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Tín hiệu vui cho ngành năng lượng tái tạo
Đức Tâm
Thứ Năm, 18/6/2015, 18:13 (GMT+7)

Các doanh nghiệp trao đổi với bà Jana Herceg bên lề hội thảo - Ảnh: Đức Tâm

(TBKTSG Online) - Sắp đến, các doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng tái tạo (RE) tại Việt Nam có
thể sẽ thuận lợi hơn trong việc nhập thiết bị công nghệ cũng như bán sản phẩm cho khách hàng của mình
sau khi Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (FTA EU – VN) được ký kết.
Thông tin nêu trên được chia sẻ trong hội thảo “Liệu FTA EU - VN sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế
nào?” vào chiều 18-6 tại TPHCM. Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ
chức.
Phát biểu tại hội thảo, bà Jana Herceg, Bí thư thứ nhất, Phó trưởng ban Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên
Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam chia sẻ: “Thỏa thuận phát triển nguồn năng lượng bền vững tại Việt Nam là
một phụ lục trong FTA EU - VN. Thỏa thuận này bao gồm hai điểm quan trọng, đó là yêu cầu đối xử công bằng
đối với các tác nhân tham gia vào lĩnh vực RE và yêu cầu giảm thuế dần về 0% đối với các thiết bị công nghệ
xanh”.
Theo bà Herceg, việc đàm phán tháo gỡ các gút mắc để phát triển RE ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng sau một
thời gian thuyết phục Việt Nam, đến nay, về cơ bản, tất cả các vấn đề chính liên quan đến thỏa thuận đã được hai
bên thống nhất. Bà cũng kỳ vọng quá trình đàm phán sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay.
“Sau khi kết thúc quá trình đàm phán, hai bên sẽ mất thêm khoảng 4 – 6 tháng để chuẩn bị trước khi ký kết chính
thức thỏa thuận tự do thương mại (FTA)”, bà Herceg nói và giải thích rằng EU có đến 24 thành viên nên nội dung
FTA cũng cần phải dịch đầy đủ sang 24 ngôn ngữ. Đây cũng là một phần lý do làm việc chuẩn bị kéo dài vài
tháng.
Theo ông Robert Kramreiter, Giám đốc công ty TNHH Công Nghệ Tương Lai Việt Nam, khi việc đầu tư và kinh
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doanh năng lượng tái tạo được đưa vào thảo luận trong FTA và các vấn đề chính hầu như đã được giải quyết theo
như bà Herceg nói thì đó là một tin vui.
Ông Kramreiter bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể bán hàng trực tiếp cho
doanh nghiệp mà không phải thông qua EVN bởi như vậy rất tốn thời gian, chưa kể đến nhiều rủi ro khác.
Liên quan đến việc thúc đẩy phát triển RE, ông Christoph Schill, Phó chủ tịch Ủy ban tăng trưởng xanh thuộc
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, đưa ra 4 khuyến nghị để phát triển năng lượng tái tạo mà thật ra cũng là
để tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu kinh doanh tại Việt Nam.
Bốn kiến nghị bao gồm: Bãi bỏ kiểm soát để thúc đẩy triển khai năng lượng bền vững như cho phép mua bán điện
trực tiếp; Ban hành lộ trình giá điện; Ban hành luật, hướng dẫn chi tiết về các chính sách hỗ trợ và ưu đãi như quy
định về thỏa thuận mua điện sinh khối, điện mặt trời … từ doanh nghiệp sản xuất; có chế độ ưu đãi đối với cá
nhân hoặc doanh nghiệp tự trang bị RE cho nhu cầu của chính mình.
Ông Schill cho biết bốn khuyến nghị này cũng sẽ đưa vào Sách Trắng sắp đến của EuroCham.
Khi nhiều người tập trung nói nhiều về nguồn năng lượng xanh thì ông Xavier Denoly – Giám đốc Schneider
Electric Việt Nam đề cập đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả, một khía cạnh quan trọng khác đóng góp vào quá
trình tăng trưởng xanh. Ông cho rằng phần lớn các thiết bị và công trình điện tại Việt Nam khi lắp đặt và sử dụng
chưa chú ý đến hiệu quả sử dụng. Về ngắn hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là điều Việt Nam nên
và có thể làm được. Theo ông, về trung, thậm chí dài hạn, Việt Nam cần giáo dục người tiêu dùng kiến thức về sử
dụng năng lượng hiệu quả.
2.
EU FTA to unlock green-growth – People’s Army Newspaper – 19 June, 2015
http://en.qdnd.vn/news/eu-fta-to-unlock-green-growth/364924.html

EU FTA to unlock green-growth
PANO - Friday, June 19, 2015, 22:4 (GMT+7)

The free trade agreement being negotiated between Vietnam and the EU is expected to encourage
businesses to reform and update technology, an important factor in promoting green growth in the
country, according to the deputy chairman of the HCM City People's Committee.
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At a wood furniture company. (Photo for illustration)

Tat Thanh Cang, speaking at a briefing organised by EuroCham and its Green Growth Sector on June
18 in HCM City, said that Vietnam should target green growth to ensure sustainable development.
"In Vietnam, green growth mainly includes sustainable production and consumption, reduction of
greenhouse gas emissions, greening business activities business via environmentally-friendly advanced
technologies, building sustainable infrastructure, and reforming economic instruments," Cang said.
To achieve the green growth target, however, other goals should be met, he said.
Management agencies, businesses and the public must all be part of the national effort, he added.
He said that challenges exist in implementing green growth, particularly in funding, regulation and
education.
A large source of investment capital, for example, is needed for environmentally friendly technologies.
Vietnamese enterprises, most of which are small- and medium-sized companies, do not have sufficient
capital for such investment.
Cang suggested the Government issue new policies to help SMEs, especially in tax, credit policies and
administrative procedures. This would help them access loans more easily to update technologies.
He said that schools, hospitals and residents also need to be better informed about environmental
protection, and suggested that Vietnam learn from other countries, including the EU.
The EU-Vietnam free trade agreement began three years ago, and has gone through 13 rounds of
negotiation.
Speaking at the briefing on June 18, Jana Herceg, Deputy Head of the economics and trade section at
the EU Delegation to Vietnam, said the most recent round of the FTA was held in Brussels.
"We are now hopefully approaching the final stage of these negotiations," she said.
Herceg said that Commissioner Cecilia Malmstrom and her Vietnamese counterpart Minister Vu Huy
Hoang, who met recently in Kuala Lumpur for the EU-ASEAN Economic Minister Meeting, said
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negotiations were expected to conclude this summer.
"They are meeting in Brussels next week and we can expect further progress in the discussions," Herceg
said.
Agreement has been reached on tariffs and provisions on trade and sustainable development, she said.
This includes commitments to core International Labour Organisation standards and conventions as
well as multilateral environmental agreements.
Negotiations, however, continue on a Green Tech Annex, which is expected to foster trade and
investment to promote energy generation from renewable and sustainable non-fossil fuels, according to
Herceg.
Under the Green Tech Annex, tariffs would be reduced or removed for products that are relevant for
this sector. In addition, all the parties involved would have regulatory convergence in the renewable
energy sector (solar, wind, biomass), Herceg said.
Trade in the renewable energy sector would be beneficial to all countries in the FTA, and clear rules
would provide better trade opportunities and instill investor confidence.
Vietnam would be able to profit from the EU's successful experience in developing a renewable energy
sector, Herceg said.
"It is our aim to conclude the Annex, which would contain specific rules for the renewable energy
sector on non-discriminatory treatment in general (licensing and authorisation procedures), on local
content in particular, and on the use of standards. In addition, we want to foster cooperation in this
sector to bring about further regulatory convergence," she said.
Eurocham said the FTA would have a positive impact on trade for Vietnam. In 2013, the EU was not
only one of Vietnam's biggest trade partners, with a total value of trade in goods of 27.6 billion euros, it
was also among the biggest investors in Vietnam, with 1,810 foreign development investment projects.
Source: VNA
3.
Cơ hội thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TPHCM – Cổng thông tin điện tử chính phủ - 18 June, 2015
http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Co-hoi-thuc-day-tang-truong-xanh-tai-TPHCM/229576.vgp

(Chinhphu.vn) - Tăng trưởng xanh mở ra nhiều cơ hội thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa và
dịch vụ có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo; các sản phẩm đạt chứng chỉ bền vững.
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Ảnh: VGP/Lê Anh
Ngày 18/6 tại TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Hội thảo
“Hiệp định thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào?".
Theo các chuyên gia, FTA Việt Nam-EU được thông qua sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến, hiện đại hóa công
nghệ, nhờ đó đẩy mạnh năng suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất. Đồng thời, thúc đẩy năng lực
sản xuất, tính cạnh tranh của DN trong nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham cho biết, các DN châu Âu mong muốn FTA Việt Nam-EU sớm
được thông qua để có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch EuroCham cho biết, trong vòng 5 năm
tới, EU sẽ dành khoảng 350 triệu Euro đầu tư phát triển tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Theo bà Jana Herceg, Phó Ban Kinh tế và Thương mại của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam,
các DN châu Âu đầu tư tăng trưởng xanh hướng tới 4 nhóm chính là: Năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng
lượng; công trình bền vững; xử lý nước và rác thải. Đây là những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với định
hướng phát triển theo hướng bền vững của TPHCM.
Tuy nhiên, theo EuroCham, để có thể thu hút nhiều DN châu Âu đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tại
Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, Việt Nam cần có những cơ chế thương mại đủ sức hấp dẫn,
khuyến khích các DN nước ngoài đầu tư. Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều cơ chế, chính sách cũng như
Luật về lĩnh vực năng lượng tái tạo, một lĩnh vực rất quan trọng trong tương lai, nhằm đảm bảo ổn định năng
lượng một cách bền vững.
Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nhận thức được các lợi ích từ FTA Việt NamEU đối với tăng trưởng xanh, Thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cũng như mong muốn cụ thể để
cùng EuroCham thực hiện hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh.
Theo đó, TPHCM đã triển khai nghiên cứu danh mục hàng hóa và dịch vụ môi trường của nhiều nước, từ đó
xây dựng phương án đối với danh mục này; đồng thời đưa ra quan điểm của mình về vấn đề môi trường, ủng
hộ các xu hướng áp dụng các biện pháp môi trường trong thương mại nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường,
giảm tiêu hao năng lượng, giảm cường độ phát thải nhà kính cho một số ngành, lĩnh vực trọng tâm của
Thành phố.
Thành phố cũng tạo mọi điều kiện khuyến khích DN nghiên cứu, đổi mới đầu tư ứng dụng khoa học và công
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nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường vào sản xuất; ban hành 6 chương trình đột phá để thực hiện mục
tiêu tăng trưởng xanh: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chương trình giảm ùn tắc giao thông;
chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình cải cách hành chính; chương trình nhân cao chất lượng
nguồn nhân lực; chương trình giảm ngập nước.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, trong thời gian tới, EuroCham sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm,
phối hợp thực hiện nhằm cải thiện và phát triển các điều kiện cần thiết thúc đẩy tăng trưởng xanh cho
TPHCM.
Lê Anh
4.
TPHCM nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh – Cổng thông tin điện tử chính phủ - Hồ Chí Minh – 18
June, 2015
http://hochiminhcity.vn/tphcm-no-luc-thuc-day-tang-truong-xanh

TPHCM nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh
18/06/2015

(Chinhphu.vn) - TPHCM khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ,
ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường vào sản xuất nhằm phát
triển các điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Lê Anh
Ngày 18/6 tại TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức hội thảo:
Hiệp định thương mại tự do (FTA) EU–Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào?
Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh được hiểu là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng,
tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu
quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói
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giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.
Theo các chuyên gia, FTA Việt Nam – EU được thông qua sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến, hiện đại hóa công
nghệ, nhờ đó đẩy mạnh năng suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất. Đồng thời, thúc đẩy năng lực
sản xuất, tính cạnh tranh của DN trong nước. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Bà Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham cho biết, các DN châu Âu mong muốn FTA Việt Nam – EU sớm
được thông qua để có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Theo Chủ Tịch EuroCham, trong vòng 5 năm tới,
EU sẽ dành khoảng 350 triệu Euro đầu tư phát triển tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Phó Ban Kinh tế và Thương mại của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, bà Jana Herceg cho
hay, các DN châu Âu đầu tư tăng trưởng xanh hướng tới 4 nhóm: Năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng lượng;
công trình bền vững; xử lý nước và rác thải. Đây là những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với định hướng phát
triển theo hướng bền vững của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên, để có thể thu hút nhiều DN châu Âu đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tại Việt Nam, cần có
những cơ chế thương mại đủ sức hấp dẫn để khuyến khích đầu tư. Hiện Việt Nam chưa có nhiều cơ chế,
chính sách cũng như Luật về lĩnh vực năng lượng tái tạo, một lĩnh vực rất quan trọng trong tương lai, nhằm
đảm bảo ổn định năng lượng một cách bền vững.
Về phía TPHCM, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, nhận thức được các lợi ích
từ FTA Việt Nam - EU đối với tăng trưởng xanh, Thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cũng như
mong muốn cùng EuroCham thực hiện hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh.
TPHCM đang triển khai nghiên cứu danh mục hàng hóa và dịch vụ môi trường mà các nước đưa ra để từ đó
xây dựng phương án đối với danh mục này, đồng thời đề ra quan điểm về vấn đề môi trường. Thành phố ủng
hộ các xu hướng áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong thương mại nhằm hạn chế ô nhiễm môi
trường, giảm tiêu hao năng lượng, giảm cường độ phát thải nhà kính cho một số ngành, lĩnh vực trọng tâm
của Thành phố.
Bên cạnh đó khuyến khích DN nghiên cứu, đổi mới đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, thân
thiện với môi trường vào sản xuất. TPHCM cũng ban hành 6 chương trình đột phá để thực hiện mục tiêu
tăng trưởng xanh: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chương trình giảm ùn tắc giao thông; chương
trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình cải cách hành chính; chương trình nhân cao chất lượng nguồn
nhân lực; chương trình giảm ngập nước.
Ông Cang mong rằng trong thời gian tới, EuroCham tập trung hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển
các điều kiện cần thiết thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Thành phố.
Lê Anh
5.
EU-Vietnam FTA to benefit renewable energy investors – The Saigon Times – 19 June, 2015
http://english.thesaigontimes.vn/41523/EU-Vietnam-FTA-to-benefit-renewable-energy-investors.html

Duc Tam
Friday, Jun 19,2015,09:40 (GMT+7)
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Delegates talk with Jana Herceg, deputy head of the Economics and Trade Section at the Delegation of the EU to Vietnam,
on the sidelines of the seminar in HCMC on June 18 - PHOTO: DUC TAM

HCMC – Investors in the renewable energy sector in Vietnam will enjoy incentives for equipment imports
and electricity sales after a free trade agreement (FTA) between the European Union and Vietnam is
signed, heard a seminar in HCMC on June 18.
At the seminar on the impact of the FTA on green growth, Jana Herceg, deputy head of the Economics and Trade
Section at the Delegation of the EU to Vietnam, said the FTA covers the development of sustainable energy
sources and requires equal treatment for companies in the renewable energy sector and gradual tax reductions to
0% for green technology equipment.
According to Herceg, negotiations over renewable energy ran into trouble at first but both sides have virtually
agreed on all major issues in this field.
It is expected that negotiations over the much-awaited FTA would end this autumn, Herceg told the seminar,
which was organized by the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham).
After such talks are concluded, the two sides will need four to six months to prepare for the official signing of the
FTA, Herceg said. She added that contents of the FTA need to be translated into 24 languages.
Robert Kramreiter, general director of Future Technology Vietnam Co. Ltd., said it was good to hear that
renewable energy investment and trading to be included in the FTA and major problems have been solved.
Kramreiter hoped investors of renewable energy projects would be allowed to sell their electricity directly to
buyers instead of through Vietnam Electricity Group (EVN) to save time and avoid risks.
Regarding renewable energy promotion, Christoph Schill, deputy head of the Green Growth Business Sector
Committee at EuroCham, proposed lifting unnecessary controls to boost renewable energy development, drawing
up a road map for power price adjustments, issuing supporting policies and incentives, and providing support for
individuals or organizations investing in renewable energy for their own use.
The recommendations will be added to the next White Book of EuroCham, according to Schill.
6.
BUSINESS IN BRIEF 12/6 – Vietnam Net – 12 June, 2015
http://english.vietnamnet.vn/fms/business/133003/business-in-brief-12-6.html

Experts urge Vietnam to invest more in renewable energy
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Foreign experts have called on Vietnam to invest more in renewable energy and draw up proper policies to fuel economic growth of
6% towards 2020 and meet the demand of foreign companies to relocate manufacturing facilities to Vietnam.
Speaking at a seminar held in HCMC last week to release the Southeast Asia Economic Insight report for quarter two of 2015, Scott
Corfe, economic advisor at the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), said the world is working
towards green growth and Vietnam should follow this trend.
According to Corfe, countries need to restructure their economies with a gradual shift from manufacturing to services, develop
manufacturing industries using less energy, invest more in renewable energy and work out viable plans to protect the environment.
While the first two targets require certain development stages of the economy, Vietnam has an opportunity to realize the third target
as the country holds much potential for renewable energy. However, the renewable energy output in Vietnam remains modest while
the country still opts for development of coal-fueled thermal power plants due to low costs.
Christoph Schill from the Green Growth Sector Committee at the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) shared
Corfe’s view, saying thermal power plants are still preferred in Vietnam’s power development plans. In particular, under the Power
Master Plan VII, coal-fired thermal power facilities are designed to generate around 36,000 MW, accounting for 46.8% of total
electricity output in 2020. The capacity of thermal power will rise to 75,000 MW in 2030, or 56.4% of the total.
The bigger share of thermal power is unreasonable as this will place bigger impact on the environment. A study of the World Bank
showed Vietnam is capable of producing wind power of around 513,000 MW while the wind power capacity is a mere 48.2 MW now
and is expected to increase to 1,000 MW in 2020.
To ease environmental pollution, Vietnam needs to seriously consider more investments in renewable energy.
Schill said Vietnam has huge potential for solar and wind energy development and foreign investors have technologies and capital.
However, they prefer renewable energy projects in other Southeast Asia countries.
Schill explained the buying price of wind power in Vietnam is only 7.8 U.S. cents per kWh, which is much lower than 19 U.S. cents
in Thailand and 21.8 cents in the Philippines.
Besides, investors are required to sell electricity to Vietnam Electricity Group (EVN) and it is time-consuming for them to negotiate
power purchase deals with the country’s sole electricity buyer.
According to experts, Vietnam will find it difficult to woo more investors to renewable energy projects until the nation adjusts up the
buying price of renewable energy to the same levels of regional countries and EVN’s electricity purchase negotiation process is
transparent.
Study shows investors care about costs, human resources in Vietnam
* Foreign companies rank the availability of skilled labor, costs, domestic market conditions and policies of the Government more
important than energy when they decide to invest in Vietnam, according to a recent study released by EuroCham’s the Green Growth
Sector Committee and the International Institute for Sustainable Development (IISD).
The study indicated that foreign companies considered energy as the least important among the ten factors for their decisions to
invest in Vietnam.
According to the committee, a majority proportion of respondents said they could bear nominal power tariff increases of 15% or
more a year before planning future investments and more than 65% could cope with price rises of over 10% per year.
Companies are concerned more about stable electricity supply than prices. Up to 65% of respondents said they are not satisfied with
power supply and two-thirds have invested in back-up power sources. Some 73% said unstable power supply rather than power price
increases had affected the country’s competitiveness in attracting investors over time.
The committee said Vietnam should ensure stable power supply and long-term plans for green power sources. However, this can only
be achieved in case of higher power buying prices to attract more private investments and improve a legal framework for investments
in this sector.
The study was conducted with the foreign business community and 150 companies in collaboration with organizations in Vietnam.

7. Tín hiệu vui cho ngành năng lượng tái tạo – Báo Mới – 18 June, 2015
http://www.baomoi.com/Tin-hieu-vui-cho-nganh-nang-luong-tai-tao/45/16869369.epi

Tín hiệu vui cho ngành năng lượng tái tạo
Sắp đến, các doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng tái tạotại Việt Nam có thể sẽ thuận lợi hơn trong
việc nhập thiết bị công nghệ cũng như bán sản phẩm cho khách hàng của mình sau khi Hiệp định thương
mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Namđược ký kết.
Đức Tâm
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Các doanh nghiệp trao đổi với bà Jana Herceg bên lề hội thảo - Ảnh: Đức Tâm
Thông tin nêu trên được chia sẻ trong hội thảo “Liệu FTA EU - VN sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế
nào?” vào chiều 18-6 tại TPHCM. Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ
chức.
Phát biểu tại hội thảo, bà Jana Herceg, Bí thư thứ nhất, Phó trưởng ban Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên
Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam chia sẻ: “Thỏa thuận phát triển nguồn năng lượng bền vững tại Việt Nam là
một phụ lục trong FTA EU - VN. Thỏa thuận này bao gồm hai điểm quan trọng, đó là yêu cầu đối xử công bằng
đối với các tác nhân tham gia vào lĩnh vực RE và yêu cầu giảm thuế dần về 0% đối với các thiết bị công nghệ
xanh”.
Theo bà Herceg, việc đàm phán tháo gỡ các gút mắc để phát triển RE ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng sau một
thời gian thuyết phục Việt Nam, đến nay, về cơ bản, tất cả các vấn đề chính liên quan đến thỏa thuận đã được hai
bên thống nhất. Bà cũng kỳ vọng quá trình đàm phán sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay.
“Sau khi kết thúc quá trình đàm phán, hai bên sẽ mất thêm khoảng 4 – 6 tháng để chuẩn bị trước khi ký kết chính
thức thỏa thuận tự do thương mại (FTA)”, bà Herceg nói và giải thích rằng EU có đến 24 thành viên nên nội dung
FTA cũng cần phải dịch đầy đủ sang 24 ngôn ngữ. Đây cũng là một phần lý do làm việc chuẩn bị kéo dài vài
tháng.
Theo ông Robert Kramreiter, Giám đốc công ty TNHH Công Nghệ Tương Lai Việt Nam, khi việc đầu tư và kinh
doanh năng lượng tái tạo được đưa vào thảo luận trong FTA và các vấn đề chính hầu như đã được giải quyết theo
như bà Herceg nói thì đó là một tin vui.
Ông Kramreiter bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể bán hàng trực tiếp cho
doanh nghiệp mà không phải thông qua EVN bởi như vậy rất tốn thời gian, chưa kể đến nhiều rủi ro khác.
Liên quan đến việc thúc đẩy phát triển RE, ông Christoph Schill, Phó chủ tịch Ủy ban tăng trưởng xanh thuộc
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, đưa ra 4 khuyến nghị để phát triển năng lượng tái tạo mà thật ra cũng
là để tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu kinh doanh tại Việt Nam.
Bốn kiến nghị bao gồm: Bãi bỏ kiểm soát để thúc đẩy triển khai năng lượng bền vững như cho phép mua bán điện
trực tiếp; Ban hành lộ trình giá điện; Ban hành luật, hướng dẫn chi tiết về các chính sách hỗ trợ và ưu đãi như quy
định về thỏa thuận mua điện sinh khối, điện mặt trời … từ doanh nghiệp sản xuất; có chế độ ưu đãi đối với cá
nhân hoặc doanh nghiệp tự trang bị RE cho nhu cầu của chính mình.
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Ông Schill cho biết bốn khuyến nghị này cũng sẽ đưa vào Sách Trắng sắp đến của EuroCham.
Khi nhiều người tập trung nói nhiều về nguồn năng lượng xanh thì ông Xavier Denoly – Giám đốc Schneider
Electric Việt Nam đề cập đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả, một khía cạnh quan trọng khác đóng góp vào quá
trình tăng trưởng xanh. Ông cho rằng phần lớn các thiết bị và công trình điện tại Việt Nam khi lắp đặt và sử dụng
chưa chú ý đến hiệu quả sử dụng. Về ngắn hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là điều Việt Nam nên
và có thể làm được. Theo ông, về trung, thậm chí dài hạn, Việt Nam cần giáo dục người tiêu dùng kiến thức về sử
dụng năng lượng hiệu quả.
8. EU FTA to unlock green-growth – Vietnam News – 19 June, 2015
http://vietnamnews.vn/economy/271921/eu-fta-to-unlock-green-growth.html

EU FTA to unlock green-growth

Viet Nam would be able to profit from the EU's successful experience in developing a renewable
energy sector, Herceg said. — Illustrative image/ Photo VNA

HCM CITY (VNS) — The free trade agreement being negotiated between Viet Nam and the EU is expected to encourage businesses
to reform and update technology, an important factor in promoting green growth in the country, according to the deputy chairman of
the HCM City People's Committee.
Tat Thanh Cang, speaking at a briefing organised by EuroCham and its Green Growth Sector yesterday in HCM City, said that Viet
Nam should target green growth to ensure sustainable development.
"In Viet Nam, green growth mainly includes sustainable production and consumption, reduction of greenhouse gas emissions,
greening business activities business via environmentally-friendly advanced technologies, building sustainable infrastructure, and
reforming economic instruments," Cang said.
To achieve the green growth target, however, other goals should be met, he said.
Management agencies, businesses and the public must all be part of the national effort, he added.
He said that challenges exist in implementing green growth, particularly in funding, regulation and education.
A large source of investment capital, for example, is needed for environmentally friendly technologies.
Vietnamese enterprises, most of which are small- and medium-sized companies, do not have sufficient capital for such investment.
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Cang suggested the Government issue new policies to help SMEs, especially in tax, credit policies and administrative procedures.
This would help them access loans more easily to update technologies.
He said that schools, hospitals and residents also need to be better informed about environmental protection, and suggested that Viet
Nam learn from other countries, including the EU.

Long process

The EU-Viet Nam free trade agreement began three years ago, and has gone through 13 rounds of negotiation.
Speaking at the briefing yesterday, Jana Herceg, deputy head of the economics and trade section at the EU Delegation to Viet Nam,
said the most recent round of the FTA was held in Brussels.
"We are now hopefully approaching the final stage of these negotiations," she said.
Herceg said that Commissioner Cecilia Malmstrom and her Vietnamese counterpart Minister Vu Huy Hoang, who met recently in
Kuala Lumpur for the EU-ASEAN Economic Minister Meeting, said negotiations were expected to conclude this summer.
"They are meeting in Brussels next week and we can expect further progress in the discussions," Herceg said.
Agreement has been reached on tariffs and provisions on trade and sustainable development, she said. This includes commitments to
core International Labour Organisation standards and conventions as well as multilateral environmental agreements.
Negotiations, however, continue on a Green Tech Annex, which is expected to foster trade and investment to promote energy
generation from renewable and sustainable non-fossil fuels, according to Herceg.
Under the Green Tech Annex, tariffs would be reduced or removed for products that are relevant for this sector. In addition, all the
parties involved would have regulatory convergence in the renewable energy sector (solar, wind, biomass), Herceg said.
Trade in the renewable energy sector would be beneficial to all countries in the FTA, and clear rules would provide better trade
opportunities and instill investor confidence.
Viet Nam would be able to profit from the EU's successful experience in developing a renewable energy sector, Herceg said.
"It is our aim to conclude the Annex, which would contain specific rules for the renewable energy sector on non-discriminatory
treatment in general (licensing and authorisation procedures), on local content in particular, and on the use of standards. In addition,
we want to foster cooperation in this sector to bring about further regulatory convergence," she said.
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Eurocham said the FTA would have a positive impact on trade for Viet Nam. In 2013, the EU was not only one of Viet Nam's biggest
trade partners, with a total value of trade in goods of 27.6 billion euros, it was also among the biggest investors in Viet Nam, with
1,810 foreign development investment projects. — VNS

9.

EVFTA sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh tại Việt Nam – Vietnam Plus – 18 June, 2015
http://www.vietnamplus.vn/evfta-se-thuc-day-linh-vuc-tang-truong-xanh-tai-viet-nam/328563.vnp

EVFTA sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh tại Việt
Nam
MỸ PHƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 18/06/15 17:15 BẢN IN

Sản xuất đồ gỗ nội thất gia dụng cao cấp xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Tại Hội nghị "Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào,"
do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6, các
chuyên gia đã cập nhật thông tin mới nhất về quán trình đàm phán và kết quả của EVFTA.
Đánh giá về tác động của EVFTA, đại diện EuroCham cho rằng hiệp định này có khả năng thúc đẩy việc gỡ bỏ các rào
cản thương mại và tăng cường phát triển các điều kiện phù hợp cho sự tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng để thống nhất về một Hiệp định thương
mại tự do, được kỳ vọng sẽ tác động quan trọng đến quan hệ thương mại và đầu tư hai bên.
Những số liệu về thương mại và đầu tư trong những năm gần đây cũng cho thấy những tác động tích cực của EVFTA
đối với sự phát triển về mối quan hệ kinh tế của hai bên. Cụ thể, năm 2013 cộng đồng đồng châu Âu không những là
một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa thương mại là 27,6 tỷ euro, mà
còn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 1.810 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Theo các chuyên gia dự đoán, FTA sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các hoạt động thương mại và đầu tư của doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam, điển hình là việc xóa bỏ các loại thuế nhập khẩu đối với hầu hết các hàng hóa từ châu Âu.
Hiệp định này cũng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt trong lĩnh
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vực năng lượng sạch và tăng trưởng xanh. Hiệp định cũng sẽ góp phần tăng cường hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi
cho hàng hóa và đối tác Việt Nam tại châu Âu.
Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng
sạch, với nhiều nguồn năng lượng tái tạo mà có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng
của quốc gia.
Tuy nhiên, tiến trình triển khai phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, nên rất cần nhưng giải pháp
về công nghệ và vốn để đẩy mạnh việc phát triển ngành này hơn nữa; trong đó, EVFTA sẽ góp phần tích cực để thúc
đẩy thị trường năng lượng sạch ở Việt Nam, tạo ra những cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp châu Âu với lợi thế về công
nghệ cao và năng lực tài chính./.
10. Cơ hội thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TPHCM – Báo Mới – 18 June, 2015
http://www.baomoi.com/Co-hoi-thuc-day-tang-truong-xanh-tai-TPHCM/45/16869733.epi

Cơ hội thúc đẩy tăng trưởng xanh tại TPHCM
(Chinhphu.vn) - Tăng trưởng xanh mở ra nhiều cơ hội thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch
vụ có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo; các sản phẩm đạt chứng chỉ bền vững.

Ảnh: VGP/Lê Anh
Ngày 18/6 tại TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Hội thảo
“Hiệp định thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào?".
Theo các chuyên gia, FTA Việt Nam-EU được thông qua sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến, hiện đại hóa công nghệ,
nhờ đó đẩy mạnh năng suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất. Đồng thời, thúc đẩy năng lực sản xuất, tính
cạnh tranh của DN trong nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham cho biết, các DN châu Âu mong muốn FTA Việt Nam-EU sớm được
thông qua để có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch EuroCham cho biết, trong vòng 5 năm tới, EU sẽ
dành khoảng 350 triệu Euro đầu tư phát triển tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Theo bà Jana Herceg, Phó Ban Kinh tế và Thương mại của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, các
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DN châu Âu đầu tư tăng trưởng xanh hướng tới 4 nhóm chính là: Năng lượng tái tạo; tiết kiệm năng lượng; công
trình bền vững; xử lý nước và rác thải. Đây là những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển theo
hướng bền vững của TPHCM.
Tuy nhiên, theo EuroCham, để có thể thu hút nhiều DN châu Âu đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tại Việt
Nam nói chung và TPHCM nói riêng, Việt Nam cần có những cơ chế thương mại đủ sức hấp dẫn, khuyến khích
các DN nước ngoài đầu tư. Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều cơ chế, chính sách cũng như Luật về lĩnh vực năng
lượng tái tạo, một lĩnh vực rất quan trọng trong tương lai, nhằm đảm bảo ổn định năng lượng một cách bền vững.
Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nhận thức được các lợi ích từ FTA Việt Nam-EU
đối với tăng trưởng xanh, Thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cũng như mong muốn cụ thể để cùng
EuroCham thực hiện hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh.
Theo đó, TPHCM đã triển khai nghiên cứu danh mục hàng hóa và dịch vụ môi trường của nhiều nước, từ đó xây
dựng phương án đối với danh mục này; đồng thời đưa ra quan điểm của mình về vấn đề môi trường, ủng hộ các
xu hướng áp dụng các biện pháp môi trường trong thương mại nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm tiêu hao
năng lượng, giảm cường độ phát thải nhà kính cho một số ngành, lĩnh vực trọng tâm của Thành phố.
Thành phố cũng tạo mọi điều kiện khuyến khích DN nghiên cứu, đổi mới đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ
hiện đại, thân thiện với môi trường vào sản xuất; ban hành 6 chương trình đột phá để thực hiện mục tiêu tăng
trưởng xanh: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chương trình giảm ùn tắc giao thông; chương trình giảm ô
nhiễm môi trường; chương trình cải cách hành chính; chương trình nhân cao chất lượng nguồn nhân lực; chương
trình giảm ngập nước.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, trong thời gian tới, EuroCham sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phối
hợp thực hiện nhằm cải thiện và phát triển các điều kiện cần thiết thúc đẩy tăng trưởng xanh cho TPHCM.
Lê Anh
11. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh – Quân đội nhân dân Online – 20 June, 2015
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/thuc-day-tang-truong-tin-dung-xanh/365012.html

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh
QĐND - Thứ bảy, 20/06/2015 | 8:15 GMT+7

QĐND - Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi
trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Tác động của
biến đổi khí hậu tại Việt Nam đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát
triển bền vững của đất nước. Trước những vấn đề trên, Chính phủ đã triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật
các kịch bản ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao, nhấn mạnh mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự phát
triển bền vững, đồng thời thừa nhận biến đổi khí hậu là một thách thức chung đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Hệ thống tài
chính ngân hàng, một mắt xích quan trọng trong việc quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội, đóng vai
trò quan trọng trong việc hỗ trợ các khu vực kinh tế hoạch định nhằm phát triển kinh tế bền vững. Tại Kế hoạch hành động, Thủ
tướng Chính phủ đã giao NHNN chủ trì thực hiện: “Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế về tài chính và tín dụng cho phù hợp
với những mục tiêu tăng trưởng xanh; tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho các ngân hàng thương mại và các tổ
chức tài chính trong hoạt động tài chính-tín dụng xanh. Xây dựng và phát triển các dịch vụ tài chính-ngân hàng hỗ trợ các doanh
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nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh”.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, ngay từ năm 2015, hoạt động cấp tín dụng của ngành ngân
hàng cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; cải thiện chất lượng môi
trường và bảo vệ sức khỏe con người, bảo đảm phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế tín
dụng cho phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh; tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh
thân thiện với môi trường và xã hội, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, qua đó thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền
vững.
Hiện NHNN đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức có liên quan để tìm kiếm cơ chế hỗ trợ, tăng cường vốn và năng
lực, nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện, triển khai các chương trình tín dụng xanh. Đồng thời, tiếp tục hợp tác với các tổ
chức tài chính phát triển quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bền vững, tín dụng xanh để nâng cao năng lực chuyên
môn cho nhân lực ngành ngân hàng trong lĩnh vực còn tương đối mới mẻ đối với thị trường Việt Nam.
DƯƠNG TỬ

12. EU sẽ hỗ trợ TPHCM phát triển tăng trưởng xanh – HCM CityWeb – 19 June, 2015
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EU sẽ hỗ trợ TPHCM phát triển tăng trưởng xanh
(HCM CityWeb) – Ngày 18-6, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Hội thảo
“Hiệp định thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào?". Phó Chủ tịch UBND
TP Tất Thành Cang đã tham dự hội thảo.

Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham, cho biết các DN châu Âu mong muốn FTA Việt Nam-EU sớm được thông
qua để có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Trong vòng 5 năm tới, EU sẽ dành khoảng 350 triệu Euro đầu tư phát
triển tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Khi được thông qua, FTA Việt Nam-EU sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến, hiện đại hóa công nghệ, nhờ đó đẩy mạnh năng
suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất; đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của doanh nghiệp
(DN) trong nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Theo EuroCham, các DN châu Âu đầu tư tăng trưởng xanh hướng tới 4 nhóm chính là: Năng lượng tái tạo; tiết kiệm
năng lượng; công trình bền vững; xử lý nước và rác thải. Đây là những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với định hướng phát
triển theo hướng bền vững của TP. Tuy nhiên, để có thể thu hút nhiều DN châu Âu đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng
xanh tại Việt Nam nói chung và TP nói riêng, Việt Nam cần có những cơ chế thương mại đủ sức hấp dẫn, khuyến khích
các DN nước ngoài đầu tư.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang cho biết nhận thức được các lợi ích từ FTA Việt NamEU đối với tăng trưởng xanh, TP đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cũng như mong muốn cụ thể để cùng EuroCham thực
hiện hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh.
TP cũng tạo mọi điều kiện khuyến khích DN nghiên cứu, đổi mới đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại,
thân thiện với môi trường vào sản xuất; ban hành 6 chương trình đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh:
Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chương trình giảm ùn tắc giao thông; chương trình giảm ô nhiễm môi trường;
chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình giảm ngập nước.
Phó Chủ tịch Tất Thành Cang mong muốn trong thời gian tới, EuroCham sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thực
hiện các chương trình, dự án nhằm cải thiện và phát triển các điều kiện cần thiết thúc đẩy tăng trưởng xanh cho TP.
Minh Thư
13. “Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam sẽ thúc đẩy lĩnh vực tăng trưởng xanh như thế nào?” – Kinh tế Việt Nam – 20
June, 2015
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(VEN) - Đó là chủ đề của buổi hội thảo vừa diễn ra tuần qua tại TP.Hồ Chí Minh, do Hiệp hội Doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức.
Hội thảo vinh dự có sự tham dự của ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch, UBND TP. Hồ Chí Minh. Ông Tất Thành Cang
đã có bài phát biểu về những kỳ vọng và cơ hội của lĩnh vực tăng trưởng Xanh tại Việt Nam.
Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bà Jana Herceg, Phó Ban Kinh tế và Thương mại đã chia sẻ thông
tin về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam.
Các đơn vị tham gia từ cả hai phía châu Âu và Việt Nam đã sôi nổi tham gia vào cuộc đối thoại xoay quanh chủ đề
chính cũng như những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp châu Âu với các lợi thế về công nghệ cao và năng lực tài
chính, để đóng góp cho sự phát triển năng lượng bền vững của quốc gia.
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng sạch, với nhiều nguồn năng lượng tái tạo có thể được
sử dụng để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của quốc gia. Mặc dù đã có một số thành công bước đầu,
việc triển khai phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam vẫn còn ở mức rất hạn chế. Do đó, vai trò của khối doanh
nghiệp châu Âu với các giải pháp về công nghệ và vốn là cần thiết cho nhu cầu cung cấp điện năng của Việt Nam.
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng để thống nhất về một Hiệp định thương
mại tự do, được kì vọng sẽ có tác động quan trọng tới quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên. Có thể nhận thấy rõ
ràng những tác động tích cực của hiệp định này thông qua các số liệu về thương mại và đầu tư. Năm 2013, cộng đồng
châu Âu không những là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa thương mại
là 27,6 tỷ EUR, mà còn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với 1.810 dự án đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI).
Bên cạnh đó, hiệp định này dự kiến sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các hoạt động thương mại và đầu tư của doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Một ví dụ điển hình là việc xóa bỏ các loại thuế nhập khẩu đối với hầu hết các hàng hóa
từ châu Âu. Hiệp định cũng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt trong
lĩnh vực năng lượng sạch và tăng trưởng xanh. Thêm nữa, hiệp định cũng sẽ góp phần tăng cường hợp tác và cơ hội tiếp
cận thị trường cho các hàng hóa và đối tác Việt Nam tại châu Âu. /.
Mỹ Phụng

Printed Newspaper
1.

EU-Vietnam FTA to benefit renewable energy investors – June 19th, 2015
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