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Lettország a tudásalapú 
gazdaság és az inkluzív 
növekedés felé vezető úton

Észak-Európa balti régiójában található 
Lettország büszke a gazdag kulturális örökségére 
és a gyönyörű természetére. Lettország 2004-es 
uniós csatlakozása óta a kohéziós politika által 
nyújtott finanszírozás kulcsfontosságú elem az 
ország gazdasági és társadalmi fejlődésében. 

Lettország – a három balti ország egyike – 1918. novem-
ber 18-án vált függetlenné. Északon Észtország, keleten 
Oroszország, délkeleten Fehéroroszország, délen Litvá-

nia határolja. A partjait nyugatról a Balti-tenger, északról 
a Rigai-öböl mossa. 

Közel 2 millió ember él az országban; hivatalos nyelve a lett, 
amely az egyik legrégebbi európai nyelv. 

Regionális különbségek és főbb kihívások

Az elmúlt 10 évben a 2007–2009-es súlyos gazdasági világ-
válság, illetve annak következményei ellenére Lettországban 
stabil növekedés tapasztalható. 2019-ben Lettországban 
a vásárlóerő-paritás alapján számított egy főre jutó GDP elérte 
az EU átlagának 69 %-át – ez 2008-ban 60 % volt.

Bár Lettország egyike azoknak a regionális fejlődésben való 
legnagyobb egyenlőtlenségeket tapasztaló országoknak, ame-
lyek tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezetnek, az elmúlt évtizedben a Rigán kívüli, szomszédos 
régiókban figyelték meg a leggyorsabb növekedést. 

2016-ban a Rigai Tervezési Régió (Riga Planning Region, RPR) 
elnevezésű régióban az egy főre jutó GDP 17 213 EUR volt 
(az ország egy főre jutó átlag GDP-jének 135 %-a), Kurzemé-
ben 74 %, Vidzemében 66 %, Zemgaléban 63 %, Latgaléban 
pedig 51 %. Hasonló regionális egyenlőtlenségek figyelhetők 
meg az üzleti tevékenységekkel, a foglalkoztatással és a jöve-
delmi szintekkel, valamint az egészségügyi ellátáshoz, a szo-
ciális szolgáltatásokhoz és a minőségi oktatáshoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban.
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Az elmúlt évtizedben az ország népessége továbbra is átla-
gosan 1 %-kal csökkent évente, különösen a munkaképes korú 
népesség körében, részben az egyéb uniós országokba való 
kivándorlás, részben az alacsony születési arányok miatt. Ez 
a trend nagy nyomást gyakorolt a növekedési potenciálra, 
a munkaerőpiacra és az ország közinfrastruktúráinak és szol-
gáltatásainak finanszírozására és fenntartására vonatkozó 
képességére.

Lettország jövedelmi egyenlőtlensége az egyik legnagyobb az 
Európai Unióban. A szegénységből fakadó kockázatok első-
sorban a nyugdíjasokat, a fogyatékossággal élő személyeket, 
az egyszülős családokat, a nagycsaládokat és a tartósan mun-
kanélkülieket sújtják.

A Covid19-válság hatása

A mostani világjárvány kihívásnak bizonyult a lett társadalom 
és az uniós pénzeszközök kapacitása számára. A koronaví-
rus-járvány alatt bekövetkező korlátozásokból fakadó gazdasági 
válság jelentős hatást gyakorol majd Lettország gazdaságára 
és társadalmára. Jelenleg nehéz megjósolni ezt, mivel a világ-
járvány terjedése és az egyéb lehetséges, globális, uniós és lett 
gazdaságra gyakorolt hatások továbbra is ismeretlenek. A vál-
ság a nemzetközi piacok és a belföldi gazdasági struktúrák 
átalakításához vezet, amely a lett gazdaság fejlesztése tekin-
tetében számos lehetőséget is rejthet magában. 

A Covid19-világjárvány okozta kihívások ellenére a lett gaz-
daságba történő, uniós alapokból származó befektetések 
2020-ban is változatlanok. Így ebben az évben a frissített 
makrogazdasági előrejelzésekkel összhangban Lettország 
GDP-je 7 %-kal csökken a 2019-es évhez képest, míg az uniós 
alapból származó befektetések továbbra is 1,2 százalékponton 
maradnak majd (ezek nélkül a befektetések nélkül az ország 
GDP-je 8,2 %-kal csökkenne).

Ez év júliusában az Európai Bizottság az operatív programra 
vonatkozó (Lettország által benyújtott) módosításokat hagyott 
jóvá, amely előirányozta az uniós alapok átcsoportosítását 
a Covid19-világjárvány következményeinek mérséklése érde-
kében. A módosítások 386 millió EUR értékű uniós támogatást 
biztosítottak a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos intézke-
dések finanszírozására – olyan projektekére, amelyek könnyen 
megvalósíthatók. 

Az alapokat elsősorban az egészségügyi rendszer kapacitá-
sának megerősítése céljából osztották fel úgy, hogy sürgős 
befektetéseket biztosítottak az infektológia és a pszichiátria 
területein. További céljuk a vállalkozások támogatása azáltal, 
hogy forgóeszközöket biztosítanak a kiviteli és feldolgozóipari 
vállalkozások számára, modernizálják a termelési folyama-
tokat és erősítik a gazdaságot. A befektetések továbbá a tár-
sadalmi-gazdasági hatások enyhítésére is irányultak 
a foglalkoztatási intézkedésekbe való beruházás és különféle 
infrastrukturális projektek révén.  
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Az Észak-Európában található Lettország területe több 
mint 64 559 km2. Az ország több mint 12 000 folyóval 
és 2256 tóval büszkélkedhet, európai viszonylatban 

pedig a 4. legnagyobb friss vízi erőforrás. A tájat legfőképpen 
termékeny alföldek borítják, amelyből 29 %-ot a mezőgazda-
ság és a kisméretű gazdaságok hasznosítanak; az ország teljes 
területének 56 %-a erdő. 2019-ben a népesség 1 919 968 fő 
volt, de évente körülbelül 1 %-kal csökken, különösen a mun-
kaképes korú népesség körében.

Gazdaság

2018-ban folytatódott a GDP határozott növekedése: a befek-
tetések és a lakossági fogyasztás 4 %-kal növelte azt. 
A 2,6 %-os inflációs ráta megmaradt a 2017-es szinten. Az 
ország GDP-je valószínűleg 7 %-kal csökken 2020-ban, majd 
2021-ben ezt egy viszonylag gyors helyreállítás követi (az 
Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése szerint).

Lettország egyike azoknak az országoknak, amelyek a legtöbb 
előnyre tesznek szert az uniós alapok segítségével a kuta-
tásba, technológiafejlesztésbe és innovációba, a vállalkozások 
versenyképességébe, a fenntartható közlekedésbe, foglalkoz-
tatásba és a mobilitásba való befektetés révén. Az ország 
támogatásban részesül továbbá az adóhatóságok és az egész-
ségügy, valamint a tőkepiac javítása céljából.

Habár kezd felzárkózni az átlag uniós életszínvonalhoz, a fővá-
ros és a régiók között jelentős gazdasági egyenlőtlenségek 
maradtak. Riga és annak szomszédsága adja Lettország 
GDP-jének több mint felét, míg a régiók szegényebbek és las-
sabb növekedésről számolnak be.

A lakosság rossz egészségügyi állapotának fő okai az egészség-
ügyi ellátásra fordított közkiadások alacsony szintje és az egész-
ségtelen életmódbeli döntések. A további közfinanszírozás javított 
néhány régió egészségügyi szolgáltatásain. Az ország közel áll 
ahhoz, hogy elérje a 2020-as, megújuló energiaforrásokra vonat-
kozó céljait, de fejlesztenie kell az energiahatékonyságát.

Munkaerőpiac

A munkanélküliségi ráta 7,4 %-ra csökkent 2018-ban, és az 
erős gazdaság több embert vonzott a munkaerőpiacra, amely 
segített ellensúlyozni a munkaképes korú népesség csökke-
nését. 2020 nyarának közepén a Covid19-világjárvány ered-
ményeként elérte a 9 %-ot, majd augusztusban és 
szeptemberben kis mértékű fejlődés következett be.

Általánosságban a munkaerőpiaci teljesítmény pozitív, de 
a foglalkoztatás feltételei régiónként és készségszintenként 
különböznek; a Rigától legtávolabb eső régiókban lényegesen 

magasabb a munkanélküliség. A legtöbb hiány a tudománnyal, 
technológiával, mérnöki munkával és matematikával (ideértve 
az infokommunikációs technológiákat) kapcsolatos szektorok-
ban, valamint az egészségügyi ellátásban tapasztalható. 

Oktatás, kutatás és innováció

Lettország a GDP-jének viszonylag nagy részét fordítja az 
oktatásra (2017-ben ez 5,5 % volt, szemben a 4,7 %-os uniós 
átlaggal). A minőségi oktatásban való részvétel azonban nem 
méltányos – a nagyobb középiskolák tanulói minőségibb okta-
tásban részesülnek a kisebb, vidéki iskolák tanulóinál.

Nagyon keveset fordít K+F-re: 2017-ben a GDP 0,51 %-a volt 
(az uniós átlag 2,1 %), amely Európában a legalacsonyabbak 
között szerepelt. A kormány célja azonban, hogy 2020-ban 
ezt a GDP 1,5 %-ára növelje. 

Lettország mérsékelt innovátor, és erős IKT-infrastruktúrával 
rendelkezik. Ugyanakkor azonban az uniós átlagon alul teljesít 
a digitális készségek terén – a lakosság 52 %-a nem rendel-
kezik alapvető digitális készségekkel.

Kereskedelem

A kivitel jól teljesített 2018-ban: körülbelül 3,6 %-kal növeke-
dett. A legfontosabb kiviteli termékek közé tartoznak a gépek 
és a mechanikus berendezések, az elektromos berendezések 
és a fából készült termékek. A lett gyártók többsége az ala-
csony technológiaigényű iparágakra koncentrálódik, ahol rosz-
szak az innovációs kilátások. A termelékenységi növekedés 
2017-ben elérte a 4,7 %-ot, ezzel Lettország bekerült a leg-
jobb uniós országok közé. 

Digitális egységes piac

Bár Lettország uniós szinten élen jár a száloptikás és 4G mobi-
linternet-telepítésben, a városi/vidéki digitális szakadék áthida-
lása továbbra is kihívás a széles sávú lefedettség tekintetében.

A digitális szolgáltatások használata elterjedtnek számít és 
folyamatosan nő, viszont hiány van szakképzett informatikai 
szakemberből.

Egyre több lett lakos használ internetes szolgáltatásokat, pél-
dául az e-bankolást és e-közigazgatási szolgáltatásokat, vala-
mint a jelentős mértékben javult digitális közszolgáltatásokat. 
Fejleszteni kell azonban a polgárok digitális készségeit, ha 
Lettország ki szeretné használni a befogadó munkaerőpiacot, 
illetve fejleszteni szeretné a vállalkozások termelékenységét 
és a digitális technológiák integrációját. 
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