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Fontosabb gazdasági mutatók
Mértékegy
ség

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mrd EUR

26,36

27,14

23,6

24,3

26,39

29,15

30,48

29,41

%

2,43

1,86

2,97

2,21

4,55

4,02

2,05

-3,5

EUR/fő

13 023

13 616

11 816

12 190

13 510

15 128

15 934

15 431

Infláció (HICP)

%

-

0,61

0,2

0,13

-

2,53

2,81

0,2

Munkanélküliségi ráta

%

11,87

10,85

9,87

9,64

-

7,41

6,31

8,1

Export értéke

Mrd EUR

15,81

16,49

14,11

14,34

15,85

17,91

18,33

17,68

Import értéke

Mrd EUR

16,74

16,88

14,23

14,13

16,2

18,14

18,58

17,34

bejövő FDI állomány

Mrd EUR

0,43

0,47

0,12

0,21

0,43

-0,27

0,07

1,16

kimenő FDI állomány

Mrd EUR

0,86

0,81

0,73

0,21

0,99

0,36

0,95

0,73

Mutató megnevezése
GDP értéke
(folyó áron)
GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP
(folyó áron)

Forrás: World Bank

Gazdasági és politikai helyzetkép
Alapinformációk
Lettország parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll,
ő nevezi ki a miniszterek tanácsának tagjait. Az államfő szerepe elsősorban
protokolláris, személyét nyílt szavazás formájában a parlament választja
meg négy évre. A kormány és a miniszterelnök mandátumáról a parlament
dönt. A kormány működését – megbízatásának teljes időtartama alatt – a
parlament felügyeli. A jelenlegi jobb-közép kormányt 5 politikai párt
alkotja. Az ország területe 110 egyszintű községre és 9 városra oszlik. Ezek
mindegyike saját városi tanácsot és helyi önkormányzatot működtet. A
központosítás jegyében folyamatban van az önkormányzati reform.
Tagságok: ENSZ, EU, NATO, EBESZ, ET, OECD

Gazdasági és politikai helyzetkép
Aktualitások
2019-ben a lett gazdaság 2,1%-kal bővült, így a GDP első ízben haladta meg a 30 milliárd eurót (30,5 Mrd
EUR). Az elmúlt 7 évben a bruttó hazai termék növekedése 2015–öt leszámítva folyamatos volt. A húzó
ágazatok közül a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és a halászat 12,8%-kal, a feldolgozóipar 2,1%-kal, az
építőipar 2,9%-kal növelte kibocsátását. Ezzel szemben az árufuvarozás és logisztika 6%-kal, a pénzügyi és
biztosítási tevékenységek bevételei 8,8%-kal, a vendéglátóiparé 8%-kal csökkentek 2018-hoz képest. Az ICT
szolgáltatások hozzáadott értéke, ha csak kisebb mértékben is, de tovább emelkedett (2%). A kedvezőtlen
nemzetközi piaci tendenciák miatt 2019-ben a korábbi dinamikus exportbővülés üteme megfeleződött
(+2,3%).
2020-ban a koronavírus helyzet eszkalálódása összességében kevésbé sújtotta Lettországot, noha egyes
ágazatok, így a vasúti áruszállítás, a tengeri kikötők, a kiskereskedelem, a szállodaipar és a turizmus
jelentős veszteségeket szenvedtek, ami negatív hatással volt a munkanélküliség (8,2%) alakulására is.
Jelentős mértékben a járvány elleni gazdasághelyreállító kormányzati intézkedések eredményeként 2020ban a lett GDP a lett KSH adatai szerint csupán 3,5%-kal esett vissza. Az éves infláció a vásárlók biztonsági
tartalékfelhalmozása és visszafogott vásárlásai, így a beszűkülő piaci kereslet következtében alacsony
maradt (0,2%). 2020-ban a globális gazdasági recesszió illetve a személyek mozgásszabadságának
korlátozása még óvatos becslések szerint is a turizmusból származó bevételek 25%-os, a szárazföldi és
csővezetékes áruszállítás összforgalmának közel 20%-os, a tengeri kikötők forgalmának mintegy 30%-os
bevételkiesését eredményezte a 2019 évi bázishoz képest. A központi mentőintézkedések ellenére 2020ban a költségvetési hiány 4,5%-ra, míg a GDP arányos államadósság 48%-ra emelkedett.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Választások
A Lett Köztársaság egykamarás parlamentjének neve a „Saeima”, amely 100 tagját
arányos képviseleti választások útján választják. A parlamenti helyeket az 5%-ot elért
pártok között osztják szét. A parlamenti választásokat négyévente, október első
szombatján tartják. Az öt tagú lett jobb-közép kormány 2019 januárjában alakult
meg. Lettországban parlamenti választásra utoljára 2018. október 6-án került sor.
Lettország a 2021-2027 közötti új közösségi MFF költségvetésből és Helyreállítási
Alapból összesen 9,85 Mrd euró támogatásra ill. további 2,48 Mrd euró hitel
felvételére jogosult.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Gazdaságpolitikai célok
Az új 7 éves EU ciklushoz igazodó Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai:
1. a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése,
2. a digitalizáció felgyorsítása,
3. az egészségügy fejlesztése (eszközbeszerzések, háziorvosi fizetések emelése),
4. az esélyegyenlőség biztosítása,
5. a Covid-válság során bajba jutott vállalkozások támogatása és
6. a jogállamiság intézményeinek pénzügyi támogatása.

Kilátások
GDP és infláció előrejelzés
A lett Pénzügyminisztérium és Lett Nemzeti Bank többször módosított
prognózisa szerint 2021-ben a GDP éves szinten 3,3%-kal, 2022-ben a GDP 6,5%kal emelkedik. Az infláció 2020 évi deflációs folyamatokat követően kissé
erősödik, de továbbra is alacsony marad (előrejelzés: 2021-ben 1,8%, 2022-ben
2,23%)
Az Európai Bizottság értékelése szerint 2021-ben a járványügyi helyzet
enyhülésével
a stabil gazdasági alapokon nyugvó lett gazdaság ismét
növekedésnek indul (GDP prognózis: 4,9%) elsősorban a növekvő mértékű EU
forrásoknak, a tervezett állami beruházásoknak (Rail Baltica, Riga Nk-i Repülőtér
fejlesztése, kikötői fejlesztések) ill. a dinamikus belső fogyasztásnak
köszönhetően. A bizottsági prognózis szerint 2022-re a GDP-növekedés üteme
valamelyest alább hagy (3,5%). 2021-22 között az infláció valamelyest emelkedni
fog, de továbbra is alacsony szinten marad (2021: 1,3%, 2022: 1,8%).

Kilátások
Kormányzati szektorális fókusz
A világgazdasági tendenciák vizsgálatának eredményeképpen Lettország az alábbi
szektorokban lát versenyelőnyt nemzetközi színtéren.
• Faipar
• Fémmegmunkálás és gépészet
• Szállítmányozás és raktározás
• Információs technológia és globális üzleti szolgáltatások (beleértve az 5G alapú
szolgáltatásokat is)
• Zöld technológia
• Egészségipar
• Élettudományok
• Élelmiszer feldolgozás

Kilátások
Húzóágazatok
Középtávon növekedés az informatika, logisztika és vegyipar terén várható.
Informatika terén elsősorban a 5G alapú telekommunikációs, illetve a FinTech
irány lesz meghatározó blockchain technológiák adoptálásával. Ezen túl, a már
nemzetközileg is elismert és növekvő tendenciát mutató szoftverfejlesztésben
várható további erősödés.
Az ország fekvése miatt a logisztika folyamatosan fókuszban lévő ágazat, mely
fontos tengeri, szárazföldi és vasúti kapcsolatokkal rendelkezik. Kiemelt
nemzetközi fejlesztés a Rail Baltica vasúti vonal kialakítása illetve a nagyobb
városok tömegközlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.
A Lettországban gyártott gyógyszerészeti-, feldolgozott-, szerves és vegyi
anyagoknak nagy jelentőséget tulajdonítanak. A lett kozmetikai ipar szintén
növekedésnek indulhat.

Kilátások
Veszélyek, piacra lépési nehézségek
-

magas elvándorlás miatt csökkenő lakosság, romló demográfia;
vasúti és közúti infrastruktúra alacsony fejlettsége;
nem elég transzparens közbeszerzési gyakorlat;
jelentős korrupció;
emelkedő bérek;
tenderkiírás szűk határidőkkel és főként csak lett nyelven érhető el;
túlszabályozott banki gyakorlat (számlanyitásnál);
jogbizonytalanság az üzleti szférában (változó jogszabályok és adózás).

Adókörnyezet
-

ÁFA 21%, kedvezményes ÁFA mértéke 12%,
személyi jövedelemadó három sávos - 20%, 23% és 31,4%,
társasági adó 20%, a nyereség visszaforgatása esetén 0%;
munkavállalói nemzeti társadalombiztosítási járulékok – 10,5%
munkaadói nemzeti társadalombiztosítási járulékok – 23,59%
nyugdíjalapokból, életbiztosításból származó jövedelmek - 10%
osztalékadó – 20%

Bővebb információ az adórendszerről: www.vid.gov.lv, www.fm.gov.lv

Forrás: LIAA Lett Befektetési és Fejlesztési Hivatal

Lett befektetésösztönzés
A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása
Különleges gazdasági övezetek és szabad-kikötőkben végzett üzleti tevékenység
esetén alkalmazott adókedvezmények (Riga Free Port, Ventspils Free Port, Liepaja
Special Economic Zone, Rezekne Special Economic Zone és Latgale Special
Economic Zone):
- Max. 80%-os ingatlanadó-kedvezmény (Lettországban az éves ingatlanadó
1,5%)
- 80% -os a társasági adókedvezmény

Start up Ökoszisztéma
Start-up törvény három támogatási mechanizmust takar: fixált szociális adók,
csökkentett jövedelemadó és a magasan képzettek béreinek 45%
társfinanszírozása. Startup vízum a harmadik országból származó alapítók számára.
ALTUM gyorsító alap 15 millió euró tőkével a szükséges pénzügyi források
előteremtéséhez.
A finanszírozás a következő start-up intézményi struktúrán keresztül történik:
Egyetemi inkubátorok, Magnetic Latvia Startup, Pénzügyi Fejlesztési Intézet
(Altum), Lett Magán– és Kockázati Tőke Szövetség (LVCA), Magnetic Latvia
Inkubátorok, Startup Accelerator és Business Angels.
Innovációs fejlesztések támogatására 195,5 millió euró keretösszeg áll
rendelkezésre. Technológia-transzfer támogatás. Innovációs voucher KKV-k
számára. 15 inkubátor, mintegy 400 start-up.

Vállalkozásalapítás
Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye
- Egyéni vállalkozó
- Betéti Társaság
- Korlátolt Felelősségű Társaság
minimál tőke 2800 euró
alapítás általában egy hét és 170 euró

-

Részvénytársaság
minimál tőke 35000 euró

A regisztrációs adó a választott üzleti formától függ, az Rt-k esetében 356 EUR, a
Kft-k esetében 143 EUR, a fióktelepek esetében 29 EUR. A Bt-k nyilvántartásba
vétele 143 EUR, valamint a közlönyben való megjelenés díja 27 EUR. A
vállalkozások nyilvántartásba való felvételét megelőzően minimális jegyzett tőkét
be kell fizetniük, a fennmaradó jegyzett tőke egy éven belül fizetendő.
Lettországban a legelterjedtebb vállalkozási forma a Kft (lett megnevezés: SIA).
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Forrás: KSH

Magyar árukivitel Lettországba
Termék (KN 1-8. poz. szerint)

Mindösszesen Termék (KN 1-8. poz. szerint)

2019

2020

Változás

191 354 089
179 885
2 550 612
368 053

183 025 427
388 226
2 156 975
34 076

-4,35%
115,82%
-15,43%
-90,74%

16 919 677
875 524
17 004 560
5 213 903

20 772 139
738 645
12 008 681
8 908 135

22,77%
-15,63%
-29,38%
70,85%

49 351

31 357

-36,46%

IX. Fa, faipari termékek, fonásáruk (44-46)

1 472 505

1 727 824

17,34%

X.

3 302 127

1 607 685

-51,31%

1 983 744

3 927 922

98,01%

XII. Lábbeli, fejfedők, ernyők, toll és tolláru (64-67)

134 277

125 208

-6,75%

XIII. Kő- és cementáru, kerámia, üveg és üvegáruk (68-70)

331 580

351 429

5,99%

978

19 732

1917,59%

15 539 552

6 809 812

-56,18%

103 701 152

110 496 204

6,55%

15 236 260

5 974 172

-60,79%

3 228 451

1 968 304

Exportáruforgalom I. Élő állatok, állati termékek (01-05)
árufőcsoport szerintiII. Növényi termékek (06-14)
III. Állati és növényi zsír, olaj és viasz (15)
bontásban,
IV. Élelmiszer-készítmények, italok, dohány (16-24)
V. Ásványi termékek (25-27)
határparitáson
VI. Vegyipari termékek (28-38)
Időszak: 2019-2020 VII. Műanyagok, gumi és ezekből készült áruk (39-40)
VIII. Bőr és szőrme, valamint ezekből készült áruk (41-43)
Papíripari alapanyagok és áruk (47-49)

XI. Textilipari alapanyagok, textiláruk (50-63)

XIV. Gyöngy, drágakő, nemesfém, ékszer, érme (71)
XV. Nem nemesfémek és ezekből készült áruk (72-83)
XVI. Gépek és villamossági cikkek (84-85)
XVII. Járművek és szállítási célú felszerelések (86-89)
XVIII. Optikai, orvosi és mérőműszerek, órák, hangszer (90-92)
XIX. Fegyverek, lőszerek (93)
XX. Különféle áruk (94-96)
XXI. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek (97)

3 055 972

-39,03%
#ZÉRÓOSZTÓ!
4 812 212
57,47%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Kereskedelmi kapcsolatok
Magyar vállalatok attitűdje a lettországi piac irányában
A magyar vállalatok attitűdje a lett piac irányában sokszor indokolatlanul
óvatos és bizalmatlan. Lettországban a fizetési fegyelem átlagosnak
mondható. Az üzleti partnerekkel való tárgyalások, piaci pozíciók kiépítése
átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe. A piac jellegét tekintve kevert –
skandináv, orosz és nyugat-európai jegyeket is felvonultat a potenciális
partnercég tulajdonosi szerkezetéből adódóan.
A lett partnerek elsősorban komplett üzleti kiszolgálást, franchise típusú
technológiai transzfert, esetleg helyszíni összeszerelést igényelnek.
Projekttől függően a pénzügyi finanszírozás kérdése is napirendre
kerülhet.

Gazdaságdiplomáciai felsőszintű érintkezések
Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk
Lettországgal a gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk kiváló, a felsőszintű érintkezések rendszeresek.
-

2021. március 5. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rigai munkalátogatása
2020. január 10. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter igai munkalátogatása
2019. október 25. - Menczer Tamás KKM államtitkár rigai látogatása
2019. július 9. - Aigars Rostovskis, a Lett Kereskedelmi Kamara elnökének budapesti látogatása a Magyar Kereskedelmi
Kamaránál
2019. április 24. - Schmitt Pál Péter európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterelnökségi helyettes
államtitkár rigai látogatása
2019. március 1. - Balogh István a KKM biztonságpolitikáért helyettes államtitkárának rigai látogatása
2019. február 22. - Varga Judit európai uniós kapcsolatokért felelős miniszterelnökségi államtitkár rigai látogatása
2018. november 18. - Tarlós István Budapest Főpolgármesterének rigai látogatása
2018. október 10-11. - Soveiga Silkalna lett külügyi helyettes államtitkár, európai igazgató budapesti látogatása
2018. október 1-2. - Szalay-Bobrovniczky Vince társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnökségi helyettes
államtitkár rigai látogatása
2018. augusztus 8-9. - dr. Novák Katalin EMMI államtitkár rigai látogatása
2018. július 4. – Latorcai Csaba EMMI közigazgatási államtitkár rigai látogatása
2018. június 18-20. - Schöberl Márton KKM helyettes államtitkár rigai látogatása
2018. március 27-28. - dr. Balogh Csaba, a KKM közigazgatási államtitkárának látogatása
2018. február 12-13. - Molnár Balázs, miniszterelnökségi helyettes államtitkár, európai igazgató rigai látogatása
2018. február 8. – Fazekas Sándor miniszter rigai látogatása

Kereskedelemfejlesztési rendezvények
Vásárokon, szakkiállításokon történő részvétel, kereskedelmi delegációk
-

2018. március 28 - Magyar-Lett Üzleti Fórum, Riga, magyar és lett vállalatok részvételével.

-

2019. február 1-3 - XXVI. Balttour 2019 Idegenforgalmi Szakkiállítás, Riga
A szakkiállításon Nagykövetségünk nemzeti standot üzemeltetett, ezen kívül
önálló vállalati megjelenés keretében a HungaroSPA és a Robinson Tours is

képviselte magát.

- 2019. október 28. - Magyar Lett Balneológiai és SPA Turisztikai Szeminárium

és Üzletember-találkozó, Riga
Az esemény célja Magyarország balneológiai szaktudásának és évszázadokra
visszanyúló fürdőkultúrájának bemutatása volt a lett szakmai közönségnek és turisztikai
vállalkozásoknak. A balneológia és SPA turisztikai prezentációkat követően az
eseményre kiutazó 7 magyar vállalatnak alkalma nyílt bemutatkozni a meghívott
szakmai közönség előtt, majd az azt követő B2B-n a helyi turisztikai vállalatok és
szövetségek képviselőivel üzleti megbeszéléseket folytatni.

Tervezett kereskedelemfejlesztési rendezvények
2021-ben a rigai Magyar Nagykövetség az alábbi
kereskedelemfejlesztési rendezvények lebonyolítását
tervezi:
- Egészségipari Fórum és B2B (2021. október 13.)
- „Okos Város” Fórum és B2B (2021. november
folyamán.)
- Magyar - Lett „Ipar 4.0” Konferencia és
B2B (2021. december folyamán)

Kereskedelmi kapcsolatok
Üzleti protokoll és magatartási szabályok
A lettek pontosan érkeznek és ezt elvárják tárgyaló partnereiktől is.
Protokollajándék ajánlott. Öltözködés klasszikus és visszafogott. A levelezésben
nehézkes a kommunikáció.
Állami ünnepek
Dátum
Január 1.
Húsvét előtti péntek
Március/Április

Húsvét vasárnapját követő nap
Május 1.
Június 23.
Június 24.
November 18.
December 25.
December 26.
December 31.

Ünnep

Lett megnevezés

Újév
Nagypéntek
Húsvét vasárnap

Jaunais Gads

Húsvét hétfő

2. Lieldienas
Darba svetki
Ligo Diena

Munka ünnepe
Szent Iván-éj

Liela Piektdiena
Lieldienas

Nyárközép (Szent Iván napja)

Jani

A függetlenség napja

Neatkaribas diena

Karácsony

Ziemassvetki

Karácsony

2. Ziemassvetki

Szilveszter

Vecais Gads

Kereskedelmi kapcsolatok
Piacra lépési nehézségek
Fő nehézség a kommunikáció terén érződik. A lettek elsősorban angol
nyelven kommunikálnak, korlátozottan a német nyelvismeret is
használatos. Az orosz nyelv ismerete esetenként előnyt jelent.
Javasolt az online kommunikáción túl a telefonos megerősítés és
lehetőség szerint az élő kapcsolat. Az üzleti siker eléréséhez amennyiben
minden más feltétel adott, a személyes találkozó jelentős segítséget és
bizalmat ad.
A megfelelően működő üzleti kapcsolat kialakítására érdemes időt
szentelni, a már meglévő partnerek megbízható kapcsolattá formálhatók.

Céginformáció, árnyékgazdaság
Partnerek ellenőrzésének módja
Lettországban a cég leinformálását fizetős online szolgáltatókon keresztül lehet
megtenni, de bizonyos adatok ingyenesen is rendelkezésre állnak
(https://www.lursoft.lv), ezen kívül a European Business Register felületén is
végezhető ellenőrzés (https://www.ebr.org). Kötelező kamarai nyilvántartás nincs.
Korrupció, árnyékgazdaság
Lettország az elmúlt években több korrupciós és pénzmosási botrányba is
belekeveredett, az ABVL bankot az USA Pénzügyi Felügyelet nyomására
működésképtelenné tették, amely önfelszámolást hajtott végre. Riga Város
Tanácsának az állami közbeszerzések terén is jelentős korrupcióra akadtak a
nyomozó hatóságok. 2019-ben az árnyékgazdaság a bruttó hazai termék 23,9% -át
tette ki, ami 0,3% -kal alacsonyabb a 2018-as 24,2%-os szintnél. A rigai és
ventspilsi szabadkikötők irányítása – szintén USA nyomásra – állami többségű lett.

Vállalati adatbázisok,
külkereskedelmi importstatisztika
http://www.exim.lv/companies
www.zl.lv
https://eksports.csb.gov.lv/en/years/productsselected/import/2020/TOTAL-IV-20-2008-200860/TOTAL

Hasznos ágazati linkek:
Élelmiszeripar: https://www.liaa.gov.lv/en/trade/industries/food
Csomagolóipar:
https://www.liaa.gov.lv/en/trade/industries/printing-andpackaging
Fémmegmunkáló ipar:
https://www.liaa.gov.lv/en/trade/industries/mechanicalengineering-and-metalworking
ICT szektor: https://www.liaa.gov.lv/en/trade/industries/ict

Gazdasági Ügyek Bírósága
2021. március megkezdte működését. A bíróság munkájának előkészítése
két évet vett igénybe, és a lettországi igazságügyi reform, továbbá a
korrupció ellenes küzdelem fontos állomásaként értékelhető. Az ország
legkisebb szakbíróságának 8 tagja van, feladata ítélet hozni olyan
különleges, gazdasági tevékenységhez köthető számottevő, illetve jelentős
vitákban és bűnügyekben, amelyek komoly kárt okoznak az üzleti
környezetnek és Lettország gazdasági fejlődésének. A Gazdasági Ügyek
Bírósága létrejötte számottevő lépés a jogbiztonság megszilárdításához. A

Gazdasági Ügyek Bírósága a lett kormány és személyesen a lett miniszterelnök egyik kiemelt
prioritása volt, amit az ország FATF (Financial Action Task Force) szürke listára helyezésének
veszélye, és az amerikai pénzügyi felügyelet részéről tanúsított nyomásgyakorlás kényszerített ki.
Az országra mai napig is jellemző számos napvilágra kerülő korrupciógyanús ügy, az oligarchák
ellen fokozódó fellépés, az orosz tőkebefektetések kiszorítása, továbbá az évekig elhúzódó üzleti
jellegű bírósági tárgyalások mind olyan tényezők, amelyek megszüntetéséhez a szakbíróság
minden bizonnyal fontos eszközül szolgál majd. A szakbíróság létrehozása Jānis Bordāns
igazságügyi miniszter számára is kiemelt ügy volt, tekintve, hogy pártja, az Új Konzervatív Párt a
korrupció elleni fellépés ügyét zászlajára tűzve jutott be a Saeimába 2018 őszén.

Fizetési kockázatok
Bankrendszer, fizetési és árfolyamkockázat
A lett bankrendszer kétszintes, a lett pénzintézetek pénzügyi felügyeletét a
Központi Bank (Bank of Latvia) látja el. A nemfizetési és árfolyamkockázat alacsony
mivel Lettország az eurózóna tagja. A lett bankszektort részben a skandináv
bankcsoportok uralják.
A Lett Pénzügyi és Tőkepiaci Bizottság 2020 I félévére vonatkozó jelentése szerint a
lettországi bankok nyeresége 40,3 millió eurót tett ki, mely 70%-os csökkenés a
2019 évi bázisadatokhoz viszonyítva. A bankszektor teljes eszközállománya 2020
december 31-én 23,30 milliárd eurót tett ki, mely 6,4%-kal magasabb, mint 2019
második félévi bázisérték. A kereskedelmi bankok teljes hitelállománya 2020
második féléve végén 17,8 milliárd eurót tett ki, mely 5,3-os növekedés az egy
évvel korábbi bázisidőszakhoz képest (16,9 milliárd euró).
Folyamatos a kockázatos bankbetétek felszámolása, ennek eredményeként a keleti
tőke kivándorlása.

Közbeszerzések
Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben,
pályázatokban
A lett állami közbeszerzések általában nyilvánosak, melyet
az
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
állami honlapon publikálnak. A Rail Baltica vasúti projekttel kapcsolatos
közbeszerzési felhívások a http://www.railbaltica.org/tenders/
honlapoldalon jelennek meg. A tenderkiírások többnyire csak lett nyelven érhetők
el és az ajánlattételre rendelkezésre álló időszak ritkán haladja meg a 30 napot.
Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek,
exportösztönző társszervezet)
Lett Kereskedelmi és Iparkamara – http://www.chamber.lv
Lett Befektetési és Fejlesztési Ügynökség - http://www.liaa.gov.lv/en

Kereskedelmi kapcsolatok
Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja
Javasolt a helyi szakvásárokon, az ágazati szakszövetségeken keresztül, vagy a helyi
kereskedelmi kamara közbeiktatásával elindulni a lett partnerkeresésben. A
tényleges piacszerzés alapvető eleme a személyes jelenlét. A gondosan
meghatározott paramétereknek megfelelően a nagykövetség is segítséget nyújt
potenciális partnerek felkutatásában. A kapcsolatfelvétel előtt legalább angol
nyelvű háttérinformációval szükséges rendelkezni a bemutatni kívánt
szolgáltatásról/termékről, illetve magáról a cégről. A rigai Magyar Nagykövetségen
keresztül a lett piac iránt érdeklődő magyar vállalatoknak lehetősége van, hogy
angol nyelvű üzleti ajánlataikat térítésmentesen közzé tegyék a Lett Befektetési és
Fejlesztési Ügynökség üzleti ajánlatokat tartalmazó hirdetési honlapján, melynek
címe: http://www.exim.lv/proposals
Lett Befektetési és Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett export-import cégek
adatbázisa: http://www.exim.lv

Üzleti ajánlatok ingyenes meghirdetése
Toms Sudrabs
Project Manager, Export Promotion Division
Foreign Trade Promotion Department
Investment and Development Agency of Latvia
Pērses iela 2, Riga, LV-1442, Latvia
Phone: +371 67039414
Mobile phone: +371 28780816
E-mail: Toms.Sudrabs@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Kereskedelemtechnikai tudnivalók
Fizetési módozatok és javasolt értékesítési csatornák
Nagyobb értékű kereskedelmi szerződéseknél a bankgarancia mellett történő
szállítás javasolt. Helyi disztribútor bekapcsolása szinte kivétel nélkül segíti az
értékesítést. A nagyobb kereskedelmi láncok többnyire a helyi importőrökön
keresztül szerzik be az árukészletet. Kisebb értékű szerződések esetén a nyitva
fizetés általánosnak mondható.
Árukiszállítás, kockázatok átszállása
Lettországban a vállalkozások általában helyi teljesítéssel kérik a megrendelt áru
átadását. Az alapvető lett logisztikai feltételek: euróraklap, zsugorfóliás, pántolt
csomagolás, vonalkódos lett nyelvű terméktájékoztató.
Bővebb információ: http://www.liaa.gov.lv/en/trade/market-entry/trade-andcustoms

Magyar vállalati jelenlét a lett piacon
Lettországban jelenlévő hazai vállalkozások és tevékenységük
- Richter Gedeon – gyógyszerek forgalmazása (1,6%-os piaci részesedés)
- EGIS – gyógyszerek forgalmazása
- WizzAir (piaci részesedése 7,7%-os)
- Cerbona (Naponta Kft) – müzliszeletek forgalmazása
- Globus Zrt – zöldségkonzervek forgalmazása

Együttműködési lehetőségek
Vízgazdálkodás

IT/ICT

Szennyvíz és
hulladékkezelési
technológiák

Gáz- és olajipari
berendezések

Alternatív és megújuló
energia

R & D, tudás és
technológia transzfer

Mezőgazdasági és
élelmiszer feldolgozó
technológiák

Gyógyszerek, gyógyászati
berendezések

Elérhetőségek
Sarlós Ágoston
Embassy of Hungary to Latvia
Baznīcas iela 20/22, Riga, Latvia
E-mail: asarlos@mfa.gov.hu
Telefon (hivatali):
00 371 67 217 879
(mobil):
00 371 261 45554

