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Chiles økonomi har været en vaskeægte suc-
ceshistorie de seneste 10-15 år, og med fort-
satte reformer såsom gratis uddannelse, der 
blev indført i 2014, prøver Chile at positionere 
sig til fremtiden, hvor minedriften gerne skulle 
fylde mindre af økonomien. 

Specielt inden for kobber er Chile store. Landet 
producerer mere end tre gange mere kobber 
end verdens næststørste producent, Kina, 
men produktionen er stagneret ved omkring 
5,5 mia. ton pr år, i takt med, at depoterne er 
udtømte. 

Netop Kinas økonomiske omstilling har gjort 
ondt i den chilenske økonomi, der fungerer 
som den primære kobberleverandør til Kina. 
Dette afhængighedsforhold ses tydeligt i 
BNP-tallene for Chile, hvor væksten faldt fra 
4,3 procent i 2013 til blot 1,9 procent i 2014. 

Til trods for en relativt lav arbejdsløshed er 
Chile det økonomisk set mest ulige land i 
OECD, og har en såkaldt Gini-koefficient på 

0,50 ifølge OECD. Dette skyldes i høj grad, at 
væsentlige dele af landets økonomiske struk-
tur fortsat bygger på Pinochets gamle platform, 
der tilgodeser velhaverne. 
    Derfor er specielt uddannelsesreformen fra 
2014 et vigtigt skridt, da det på sigt kan løfte 
mennesker ud af fattigdom og ind i den vigtige 
mellemindkomstgruppe, der kan bidrage til, at 
landet fortsat kan forblive i højindkomstgrup-
pen, der er defineret som lande med et BNI 
(bruttonationalindkomst) per capita på mere 
end $12.756. 
    Kollapset i råvarepriserne har dog ikke 
svækket tilliden til den chilenske økonomi, der i 
2014 som det eneste større latinamerikanske 
land øgede tilgangen af internationale inves-
teringer (FDI) med 14 procent til i alt $22 mia. 
    Til sammenligning faldt Mexico og Brasiliens 
FDI med hhv. 49 og 2 procent.  Det høje inves-
teringsniveau kan også aflæses i betalingsbal-
ancens løbende poster (BBLP), der forventes 
at være negativ frem mod 2020.
    Chile er ikke nogen traditionel søfartsnation, 
og det chilenske flag tæller derfor blot 190 
skibe i handelsflåden. Ikke desto mindre har 
Danmark og Chile tætte maritime forbindelser, 
idet Chiles største rederivirksomhed Ultranav 
bosatte sig i Danmark med sit tørlastrederi, Ul-
trabulk, og sit gastankrederi, Ultragas, i 2012. 
   Chile udgør desuden ca. 1 procent af danske 
rederiers aktivitet, hvilket svarer til en årlig 
omsætning på godt 2 mia. kr. Her er alle 
større danske rederier aktive i de traditionelle 
skibsfartssegmenter: tørlast, olie, gas og 
container.

Chile er ligesom mange 
andre emerging markets 
hårdt ramt af de faldende 
råvarepriser
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Chile har de seneste 10 år været en mønsterelev i vækstskolen og blev i 
2010 medlem af OECD. Chile er dermed det første sydamerikanske land, 
der kvalificerer sig til dette, og optagelsen markerer et flot turnaround efter 
17 års autoritært styre under Pinochet.

Chile 

Chile er med afstand 
verdens største kobber-
producent, og kobber-
industrien udgør ca. 20 
% af BNP og ca. 60 % af 
eksporten

Chile er det økonomisk 
mest ulige medlem af 
OECD
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BNI: $14.910 (2015: 
$15.270)


