EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU

Peruánska republika

Všeobecné informácie o krajine
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I.

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

a) Základná charakteristika hospodárstva
Peru je krajina, kt orá sa v poslednom období zmenila na zaujímavú turistickú destináciu a to aj
vďaka úspechom vlády v otázke bezpečnosti. Napriek tomu je ale Peru krajinou, kde ešte
stále prevládajú značné rozdiely v sociálnej úrovni obyvateľstva. Rozdiel medzi úrovňou rozvoja
oblasti hlavného mesta a vidieka je stále značný. Množstvo sociálnych konfliktov a protestov
vzniká medzi obyvateľstvom, ktoré žije vo vnútrozemí Peru a necítia pozitívne zmeny, ktoré
krajina zaznamenáva v poslednom období. Problémom zostáva tiež korupcia a nelegálna ťažba
nerastných surovín. V roku 2018 po obvineniach z korupcie bol nútený abdikovať aj prezident
Kuczynsky.
Ekonomika Peru medzi rokmi 2004-2012 rástla v priemere 6,5% ročne. Od roku 2016 je to 4%
ročne. Hlavnú zásluhu na ekonomickom raste majú vysoké ceny hlavných vývozných tovarov
– medi, zlata, zemného plynu a potravín. Peru je dôležitý producent zinku a olova, zároveň je
prvý v produkcii striebra na svete, tretí v produkcii medi, piaty v produkcii zlata.( Zdroj Banco
Santander)
Peru úspešne vyriešilo historický problém národnej ekonomiky – zahraničný dlh, dnes sa
pohybuje na akceptovateľnej úrovni. Celkové pozitívne hospodárske výsledky našli odraz aj v
neustálom zvyšovaní ratingu peruánskej ekonomiky.
IMF (Medzinárodný menový fond) predpokladá rast ekonomiky Peru v roku 2018 medzi 3,8 – 4%.
Podľa svetového rebríčka Dooing Business 2018 je Peru tretia najvýhodnejšia krajina pre
obchodné aktivity v Južnej Amerike, hneď po Mexiku a Čile. Nachádza sa na 58. mieste zo 190
krajín. HDP na obyvateľa sa za posledných 10 rokov zvýšilo o 50 %. Peru dosiahlo stabilitu
v ekonomike, podarilo sa znížiť mieru chudoby a udržať infláciu na prijateľnej úrovni.
Základné parametre
HDP v %
HDP v mil. USD
HDP na obyvateľa v USD
Inflácia
Nezamestnanosť
Devízové rezervy v mil. USD
Kurz domácej meny/USD
Deficit rozpočtu
Verejný dlh mld. USD
Verejný dlh %HDP

2013
5,0
210,350
6,797
2,8
5,9
65,663
2,7
0,2
39,200
18,6

2014
2,4
202,9
6,457
3,2
6,0
63,999
2,84
0,2
42,00
20,6

2015
3,3
192,1
6,021
3,0
6,5
60,218
3,28
2,0
38,04
19,8

2016
3,9
197,7
6,278
3,2
6,7
61,53
3,35
2,34
40,75
-

2017
2,5
213,3
6,70
1,4
6,9
63,75
3,20
2,8
38,51
24,8

Zdroj : Centrálna banka Peru, Medzinárodný menový fond

b) Hlavné odvetvia hospodárstva
Peru je orientované v rozhodujúcej miere na ťažbu ropy, rúd a plynu, ktoré tvoria základ
ekonomiky a zahraničného obchodu krajiny. Popri tejto odvetvovej štruktúre sú výrazné
možnosti v agrokomplexe a turistike. Podporné podmienky peruánskej vlády sú špecificky
diferencované podľa odvetví a regiónov.
Priemyselná výroba sa na tvorbe HDP podieľa cca 36,3% a zamestnáva 15,9% aktívnej
populácie.(2017). Ťažobný sektor patrí k najstabilnejším sektorom čilskej ekonomiky. A na
tvorbe HDP sa podieľa cca 17,8% a na exportoch sa podieľa 23,4%. V roku 2017 sektor
ťažby zaznamenal nárast o takmer 4%.
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Stavebný sektor
Jeden z naj dynamickejších sektorov sa na tvorbe HDP podieľa okolo 7,5%. Sektor rastie
prakticky nepretržite. V roku 2017 bol zaznamenaný rast 8,9%. Na tomto raste sa značne
podieľala výstavba bytov, obchodných centier, hotelov a projekty v oblasti infraštruktúry. V roku
2018 BCR(Banco Central de Reservas) predpokladá nárast v tomto sektore o 8 až 9%.
Poľnohospodárstvo
Podieľala sa na tvorbe HDP cca 7,5% a zamestnáva cca 25,8% aktívnej populácie. Hlavné
pestované a vyvážané plodiny sú káva, hrozno, paprika, banány, avokádo a olivy.
Služby – na tvorbe HDP sa podieľajú 54% a zamestnávajú 55,7% populácie.
Hlavnými oblasťami služieb sú obchod a cestovný ruch, ktorý v Peru neustále rastie. Väčšiemu
rozvoju cestovného ruchu bráni ešte relatívne slabo rozvinutá infraštruktúra.
Skladba tvorby HDP podľa hospodárskych odvetví v roku 2017:
pôdohospodárstvo 7,5 %
rybolov 1,7 %
baníctvo a uhľovodíky 10%
priemysel 36 %
energetika a vodné zdroje 1,9%
stavebníctvo 7,5 %
služby 54 %

c) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch
V rámci regionálneho prostredia pretrvávajú „krehké“ vzťahy so susednými krajinami
Ekvádorom, Čile a čiastočne aj s Bolíviou, vyplývajúce z historických, ale aj nedávnych
ozbrojených konfliktov. V súčasnosti je pokračovaním tohto konfliktu spor o limity výsostných
vôd v oblasti styku hraníc medzi Peru a Čile. V menšej miere, ale z pozície výhodnejšieho
postavenia ako v prípade Čile, sa periodicky objavujú pohraničné konflikty s Ekvádorom.
Posledný takýto konflikt prerástol v roku 1993 do ozbrojených zrážok a zásahu arbitrážnej
monitorovacej skupiny Brazílie, Argentíny a ďalších krajín.
Z multilaterálneho hľadiska peruánska zahraničná politika jasne podporuje princípy
viacpolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov a nezávislých postojov v rámci
juhoamerického bloku vedeného Brazíliou.
Peru patrí medzi zakladajúcich členov asociácie latinskoamerických štátov ALADI a najnovšej
integračnej štruktúry Spoločenstva národov Južnej Ameriky /UNASUR/. Podporuje aktivity
Organizácie amerických štátov a v jej rámci prehlbovanie regionálnych aktivít. Peru sa aktívne
angažovala v mierovom procese medzi kolumbijskou vládou a Revolučnými ozbrojenými
silami Kolumbie (FARC). Peru je tiež členom Limskej skupiny, ktorá monitoruje situáciu vo
Venezuele s ambíciou pomôcť obnoviť inštitucionálny a ústavný poriadok.
Veľmi intenzívne a ústretovo sa peruánska diplomacia orientuje na prehlbovanie politickej a
hospodárskej spolupráce s Európskou úniou. Zmluvným základom spolupráce je Strategický
dokument na obdobie 2007 až 2013 a v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania o
bilaterálne asociačnej dohode s EÚ. Členstvo Peru medzinárodných organizáciách : AG, APEC,
CAN, CCC, ECLAC, FAO, G-11, G- 15, G-19, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU,
ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO
(korešpondent), ITU, LAES, LAIA, MERCOSUR (pridružený), MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM,
OAS, OPANAL, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMEE, UNMIL, UNMIS, UNOCI,
UNWTO, UPU, WCL, WFTU, WHO,
WIPO, WMO, WTO, ALBA, UNASUR a ďalšie. Peru je členom Pacifickej aliancie a členom
v Strategickom trans-pacifickom ekonomickom združení (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico
de Asociación Económica). Peru má ambíciu staž sa členom OECD v roku 2021 na 200. Výročie
nezávislosti.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Argentíne: www.mzv.sk/buenosaires, emb.buenosaires@mzv.sk

II.

PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA

a) Podnikateľská legislatíva
Zakladanie obchodných spoločností je pružné a bez významnejších prekážok.
Oveľa náročnejší je daňový systém, v dôsledku jeho zložitosti a existencie viacerých úrovní.
Na čele daňového sektoru je tzv. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –
SUNAT, riadiaci orgán aj pre colný systém.
Hlavné druhy daní :
Daň z príjmu pre fyzické osoby. Zdanenie je progresívne so sadzbami 15, 21 a 30 %. V oblasti
Amazónie existujú zľavy 10 a 5 %. Pre právnické osoby je základná sadzba 2 %.
Daň z pridanej hodnoty je 19 % plus
2 % pre financovanie nižších územných celkov.
Výberová spotrebná daň určená pre definované výrobky sa pohybuje od 0 do 300 %.
Daň z bankových operácií, dočasná daň schválená v platnosti od 1. 3. 2004 pre všetky
bankové operácie 0,06 %.
Prechodná daň z čistých aktív týka sa výhradne hodnôt vyšších ako 1 mil. PEN, pre ktoré je
stanovená sadzba 0,4 %.
Pozícia krajiny v rámci globálnej konkurencieschopnosti a porovnanie s inými krajinami
regiónu Južnej Ameriky a Slovenskom.
Argentína
Bolívia
Čile
Paraguaj
Peru
Uruguaj
Slovensko

2010/2011
87
101
30
120
73
64
60

2011/2012
85
103
31
122
67
63
69

2012/2013
94
104
33
116
61
74
71

2014/2015
104
105
33
120
65
80
75

2015/2016
106
117
35
118
69
73
67

2016/2017
92
121-138 *
33
112
72
76
59

Zdroj: World Economic Forum

*V roku 2017 sa Bolívia nezobrazuje v tabuľke údajov globálnej konkurencieschopnosti, ktorú
vpracúva Medzinárodné ekonomické fórum.

b) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci,
projekty regionálnej spolupráce
Na podporu zahraničného obchodu a investícií existuje sieť voľných colných zón, zriadených
podľa vládneho dekrétu č.704, platného od 12. 12. 1991. Podľa tejto normy existujú 4
základné druhy voľných colných zón:
Priemyslová : oslobodená od dovozných ciel a daní zo surovín a komponentov dovážaných
pre výrobné procesy, vybavená špeciálnym pracovnoprávnym režimom a oprávneným viesť
účtovníctvo v zahraničnej mene,
Turistická voľná zóna : rovnaké podmienky ako v prípade priemyslovej,
Zóna špeciálnych obchodných podmienok : v pohraničných oblastiach a pralesných
regiónoch so zníženou dovoznou sadzbou a oslobodenia od vnútorných obehových daní,
Špeciálne zóny : na podporu vývoja určitých regiónov podľa špecifických dohôd vlády
a investorov.
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c) Verejné obstarávanie
Peruánska legislatíva upravuje 6 druhov foriem pre verejného obstarávania :
Verejnú ponukovú súťaž
Verejnú ponukovú medzinárodnú súťaž
Priamy nákup limitovaný
Priamy verejný nákup
Priamy verejný nákup výberový
Konkurzný nákup
Legislatívny rámec predstavujú normy
Ley N° 28411 – Zákon o štátnom rozpočte
Decreto Legislativo N° 1017 – Zákon o verejnom obstarávaní
Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Vyhláška k zákonu o verejnom obstarávaní Ley
N° 27444 – Zákon o postupe pri verejnom obstarávaní
Código Civil – Občiansky zákonník
Ley 27806 – Zákon o prístupe k informáciám verejného sektoru. Bližšie informácie na stránke
Ministerstva pre zahraničný obchod a turistiku Peru

d) Zmluvná základňa
Konzulárna oblasť. Platným zmluvným dokumentom je bezvízová dohoda pre držiteľov
diplomatických a služobných pasov z roku 2001. Vláda Peruánskej republiky rozhodla
o zrušení vízovej povinnosti pre občanov SR s účinnosťou od 9. októbra 2003.
Občania SR cestujúci do Peru za účelom turistiky sa môžu zdržiavať v krajine bez víz po dobu
90 dní. Občania Peru cestujúci do SR víza potrebujú. Záväzky, ktoré nám vyplývajú z členstva
v EÚ, nám nedovoľujú prijať rozhodnutie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov Peru.
V zmysle žiadosti Ministerstva financií SR z 2.decembra 2008 bol prostredníctvom ZÚ Buenos
Aires doručený návrh Zmluvy medzi SR a Peruánskou republikou o podpore a ochrane
investícií. V súčasnosti sa v inštitúciách EÚ prerokováva návrh na zrušenie vízovej povinnosti
pre schengenský priestor pre štátnych občanov Peru, ktorý predložilo Španielsko so žiadosťou
o podporu každého člena schenenského dohovoru. Podporu tomuto návrhu už prisľúbilo aj
Francúzsko. V novembri 2013 bol návrh na zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Peru
odsúhlasený aj vo Výbore Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a zahraničnú politiku, je
preto reálne, že vízová povinnosť Peru do členských štátov schengenského priestoru sa v roku
2014 zruší. Medzi SR a Peru je stále platná dohoda o vedecko-technickej spolupráci,
podpísaná ešte v roku 1971 za bývalého Československa (sukcesiou prevzatá do zoznamu
platných bilaterálnych dohôd).

III.

INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM

a) Priame zahraničné investície:
Takmer 90% zahraničných investícií sa koncentruje do ťažby nerastov veľkými zahraničnými
konzorciami orientovanými na ťažbu medi, zlata, striebra, zemného plynu. Novým hráčom
v tomto smere sú čínske investície. Stabilné a atraktívne ekonomické trendy peruánskej
ekonomiky priťahujú stále viac zahraničných investorov.
Zahraniční investori majú rovnaké práva a povinnosti ako domáce spoločnosti. Zahraničné
investície sú akceptované prakticky vo všetkých odvetviach ekonomiky.
Medzi najzaujímavejšie investičné príležitosti patrí oblasť ťažby. Peru má veľké zásoby
nerastných surovín a vláda udeľuje koncesie na ťažbu (zlato, zemný plyn, striebro, meď, zinok
atď.).
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Vláda sa snaží diverzifikovať hospodárstvo a znížiť závislosť na ťažbe a vývoze surovín a zvýšiť
podiel sektorov s vyššou pridanou hodnotou na tvorbe HDP. Dôraz je kladený na rozvoj
textilného priemyslu, petrochemického priemyslu, poľnohospodárstva a stavebníctva.
Zaujímavou je aj oblasť dopravnej infraštruktúry. Prebieha výstavba nových ciest a diaľnic.
Najväčšia časť investícií by mala ísť do cestnej a železničnej dopravy.
Významné sú aj investície do cestovného ruchu, predovšetkým do oblasti výstavby hotelov.
Rozpracované sú programy podpory vidieckeho obyvateľstva, napr. Voda pre všetkých
(Agua para todos).
Zahraničné investície v krajine sa musia zaregistrovať u Agencia de Promoción de la Inversión
Privada del Perú (PROINVERSION).
V roku 2017 priame zahraničné investície klesli na 6,8 mld. USD, (3,2% HDP)čo predstavuje pokles
o 1,4% oproti roku 2016.
Obdobie
Priame zahraničné investície (Mil. USD)

2013
10,172

2014
9,5

2015
9,43

2016
6,9

2017
6,8

Zdroj : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Banco Central de Reserva

b) Energetická politika krajiny
Energetický sektor zaznamenal významný rozvoj v priebehu posledných 20 rokov.
Prístup k elektrickej energií sa zvýšil zo 45% v roku 1990 na 88,8% v roku 2011. Tieto zlepšenia
boli vďaka privatizáciám, ktoré začali v roku 1992. Energia získaná z hydroelektrární je jediným
obnoviteľným zdrojom energie v Peru. Veterné a solárne zdroje krajina zatiaľ prakticky
nevyužíva. Za kritickú situáciu v sektore sú podľa analýz zodpovedné vlády z posledných
troch desaťročí. Chýbala strategická dlhodobá vízia v energetickej oblasti.
V súčasnej dobe je prejednávaných 63 ekologických projektov o priemernej kapacite 1,650
MW. Ekologický potenciál Peru v pobrežných oblastiach je odhadovaný na 57,000 MW.
Projekty sú tiež rozpracované aj v oblasti geotermálnej energie.
Podiel energetických nosičov na celkovej spotrebe energií (v %)
Zemný plyn
Ropa
Uhlie
Jadrové zdroje
Obnoviteľné zdroje energie

2017
51%
23%
1%
25%

Podiel na celkovej výrobe elektrickej energie (v %)
Tepelné elektrárne
Jadrové elektrárne
Obnoviteľné zdroje energie

2017
56%
44%

Priority energetickej politiky Peru
 garantovanie energetickej sebestačnosti a bezpečnosti krajiny
 rozšírenie energetického pokrytia
 diverzifikáciu energetickej matrice a posilnenie využívania obnoviteľných zdrojov
 napomáhanie udržateľnému ekonomickému rastu a minimalizácií dopadov energetiky
na životné prostredie
 podporovanie efektívnosti využívania energií
 napomáhanie štátnym a súkromným investíciám do sektoru energetiky
 napomáhanie energetickej integrácií na národnej aj regionálnej úrovni
 prehlbovať vzťahy medzi štátom, jednotlivými komunitami a energetickými podnikmi
 podporovanie výstavbu vodných elektrární
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Energetická bezpečnosť krajiny
Ministerstvo energetiky a baníctva (MEM) vypracovalo Národný energetický plán na roky
2014 – 2025, medzi ktorého hlavné ciele patrí:
 orientácia krajina na dosiahnutie energetickej samostatnosti
 zlepšenie prístupu k dodávkam elektrickej energie
 udržateľný rozvoj energetických zdrojov a ochrana životného prostredia
 zníženie závislosti krajiny na dovozoch uhľovodíkových palív
 potreba dobudovať sieť plynovodov (prírodný plyn aj tekutý plyn) a nahradenie
dopytu po ropných produktoch dopytom po prírodnom plyne
 obnoviteľné zdroje energie s dôrazom na hydroelektrárne – plán má za cieľ
zdvojnásobiť produkciu el. energie v hydroelektrárňach v priebehu budúcich 7 rokov
Podiel dovozu na celkovej spotrebe energií ( v %)
Zemný plyn
Ropa
Uhlie
Jadrové zdroje

2017
80%
15%
-

Priority vo vzťahu k energetickej bezpečnosti
 Rokovať so zahraničnými investormi o spolupráci v energetickej oblasti

IV.

ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY

a) Dovozný a vývozný režim, obchodná prax
Peruánsky zahraničný obchod je liberalizovaný. Neexistujú dovozné licencie ani špeciálny
register. Colné odbavenie sa značne zjednodušilo ale vo väčšine prípadov sa odporúča
využiť služby profesionálnych agentúr pre colné úkony a to predovšetkým z dôvodu rizika
prieťahov a administratívne náročných detailov. K odbaveniu tovaru sa používa tzv.
Jednotné colné prehlásenie (Declaración Unica de Aduana). V Peru neexistujú žiadne
obchodné bariéry. Vývozné operácie nie sú zaťažené žiadnymi daňami. V rámci liberalizácie
obchodu boli v Peru odstránené všetky tarifné aj netarifné obmedzenia zahraničného
obchodu. Platí desaťmiestna klasifikácia tovaru , tzv. Nomenclatura andina (NANDINA).
Technické normy pre dovoz stanovuje Úrad pre ochranu súťaže a duševného vlastníctva
(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI). Vrcholným orgánom riadenia štátnej politiky v oblasti zahraničného
obchodu je Ministerstvo zahraničného obchodu a turistiky. Podnikatelia sa združujú do
rôznych zväzov, napr. Asociación de Exportadores del Perú (ADEX). Okrem toho existuje
množstvo komôr, medzi inými napr. Limská obchodná komora (Cámara de Comercio de
Lima).
Netarifné prekážky obchodu nie sú aplikované, okrem tovarov špecifického charakteru
(zbrane, munícia, jedovaté látky atď.).
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b) Základná štatistika zahraničného obchodu
Zahraničný obchod v mil. USD
Vývoz
Dovoz

2013
42861
42356

2014
39533
41042

2015
34236
37385

2016
37020
35132

2017
44918
39652

Zdroj : Centrálna banka Peru

V posledných rokoch 2013-2015 vývoz mierne stagnoval kvôli medzinárodnej kríze a pádu
cien tradičných peruánskych výrobkov. V roku 2016 začal opäť mierne narastať.
Vývoz krajiny dosiahol v roku 2017 hodnotu 44,918 mil. USD. Vďaka rastu ťažobného
priemyslu a poľnohospodárstva stúpol vývoz o 22% v porovnaní s rokom 2016.
V prvom štvrťroku 2018 vývoz netradičných výrobkov zaznamenal nárast o 20%.
Import v prvom štvrťroku 2018 zaznamenal nárast oproti roku 2017 o 10,7%.( Zdroj INEI)

c) Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz
Vývoz (v mil. USD)
Kovové nerasty
Rybolov
Ropa a deriváty
Agrokomplex
Drevo a papier
Strojárenstvo
Nekovové nerasty
Chemické výrobky
Hutné výrobky
Textil
Ostatné

Dovoz (v mil. USD)
Spotrebný tovar
Polotovary
Pohonné látky a oleje
Suroviny a výrobky- poľnohosp.
Suroviny a výrobky- priemysel
Stavebný materiál
Tovary pre poľnohospodárstvo
Tovary určené pre priemysel
Dopravné zariadenia
Ostatné

2013
22,719
2,759
5,374
4,144
419
536
719
1,489
1,180
1,919
529

2013
8,948
19,829
6,671
1,348
11,809
1,612
137
8,783
3,948
321

2014
20,545
1,155
4,562
4,231
416
581
664
1,515
1,149
1,800
165

2014
8,899
18,797
5,754
1,339
11,704
1,422
141
8,689
2,660
435

2015
18,950
933
2,302
4,409
353
533
698
1,406
1,081
1,331
151

2015
8,754
15,911
3,671
1,236
11,003
1,421
160
7,842
2,579
664

2016
21,777
909
2,213
4,702
322
445
640
1,342
1,084
1,196
143

2016
8,614
15,140
3,819
1,213
10,108
1,112
144
7,268
2,588
264

2017
21,205
1,171
2,565
4,030
254
401
458
1,065
970
973
118

2017
7,426
13,619
4,091
1,146
8,383
803
109
5,602
2,167
113

Zdroj: Ministerstvo zahraničného obchodu a turistiky Peru, Centrálna banka Peru

a) Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz
Hlavné vývozné trhy ( 2 0 1 7 ) : Čína 23,5%, US A 17,3%, Švajčiarsko 7,1%, Kanada 4,7%, Ju žná
Kórea 3 ,9% , Jap on sk o 3 ,5% , B razí lia 3,3%
Hlavné dovozné trhy (2017): Čína 22,8%, USA 19,6%, Brazília 5,9%, Mexiko 4,6%, Južná Kórea
3,6%, Kolumbia 3,3%
Zdroj : Centrálna banka Peru
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b) Vývoj zahraničného obchodu so SR (vývoz/dovoz)
Potenciál hospodárskej spolupráce je trvalo nevyužívaný. Peru je vzhľadom na enormné
zásoby nerastných surovín, plynu, ropy a poľnohospodárskych tovarov významným
konzumentom strojov, prepravných a iných zariadení
pre
tieto
odvetvia.
Rovnako
dôležitým sektorom je energetika s nedostatočnou výrobnou a distribučnou štruktúrou.
Renomé a tradícia československého exportu stále v Peru prežíva a je využiteľným základom
pre vstup na trh, podobne ako existujúca zmluvná základňa v podobe Dohody o
spolupráci medzi SOPK a Limskou obchodnou komorou. Celkovo možno pozorovať rast
obratu vzájomnej obchodnej výmeny. Dovoz z peru v posledných rokoch výrazne presahoval
vývoz zo Slovenska, no rok 2017 sa vývoz výrazne zvýšil.

ZO SR – Peru (v mil. EUR)
Vývoz
Dovoz
Obrat

2013
7,0
16,7
23,7

2014
7,93
15,8
23,73

2015
7,93
13,12
21,05

2016
7,72
15,39
23,11

2017
10,42
14,11
24,53

Zdroj: MH SR, ŠÚ SR

Hlavné položky obchodnej výmeny v roku 2017
Vývoz zo SR v tis. EUR
Osobné automobily a iné vozidlá
Chemikálie
Stroje a prepravné zariadenia
Priemyselné výrobky
Textilné výrobky
Potravinové prípravky
Sklený tovar

1042
7600
1900
1800
600
74
106
43

Zdroj: MH SR, ŠÚ SR

Dovoz do SR v tis. EUR
Surový cín
Potraviny
Chemické prípravky
Mäso, ryby a výrobky
Obilniny
Stroje a príslušenstvo
Predmety bežného použitia

1411
1144
2050
690
150
142
34
17

Zdroj: MH SR, ŠÚ SR
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V.

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

a) Obchodné zvyklosti v teritóriu
V plnom rozsahu zodpovedá bežným medzinárodným zvyklostiam a kritériám. Riziká
investovania sú podobné ako vo väčšine rozvojových krajín – zložitý administratívno-právny
systém, málo výkonná štátna správa, korupcia, potreba úhrady veľkého množstva správnych
poplatkov súvisiacich so zriadením spoločnosti, alebo zaregistrovaním investície,
nekvalifikovaná a málo spoľahlivá pracovná sila, nízka znalosť cudzích jazykov. Pri začiatkoch
investičných aktivít alebo zahajovaní činnosti obchodnej firmy je potrebná pomoc
a prítomnosť miestneho zástupcu priamo v teritóriu. Doporučuje sa spojenie s miestnou
komerčno-právnou kanceláriou, resp. konzultačnou spoločnosťou.

b) Praktické informácie pre exportéra a importéra
Diplomatické styky so Slovenskou republikou boli nadviazané 1. januára 1993. Vzájomné
vzťahy sú korektné, neexistujú sporné alebo nevyriešené otázky. SR mala pôvodne efektívne
diplomatické zastúpenie v Lime, ktoré z ekonomických dôvodov ukončilo činnosť v roku 2003.
Vízové, konzulárne a turistické informácie.
Občania SR v prípade turistických ciest do 90 dní nepodliehajú vízovej povinnosti. Peru
jednostranne zrušilo vízovú povinnosť pre turistické cesty občanov SR v októbri 2003.
Prihlasovacia povinnosť pre turistov do 90 dní neexistuje.
Pri prekročení hranice obdrží cudzinec tzv. vstupný lístok, ktorého časť je odovzdaná
úradníkovi pasovej kontroly, druhú časť je potrebné uschovať a odovzdať pri odchode z
krajiny. Bez uvedeného vstupného lístku nie je možné opustenie krajiny. V prípade
odcudzenia alebo straty tohto migračného lístku je potrebné nahlásiť stratu na Migračnom
úrade a uhradiť administratívny poplatok.
Konzulárny úrad Lima. Konzul: Teresa KOETZLE-DALY, adresa: Antero Aspillaga 253 Dpto. 401,
San Isidro, Lima 27, Peru. Tel.: +511-221 6345. Fax.: +511-2220431,
E-mail.:teresa.koetzle@mykaptive.com
Komunikačný jazyk : španielsky, anglický, nemecký.
Informačné web zdroje o Peru:
www.camaralima.org.pe
Obchodná komora Limy
www.perupymes.com
Informácie pre malé a stredné spoločnosti
www.bcrp.gob.pe
Centrálna banka Peru
www.inei.gob.pe
Národný štatistický inštitút
www.delper.ec.europa.eu
Delegácia Európskej komisie v Peru
www.aduanet.gob.pe
Štátna colná správa
www.rrel.gob.pe
Ministerstvo zahraničných vecí
www.mintra.gob.pe
Ministerstvo práce
www.mincetur.gob.pe
Ministerstvo obchodu a turistiky
www.bafur.com.pe
Právne normy, zákony o obchode, poradenstvo
www.comexperu.org
Zahraničný obchod, štatistiky, obchodné dohody, poradenstvo
www.proinversion.gov.pe
Informácie o investovaní, údaje podľa sektorov
Aktualizácia:
Jún 2018
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