Will European Union - Vietnam
Free Trade Agreement unlock the green growth market
in Vietnam?
Liệu Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu – Việt Nam
góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam?

18th June 2015
InterContinental Asiana Saigon

Presentation Overview
Tổng quan phần trình bày
• Ms. Jana Herceg
Deputy Head, Economics & Trade Section, Delegation of the European Union
to Vietnam
Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế & Thương mại, Phái đoàn Liên minh Châu Âu
tại Việt Nam
• Mr. Tat Thanh Cang
Vice Chairman, Ho Chi Minh City People’s Committee
Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
• Mr. Christoph Schill
Vice Chairman, EuroCham Green Growth Sector Committee
Phó Chủ tịch, Ủy ban Tăng trưởng xanh, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại
Việt Nam
• Mr. Xavier Denoly
Country President, Schneider Electric Vietnam
Chủ tịch, Schneider Electric Vietnam

EU – Vietnam Free Trade Agreement
Insights and Update
Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu – Việt Nam
Quan điểm và Thông tin cập nhật
Ms. Jana Herceg
Deputy Head, Economics & Trade Section
Delegation of the European Union to Vietnam
Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế & Thương mại,
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

FTA Background
Tổng quan FTA
• European Union commitment:

• Cam kết Ủy ban Châu Âu:

- climate change

- Biến đối khí hậu

- economic & energy security

- Kinh tế & an ninh năng lượng

• Green Goods initiative

• Sáng kiến Hàng hóa Xanh

• Bilateral negotiations on trade
agreements and sustainable
development

• Đàm phán song phương về thỏa
thuận thương mại và phát triển
bền vững

• e.g. Sustainable Energy
development in Vietnam

• VD: Phát triển năng lượng bền
vững tại Việt Nam

FTA, TPP etc.?
Tại sao FTA, TPP v.v?
• Vietnam & ASEAN as fast
growing economies & great
potential
• Other countries’ FTAs
• ASEAN Economic Community
• Trans Pacific Partnership
• Goal = region-to-region FTA
ACCESS
• vision and priority from VN side
• long term development strategy
• June 2012 EU-VN FTA
negotiations’ start (13 rounds!)
• Commissioner Malmstroem &
H.E. Minister Hoang (next week
in Brussels)

• Vietnam & Đông Nam Á là nền
kinh tế tăng trưởng nhanh và
nhiều tiềm năng
• FTA ở các quốc gia khác
• Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á
• Hợp tác xuyên Thái Bình Dương
• Mục tiêu = FTA vùng – vùng
MỨC ĐỘ TIẾP CẬN
• Tầm nhìn và ưu tiên từ phía Việt
Nam
• Chiến lược phát triển lâu dài
• Tháng 6/ 2012: EU-VN FTA đàm
phán bắt đầu (13 vòng!)
• Ủy viên Malmstroem & Bộ trưởng
Hoàng (tuần sau ở Brussels)

Current stage summary
Tổng quan tiến trình hiện tại
• VN interests: textiles,
footwear, fisheries, agriculture
• EU’s key interests: automotive,
beverages, banking,
transportation, government
procurement, IPR, SOE
• Balance of interests &
sensitive areas
• Green Growth
• Environment
• Clean Technologies

• Lĩnh vực quan tâm VN: dệt may,
da giầy, nghề cá, nông nghiệp
• Lĩnh vực quan tâm Châu Âu:
công nghiệp ô tô, đồ uống, ngân
hàng, vận tải, mua sắm chính
phủ, quyền sở hữu trí tuệ,
doanh nghiệp nhà nước
• Độ cân bằng của các mối quan
tâm và khu vực nhạy cảm
• Tăng trưởng xanh
• Môi trường
• Công nghệ sạch

Trade & Sustainable Development
Thương mại & Phát triển bền vững

• Tariffs: ambitious deal
materialising
• Trade & SD: have already
been agreed
• ILO, Environment standards

• Thuế: kế hoạch đầy tham vọng
đang được hiện thực hóa
• Thương mại & PTBV: đã đạt được
thỏa thuận
• Tiêu chuẩn lao động quốc tế, môi
trường

 Prevent ‘race to the bottom’
 Support & promote SD
goals, CSR, Eco-labels
 Green Tech Annex:
renewable & sustainable
ENERGY

 Ngăn ngừa ‘cạnh tranh đến cạn
kiệt’
 Hỗ trợ & thúc đẩy mục tiêu phát
triển bền vững, trách nhiệm xã hội
doanh nghiệp, nhãn sinh thái
 Phụ lục Công nghệ Xanh: NĂNG
LƯỢNG tái tạo và bền vững

Trade & Sustainable Development
Thương mại & Phát triển bền vững

+ reduce or remove tariffs
+ regulatory convergence
(solar, wind, biomass etc.)
+ stable and predictable legal
basis

+ giảm thiểu hoặc xóa bỏ hàng
rào thuế quan
+ hội tụ thể chế (năng lượng
mặt trời, năng lượng gió, năng
lượng sinh khối v.v.)
+ cơ chế luật pháp ổn định và
có tính dự báo

Trade & Sustainable Development
Thương mại & Phát triển bền vững

+ boosting trade in RE sector
+ investor confidence & nondiscriminatory treatment
(EU-Singapore FTA specifics
on general & local content)

THANK YOU!

+ thúc đẩy thương mại trong
ngành năng lượng tái tạo
+ niềm tin nhà đầu tư & nguyên
tắc không phân biệt đối xử (
FTA EU-Singapore chi tiết về
các nội dung chung và địa
phương)

XIN CẢM ƠN!
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Sector Committee Overview
Tổng quan về Tiểu ban
• Green Growth Sector Committee
(GGSC) established mid-2014.
• Goal is to develop favorable
conditions for private sector
investment in:
– Renewable Energy
– Energy Efficiency
– Sustainable (Green) Buildings
– Water and Waste Treatment

• Tiểu ban Tăng trưởng xanh
(GGSC) thành lập giữa năm 2014.
• Mục tiêu: phát triển các điều kiện
thuận lợi cho đầu tư tư nhân trong
lĩnh vực:
– Năng lượng tái tạo
– Tiết kiệm năng lượng
– Công trình bền vững (Xanh)
– Xử lý nước và rác thải

Vietnam has
doubled
power supply
every 6 years
How can
sustainable
energy help
with the next
doubling by
2020?

kWh/ đầu người

Power Demand Increase
Nhu cầu điện năng tăng
Nguồn cung
ứng điện năng
Việt Nam tăng
gấp đôi sau mỗi
6 năm
Làm cách nào
để năng lượng
bền vững có
thể hỗ trợ nhu
cầu trong
những năm tới
trước 2020?

Status and Challenges
Thực trạng và Thách thức
Thực trạng:
Current baseline:
• Fast growing demand for power
• Nhu cầu năng lượng tăng nhanh
• Prioritization of low cost sources of
• Ưu tiện năng lượng giá thấp (thủy điện,
electricity (hydro, coal)
than)
• 7.5-7.8 billion USD annual
•7.5-7.8 tỷ USD đầu tư hàng năm cần cho
investment needed to 2020
tới năm 2020
Realistic uses of sustainable energy: Sử dụng NL bền vững một cách thiết thực:
• Direct sales from power plant owners
• Bán điện trực tiếp từ chủ sở hữu nhà máy
to factories
điện tới các nhà máy sản xuất
• Peak load reduction through roof-top
• Giảm tải điện giờ cao điểm thông qua sử
solar panels
dụng tấm năng lượng mặt trời
Benefits:
Lợi ích:
• Fast implementation (solar PV < 9
• Lắp đặt nhanh (Tấm NLMT < 9 tháng, NL
months, wind < 2 years)
gió < 2 năm)
• Less imported coal = less currency
• Giảm nhập khẩu than = giảm rủi ro tiền tệ
& commodity price risk
& giá hàng hóa

Status and Challenges
Thực trạng và Thách thức
Key barriers that prevent sustainable energy development:
Các rào cản chính cho phát triển năng lượng bền vững
 Low or no feed-in tariff for clean energy sources / Thấp hoặc không có mức giá bán điện
năng cho các nguồn năng lượng sạch
 Financial status / creditworthiness of EVN / Khả năng tài chính/ mức độ đáng tin cậy của
EVN
 Slow market deregulation, e.g. direct power sales / Chậm triển khai bãi bỏ kiểm soát thị
trường, VD: bán điện trực tiếp
 Transparency and policy dialogue / Tính minh bạch và đối thoại chính sách
 Absence of a 5 to 10 year roadmap of power pricing / Thiếu lộ trình giá điện 5 – 10 năm
 Legal uncertainty: no “renewable energy law” / Luật pháp thiếu ổn định: không có “luật năng
lượng tái tạo”
 Individual support policies not followed by guidance for investors (e.g. Decision 31 and 24)
or incentives difficult to obtain. / Các chính sách hỗ trợ đơn lẻ không bao gồm hướng dẫn cho
nhà đầu tư (VD: Quyết định 31 và 24) hoặc các chính sách ưu đãi khó đạt được.

Recommendations
Khuyến nghị
• Deregulate implementation of
sustainable energy
e.g.: allow direct power purchase

• Bãi bỏ kiểm soát để thúc đẩy triển
khai năng lượng bền vững
VD: cho phép mua điện trực tiếp

• Publish a power pricing roadmap
e.g.: Roadmap of retail power price

• Ban hình lộ trình giá điện
VD: Lộ trình giá điện bán lẻ

• Issue detailed guidance for support
policies and incentives
e.g.: circular with standard PPA for
biomass, waste-to-energy

• Ban hành hướng dẫn chi tiết về các
chính sách hỗ trợ và ưu đãi policies
and incentives
VD: thông tư về Thỏa thuận mua điện tiêu
chuẩn đối với NL sinh khối, NL từ rác thải

• Further Incentivise captive power
generation
e.g.: allow accelerated depreciation
of solar PV plants

• Tăng cường ưu đãi sản xuất điện có
khống chế
VD: cho phép tính khấu hao tích lũy cho
các nhà máy điện mặt trời

Other fields of Green Growth Investment
Lĩnh vực khác trong Đầu tư Tăng trưởng xanh

Các thách thức tương tự:

Similar challenges when it comes to:
-

Wastewater treatment
Recycling business opportunities
High technology & quality packaging
Pollution control
Traffic & Public transport
Waste treatment & waste-to-energy
Construction materials
“Green services”
Industrial energy efficiency

-

Xử lý nước thải
Cơ hội tái chế
Đóng gói bao bì chất lượng và công
nghệ cao
Kiểm soát ô nhiễm
Giao thông và phương tiện công cộng
Xử lý rác thải và sản xuất năng lượng
từ rác thải
Vật liệu xây dựng
“Dịch vụ xanh”
Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
công nghiệp
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