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Hiện trạng về khuyến khích đầu tư bền vững và  cơ hội 
cho các công ty châu Âu tại Việt Nam 

Châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư tăng ổn định, đàm phán Hiệp định Thương 

mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam đang tiến triển. Nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp châu Âu cũng 

đầu tư đáng kể vào các nước Đông Nam á, chẳng hạn năm 2011, vốn FDI vào Việt Nam là 1,767 tỷ USD. 
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Đầu tư dự kiến trong 2013 

  Tăng mạnh 7% 

  Tăng nhẹ 27% 

  Duy trì mức cũ 37% 

  Giảm nhẹ 13% 

  Giảm sâu 11% 
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Triển vọng kinh doanh 2013:       Số đơn đặt hàng/doanh thu (trung bình) 

Các doanh nghiệp châu Âu vẫn khá 
thận trọng tại Việt Nam, tuy nhiên rất 
kỳ vọng vào tương lai và sẵn sàng đầu 
tư khi thị trường khởi sắc! 

Lĩnh vực kinh doanh tiềm năng cho đầu tư dài và trung hạn tại Việt Nam mà châu Âu có 
chuyên môn sâu và kinh nghiệm kinh doanh: Năng lượng tái tạo; Xử lý nước thải, rác thải; 
Y tế, Dịch vụ, Giáo dục, Cơ sở hạ tầng và cung cấp năng lượng: PROSPECTS of a 90mio 
consumer market & exports! 



 

source: AEBSummit, Frank Debets, PwC 



• Vận động, Trình bày và Khuyến cáo 

– Đối thoại cấp cao 

– Chuẩn bị các đề xuất, khuyến nghị gửi tới các bên liên quan tại Việt Nam, ASEAN và EU về 
các lĩnh vực đặc biệt quan tâm (chứng nhận, năng lượng, y tế, phát triển vùng v.v…)  

– Sau sự kiện này các hoạt động tiếp theo cùng với các bên liên quan sẽ được thực hiện để vận động triển 
khai (thông qua EuroCham) 

 

• Mở rộng tầm nhìn, Nâng cao nhận thức và Tổ chức tranh luận 

– Hơn 1000 đại biểu từ Châu Âu, ASEAN và Việt Nam bao gồm các doanh nhân, chính khách và các tổ chức 
phi chính phủ… 

– Thông tin được lan tỏa nhờ 6 đối tác truyền thông và báo chí 

– Hội thảo cung cấp các tuyên bố quá thông cáo báo chí và khu vực tác nghiệp riêng cho báo chí 

– Ability to showcase green company profiles and s and relevant decision makers from politics and business 

– Hơn 10.000 cú nhấp chuột trên website 

 
 

   Ngày 19 – 20 Tháng 9 năm 2013    

          tại khách sạn Melia Hà Nội: Hội thảo và Triển lãm Green-Biz lần thứ 3
  (vào cửa tự do) 

Sự kiện quan trọng hàng đầu tại Việt Nam về Giải pháp doanh nghiệp xanh 

 



further topics and sessions: 

 Food, Nutrition, Health 

 Urbanism & Infrastructure 

 Transportation 

 Education & Mindset  

 Resources  

     energy, waste, water 

 Renewables in Vietnam 

 Jobs & Requirements  

 Awarding Students 

 Closing Panel with  

           KEYFINDINGS &  

     RECOMMENDATIONS  

     to VN decision-makers 

 

              also supporting: 
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Thank you for your attention! 
...please feel free to ask questions... 

EuroCham’s Green-Biz Project Team                Mr. Christoph Schill 
G/F, Sofitel Plaza                 EuroCentre 
1 Thanh Nien, Hanoi, Vietnam    49 Mac Dinh Chi St., HCMC 
Tel: (84-4) 3715 2228                 Tel: (84) 093 665 8805  
Fax: (84-4) 3715 2218                                                Fax: (84-8) 3827 2743 
Skype: GreenBiz2013        Email: greenbiz@eurochamvn.org 

Websites: www.greenbiz2013.com             www.eurochamvn.org  


