertziala 2.736 -149 1.549 3.527 -119 -932 

Iturria: Txileko Banku Zentrala 

  

 

8 “e” ikurra duten datuak datu estimatuak dira 
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3. taula: Txileko kanpo-merkataritzaren adierazleak (2014-2018) 

Kanpo-merkataritzaren adierazleak  2014 2015 2016 2017 2018 

Kanpo-merkataritza (BPGaren %) 65,3 59,0 55,7 55,7 57,5 

Balantza komertziala (milioi USD) 6.466 3.426 4.864 7.359 4.669 

Balantza komertziala (zerbitzuak barne) 
(milioi USD) 

2.736 -149 1.550 3.965 673 

Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 
(urteko hazkundea %-tan) 

-6,5 -1,1 0,9 4,7 7,6 

Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 
(urteko hazkundea %-tan) 

0,3 -1,7 0,5 -1,1 5,0 

Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 
(BPGaren %) 

32,2 29,6 27,6 27,1 28,7 

Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 
(BPGaren %) 

33,1 29,4 28,2 28,5 28,8 

Iturria: Munduko Bankua; Azken datuak 

4.3. Atzerriko inbertsioa 

Atzerriko inbertsio zuzenaren (AIZ) fluxuek gora egin zuten Txilen 2018an, aurreko hiru urteetan beheranzko joera izan 

ondoren. UNCTADek argitaratutako “World Investment Report” 2019 txostenaren arabera, AIZren sarrerak 7.200 milioi 

dolarrekoak izan ziren (% +4,4). Hazkunde hori kobrearen prezioaren gorakadari zor zaio nagusiki, bai eta meatzaritza 

industrietako errekorrezko M&A salmentei, osasun eta elektrizitate zerbitzuei, eta Txinako enpresek Txilen inbertitzeko 

agertu duten interesari. AIZ izakinak % 1,7 murriztu ziren, 269 mila milioitan kokatu zirelarik (BPGaren % 90,3). 2017an 

AEBek, Kanadak, Herbehereek eta Espainiak ordezkatu zuten AIZ stock-aren erdia baino gehiago. Inbertsio gehienak 

sektore hauetakoak izan ziren: meatzaritza, finantzak eta aseguruak, garraioa, energia eta fabrikazioa. 2019an, atzerriko 

inbertsioak modu sendo eta jarraituan eutsi zion goranzko bideari Txilen, 10.797 milioi US$-era iritsiz. 

4. taula: AIZ guztira 2015-2019 artean (urte bakoitzeko abenduan) 

 

Txileko politika ekonomikoak –kapitalaren gardentasunean eta atzerriko inbertsiogileak ez diskriminatzean oinarritzen 

direnak- dira herrialdearen indarguneetako bat. Inbertitzaileentzat erakargarriak dira orobat Txileko baliabide naturalen 

aberastasuna, sistema makroekonomikoaren egonkortasuna, hazkunde potentziala, segurtasun juridikoa, arrisku maila 

baxua eta azpiegituren kalitate handia. Azken urteotan Txilek erraztu egin du prozedura komertzialak abiarazteko 

prozesua, aukera eman dielako korporazio itxiei online erregistratzeko. Txile 59. postuan dago 190 herrialde biltzen 

dituen Doing Business 2020 txostenean (Munduko Bankua), 2018an baino hiru puntu beherago. Zerrendan gora 

egiteko, puntu hauek hobetu beharko lituzke: inbertitzaile minoritarioak babestea, kaudimen gabeziaren arazoa 

konpontzea eta kreditua lortzea. 
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4.4. Enplegua 

Taula honetan ikusten da zein bilakaera izan duen langabezia-tasak Txilen azken 4 urteetan. 

5. taula: Langabezia-tasa Txilen (2016-2019) 

Langabezia-tasa 2016 2017 2018 2019 

% 6,73 6,95 7,22 7,43 

Iturria: Munduko Bankua 

Langabezia-tasa % 7,43koa zen 2019aren amaieran. Arrazoizko zifra da, Espainiako langabezia-tasaren azpitik (% 14,7) 

baina Europako batez bestekoaren gainetik dagoelarik (% 6,48).  Latinoamerikako gainerako herrialdeekin alderatuz 

gero, Txile batez bestekoa baino puntu batzuk beherago dago (% 8,1 2019an). Beraz, okupazio-tasa nahiko ona da, 

nahiz eta enpleguaren kalitatea oso ona ez izan. Zerbitzuen sektorea da enplegu gehien sortzen duena, biztanleriaren % 

68,2 enplegatzen baitu.  

6. taula: Txileko sektore ekonomikoen estatistikak (2019) 

Jarduera ekonomikoaren banaketa sektoreka Nekazaritza Industria Zerbitzuak 

Enplegua sektoreka (enplegu osoaren %) 9,1 22,8 68,2 

Balio erantsia (BPGaren %) 3,6 30,0 57,6 

Balio erantsia (urteko hazkundearen %) 5,7 4,3 2,7 

Iturria: Munduko Bankua; Azken datuak (2019) 

4.5. Perspektiba ekonomikoak 

Garai zailenak kenduta, Txileko ekonomiak etengabeko hazkunde urteak izan ditu azkenaldian, baina gorakada moteldu 

egin da azken urteetan. 

2019ko urriaren erdialdean eztanda sozial bat gertatu zen aldaketa sozial sakonak eskatzeko, eta ondorioz, aldaketa 

sakonak egin behar izan ziren maila ekonomiko, sozial eta politikoan. Aldaketa horiek oraindik ez dira gauzatu, 

Koronabirusaren ondorioz alde batera gelditu direlako. Horrek guztiak ezegonkortasuna sortu du eta nazioarteko irudia 

ere aldatu egin da. Eztanda sozialaren aurretik Txilek herrialde egonkorraren irudia zuen nazioartean, orain aldiz, 

etorriko diren aldaketen zain dago nazioarte osoa. 

Aldaketak eta kanpoko mehatxuak gorabehera, Txilek ekonomia osasuntsu eta egonkorra du, egitura eta zutabe 

sakonak dituena eta zerga-araudi argia eskaintzen duena. Horrek guztiak konfiantza ematen dio atzerriko 

inbertitzaileari, eta horren erakusgarri da atzerriko inbertsioak gorakada nabarmena izan zuela bai 2019an eta bai 

2020aren hasieran. Banku Zentraleko Kontseiluaren arabera, Txileko BPGa % 4 eta % 6 bitartean murriztuko da aurten9. 

2021ean % 3,75 eta % 4,75 arteko hazkundea izango du, eta 2022an % 3 eta % 4 bitartean haziko da. Kalkuluen arabera, 

osasun neurri zorrotzak arintzen hasiko dira urteko hirugarren hiruhilekotik aurrera, eta orduan hasiko da ekonomia 

suspertzen. Horrek ez du esan nahi ekonomiak ez duenik behera egingo urte osoko kopuruak kontuan hartuta, baina 

hortxe hasiko da 2020ko azken hiruhilekoko eta 2021eko hazkunde-tasen errebotea.  

 

9 Txileko Banku Zentralaren 2020ko martxoko txostena. https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-marzo-2020 

https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-marzo-2020
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5. KANPO-MERKATARITZA 

Hauek dira Txileko kanpo-merkataritzaren jomuga eta jatorri herrialdeak. 

1. grafikoa: Txileko esportazioen hartzaile garrantzitsuenak (2019) 

 

Iturria: Comtrade 

2. grafikoa: Txileko inportazioen jatorri garrantzitsuenak (2019) 
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Iturria: Comtrade 

Ikusten den bezala, Txina eta Estatu Batuak oso garrantzitsuak dira bai esportazioetan eta bai inportazioetan, bolumen 

osoaren % 40tik gora hartzen dutelarik bi kasuetan. Europako herrialdeei erreparatuz gero, bi estatistiketan Espainia da 

lehen hamarren artean sartzen den bakarra, eta horrek erakusten du harreman komertziala ona dela Txileren eta 

Espainiaren artean. Hala ere, Alemaniak Espainiak baino bolumen handiagoa inportatzen du (zehazki % 69,5 gehiago), 

eta bera da Txilen salmenta gehien egiten dituen Europako herrialdea. 

Hona hemen Txilek 2019an gehien esportatu zituen produktuak: 

7. taula: Txilek esportatutako produktu garrantzitsuenak (2019) 

Kodea Produktua Esportatutako kopurua milaka 
dolarretan 

'26 Metal metaliferoak, zepa eta errautsak 20.020.938 

'74 Kobrea eta bere manufakturak 14.946.321 

'03 Arrainak eta krustazeoak 5.781.495 

'08 Fruta eta fruitu jangarriak 5.777.233 

'47 Zuraren edo gainerako zelulosa-zuntzezko materialen orea; birziklatzeko papera 
eta kartoia 

2.725.994 

'44 Zura, landare-ikatza eta zurezko manufakturak 2.320.994 

'28 Produktu kimiko inorganikoak; metal preziatuen, elementu erradiaktiboen, lur 
arraroetako metalen edo isotopoen konposatu inorganiko edo organikoak 

2.116.789 

'22 Edariak, likido alkoholdunak eta ozpina 1.958.950 

'99 Zehaztu gabeak 1.917.082 

'71 Perla finak (naturalak edo hazkuntzakoak)*, harribitxiak edo erdibitxiak, metal 
preziatuak, metal preziatuzko txapak (plake) eta material horien manufakturak; 
bisuteria; txanponak 

1.375.688 

'02 Okela eta errai jangarriak 1.136.098 

'20 Barazki, fruta edo bestelako fruitu edo landareen beste zati batzuekin eginiko 
prestakinak 

623.581 

'84 Erreaktore nuklearrak, galdarak, makinak, gailu eta artefaktu mekanikoak; makina 
eta aparatu horien zatiak 

586.713 

'48 Papera eta kartoia; zelulosa orea, paper edo kartoizko manufakturak 505.009 

'72 Galdaketa, burdina eta altzairua 433.257 

'31 Ongarriak 427.833 

'39 Plastikoa eta bere manufakturak 413.761 

'16 Okela, arrain edo krustazeo, molusku edo uretako gainerako ornogabeekin eginiko 
prestakinak 

393.505 

'12 Olio-haziak eta -fruituak; askotariko haziak eta fruituak; landare industrialak edo 
sendabelarrak; lastoa eta bazka 

383.061 

Iturria:  Trade Map 

Hauek dira 2019an Txilek inportatu zituen produktu garrantzitsuenak: 

  

https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c152%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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8 taula: Txilek inportatutako produktu garrantzitsuenak (2019) 

Kodea Produktua Inportatutako kopurua 
milaka dolarretan 

'27  Erregai mineralak, olio mineralak eta haietatik destilatutako produktuak; material 
bituminosoak; argizari mineralak 

10.806.608 

'84 Erreaktore nuklearrak, galdarak, makinak, gailu eta artefaktu mekanikoak; makina eta 
aparatu horien zatiak 

8.464.397 

'87 Automobilak, traktoreak, belozipedoak eta lurreko beste ibilgailu batzuk; euren zatiak eta 
osagarriak 

7.206.320 

'85 Makinak, gailu eta material elektrikoak eta haien zatiak; soinua grabatu edo 
erreproduzitzeko gailuak, telebistan irudia grabatu edo erreproduzitzeko gailuak, eta gailu 
horien zatiak eta osagarriak 

5.944.971 

'39 Plastikoa eta bere manufakturak 2.267.087 

'30 Produktu farmazeutikoak 1.642.207 

'02 Okela eta errai jangarriak 1.536.026 

'72 Galdaketa, burdina eta altzairua 1.455.922 

'73 Burdinurtuzko, burdinazko edo altzairuzko manufakturak 1.393.584 

'90 Optikako, argazkigintza edo zinematografiako, neurketako eta kontrol edo zehaztasunezko 
tresna eta gailuak; tresna edo gailu mediko-kirurgikoak; tresna edo gailu horien zatiak eta 
osagarriak 

1.350.648 

'61 Puntuzko arropak eta janzteko osagarriak 1.169.386 

'62 Arropak eta janzteko osagarriak (puntuzkoak izan ezik) 1.156.492 

'40 Kautxua eta bere manufakturak 1.052.753 

'28 Produktu kimiko inorganikoak; metal preziatuen, elementu erradiaktiboen, lur arraroetako 
metalen edo isotopoen konposatu inorganiko edo organikoak 

1.002.657 

'29 Produktu kimiko organikoak 928.832 

'64 Oinetakoak, polainak eta antzeko artikuluak, eta artikulu horien zatiak  895.134 

'38 Industria kimikoetako askotariko produktuak 893.744 

'23 Elikaduraren industriako zaborrak eta hondakinak; animalientzako elikagai prestatuak 880.015 

'48 Papera eta kartoia; zelulosa pasta, paper edo kartoizko manufakturak 868.685 

Iturria:  Trade Map 

Taula honetan ikusten da Txilek Europako herrialde garrantzitsuenetatik eginiko inportazioen bilakaera azken 3 

urteetan. Gorago aipatu bezala, Alemania dago lehen postuan, baina Espainia bigarren dago eta Txilera egiten dituen 

esportazioen portzentajea nahiko handia da.  

3. grafikoa: Txileko inportazioak (2017-2019) 

 
Iturria: Trade Map 
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6. ALDEBIKO HARREMANAK  

6.1. Euskadiren eta Txileren arteko merkataritza 

Txile Euskadiren 50. bazkide komertziala izan zen 2019an, eta bien arteko aldebiko merkataritzaren bolumena 138 

milioi eurora iritsi zen.  

9. taula: Euskadiko kanpo-merkataritza Txilerekin (2016-2019), milaka euro 

  2016 2017 2018 2019 "%" 18/19 

Esportazioak 212.554 189.118 208.740 115.036 -44,9 

Inportazioak 28.116 32.102 35.066 23.861 -32,0 

Balantza komertziala 184.438 157.016 173.674 91.175 -47,5 

Iturria: Eustat, 2019ko txostena 

Euskadiren eta Txileren arteko balantza komertzialak superabita eman du beti. 2019an, superabit hori % 47,5era 

murriztu zen, 173 milioi eurotik 91 milioi eurora jaitsiz. Jaitsiera hori Txilek urtearen amaieran bizi izandako krisi sozialari 

zor zaio, izan ere, Txiletik eginiko euskal inportazioak nabarmen murriztu ziren eta esportazioek ia % 45eko beherakada 

izan zuten. Aldagai horiek nahiko dinamika irregularra izan dute azken urteetan; hala, 2017an esportazioek beherakada 

txiki bat izan zuten, baina berriz ere gora egin zuten 2017 eta 2018 bitartean. 

Grafiko honetan ikus daiteke balantza komertziala positiboa izan dela historikoki. 

4. grafikoa: Euskadiren eta Txileren arteko harreman komertziala, milaka euro 

 

Iturria: Eustat 

Hauek dira Euskadiren eta Txileren artean esportatu eta inportatutako produktu garrantzitsuenak.  
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10. taula: Euskaditik Txilera esportatutako produktu garrantzitsuenak, milaka eurotan (2019) 

84 Erreaktore nuklearrak 38.634 

85 Makina eta aparatu elektrikoak 13.812 

87 Automobilak 11.749 

72 Galdaketa, burdina eta altzairua 11.066 

73 Burdinurtuzko manufakturak 8.575 

90 Optikako instrumentuak 5.322 

83 Metalezko manufakturak 3.062 

86 Burdinbideetako ibilgailuak 2.613 

39 Materia plastikoak 2.082 

82 Tresnak eta lanabesak 1.386 

21 Beste elikagai prestatu batzuk 1.348 

40 Kautxua eta bere manufakturak 1.244 

30 Produktu farmazeutikoak 1.138 

68 Harrizko manufakturak 1.138 

Iturria: Eustat 

11. taula: Euskadik Txiletik inportatutako produktu garrantzitsuenak, milaka eurotan (2019) 

47 Zurezko oreak 16.558 

74 Kobrea eta bere manufakturak 1.808 

26 Mineralak, zepak eta errautsak 1.572 

76 Aluminioa eta bere manufakturak 804 

78 Beruna eta bere manufakturak 773 

28 Prod. kimiko inorganikoak 621 

23 Elikadurako hondakinak 378 

08 Fruitu jangarriak 372 

85 Makina eta aparatu elektrikoak 277 

29 Produktu kimiko organikoak 132 

73 Burdinurtuzko manufakturak 89 

38 Askotariko produktu kimikoak 70 

68 Harrizko manufakturak 68 

84 Erreaktore nuklearrak 65 

Iturria: Eustat 
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5. grafikoa: Euskadik Espainiako esportazio guztiekiko duen portzentajea 

 

Iturria: Datacomex 

Interesgarria da aztertzea zenbateko pisua duten Euskaditik Txilera eginiko esportazioek Euskadiren esportazio guztiekin 

alderatuta, horrela jakiteko lehiakorrak garen termino errealetan. Grafikoan ikusten denez, Euskadik nahiko pisu 

aldakorra izan du Espainiatik Txilera eginiko esportazioen guztizkoan. 2007an, salmenta guztien % 23 Euskaditik egiten 

ziren. Hurrengo urteetan, atzeraldi ekonomikoaren garaian, Euskadiren eta Txileren arteko harreman komertzialak 

murriztu egin ziren, bi kurbak elkartzen hasi zirelarik, baina 2016an gorakada nabarmena ikusten da berriz, Txilera 

eginiko esportazio guztien % 16ra iristeraino. Halere, egoera berdindu egin da berriro azken 3 ekitaldietan, eta 2019an 

Euskaditik Txilera eginiko esportazioen pisua mundu osora eginikoena baino txikiagoa izan zen lehen aldiz 5 urtean.  

12. taula: Euskadik Espainiako esportazio guztiekiko duen portzentajea (2016-2019) 

Urtea Espainiako guztizkoarekiko % Espainiatik Txilerako esportazioekiko % 

2016 % 8,43 % 15,81 

2017 % 8,73 % 13,83 

2018 % 9,04 % 13,66 

2019 % 8,75 % 7,20 

Iturria: Datacomex 

Analisi bera egiten badugu maila sektorialean, ikusiko dugu euskal merkataritzak ekipo-ondasunen sektorean izan duela 

pisu handiena, alde nabarmenarekin gainera. 2018 eta 2019 urteetako beherakadaren arrazoi nagusia izan zen 

Euskaditik Txilera esportatutako ekipo-ondasunen bolumena 164 milioi eurotik 81 milioi eurora murriztu zela. Eta hori 

argi ikusten da pisu absolutuaren portzentajean, zeina % 23,45etik % 10,34ra murriztu baitzen.  

Segidan dator kontsumo-ondasun iraunkorren sektorea, zeinak % 7,74ko portzentajea izan baitzuen 2019an. 
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13. taula: Euskaditik Txilerako esportazioen pisua Espainiako esportazioetan (%) sektoreka 

  2016 2017 2018 2019 2020 

GUZTIRA % 15,81 % 13,83 % 13,66 % 7,20 - 

1 ELIKAGAIAK, EDARIAK ETA TABAKOA % 3,37 % 2,90 % 2,73 % 2,15 % 1,74 

2 PRODUKTU ENERGETIKOAK % 0,51 % 0,36 % 0,71 % 0,44 % 0,00 

3 LEHENGAIAK % 10,68 % 7,87 % 2,60 % 3,99 % 4,58 

4 ERDI-MANUFAKTURAK % 5,59 % 5,60 % 6,82 % 6,26 % 5,78 

5 EKIPO-ONDASUNAK % 26,40 % 25,58 % 23,45 % 10,34 % 7,88 

6 AUTOMOBIL SEKTOREA % 7,60 % 4,78 % 6,40 % 1,22 % 0,35 

7 KONTSUMO-ONDASUN IRAUNKORRAK % 8,66 % 9,38 % 9,04 % 7,74 % 2,25 

8 KONTSUMOKO MANUFAKTURAK % 2,49 % 2,34 % 2,43 % 1,95 % 9,02 

9 BESTE MERKATU-GAI BATZUK % 1,01 % 1,65 % 0,19 % 1,21 % 0,22 

Iturria: Datacomex 

14. taula: Espainia eta Euskaditik Txilera eginiko esportazioen rankinga produktuka (2019) 

Espainia 
 

EUSKADI 
 

5 EKIPO-ONDASUNAK 786.232,92 5 EKIPO-ONDASUNAK 81.280,12 

4 ERDI-MANUFAKTURAK 397.935,49 4 ERDI-MANUFAKTURAK 24.917,03 

8 KONTSUMOKO MANUFAKTURAK 161.641,39 8 KONTSUMOKO MANUFAKTURAK 3.148,97 

1 ELIKAGAIAK, EDARIAK ETA TABAKOA 109.382,41 1 ELIKAGAIAK, EDARIAK ETA TABAKOA 2.355,89 

6 AUTOMOBIL SEKTOREA 95.246,50 6 AUTOMOBIL SEKTOREA 1.164,02 

7 KONTSUMO-ONDASUN IRAUNKORRAK 18.766,62 7 KONTSUMO-ONDASUN IRAUNKORRAK 1.452,39 

3 LEHENGAIAK 14.701,57 3 LEHENGAIAK 586,99 

9 BESTE MERKATU-GAI BATZUK 8.448,82 9 BESTE MERKATU-GAI BATZUK 102,03 

2 PRODUKTU ENERGETIKOAK 6.314,66 2 PRODUKTU ENERGETIKOAK 27,97 

Iturria: Datacomex 

6.2. Euskadiren posizionamendua 

Txileko inportazioetan daukagun posizionamendua aztertzean, interesgarria da azken urteetako analisia egitea, jakiteko 

lehiakorrak garen termino erlatiboetan. Aurreko atalean ikusi dugu historikoki pisu handia izan dugula Espainiatik Txilera 

eginiko esportazioetan, nahiz eta azken urteetan pisu horrek nabarmen egin duen behera, Euskadiren gainerako 

esportazioen batez bestekoaren parean kokatzeraino. Hain zuzen, 2019an pisu erlatiboa txikiagoa izan zen (mundu 

osorako esportazioak: % 8,75 / Txilerako esportazioak % 7,2). Beraz, esan liteke termino erlatiboetan gainerako 

herrialdeetarako esportazioen batez bestekoa baino apur bat beherago gaudela, baldin eta soilik 2019ko datuak 

hartzen baditugu kontuan. Dena den, Txilerekin izan dugun harreman komertziala beti izan da askoz sendoagoa, azken 

ekitaldiko batez bestekoaren gainetik gaudelarik.10 

 

10 Edozein kontsulta egiteko, jo 17. orriko 6. grafikora eta 12. taulara, haietan agertzen dira euskal esportazioei eta esportazio horiek Espainiako 
kanpo-merkataritzan duten pisuari buruzko estatistikak. 
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6.3. Aldebiko inbertsioak 

Gaur egun ia 70 euskal enpresa ari dira lanean Txilen, ekonomiaren sektore desberdinetan (bereziki aipagarriak dira 

energia eta energia berriztagarriak, eraikuntza, ingeniaritza eta logistika), eta gehienek ezarpen komertzialak dauzkate.  
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7. SEKTORE NAGUSIAK  

7.1. Ekarpena BPGari  

Hona hemen Txileko BPGaren banaketa sektoreka: 

6. grafikoa: Txileko BPGari eginiko ekarpen erantsia sektoreka (2019) 

 

Iturria: Munduko Bankua 

Eta xehetasun handiagoz: 

15. taula: BPGaren banaketa sektoreka 

 
Mila milioi pesotan  Milioi eurotan  BPGaren % 

Nekazaritza-basogintza 5.794 6.212 % 2,92 

Arrantza 1.239 1.329 % 0,62 

Meatzaritza 18.613 19.955 % 9,38 

   Kobrearen meatzaritza 16.710 17.915 % 8,42 

   Meatzaritzako beste jarduera batzuk 1.903 2.040 % 0,96 

Manufaktura industria 19.931 21.368 % 10,04 

   Elikagaiak 6.120 6.561 % 3,08 

   Edariak eta tabakoa 2.767 2.967 % 1,39 

   Oihalak, arropak, larrua… 283 304 % 0,14 

   Zura eta altzariak 1.093 1.172 % 0,55 

   Zelulosa, papera eta inprentak 1.801 1.931 % 0,91 

   Petrolio birfinketa 1.447 1.552 % 0,73 

   Kimika, kautxua eta plastikoa 2.286 2.450 % 1,15 

   Mineral ez metalikoak eta metalikoak 865 927 % 0,44 

   Produktu metalikoak, makineria… 3.268 3.504 % 1,65 

Argindarra, gasa, ura eta hondakinen kudeaketa 5.991 6.423 % 3,02 

57,630

3,6

8,8

Zerbitzuak Industria Nekazaritza Beste batzuk
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Mila milioi pesotan  Milioi eurotan  BPGaren % 

Eraikuntza 13.668 14.654 % 6,89 

Merkataritza 17.929 19.222 % 9,04 

Jatetxeak eta hotelak 4.481 4.804 % 2,26 

Garraioa 9.928 10.644 % 5,00 

Komunikazioak eta informazio zerbitzuak 4.145 4.444 % 2,09 

Finantza zerbitzuak 9.521 10.207 % 4,80 

Enpresentzako zerbitzuak 19.985 21.426 % 10,07 

Etxebizitza eta higiezin zerbitzuak  16.554 17.747 % 8,34 

Zerbitzu pertsonalak (2) 24.541 26.311 % 12,37 

Administrazio publikoa 9.423 10.103 % 4,75 

        

Balio erantsiaren gaineko zerga 15.962 17.113 % 8,04 

Inportazio eskubideak 734 787 % 0,37 

        

BPGa merkatuko prezioetan 198.441 212.748 % 100 

Iturria: Txileko Banku Zentrala11 

Aipatzekoa da industriak eta energiak BPG osoaren % 22,8 hartzen dutela; Euskadiko tasa baino apur bat gutxiago da 

hori (% 24,5).12 

 

11 Taula egiteko hiruhileroko datuen batura egin da. Gainera, Txileko pesoak eurotara pasatzeko, 2020ko apirilaren 17ko kanbio-tasa erabili da (1 EUR 
= 932,75 CPL) 
12 Zalantzarik izanez gero, kontsultatu 6. taula 
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8. NEGOZIO-AUKERAK 

SEKTORE METALURGIKOA 

Gobernuak badauka galdaketa sektorea modernizatzeko proiektu bat -batik bat, meatzaritzarekin lotuta dagoena-, eta 

teknologia berriak aplikatuko ditu industria horren gaitasun termikoak aprobetxatzeko. Horretarako, galdaketako 

lantegiak optimizatu eta modernizatu behar dira, eta berriak eraiki. Horren helburu nagusia da kobrea eraldatzeko 

prozesua erraztea, horrela bere esportazioari balio erantsia emateko. 

Teknologia, I+G+B, ekipamendu eta beste hainbat arlotako premiak aukera interesgarria izan daitezke. 

ENERGIA SEKTOREA 

Argindar sorkuntzak eta banaketak oso garrantzitsua izaten jarraituko du, izan ere, Txile da energia garestiena duen 

Hego Amerikako herrialdea, ez duelako ez gasik ez petroliorik. Datozen urteetan argindarra sortzeko gaitasuna handitu 

beharko du eskaera gero eta handiagoari aurre egiteko, eta lan handia egin beharko du Energia Eraginkortasuneko 

planak garatzeko. Euskal enpresek bi arlo horietan duten esperientziak txoko bat ireki diezaieke, eta negozio-aukera 

bikaina izan liteke. 

Sektore honen barruan badago beste alternatiba bat: Txilen kokatutako energia arloko enpresa handien hornitzaile 

(intsumoak eta zerbitzuak) bihurtzea. 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

Txilek bultzada handia eman nahi die Energia Berriztagarri Ez Konbentzionalei (EBEK), eta horretarako hainbat plan 

onartu ditu, helburutzat harturik horrelako energia nabarmen handitzea herrialdeko matrize energetikoan. Ondorioz, 

azken urteotan inbertsio handiak egin dira sektore horretan, batik bat, energia minihidraulikoan, energia eolikoan eta 

eguzki energian. Eguzki energiaren eta energia eolikoaren aprobetxamendurako ekipoak ekoizteko industria ez dago 

oso garatuta, eta gehienak Europatik edo Estatu Batuetatik inportatzen dira. Hala, euskal enpresek aukerak izan 

ditzakete ekipoen hornikuntzan, proiektuen garapenean eta horrelako teknologien muntaia eta konponketarako 

teknikarien prestakuntza eta kalifikazioan. Halaber, gero eta aukera gehiago dago energia geotermikoaren eta 

biomasatik eratorritako energiaren aprobetxamenduko ekimenetan. 

Argindar hornikuntzaren arloko azken lizitazio handietan, iturri berriztagarrietatik lortutako energiaren prezioak 

parekatu egin dira iturri tradizionaletako energiaren prezioekin, eta horrek erakargarri bihurtzen du horrelako industriak 

garatzeko aukera. 

Hain zuzen, gobernuak helburutzat hartu du herrialdean sortzen den energiaren % 30 EBEK iturrietatik sortua izatea 

2030erako, eta % 70 2050erako. 

Era berean, Txileko gobernua eguzki energiei buruzko ikerketa eta azterketa zentroak bultzatzen ari da, material berriak 

probatu eta garatzeko. 

INGURUMENA 

Ingurumen industriari dagokionez, negozio-iturri garrantzitsuenak dira aholkularitza eta harekin lotutako ingeniaritza. 

Gaur egun, proiektu berrien ingurumen-inpaktua neurtzeko azterketak egitera mugatzen da negozioa. Baina espero da 

gobernuak gero eta zorrotzago kontrolatuko duela ingurumen-legeen betepena, eta ondorioz, ingurumen 

aholkularitzek eta zertifikazio-enpresek gero eta indar handiagoa hartuko dutela. 
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AZPIEGITURA ETA KOMUNIKAZIOAK 

Txilek azpiegitura-sare garrantzitsua garatu du emakida-sistemaren bidez. Herri-lanen Ministerioak lizitatutako 

proiektuez gain (errepideak, urtegiak eta aireportuak), kontuan hartu behar dira orobat portuak, espetxeak, ospitaleak 

eta hiri-autobideak. 

Halaber, azpiegitura-eskatzaile handiak dira Etxebizitza eta Hirigintza Ministerioa, Estatuko Trenbide Enpresa (EFE), eta 

eraikuntza, osasun, argindar eta telekomunikazio sektoreetako enpresa handiak. 

TURISMOA 

Eskaera gero eta handiagoa da turismo ekologikoan, abenturazko turismoan, pertsona nagusientzako turismoan, 

neguko kiroletan eta beste turismo mota berezi batzuetan. Hala, hotel eta garraio gehiago behar dira, eta natura-

turismoari lotutako bestelako premiak ere sortu dira. Gainera, bertako langileak gaitzeko jarduerak egin behar dira, eta 

udalerrietako aholkularitza turistikoan lan asko dago egiteko; hala ere, herrialdeko politika orokorrari jarraiki, Txilen 

gastu publiko txikia egiten da arlo horretan eta sektoreak ez du eskaintzen garapenerako aukera handirik.  

HEZKUNTZA 

Txilen joera indartsu bat sortu da hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko, bai eskolaurrean, bai erdi-mailako 

hezkuntzan eta baita ere goi-mailakoan. Hobekuntza-zentroekin, lanbide heziketako zentroekin, irakaskuntza 

teknikoetako zentroekin, eta abarrekin lotutako negozioak aukera bat izan daitezke gure enpresentzat, eta dagoeneko 

badago sektore horretan lanean ari den enpresaren bat, adibidez, Instituto Europa. 

OSASUNA ETA PERTSONA NAGUSIAK 

Hona hemen Txilen gorakada handia izaten ari den (eta izango duen) beste sektore bat, non atzerriko esperientzia, 

kudeaketa politikak eta proiektuen garapenak aukera paregabea izan baitaitezke gure enpresentzat. 

International Trade Center-en arabera, Txileren nazioarteko merkataritza aztertu ondoren, hauek dira inportatzeko 

potentziala duten produktuak: 
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9. NAZIOARTEKO HARREMANAK 

Txilek nazioarteko 29 akordio komertzial dauzka munduko biztanleriaren % 67 eta munduko BPGaren % 88 ordezkatzen 

duten 65 merkaturekin. Hona hemen akordio guztiak biltzen dituen taula. 

16. taula: Txileren nazioarteko akordio komertzialak 

Herrialdea Akordioa Noiz sartu zen indarrean 

Australia Merkataritza Libreko Akordioa 2009 – Martxoak 6 

Argentina Merkataritza Libreko Akordioa 2019 – Maiatzak 1 

Bolivia Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 1993 – Apirilak 6 

Kanada Merkataritza Libreko Akordioa 1997 – Uztailak 5 

Erdialdeko Amerika (1) Merkataritza Libreko Akordioa 2002 – Otsailak 14 

Txina Merkataritza Libreko Akordioa 2006 – Urriak 1 

Kolonbia Merkataritza Libreko Akordioa 2009 – Maiatzak 8 

Hego Korea Merkataritza Libreko Akordioa 2004 – Apirilak 2 

Kuba Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 2008 – Ekainak 27 

Ekuador Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 2010 – Urtarrilak 25 

EFTA (2) Merkataritza Libreko Akordioa 2004 – Abenduak 1 

Estatu Batuak Merkataritza Libreko Akordioa 2004 – Urtarrilak 1 

Hong Kong SAR Merkataritza Libreko Akordioa 2014 – Urriak 9 

India Irismen Partzialeko Akordioa 2007 – Abuztuak 17 

Indonesia Elkartze Ekonomiko Integraleko Akordioa 2019 – Abuztuak 10 

Japonia Elkartze Ekonomikoko Akordioa 2007 – Irailak 3 

Malaysia Merkataritza Libreko Akordioa 2012 – Otsailak 25 

Mercosur (3) Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 1996 – Urriak 1 

Mexiko Merkataritza Libreko Akordioa 1999 – Uztailak 31 

P4 (4) Elkartze Ekonomikoko Akordioa 2006 – Azaroak 8 

Panama Merkataritza Libreko Akordioa 2008 – Martxoak 7 

Peru Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 2009 – Martxoak 1 

Thailandia Merkataritza Libreko Akordioa 2015 – Azaroak 5 

Turkia Merkataritza Libreko Akordioa 2011 – Martxoak 1 

Europar Batasuna (5) Elkartze Akordioa 2003 - Otsailak 01 

Venezuela Konplementazio Ekonomikoko Akordioa 1993 – Uztailak 1 

Vietnam Merkataritza Libreko Akordioa 2014 – Urtarrilak 1 

Pazifikoko aliantza Protokolo Komertziala 2016 – Maiatzak 1 

Uruguai Merkataritza Libreko Akordioa 2018 – Abenduak 13 

Iturria: Nazioarteko Harreman Ekonomikoen Txileko Idazkariordetza 
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10. ASKOTARIKO ARRISKUAK 

17. taula: COFACEren balorazioa 13 

HERRI
ALDEA 

HERRIALDEAR
EN ARRISKUA 

NEGOZIOETARAKO 
GIROA 

OHARRAK 

Txile A4 A3 -INDAR-GUNEAK 

• Meatzaritza (liderra kobrearen ekoizpenean), nekazaritza, 
arrantza eta basogintzako baliabideak ditu 

• Merkataritza libreko itun ugari ditu sinatuta 

• Moneta- eta zerga-politika malguak 

• ELGAko eta Aliantza Pazifikoko kide da 
-AHULUNEAK 

• Ekonomia txikia da, kaltebera kanpoko faktoreekiko, 
menpekotasun handia baitu kobrearen merkatuarekiko eta 
Txinaren eskaerarekiko. 

• Lurrikara arriskua 

• I+G eskasa 

• Desberdintasunak arlo ekonomikoan, kalitate baxuko osasuna 
eta hezkuntza 

Ohar garrantzitsuak:  

2019an, BPGaren hazkundea moteldu egin zen munduko egoera ekonomikoagatik (Txina eta AEBen arteko gerra 

komertziala), meatzaritza sektoreko aldi baterako etenagatik eta, batik bat, urtearen amaieran Txilen bizi izan zen 

eztanda sozialagatik. Ekonomia suspertzeko aplikatu diren zerga- eta moneta-politikak lagungarri izango dira ekonomia 

berroneratzeko prozesuan. Aurrekontuari dagokionez, 2019ko laugarren hiruhilekoko protesten ondoren, gobernuak 

5.500 milioi dolarreko (BPGaren % 2 inguru) zerga-pizgarriak iragarri zituen; horietatik 3.000 milioi bideratuko dira 

jarduera eta enplegua sustatzera, inbertsioko gastua handituz, eta gainerakoak azpiegitura publikoak berreraikitzeko 

erabiliko dira. Baina, bestalde, konfiantza indizeek beherakada handia izan zuten protestak hasi zirenetik, eta lan-

merkatuaren egoera txarrak ez du lagunduko ekonomia bultzatzen (etxeetako kontsumoa eta inbertsio pribatuak ahulak 

dira oraindik). Azkenik, kobrearen prezioak presiopean daude, eta horrek eragina du Txileko ekonomia ireki txikian. Izan 

ere, kobreak % 10eko pontzentajea du BPGn, % 25 diru-sarrera fiskaletan eta % 50 esportazioetan.  

Kontu korrontearen defizita handia zen oraindik 2019an, nagusiki balantza komertzialagatik, zeina ingurune komertzial 

global ahulak oztopatu baitu, horrek eragina izan duelarik kobrearen eskaeran eta prezioetan. Aurten, kontu 

korrontearen defizitak asko murriztu behar luke, barne-eskaera ahula delako eta Txileko pesoa baliogabetu egin delako, 

eta hori inportazioentzat baino onuragarriagoa izango da esportazioentzat. Gainera, atzerriko inbertsio zuzenak nahikoa 

izan behar luke kanpo-defizita estaltzeko (nahiz eta 2019ko istilu sozialek kaltetutako ingurune politikoak ere eragina 

izango duen horretan). Txileren kanpo-zorra nabarmen handitu da azken hamarkadan. Gaur egun, BPGaren % 72 

ingurukoa da, eta zor horren % 70 baino gehiago sektore pribatuarena da (% 22 banku eta finantza erakundeena, eta % 

78 finantzazkoak ez diren konpainiena). Halere, Txileko nazioarteko inbertsio garbiaren posizio negatiboa arrazoizko 

mailan dago (% -24,3 ingurukoa 2019ko irailean), atzerriko pentsio-funtsen inbertsio garrantzitsuek leundu dutelako 

portzentaje hori (BPGaren % 30,7 ingurukoa 2019ko irailean). Azkenik, aipatzekoa da Txilek dibisa-erreserben maila 

handia duela (gutxi gorabehera 7 hilabeteko inportazioak estaltzen ditu eta BPGaren % 14 ordezkatzen du). Banku 

 

13 Herrialdearen arriskuaren eta negozioetarako giroaren analisia: Arrisku orokorra kalkulatzeko, enpresa-faktore espezifikoak eta enpresaren 
herrialdeari dagozkion faktoreak konbinatu dira. Gure analisiak zazpi mailako sailkapen bat erabiltzen du, arrisku txikienetik handienera doana: A1, A2, 
A3, A4, B, C eta D. 
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Zentralak 2019ko azaroan iragarri zuen 20 mila milioi dolar saldu zitzakeela Txileko pesoaren baliogaleraren presioa 

leuntzeko (2020ko maiatzera arte iraungo du).  
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11. ONDORIOA 

Txilek frogatu du herrialde egonkorra dela, ekonomia osasuntsua duela eta atzerriko inbertsioarentzako politika publiko 

argi eta gardenak dituela. Hala, Latinoamerikan erreferente bihurtu da euskal enpresentzat. 

Txilek urteak daramatza etxeko lanak ongi egiten zerga eta hazkunde arloetan; hori dela eta, zorpetze txikia du eta badu 

gaitasuna testuinguru honi ongi aurre egiteko. 

Harreman komertzialak ditu munduko BPGaren % 80tik gora ordezkatzen duten herrialdeekin, eta oinarria sendoa du 

enpresa arloan. Hala, aukerak dauzka egoera honetatik indartuta irteteko, eta herrialde interesgarria izaten jarraituko 

du euskal enpresentzat, hots, plataforma izaten jarraituko du gure enpresak Latinoamerikan lurreratu daitezen. 

Aipatu behar da gobernuak eta oposizioak akordio bat lortu zutela 2020ko ekainaren 14an, 2 ardatz nagusirekin: babes 

sozialerako akordio nazionala eta Covid-19aren ondorengo suspertze ekonomikorako akordioa. Azken horri jarraiki, 

12.000 milioi US $ gehiago ordainduko dira 2 urtean.  

Suspertze ekonomikoari dagokionez, aipatzekoa da badela Inbertsio Publikoko Programa handi bat, zeinaren bidez 

arreta berezia eskainiko baitzaie ingurumenari eta naturari, etxebizitzari, ur edangarriari, ureztatze-lanei, gatzgabetze 

lantegiei, urtegiei, konektagarritasunari eta logistika digitalari, energia garbi eta berriztagarriei eta azpiegitura kritikoei. 

Hori aukera garrantzitsua izango da jarduera sektore horietako euskal enpresentzat. 

Azkenik, txosten hau idazteko unean Covid-19a (maiatza eta ekaina) gogor kolpatzen ari da Txileko ekonomia, % 15etik 

gorako jaitsiera eta % 11,5etik gorako langabezia-tasa erregistratu direlarik eta langileen % 8 enpleguaren aldi bateko 

etete egoeran daudelarik.  

Une honetan bizi dugun egoera erronka handi bat da, baina aukera paregabea ere bai. Pandemia gainditutakoan Txileko 

ekonomiak esponentzialki hazi beharko du, eta horrek aukera garrantzitsuak irekiko ditu hainbat sektoretan (hala nola, 

IKTak, ingurumena, energia berriztagarriak, fabrikazio aurreratua, Smart cities), zeintzuetan Euskadik puntako industria 

baitu.  
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12. ERREFERENTZIAK 

Txileko bankua 

https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/Personas/Portal/Inicio 

Munduko Bankua 

https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y

&dd=y&inf=n&zm=n&country=DEU 

EUSTAT 

https://www.eustat.eus/indice.html 

Nazioarteko Diru Funtsa 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weoselser.aspx?c=134&t=1 

Global Edge 

https://globaledge.msu.edu/countries/japan/risk 

ICEX 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-

politico/index.html?idPais=CH 

Garapen komertzialerako esportazio aukerak identifikatzen 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=392 

SantanderTrade  

https://santandertrade.com/es/portal 

The World Factbook, CIA  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html 

Europar Batasuna 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y 

UNCTAD 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf 

 

https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/Personas/Portal/Inicio
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=DEU
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=DEU
https://www.eustat.eus/indice.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weoselser.aspx?c=134&t=1
https://globaledge.msu.edu/countries/japan/risk
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-politico/index.html?idPais=CH
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-politico/index.html?idPais=CH
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-politico/index.html?idPais=CH
https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=392
https://santandertrade.com/es/portal
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
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