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Bezrobocie

(2021, MFW)
10,90%

Inflacja

(2021, MFW)
3,98%

Populacja

(2021, Bank Światowy)
32,97 mln

Przeciętna płaca (mc)

(2021, ILOStat)
422,17 USD
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PKB
mld Int$1 (PPP)

Źródło: MFW2

PKB per capita PPP (2021, prog. MFW)² -11,89% r/r

Rozpoczęcie
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DEP. STRATEGII I PROMOCJI GOSP.

AKTUALIZACJA: 30.06.2022

1dolar międzynarodowy | 2dla wybranych krajów wartości za rok 2020 wg prognozy MFW

Import z Polski (2020) Wymiana handlowa Import ogółem (2020)

Wyroby z kauczuku

6,86 mln USD

5,63 mln USD

Maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego

7,10 mln USD

Urządzenia elektryczne

40,44 mln USD

Materiały perfumeryjne; kosmetyki, chemia domowa

8,07 mln USD

Różne wyroby przemysłowe

1 980,54 mln USD

Maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego

1 840,02 mln USD

Urządzenia telekomunikacyjne i audio-wideo

Pojazdy drogowe

2 678,64 mln USD

Zboża i przetwory zbożowe

1 693,45 mln USD

Ropa naftowa, produkty naftowe

3 078,83 mln USD
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Źródło danych handlowych: UN Comtrade. 
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ELEMENTY KULTURY BIZNESU

Kluczowym elementem kultury biznesu
są znajomości oraz powiązania rodzinne.
Relacja biznesowa jest długofalową
relacją personalną.

Spotkania pełnią ważną rolę, nawiązanie
relacji biznesowej potrafi trwać latami
i jest poprzedzone wieloma spotkaniami
twarzą w twarz aby zbudować wzajemne
zaufanie.

Wizytówki są powszechnie stosowane
i wymieniane podczas spotkań.

MOCNE I SŁABE STRONY

Ciągły wzrost liczby zagranicznych
inwestorów jest spowodowany faktem,
że w Peru oferowane są korzystne ramy
prawne i zachęcające warunki
prowadzenia działalności gospodarczej.

Peru posiada duży potencjał wzrostu,
zwłaszcza w branży rolno-spożywczej
oraz chemicznej.

Korupcja, niestabilność polityczna, rynek
wrażliwy cenowo.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Maszyny rolnicze, produkty 
farmaceutyczne, technologia górnicza

Branża górnicza oraz wydobywcza, 
działalność rolno-przemysłowa

Branża spożywcza oraz maszyny do 
obsługi branży spożywczej

PRZYDATNE LINKI:
WTO Trade Policy Review: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s393_e.pdf
Doing Business Peru: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf
Formularz kontaktowy PAIH:  https://www.paih.gov.pl/kontakt

Sektorami gospodarki, w których występuje największy popyt na produkty z importu są: przemysł elektromaszynowy, rolno-spożywczy, chemiczny oraz metalurgiczny. W związku z ich szybkim
rozwojem, wzrasta również zapotrzebowanie na pojazdy oraz maszyny niezbędne do ich obsługi. Peru jest członkiem Sojuszu Pacyfiku, jednego z najważniejszych bloków ekonomicznych Ameryki
Łacińskiej. W 2013 roku weszła w życie umowa handlowa między Peru a Unią Europejską.

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s393_e.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf
https://www.paih.gov.pl/kontakt


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

