
 

LETONYA VE ESTONYA PAZARI  

HAKKINDA BİLGİ NOTU 

1. GENEL BİLGİ 

 

Letonya ve Estonya, kişi başına düşen 20.000 ABD Doları bulan milli gelirleri, buna bağlı olarak yüksek 

satın alma güçleri, birçok gıda ürününde net ithalatçı olmaları sebebiyle ülkemiz açısından potansiyel 

arz eden ülkeler durumundadır.  

Yılda yaklaşık 5 milyar ABD Doları gıda ürünleri ithalatı gerçekleştiren bu iki ülkenin en fazla ithalat 

yaptığı ürünler arasında; taze ve kuru meyveler, unlu mamuller, hazır gıdalar ve soslar, turşular, su 

ürünleri ve hayvansal mamuller, şarap ve alkollü içecekler yer almaktadır. Söz konusu ülkelere 

ülkemizden gerçekleşen ihracata bakıldığında ise, taze ve kurutulmuş meyveler, turşular, hazır 

yiyecekler, soslar ve şekerli mamuller ön plana çıkmaktadır. 

Letonya, Estonya ve Litvanya ülkelerinden sorumlu durumunda bulunan Vilnius Ticaret Müşavirliğimiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Letonya İş Konseyi ve Letonya Türkiye Fahri Konsolosluğumuz ile 

yaptığımız görüşmelerde her iki ülkenin de Türk gıda ürünleri açısından önemli bir potansiyel arz ettiği 

ifade edilmiştir. 

Heyet programı kapsamında söz konuş ülkelerde faaliyet gösteren en büyük süpermarket zincirleri 

durumunda olan Rimi ve Maxima yetkililerinin yanısıra, diğer belli başlı market zincirleri ve ithalatçılarla 

ikili iş görüşmelerinde bulunulması planlanmaktadır. 

Heyetin Letonya programı ile eş zamanlı olarak 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Riga şehrinde 

düzenlenecek Riga Food 2019 fuarı da ziyaret edilerek, ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi 

öngörülmektedir. 

2. LETONYA GIDA SEKTÖRÜ 

 

NÜFUS 1,95 MİLYON 

BAŞKENT RİGA 

GSYİH 30 MİLYAR ABD DOLARI 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH 15,600 ABD DOLARI 

2018 YILI İTHALATI 18,3 MİLYAR ABD DOLARI 

2018 YILI GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATI 2,7 MİLYAR ABD DOLARI 

 
İTHAL EDİLEN BAŞLICA GIDA ÜRÜNLERİ 

Alkollü içecekler, buğday,  kedi ve köpek 
mamaları, gazlı içecekler, kahve, şekerli 
mamuller, süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, 
su ürünleri 

TÜRKİYE’NİN GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI (2018) 11,6 MİLYON ABD DOLARI 

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA GIDA 
ÜRÜNLERİ 

Turşular, kuru meyveler, haşhaş tohumu, taze 
meyve ve sebzeler 

 

 



LETONYA GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATI 

Code Product label Imported value 
(2017) 

Imported value 
(2018) 

'220830 Whiskies                  141.226                   185.015  

'100199 Wheat and meslin (excluding seed for sowing, and durum wheat)                    90.902                   117.673  

'210690 Food preparations, n.e.s.                    68.934                     69.864  

'230910 Dog or cat food, put up for retail sale                    57.243                     65.457  

'220421 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose 
fermentation has been arrested ... 

                   68.816                     65.103  

'220860 Vodka                    52.605                     62.759  

'220300 Beer made from malt                    47.135                     56.346  

'220820 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc                    57.049                     54.703  

'040120 Milk and cream of a fat content by weight of > 1% but <= 6%, not 
concentrated nor containing ... 

                   47.984                     49.938  

'090121 Roasted coffee (excluding decaffeinated)                    47.562                     49.720  

'030214 Fresh or chilled Atlantic salmon "Salmo salar" and Danube salmon 
"Hucho hucho" 

48.300  47.095  

'190590 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or 
not containing cocoa; communion ... 

                   37.462                     40.937  

'220410 Sparkling wine of fresh grapes                    37.742                     38.887  

'120510 Low erucic acid rape or colza seeds "yielding a fixed oil which has 
an erucic acid content ... 

                   37.752                     37.380  

'220890 Ethyl alcohol of an alcoholic strength of < 80% vol, not denatured; 
spirits and other spirituous ... 

                   37.141                     37.279  

'230400 Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the 
form of pellets, resulting ... 

                   36.927                     35.056  

'040690 Cheese (excluding fresh cheese, incl. whey cheese, curd, 
processed cheese, blue-veined cheese ... 

                   35.077                     33.857  

'100590 Maize (excluding seed for sowing)                    13.012                     33.365  

'020319 Fresh or chilled meat of swine (excluding carcases and half-
carcases, and hams, shoulders and ... 

                   32.663                     30.543  

'220870 Liqueurs and cordials                   24.929                     29.359  

  OTHER FOOD PRODUCTS              1.475.814               1.590.423  

  TOTAL FOOD PRODUCTS               2.496.275               2.730.759  

  ALL PRODUCTS           15.897.395             18.310.069  

 

Letonya’nın gıda ithalatı incelendiğinde, 2017 yılında 2,5 milyar dolar olan ithalatının %9 oranında artış 

göstererek 2018 yılında 2,7 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Özellikle alkollü içkilerin önemli 

oranda ithalatı gerçekleşmektedir.  

Bunun yanında buğday, gıda müstahzarları, kedi ve köpek mamaları ve gazlı içecekler, kahve, pastacılık 

ürünleri 2018 yılında Letonya’nın en fazla ithal ettiği ürünler arasındadır. 

Yapılan görüşmelerde, ülkemizden ağırlıklı ihracatı gerçekleştirilen taze ve kuru meyveler, turşular, 

soslar gibi ürünlerin yanı sıra ülkemizde üretilen geleneksel gıda ürünlerinin de bir potansiyelinin 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 



3. ESTONYA GIDA SEKTÖRÜ 

 

NÜFUS 1,32 MİLYON 

BAŞKENT TALLİNN 

GSYİH 26 MİLYAR ABD DOLARI 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH 19.700 ABD DOLARI 

2018 YILI İTHALATI 19,8 MİLYAR ABD DOLARI 

2018 YILI GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATI 1,9 MİLYAR ABD DOLARI 

 
İTHAL EDİLEN BAŞLICA GIDA ÜRÜNLERİ 

Palm yağı, alkollü içecekler, kakao ürünleri, unlu 
mamuller, soslar, şekerli mamuller, dondurulmuş 
etler, süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler 

TÜRKİYE’NİN GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI (2018) 3,4 MİLYON ABD DOLARI 

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA GIDA 
ÜRÜNLERİ 

Turşular, kuru meyveler, taze meyve ve sebzeler 

 

ESTONYA GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATI 

Code Product label Imported value 
(2017) 

Imported value 
(2018) 

'151190 Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding 
chemically modified and crude) 

                     19.295                       83.949  

'210690 Food preparations, n.e.s.                      76.727                       66.319  

'180400 Cocoa butter, fat and oil                      55.333                       54.276  

'180310 Cocoa paste (excluding defatted)                      48.473                       51.651  

'180100 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted                    116.395                       50.009  

'220421 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must 
whose fermentation has been arrested ... 

                     47.118                       46.058  

'190590 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares                      41.398                       45.542  

'090121 Roasted coffee (excluding decaffeinated)                      37.017                       40.640  

'230910 Dog or cat food, put up for retail sale                      29.319                       34.550  

'020329 Frozen meat of swine (excluding carcases and half-carcases, and 
hams, shoulders and cuts thereof, ... 

                     33.374                       34.334  

'220410 Sparkling wine of fresh grapes                      27.241                       29.606  

'210390 Preparations for sauces and prepared sauces; mixed condiments 
and seasonings 

                     28.778                       28.459  

'230990 Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or 
cat food put up for retail ... 

                     21.358                       27.652  

'180690 Chocolate and other preparations containing cocoa, in 
containers or immediate packings 

                     25.697                       26.347  

'030214 Fresh or chilled Atlantic salmon "Salmo salar" and Danube 
salmon "Hucho hucho" 

                     26.610                       26.230  

'170490 Sugar confectionery not containing cocoa, incl. white chocolate 
(excluding chewing gum) 

                     22.901                       24.605  

'040690 Cheese (excluding fresh cheese, incl. whey cheese, curd, 
processed cheese, blue-veined cheese ... 

                     20.311                       22.328  

'020714 Frozen cuts and edible offal of fowls                       16.824                       22.197  

'220300 Beer made from malt                      25.493                       21.204  

'070200 Tomatoes, fresh or chilled                      20.455                       21.118  

  OTHER FOOD PRODUCTS                1.063.177                 1.125.815  

  TOTAL FOOD PRODUCTS                 1.803.294                 1.882.889  

  ALL PRODUCTS              17.358.034               19.825.802  



Estonya’nın gıda ürünleri ithalatına bakıldığında, 2017 yılında 1,80 milyar dolar olan gıda ithalatının 

%4.3 oranında artış gösterdiği ve 2018 yılında 1,88 milyar dolara yükseldiği görülmektedir.  

Letonya’dan farklı olarak Estonya palm yağında önemli bir ithalatçı durumundadır. Bunun dışında 

kakao yağı ve ezmesi, alkollü içkiler, soslar, pastacılık ürünleri diğer önemli ithal kalemleridir. 

Ülkemizden Estonya’ya ağırlıklı olarak ihracatı gerçekleştirilen ürünler olan turşular, taze ve kuru 

meyve ve sebzeleri ile geleneksel gıda ürünlerimizin bu pazarda potansiyelinin olduğu 

değerlendirilmektedir.  

 


