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• Personāls:
Guntis Rubīns, LIAA Pārstāvniecības vadītājs (kopš 2010.g. decembra)
Alise Pīka, LIAA Pārstāvniecības vadītāja vietniece (kopš 2012.g. aprīļa)
Plašs sadarbības partneru tīkls – tirdzniecības un rūpniecības kameras, UK
Trade&Investment, LR goda konsuli (plānojas jauni Newcastle, Aberdīna), Institute of
Directors, nozaru asociācijas, biznesa konsultanti, izstāžu kompānijas ....
2 darbības pamatvirzieni:
- Eksporta veicināšana (nacionālo un kopstendu organizēšana, tirdzniecības misijas,
individuālās konsultācijas)
- Britu investīciju piesaiste (ražošanas, pētniecības centra, pakalpojuma centra izveide;
finansu investoru piesaiste)
2013.gadā tika apkalpoti vairāk nekā 200 Latvijas un 100 britu uzņēmumi
Galvenās nozares: mašīnbūve/metālapstrāde, koka mājas, mēbeles, kurināmā koksne,
celtniecības pakalpojumi/būvmateriāli, apakšveļa ....

Prezentācijas saturs
I. Lielbritānijas īss raksturojums, ekonomiskie izaicinājumi
II. Latvijas un Lielbritānijas ekonomiskā sadarbība
III. Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas/ reputācijas loma biznesa attiecību veidošanā

I. Lielbritānijas īss raksturojums

UKTI can help businesses achieve the national challenge to double our
exports to £1 trillion and get 100,000 more companies exporting by 2020”

Predictions for the UK economy in 2014 by PwC
The UK will remain the fastest growing major European economy in 2014*.
UK GDP growth is expected to be in the range of 2-3% in 2014, with a main
scenario of 2.4%. The level of UK GDP is projected to rise back above prerecession levels for the first time in Q4 2014.
We expect inflation to remain slightly above target, at 2.3% on average, in
2014. This would be the ninth successive year when inflation has been above
its target rate, with the level of consumer prices in 2014 projected to be around
one quarter higher than in 2005, when annual average inflation was last on
target.
Real average earnings are expected to decline for the sixth consecutive year
in 2014, although the gap between prices and earnings is expected to be the
smallest since 2009, so the real wage squeeze will start to ease.
Continued real wage constraint will, however, support employment growth,
pushing unemployment down to close to the MPC's 7% threshold by the end of
2014.
The UK budget deficit (excluding special factors) is expected to fall below
£100 billion in 2014/15 for the first time since the recession.
In 2014 we expect annual average UK house prices to increase by around
4% over the year.

II Latvijas un Lielbritānijas ekonomiskā sadarbība
250.0
207.3
200.0
159.5

175.1

Metālu
izstrādājumi
Dažādas
4%
rūpniecības
preces
6%

Dārgakmeņi
un
pusdārgakme
ņi, dārgmetāli
3%

milj. EUR

150.0

Pārējās
15%

Transporta
pakalpojumi
Tūrisms

100.0
50.0

28.4

34.5

55.8
34.5
24.0

64.0
44.5
21.1

Komercdarbības
pakalpojumi

0.0
-50.0

-16.7
2011

Mašīnas,
mehānismi;
elektriskās
iekārtas
9%

28.0

46.2
23.4
23.0

-17.4
2012
Eksports

-16.7
2013

2011

2012

2013

Imports

Koksnes
izstrādājumi
63%

2013. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Lielbritāniju bija 915
milj. EUR. Salīdzinājumā ar 2012.gadu eksports ir palielinājies par 16%, bet imports ir audzis par 5%.

Latvijas un Lielbritānijas ekonomiskā sadarbība
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2013. gada beigās Lielbritānijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 298,5
milj. EUR, no tiem 34% tika ieguldīti nekustamajos īpašumos, 33%
tirdzniecībā, 8% būvniecībā, 8% finanšu darbībās un 8% apstrādes
rūpniecībā. Savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Lielbritānijā bija 9,3
milj. EUR apmērā, kas ieguldīti apstrādes rūpniecībā 69%, tirdzniecībā 8% un
būvniecībā 6%.

Latvijas uzņēmumu iespējas nozaru griezumā
• Mašīnbūve, metālapstrāde un elektronika

• Celtniecības pakalpojumi un būvmateriāli
• Dabīgie produkti – pārtika un kosmētika

• Tekstilizstrādājumi/mode
• Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas

• Dabas zinātnes/farmācija
2014.g. 21% (107 miljardi GBP) no visiem pirkumiem Lielbritānijas
patērētāju tirgū tiks veikti caur internetu!!!
2013.g. Britu ekonomikas lielums – 1,5 trilijoni GBP

UZŅĒMUMA REPUTĀCIJA
• mājas lapa ir Jūsu pirmā vizītkarte, labs piemērs - www.nordicconstruction.co.uk. Sakārtota darba vide uzņēmumā Latvijā;
• jābūt gataviem ieguldīt laiku attiecību veidošanā – komunikācija, krogu
kultūra, angļu valodai ir vairāk kā 30 dialekti, tā ir viņu dzimtā valoda;

• projekti, kas īstenoti citās valstīs un starptautiskās balvas Jums var palīdzēt
saņemt pirmo pasūtījumu, daudzos gadījumos Latvija ir nezināmā zeme.
Briti Eiropā sevi salīdzina ar Franciju, Vāciju;
• atslēga uz panākumu - unique selling points, kompleksi piedāvājumi,
vietējais pārstāvis. Jābūt pacietīgiem, jo pārdošanas process ir garšs.

Keep calm and carry on
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