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Stan traktatowy
W stosunkach gospodarczych między Polską a Chile obowiązują następujące umowy:
Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 5 lipca 1995 roku (weszła
w życie w 2000 roku).
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 10 marca 2000 roku (weszła
w życie w dniu 1.01.2004 roku).
Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych (podpisana w 2007
roku, ratyfikowana w grudniu 2007 roku).
Chile jest jedynym krajem w regionie, z którym Polska ma podpisane i ratyfikowane umowy
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji oraz o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W stosunkach gospodarczych między Unią Europejską a Chile obowiązuje Umowa
Stowarzyszeniowa UE - Chile z 18 listopada 2002 roku.
Część handlowa weszła w życie 1.02.2003 r., całość Umowy w dn.1.03.2005r.).

Polsko-chilijska wymiana handlowa
Spośród partnerów handlowych regionu, Chile znajduje się na piątym miejscu
(po Brazylii, Argentynie, Bahamach, i Meksyku) pod względem wartości obrotów handlowych
Polski. W latach 1995-2000 najważniejszą – aczkolwiek nie uwidocznioną w statystykach
wzajemnych obrotów - pozycją w naszym eksporcie były statki (sprzedaż poprzez firmy
niemieckie). Dostarczyliśmy 21 kontenerowców i 13 masowców za łączną sumę ok. 1 mld USD.
W ostatnich latach eksport jest coraz bardziej rozdrobniony, w imporcie tradycyjnie dominują
rudy i koncentraty miedzi.

Wartość obrotów handlowych w latach 2005-2012 (mln USD)
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Struktura towarowa obrotów w 2011 roku
Eksport: kamienie młyńskie, pojazdy samochodowe, druty i kable, papier, pasy
przenośnikowe, urządzenia do transmisji głosu, urządzenia do produkcji papieru, elementy
rusztowań, wódka, maszyny do wierceń i głębienia szybów, syropy cukrowe, wody toaletowe,
przełączniki elektryczne, części do samolotów, opony, kosmetyki, wata.
Import: rudy i koncentraty miedzi, winogrona, ryby i filety rybne, wina, śliwki suszone, owoce
kiwi, wieprzowina, maliny, azotan potasu.
Struktura towarowa obrotów w 2012 roku
Eksport: taśmy przekaźnikowe (wykorzystywane w górnictwie), pojazdy samochodowe,
kamienie młyńskie, maszyny do wierceń, wódka, przewody elektryczne, elementy rusztowań,
preparaty do pielęgnacji skóry, perfumy, wody toaletowe, leki, części maszyn,
Import: winogrona, rudy i koncentraty miedzi, ryby i filety rybne, wina, śliwki suszone sok
jabłkowy, miedź rafinowana, azotan potasu, owoce kiwi, rodzynki.
Począwszy od 2005 r. wzajemne obroty systematycznie rosną, z jednoczesnym zwiększaniem
się ujemnego dla Polski salda wymiany. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to: ułatwienie
dostępu do polskiego rynku po akcesji do UE (z którą Chile ma zawartą umowę o wolnym
handlu) oraz aktywna promocja chilijskich produktów. Począwszy od tego roku promocja
ulegnie dalszemu nasileniu, z uwagi na rozpoczęcie działalności otwartego w lutym 2010 r.
w Warszawie Biura Handlowego Chile w Polsce ds. handlowo-inwestycyjnych.
Tymczasem polskie eksport, z uwagi na prowadzone przez KGHM International operacje
wydobywcze, składa się w dużej mierze z urządzeń/ maszyn górniczych.
Istotne znaczenie dla intensyfikacji wzajemnej wymiany handlowej mają:
reaktywacja w 2003 roku Chilijsko-Polskiej Izby Handlowej.
zawarcie w 2003 roku (z inicjatywy strony polskiej) umowy między Polską Agencją
Inwestycji Zagranicznych i chilijską instytucją promocji gospodarczej PROCHILE
o współpracy w dziedzinie promocji handlowej, co zinstytucjonalizowało współpracę
między PAIZ a „ProChile”. Umowa przewiduje m.in. organizowanie kampanii
promocyjnych, wymianę specjalistów i stażystów, wymianę misji handlowych. Warto
podkreślić, że PROCHILE ma 30-letnie doświadczenie w promocji eksportu chilijskiego
i posiada sieć przedstawicielstw zarówno wewnątrz kraju jak i za granicą (m.in.
w Polsce).
zawarcie w 2003 roku umowy między Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
i Fundacją EUROCHILE, przewidującej m.in. wspólne uczestnictwo polskich i chilijskich
firm w programach UE promujących udział w targach, poszukiwanie partnerów
biznesowych i wymianę informacji handlowych. Umowa dotyczy głównie małych
i średnich przedsiębiorstw z obu krajów.
podpisanie w czerwcu 2007r. Umowy o współpracy celnej.

Do zacieśnienia wzajemnych relacji gospodarczych w znacznym stopniu
przyczynia
się też ustanowiony w 2002 roku mechanizm grupy eksperckiej think-tank - pierwszy
tego rodzaju w kontaktach Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, obejmujący kwestie
polityczne i gospodarcze. W ramach tego mechanizmu spotkania dotyczące tematyki
gospodarczej odbyły się już siedem razy (ostatnia runda w dniu 1 grudnia 2008r. podczas
pobytu delegacji rządowej pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MG – Adama Szejnfelda).

Perspektywy współpracy gospodarczej
Z chwilą przystąpienia Polski do UE warunki wzajemnej współpracy gospodarczej uległy
zmianie. Umowa Stowarzyszeniowa UE - Chile wprowadziła znaczną redukcję stawek celnych,
co spowodowało poprawę konkurencyjności towarów pochodzących z krajów unijnych.
Już na początku stosowania przepisów ww. umowy we wzajemnych obrotach handlowych
obowiązywała zerowa stawka celna na większość towarów będących przedmiotem wymiany.
Przewidywana jest dalsza stopniowa redukcja stawek celnych aż do osiągnięcia pełnej strefy
wolnego handlu w 2013r. Ta sytuacja stwarza dużo lepsze warunki dostępu do rynku
chilijskiego dla polskich firm niż do rynków innych krajów Ameryki Łacińskiej.
W ciągu ostatnich lat największe zbliżenie między przedsiębiorstwami i instytucjami polskimi
i chilijskimi nastąpiło w branży lotniczej oraz wydobywczej (inwestycje KGHM w produkcję
miedzi). W 2004r. zostały podpisane porozumienia o współpracy między Urzędem Lotnictwa
Cywilnego RP i Dyrekcją Aeronautyki Cywilnej Chile oraz między chilijskimi zakładami
lotniczymi Enaer i PZL Świdnik. Szereg wzajemnych wizyt oficjalnych i biznesowych, a także
dwukrotne pokazy śmigłowca Sokół w Chile ( w 2004r. w wersji do gaszenia pożarów lasów
i w 2005r. w wersji wojskowej) przyczyniły się do lepszej orientacji strony chilijskiej
co do możliwości polskiego sektora lotniczego. Siły Zbrojne Chile zainteresowane są zakupem
nowych śmigłowców i Sokół jest brany pod uwagę jako poważna alternatywa. Duże znaczenie
będzie miała oferta offsetowa PZL Świdnik obejmująca m.in. montaż śmigłowców w Chile,
szkolenie personelu, udzielenie autoryzacji miejscowym zakładom na obsługę serwisową.
Są również szanse na sprzedaż kolejnych samolotów Dromader w wersji do gaszenia pożarów
lasów. Polska posiada rozwinięty przemysł obronny znany już w Chile i jest zainteresowana
współpracą w tej dziedzinie z chilijskim przemysłem i ośrodkami badawczymi. Interesowałaby
nas ewentualna współpraca między naszymi siłami powietrznymi w tym także szkoleniowa
pilotów samolotów F-16 blok C/D posiadanych przez obydwa kraje. Wiemy, że poligony
chilijskie są wykorzystywane do przygotowywania pilotów do lotów w warunkach pustynnych.
Sądzimy, że byłoby to interesujące dla naszych sił powietrznych. Oferta polskiego przemysłu
zbrojeniowego jest wszechstronna i oprócz produktów wysokiej jakości proponuje również
wsparcie technologiczne w procesie modernizacji sił zbrojnych zgodnie z wymaganiami
współczesnego pola walki; oferując jednocześnie możliwość modułowego kształtowania
wyposażenia, co pozwala na precyzyjne dopasowanie sprzętu do wymagań przyszłego
użytkownika. W polskiej ofercie eksportowej znajduje się również szereg nowoczesnych
wyrobów przemysłu stoczniowego, takich jak okręty patrolowe, okręty desantowe
oraz komory dekompresyjne.
Otwartość obydwu gospodarek powoduje, że jesteśmy do pewnego stopnia uzależnieni
od sytuacji na rynkach światowych. Może to ze sobą nieść ryzyko przenoszenia zjawisk
związanych z kryzysami w gospodarce światowej. Dla Polski, uzależnionej w dużym stopniu od
importu paliw płynnych i gazu, ważnym zagadnieniem, posiadającym wymiar
międzynarodowy, jest bezpieczeństwo energetyczne. Zmierzamy do geograficznej
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne w celu minimalizacji ryzyka
przerwania lub ograniczenia dostaw. Przedmiotem naszych działań jest też poszukiwanie
i wykorzystywanie na większą skalę nowych, niekonwencjonalnych nośników i źródeł energii,

w tym odnawialnych. Wszystko to ma ogromne znaczenie wobec rosnących potrzeb
energetycznych naszego kraju. Jak rozumiemy, kwestie te mają także znaczenie dla Chile.
Sądzimy ten obszar możemy być kolejnym nowym elementem współpracy polsko-chilijskiej.
W tym względzie z zainteresowaniem przyjęliśmy chilijską inicjatywę współpracy w zakresie
gazyfikacji węgla, którą należy uznać za perspektywiczną dziedzinę kooperacji. Szansą
dla polskich firm mógłby stać się powrót w Chile do wydobycia węgla kamiennego na większą
skalę. Chociaż eksploatacja złóż jest utrudniona (większość znajduje się głęboko pod ziemią
lub na trudno dostępnych terenach), główną zaletą, pozyskiwania energii z węgla kamiennego
jest jego stosunkowo stabilna cena na rynkach światowych. Istnieją też szanse na zwiększenie
eksportu w sektorach: transport kolejowy (szyny, akcesoria), budownictwo (okna, drzwi,
parkiety), łączność (kable) oraz przemysł chemiczny (nawozy, soda kaustyczna, opony,
kosmetyki).
Polskie firmy od wielu lat zabiegają o wejście na chilijski rynek, zwłaszcza te,
które produkują maszyny i sprzęt górniczy. W międzynarodowych targach górniczych
EXPOMIN 2006. uczestniczyła najliczniejsza w ich historii reprezentacja polskiego przemysłu
górniczego i metalurgicznego (jako wystawcy i odwiedzający): APATOR, CZG SA, ELTRANS,
GLINIK HYDROMEL, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., PUMAR, UNICO, DRUMET,
ELGOR+HANSEN+SBS, ELEKTROMETAL SA, FAMUR, FASER, FASING, GEORYT, PIOMA, KOPEX,
NOWOMAG, TELE-FONIKA KABLE S.A. Również na targach w EXPOMIN 2008 obecni byli polscy
wystawcy (Glinik i Zanam Legmet). Wśród polskich firm aktualnie reprezentowanych
na chilijskim rynku i oferujących produkty dla przemysłu wydobywczego znajdują się: Fasing,
Faser, Telefonika-kable, Glinik Sp z o.o.
Sygnałem świadczącym o gotowości Polski do rozwijania dwustronnej współpracy
(w tym szczególnie przemysłów obronnych) oraz inwestycyjnej w przemyśle wydobywczym
(miedź, węgiel kamienny) była wizyta rządowej delegacji pod przewodnictwem b. Sekretarza
Stanu w MG – Adama Szejnfelda w grudniu 2008r. Spotkania potwierdziły zainteresowanie
obydwu krajów kontynuowaniem dialogu na wysokim szczeblu oraz pogłębieniem współpracy
gospodarczej i wymiany handlowej. Delegacji oficjalnej towarzyszyli przedstawiciele firm
w ramach misji KIG, którzy spotkali się z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i branż,
zainteresowanych współpracą i wymianą handlową z Polską. W związku z zainteresowaniem
polskich eksporterów dostawami produktów pochodzenia zwierzęcego, Główny Instytut
Weterynarii przesłał w 2008 roku via Ambasada RP w Santiago skompletowaną dokumentację
wymagań weterynaryjnych z prośbą o stanowisko strony chilijskiej. Mimo licznych monitów,
do chwili obecnej władze chilijskie nie oceniły dokumentacji i nie dokonały procedury
zatwierdzenia eksportu produktów innych niż laktoza i serwatka oraz nie potwierdziły
zaktualizowanej listy polskich zakładów mleczarskich uprawnionych do dostawy laktozy
i serwatki na rynek chilijski.
W lutym 2010 roku, z okazji otwarcia Biura Handlowego Chile w Polsce, Ambasada
Chile w Warszawie wraz z Ministerstwem Gospodarki, zorganizowała seminarium dotyczące
wzajemnych możliwości inwestycyjnych i handlowych. Przewodniczący Seminarium –
Podsekretarz Stanu w MG – Pan Marcin Korolec, wychodząc na przeciw życzeniom strony
chilijskiej, zaproponował podjęcie kolejnego kroku w celu dynamizacji współpracy –
podpisania międzyrządowej Umowy o Współpracy Gospodarczej. MG przekazało w lipcu br.
polski roboczy projekt ww. umowy na ręce Ambasadora Chile w Warszawie.
Z inicjatywy MSZ oraz ośrodka analitycznego THINK TANK w dniu 15 marca
2012 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zorganizowano kolejne
seminarium inwestycyjne – tym razem z cyklu „Doing business in…Brazylia, Chile i inne rynki
regionu - szanse i możliwości dla polskich firm”. Celem spotkania było zaprezentowanie
strategii rozwojowych wybranych państw Ameryki Południowej oraz skutecznych modeli

biznesowych, pozwalających polskim podmiotom gospodarczym i innym instytucjom
na zintensyfikowanie współpracy z partnerami latynoamerykańskimi oraz lepsze
wykorzystanie szans, jakie otwiera dynamiczny rozwój Brazylii, Chile i całego regionu.
Również z inicjatywy MSZ, w dniach 15-17 kwietnia 2012 r. w Chile przebywała polska
misja gospodarcza, w której udział wzięli przedstawiciele branży obronnej (Bumar, CTM,
Lubawa-Miranda, Belma), transportowej (PESA, GRAW, MEDCOM, DZT), górniczej (KGHM,
Euro-Infor) oraz chemicznej (Krakchemia). Uczestnicy misji przeprowadzili rozmowy
w chilijskich ministerstwach: spraw zagranicznych, obrony, górnictwa oraz transportu,
jak również w magistracie Santiago de Chile, Metrze Santiago oraz Chilijskich Kolejach
Państwowych.
W listopadzie 2012 roku w Chile przebywała misja handlowa uczestniczących
w programie Ministerstwa Środowiska – GreenEvo polskich przedsiębiorców. Łącznie, w skład
delegacji pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w MŚ, Pani Beaty Jaczewskiej, weszło
11 firm z branży „zielonych technologii”. W trakcie wizyty, polskie spółki zaprezentowały
swoje technologie oraz produkty podczas seminarium na Uniwersytecie Chilijskim oraz targów
Pyme 2012, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, delegacja spotkała
się z przedstawicielami Fundacji EuroChile, zaś Minister Jaczewska przeprowadziła rozmowy
bilateralne z wiceministrami: rolnictwa i środowiska oraz z Dyrektorem Wykonawczym
Centrum Energii Odnawialnych.
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to autorski projekt Ministerstwa Środowiska.
Jego celem jest promocja i pomoc w międzynarodowym transferze polskich technologii
środowiskowych. Uczestnictwo w projekcie i marka GreenEvo gwarantuje firmom, między
innymi, szkolenia i usługi doradcze, pomoc w udoskonalaniu oferty tak, by jak najlepiej
zaspokajać oczekiwania zagranicznych kontrahentów, a także udział w zagranicznych misjach
handlowych.
Chile stoi wobec poważnego problemu niedoboru energetycznego, stąd polskie technologie
z zakresu efektywności energetycznej, recyklingu, oczyszczania ścieków wzbudziły duże
zainteresowanie. Zdaniem Ambasady RP w Santiago, istnieje możliwość podpisania umowy
o współpracy między resortami środowiska Polski i Chile, która dawałoby możliwość częstszej
wymiany informacji między krajami, tworzenia wspólnych programów, przedstawienia
polskich doświadczeń i know-how w tej dziedzinie.

Działalność inwestycyjna KGHM w Chile
Po przejęciu kanadyjskiej spółki Quadra FNX (obecnie pod nazwą KGHM International Ltd.),
posiadającej kopalnie i złoża w Kanadzie, USA, Chile i na Grenlandii KGHM Polska Miedź S.A.
stała się globalną firmą górniczą, angażującą się w budowanie swojej marki poza granicami
Polski.
Największym projektem inwestycyjnym spółki KGHM International Ltd. jest obecnie,
realizowana na jednych z największych na świecie nowych złóż porfirowych miedzi
i molibdenu, budowa kopalni w Sierra Gorda w Chile. Szacuje się, że nakłady na realizację
projektu wyniosą około 3 mld USD. Uruchomienie Sierra Gorda przewidywane jest na 2014 r.
Planowana roczna produkcja wynosi ok.: 220 tys. ton miedzi, 11 tys. ton molibdenu
oraz 2 tony srebra - przez najbliższych 20 lat. KGHM Polska Miedź szacuje nakłady na realizację
projektu Sierra Gorda na ok. 3 mld USD.
W dn. 26 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie promocyjne dla chilijskiej branży górniczej
z udziałem przedstawicieli KGHM. Ze strony chilijskiej, w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele branży górniczej (CODELCO, SELFACORP, GEOCOM, AtlasCopco,
AngloAmerican) oraz prasy specjalistycznej – Revista Tecnicos Mineros, Mineria Chilena.
Forum było częścią misji gospodarczej w Chile w dniach 26-27 kwietnia br (22 firmy

z Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoch i Polski) pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego
ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu KE – p. Daniela Calleja Crespo. Wizyta organizowana
i koordynowana była przez Delegację UE w Chile, Ambasada RP była jedyną placówką,
obok Ambasady Holandii, która aktywnie włączyła się w przygotowanie programu wizyty,
w części poświęconej górnictwu.

Współpraca z krajami Unii Europejskiej
Chile należy do rynków najbardziej otwartych na współpracę gospodarczą i handlową. Stawki
celne stosowane obecnie w obrotach handlowych z Polską podlegają stopniowej redukcji
zgodnie z Umową Stowarzyszeniową UE – Chile, podpisaną w listopadzie 2002r.. Umowa
jest podstawą współpracy handlowej między UE a Chile i określa preferencyjne warunki
współpracy w wielu innych dziedzinach gospodarki, takich jak finanse, usługi, inwestycje,
transport, współpraca małych i średnich przedsiębiorstw, technologia. Część handlowa
Umowy (FTA) weszła w życie 01.02.2003 r., całość - w dniu1.03.2005 r. FTA jest jedną
z najbardziej nowoczesnych i kompleksowych umów w gospodarce globalnej. Obejmuje
wszystkie obszary stosunków handlowych UE-Chile, w których wprowadza liczne
uregulowania wychodzące ponad zobowiązania WTO. W zakres tej umowy włączono także
kwestie dot. eliminacji barier pozataryfowych w handlu. Umowa przewiduje liberalizację
handlu towarami, usługami, przepływów inwestycyjnych i kapitałowych oraz dostępu
do zamówień publicznych, a także wzmacnia ochronę IPR. Na mocy tego porozumienia
powołano Komitet Stowarzyszeniowy i inne specjalne komitety, które spotykają się
raz do roku w celu oceny dalszych możliwości poszerzenia współpracy handlowoinwestycyjnej UE-Chile. FTA UE-Chile przewiduje dalszą liberalizację handlu towarami rolnymi
i usługami w przyszłości. W Umowie Stowarzyszeniowej przewidziano tzw. klauzule zmian
(evaluation clauses) w tych obszarach. W ramach pogłębienia istniejącej FTA zakłada się dalszy
rozwój współpracy w obszarze poprawy dostępu do rynku produktów i inwestycji. Istotnym
elementem dyskusji jest też ochrona oznaczeń geograficznych (GIs). W dniu 30.09.2009 r.
Polska przekazała do KE stanowisko w sprawie dalszej liberalizacji handlu towarami rolnymi
i rolnymi przetworzonymi w ramach Umowy Stowarzyszeniowej UE-Chile, w tym również
w zakresie ochrony GIs na niektóre napoje spirytusowe.
W ciągu ostatnich 20 lat eksport Chile do krajów UE wzrósł pięciokrotnie, w tym - trzykrotnie
od czasu wejścia w życie handlowej części Umowy Stowarzyszeniowej.
W 2010 r. wartość chilijskiego eksportu do UE wyniosła 9,41mld euro (0,6% globalnego
importu krajów UE) , a import – 6,0 mld euro (0,4% globalnego eksportu krajów UE). Ponad
96% towarów w wymianie handlowej objętych jest zerową stawką celną. Główne towary
w eksporcie do UE: w tym żelazo i wyroby stalowe, produkty mineralne, w imporcie: maszyny
i urządzenia, produkty chemiczne). Głównymi partnerami handlowymi Chile są Niemcy,
Włochy, Francja i Holandia.
Wartość chilijskich FDI w krajach UE – 24,2 mln euro, wartość inwestycji unijnych
w Chile – 1,7 mln euro.
W październiku 2005r. UE podpisała z Chile Porozumienie dotyczące niektórych aspektów
usług lotniczych. Jest to pierwsze porozumienie, jakie UE zawarła z państwem trzecim
w ramach nowej polityki Wspólnoty w zakresie lotnictwa cywilnego. UE planuje zawarcie
takich porozumień z wybranymi państwami trzecimi w głównych regionach świata.
Porozumienie stwarza nowe możliwości rynkowe dla przewoźników polskich
oraz ustanowionych w Polsce przewoźników unijnych w wykonywaniu regularnych operacji
lotniczych między Polską i Chile. Dodatkowo, w grudniu 2009r. światowy operator
kontenerowy Maersk Line uruchomił w Gdańsku dalekowschodni serwis z cotygodniowymi

zawinięciami statków oceanicznych. Terminal DCT Gdańsk powstał z myślą o umożliwieniu
Polsce skutecznego konkurowania z głównymi portami w Niemczech, Holandii i Belgii
i jest pierwszym, obsługującym statki kontenerowe o wielkościach dotychczas nie zawijających
do naszych portów (ponad 8000 TEU każdy). Jest też jednym z największych terminali
na Bałtyku, co pozwoli liniom żeglugowym na rozszerzenie ich tras bezpośrednio na Bałtyk
z kontenerami skierowanymi nie tylko do Polski, ale również do krajów ościennych.
W październiku 2010r. w Santiago odbyło się 5. spotkanie Wspólnego Komitetu
UE-Chile ws. Porozumienia o handlu winami oraz 4. spotkanie Wspólnego Komitetu UE - Chile
ws. Porozumienia o handlu napojami spirytusowymi i aromatyzowanymi. Podczas
8. posiedzenia Komitetu Stowarzyszeniowego UE-Chile w listopadzie 2010r. dokonano oceny
funkcjonowania i implementacji FTA UE-Chile oraz dyskutowano nt. modyfikacji Aneksu
XII do Umowy Stowarzyszeniowej dot. zamówień publicznych (coverage) oraz klauzul zmian
(evolution clauses – Art. 74 and Art. 60.5 Umowy Stowarzyszeniowej) w obszarze rolnictwa
i usług. Podniesiono też bilateralne sprawy będące przedmiotem obopólnego zainteresowania
(kontyngenty taryfowe na mięso wołowe wysokiej jakości, produkty organiczne i IPR
na wniosek UE).

Gospodarka Chile
Udział importowanych surowców do produkcji energii w Chile w ostatnich latach jest stały
i wynosi ok. 70%. Uzależnienie od importu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa
energetycznego ze względu na duże wahania cen i częste ograniczenia dostaw surowców
energetycznych. Opublikowany w 2006r. rządowy „Plan Bezpieczeństwa Energetycznego
Chile”, jako podstawowe cele określa: dywersyfikację źródeł energii (dostawców i surowców),
uzyskanie większej niezależności autonomii energetycznej oraz promowanie bardziej
efektywnego i oszczędnego użytkowania energii. Ustalono, że Chile potrzebuje
zdywersyfikowanej struktury nośników paliw, w oparciu o źródła własne: wodne,
geotermiczne, wiatru oraz importowane: węgiel kamienny i LNG. W obliczu możliwości
kryzysu energetycznego rząd podjął następujące kroki:
wprowadzenie planu oszczędzania energii ( kampania promocyjna na rzecz
oszczędności energii oraz nowy system ułatwiający firmom wynagradzanie klientów
ograniczających zużycie energii.
przygotowanie rozwiązań prawnych, pozwalających na przyspieszenie rozpoczęcia
projektów inwestycyjnych w energetyce (zwłaszcza wydawanie pozwoleń związanych
z ochroną środowiska).

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi
Chile jest aktywnym członkiem następujących międzynarodowych organizacji:
APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku), BIS (Bank for International
Settlements),
CAN (Wspólnota Andyjska - Comunidad Andina de Naciones, członek stowarzyszony),
FAO (Organizacja Żywności i Rolnictwa ONZ -Food and Agriculture Organization of the
United Nations), G-15 (Grupa 15 utworzona we wrześniu 1989 roku. podczas szczytu
w Belgradzie skupiająca się na współpracy między krajami rozwijającymi się w zakresie
inwestycji, handlu i technologii, w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego i
dobrobytu. Składa się z krajów Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Azji.
Członkostwo w G15 rozszerzyło się do 18 krajów, ale nazwa pozostała niezmieniona),
G-77 (Grupa 77 ustanowiona w dniu 15 czerwca 1964 roku przez siedemdziesiąt
siedem krajów rozwijających podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i

Rozwoju UNCTAD w Genewie. Chociaż liczba członków G-77 wzrosła do 130 krajów,
oryginalna nazwa została utrzymana ze względu na ich znaczenie historyczne),
IADB (Między-Amerykański Bank Rozwoju - Inter-American Development Bank),
IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej – International Atomic Energy
Agency),
IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – International Bank for
Reconstruction and Development),
ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego – International Civil Aviation
Organization),
ICC (Międzynarodowa Izba Gospodarcza – International Chamber of Commerce),
ICCt (Międzynarodowe Centrum Przeciwko Terroryzmowi – International Centre for
Counter- Terrorism, sygnatariusz),
ICCt (Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu – International Council on Clean
Transportation),
ICRM (Międzynarodowy Czerwony Krzyż -The International Red Cross and Red Crescent
Movement),
IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU,
ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (członek stowarzyszony), MIGA, MINUSTAH, NAM, OAS,
OECD, OPANAL, OPCW, PCA, RG, SICA (obserwator), UN, UNASUR,
UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Powstała w 1964
roku w Genewie, ma za zadanie wspierać rozwój handlu międzynarodowego),
UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMOGIP, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (wg. CIA Word Factbook, 2011)
Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Chile w Polsce
ul. Okrężna 62,
02-925 Warszawa
telefon: (48-22) 858 23 30, (48-22) 858 23 31
fax: (48-22) 858 23 29
e-mail: embachile@onet.pl
http://chileabroad.gov.cl/polonia/en

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Santiago de Chile
Mar del Plata 2055
Providencia - Santiago
telefon: (0-056-2) 2 204 12 13
fax: (0-056-2) 2 204 93 32
e-mail: santiagodechile.embajada@msz.gov.pl
http://www.santiagodechile.msz.gov.pl/pl/
Izba Handlowa Chile-Polska
Prezes Pan Jose Luis López Blanc
Av. Andres Bello 2777, Oficina 704,
Las Condes, Santiago de Chile
telefon: (56-2) 22030311 / 22030312
e-mail: lopezblanco@lopezycia.net

