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Quina és la conjuntura 
econòmica actual al Perú?

PERÚ

L’economia peruana va créixer des de 2009 i fins a 
2013 a taxes superiors al 5% anual, encara que se-
guint una tendència decreixent. Ja el 2014, l’avenç 
del PIB es va situar en el 2,4%, principalment a 
causa de la caiguda dels preus dels minerals i de 
la reducció de les inversions, cosa que ha portat el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a rebaixar 
les previsions de creixement per al 2015 al 3,6% 
del PIB.

Font: Economist Intelligence Unit, AFI.
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El repunt de creixement està condicionat pel dina-
misme de l’economia i per les exportacions, així com 
per les mesures d’estímul anunciades pel president 
Humala, en què han tingut un gran impacte tant la 
construcció de noves infraestructures com la posada 
en marxa de nous projectes miners. 

Evolució de les xifres principals 
de l’economia peruana:

PERÚ

Inflació anual  
(mitjana %)

Taxa d’atur  
(mitjana %)

Balança per C.C.  
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Creixement real del PIB (%)

p: previsió; (*) Sector públic no financer  
(excloent-ne ingressos per privatitzacions).
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La balança fiscal tindrà un lleuger deteriorament a 
curt termini com a conseqüència de la brusca cai-
guda del preu dels minerals i les recents propostes 
del govern per impulsar la demanda a través de la 
reducció dels impostos sobre la renda de les per-
sones físiques i les empreses.

La balança comercial ha estat tradicionalment 
superavitària, en contrast amb la de serveis, que 
ha anat presentant un saldo negatiu. 

Per què ens hauríem d’obrir 
al mercat peruà?

El Perú és un mercat molt interessant per a les 
empreses espanyoles. La seva economia està 
qualificada com a “moderadament lliure”, i ocupa 
la posició 47 entre 178 economies (lloc 8 entre 
29 països de l’Amèrica Llatina i el Carib), segons 
l’Índex 2015 de llibertat econòmica elaborat per la 
Heritage Foundation.

A més a més, el govern peruà continua impulsant 
reformes que afavoreixin l’emprenedoria, de manera 
que ara és més fàcil (no s’exigeix capital mínim) i àgil 
(calen 26 dies) constituir una empresa al Perú que 
en la mitjana dels països de la regió de l’Amèrica 
Llatina i el Carib (30,1 dies). Pel que fa a la facilitat 
global per fer negocis, el Perú se situa en el lloc 35 
entre 189 economies (segons Doing Business 2015, 
del Banc Mundial). Les empreses que s’estableixen 
al Perú troben un entorn molt favorable de seguretat 
jurídica i estabilitat política i macroeconòmica.

Espanya és el primer país inversor, amb el 18,4% del 
total de la inversió estrangera, seguit pel Regne Unit 
i els Estats Units. En concret, la inversió espanyola 
està concentrada en serveis públics com telefonia, 
electricitat i energia. 

El flux d’inversió bruta espanyola el 2014 es va 
situar en 330,5 milions d’euros. Les activitats 
de construcció especialitzada van representar el 
66,76% del total, i les de subministrament d’energia 
elèctrica, un 14,35%. 

Com són les relacions comercials 
amb Espanya?

Espanya es va mantenir el 2014 com a vuitè client 
comercial del Perú. La balança comercial his-
panoperuana és negativa per a Espanya, fruit d’un 
volum més elevat de compres espanyoles. El dèficit 
comercial el 2014 va superar els 813 milions d’eu-
ros, conseqüència de la reducció de les exportacions 
espanyoles al Perú (-22,35%), que van totalitzar 499 
milions d’euros. 

Pel que fa a les exportacions, les principals partides 
objecte d’exportació el 2014 van ser les següents:

•  Màquines i aparells mecànics  
(25,16% del total).

•  Aparells i material elèctrics (12,16%).
•  Manufactures de fosa, ferro i acer  (5,2%).

Principals capítols exportats per 
Espanya al Perú (2014)

Productes

84 - Màquines i aparells mecànics

85 - Aparells i material elèctrics

73 - Manufactures de fosa, ferro i acer

39 - Mat. plàstiques; les seves manuf.

32 - Taní, matèries colorants; pintura

99 - Codis especials de la nomenclatura

49 - Llibres, publicacions; arts gràfiques

94 - Mobles, cadires, llums

33 - Olis essencials; perfumeria

40 - Cautxú i les seves manufactures

Subtotal

Total exportacions

Font: ESTACOM.
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Milers  
d’euros

125.620,75

60.685,10

25.943,40

21.497,48

20.676,26

14.560,87

13. 431,09

12.718,77

11.102,63

10.421,82

316.658,16

499.188,65

%  
total

25,16 %

12,16 %

5,20 %

4,31 %

4,14 %

2,92 %

2,69 %

2,55 %

2,22 %

2,09 %

63,43 %

100,00 %

Saldo d’inversió estrangera directa 
al Perú per país de domicili:

Dades: milions de dòlars; Font: Proinversion

País

ESPANYA

REGNE UNIT

EUA

XILE

PAÏSOS BAIXOS

BRASIL

COLÒMBIA

CANADÀ

PANAMÀ

LUXEMBURG

SUÏSSA

MÈXIC

ALTRES

Total

3/12/2014

4.444,3

4.336,0

3.192,4

2.223,8

1.532,8

1.188,9

1.079,1

1.070,3

947,9

543,3

487,8

476,7

2.621,0

24.144,2

%

18,4 %

18,0 %

13,2 %

9,2 %

6,3 %

4,9 %

4,5 %

4,4 %

3,9 %

2,3 %

2,0 %

2,0 %

10,9 %

100,0 %

% acumulat

18,4 %

36,4 %

49,6 %

58,8 %

65,1 %

70,1 %

74,5 %

79,0 %

82,9 %

85,1 %

87,2 %

89,1 %

100,0 %



Què s’importa al Perú?
L’any 2014, el Perú va importar 42.191 milions de 
dòlars, amb la Xina com a principal proveïdor de 
béns, amb una participació del 21,1% sobre el total 
importat, seguit pels Estats Units (20,9%), el Brasil 
(4,8%), Mèxic (6%) i l’Equador (4,0%), entre d’altres.

Quines oportunitats hi ha 
per a l’empresa espanyola al Perú?
Principalment, el major dinamisme i la font d’opor-
tunitats actual són la gran quantitat de projectes 
d’infraestructura que es continuaran licitant al país 
i que, segons la Universitat del Pacífic, ESAN, es 
preveu una bretxa d’infraestructura fins al 2021 de 
88.000 milions de dòlars.

Aquests projectes d’infraestructura estan atraient 
empreses espanyoles especialitzades en aquests 
sectors.

Fem esment de les pròximes licitacions més impor-
tants, entre les quals hi ha el projecte de la línia 3 
del metro de Lima i la línia de transmissió elèctrica, 
trams IV i V, de la carretera longitudinal de la serra.

A més de la construcció, hi ha altres sectors de 
gran potencial:

•  Productes siderúrgics, equips i maquinàries per a 
la construcció i obres públiques.

•   Maquinària agroalimentària (especialment equips 
de reg), d’envasament i embalatge. 

•  Electrònica i informàtica.

•  Maquinària tèxtil. 

•  Energies renovables i producció de biocombusti-
bles (l’Estat obliga a barrejar l’etanol i el biodièsel 
amb els altres carburants fòssils).

D’altra banda, hi ha sectors en què la presència es-
panyola és força reduïda i que registren un important 
volum d’importacions, com ara els de medicaments, 

Principals capítols importats per 
Espanya des del Perú (2014*)

Concessions realitzades per 
període presidencial
(en milions de dòlars)

Actualitzat el 04/08/2015 
Font: PROINVERSIÓN.  Elaboració: AFIN.

Alberto Fujimori

Valentín Paniagua

Alejandro Toledo

Alan García

Ollanta Humala

Total General

15

2

10

38

37

102

3,193

76

2,512

8,121

15,954

29,856

11 %

0 %

8 %

27 %

53 %

100%

Govern
Nombre 
de projectes Import (sense IGV) %

Compromisos d’inversió

Bretxa d’infraestructura  
2012 – 2021 per sectors 
(en milions de dòlars sense IGV)

Energia

Transport

Telecomunicacions

Infraestructura d’aigua

Aigua i sanejament

Salut

Educació

Total General

32,987

20,935

19,170

8,682

5,335

478

388

87,975

37,5 %

23,8

21,8

9,9

6,1

0,5

0,4

100%

Sector Bretxa %

Font: Universitat del Pacífic, ESAN.

Les principals importacions espanyoles del Perú 
són minerals i productes agrícoles.

Productes

26 - Minerals, escòries i cendres

27 - Combustibles, olis minerals

03 - Peixos, crustacis, mol·luscs

20 - Conserves verdura o fruita; suc

08 - Fruita/fruits, s/conservar

07 - Llegums, hortalisses, s/conservar

80 - Estany i les seves manufactures

09 - Cafè, te, herba mate i espècies

16 - Conserves de carn o peix

17 - Sucres; articles confiteria

Subtotal

Total importacions
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Milers  
d’euros

588.772,88

259.203,04

114.653,84

87.395,18

70.950,63

44.928,47

40.231,05

14.698,83

14.626,25

8.505,60

1.243.965,77

1.312.753,80

%  
total

44,85 %

19,74 %

8,73 %

6,66 %

5,40 %

3,42 %

3,06 %

1,12 %

1,11 %

0,65 %

94,76 %

100,00 %

Font: ESTACOM i elaboració pròpia.
*Dades provisionals



productes químics, equipament de col·lectivitats i 
equips i serveis relacionats amb la mineria.

Així mateix, la recent concessió al Perú dels Jocs 
Panamericans de 2019 i la construcció els pròxims 
anys de “ciutats planificades” (començades des de 
zero), promogudes per l’Estat peruà, poden generar 
oportunitats addicionals per al sector constructor 
i d’enginyeria.

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/Plan-
tillaProyectoEstadoSector.aspx?are=0&prf=2&-
jer=5351&sec=24

Què podem trobar al mercat peruà?

Acord comercial amb la UE: les empreses de la 
Unió Europea es poden beneficiar de les preferèn-
cies comercials de l’acord comercial entre la UE i 
el Perú, que va entrar provisionalment en vigor l’1 
de març de 2013. El juny de 2014, va ser ratificat 
per 14 estats membres, entre ells Espanya, tot i 
que encara s’està a l’espera de ratificació per part 
d’alguns països membres. Aquest acord permet que 
les empreses exportadores de productes industrials 
i pesquers ja no hagin de satisfer drets duaners, i 
els mercats de productes agrícoles experimentaran 
una obertura notable.

Societat: la capital continua concentrant bona part 
de l’activitat econòmica del país (més del 50% del 
PIB). El Perú té una societat fragmentada i distribuï-
da geogràficament –costa/serra/selva– i que va des 
de zones amb economia de subsistència a zones 
amb una classe mitjana amb patrons de despesa 
en béns importats.

Canals de distribució en desenvolupament: el comerç 
detallista al Perú està, en general, molt atomitzat. 
Tanmateix, la penetració de grans superfícies i de 
cadenes de botigues ha experimentat un desenvolu-
pament notable els últims anys, no tan sols a Lima, 
sinó també a províncies.

Una legislació comercial bastant liberalitzada: la 
legislació es basa en el principi de lliure competèn-
cia, de manera que hi ha una absoluta llibertat de 
contractació, no hi ha limitacions en els horaris dels 
establiments comercials i els contractes de distri-
bució exclusiva poden ser rescindits pràcticament 
sense limitacions.

Un marc legal flexible en matèria d’inversió estrange-
ra: les inversions estrangeres són permeses sense 
restriccions en la gran majoria d’activitats econòmi-
ques i no requereixen autorització prèvia (són molt 
poques les activitats que presenten restriccions a 
la inversió estrangera: el transport aeri, el transport 
marítim, la seguretat i vigilància privades, la inversió 
en zones naturals protegides i la fabricació d’armes 
de guerra). No hi ha restriccions per repatriar bene-
ficis, transferències internacionals de capitals o les 
pràctiques de canvi de divisa. 

Com és el sistema financer al Perú?

El sistema financer peruà és molt sòlid i altament 
concentrat. Les dues principals entitats concentren 
més del 50% dels actius del sistema: 

1 -  Banco de Crédito del Perú

2 -  Banco Continental

3 -  Scotiabank Perú, S.A.

4 -  Banco Internacional del Perú - Interbank

5 -  Banco Interamericano de Finanzas - BanBif

6 -  Banco Financiero del Perú

7 -  CITIBANK de Perú, S.A.

8 -  Banco GNB Perú, S.A.

38,23

20,79

15,53

10,86

3,06

2,37

2,17

1,44

Bancs principals al Perú % actius

Al mercat peruà no hi ha control de canvis, ni tam-
poc s’aplica cap restricció a les entrades i sortides 
de capitals. És possible la repatriació de fons en 
qualsevol divisa. Tant els residents com els no re-
sidents al Perú poden mantenir comptes bancaris 
denominats en moneda estrangera.



Banc Sabadell acaba d’obrir una oficina de repre-
sentació a Lima amb la vocació de participar en el 
finançament dels principals grups empresarials i 
dels projectes d’infraestructures i energia, aprofitant 
l’impuls d’una economia amb un gran potencial de 
creixement com és la peruana. 

Lima se suma a l’àmplia xarxa d’oficines interna-
cionals que el grup Sabadell té desplegades a tot 
el món. Com a la resta d’oficines de representació, 
al Perú s’oferiran addicionalment serveis d’acom-
panyament a empreses clients del grup Sabadell 
interessades a actuar al país.

L’equip de Banc Sabadell al Perú comptarà amb 
el suport de l’estructura global i de l’experiència 
del grup, que aporta especialització en solucions 
financeres per a empreses i per al finançament de 
projectes d’infraestructures, energia i turisme. Un 
altre dels objectius de l’oficina serà finançar les 
activitats de comerç exterior, i afavorir la importació 
i exportació entre el Perú i l’Amèrica Llatina, els 
Estats Units i Europa.

Fonts: 
-   Reporte de estabilidad financiera, Banco Central de Reserva del Perú 

(maig de 2015, últim informe publicat)
-   Perú: fitxa país 2015, d’AFI.
-   ICEX
-   FMI
-   Proinvest Perú
-   Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú
-   The Economist Intelligence Unit

Elaborat per:
Trade Finance & IFI LATAM

Banc Sabadell i la seva 
oficina de representació 
a Lima (Perú)

Presència d’entitats 
financeres espanyoles Sí

Possessió d’un compte en una institució finance-
ra regulada (% individus de més de 15 anys)

Tinença d’estalvis en una institució 
financera l’últim any (% individus de més 
de 15 anys)

Obtenció d’un préstec d’una institució financera 
l’últim any (% individus de més de 15 anys)

Ús de mitjans de pagament electrònics  
(% individus de més de 15 anys)

28,98 

12,26 
 

n.d. 

n.d.

97,58 

48,15 
 

n.d. 

n.d.

Accés a finançament Perú Espanya

Crèdit al sector privat (% PIB)

Ràtio de patrimoni sobre actiu total bancari (%)

Préstecs bancaris dubtosos sobre el total (%)

Índex d’amplitud d’informació creditícia disponible 
(0 = baixa; 8 = alta)

31,4

10,1

3,8

8

172,0

6,3

9,4

7

Altres indicadors Perú Espanya

Dades de 2014 o últim any disponible. 
Fonts: World Economic Forum i Banc Mundial.

En què es diferencien principalment els 
sistemes financers d’Espanya i el Perú?

A continuació exposem una taula que compara els 
rànquings del Perú i Espanya en relació amb diversos 
indicadors sobre el sistema financer, en què veurem 
que les diferències més grans es troben en la facilitat 
d’accés al mercat financer, tant per obtenir un comp-
te bancari per la falta de bancarització de part de la 
societat, que funciona amb una economia informal, 
com per la dificultat d’obtenir finançament i préstecs 
bancaris sense garanties.

Disponibilitat de serveis financers

Assequibilitat dels serveis financers

Facilitat per obtenir finançament a través 
de mercat de valors local

Facilitat d’accés a préstecs bancaris per a 
empreses (sense necessitat d’aportar garanties)

Disponibilitat de capital de risc

Marc regulador poc restrictiu per a fluxos 
internacionals de capitals

Solidesa de les entitats bancàries nacionals

Índex de protecció legal de prestadors i 
prestataris (0 = baixa; 10 = alta)

55

70

62 

42 

54

36 

29

7

51

62

102 

132 

100

66 

112

63

Desenvolupament del sistema financer 
(rànquing entre 139 economies) Perú Espanya

Indicadors sobre el sistema financer

Oficina de representación de Banco Sabadell en Lima.

Més informació al web 
bancsabadell.es
o bé a través del correu electrònic 
0901consultoriainternacaional@bancsabadell.com


