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Α. Οικονομία Λεττονίας
Φεβρουάριος 2010
Η Λεττονία ζήτησε διεθνή συνδρομή για σταθεροποίηση της οικονομίας της, τον Νοέμβριο ’08, και τον
Δεκέμβριο ιδίου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης, Βόρειες Χώρες, Τσεχία, Πολωνία & Εσθονία συμφώνησαν καταρχήν για
την χορήγηση σταθεροποιητικού δανείου 7,5 δισ.€. Εν μέσω αναγγελιών για υιοθέτηση νέων μέτρων
λιτότητας, ανακοινώθηκε η υπογραφή και θέση σε ισχύ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΕΕ – Λεττονίας,
για χορήγηση δανείου 3,1 δισ.€. Η απόφαση οικονομικής ενίσχυσης της Λεττονίας από την ΕΕ ελήφθη
από το ECOFIN της 20/12/08 με κύριο όρο την εφαρμογή εκ μέρους της Λεττονίας, μεσοπρόθεσμου
οικονομικού προγράμματος για μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της σε λιγότερο του 3%
μέχρι το 2011. Η Λεττονία δέχτηκε τεράστιο πλήγμα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και επιβιώνει
σήμερα με δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ε.Ε. «Η απότομη διακοπή της ροής
πίστωσης στην οικονομία είναι μείζον ζήτημα», δήλωσε ο Λεττονός Π/Θ κ. Β. Ντομπρόβσκις, τονίζοντας
ότι «ελπίζουμε οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τον δανεισμό τους». Ο Π/Θ κ. Ντομπρόβσκις έχει τονίσει
ότι και οι σουηδικές τράπεζες φέρουν μέρος της ευθύνης για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας,
καθώς χορηγούσαν δάνεια «ανεύθυνα», δηλαδή χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις, «Μπορεί να ισχυριστεί
κανείς πως οι πολίτες της χώρας δανείζονταν ανεύθυνα αλλά, σε τελική ανάλυση, οι τράπεζες ήταν αυτές
που παραχωρούσαν τις πιστώσεις», δήλωσε. «Είχαμε μια οικονομία σε υπερθέρμανση με εύκολη
πρόσβαση στην πίστωση. Τώρα βρισκόμαστε σε βαθιά ύφεση και έχει παγώσει κάθε ροή πίστωσης». Το
ΔΝΤ προειδοποίησε πρόσφατα ότι η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες
ακόμη για να δαμάσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού σε επίπεδα που θα της επιτρέψουν να υιοθετήσει
το ευρώ, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι επιδόσεις της ήταν μέχρι στιγμής «εντυπωσιακές». Η οικονομία
της Λεττονίας στηρίζεται σε μία συμφωνία με το ΔΝΤ και την Ευρ.Ενωση για την παροχή πιστώσεων 7,5
δισ. ευρώ (11 δισ. δολ.). Η κυβέρνηση είχε ήδη μειώσει τις δημόσιες δαπάνες κατά 500 εκατ. λατ το 2009.
Στον προϋπολογισμό του 2010 δεσμεύτηκε με επιπλέον περικοπές 500 εκατ. λατ, με στόχο τη μείωση
του ελλείμματος στο 7,6% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Λεττονίας παραδέχεται ότι η οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα θα δεχτεί βραχυπρόθεσμα μεγάλες πιέσεις. Απέκλεισε όμως κάθε ενδεχόμενο
υποτίμησης του λατ, μια κίνηση που θα ωφελούσε τους εξαγωγείς, καθώς θα αύξανε τα βάρη για όσους
έχουν δανειστεί σε ευρώ. (Σημειωτέον ότι τα δάνεια σε ευρώ απαρτίζουν το 85% του συνόλου στη χώρα.)
Η απόφαση του κ. Ντομπρόβσκις να μην υποτιμηθεί το λατ καταδεικνύει την επιθυμία της κυβέρνησης να
ενταχθεί η χώρα στην Ευρωζώνη το συντομότερο δυνατόν. Εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα μειωθεί από
το 10% φέτος στο 3% μέχρι το 2012, τότε η χώρα θα επιτύχει τον στόχο της για την υιοθέτηση του ευρώ
έως το 2014. Η Λεττονία έχει εκδηλώσει επίσης το ενδιαφέρον της να λειτουργήσει ως ενεργειακή γέφυρα
μεταξύ Ευρώπης και Καυκάσου.
Παγκόσμια Οικονομική Κρίση
Η δεινή οικονομική κρίση και η λήψη αυστηρών μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας δρομολόγησαν
σειρά πολιτικών εξελίξεων στη Λεττονία. Αποκορύφωμα των γενικών αισθημάτων απογοήτευσης και
απαισιοδοξίας των πολιτών υπήρξαν διαδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Ρίγας με συμμετοχή
τουλάχιστον 10.000 πολιτών. Αναμφίβολα η Λεττονία διέρχεται νέα πολιτική κρίση (αστάθεια
κυβερνητικού συνασπισμού, αντιφατικά μηνύματα πολιτικών της κομμάτων), αντίστοιχη εκείνης του 2007
με ασαφή μέχρι στιγμής έκβαση.
Β. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1. Εμπορικές Συναλλαγές
Το ύψος των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος-Λεττονίας κινείται γενικά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα
δεδομένου και του μικρού μεγέθους της λεττονικής αγοράς.
Το 2008 οι ελληνικές εξαγωγές στην Λεττονία ανήλθαν σε 18,2 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά
48,2% σε σχέση με το 2007, ενώ οι εισαγωγές του ‘08 ανήλθαν σε 4,64 εκ €. Τα κυριότερα ελληνικά
προϊόντα που εξήχθησαν το 2008 στη Λεττονία ήταν καλλυντικά παρασκευάσματα, ροδάκινα,
φαρμακευτικά προϊόντα, εσπεριδοειδή, αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
Ως προς τις εισαγωγές μας, παρατηρείται αστάθεια τόσο ως προς την ποικιλία των προϊόντων όσο και
ως προς το ύψος τους. Οι εισαγωγές μας το 2008 αφορούν τα εξής προϊόντα: οργανικά προϊόντα,
ξυλεία, κεραίες τηλεόρασης, έπιπλα από μέταλλο, καφές, οικιακά είδη, σαπούνια.
Οι εισαγωγές και εξαγωγές των προϊόντων μας από και προς τη Λεττονία γίνονται μόνο περιστασιακά
από διάφορες εταιρείες. Σημειώνεται, ότι κατά το πρώτο 11μηνο 2009, δηλαδή από εκδηλώσεως της
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βαθυτάτης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Λεττονία, σημειώθηκε σταδιακή πτώση των εισαγωγών
της Λεττονίας η οποία ανήλθε ήδη σε 40%.
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, αρνητικά εξελίχθηκε το διμερές εμπόριο με την Λεττονία κατά το 11μηνο του
2009, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2008 Τα μεγέθη, εξαγωγές και όγκος εμπορίου, εμφάνισαν
σημαντική πτώση μεταξύ 60-75%. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές 11μήνου 2009, ανήλθαν σε
απόλυτες τιμές στα 4,5 εκ. ευρώ από 17,7 εκ.ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2008, καταγράφοντας
μείωση -74,5% Ομοίως, οι εισαγωγές μας από τη Λεττονία μειώθηκαν κατά -10%, στα 3,8 εκατ.ευρώ
(βλ. πίνακα). Ο όγκος εμπορίου μειώθηκε κατά -62,1% κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ μείωση
κατέγραψε και ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών μας από εξαγωγές.
Πάντως το εμπορικό μας ισοζύγιο με τη Λεττονία, παρέμεινε έως και το 11μηνο 2009, πλεονασματικό
υπέρ της χώρας μας.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Λεττονίας, κατά το 11μηνο 2009, οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Λεττονία, παρουσίασαν πτώση κατά 53%, ενώ οι λεττονικές εξαγωγές προς
Ελλάδα παρέμειναν περίπου στάσιμες, διαμορφώνοντας εμπορικό ισοζύγιο οριακά πλεονασματικό κατά
0,9 εκ.€ υπέρ της Λεττονίας ( εν λόγω στοιχείο ανεφέρθη από τον Λεττονό ΥΠΕΞ κατά την επίσκεψη κ.
έλλ.ΑΝΥΠΕΞ στη Ρίγα, 13-14/1/2010). Βάσει των λεττονικών στοιχείων, παρατηρείται για πρώτη φορά
απόκλιση του διμερούς ισοζυγίου υπέρ της Λεττονίας.
Παρατηρήσεις – Προτάσεις
Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς την Λεττονία θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της έλλειψης
ρευστότητος της λεττονικής οικονομίας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής, το οποίο έχει επιφέρει μείωση μισθών και συντάξεων, περικοπές επιδομάτων, αύξηση
φορολογίας και μείωση θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παράλληλα με μείωση της
πιστωτικής επέκτασης στον τραπεζικό τομέα και της κυκλοφορίας χρήματος στην οικονομία, συνολικά. Με
δεδομένη την οικονομική κατάσταση (2/2010) και την εκ των πραγμάτων αδυναμία της Λεττονίας να
εκταμιεύσει συνάλλαγμα για εισαγωγές ξένων προϊόντων, η ανάκαμψη των εξαγωγών μας προς τη
συγκεκριμένη χώρα, αποτελεί εγχείρημα παράλληλο προς τη μελλοντική ανάκαμψη της οικονομίας της.
Πέραν των προαναφερθέντων, σημειώνεται ωστόσο, ότι προκειμένου να αυξηθούν οι εμπορικές
ανταλλαγές των δύο χωρών κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στις κλαδικές
εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη Λεττονία, η προβολή των ελληνικών προϊόντων στις χώρες της
Βαλτικής, η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών κ.α. Ενδιαφέρουσες για την ελληνική πλευρά
εκθέσεις σύμφωνα με το Γρ. ΟΕΥ Στοκχόλμης είναι η Intertextil Balticum (υφαντουργικά, δερμάτινα,
εξοπλισμός κ.α.) και η Riga Food (τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός κ.α.) στο εκθεσιακό κέντρο Ρίγας.
Δυνατότητες συνεργασίας με τη Λεττονία, εκτός από τον εμπορικό τομέα, υπάρχουν και στους τομείς του
τουρισμού, των μεταφορών, της ναυτιλίας και των επενδύσεων.
Επίσκεψη εργασίας στη Ρίγα του Ελληνα ΑΝΥΠΕΞ κ. Δ.Δρούτσα (13-14/1/2010).
Κατά την διάρκεια εν λόγω συνάντησης, ο Λεττονός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην δυνατότητα βελτίωσης των
διμερών οικονομικών σχέσεων, με έμφαση στην αμοιβαία πραγματοποίηση επενδύσεων και την
ενθάρρυνση αεροπορικών εταιρειών των δύο χωρών για απευθείας αεροπορική σύνδεση ΕλλάδοςΛεττονίας καθ’όλο το έτος (που σήμερα εξασφαλίζει η Air Baltic από Απρίλιο-Οκτώβριο). Επίσης, ο
Λεττονός ΥΠΕΞ εκδήλωσε το ζωντανό ενδιαφέρον της χώρας του για Ανατολική Εταιρική Σχέση,
ζητώντας συμμετοχή της Ελλάδος σε κοινά, διμερή ή και τριμερή σχήματα αναπτυξιακής βοήθειας προς
τις αντίστοιχες χώρες, προτείνοντας περίπτωση Λευκορωσίας ως “πρόκληση” για ΕΕ και απευθύνοντας
“ανοιχτή πρόσκληση” προς εξέτασιν από την ελληνική πλευρά.
2. Επενδύσεις
Από πλευράς ελληνικών επενδύσεων και σύμφωνα με το Λεττονικό ΥΠΕΞ μέχρι τον Απρίλιο του 2007 η
ελληνική συμμετοχή σε επενδυμένο κεφάλαιο στη Λεττονία ανήρχετο σε 882 χιλ€, κατατάσσοντας τη
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χώρα μας στην 52 θέση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή στο μητρώο επιχειρήσεων της Λεττονίας είναι
εγγεγραμμένα 16 κοινά ελληνο-λεττονικά επιχειρηματικά σχήματα. Ως σημαντικότερη εξέλιξη κατά το έτος
2007, ανεφέρθη η εξαγορά του 82,8% των μετοχών της Λεττονικής εταιρείας «Lode» από διεθνές σχήμα,
που ηγείτο από τον Γ. Α. Τσάτσο, πρώην διευθυντή της τσιμεντοβιομηχανίας «ΗΡΑΚΛΗΣ». Η Lode
εφέρετο να έχει υπό τον έλεγχόν της 4 θυγατρικές και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευαστικών
υλικών στη Λετονία. Επίσης έχουν καταγραφεί 10 μικτές επιχειρήσεις με επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια
ύψους 640.000 US $. Ως πιο αξιόλογη θεωρείται η παρουσία ομογενούς επιχειρηματία από την Σουηδία,
με συμμετοχή σε δύο εταιρείες στην Λεττονία, την S.I.A. HEFA (ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) και την
NORDIC TECHNOLOGY PARK (οικοδομικές δραστηριότητες), ενώ αναμένεται η επέκταση των
δραστηριοτήτων του ιδίου επιχειρηματία και στον βιομηχανικό τομέα.
Σημειώνεται ότι κοινοπραξία αποτελούμενη από την τουρκική εταιρεία Havalinmanlari Holding AS (TAV)
και τη λεττονική κατασκευαστική Skont Buve κέρδισε το διαγωνισμό για την επέκταση του κρατικού
αερολιμένα Ρίγας. Η κοινοπραξία πρόκειται να αναλάβει το έργο στα πρότυπα σύμπραξης ιδιωτικούδημόσιου τομέα και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να επενδύσει περί τα 200-250 εκ. ευρώ χωρίς
οικονομική συμμετοχή ή εγγυήσεις του λεττονικού δημοσίου.
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3.
Τουρισμός
Το 2008 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 14.647 Λεττονοί (18.546, το ’07). Τον Απρίλιο του 2007 ο εθνικός
αερομεταφορέας της Λεττονίας «Air Baltic» άρχισε να εκτελεί απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και
Ρίγας. Η πραγματοποιηθείσα σύναψη συνεργασίας του λεττονικού αερομεταφορέα με ελληνική ιδιωτική
αεροπορική εταιρεία (Aegean Airlines) για εξυπηρέτηση εσωτερικών (νησιωτικών κυρίως) προορισμών
δημιουργεί προσδοκίες για αύξηση των μεγεθών σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό.
Επίσης, επιβάλλεται η συνέχιση προώθησης της χώρας μας στην λεττονική αγορά, ως φθηνού αλλά
ποιοτικού τουρισμού, λόγω σημαντικών δυνατοτήτων αύξησης του μεριδίου της λεττονικής αγοράς, εν
όψει και της αναμενόμενης εξόδου της Λεττονίας από την οικονομική κρίση. Η Τουρκία δραστηριοποιείται
έντονα στην Λεττονία και συμμετείχε στην Διεθνή Εκθεση Τουρισμού “Baltour 2010” με 3-4 ιδιαιτέρως
επιμελημένα περίπτερα, ενώ διαθέτει και το πλεονέκτημα της απ’ευθείας αεροπορικής σύνδεσης ΡίγαςΚωνσταντινούπολης, μέσω της Turkish Airlines. H τουρκική πλευρά, εκμεταλλεύεται έντεχνα το σύνδρομο
φθηνού τουρισμού που διακατέχει τους Λεττονούς, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν από τους βασικούς
τουριστικούς προορισμούς του μέσου λεττονού
4.
Επισκέψεις-Συναντήσεις-Εκθέσεις
• Το Μάρτιο του 2002 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Λεττονής Προέδρου στην Αθήνα. Κατά την
επίσκεψη αυτή υπογράφηκαν και οι Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Ναυτιλιακής
Συνεργασίας.
• Το 2004 ενεκρίθη η ίδρυση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελληνο-Βαλτικών χωρών.
• Τον Ιούνιο 2008 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΠΕ επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων
επιχειρηματιών από τους κλάδους της ένδυσης, υπόδησης, δερματίνων ειδών και οίνου.
• Στις 13-14/1/2010, ο ΑΝΥΠΕΞ κ. Δ.Δρούτσας, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ρίγα.
η
• Στις 8-11/9/2010, η 15 Διεθνής Εκθεση Τροφίμων, Ποτών, Επισιτισμού, Επεξεργασίας,
Συσκευασίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών-Εξοπλισμού θα πραγματοπoιηθεί
στη Ρίγα. Είναι η μεγαλύτερη Βαλτική Εκθεση εν λόγω κλάδων και η Ελληνική Πρεσβεία Ρίγας δέχθηκε
πρόσκληση συμμετοχής της χώρας μας (www.rigafood.com)
• Στις 5-7/2/2010, πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα η Διεθνής Εκθεση Τουρισμού “Baltour 2010”, ,με
συμμετοχή 200 εκθετών από 30 χώρες. Είναι η μεγαλύτερη Εκθεση στις χώρες Βαλτικής, προβολής
τουριστικών προορισμών, μεταφορών και τουριστικών επιχ/σεων. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με
καλαίσθητο περίπτερο από τον ΕΟΤ.
Ελληνική Αναπτυξιακή Βοήθεια στη Λεττονία
Η παρασχεθείσα αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς τη Λεττονία ανήλθε από το 1997 έως το 2000
σε 27.000 USD. Στο πλαίσιο της βοήθειας αυτής χορηγούνται υποτροφίες και έχουν οργανωθεί
σεμινάρια, ενώ στον γεωργικό τομέα υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας σε θέματα κατάρτισης.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Λεττονίας απέστειλε επιστολή στην Πρεσβεία μας σχετικά με πρόγραμμα
επενδύσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής για την περιβαλλοντική
προστασία της Λεττονίας, προκειμένου ενδιαφερόμενοι φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής
σε σχετικούς ανοιχτούς διαγωνισμούς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι.
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Λεττονία από την 1η Μαΐου 2004 αποτελεί μέλος της ΕΕ συνεπώς πολλοί τομείς ενδιαφέροντος
διέπονται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις.
Σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Λεττονίας έχουν υπογραφεί οι κάτωθι συμφωνίες:
• Συμφωνία για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (1998).
• Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Αγαθών (1998) (Ν. 2591/18-3-98).
• Στις 6 – 7/5/2004 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Σύγκληση της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας –
Λεττονίας σε θέματα Οδικών – Εμπορευματικών Μεταφορών οπότε και υπεγράφη σχετικό
πρωτόκολλο για θέματα Διεθνών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών.
• Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Ν.2793/2000, ΦΕΚ 33/Α΄/25.2.2000). Στις
29-30/3/2001 συνεκλήθη στην Αθήνα η 1η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής
συνεργασίας και υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΦΕΚ245/Α΄/09.12.2004). Το
Πρωτόκολλο προέβλεπε την διεξαγωγή στη Ρίγα της επόμενης Συνόδου, σε ακριβή ημερομηνία η οποία
θα καθορίζεται δια της διπλωματικής οδού. Έκτοτε εκκρεμεί η σύγκληση νεότερης Συνόδου.
• Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (2002)
Η διαδικασία κύρωσης ολοκληρώθηκε από ελληνικής πλευράς (N.3318/2005, Φ.Ε.Κ.46Α/23/2/2005) και
έγινε η σχετική γνωστοποίηση στην Λεττονία τον Μάρτιο 2005. Σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του
Υπουργείου Εξωτερικών της Λεττονίας (No 41/438-2207) η εν λόγω Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις
7/3/2005.
• Συμφωνία Ναυτιλιακής Συνεργασίας (27-29/3/2002).
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ΙΙ.
Ειδικά θέματα
• Πιστωτική Διευκόλυνση
Με το πρωτόκολλο που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2001, κατά την 1η σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής
Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος-Λεττονίας, η Ελλάδα ανακοίνωσε την
πρόθεσή της να χορηγήσει ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 10 εκ. US $ για την
χρηματοδότηση ελληνικών προϊόντων και επενδύσεων. Το θέμα δεν έχει προχωρήσει, λόγω της
αδυναμίας της Λεττονίας να παράσχει κρατική εγγύηση, εξ αιτίας των δεσμεύσεών της προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο για το έτος 2001. Η λεττονική πλευρά υπέδειξε ως πιθανή λύση την ανάληψη της
εγγύησης από το Latvian Export Credit (κρατικός οργανισμός ανάλογος του ΟΑΕΠ), ώστε να καταστεί
δυνατή η χορήγηση της πιστωτικής διευκόλυνσης. Αναμένεται η απάντηση της λεττονικής πλευράς με τις
επίσημες προτάσεις της (έκτοτε δεν έχει δοθεί συνέχεια στο θέμα, όπως διαφαίνεται από σχετική έρευνα
στους φακέλους μας).
Πίνακες
Ι.
Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Λεττονίας
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