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Peru vientimarkkina-alueena 





PERU 

Strateginen sijainti: 

 
Peru sijaitsee Etelä-Amerikan keskiosissa, Tyynen valtameren rannalla, mikä tekee siitä 
yhden alueen keskeisimmistä HUB:eista. 

Perun alueelta löytyy 84 planeetan117 kasvillisuusvyöhykkeestä ja 28 maailman 32 
ilmastotyypistä.  

Lisäksi Peru on tunnettu yhdestä maailman monimuotoisimmista kalakannoista sekä 
maailman toiseksi monimuotoisimmasta linnustosta. 
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Lähde:  Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 
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VUORISTO 
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PERU 

Alueellisia etuja: 

 
Perun maa-alue käsittää  128,5  miljoonaa hehtaaria. Laajan alansa ansiosta se omaa 
maailman yhdeksänneksi ja Etelä-Amerikan  toisiksi suurimmat 
luonnontilaiset metsäalueet. 

128,5 miljoonasta hehtaarista: 

• 8 miljoonan on arvioitu omaavan maataloustuotantopotentiaalia. 

• 49 miljoonan omaavan potentiaalia kestävään metsäteollisuuteen. 

Ilmastonsa monipuolisuuden, sijaintinsa ja maaperänsä antimien ansiosta Peru on 
tärkeimpiä ravinnontuottajia: perunaa, bataattia, maissia, maapähkinää, 
kvinoaa. 
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Lähde:  Agencia de Promoción de la inversión Privada - PROINVERSION 
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SUPERFOODS PERU 

KVINOA 



PERU 

Yleistietoa: 

• Doing Business ja Forbes arvioivat Perun yhdeksi maailman 10:stä parhaasta 

maasta tehdä bisnestä. 

• Peru on maailman johtava maa hedelmien, vihannesten ja Andien 

viljakasvien (kuten kvinoa) viennissä, sekä orgaanisten tuotteiden aarreaitta. 

• Perulla on Investment grade -luokitus A3: riskitön. 

• Inhimmillisen kehityksen indeksi on yli 0,800 (UNDP 2017) 

• Peru on matkalla kohti OECD:n jäsenyyttä, ja se tekee jatkuvasti töitä julkishallinnon 

vahvistamiseksi.  

• Perulla on tällä hetkellä 19 voimassa olevaa vapaakauppasopimusta yhteensä 

53:een maahan, ja ne käsittävät noin 90% maailman tullivapaasta kaupasta. 

• Peru on sitoutunut Agenda 2030 –ohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

• Maa on aloittanut myös reformeja korruption kitkemiseksi ja julkishallinnon 

vahvistamiseksi. 
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lähde:  Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 
PROINVERSION 



PERU 

Väestötietoja: 

• Perussa on yli 31 miljoonaa asukasta, joista 7.5 on työllisiä. 

• Aikuisiässä oleva väestö (21-59 vuotta) käsittää 52.1% perulaisista. 

• Keskiluokkaan lasketaan 42,1% väestöstä, mikä tarkoittaa 13,4 miljoonaa perulaista. 
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Lähde:  Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

Perun keskiluokan kehitys 



PERU 

Kulutus: 

• Kulutuksen odotetaan kasvavan 3% vuonna 2018. Kehitystä vauhdittaa erityisesti 
keskiluokka. 

• Perulainen etsii yhä useammin terveellisempiä vaihtoehtoja (superfood).  

• Perulaiset ovat yhä halukkaampia sijoittamaan koulutukseen (omaansa ja 
lapsiensa), sekä ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. 

• Maan gastronomian kukoistuksella on ollut vaikutusta kuluttajien 
käytökseen: 39% etsii uusia makuelämyksiä, 68% täysin luonnonmukaisia, 62% 
vähärasvaisia/rasvattomia, 59% vähäsokerisia/sokerittomia ja 54% värjäysaineettomia 
tuotteita (54%). 
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Lähde:  Effie 



PERU 

Tärkeimpiä maassa toimivia kansainvälisiä brändejä: 
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MIKSI INVESTOIDA PERUUN? 

• Vahva kansantalous 

• Suotuisa liiketoimintaympäristö 

• Vapaakauppapolitiikka 

• Houkuttelevia sektoreita 
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VAHVA KANSANTALOUS: 



VAHVA KANSANTALOUS: 

Vakaa talouskasvu viimeiset kymmenen vuotta 
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Lähde: Fondo Monetario Internacional * Cifras 
estimadas. FMI (World Economic Outlook Database 
– abril 2017) 

Reaalinen BKT, 2005-2018* (Muutos %)  BKT, 2005-2018* (Tuhatta miljoonaa dollaria) 

Lähde: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras 
estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017). 



VAHVA KANSANTALOUS: 

Peru jatkaa alueensa vahvimpana kasvajana 

 

 
 

 

 

 

 

 

22.8.2018 16 

Lähde: CEPAL 

BKT – Latinalaisen Amerikan ennusteet 2017  (Muutos %)  BKT  - 2000 - 2016 (Muutos %)  

Lähde: Latin American Consensus 
Forecast (marzo 2017) y BCRP para Perú. 



VAHVA KANSANTALOUS: 

Ulkomaiselle pääomalle houkuttelevat markkinat 
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Lähde: CEPAL 

Ulkomaiset investointivirrat 2004-2017* 
(Miljardia dollaria) 

Suorat ulkomaaninvestoinnit - Latinalainen Amerikka 2015 (% BKT:sta)  

Lähde: BCRP Fuente: CEPAL * Luvut 
ovat arvioita. BCRP (Reporte de 

Inflación, marzo 2017). 



VAHVA KANSANTALOUS: 

Kotimainen kysyntä vetää 
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Kotimainen kysyntä 2005-2018* (Muutos %)  

Lähde: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP 
(Reporte de Inflación, marzo 2017). 



SUOTUISA 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ: 



SUOTUISA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ: 

• Ulkomaista investointia käsitellään samalla tavalla kuin kotimaista. 

• Esteetön pääsy suurimpaan osaan bisnessektoreita. 

• Pääomien vapaa liikkuvuus. 

• Kilpailun vapaus. 

• Yksityisomaisuuden suoja. 

• Vapaus sijoittaa kansallisille osakemarkkinoille. 

• Sekä koti- että ulkomaisen rahoituksen vapaus. 

• Pääsy kansainvälisiin riitojenratkaisumenettelyihin. 

• Pyrkii seuraamaan OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita. 
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Peru tarjoaa ulkomaisille investoinneille hyvät juridiset 
puitteet 



VAPAAKAUPPAPOLITIIKKA 
: 



VAPAAKAUPPAPOLITIIKKA: 
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• Maa integroituu yhä vahvemmin osaksi globaalia talousjärjestelmää, pitäen 

silmällä pitäen erityisesti kaikkein suurimpia markkinoita. 

• Vapaakauppaan panostavaa politiikkaa jo pitkän aikaa. 



HOUKUTTELEVIA SEKTOREITA: 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Luonnonkasvihuone. 

• Isot volyymit maataloustuotannossa: Sokeriruoko (2. isoin sato maailmassa), Parsa, 

Oliivi (3.), Artisokka (4.), Viinirypäle (6.) y Avokado (11.).  

• Kyky vastata tärkeimpien markkinoiden kausitarpeisiin.  

• On arvioitu että nykyiset maatalousviennin käytössä olevat 100,000 hehtaaria 

tuplaantuvat vireillä olevien kastelujärjestelmäprojektien ja maatalouden yleisen 

kasvamisen seurauksena. 

• Yli 5 miljardin dollarin vienti tuoreita ja prosessoimattomia tuotteita yli 150:en 

maahan. 

• Luonnonmukaisia tuotteita isolla vientipotentiaalilla ja ainutlaatuisen hyvillä 

ravintoarvoilla. 
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Maatalous 
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PERULAISIA TUOTTEITA 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Ala on kasvanut viime vuosikymmenellä keskimäärin 3.1% vuodessa, korkeimmillan 

10.6% ja 10.8% vuosina 2007 ja 2010. 

• Sektori on kasvanut tasaisesti. Sille ennustetaan 3.8% kasvua sisämarkkinoiden ja 

viime vuosien suurien infrastruktuurihankkeiden vedossa.  
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Rakennusala 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Monien metallien maa. 

• 36,97%:lle Perun maa-alasta ei ole asetettu esteitä kaivostoiminnalle, ja toistaiseksi 

vain 1.28% siitä on kaivostoiminnan käytössä.  

• Peru on yksi harvoista maista maailmassa, jonka  maaperässä esiintyy ei-metallisia 

mineraaleja kuten bentoniittia, kalkkikiveä ja fosfaatteja. 

• Peru on maailman suurimpia  kuparin ja sinkin (2.), hopean ja molybdeenin (3.), 

elohopean (4.), ja kullan (6.) tuottajia.  Latinalaisessa Amerikassa tärkein kullan, 

sinkin ja lyijyn tuottaja, ja toiseksi tärkein kuparin, hopean, elohopean, molybdeenin ja 

fosfaattikiven tuottaja. 

• Vuonna 2016 investoinnit kaivosteollisuuteen ylsivät 4251 miljoonaan dollariin. 

• Suomi hyvin läsnä kaivosteollisuudessa. Suurimpina Metso ja Outotec, mutta myös 

paljon pieniä supmalaisyrityksiä. 
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Kaivosteollisuus 

Lähde: MEF , 
PROINVERSION; 
PROMPERU 
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CERRO VERDEN KAIVOS - AREQUIPA 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Iso potentiaali energiasektorilla: laajalti vety- ja maakaasuesiintymiä. 

• Esiintymiä vielä löytämättä ja hyödyntämättä: runsasta potentiaalia uusissa 

uusiutuvissa muodoissa kuten aurinko- ja tuulivoimassa, biomassassa ja 

geotermisessä energiassa. 

• Energiantuotanto on kasvanut 206% vuodesta 1995. Vuonna 2016 valtakunnallisen 

sähköverkkon energiasta 47,6% vesivoimaa 46,5% lämpöenergiaa, 3% uusiutuvia 

energioita ja 2,9% hiilienergiaa ja dieseliä. 
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Energia 

Lähde: MEF , 
PROINVERSION; 
PROMPERU 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Peru on tärkein kestävän maakaasun tuottaja Etelä-Amerikan 

Tyynellämerellä. 

• Maakaasun kysynnäksi vuonna 2025 arvioidaan 1900-2400 Mcf. 

• Perussa on toistaiseksi tutkimattomia öljyesiintymiä (29.97 miljoonaa hehtaaria), mikä 

tekee siitä potentiaalisen öljyteollisuuden keskuksen. 
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Hiilivedyt 

Lähde: Ministerio de Energía 
y Minas 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Perussa sijaitsee yksi maailman seitsemästä ihmeestä: Machu Picchu. 

• Amazonia taas on yksi maailman luontoihmeistä. 

• Valtava maisemien monimuotoisuus, matkakohde lintu- ja orkideabongareille. 

• Tärkeitä sijoituksia maineikkaimmilta kansainvälisiltä hotelliketjuilta. 

• Konferenssiturismi ja ruokamatkailu nousussa. Lima on saanut mainetta tärkeiden 

tapahtumien järjestäjänä sekä Latinalaisen Amerikan gastronomisena 

pääkaupunkina. 

• Yhteydet parantumassa viikoittaisten kansainvälisten lentojen ja niiden kohteiden 

lisääntyessä. 
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Turismi 

Lähde: PROMPERÚ 
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MACHU PICCHU 



INVESTOINNEILLE HOUKUTTELEVIA 
SEKTOREITA 

• Peru on asettanut kehitysohjelmansa etusijalle liikenteen infrastruktuurin (tiet, 

rautatiet, satamat, lentökentät) 

• Liikenteen infrastruktuurin modernisointia toteutetaan 31 käyttöoikeussopimuksella, 

joihin investoidut varat yltävät  yli 14 miljardiin dollariin. 

• Hallitus edistää uusien hankkeiden toteuttamista yksityisen- ja julkisen sektorin 

yhteistyöllä (Asociaciones Público Privadas). 
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Infrastruktuuri  

Fuente: PROINVERSIÓN 
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