LIAA vizītē Dienvidkorejā stiprina nākotnes perspektīvu sadarbībai tehnoloģiju
jomā
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Šī gada jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns devās vizītē uz Dienvidkoreju, kur tikās
ar LIAA Korejas pārstāvniecības vadītāju Mārtiņu Baumani, Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Korejā Āri Vīgantu,
kā arī vairāku pašvaldību un dažādu nozaru pārstāvjiem.
Vizītes laikā LIAA direktors apmeklēja konglomerāta “CJ Group” jaunatvērto “AI Center” mākslīgā intelekta tehnoloģiju centru, kur
tikās ar tā vadītāju Lee Chi-hoon. Tikšanās laikā tika pārrunātas potenciālās sadarbības iespējas Misijas Jūra 2030 ietvaros, kā arī
abu valstu iespējas mākslīgā intelekta un mašīntulkošanas jomas attīstībā. Tāpat tika apspriesta arī CJ grupas pārstāvju vizīte Rīgā
Trīs jūru iniciatīvas (3JI) biznesa foruma laikā. Zināms, ka Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forums norisinājās Latvijā, Rīgā, šī
gada 20. un 21. jūnijā. Dienvidkorejas uzņēmumi saskata attīstības potenciālu Trīs jūru – Baltijas, Adrijas un Melnās jūras valstu
reģionos, īpaši investīcijās digitālajos un viedajos risinājumos.
Nozīmīgs notikums abu valstu nākotnes ekonomiskajai sadarbībai bija LIAA tikšanās ar KITA (Korea International Trade Association)
Starptautiskās sadarbības departamenta direktoru Gi Hyun Kim un Ārlietu grupas viceprezidentu Hyun Chul Kim. Tikšanās laikā tika
panākta vienošanās par LIAA pievienošanos KITA Global Partners Club, kā arī apspriesta iespējamā sadarbības memoranda
noslēgšana Zaļo tehnoloģiju, IKT un viedās mobilitātes sektoros.
Vizītes laikā LIAA direktors tikās ar vairāku Dienvidkorejas nozaru asociāciju un uzņēmumu pārstāvjiem. Ar Globālās Viedās
mobilitātes asociāciju tīkla priekšsēdētāju Daehwan Kim notika apspriede par iespējamo Latvijas uzņēmēju dalību organizācijas
rīkotajā izstādē “IEVE – International EV Expo”. Tika pievērsta uzmanība viedo pilsētu aktualitātēm, apmeklējot Inčonas pilsētu, kur

kopā ar pilsētas vadību un starptautiskās sadarbības koordinatoriem direktors apmeklēja trīs viedpilsētu kontroles torni “G tower”
un International Free Economic Zone (IFEZ) biznesa rajonu. Inčonas pilsēta kalpo dažādu mobilitātes un loģistikas risinājumu
attīstībai – tajā atrodas lieli transporta mezgli, kā arī lielākā reģiona lidosta, tāpēc tika pārrunāts abu valstu sadarbības potenciāls
šajās jomās. Pilsētā bāzējas arī globāla mēroga biomedicīnas uzņēmumi, piemēram “ Samsung Bio” un “Celltrion”.
Tika apmeklēta arī Gyeonggi pašvaldība, kas tiek uzskatīta par straujāk augošo pašvaldību tieši mobilitātes jomā. Ar pašvaldības
direktora vietnieku ārlietu un tirdzniecības departamentā Heon Lee, kā arī vairākiem vietējiem uzņēmumiem, tika diskutēts par
sadarbības iespējām robotikas, dronu un gudro rūpnīcu attīstībā. Uzmanība tika vērsta arī dažādu kopīgu pētniecības projektu
potenciālam un sadarbību jaunuzņēmumiem.
LIAA direktors viesojās Korejas lielākajā enerģētikas uzņēmumā “KEPCO”, kur tika apspriesta Latvijas zaļo tehnoloģiju līdzšinējā
pieredze un nākotnes perspektīva, kā arī potenciālā sadarbība zaļās enerģijas, digitalizācijas sektoros un infrastruktūras attīstībā.

 “LIAA direktora vizīte Korejā apliecina Latvijas biznesa aprindu lielo interesi par sadarbību ar Korejas Republiku. Par spīti
pandēmijai, kopējais tirdzniecības apjoms starp Latviju un Koreju turpina krasi augt. Pēcpandēmijas periodā ir svarīgi turpināt
tirdzniecības diversifikāciju un sadarbību inovatīvās un uz augstu pievienoto vērtību balstītās nozarēs. Ir redzami pirmie augļi
zaļo tehnoloģiju un bioekonomikas sadarbībā – Latvijā ražotas pasīvās moduļu mājas šobrīd ir liels “trends” Korejā, un Latvija ir
kļuvusi par pirmo valsti, kura eksportējusi gatavu māju uz Koreju. Liels potenciāls biznesa un tehnoloģiju sadarbībā eksistē arī
viedās mobilitātes un IKT sektoros, kā arī saistībā ar Misija Jūra 2030, lai Latviju izmantotu kā pilotprojektu vietu jaunu ūdens
tehnoloģiju attīstībai, saka Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Dienvidkorejā vadītājs Mārtiņš Baumanis.

Viens no centrālajiem vizītes notikumiem bija Latvijas vēstniecībā Korejas republikā organizētais biznesa forums ar RIS3 industriju
biznesa pārstāvjiem – uzņēmējiem, investoriem un nozaru ekspertiem.
Atklājot biznesa semināru “Latvia – the new Nordics”, klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Korejā Āris Vīgants. Savā uzrunā vēstnieks pieminēja to, ka Korejas un Latvijas diplomātiskajām attiecībām 2021. gadā apritējuši
30 gadi un notiekošais biznesa forums ir apliecinājums tam, ka biznesa jomā attiecības abu valstu starpā turpina attīstīties.
Semināra laikā Latvijas pārstāvis European Chamber of Commerce in Korea (ECCK) Dongyup Kang prezentēja valsts līdzšinējo
sadarbību ar Latviju un ieskicēja iespējas jaunām sadarbībām nākotnē. Foruma dalībnieki izrādīja interesi par Latvijas pievilcīgo
jaunuzņēmumu ekosistēmu un vērtēja potenciālu Korejas inovatīvajiem uzņēmumiem izmantot Latvijas sniegtās iespējas kā tiltu uz
Eiropas tirgiem.
Ā.Vīgants atgādināja, ka Latvijas vēstniecība Korejā vienmēr gatava atbalstīt un konsultēt visus Korejas uzņēmējus, kas interesējas
par sadarbības iespējām ar Latviju un izteica pateicību visiem pasākuma dalībniekiem. Jau šobrīd Seulā, pazīstamākajos Korejas
projektos var konstatēt Latvijas un Korejas sadarbību – Lottes tornī un ātrvilcienā KTX-EUM, kā arī Korejas lielveikalos, kur
pieejamas Latvijas preces. Vēstnieks izteica cerību, ka seminārs kalpos par atslēgu abu valstu attiecību pacelšanai jaunā līmenī.

 “Lai arī tirdzniecības apjoms strauji aug, investīciju apjoms starp abām valstīm parāda lielu un neizmantotu potenciālu un ir
svarīga aizvien lielāka informācijas apmaiņa, lai investori ar izpratni spētu pieņemt informētus lēmumus. Šis seminārs ir viens
no soļiem, ko mūsu pārstāvniecība veic, lai veicinātu uzticamas biznesa informācijas apmaiņu,” uzsver Mārtiņš Baumanis.

Vairāk informācijas par Latvijas ekonomisko sadarbību ar Dienvidkoreju un ar tās tirgu saistītajiem jautājumiem var uzzināt LIAA
Latvijas ārējā ekonomiskajā pārstāvniecībā Dienvidkorejā, sazinoties ar pārstāvniecības vadītāju Mārtiņu Baumani
martins.baumanis@liaa.gov.lv.
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