MARKEDSRAPPORT

Markedsrapport Chile
Baggrund
Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile er endvidere det eneste højindkomst-OECD-land i Sydamerika.
Tabel 1:

Økonomiske nøgletal for Chile
2013

2014

2015

2016

2017

2018

(skøn)

(skøn)

Real BNP-vækst (pct.)

4,2

1,9

2,3

1,6

1,3

2,7

Inflation (pct.)
Offentlig budgetbalance af BNP
(pct.)
Offentlig gæld (brutto) af BNP
(pct.)
Betalingsbalancens
løbende
poster af BNP (pct.)
Udlandsgæld (brutto) af BNP
Gældsservicering af eksport
Valutakurs CLP:USD

2,8

4,7

4,4

2,8

2,1

3,0

-0,6

-1,6

-2,2

-2,7

-3,0

-2,4

12,8

14,9

17,4

21,3

25,1

27,6

-1,9

-1,4

-1,7

-1,0

63,1
32,9
654

64,0
35,1
677

61,0
33,6
649

56,2
32,6
626

-3,7
47,8
23,2
n.a.

-1,7
56,8
24,9
570

Kilde: EIU

Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit

Økonomisk udvikling
Chile er en lille åben økonomi med en befolkning på ca. 17,8 mio. Chile anses for at være
Latinamerikas mønster-land i kraft af landets politiske stabilitet og gode kommercielle
klima. I perioden 2003-13 havde Chile en årlig økonomisk vækst på næsten 5 pct., men
siden er den faldet til omkring 1-2 pct. Chile er afhængig af eksport af kobber, der udgjorde 43 pct. af den samlede eksport i 2016. Lavere økonomisk vækst i Kina og lavere
kobberpriser er blandt hovedårsagerne til den lavere økonomiske vækst i Chile i de senere år. I 2018 forventes en vækst på 2,7 pct. hjulpet af en stigning i prisen på kobber.
Chiles største eksportmarkeder er Kina med 28 pct. af eksporten og USA med 14 pct.,
hvorfor Chile er afhængig af økonomisk vækst på disse markeder. Chile har en offentlig
gæld på omkring 25 pct. af BNP, hvilket er lavt. Staten Chile er ratet A+ af Standard &
Poor’s, hvilket er højt og afspejler statens lave gæld og landets sunde makroøkonomiske
styring og politiske stabilitet. Det er dog negativt, at der i flere år har været underskud
på de offentlige finanser.
EKF vurderer, at Chiles eksterne balancer er acceptable. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er begrænset, mens udlandsgælden med 61 pct. af BNP er rela-

tivt høj. Chile har tilfredsstillende valutareserver svarende til ca. 6 måneders importdækning. Chiles valutakurssystem er en såkaldt ”managed float”, hvor centralbanken til tider
intervenerer på valutamarkedet for at stabilisere udsvingene i den ellers flydende valutakurs. Den chilenske peso (CLP) blev markant svækket over for US-dollaren fra 2012 til
2016 som følge af bl.a. faldet i kobberprisen.
Tabel 2: Chiles handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Chile

Ja

Dansk vareeksport til Chile 2017

1,2 mia. DKK.

Dansk tjenesteeksport til Chile 2017

1,6 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteeksport til Chile 2017

2,8 mia. DKK.

Dansk vareimport fra Chile 2017

1,0 mia. DKK.

Dansk tjenesteimport fra Chile 2017

0,8 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteimport fra Chile 2017

1,9 mia. DKK.

Danske datterselskaber i Chile 2016

57 (17.834 ansatte i alt)

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik

Tabel 3: Eksportudsigt for Chile

Vækst i dansk vareeksport til

2018
(skøn)

2019
(skøn)

2020
(skøn)

22,2

-0,8

8,2

-2,9

-2,3

-3,8

8,3

-1,5

2,3

Chile (pct.)
Vækst i dansk tjenesteeksport til
Chile (pct.)
Vækst i vare- og tjenesteeksport
til Chile (pct.)
Kilde: Udenrigsministeriet
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Politisk udvikling
Chile er politisk stabilt. Der er præsidentvalg og parlamentsvalg i november 2017, og Sebastian Pinera og hans centrum-højre Chile Vamos koalition er favorit til at vinde valget.
Uanset valgresultatet ventes den politiske stabilitet at fortsætte. Chile har stærke institutioner og et generelt lavt korruptionsniveau, til trods for at der i de seneste år har været
nogle korruptionsskandaler, der har involveret personer fra den politiske og erhvervsmæssige elite. Den næste regering vil fokusere på at øge den økonomiske vækst i landet
og forbedre investeringsklimaet. Der vil også være behov for en pensionsreform, da vælgerne er bekymrede over, at pensionerne er utilstrækkelige for de fleste. Chile har store
indkomstforskelle, og derfor satte den afgående centrum-venstre-regering øget fokus på
det sociale og uddannelsesmæssige område og implementerede en skattereform for at
finansiere de øgede udgifter.
Chile har frihandelsaftaler med en lang række lande og er en del af frihandelsblokken
Pacific Alliance, der også inkluderer Peru, Colombia and Mexico.
Mindskede offentlige indtægter som følge af lavere kobberpriser og økonomisk vækst
må dog forventes at lægge en dæmper på de offentlige investeringer og reformerne af
uddannelsessektoren, sundhedssektoren og pensionssystemet. Der er også fokus på
energipolitik som følge af høje elpriser og sårbarhed over for mangel på el. Regeringen
fortsætter med at åbne landets økonomi udadtil ved at indgå frihandelsaftaler, og Chile
har således frihandelsaftaler med en lang række lande.
Tabel 4: Chile på globale ranglister

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP)

52 (ud af 76)

WIPO’s Global Innovation Index

46 (ud af 127)

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index

33 (ud af 137)

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)

26 (ud af 180)

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)

39 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parametre:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

72 (ud af 190)

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)

85 (ud af 190)

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)

64 (ud af 190)

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)

71 (ud af 190)

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side
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Tabel 5: Markedsmuligheder

Der er gode eksport- og investeringsmuligheder muligheder inden for en lang række af sektorer i Chile, og EKF har deltaget i finansieringen af dansk eksport inden for flere sektorer, herunder energi og fiskeopdræt.
Energi – Energiforsyningen skal udvides, og målsætningen er, at 20 pct. af elproduktionen skal
komme fra vedvarende energikilder i 2025. Dette åbner for danske muligheder inden for fx vindenergi. Således har EKF været med til at finansiere flere vindmølleparker i landet.
Minesektor samt infrastruktur - Chile er verdens største eksportør af kobber og har en meget
stor minesektor, der kræver en velfungerende energiforsyning og infrastruktur. Der er på længere sigt behov for store investeringer i minesektoren, som dog på kort sigt kan blive bremset
af de nuværende lave kobberpriser. Endvidere har regeringen afsat et stort beløb til en opgradering af landets infrastruktur.
Kilde: EKF

10 største danske eksportvarer til Chile
Tabel 6: Overkategorier

1.

Maskiner og -tilbehør til industrien

209 mio. kr.

2.

Medicinske og farmaceutiske produkter

202 mio. kr.

3.

Specialmaskiner til forskellige industrier

170 mio. kr.

4.

Diverse forarbejdede varer

79 mio. kr.

5.

Kemiske materialer og produkter

69 mio. kr.

6.

Tekniske og videnskabelige instrumenter

59 mio. kr.

7.

Møbler

58 mio. kr.

8.

Organiske kemikalier

50 mio. kr.

9.

Elektriske maskiner og apparater; tilbehør

42 mio. kr.

10. Kraftmaskiner og motorer

37 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Markedsrapport Chile / Dansk Erhverv og EKF – Danmarks Eksportkredit
• November 2017 (tal fra november 2018)

4

Tabel 7: Underkategorier

1.

Enzymer og tilberedte enzymer

46,4 mio. kr.

2.

Maskiner og apparater til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler

42,5 mio. kr.

3.

Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær)

31,8 mio. kr.

4.

Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

31,4 mio. kr.

5.

Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof,

28,9 mio. kr.

6.

Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)

26,9 mio. kr.

7.

Dele til maskiner og apparater til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler

25,5 mio. kr.

8.

Dele og tilbehør til høreapparater

20,8 mio. kr.

9.

Flexografitrykkemaskiner og -apparater

16,8 mio. kr.

10. Vægte, kontinuerligt virkende, til vejning af varer på transportbånd

14,9 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Kommercielt klima
Chile har et godt kommercielt klima, der får en samlet score på 0 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst og 6 er dårligst). Delscorerne på
operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, korruption og ekspropriation er alle 0
(det bedst mulige), hvilket understreger det gode kommercielle klima. Chiles banker er
velregulerede, og EKF kan tage risiko på en række banker i landet. Endvidere er sikkerhedssituationen god
Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2017, rangeret

1.

Tyskland

2.

Sverige

78,5 mia. kr.

102 mia. kr.

3.

Storbritannien

53,8 mia. kr.

57. Malaysia

1,4 mia. kr.

58. Cambodja

1,3 mia. kr.

59. Kroatien

1,3 mia. kr.

60. Chile

1,2 mia. kr.

61. Filippinerne

1,1 mia. kr.

62. New Zealand

984 mio. kr.

63. Serbien

885 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik
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Figur 1: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile fra dec. 2017 til aug. 2018
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Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Chile

Figur 2: Dansk vareeksport til Chile fra 2012 til 2017
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Kilde: Danmarks Statistik
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Om Markedsrapport
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er:
EKF – Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde
i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer?
EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved
at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle
med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på
www.ekf.dk, hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.
Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk)
Udenrigsministeriet (www.um.dk)
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra
Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU &
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk
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