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SINGAPORE, 15 tháng 06 năm 2016 - Hôm nay, Liên minh Châu Âu
(EU) ra mắt Chương trình Kinh doanh EU (EU Business Avenues) tại
Đông Nam Á với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
đến từ châu Âu nắm bắt những cơ hội kinh doanh tiềm năng đang phát
triển vô cùng mạnh mẽ trong khu vực. Được xây dựng theo mô hình
dịch vụ hỗ trợ môi giới và kinh doanh thành công của EU Gateway,
sáng kiến này được EU tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh lâu
dài tại khu vực Đông Nam Á. Chương trình mới được triển khai này sẽ
tập trung vào hỗ trợ chuỗi 20 hoạt động kinh doanh kéo dài một tuần
cho 1000 SME Châu Âu thuộc các lĩnh vực khác nhau tại Đông Nam Á
trong năm năm tới.
Tiến sĩ Michael Pulch, Đại sứ Châu Âu tại Singapore, cho biết: “Đông
Nam Á là khu vực có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với
các doanh nghiệp châu Âu, nhờ có tầng lớp trung lưu phát triển mạnh
mẽ, dân số ở độ tuổi lao động có học thức và có tay nghề cao, có thể
hỗ trợ nhu cầu kinh doanh cũng như cung cấp một nền tảng thích hợp
cho các cơ sở sản xuất.
“Tôi tin rằng những mối quan hệ hợp tác mà EU Business Avenues
mang đến trong chương trình Đông Nam Á sẽ đem lại lợi ích cho cả
SME Châu Âu và các đối tác Đông Nam Á; các công ty EU sở hữu bí
quyết công nghệ và kinh doanh có thể phát triển và thúc đẩy mạnh hơn
các ngành kinh tế và cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực.”
Ông TeoSiong Seng, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore
(SBF), cũng đồng tình với quan điểm này. "EU đóng vai trò quan trọng
trong lĩnh vực thương mại, đầu tư của chúng tôi và trong nền kinh tế
toàn cầu. Sau khi chứng kiến những bước tiến đạt được khi hợp tác
cùng nhau trong giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi rất vui mừng khi được
tiếp tục hỗ trợ chương trình mới sẽ kéo dài năm năm này. Chương trình
EU Business Avenues tại Đông Nam Á sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu
tư hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho khu vực và doanh nghiệp địa
phương."
Nhân dịp này, Phái đoàn EU tại Singapore cũng sẽ ra mắt bản Báo cáo
Thương mại & Đầu tư EU - Singapore 2016 và dữ liệu mới nhất tái
khẳng định EU chính là đối tác thương mại quan trọng nhất của
Singapore. Bản báo cáo 2016 chỉ ra những công tác then chốt trong
hoạt động phát triển khu vực và toàn cầu, đồng thời cung cấp dữ liệu
thương mại và đầu tư mới nhất cho cả EU - Singapore và EU - ASEAN.
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Chương trình EU Business Avenues tại Đông Nam Á gồm nhóm dịch vụ
chuyên môn toàn diện nhằm đáp ứng các nhu cầu về kinh doanh, văn
hóa và pháp lý: Nghiên cứu thị trường, Đào tạo Nhận thức Văn hóa
Kinh Doanh và các Buổi gặp gỡ Kinh doanh - tất cả các hoạt động này
được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác với các doanh
nghiệp địa phương dưới hình thức liên doanh, phân phối hoặc thỏa
thuận cấp phép, với mục tiêu hỗ trợ quá trình gia nhập thị trường địa
phương thuận tiện và nhanh chóng hơn. Các đối tác của chương trình
tại Singapore bao gồm Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Cục Môi
trường Quốc gia, Hiệp hội Năng lượng Bền vững Singapore, Cục Quản
lý Nước Quốc gia PUB và IE Singapore, cùng nhiều đối tác khác.
Sau khi thực hiện thành công chương trình thí điểm tại Singapore,
Malaysia và Việt Nam năm 2015, chương trình mở rộng được triển khai
trên ba thị trường mới: Indonesia, Philippines và Thái Lan.
Hoạt động sắp tới trong khuôn khổ chương trình này sẽ tập trung vào
Công nghệ Nước và Môi trường, một lĩnh vực đem đến cơ hội lớn cho
các công ty đối tác để cung cấp các giải pháp hàng đầu của Châu Âu
nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách mà Châu Á đang phải đối mặt - đó
là tình trạng thiếu nước sạch và suy thoái môi trường.
Các công ty được lựa chọn theo ý kiến tư vấn của các doanh nghiệp và
tổ chức địa phương trong lĩnh vực nước và môi trường để đảm bảo các
dịch vụ công nghệ phù hợp với các thị trường trong khu vực. Các SME
Châu Âu được lựa chọn sẽ có cơ hội trình bày về kỹ thuật chuyên môn
của mình tại Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore (SIWW) từ ngày 11 đến
13/07/2016, sau đó, các đại biểu sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam vào ngày 14 và 15/07.
Chuỗi hoạt động kinh doanh kéo dài một tuần sau đó sẽ gồm các lĩnh
vực sau: Xây dựng & Công nghệ Xây dựng, Thiết kế Châu Âu hiện đại,
Công nghệ Nước & Môi trường, Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ
Năng lượng Xanh, Công nghệ Y tế & Chăm sóc Sức khỏe, và Công
nghệ Thông tin & Truyền thông. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
https://www.eubusinessavenues.com/
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Bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu, EU vẫn là đối tác đầu tư
hàng đầu tại Singapore và tự khẳng định là một điểm đến đầu tư ưa
thích cho các công ty Singapore. Với việc đưa thương mại vào cả lĩnh
vực hàng hoá và dịch vụ, EU duy trì vai trò là đối tác thương mại quan
trọng nhất của Singapore - một minh chứng mạnh mẽ cho mối quan hệ
song phương của chúng tôi.
Những điểm nhấn chính trong Báo cáo 2016:
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Thương mại EU-Singapore trong lĩnh vực hàng hóa tăng 7,7%
trong năm 2015, trong khi đó, thương mại song phương trong
lĩnh vực dịch vụ tăng 15,4%.
Cổ phiếu đầu tư song phương giữa Singapore và EU tăng
15,0% so với cùng kỳ năm trước.
Singapore nhập khẩu 2 tỷ EUR nông phẩm từ EU, tương đương
1,6% giá trị xuất khẩu của EU trong lĩnh vực thương mại nông
phẩm.
Tổng giá trị thương mại song phương EU-ASEAN trong lĩnh vực
hàng hóa tăng hơn 12,1% từ năm 2014 đến năm 2015.
EU là nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN với khoản đầu tư 184 tỷ
EUR vào cổ phiếu FDI trong khu vực - chủ yếu tập trung tại
Singapore (56%)

Báo cáo còn nhắc tới một số khoản đầu tư chính của các công ty châu
Âu và Singapore, cùng với sự hợp tác giữa Singapore và EU về các dự
án then chốt để hỗ trợ công tác quốc tế hóa của các SME, bao gồm
sáng kiến EU Business Avenues tại Đông Nam Á và Mạng lưới Doanh
nghiệp Châu Âu.
Báo cáo 2016 hiện có trên trang web của Phái đoàn tại địa chỉ sau:
http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/eu_singapore/trade_relatio
n/index_en.htm
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