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Nové příležitosti



O Peru
Peru je jedna z nejzajímavějších zemí v Latinské Americe. Je charakteristické

velikostí teritoria (ČR by se na území Peru vešla 15x), rozmanitostí klimat a 

ekosystémů, významnými přírodními zdroji a dovednostmi a podnikavostí místních

lidí. Peru, se svou strategickou polohou hledicí na Pacifik, představuje vstupní bránu 

pro obchod mezi Asií a Jižní Amerikou. Do roku 2020 se Peru těšilo nepřetržitému

růstu HDP po dobu 20 let.



Peru v číslech

Populace: 33 milionů (Lima 11 milionů)

Rozloha: 1.285 tis km2

Měna: Nuevo Sol (S/.) 1USD = 4,1 PEN

Jazyk: Španělština / Quechua / Aymara

Časová zóna: GMT-5

30% obyvatelstva do 15 let



Peru v číslech

HDP změna 2020: -11,1% 

HDP odhad 2021: 9,5%

Nezaměstnanost: 6% před pandemií, nyní 10,1%

Pokles střední třídy: 43% před pandemií, nyní 24%

Internetová penetrace: 60%

Mobilní penetrace: 109%



Ohrožená ekonomika

Před pandemií bylo Peru považováno za jednu z nejstabilnějších ekonomik Latinské Ameriky, za poslední dva roky 

však prochází nelehkým obdobím ekonomické, sanitární a politické krize. 

Pandemie koronaviru způsobila pokles střední třídy o polovinu, zvedla procento obyvatel žijících v chudobě z 20% na 

30% a značně zvýšila především v Limě nezaměstnanost. 

Peru je zároveň nejpostiženější zemí světa co do počtu úmrtí způsobených koronavirem, jelikož země nebyla a není 

vzhledem k decentralizovanému systému zdravotnictví na pandemii připravena.

Na podzim 2020 byla navíc rozpoutána politická krize, kdy byl svržen prezident Vizcarra a do jeho role se jmenoval 

prezident kongresu, avšak protiústavně. To způsobilo nepokoje a protesty po celé zemi, načež po týdnu vlády 

odstoupil a byla jmenována nová, prozatímní vláda, která zemi vedla až do letošních voleb. Ani ty však nepřinesly 

velké uspokojení, jelikož vyhrál značně levicový kandidát s extrémními názory na fungování místní ekonomiky, který 

během prvních měsíců vlády přináší zemi spíše nejistotu a s ní spojený pokles místní měny o 25%.



Krizi navzdory

I přesto, že se země potýká s obrovskou nestabilitou, se podařilo v Peru představit některé české produkty:

Pivo Primátor

Respirátory Breasafe

Probiotické vložky FIDE

V jednání jsou nyní další:

Rychlotesty Lumina

Pálenky Rudolf Jelínek





Specifika trhu
Díky podnikavému duchu místních prošlo Peru obrovskou 

transformací trhu, kdy mnoho podniků bylo nuceno 

přeorientovat se na jiný druh obchodu. Tato mentalita otev

řená novým příležitostem činí z Peru zajímavou destinaci 

pro zahraniční obchod. S jistými kulturními specifiky.



“Mañana” a další kulturní odlišnosti

Odlišné vnímání času

Přátelskost, vřelost a ochota k navázání kontaktu

Důraz na budování vztahů

Jazyková bariéra, respekt z cizího jazyka

Národ fungující přes Whatsapp

Telefonáty, zprávy, nepřetržitý kontakt, smlouvání - mentalita trhovců

Vyhýbání se přímé konfrontaci

Byrokracie, nedostatečná digitalizace úřadů (i když pandemie tomuto 
pomohla)



Prostředí podporující zahraniční investice

Člen Pacifické Aliance, Mercosur, Comunidad Andina, FTA 

Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a Peru

Zahraniční investoři mají stejné podmínky jako místní

Volná soutěž

Asistence zahraničním investorům prostřednictvím agentury ProInversión

Velmi důležitá je spolupráce s prestižními univerzitami, které přispívají

k technologickému růstu



Exportní příležitosti
Zahraniční investice činí velkou část příjmu do státního rozpočtu, s 

největším objemem putujícím do výstavby těžařských podniků a do 

zavedení infrastruktury. Kromě tradičních oborů ale stát klade stále větší 

důraz na rozvoj technologií, inovace a udržitelnost, o to více v době 

pandemie, která poukazuje na nedostatečnost mnoha odvětví a potřebu 

hledat nová řešení a perspektivy.



Dlouhodobě perspektivní obory

Smart City a IT

Vývoj, výzkum a inovační projekty

Digitalizace státní správy

Vznik platformy pro rozvoj technologických start-upů (Innovate Peru, Startup Peru)

Czech-Peru Alliance for Business Innovation - napojení na místní inovativní huby a ekonomické univerzity

Vývoj zdravotnických artiklů - vakcíny, respirátory, testy (Covid-19)

E-commerce

Elektrospotřebiče (23 %), hobby (22 %), péče o zdraví a jídlo (22 %)

Prudký nárůst digitálních platforem (Covid-19)

Důlní průmysl a zemědělství

Dodávky náhradních dílů

Vybavení od BOZP přes stroje po technologické celky

Inteligentní zemědělství

Agromin 2021



Dlouhodobě perspektivní obory
Stavebnictví

Stavební stroje a materiál

Nárůst obyvatel hlavně ve městech, stavební boom v Limě

Zdravotnictví

Převážně do budoucna velká priorita (Covid-19)

Technologie pro zdravotnictví

Absence infrastruktury

Bezpečnost

Policie, ochrana hranic, ropovodů, plynovodů

Vybavení pro hasiče, záchranáře, policisty, horskou službu

Energetika a Vodohospodářství

Energetická sít a obnovitelné zdroje energie do odlehlých oblastí

Fotovoltaika, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny

Pitná voda, čističky odpadních vod



Podíl jednotlivých sektorů na HDP



Praktické informace

Letenky Praha - Lima (Quito) : 25 – 35 tis. Kč

(KLM – Amsterdam, Air France – Paříž, Iberia – Madrid) 

Ubytování **** hotel od 80 USD 

Angličtina na top úrovni ve větších městech a v turistických centrech

Pro obchod upřednostňována španělština

Nízké náklady na leteckou přepravu v rámci Peru

(Lima – Arequipa – Lima 150 USD)

Námořní doprava zboží 5 - 6 týdnů

Cena za 20´ kontejner 2000 USD, 40´ kontejner kolem 2800 USD 

CIF LIMA/GUAYAQUIL



Czech Trade v Peru 
Díky trvalé přítomnosti v zemi a znalosti místního trhu, 

kultury a jazyka vytváří Czech Trade most mezi Peru a 

českými investory. Síť ZK po Latinské Americe otevírá 

dveře do 20 zemí s více jak 662 miliony obyvatel.



Martin Rossbach

Ředitel ZK CzechTrade Peru

martin.rossbach@czechtrade.cz

facebook.com/CzechTradePeru



¡Gracias!


