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European firms split on economic outlook

A worker assembles scooter parts at Piaggio Viet Nam. Half of the European
businesses in Viet Nam remain confident about the country's economic future. —
VNA/VNS Photo Danh Lam
HA NOI (VNS)— Business confidence among European firms in Viet Nam remained unchanged for the
third year in a row, with exactly half of businesses being confident about the future.
This was the result of the 13th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey, which was
released on Wednesday.
However, investment plans and business orders are expected to increase, thus boosting recruitment,
and inflation is likely to have a decreased impact on business, according to the report.
More respondents expected to increase investment in Viet Nam, with the figure jumping from 34 per
cent last quarter to 41 per cent this quarter. Furthermore, the rate of respondents planning to
"significantly increase investments" doubled from last quarter's 8 per cent. In line with this
development, the expected number of business orders continued growing to 67 per cent.
Respondents remained conflicted about the macro-economic outlook, with 47 per cent expecting
"stabilisation and improvement" and 35 per cent expecting no change. The findings demonstrate that
initiatives undertaken by the Government to reduce inflation have been effective, as the number of
respondents expecting inflation to have a "significant or threatening impact" on their business
substantially declined (29 per cent compared to 43 per cent last quarter and 50 per cent last year).
EuroCham Chairman Preben Hjortlund said it was worrisome to see the BCI come out at 50 per cent
for the third year in a row; moreover, he found it interesting to see that so many respondents feared
that legislative changes would negatively impact their business in 2014.
"This clearly demonstrates the need to incorporate the business community in the legislative process
and to take their opinions into account in order to avoid legislation having perverse effects when
implemented. Finally, it is important to note the high level of respondents calling for the Vietnamese
Government to take note of the Whitebook 2014, which will be published on November 11," he said.
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Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in Viet
Nam (EuroCham) has grown to represent more than 750 European businesses, counting among its
supporters many of the world's leading enterprises. — VNS
9. VOV Online – European business maintain confidence in Vietnam – Nov 7
http://english.vov.vn/Economy/Investment/European-businesses-maintain-confidence-inVietnam/266847.vov

Updated: 11/7/2013 8:58:42 AM

European businesses maintain confidence in Vietnam
The 13th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey released on November 6 showed
that business confidence and outlook among European businesses in Vietnam remains unchanged for
the third time - stagnating at 50.
However, the report said investment plans and business orders are expected to increase, which in
turn positively impacts recruitment plans. Another positive development is the expected reduced
impact of inflation on business.

Specifically, the rate of respondents expecting to increase investments in Vietnam increased from 34
percent last quarter to 41 percent this quarter. Furthermore, the rate of respondents planning to
“significantly increase investments” has doubled from last quarter’s 8 percent, to 16 percent this
quarter.
In line with this development, the expected number of business orders has continued to grow – to 67
percent (from 61 percent and 53 percent the past two quarters, respectively).
The positive development in investment plans and expected business orders has translated into
increased recruitment plans, with the number of respondents expecting to increase their headcounts
remains at 47 percent, it said.
Respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 47 percent expecting
a ‘stabilisation and improvement” of the situation and 35 percent expecting no change.
The initiatives undertaken by the Vietnamese Government to reduce inflation have been effective,
which is clearly demonstrated by the BCI findings; the number of respondents expecting inflation to
have a “significant or threatening impact” on their business has been substantially reduced (29
percent compared to 43 percent last quarter and 50 percent last year).
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that it is worrisome to see that the BCI comes out
at 50 for the third time. He added that it is interesting to see that so many of the respondents still
fear that legislative changes could negatively impact their business in 2014.
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“This clearly demonstrates the need to incorporate the business community in the legislative process
and to take their opinions into account in order to avoid legislation having perverse effects when
implemented. Finally, it is important to note the high level of respondents calling for the Vietnamese
Government to take note of the Whitebook 2014, which will be published next week - on November
11,” he said.
Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in
Vietnam (EuroCham) has grown to represent more than 750 European businesses, counting among
its supporters many of the world's leading enterprises.
VNA/VOV online
10. VIR – EuroCham: Businesses maintain confidence in Vietnam – Nov 7
http://www.vir.com.vn/news/en/corporate/eurocham-businesses-maintain-confidence-invietnam.html

09:40 | 07/11/2013

EuroCham: businesses maintain confidence in Vietnam
The 13th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey released on November 6 showed
that business confidence and outlook among European businesses in Vietnam remains unchanged for
the third time - stagnating at 50.
However, the report said investment plans and business
orders are expected to increase, which in turn positively
impacts recruitment plans. Another positive development
is the expected reduced impact of inflation on business.
Specifically, the rate of respondents expecting to increase
investments in Vietnam increased from 34 percent last
quarter to 41 percent this quarter. Furthermore, the rate
of respondents planning to “significantly increase
investments” has doubled from last quarter’s 8 percent,
to 16 percent this quarter.
In line with this development, the expected number of business orders has continued to grow – to 67
percent (from 61 percent and 53 percent the past two quarters, respectively).
The positive development in investment plans and expected business orders has translated into
increased recruitment plans, with the number of respondents expecting to increase their headcounts
remains at 47 percent, it said.
Respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 47 percent expecting
a ‘stabilisation and improvement” of the situation and 35 percent expecting no change.
The initiatives undertaken by the Vietnamese Government to reduce inflation have been effective,
which is clearly demonstrated by the BCI findings; the number of respondents expecting inflation to
have a “significant or threatening impact” on their business has been substantially reduced (29
percent compared to 43 percent last quarter and 50 percent last year).
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that it is worrisome to see that the BCI comes out
at 50 for the third time. He added that it is interesting to see that so many of the respondents still
fear that legislative changes could negatively impact their business in 2014.
“This clearly demonstrates the need to incorporate the business community in the legislative process
and to take their opinions into account in order to avoid legislation having perverse effects when
implemented. Finally, it is important to note the high level of respondents calling for the Vietnamese
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Government to take note of the Whitebook 2014, which will be published next week - on November
11,” he said.
Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in
Vietnam (EuroCham) has grown to represent more than 750 European businesses, counting among
its supporters many of the world's leading enterprises.
Source VNA
11. Thanh Nien News – EU firms wary of Vietnam’s legislative changes – Nov 9
http://www.thanhniennews.com/index/pages/20131107-european-firms-concerned-aboutlegislative-changes-survey.aspx

EU firms wary of Vietnam's legislative changes
Last updated: Saturday, November 09, 2013 16:25
Though more European businesses plan to
increase their investment in Vietnam, they are
worried about the negative impact of future
legislative changes, a new survey has found.
Results of quarterly survey, conducted by the
European Chamber of Commerce in Vietnam
(EuroCham) in October 2013 and released on
November 6, show that 41 percent of
respondents expect to expand their business in
Vietnam, compared with 34 percent in the last
survey.
Furthermore, the number of respondents planning to “significantly increase investments” has
doubled from last quarter’s 8 percent to 16 percent this quarter.
The number of respondents expecting to reduce their workforce decreased from 23 percent last
quarter to 15 percent this quarter, while the number of those expecting to increase it remained at 47
percent.
With a number of respondents considering relocating their business to another Southeast
Asian country, EuroCham has identified four key challenges to doing business in Vietnam: corruption
(72 percent), lack of or inconsistent implementation of legislation (67 percent), administrative
difficulties (52 percent), and lack of transparency (45 percent).
When taking a more detailed look at the impact of “lack of or inconsistent implementation of
legislation.” the study found that half of the respondents found that legislative changes negatively
impacted their business and only 7 percent recognized the legislative changes as positive in 2013.
Looking forward to 2014, half the respondents expected legislation to continue to have a negative
impact on their business. However, 32 percent remain hopeful of a positive legislative environment
next year.
According to the survey, business confidence and outlook among European businesses in Vietnam
remains unchanged this quarter as the EuroCham Business Climate Index stayed at 50 points on a
scale of 100 for the third time.
“It is worrisome to see that EuroCham’s Business Climate Index comes out at 50 for the third time.
Furthermore, it is interesting to see that so many of the respondents still fear that legislative changes
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could negatively impact their business in 2014,” EuroCham's chairman Preben Hjortlund was quoted
as saying in a press release.
“This clearly demonstrates the need to incorporate the business community in the legislative process
and to take their opinions into account in order to avoid legislation having perverse effects when
implemented. Finally, it is important to note the high level of respondents calling for the Vietnamese
government to take note of the Whitebook 2014, which will be published next week - on 11
November.”
Inflation fears ease
The findings show that measures taken by the Vietnamese government to reduce inflation have been
effective. The number of respondents expecting inflation to have a “significant or threatening
impact” on their business has reduced from 43 percent last quarter to 29 percent this quarter.
Members were also asked to indicate what they think the rate of inflation will be and the average
came to 4.69 percent. Compared to last quarter’s estimate of 5.94 percent, this represents a
considerable improvement.
More than half of the businesses that participated in the survey are active in the services industry,
less than a fifth in trading and manufacturing, respectively and the rest in other activities.
12. VEN – European business want their petitions to be death with – Nov 12
http://ven.vn/european-businesses-want-their-petitions-to-be-dealt-with_t77c341n40021tn.aspx

European businesses want their petitions to be dealt with
Cập nhật lúc: 14:01 12/11/2013
(VEN) - The confidence of European businesses in their development prospects in Vietnam remains
at the neutral level. They want the Vietnamese government to pay more attention to and
effectively deal with their petitions.
The European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) conducted a survey on the Business
Climate Index (BCI) of European businesses in the fourth quarter of 2013 and announced its results
on November 6, 2013. Confidence and the outlook among European businesses in Vietnam remained
largely unchanged compared with the survey results of the third quarter, remaining at the neutral
level (50 points). However, it was five points up on the fourth quarter of 2012 (45 points). The
percentage of European businesses with negative views on their existing situation decreased from 28
percent in the third quarter to 24 percent in the fourth quarter.
EuroCham said that European businesses in Vietnam had tended to increase their investment plans
in the country. Specifically, 41 percent of surveyed businesses said they would increase investment in
Vietnam (in the third quarter the index was 34 percent); the percentage of businesses which would
considerably increase investment in Vietnam also rose from eight percent in the third quarter to 16
percent; 67 percent of surveyed businesses predicted the number of orders they would receive
would continue to increase (compared with 61 percent in the third quarter and 53 percent in the
second quarter); a mere 14 percent of surveyed businesses predicted that the number of orders
would decrease (against 36 percent in the fourth quarter of 2012).
These positive signals had encouraged European businesses to recruit more employees. Forty-seven
percent of surveyed businesses said they would continue to increase their human resources while a
mere 15 percent said they would reduce their workforce (against 23 percent in the third quarter).
European businesses proved optimistic about Vietnam’s macroeconomic prospects. Forty-seven
percent of them said they expected a stable macroeconomic situation as at present and an
improvement in the coming period; 35 percent of them thought there would be no changes. The
13

Vietnamese government-proposed measures to curb inflation have had good effects. Just 29 percent
of surveyed businesses said inflation still had a serious impact on their operations (the index was 43
percent in the third quarter and 50 percent in the fourth quarter of 2012). Sixty percent of surveyed
businesses said they saw good business opportunities; 60 percent believed in future growth
opportunities in Vietnam; 19 percent considered Vietnam as a regional export center.
However, European businesses in Vietnam said they had faced four major challenges when operating
in the country. These include inflation (72 percent of surveyed businesses complained about the
impact of inflation); weak or inconsistent enforcement of legal regulations (67 percent);
administrative obstacles (52 percent); and a lack of transparency (45 percent). The results of a BCI
survey carried out in the fourth quarter of 2012 showed that due to these challenges, European
companies said they were considering shifting their business from Vietnam to another ASEAN
(Association of South East Asian Nations) country.
EuroCham President Preben Hjortlund said that many surveyed businesses were concerned that
changes in Vietnam’s laws and regulations would have an adverse impact on their operations in
2014. Clearly, the business community must be consulted in the process of compiling business laws
and regulations to prevent negative effects during implementation.
“About 90 percent of European businesses surveyed in the fourth quarter of 2013 expected the
Vietnamese government to pay more attention to and effectively deal with their petitions in the
Whitebook 2014 regarding trade and investment issues, which was announced by EuroCham on
November 11, 2013 in Hanoi. European businesses wanted the Vietnamese government to ensure
the consistency and transparency in terms of legal frameworks, put in place suitable mechanisms to
effectively enforce intellectual property rights, apply international standards in the field of human
resource training and ensure fair assessments to attract more European investment into Vietnam,”
said Preben Hjortlund./.
Viet Anh
13. VietnamPlus – European investment on upward trend – Nov 7
http://en.vietnamplus.vn/Home/European-investment-on-upward-trend/201311/41498.vnplus

European investment on upward trend
07/11/2013 | 16:41:08
The 13th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey released on November 7 shows
that business confidence and outlook among European enterprises in Vietnam remain unchanged at
50 points.
Thirty-eight percent of survey respondents assessed the current situation as positive. Considerably
better than one year ago, when the BCI was at its lowest level ever recorded at 45 points. The rate of
respondents with a negative view of the current business situation fell to 24 percent from 28 percent
last quarter.
The positive development in investment plans and expected commodity orders has translated into
more recruitment plans. Another upbeat signal is the fact that firms believe inflation will ease its
impact on their operations.
Reported investment plans are increasing with the number of respondents expecting to enhance
investments in Vietnam growing from 34 percent last quarter to 41 percent this quarter.
Furthermore, the number of respondents planning to ‘significantly increase investments’ has
doubled from last quarter’s eight percent to 16 percent this quarter.
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In line with this development, the expected number of business orders has continued to grow – to 67
percent from 61 percent and 53 percent in the past two quarters respectively.
More than half of the survey respondents are active in the services industry, less than a fifth in
trading and manufacturing, and the rest in other activities.-VNA

14. EuroCham: businesses maintain confidence in Vietnam – Vietnamplus, 6th Nov
http://en.vietnamplus.vn/Home/EuroCham-businesses-maintain-confidence-inVietnam/201311/41453.vnplus

EuroCham: businesses maintain confidence in Vietnam
06/11/2013 | 21:36:00

Illustrative image. Photo: VNA
The 13th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey released on November 6
showed that business confidence and outlook among European businesses in Vietnam remains
unchanged for the third time - stagnating at 50.
However, the report said investment plans and business orders are expected to increase, which
in turn positively impacts recruitment plans. Another positive development is the expected
reduced impact of inflation on business.
Specifically, the rate of respondents expecting to increase investments in Vietnam increased
from 34 percent last quarter to 41 percent this quarter. Furthermore, the rate of respondents
planning to “significantly increase investments” has doubled from last quarter‟s 8 percent, to
16 percent this quarter.
In line with this development, the expected number of business orders has continued to grow
– to 67 percent (from 61 percent and 53 percent the past two quarters, respectively).
The positive development in investment plans and expected business orders has translated
into increased recruitment plans, with the number of respondents expecting to increase their
headcounts remains at 47 percent, it said.
Respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 47 percent
expecting a „stabilisation and improvement” of the situation and 35 percent expecting no
change.
The initiatives undertaken by the Vietnamese Government to reduce inflation have been
effective, which is clearly demonstrated by the BCI findings; the number of respondents
expecting inflation to have a “significant or threatening impact” on their business has been
substantially reduced (29 percent compared to 43 percent last quarter and 50 percent last
year).
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EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that it is worrisome to see that the BCI
comes out at 50 for the third time. He added that it is interesting to see that so many of the
respondents still fear that legislative changes could negatively impact their business in 2014.
“This clearly demonstrates the need to incorporate the business community in the legislative
process and to take their opinions into account in order to avoid legislation having perverse
effects when implemented. Finally, it is important to note the high level of respondents calling
for the Vietnamese Government to take note of the Whitebook 2014, which will be published
next week - on November 11,” he said.
Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce
in Vietnam (EuroCham) has grown to represent more than 750 European businesses, counting
among its supporters many of the world's leading enterprises./.
15. Banking Times – Inflation is no longer a big concern – Nov 6
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Lạm phát không còn là quan ngại lớn
Điểm tích cực mà khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh của các DN châu Âu tại Việt Nam lần này
chỉ ra là: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp và không còn là mối quan ngại lớn đối với hoạt động
kinh doanh của họ.
Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của các DN châu Âu tại Việt Nam do Phòng Công
nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố ngày 6/11 cho thấy sự ổn định trong tháng thứ
3 liên tiếp và đứng ở mức 50 điểm. Tuy nhiên nhiều lo ngại mới cũng xuất hiện. Trong đó, 2 mối quan
ngại lớn nhất nổi lên là niềm tin kinh doanh giảm và những lo ngại của các DN châu Âu liên quan đến
các điều chỉnh về pháp luật, quy định trong thời gian tới.
Chỉ số không thay đổi nhưng niềm tin giảm
Dù Chỉ số BCI qu{ IV vẫn giữ ở mức 50 điểm nhưng khảo sát
cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh doanh của các DN đã
giảm đi. Về tổng thể, 38% số DN được hỏi đánh giá tình hình
hiện nay là tích cực (không thay đổi so với qu{ trước) và tốt
hơn so với một năm trước đây. Số DN được hỏi có quan
điểm tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại (24%) đã giảm
so với qu{ trước (28%).
Tuy nhiên điều đáng ngại là số lượng DN đánh giá triển vọng
kinh doanh tích cực đã giảm xuống (44%) lần đầu tiên sau hai
qu{ liên tiếp tăng.
Dù phần lớn các thành viên của EuroCham vẫn cam kết gắn
bó với thị trường Việt Nam trong lâu dài nhưng sự sụt giảm niềm tin trên cũng cho thấy sự quan ngại
và tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc Chính phủ Việt Nam cần giải quyết các vấn đề về môi
trường kinh doanh đang có tác động tiêu cực đến nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể, khảo sát BCI qu{ trước của EuroCham ghi nhận, có một số DN được hỏi cho biết đã xem xét
kế hoạch di dời kinh doanh sang một nước ASEAN khác. EuroCham đã nỗ lực tìm hiểu các nguyên
nhân của lo ngại này trong thời gian vừa qua để giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết vấn đề này.
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Kết quả EuroCham đã phát hiện ra các nguyên nhân chính dẫn đến khả năng chuyển dịch của các DN
châu Âu và được công bố trong BCI lần này là: tham nhũng (72%); thiếu hoặc thực hiện pháp luật
không nhất quán (67%); thủ tục hành chính khó khăn (52%) và sự thiếu minh bạch (45%).
Khi xem xét chi tiết hơn về tác động của nguyên nhân “thiếu hoặc thực hiện pháp luật không nhất
quán”, EuroCham thấy rằng, có 50% số người được hỏi cho rằng thay đổi pháp luật, quy định đã ảnh
hưởng tiêu cực đến kinh doanh của họ. Chỉ có 7% cho rằng những thay đổi này là tích cực trong năm
2013.
Nhìn qua năm 2014, một nửa số DN được hỏi tin rằng, pháp luật sẽ tiếp tục có tác động tiêu cực đến
kinh doanh của họ. Tuy nhiên, cũng có 32% kz vọng về một môi trường pháp luật sẽ tích cực trong
năm tới. Điều này có thể giải thích tại sao có một điểm đáng kinh ngạc là có tới 89% người được hỏi
cho rằng, Chính phủ Việt Nam nên lưu { các điểm được nêu trong Whitebook 2014. Sách này sẽ được
EuroCham công bố vào ngày 11/11/ 2013.
KTVM và lạm phát không còn là quan ngại lớn
Điểm tích cực mà khảo sát lần này chỉ ra là: KTVM ổn định,
lạm phát thấp và không còn là mối quan ngại lớn đối với
hoạt động kinh doanh của họ.
“Các biện pháp của Chính phủ Việt Nam thực hiện để kiềm
chế lạm phát đã phát huy hiệu quả” – khảo sát nhận định.
Điều này cũng được thể hiện trong khảo sát lần này khi chỉ
có 29% số DN được hỏi cho rằng lạm phát sẽ có một "tác
động đáng kể hoặc đe dọa" đối với hoạt động kinh doanh của họ (giảm đáng kể so với 43% qu{ trước
và 50% vào cùng kz năm ngoái).
Tương tự như vậy, số DN tin vào triển vọng KTVM ổn định cũng tăng lên, với 47% tin rằng KTVM sẽ
“ổn định và cải thiện" và 35% tin rằng sẽ không có thay đổi so với qu{ trước.
Một điểm tích cực khác là kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng kinh doanh dự kiến sẽ tăng, từ đó có
thể tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các DN. Số lượng DN dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam
là 41%, tăng từ mức 34% trong qu{ khảo sát trước. Phù hợp với sự phát triển này, số lượng DN dự
kiến đơn đặt hàng kinh doanh sẽ tăng chiếm đến 67% (tăng từ mức 53% trong qu{ trước).
Các DN được khảo sát lần này cũng cho rằng, các yếu tố lớn nhất làm nên tính hấp dẫn trong môi
trường kinh doanh tại Việt Nam gồm: cơ hội kinh doanh (60%); tốc độ tăng trưởng tương lai của thị
trường (60%) và Việt Nam với tư cách như một trung tâm xuất khẩu của khu vực (19%).
Đỗ Lê
16. VnEconomy – EuroCham is optimistic with marcroeconomic outlook – Nov 6
http://vneconomy.vn/20131106104939560P0C9920/eurocham-lac-quan-voi-trien-vong-kinh-te-vimo.htm

EuroCham lạc quan với triển vọng kinh tế vĩ mô
►Các doanh nghiệp đến từ châu Âu tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô
tại Việt Nam...
Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{.
LÊ HƯỜNG
Ngày 6/11, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số Môi trường
kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện trong tháng 10. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin
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cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ
nguyên so với quý 3 - duy trì ở mức trung bình, 50 điểm.
Các doanh nghiệp đến từ châu Âu tiếp tục thể hiện sự
lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với 47% mong
chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại
và 35% cho rằng sẽ không có sự thay đổi nào. Một số
doanh nghiệp tiếp tục tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ
việc thay đổi các luật lệ trong tương lai.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết có kế hoạch gia
tăng đầu tư và đơn đặt hàng trong tương lai, từ đó tác
động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển
biến tích cực khác là theo dự đoán của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh của họ tại
Việt Nam.
Nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% doanh nghiệp đánh giá tích
cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp
nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh
doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của qu{ trước.
Về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đưa ra đánh giá tích cực đã
giảm xuống còn 44% sau hai qu{ tăng liên tiếp trước đó. Sự thay đổi này là điều đáng lo ngại, cho
thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam cần tiếp tục phải được cải thiện để không gây ảnh hưởng tiêu
cực đến các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ 26% của năm ngoái, thì đây lại có thể
được coi là một dấu hiệu tích cực.
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp đôi từ 8% của quý
trước lên 16% trong quý này.
Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so
với 61% và 53% của hai quý trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán sẽ có sự
sụt giảm về các đơn hàng. Con số này giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
Báo cáo của EuroCham cũng cho rằng, việc chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và gia tăng
các đơn hàng sẽ tác động tích cực tới kế hoạch tuyển dụng. 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát
dự kiến tiếp tục có sự gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát
dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước - tương đương với tỷ lệ năm ngoái xuống còn 15% trong quý này.
Lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, bởi họ cho rằng
những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng.
Điều này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI: chỉ có 29% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng
lạm phát có “tác động đáng kể và nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh”, giảm đáng kể so với 43%
của qu{ trước và 50% của năm ngoái.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và con số
trung bình được các doanh nghiệp đưa ra là 4,69%. So với con số dự đoán 5,94% trong năm ngoái, thì
đây có thể được xem là một dấu hiệu tích cực.
Chia sẻ về cuộc khảo sát, ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham cho biết: “Điều đáng lo ngại là Chỉ
số Môi trường kinh doanh của EuroCham lần thứ 3 liên tiếp đạt mức 50. Hơn nữa, cũng cần phải lưu
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ý rằng vẫn có nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát lo ngại rằng sự thay đổi của luật lệ có thể sẽ tác
động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ trong năm 2014”.
Nhận định của người đứng đầu EuroCham tại Việt Nam cho thấy sự cần thiết phải tham vấn quan
điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi
thực thi các quy định.
Cuối cùng, một điều quan trọng đáng lưu { chính là một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia
khảo sát mong đợi Chính phủ Việt Nam cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014, sẽ được công
bố vào ngày 11/11 tới.
17. SaigonTimes Online – EuroCham: Policies effect negatively to enterprises – Nov 6
http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/105272/

EuroCham: Chính sách đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp
Sơn Nghĩa
Thứ Tư, 6/11/2013, 13:57 (GMT+7)
(TBKTSG Online) – 50% các doanh nghiệp tham gia khảo
sát cho rằng việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong
năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp; khuynh hướng này, dự kiến
sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014.
Nhận xét trên đã được Phòng Thương mại châu Âu
(Eurocham) đưa ra hôm 6-11, trong báo cáo kết quả khảo
sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam trong quí 4 năm 2013.
Theo Eurocham, có đến 72% doanh nghiệp được hỏi cho
rằng thách thức chính khi ho
Kết quả khảo sát cũng có những ghi nhận
tích cực, với 41% các doanh nghiệp tham
gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư.
Ngành chế biến gỗ, một trong những
ngành thu hút các doanh nghiệp EU.
Ảnh: SN

Khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra
rằng việc thay đổi các luật lệ đã tác động tiêu cực đến
công việc kinh doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay
đổi các luật lệ trong suốt năm 2013 là tích cực.

lo ngại việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp trong năm 2014. Vì vậy, Nhà nước cần tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp
trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định. Hướng đến
năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ tiếp tục có
tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32% trong số này vẫn hy vọng
sẽ có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014.
Kết q
ng quí này. Tương ứng với
chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và
53% của hai quí trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các
đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
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Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quí 4 năm 2013
được EuroCham thực hiện thông qua hơn 750 doanh nghiệp hội viên đang hoạt động tại Hà Nội và
TPHCM
18. Cong Thuong – Inflation is not big concern – Nov 7, Cong thuong newspaper

http://www.baocongthuong.com.vn/trong-nuoc/44405/lam-phat-khong-con-la-moi-quan-ngailon.htm

Lạm phát không còn là mối quan ngại lớn
07/11/2013 05:40:00
Kết quả cuộc khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam
được EuroCham công bố ngày 6/11 chỉ ra rằng, vấn đề kinh tế vĩ mô và lạm phát không còn là mối
quan ngại lớn đối với hoạt động kinh doanh của họ.
CôngThương - Kết quả khảo sát chỉ số môi
trường kinh doanh (BCI) của các DN châu Âu tại
Việt Nam do Phòng Công nghiệp châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) công bố cho thấy sự ổn định
trong tháng thứ 3 liên tiếp và đứng ở mức 50
điểm. Tuy nhiên, nhiều lo ngại mới cũng xuất
hiện, đó là độ tin cậy của các DN châu Âu tham
gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị sụt
giảm. Các DN cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng
từ việc thay đổi các luật lệ trong tương lai của
VN.
Dự kiến, sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư
và đơn đặt hàng; từ đó tác động tích cực đến kế
hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực
khác cho thấy theo dự đoán của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.
Theo EuroCham, so với qu{ trước, không có thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các DN tham gia
khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% DN đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh
hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái. Số lượng các DN tham
gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của
Qu{ trước.
Báo cáo cho thấy, các kế hoạch đầu tư có khuynh hướng tăng, với 41% DN tham gia khảo sát dự kiến
sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng các DN tham gia khảo sát
dự định„ tăng đáng kể đầu tư, đã tăng gấp đôi từ 8% của qu{ trước lên 16% Qu{ này. Tương ứng với
chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và
53% của hai Qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về
các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
Điều đáng mừng là lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu
Âu: Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng.
Điều này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI; có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước và 50% của
năm ngoái xuống còn 29% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có tác động đáng
kể và nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các DN.
Một điều đáng lưu { khác là các DN tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất tích cực khi
hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh, sự tăng
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trưởng trong tương lai của thị trường và việc Việt Nam được xem như một trung tâm khu vực về xuất
khẩu.
Chia sẻ quan điểm về kết quả cuộc khảo sát, Chủ tịch EuroCham, Preben Hjortlund, cho rằng: “Cần
phải lưu { rằng vẫn nhiều DN tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại về việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác
động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ trong năm 2014. Điều này càng nhấn mạnh việc cần
thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm luật nhằm tránh tình
trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định”.
Nguyễn Hường
19. Bao Dau tu – European enterprises estimate business climate in Vietnam – Nov 6
http://baodautu.vn/news/vn/doanh-nghiep/dien-dan/dn-chau-au-cham-diem-moi-truong-kinhdoanh-viet-nam.html
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DN châu Âu chấm điểm môi trường kinh doanh Việt Nam
(baodautu.vn) Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) hôm nay (6/11) đã công bố kết
quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{, được thực hiện vào
tháng 10 vừa qua.
Việt Nam cần đưa BCI tăng trở lại
Hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc
ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc ngành thương mại và sản
xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng
kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ III, duy trì ở mức
trung bình là 50 điểm.
Giám đốc Điều hành của EuroCham, ông Csaba Bundik
cho biết: “Chỉ số BCI lần thứ 3 liên tiếp vẫn giữ mức 50.
Ba quý liên tiếp, các doanh nghiệp châu Âu tại Với chuyến thăm sắp tới của Phó chủ tịch Ủy ban châu
Việt Nam đánh giá triển vọng kinh doanh tại Âu, ngài Antonio Tajani cùng hơn 50 đại diện doanh
nghiệp châu Âu theo sáng kiến Sứ mệnh vì sự phát triển,
Việt Nam ở mức trung bình, 50 điểm
Việt Nam cần phải chứng tỏ rằng Việt Nam vẫn là một thị
trường cạnh tranh trong khu vực, và tăng BCI trở lại mức trước đây”.
EuroCham tin rằng, nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham được giải quyết
thành công, sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp châu
Âu đầu tư vào Việt Nam.
Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát qu{ trước, EuroCham mong muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ
góp phần tăng cường hơn nữa cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp.
Kết quả cho thấy việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong suốt năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm
2014.
Có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những vấn đề mà
các doanh nghiệp đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham.
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Nhận xét về kết quả này, Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund cho rằng: “Điều này càng nhấn
mạnh việc Chính phủ cần tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm luật,
nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định”.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào
về đánh giá của các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38%
các doanh nghiệp đánh giá tích cực.
Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp
nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh
doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của Qu{ trước.
Về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích cực, lần đầu
tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỷ lệ 26% của năm ngoái,
đây là một dấu hiệu tích cực.
Triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế
vĩ mô, với 47% mong chờ một sự ổn định và cải thiện của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ không
có sự thay đổi nào.
Kết quả khảo sát BCI qu{ trước cho thấy, một số doanh nghiệp tham gia khảo sát cân nhắc việc
chuyển công việc kinh doanh sang một nước ASEAN khác. EuroCham mong muốn hỗ trợ Chính phủ
Việt Nam trong quá trình xác định những vấn đề ẩn chứa đằng sau sự quan ngại này.
Kết quả BCI của qu{ này cho thấy 4 thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham
nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán (67%); những trở
ngại về hành chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%).
Khi nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa
nhất quán, khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng, việc thay đổi các luật lệ đã
tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong
suốt năm 2013 là điều tích cực.
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ
tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ
có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014.
Điều này l{ giải cho việc có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, Chính phủ Việt
Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11/11 tới.
Một điều đáng lưu { khác là, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Phan Long
20. Dau tu chung khoan – EU firms in Vietnam are optimistic – Nov 6
http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DAABGA/doanh-nghiep-chau-au-tai-viet-nam-lac-quan.html

Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lạc quan
06-11-2013 17:01:54
(ĐTCK) 41% doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng
mạnh so với 34% của qu{ trước.
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Phòng thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham)
vừa công bố kết quả cuộc khảo sát Chỉ số Môi trường kinh
doanh (BCI) quý IV/2014.
Theo báo cáo, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có
khuynh hướng tăng đầu tư, với 41% doanh nghiệp tham
gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với
34% của qu{ trước.
Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự
định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp đôi từ 8% của qu{
trước lên 16% qu{ này.
Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so
với 61% và 53% của hai qu{ trước).
Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh
so với con số 36% của năm ngoái.
Bên cạnh đó, tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự
kiến đã góp phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng với 47% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tiếp
tục có sự gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có
sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước, xuống còn 15% qu{ này.
Báo cáo cũng cho thấy, các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan
đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với 47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện
tại và 35% cho rằng sẽ không có sự thay đổi nào.
Tuy nhiên, tình hình chung vẫn chưa được cải thiện khi chỉ số BCI vẫn duy trì ở mức trung bình, 50
điểm, không đổi so với qu{ trước.
Các doanh nghiệp cho biết, việc thay đổi luật liên tục trong năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh của họ và họ lo ngại xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2014.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần phải lấy { kiến của cộng đồng
doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật, nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các
quy định.
Báo cáo cũng đánh giá, những chính sách mà Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm kiềm chế lạm phát
đã phát huy tác dụng. Chỉ có 29% doanh nghiệp lo ngại lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động của họ,
giảm mạnh so với mức 43% của qu{ trước và 50% của năm ngoái.
Hồng Dung
21. VNEXPRESS – European enterprises no longer worried about inflation in Vietnam – Nov 6
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-het-lo-lam-phat-vietnam-2906591.html
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Doanh nghiệp châu Âu hết lo lạm phát Việt Nam
Báo cáo vừa được Eurocham công bố cho thấy các nhà đầu tư châu Âu đã có cái nhìn tích cực hơn về
triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam.
Việt Nam ngày càng ít hấp dẫn nhà đầu tư châu Âu
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Báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) qu{ III vừa được Eurocham công bố cho thấy mức độ
đánh giá của các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ 3 - duy trì ở mức
trung bình 50 điểm.
Tuy nhiên, so với năm ngoái, điểm số cũng cải thiện nhiều từ đáy 45 điểm. Qu{ này, số lượng doanh
nghiệp đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của Qu{
trước.

Triển vọng kinh tế vĩ mô tốt lên trong mắt các nhà
đầu tư châu Âu, trong khi đó triển vọng kinh doanh
của bản thân các doanh nghiệp lại giảm xuống.
Ảnh: Anh Quân
Các kế hoạch đầu tư có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp tham gia trả lời dự kiến sẽ mở
rộng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Trong qu{ 2, chỉ có 8% doanh nghiệp cho biết
họ sẽ tăng đáng kể đầu tư. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi trong 3 tháng vừa qua. Tương ứng, số lượng các
đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% so với 61% và 53% của hai qu{ đầu năm.
Tuy nhiên, về triển vọng kinh doanh lại có dấu hiệu đáng ngại. Số lượng các doanh nghiệp đánh giá
triển vọng "tích cực" giảm xuống sau hai qu{ tăng liên tiếp. "Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp
tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại, và nhấn
mạnh hơn nữa việc Chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng
tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài", báo cáo của EuroCham viết.
Lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Nếu như qu{
trước, có 43% số doanh nghiệp trả lời rằng lạm phát có tác động đáng kể và nghiêm trọng đến họ, thì
nay con số giảm xuống 29%.
Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và kết quả trung bình là
4,69%. So với mức 5,94% trong năm ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Về triển vọng kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc
quan với 47% mong chờ một sự ổn định và cải thiện của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ không
có sự thay đổi nào.
Nói về việc chỉ số BCI đã 3 qu{ liên tiếp ở mức 50 điểm, Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund
cho biết mình "khá lo". "Vẫn còn nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại rằng việc
thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong
năm 2014", ông nói. Các kiến nghị này của hội doanh nghiệp châu Âu sẽ được đề cập trong Sách
Trắng 2014, sẽ được công bố vào ngày 11/11 tới.
Đây là lần thứ 13 Phòng Thương mại châu Âu tổ chức khảo sát về Môi trường kinh doanh tại Việt
Nam. Lần này, hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc
ngành thương mại và sản xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Thanh Bình
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22. VietnamPlus – EuroCham continues to be optimistic about Vietnam marcroeconomy, Nov 6
http://www.vietnamplus.vn/eurocham-tiep-tuc-lac-quan-voi-kinh-te-vi-mo-viet-nam/228770.vnp

EuroCham tiếp tục lạc quan với kinh tế vĩ mô Việt Nam
Linh Chi (Vietnam+) (Vietnam+) lúc : 06/11/13 17:36
Ngày 6/11, EuroCham công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ
13 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) qu{ IV, được thực
hiện vào tháng 10 năm 2013.
Theo báo cáo, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong
cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ
nguyên so với qu{ III, duy trì ở mức trung bình 50 điểm.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng cho
biết, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn
đặt hàng; từ đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng.
Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Vì vậy,
lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
Các doanh nghiệp dự đoán tỷ lệ lạm phát, kết quả trung bình là 4,7%, so với dự đoán 5,9% trong năm
ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Thêm vào đó, các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với
triển vọng kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam, với 47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện‟
của tình hình hiện tại.
Tuy nhiên, khảo sát của EuroCham vẫn cho thấy, khoảng 50% các doanh nghiệp nói việc thay đổi các
luật lệ đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật
lệ trong suốt năm 2013 là điều tích cực.
Bên cạnh đó, có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những
vấn đề mà các doanh nghiệp đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham.
Giám đốc Điều hành của EuroCham Csaba Bundik cho rằng, “chỉ số Môi trường Kinh doanh lần thứ 3
liên tiếp vẫn giữ mức 5, Việt Nam cần phải chứng tỏ vẫn là một thị trường cạnh tranh trong khu vực
và chỉ số BCI cần tăng trở lại mức trước đây."
Giám đốc Csaba Bundik kết luận, nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham được
giải quyết thành công, sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh
nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam./.
23. Lao dong – EU firms reduce confidence with business outlook in Vietnam – Nov 7
http://laodong.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-chau-au-giam-do-tin-cay-voi-trien-vong-kinhdoanh-tai-viet-nam-146522.bld

Doanh nghiệp Châu Âu giảm độ tin cậy với triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
(LĐO) Thảo Nguyên - 9:35 AM, 07/11/2013
Kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hằng qu{ được thực hiện
vào tháng 10.2013 của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố sáng 6.11 cho
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thấy, độ tin cậy của các doanh nghiệp Châu Âu tham gia khảo
sát đối với triển vọng kinh doanh tại Việt Nam bị sụt giảm.
Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát qu{ trước, EuroCham mong
muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ góp phần tăng cường hơn
nữa cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp.
Kết quả cho thấy, việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong suốt
năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014.
Chỉ số môi trường kinh doanh duy trì ở mức trung bình
với độ tin cậy về triển vọng kinh doanh bị sụt giảm

Có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những vấn đề mà
các doanh nghiệp đề cập trong Sách trắng 2014 của EuroCham.
Nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá
tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp
nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh
doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của qu{ trước.
Đáng ngại là, về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích
cực, lần đầu tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỉ lệ 26% của
năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực.
Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp Châu Âu vẫn tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam trong
dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại và nhấn mạnh hơn nữa việc Chính phủ Việt Nam cần
phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund chia sẻ về cuộc khảo sát: “Khá lo ngại khi nhận thấy rằng chỉ số
môi trường kinh doanh của EuroCham lần thứ ba liên tiếp đạt mức 50. Hơn nữa, cũng cần phải lưu {
rằng vẫn còn nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại rằng việc thay đổi các luật lệ sẽ
có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2014”.
Ông Hjortlund nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong
quá trình làm luật, nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định. Một điều quan
trọng đáng lưu { nữa chính là một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia khảo sát mong đợi Chính
phủ Việt Nam cân nhắc các kiến nghị trong Sách trắng 2014 - sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11.
24. Tien phong Online – Business in Vietnam: EU firms worry about corruption – Nov 6
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/655231/Kinh-doanh-tai-Viet-Nam-DN-chau-Au-ngan-nhat-thamnhung-tpp.html

Kinh doanh tại Việt Nam: DN châu Âu ngán nhất tham nhũng
TP - Ngày 6/11, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát lần
thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI). Theo đó, nhiều doanh nghiệp (DN) châu Âu cho biết,
thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham nhũng.
Kết quả BCI của qu{ này cho thấy, có 4 thách thức chính với DN châu Âu khi hoạt động kinh doanh tại
Việt Nam là tham nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán
(67%); những trở ngại về hành chính (52%); thiếu minh bạch (45%). Theo EuroCham, cùng với kết quả
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khảo sát BCI qu{ trước, cho thấy một số DN châu Âu đang cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh
sang một số nước ASEAN khác.
Khi nhìn nhận chi tiết về tác động “thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán”,
khoảng 50% DN tham gia khảo sát chỉ ra rằng: Thay đổi các luật lệ đã tác động tiêu cực đến công việc
kinh doanh của họ; 7% DN cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong suốt năm 2013 là tích cực.
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa DN nói: Các quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu cực đến
công việc kinh doanh. Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ có một môi trường pháp l{ tích cực vào
năm 2014. Có tới 89% DN cho rằng, Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng
2014, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11/11 tới.
Cũng theo kết quả BCI, những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã
phát huy tác dụng. Điều này được thể hiện ở chỗ, qu{ trước có 43% (số DN cho rằng lạm phát có “tác
động đáng kể và nghiêm trọng” đến hoạt động kinh doanh, qu{ này đã giảm xuống 29%).
EuroCham cũng cho biết, các DN phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan với triển vọng kinh tế vĩ mô,
với 47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại (35% cho rằng sẽ không có sự
thay đổi nào).
PHONG CẦM
25. Thanh Nien Online – EU firms increase investment in VN – Nov 11
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131110/nhieu-doanh-nghiep-chau-au-se-tang-cuong-dautu-o-vn.aspx

Nhiều doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng cường đầu tư ở VN
11/11/2013 03:00
Báo cáo khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) qu{ 4/2013, do Phòng Thương mại châu
Âu(EuroCham) tại VN công bố tuần qua, cho biết khoảng 50% doanh nghiệp (DN) tham gia khảo
sát cho rằng việc thay đổi các quy định pháp luật trong suốt năm 2013 đã tác động tiêu cực đến
công việc kinh doanh của họ và chỉ 7% đánh giá các thay đổi này là tích cực.

Sản xuất tại Công ty B Braun Vietnam - Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund, nhận định: “Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải
tham vấn cộng đồng DN trong quá trình làm luật, nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi
các quy định”.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu
tại VN qu{ 4 ở mức 50 điểm, tương đương hai qu{ trước. Cụ thể, về triển vọng kinh doanh, số lượng
DN đánh giá là tích cực đã giảm (còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, các kế
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hoạch đầu tư có khuynh hướng tăng, 41% DN tham gia khảo sát cho biết sẽ tăng đầu tư vào VN (qu{
trước là 34%). Số lượng DN dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp đôi, từ 8% của qu{ trước lên
16% qu{ này. Số lượng các đơn đặt hàng tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{
trước). Chỉ có 14% DN dự kiến có sự sụt giảm về đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm
ngoái.
Khảo sát BCI qu{ 4 cho biết có 4 thách thức đối với môi trường kinh doanh VN, gồm tham nhũng
(72% DN được khảo sát nhận định như vậy), thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất
quán (67%), trở ngại về hành chính (52%) và thiếu minh bạch (45%).
EuroCham hiện có 750 DN đang hoạt động ở VN, trong đó có nhiều DN hàng đầu thế giới.
N.Trần Tâm
26. NDH – EuroCham – Business climate index hasn’t changed in Q3 – Nov 6
http://ndh.vn/eurocham-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-giu-nguyen-trong-quy-320131106095733799p145c152.news
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EuroCham: Chỉ số Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam giữ nguyên trong qu{ 3
(NDH) Ngày 6/11, EuroCham công bố Chỉ số Môi trường
Kinh doanh (BCI) tiếp tục giữ nguyên so với Qu{ 3 - duy trì
ở mức trung bình, 50 điểm. Kết quả khảo sát cho thấy mức
độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát
đối với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm; đồng thời các
doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc
thay đổi các luật lệ trong tương lai. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có
sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng; từ đó
tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng.
Một chuyển biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình
trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.
Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát Qu{ trước, EuroCham mong muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ
góp phần tăng cường hơn nữa cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp. Kết quả cho
thấy việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong suốt năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp, và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014. Có
tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những vấn đề mà các
doanh nghiệp đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham.
Hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc ngành thương
mại và sản xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Chỉ số môi trường kinh doanh duy trì ở mức trung bình với độ tin cậy về triển vọng kinh doanh bi sụt
giảm:
Nhìn chung, so với Qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá
tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với
năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát
đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của Qu{ trước.
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Đáng ngại là, về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích
cực, lần đầu tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỷ lệ 26% của
năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp của chúng tôi vẫn
tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại, và nhấn
mạnh hơn nữa việc Chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng
tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng dự kiến gia tăng
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh
hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự
kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của Qu{ trước.
Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự
định „tăng đáng kể đầu tư„ đã tăng gấp đôi từ 8% của Qu{
trước lên 16% Qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số
lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67%
(so với 61% và 53% của hai Qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của
năm ngoái.
Kế hoạch tuyển dụng giữ vững chiều hướng tích cực
Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch
đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp phần gia tăng kế
hoạch tuyển dụng: 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát
dự kiến tiếp tục có sự gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là
số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt
giảm nhân sự đã giảm từ 23% của Qu{ trước - tương đương
với tỷ lệ năm ngoái - xuống còn 15% Qu{ này.
Lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu: Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát
đã phát huy tác dụng. Điều này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI; có sự giảm đáng kể, từ 43%
của Qu{ trước và 50% của năm ngoái xuống còn 29% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng
lạm phát có „tác động đáng kể và nghiêm trọng‟ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và kết quả trung bình là
4,69%. So với dự đoán 5,94% trong năm ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục
thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với
47% mong chờ một sự „ổn định và cải thiện‟

nghị trong Sách Trắng 2014 của EuroCham
Kết quả khảo sát BCI Qu{ trước cho thấy một số các
doanh nghiệp tham gia khảo sát cân nhắc việc chuyển
công việc kinh doanh sang một nước ASEAN khác. EuroCham mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam
trong quá trình xác định những vấn đề ẩn chứa đằng sau sự quan ngại này. Kết quả BCI của Qu{ này
cho thấy bốn thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham nhũng (72%); việc thực
thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán (67%); những trở ngại về hành chính (52%);
và thiếu sự minh bạch (45%).
Khi nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của thực tế „việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán‟, khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ
đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ
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trong suốt năm 2013 là điều tích cực. Hướng đến năm
2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham gia khảo
sát cho rằng các quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu
cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên,
khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ có một môi trường pháp l{
tích cực vào năm 2014. Điều này l{ giải cho việc có tới
89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng
„Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong
Sách Trắng 2014‟, dự kiến sẽ được công bố vào ngày
11 tháng 11 năm 2013.
Một điều đáng lưu { khác là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Chủ tịch EuroCham, Preben Hjortlund, chia sẻ về cuộc khảo sát: “Khá lo ngại khi nhận thấy
rằng Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham lần thứ 3 liên tiếp đạt mức 50. Hơn nữa,
cũng cần phải lưu { rằng vẫn còn nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại
rằng việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp trong năm 2014. Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan
điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác
dụng khi thực thi các quy định. Cuối cùng, một điều quan trọng đáng lưu { chính là một số
lượng lớn các doanh nghiệp tham gia khảo sát mong đợi Chính phủ Việt Nam cân nhắc các
kiến nghị trong Sách Trắng 2014, sẽ được công bố vào tuần tới, ngày 11 tháng 11”.
Giám đốc Điều hành của EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số Môi trường Kinh doanh
lần thứ 3 liên tiếp vẫn giữ mức 50. Với chuyến thăm sắp tới của Phó Chủ tịch Ủy ban châu
Âu, Ngài Antonio Tajani cùng hơn 50 đại diện doanh nghiệp châu Âu theo sáng kiến “Sứ
mệnh vì sự phát triển” (“Mission for Growth”), Việt Nam cần phải chứng tỏ rằng Việt Nam
vẫn là một thị trường cạnh tranh trong khu vực, và tăng BCI trở lại mức trước đây. Chúng tôi
tin rằng nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham được giải quyết thành
công, sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp
châu Âu đầu tư vào Việt Nam”.
Thu Trang - NDH
27. eFinance – EU community no longer worries about inflation – Nov 6
http://www.taichinhdientu.vn/Home/Cong-dong-doanh-nghiep-chau-Au-khong-con-lo-ngai-lamphat/201311/131872.dfis

Thứ Tư, 6/11/2013 3:38 PM

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu không còn lo ngại lạm phát
Cập nhật lúc: 1:20 PM, 06/11/2013
(eFinance Online) - Hôm nay, Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) công bố kết quả cuộc khảo
sát lần thứ 13 về chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý thực hiện trong tháng 10/2013. Kết quả
cuộc khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với quý 3 - duy trì ở mức trung bình 50 điểm.
So với qu{ trước, chỉ số môi trường kinh doanh không có sự thay đổi đáng kể, 38% doanh nghiệp
đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện
so với năm ngoái - khi mà chỉ số môi trường kinh doanh nằm ở mức thấp nhất 45 điểm. Số lượng các
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doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn
24% so với 28% của qu{ trước.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Tuy nhiên điểm đáng lo ngại lại là triển vọng kinh doanh, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích cực lần đầu tiên
giảm xuống còn 44%, sau hai qu{ tăng liên tiếp. So với tỷ lệ 26% của
năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các
doanh nghiệp châu Âu vẫn tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam
trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại.
Theo kết quả khảo sát, các kế hoạch đầu tư có khuynh hướng tăng, với 41% doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng doanh
nghiệp tham gia khảo sát dự định "tăng đáng kể đầu tư" đã tăng gấp đôi từ 8% của qu{ trước lên
16%. Số lượng đơn đặt hàng dự kiến sẽ tăng lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Chỉ
có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so
với con số 36% của năm ngoái.
Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm
phát đã phát huy tác dụng. Điều này thể hiện rõ nét qua kết quả của chỉ số môi trường kinh doanh,
nếu như qu{ trước có 43% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có "tác động đáng kể
và nghiêm trọng" đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thì qu{ này đã giảm xuống còn
29%.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế
vĩ mô, với 47% mong chờ sự ổn định và cải thiện tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ không có sự
thay đổi nào.
Theo kết quả khảo sát có 4 thách thức chính mà doanh nghiệp châu Âu gặp phải khi kinh doanh tại
Việt Nam: Tham nhũng chiếm 72%; việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán
chiếm 67%; những trở ngại về hành chính 52% và sự thiếu minh bạch 45%.
Đánh giá chi tiết hơn về tác động của việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất
quán, khoảng 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ đã tác động
tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong suốt năm
2013 là điều tích cực. Khoảng 1/2 các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, sang năm 2014 các
quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32%
vẫn hy vọng sẽ có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014.
(Kim Liên)
28. Phap luat – Corruption harms business climate – Nov 7
http://phapluattp.vn/2013110610552502p0c1014/tham-nhung-l224m-hai-m244i-truong-kinhdoanh.htm

07/11/2013 - 05:15

Tham nhũng làm hại môi trường kinh doanh
(PL)- Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) qu{ IV tại Việt Nam được Eurocham công
bố ngày 6-11 cho thấy có bốn thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Thách thức lớn nhất là tham nhũng (72%), việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa
nhất quán (67%), những trở ngại về hành chính (52%) và cuối cùng là sự thiếu sự minh bạch (45%).
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Dự báo trong năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp cho rằng các quy định sẽ tiếp tục có tác
động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ và khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ có một môi trường
pháp l{ tích cực.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh tiếp tục giữ nguyên so với
qu{ III ở mức trung bình, 50 điểm. Dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng
cùng với chuyển biến tích cực, tình trạng lạm phát sẽ ít tác động lên hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp châu Âu.
T.HẰNG
29. Nguoi lao dong – EU firms increase investment in Vietnam – Nov 7
http://nld.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep-chau-au-tang-dau-tu-vao-viet-nam20131107072849305.htm

Doanh nghiệp châu Âu tăng đầu tư vào Việt Nam
Thứ Năm, 07/11/2013 19:28
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ
13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của qu{ IV, được thực hiện trong tháng 10-2013. Kết
quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ III - duy trì ở mức trung bình, 50 điểm.
Độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm,
đồng thời các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong
tương lai. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng; từ đó tác
động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của
các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.

Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát qu{ trước, EuroCham mong muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ
góp phần tăng cường hơn nữa cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp. Kết quả cho
thấy việc thay đổi các luật, chính sách đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014. Có tới 89% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những vấn đề mà các doanh nghiệp đề
cập trong Sách trắng 2014 của EuroCham.
Nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá
tích cực. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái, khi mà BCI nằm ở mức
thấp nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh
doanh hiện giảm xuống còn 24% so với 28% của qu{ trước.
Về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích cực, lần đầu
tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau 2 qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỉ lệ 26% của năm ngoái, đây
là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp châu Âu vẫn tiếp tục cam kết hoạt
động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng quan tâm.
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư (đã tăng gấp đôi từ 8% của qu{
trước lên 16% qu{ này). Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp
tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của 2 qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
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Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp
phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tiếp tục có sự
gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm
nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước - tương đương tỉ lệ năm ngoái - xuống còn 15% quý này.
Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Điều
này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước và 50% của năm
ngoái xuống còn 29%. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có tác động đáng kể và
nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Thanh Hương
30. Hang hoa & Thuong hieu – EuroCham’s Business climate index Q4 2013
http://hanghoathuonghieu.vn/vn/thi-truong/p277-thong-cao-bao-chi----ket-qua-khao-sat-chi-sokinh-doanh-cua-cac-doanh-nghiep-chau-au-tai-viet-nam

Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham Qúy 4
năm 2013
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2013 – Hôm nay, EuroCham công bố kết quả cuộc khảo
sát lần thứ 13 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 10 năm
2013. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với Quý 3 - duy trì ở mức trung bình, 50 điểm. Độ
tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm;
đồng thời các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong
tương lai. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng; từ đó tác
động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của
các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.
Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát Qu{ trước,
EuroCham mong muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ
góp phần tăng cường hơn nữa cam kết hoạt động tại
Việt Nam của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy
việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong suốt năm
2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp, và khuynh hướng này
dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014. Có tới 89%
các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính
phủ cần cân nhắc những vấn đề mà các doanh nghiệp
đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham.
Hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc ngành thương
mại và sản xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Chỉ số môi trường kinh doanh duy trì ở mức trung bình với độ tin cậy về triển vọng kinh doanh bi
sụt giảm:
Nhìn chung, so với Qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá
tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với
năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất , 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo
sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của Quý
trước.
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Đáng ngại là, về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích
cực, lần đầu tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỷ lệ 26% của
năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp của chúng tôi vẫn
tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều
đáng lo ngại, và nhấn mạnh hơn nữa việc Chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh
doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng dự kiến gia tăng
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của Qu{ trước. Hơn nữa, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định ‘tăng đáng kể đầu tư‘ đã tăng gấp đôi từ 8% của Quý
trước lên 16% Qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp
tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai Qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
Kế hoạch tuyển dụng giữ vững chiều hướng tích cực
Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp
phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tiếp tục có sự
gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm
nhân sự đã giảm từ 23% của Qu{ trước - tương đương với tỷ lệ năm ngoái - xuống còn 15% Quý này.
Lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu:
Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Điều
này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI; có sự giảm đáng kể, từ 43% của Qu{ trước và 50% của
năm ngoái xuống còn 29% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có ‘tác động đáng
kể và nghiêm trọng’ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và kết quả trung bình là
4,69%. So với dự đoán 5,94% trong năm ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế
vĩ mô, với 47% mong chờ một sự ‘ổn định và cải thiện’ của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ
không có sự thay đổi nào.
Mong đợi Chính phủ Việt Nam cân nhắc các kiến
nghị trong Sách Trắng 2014 của EuroCham
Kết quả khảo sát BCI Qu{ trước cho thấy một số
các doanh nghiệp tham gia khảo sát cân nhắc
việc chuyển công việc kinh doanh sang một
nước ASEAN khác. EuroCham mong muốn hỗ
trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình xác định
những vấn đề ẩn chứa đằng sau sự quan ngại
này. Kết quả BCI của Quý này cho thấy bốn
thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại
Việt Nam là tham nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán
(67%); những trở ngại về hành chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%).
Khi nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của thực tế ‘việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán’, khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ
đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ
trong suốt năm 2013 là điều tích cực. Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham
gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ.
Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ có một môi trường pháp lý tích cực vào năm 2014. Điều này lý
giải cho việc có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng ‘Chính phủ Việt Nam nên cân
nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014’, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2013.
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Một điều đáng lưu { khác là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Chủ tịch EuroCham, Preben Hjortlund, chia sẻ về cuộc khảo sát: “Khá lo ngại khi nhận thấy rằng Chỉ
số Môi trường Kinh doanh của EuroCham lần thứ 3 liên tiếp đạt mức 50. Hơn nữa, cũng cần phải lưu
ý rằng vẫn còn nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại rằng việc thay đổi các luật lệ
sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2014. Điều này
càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá
trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định. Cuối cùng, một điều
quan trọng đáng lưu { chính là một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia khảo sát mong đợi Chính
phủ Việt Nam cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014, sẽ được công bố vào tuần tới, ngày 11
tháng 11”.
Giám đốc Điều hành của EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số Môi trường Kinh doanh lần thứ 3
liên tiếp vẫn giữ mức 50. Với chuyến thăm sắp tới của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ngài Antonio
Tajani cùng hơn 50 đại diện doanh nghiệp châu Âu theo sáng kiến “Sứ mệnh vì sự phát triển (Mission
for Growth)”, Việt Nam cần phải chứng tỏ rằng Việt Nam vẫn là một thị trường cạnh tranh trong khu
vực, và tăng BCI trở lại mức trước đây. Chúng tôi tin rằng nếu được giải quyết thành công các vấn đề
đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút
nhiều hơn các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam”.
31. Dang Cong san Viet Nam – EuroCham releases 13th survey on Business climate index –
November 6
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=618657

EuroCham công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi
trường kinh doanh
15:48 | 06/11/2013
(ĐCSVN) – Ngày 6/11 tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố
kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện
vào tháng 10 năm 2013.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với Qu{ 3 - duy trì ở mức trung bình (50 điểm).
Mặc dù độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị
sụt giảm; đồng thời các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc thay đổi các luật lệ
trong tương lai, tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng, từ đó tác
động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của
các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.
Chủ tịch EuroCham, Preben Hjortlund, chia sẻ: Nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm nhận về
việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
trong năm 2014. Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng
doanh nghiệp trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy
định.../.
Kim Dung
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32. VGP News – EU firms have plan to increase investment in VN – Nov 7
http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/DN-chau-Au-du-kien-tang-dau-tu-vao-Viet-Nam/184978.vgp

DN châu Âu dự kiến tăng đầu tư vào Việt Nam
02:59 CH, 07/11/2013
(Chinhphu.vn) – Kết quả khảo sát của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) về kế
hoạch đầu tư trong qu{ IV/2013 cho thấy có 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng
đầu tư vào Việt Nam.
Theo kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) được EuroCham vừa
công bố: 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam (qu{ trước là
34%).
Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư cũng tăng gấp
đôi từ 8% của qu{ trước lên 16%. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến
sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của 2 qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm
ngoái.
Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp
phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng. Theo đó có 47% các doanh nghiệp dự kiến có sự gia tăng nhân
sự. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự từ 23% của qu{ trước xuống còn 15% trong quý
này. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng đối với người lao động Việt Nam trong thời điểm cuối năm.
So với qu{ III, đánh giá của các doanh nghiệp đối với tình hình kinh doanh hiện tại cũng có sự chuyển
biến. 47% doanh nghiệp tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô. Số lượng
doanh nghiệp đánh giá tiêu cực giảm từ 28% của qu{ trước xuống còn 24%.
Bên cạnh đó, sự lo ngại của các doanh nghiệp về ảnh hưởng của lạm phát đối với môi trường kinh
doanh ở Việt Nam cũng đã giảm từ 43% của qu{ trước và 50% của năm 2012 xuống còn 29%. Qua đó
có thể thấy mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ Việt Nam triển khai đã tạo niềm tin cho các
doanh nghiệp.
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ
tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ
có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014.
Phan Trang
33. Sai Gon giai phong Online – EU firms tend to increase investment in Vietnam – Nov 6
http://www.sggp.org.vn/kinhte/2013/11/331909/

Doanh nghiệp châu Âu có khuynh hướng gia tăng đầu tư tại Việt Nam
Thứ tư, 06/11/2013, 16:32 (GMT+7)
(SGGPO).–Ngày 6-11, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả cuộc
khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 102013. Hơn một nửa số doanh nghiệp (DN) tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc
ngành thương mại và sản xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
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Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại
Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ 3- 2013, duy trì ở mức trung bình, 50 điểm. Có 38% số DN
đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm
ngoái- khi BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm.
Số lượng các DN tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống
còn 24% so với 28% của qu{ trước. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn
đặt hàng, từ đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng.
Một chuyển biến tích cực khác cho thấy, theo dự đoán của các DN tham gia khảo sát, tình trạng lạm
phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh. Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát
có khuynh hướng tăng, với 41% DN tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với
34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng các DN tham gia khảo sát dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã
tăng gấp đôi từ 8% của qu{ trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn
đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước).
Giám đốc Điều hành của EuroCham, Csaba Bundik, cho biết: “Chỉ số Môi trường kinh doanh lần thứ 3
liên tiếp vẫn giữ mức 50. Với chuyến thăm sắp tới của ông Antonio Tajani, Phó Chủ tịch Ủy ban châu
Âu, cùng hơn 50 đại diện DN châu Âu theo sáng kiến “Sứ mệnh vì sự phát triển” (Mission for
Growth), Việt Nam cần phải chứng tỏ rằng mình vẫn là một thị trường cạnh tranh trong khu vực, và
tăng BCI trở lại mức trước đây. Chúng tôi tin rằng nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của
EuroCham được giải quyết thành công, sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều
hơn các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam”.
Mỹ Hạnh
34. Tai chinh – EU firms still satisfy with business climate in Vietnam – Nov 7
http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Doanh-nghiep-chau-Au-van-hai-long-voi-moitruong-kinh-doanh-tai-Viet-Nam/35193.tctc

Doanh nghiệp châu Âu vẫn hài lòng với môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Thứ năm 07/11/2013 07:00
PV.
(Tài chính) Một cuộc khảo sát cho các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam thuộc khối
ngành dịch vụ, thương mại và sản xuất do EuroCham vừa công bố cho thấy, mức độ tin cậy và triển
vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam duy trì ở mức trung bình là 50
điểm.
Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát đối
với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm; đồng thời các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh
hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong tương lai. Tuy nhiên, dự
kiến sắp tới sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt
hàng; từ đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng.
Phần lớn các doanh nghiệp châu Âu mong muốn có môi trường
kinh doanh ổn định, đặc biệt là môi trường pháp l{, tiền lương,
chính sách về thuế và hải quan. Việc ban hành các chính sách có
hiệu lực trong một thời gian ngắn ảnh hưởng rất lớn đến các
doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp liên tục thay đổi sẽ mất
nhiều thời gian, nếu để chậm trễ thì vô hình chung các doanh
nghiệp bị vi phạm pháp luật.
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Trong cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp châu Âu, vấn đề thay đổi luật lệ được
các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu, bởi những yếu tố này tác động rất lớn đến rủi ro trong kinh
doanh. Kết quả cho thấy việc thay đổi các luật lệ, chính sách trong suốt năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu
cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng
vào năm 2014. Có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc
những vấn đề mà các doanh nghiệp đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham dự kiến được thông
qua trong tháng 11 tới.
Giám đốc Điều hành của EuroCham
Csaba Bundik nhấn mạnh: “Chỉ số Môi
trường Kinh doanh lần thứ 3 liên tiếp
vẫn giữ mức 50. Với chuyến thăm sắp
tới của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu,
Ngài Antonio Tajani cùng hơn 50 đại
diện doanh nghiệp châu Âu theo sáng
kiến “Sứ mệnh vì sự phát triển”, Việt
Nam cần phải chứng tỏ rằng Việt Nam
vẫn là một thị trường cạnh tranh
trong khu vực. Chúng tôi tin rằng nếu
các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham được giải quyết thành công, sẽ góp phần cải
thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam”.
So với năm 2012, khi mà môi trường kinh doanh nằm ở mức thấp nhất là 45 điểm thì trong qu{ IV
năm nay, chỉ số này đã phần nào được cải thiện với 38% các doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình
hình kinh doanh hiện tại. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình
kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của qu{ III.
Tuy nhiên, để đạt được con số đáng mong ước và thực hiện theo đúng cam kết các doanh nghiệp
châu Âu sẽ ở lại Việt Nam lâu dài hơn việc Chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh
doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi trên thực tế, kế hoạch đầu tư và
đơn đặt hàng vẫn đang có xu hướng tăng.
Với 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến
sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{
trước. Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp
đôi từ 8% của qu{ trước lên 16% qu{ này. Tương
ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng
dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và
53% của hai qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về
các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm
ngoái.
Bốn thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được phía các doanh nghiệp châu Âu
đưa ra là tham nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán
(67%); những trở ngại về hành chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%). Khoảng 50% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ đã tác động tiêu cực đến công việc kinh
doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong suốt năm 2013 là điều tích cực.
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ
tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ
có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014. Điều này l{ giải cho việc có tới 89% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát cho rằn, Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng
2014.
Một điều đáng lưu { khác là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
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(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%). Nếu giải quyết giải quyết thành công những vướng mắc trên
sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp châu Âu tìm đến
Việt Nam.
35. Tuoi tre Online – EU firms in Vietnam worry about corruption the most – Nov 6
http://tuoitre.vn/Kinh-te/578629/doanh-nghiep-chau-au-tai-viet-nam-e-ngai-nhat-la-thamnhung.html

Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam e ngại nhất là tham nhũng
06/11/2013 15:25 (GMT + 7)
TTO - Bốn thách thức của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu khi hoạt động kinh doanh tại VN là tham
nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán (67%); những trở
ngại về hành chính (52%) là thiếu sự minh bạch (45%).
Kết quả khảo sát trên vừa được công bố hôm nay 6-11. Đây cũng chính là những trở ngại trong tương
lai được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại VN (EuroCham) đề cập trong kết quả khảo sát chỉ số môi
trường kinh doanh (BCI) qu{ 4-2013, đồng thời cho rằng nó sẽ tác động đến việc các doanh nghiệp
hội viên của EuroCham sẽ chuyển công việc kinh doanh sang một nước ASEAN khác.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy BCI qu{ 4-2013 tiếp tục giữ mức 50 điểm, bằng với qu{ trước và
“không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với
tình hình kinh doanh hiện tại”.
Có đến 38% các doanh nghiệp khi được hỏi đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại, trong
khi 24% doanh nghiệp vẫn chọn đánh giá “tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại” dù đã giảm so
với 28% của qu{ trước.
Đáng ngại hơn, về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá “tích
cực” lần đầu tiên đã giảm xuống còn 44% sau hai qu{ tăng liên tiếp.
Tuy nhiên, nếu so với tỉ lệ 26% của năm ngoái, đây vẫn là một dấu hiệu tích cực và “Chính phủ Việt
Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước
ngoài”, EuroCham nhấn mạnh.
Về kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng, 41% doanh nghiệp cho rằng sẽ tăng đầu tư vào VN so với tỉ
lệ 34% của qu{ trước, thậm chí số doanh nghiệp dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng lên 16% so
với mức 8% của qu{ 3-2013. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ
tiếp tục tăng đạt tỉ lệ 67%, tăng cao hơn so với mức 61% và 53% của hai qu{ trước đây.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại VN với nhận định “những kế hoạch do Chính phủ triển khai nhằm giảm lạm phát
đã phát huy tác dụng”. Điều này được thể hiện rõ qua tỉ lệ 29% doanh nghiệp khi được hỏi cho rằng
“lạm phát có tác động đáng kể và nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”,
giảm rất mạnh so với mức 43% của qu{ trước.
Một điều đáng lưu { khác, theo EuroCham, là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một
số khía cạnh rất tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó cơ hội kinh doanh, sự tăng
trưởng trong tương lai của thị trường và Việt Nam được xem như một trung tâm khu vực về xuất
khẩu được ghi nhận khá cao, lần lượt chiếm các tỉ lệ đánh giá tương ứng 60%, 60% và 19% số doanh
nghiệp khi được hỏi.
Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund cho rằng việc BCI ba qu{ liên tiếp giẫm chân ở mức 50
điểm “là điều khá lo ngại”. Ông lưu { vẫn còn nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại
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rằng việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
trong năm 2014.
“Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp
trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định”, chủ tịch
EuroCham Preben Hjortlund chia sẻ.
TRẦN VŨ NGHI
36. Hot news – EU firms increase investment in Vietnam – Nov 11
http://tinnong.vn/pages/20131111/doanh-nghiep-chau-au-tang-dau-tu-vao-viet-nam.aspx

Doanh nghiệp châu Âu tăng đầu tư vào Việt Nam
11/11/2013 8:59
Khoảng 50% doanh nghiệp (DN) tham gia khảo sát cho rằng việc thay đổi các quy định pháp luật
trong suốt năm 2013 đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ và chỉ 7% đánh giá các
thay đổi này là tích cực.
Sản xuất tại Công ty B Braun Vietnam - Ảnh: Ngọc Thắng

Đó là báo cáo khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) qu{
4/2013, do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại VN công
bố tuần qua.
Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund, nhận định: “Điều này
càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn cộng đồng DN
trong quá trình làm luật, nhằm tránh tình trạng phản tác dụng
khi thực thi các quy định”.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh
doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại VN qu{ 4 ở mức 50 điểm, tương đương hai qu{ trước.
EuroCham hiện có 750 DN đang hoạt động ở VN, trong đó có nhiều DN hàng đầu thế giới.
N.Trần Tâm
37. New Hanoi Online – EU firms concern about weak implementation of legislation in Vietnam –
Nov 6
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/637634/dn-chau-au-lo-ngai-viec-thuc-thi-cac-quy-dinhphap-luat-con-yeu-o-vn

DN châu Âu lo ngại việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu ở VN
3
(HNMO) – Ngày 6/11, EuroCham công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số Môi trường
Kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 10/2013.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ 3, duy trì ở mức trung bình, 50 điểm.
Hơn một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc ngành thương
mại và sản xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
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Độ tin cậy về triển vọng kinh doanh bi sụt giảm
Nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh
nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá
tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với
năm ngoái, khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát
đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của qu{ trước.
Đáng ngại là, về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích
cực, lần đầu tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỷ lệ 26% của
năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp vẫn tiếp tục cam kết
hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại. Chính phủ Việt Nam cần
phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng dự kiến gia tăng
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư (tăng gấp đôi từ 8% của qu{ trước
lên 16% qu{ này). Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục
tăng lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo
sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
Lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu
Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Điều
này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI; có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước và 50% của năm
ngoái xuống còn 29% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có “tác động đáng kể và
nghiêm trọng” đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và kết quả trung bình là
4,69%. So với dự đoán 5,94% trong năm ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Sách Trắng 2014 của EuroCham
Kết quả khảo sát BCI qu{ trước cho thấy một số các doanh nghiệp tham gia khảo sát cân nhắc việc
chuyển công việc kinh doanh sang một nước ASEAN khác. EuroCham bày tỏ mong muốn hỗ trợ Chính
phủ Việt Nam trong quá trình xác định những vấn đề ẩn chứa đằng sau sự quan ngại này. Kết quả BCI
của qu{ này cho thấy 4 thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham nhũng (72%);
việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán (67%); những trở ngại về hành
chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%).
Khi nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của thực tế “việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán”, khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ
đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; và chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ
trong suốt năm 2013 là điều tích cực. Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa các doanh nghiệp tham
gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ.
Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014. Điều này l{
giải cho việc có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng “Chính phủ Việt Nam nên cân
nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014”, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2013.
Một điều đáng lưu { khác là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Lan Hương
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38. Economy and Forecast Review – Investment in Vietnam tend to increase – Nov 7
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Doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam có khuynh hướng tăng
Cập nhật lúc: 07/11/2013 10:00
Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam do
Phòng Công nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố ngày 6/11 cho thấy, các doanh
nghiệp có kế hoạch khuynh hướng đầu tư vào Việt Nam tăng với 41%.

Các doanh nghiệp được khảo sát lần này cho rằng, các yếu tố lớn nhất làm nên tính hấp dẫn trong
môi trường kinh doanh tại Việt Nam gồm: cơ hội kinh doanh (60%); tốc độ tăng trưởng tương lai của
thị trường (60%) và Việt Nam với tư cách như một trung tâm xuất khẩu của khu vực (19%).
Điểm tích cực mà khảo sát lần này chỉ ra là: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp và không còn là mối
quan ngại lớn đối với hoạt động kinh doanh của họ. Các biện pháp của Chính phủ Việt Nam thực hiện
để kiềm chế lạm phát đã phát huy hiệu quả. Điều này cũng được thể hiện trong khảo sát lần này khi
chỉ có 29% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng lạm phát sẽ có một "tác động đáng kể hoặc đe dọa"
đối với hoạt động kinh doanh của họ (giảm đáng kể so với 43% qu{ trước và 50% vào cùng kz năm
ngoái). Tương tự như vậy, số doanh nghiệp tin vào triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định cũng tăng lên, với
47% tin rằng kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện" và 35% tin rằng sẽ không có thay đổi so với qu{
trước.
Với 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{
trước. Điều này cho thấy số lượng các doanh nghiệp đầu tư đã tăng đáng kể, gấp đôi từ 8% của qu{
trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp
tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
Tuy nhiên, nhiều lo ngại mới cũng xuất hiện, đó là độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia
khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm. Các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh
hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong tương lai của Việt Nam. Chia sẻ vấn đề này, Chủ tịch
EuroCham, Preben Hjortlund, cho rằng: “Việc thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt
động kinh doanh của họ trong năm 2014. Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn
quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác
dụng khi thực thi các quy định”./.
Thu Hạnh
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39. An ninh thu do – EU firms are going to increase investment in Vietnam – Nov 9
http://www.anninhthudo.vn/Kinh-doanh/Doanh-nghiep-chau-Au-muon-tang-dau-tu-vao-VietNam/523574.antd

Doanh nghiệp châu Âu muốn tăng đầu tư vào Việt Nam
Thứ bảy 09/11/2013 06:00
ANTĐ - Theo kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được
thực hiện vào tháng 10-2013 do EuroCham công bố ngày 6-11, 41% các doanh nghiệp tham gia khảo
sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng so với 34% của qu{ trước.
Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư đã tăng gấp đôi
từ 8% của qu{ trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự
kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Điểm đáng lưu { là số
lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước
- tương đương với tỷ lệ năm ngoái - xuống còn 15% qu{ này.
Vân Hằng
40. Customs – EU firms no longer worry about inflation – Nov 6
http://www.baohaiquan.vn/pages/doanh-nghiep-chau-au-khong-con-ngai-lam-phat.aspx

Doanh nghiệp châu Âu không còn ngại lạm phát
(HQ Online)- Kết quả khảo sát qu{ IV các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam được thực hiện trong
tháng 10 về môi trường kinh doanh tại Việt Nam vừa được EuroCham (Phòng Thương mại châu Âu
tại Việt Nam) công bố hôm nay (6-11). Theo đó, mức độ tin cậy được giữ nguyên, duy trì ở mức trung
bình- 50 điểm so với lần khảo sát trước cách đây 3 tháng.

DN châu Âu mong muốn môi trường kinh doanh ở Việt Nam nhanh cải thiện hơn nữa. Ảnh internet.

Kế hoạch đầu tư và các đơn đặt hàng dự kiến gia tăng
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp
tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Hơn nữa, số lượng
các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư đã tăng gấp đôi từ 8% của qu{
trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp
tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.
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Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp
phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tiếp tục có sự
gia tăng nhân sự.
Kết quả khảo sát cũng cho biết, lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu. Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy
tác dụng. Điều này được thể hiện rõ qua các con số có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước và 50%
của năm ngoái xuống còn 29% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có “tác động
đáng kể và nghiêm trọng” đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế
vĩ mô, với 47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ
không có sự thay đổi nào.
Kz vọng môi trường kinh doanh tốt
Kết quả khảo sát của qu{ trước cũng cho thấy một số các doanh nghiệp tham gia khảo sát cân nhắc
việc chuyển công việc kinh doanh sang một nước ASEAN khác. Trong vấn đề này, EuroCham mong
muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình xác định những vấn đề ẩn chứa đằng sau sự quan
ngại này. Kết quả khảo sát của qu{ này cho thấy bốn thách thức chính của doanh nghiệp châu Âu khi
hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu
hoặc chưa nhất quán (67%); những trở ngại về hành chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%).
Khi nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của thực tế “việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán”, khoảng 50% các doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ
đã tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong
suốt năm 2013 là điều tích cực.
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng các quy định sẽ
tiếp tục có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, khoảng 32% vẫn hy vọng sẽ
có một môi trường pháp l{ tích cực vào năm 2014. Điều này l{ giải cho việc có tới 89% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát cho rằng “Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng
2014” dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11-11.
Một điều đáng lưu { khác là các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất
tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh
(60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một
trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Về kết quả của cuộc khảo sát qu{ cuối cùng trong năm 2013 này, Giám đốc Điều hành của EuroCham
Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số Môi trường Kinh doanh lần thứ 3 liên tiếp vẫn giữ mức 50. Với chuyến
thăm sắp tới của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ngài Antonio Tajani cùng hơn 50 đại diện doanh
nghiệp châu Âu theo sáng kiến “Sứ mệnh vì sự phát triển”, Việt Nam cần chứng tỏ rằng Việt Nam vẫn
là một thị trường cạnh tranh trong khu vực, và tăng chỉ số trở lại mức trước đây. Chúng tôi tin rằng
nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham được giải quyết thành công, sẽ góp phần
cải thiện tình hình kinh doanh và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam”.
An Tư
41. Kinh te & Do thi – EU firms increase investment in Vietnam – Nov 11
http://www.ktdt.vn/kinh-te/doanh-nghiep/2013/11/81020D2E/doanh-nghiep-chau-au-tang-dau-tutai-viet-nam/

Doanh nghiệp châu Âu tăng đầu tư tại Việt Nam
Cập nhật lúc 08:41 07/11/2013
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KTĐT - Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
tiếp tục duy trì ở mức trung bình, 50 điểm.
Đây là một trong những nội dung của kết quả khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh
(BCI) hàng qu{ thực hiện vào tháng 10/2013 được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) công bố 6/11.
Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng, từ đó tác động tích cực
đến kế hoạch tuyển dụng. Cụ thể, có 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào
Việt Nam so với 34% của qu{ trước.
Linh Nguyễn
42. Inflation is not concern – Financial Times, 7th Nov

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/lam-phat-khong-con-la-van-de-dang-lo-ngai

Lạm phát không còn là 'vấn đề đáng lo ngại'
07/11/2013 10:39
(TBTCO) - Lạm phát tại Việt Nam không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng DN châu Âu. Chỉ
còn 29% DN tham gia khảo sát (giảm đáng kể so với mức 43% của qu{ trước) cho rằng lạm phát có
“tác động đáng kể và nghiêm trọng" đến hoạt động kinh doanh của DN.
Đây là một trong những kết quả của cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh
(BCI) được Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) công bố ngày 6/11.
4 thách thức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu
Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ 3, đạt 50 điểm.
Chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái - khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm.
Số lượng các DN tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại cũng đã giảm
xuống còn 24% so với 28% của qu{ trước.
Tuy nhiên, số lượng các DN tham gia khảo sát đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh lần đầu tiên
đã giảm (xuống còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp, mặc dù đây là một dấu hiệu tích cực so với tỷ lệ
26% của năm ngoái.
Kết quả BCI qu{ 4/2013 cho thấy, 4 thách thức chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam là tham
nhũng (72%), việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất quán (67%), những trở
ngại về hành chính (52%) và thiếu sự minh bạch (45%).
Vì vậy, các chuyên gia của EuroCham cho rằng, ngay cả khi phần lớn các DN của EU vẫn tiếp tục cam
kết hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn thì còn 24% các DN tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về
tình hình kinh doanh hiện tại cũng là điều đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa việc Chính phủ
Việt Nam cần phải giải quyết các thách thức đặt ra như trên.
Mong chờ ổn định và cải thiện tình hình
Đáng chú {, mặc dù độ tin cậy của các DN châu Âu tham gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh tại
Việt Nam tuy bị sụt giảm, nhưng các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát lại có khuynh
hướng tăng, với 41% các DN tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của
quý 3/2013.
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Bên cạnh đó, số lượng các DN tham gia khảo sát dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp đôi từ
8% của qu{ trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự
kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước).
Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp
phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các DN tham gia khảo sát dự kiến tiếp tục có sự gia tăng
nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng DN tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm
từ 23% của qu{ 3 xuống còn 15%.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng DN
châu Âu khi có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước xuống còn 29% DN tham gia khảo sát cho rằng
lạm phát có “tác động đáng kể và nghiêm trọng’ đến hoạt động kinh doanh của các DN.
Các DN tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với
47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại.
Một điều đáng lưu { khác là các DN tham gia khảo sát cũng ghi nhận một số khía cạnh rất tích cực khi
hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh (60%), sự tăng
trưởng trong tương lai của thị trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một trung tâm khu vực
về xuất khẩu (19%).
Nhận định về kết quả của cuộc khảo sát, Chủ tịch EuroCham- Preben Hjortlund cho rằng, cần phải lưu
{ việc vẫn còn nhiều DN tham gia khảo sát cảm thấy lo ngại sự thay đổi các luật lệ sẽ có tác động tiêu
cực đến hoạt động kinh doanh của DN trong năm 2014.
"Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải tham vấn quan điểm của cộng đồng DN trong quá trình
làm luật nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi các quy định”, ông Preben Hjortlund nói./.
“Với chuyến thăm sắp tới của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng hơn 50 đại diện
DN theo sáng kiến "Sứ mệnh vì sự phát triển", Việt Nam cần phải chứng tỏ rằng,
Việt Nam vẫn là một thị trường cạnh tranh trong khu vực, và tăng BCI trở lại mức
trước đây. Chúng tôi tin rằng nếu các vấn đề đề cập trong Sách Trắng 2014 của
EuroCham được giải quyết thành công, sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh
và thu hút nhiều hơn các DN châu Âu đầu tư vào Việt Nam"- ông Csaba BundikGiám đốc điều hành của EuroCham tại Việt Nam nhấn mạnh.
Vũ Luyện
43. EuroCham: Vietnam’s business outlook is improving – Nhan Dan newspaper,

http://www.nhandan.org.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_nhandinh/item/20455002.html

EuroCham: Triển vọng kinh doanh tại Việt Nam đang cải thiện
NDĐT- Kết quả khảo sát thực hiện vào tháng 5-2013
của Phòng thương mại châu Âu (EuroCham) công bố
ngày 30-5 cho thấy: “Mức độ tin cậy và triển vọng kinh
doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam đang được cải thiện”.
Chỉ số kinh doanh theo kết quả khảo sát lần này đã tăng
từ 48 lên 50 điểm, sau ba lần khảo sát trước đều dưới
50 điểm. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp châu Âu
đang dần lấy lại lòng tin vào thị trường Việt Nam.
Các chỉ số chính thể hiện hướng tăng trưởng này bao gồm triển vọng kinh doanh đã cải thiện, do có
sự gia tăng doanh thu/đơn hàng và sự lạc quan về triển vọng kinh tế vĩ mô.
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Tuy nhiên, EuroCham vẫn lưu { “chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp vẫn ở mức 50, còn cách khá xa
so với mức điểm cao nhất 79 điểm vào năm 2011 và sự cải thiện qua hai qu{ gần đây vẫn còn hạn
chế, mỗi qu{ tăng 2 điểm”.
Hơn nửa số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tham gia vào cuộc khảo sát thuộc ngành dịch vụ, một
phần tư thuộc ngành sản xuất, phần còn lại là thương mại và các ngành khác.
Theo Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund: “Điều đáng khích lệ khi kết quả khảo sát tăng liên
tiếp trong qu{ 2 và đặc biệt là chỉ số này đã đạt mức trung bình 50 điểm. Điều này thể hiện một sự ổn
định có thấy được về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như sự tiếp tục tin tưởng của các doanh nghiệp
châu Âu về nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng cho dù điều này thể hiệp một
bước đi quan trọng trong định hướng đúng đắn thì đây là một bước đi nhỏ trên một con đường dài.
Chúng ta cần nhìn thấy sự cố gắng liên tục của Chính phủ để cải thiện các vấn đề về cấu trúc cơ bản
của nến kinh tế và một sự thực thi mạnh mẽ và tích cực Hiệp định thương mại tự do”.
Triển vọng kinh doanh cải thiện
Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp đánh giá tốt về tình hình kinh doanh hiện tại tiếp
tục tăng từ 40% đến 43%. Qu{ trước con số này được đánh giá tăng từ 26% đến 40% và mức tăng
hiện tại thể hiện sự cải hiện trong quan điểm kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn 1/4 doanh nghiệp phản
hồi có quan điểm tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại. Một số khác vẫn giữ quan điểm ổn định
trong một giai đoạn nào đó.
Xét về tương lai, triển vọng kinh doanh từ phía các doanh nghiệp phản hồi được nhận định là có một
sự cải thiện đánh kể. Số lượng hội viên hy vọng sẽ có sự gia tăng tích cực tăng từ 30% đến 43%, Sự
gia tăng này có thể được hiểu do tiến trình đàm phán đang diễn ra của Hiệp định thương mại tự do
EU – Việt Nam. Tuy nhiên, 57% phản hồi vẫn đánh giá triển vọng kinh doanh của họ là “trung bình”
hoặc “tiêu cực”.
Phục hồi lòng tin
Theo báo cáo, các doanh nghiệp đang có kế hoạch “tăng đáng kể đầu tư” tăng gấp đôi so với qu{
trước từ 7% lên đến 13%. Nhìn tổng thể, các kế hoạch đầu tư được đánh giá tích cực hơn cách đây
một năm. 76% doanh nghiệp phản hồi hy vọng giữ nguyên hoặc tăng mức đầu tư, trong khi cách đây
một năm số doanh nghiệp có phản hồi tương tự là 72% và số doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục cắt
giảm đầu tư giảm xuống còn 19%, con số này của qu{ trước là 24%.
EuroCham khẳng định: “Điều này một lần nữa chỉ ra sự phục hồi lòng tin vào tương lai của Việt Nam
về mặt trung hạn và các sáng kiến của Chính phủ đang củng cố lòng tin và sự lạc quan ngày càng
tăng”.
Khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn thì câu trả lời là có
sự tăng trưởng nhẹ. 84% doanh nghiệp phản hồi đánh giá đơn hàng/doanh thu của họ vẫn ổn định
hoặc có cải thiện.
Sự phát triển tích cực này cũng tạo ra một tác động tích cực trong các kế hoạch tuyển dụng. 39%
doanh nghiệp hy vọng tăng số lượng nhân viên và chỉ có 14% cho rằng họ sẽ giảm – đây là một tỷ lệ
rất tích cực. Con số này tương đối giống so với các đánh giá năm ngoái - 33% đánh giá tăng và 19%
đánh giá giảm. Các sáng kiến của Chính phủ và triển vọng về một Hiệp định thương mại bền vững
giữa EU và Việt Nam cũng tạo ra sự gia tăng lòng tin vào nền kinh tế Việt Nam.
Bớt lo lạm phát
Lo ngại của doanh nghiệp về lạm phát đang có chiều hướng giảm, 65% doanh nghiệp cho rằng lạm
phát không tác động hoặc có nhưng hạn chế đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn so với
55% của qu{ trước và tăng so với mức 43% của năm trước.
Các thành viên cho rằng, lạm phát sẽ dừng ở mức 5,13%. Con số này rất sát so với dự đoán của qu{
trước là 5,12% và giảm 0,5% so với năm trước khi mức lạm phát được dự doán là 5,63%.
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Các phản hồi đều đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô đang được cải thiện. Năm 2012, 57% dự đoán sẽ có
sự tiếp tục suy thoái trong các điều kiện (con số này trong qu{ trước nữa dao động khoảng 72%),
trong qu{ này có số này tiếp tục giảm dưới mức trung bình còn 48%. Nói cách khác, 52% doanh
nghiệp phản hồi tin rằng nền kinh tế sẽ ổn định và cải thiện trong tương lai.
Trả lời câu hỏi việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam có { nghĩa gì với việc kinh
doanh của doanh nghiệp? 50% doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát hy vọng một tác động tích cực
của Hiệp định thương mại tự do trong công việc kinh doanh của họ; 18% phản hồi có tác động “rất
tích cực” và chỉ 3% e ngại là một Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam có tác động tiêu cực đến
công việc kinh doanh của họ và điều này thường liên quan đến các vấn đề về quy tắc xuất xứ hàng
hóa.
Giám đốc điều hành EuroCham, ông Paul Jewell nói thêm rằng: “Chỉ số môi trường kinh doanh đã cho
thấy sự cải thiện liên tục của các chỉ số trong lần thứ 2. Có vài điều thực tế chúng ta chưa bao giờ
thấy kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2010. Đây là dấu hiệu rất tích cực
vì nó cho thấy các doanh nghiệp châu Âu đang dần dần lấy lại lòng tin vào thị trường Việt Nam. Tuy
nhiên, điều quan trọng cũng cần phải lưu { là vẫn chỉ đang ở điểm trung bình. Nói cách khác, chỉ số
kinh doanh cần phải cải thiện đáng kể nếu Việt Nam muốn duy trì vị thế cạnh tranh trong khối Đông
Nam Á”.
XUÂN BÁCH
44. European companies will invest more in Vietnam – Thanh Nien online, 11th Nov

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131110/nhieu-doanh-nghiep-chau-au-se-tang-cuongdau-tu-o-vn.aspx

Nhiều doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng cường đầu tư ở VN
11/11/2013 03:00
Báo cáo khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) qu{ 4/2013, do Phòng Thương mại châu
Âu(EuroCham) tại VN công bố tuần qua, cho biết khoảng 50% doanh nghiệp (DN) tham gia khảo
sát cho rằng việc thay đổi các quy định pháp luật trong suốt năm 2013 đã tác động tiêu cực đến
công việc kinh doanh của họ và chỉ 7% đánh giá các thay đổi này là tích cực.

Sản xuất tại Công ty B Braun Vietnam - Ảnh: Ngọc Thắng
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Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund, nhận định: “Điều này càng nhấn mạnh việc cần thiết phải
tham vấn cộng đồng DN trong quá trình làm luật, nhằm tránh tình trạng phản tác dụng khi thực thi
các quy định”.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu
tại VN qu{ 4 ở mức 50 điểm, tương đương hai qu{ trước. Cụ thể, về triển vọng kinh doanh, số lượng
DN đánh giá là tích cực đã giảm (còn 44%) sau hai qu{ tăng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, các kế
hoạch đầu tư có khuynh hướng tăng, 41% DN tham gia khảo sát cho biết sẽ tăng đầu tư vào VN (qu{
trước là 34%). Số lượng DN dự định “tăng đáng kể đầu tư” đã tăng gấp đôi, từ 8% của qu{ trước lên
16% qu{ này. Số lượng các đơn đặt hàng tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{
trước). Chỉ có 14% DN dự kiến có sự sụt giảm về đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm
ngoái.
Khảo sát BCI qu{ 4 cho biết có 4 thách thức đối với môi trường kinh doanh VN, gồm tham nhũng
(72% DN được khảo sát nhận định như vậy), thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc chưa nhất
quán (67%), trở ngại về hành chính (52%) và thiếu minh bạch (45%).
EuroCham hiện có 750 DN đang hoạt động ở VN, trong đó có nhiều DN hàng đầu thế giới.
N.Trần Tâm
45. EuroCham’s evaluation: Vietnam’s econoy is improving – Dai doan ket newspaper, Nov 11th

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1372&Style=1&ChiTiet=71370

Đánh giá của EuroCham: Kinh tế Việt Nam đang sáng lên (07/11/2013)
Ngày 6-11, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát về Chỉ
số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 10 năm 2013. Kết quả khảo sát
cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu tại
Việt Nam được duy trì ở mức trung bình, với 50 điểm.
Giám đốc Điều hành của EuroCham, ông Csaba Bundik cho rằng, đáng ngại là về triển vọng kinh
doanh, số lượng các DN tham gia khảo sát đánh giá tích cực, lần đầu tiên đã giảm xuống còn 44% sau
hai qu{ tăng liên tiếp. "Chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng
tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài” – ông Csaba Bundik nêu { kiến.
Nhìn nhận chi tiết hơn về tác động của thực tế "việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán”, khoảng 50% các DN tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc thay đổi các luật lệ đã tác
động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ; chỉ 7% cho rằng việc thay đổi các luật lệ trong năm
2013 là điều tích cực.
Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy một số tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch
đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các DN tham gia
khảo sát dự kiến tiếp tục có sự gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu { là số lượng DN tham gia khảo sát
dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước - tương đương với tỷ lệ năm ngoái xuống còn 15% qu{ này. Những kế hoạch do Chính phủ triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy
tác dụng. Điều này được thể hiện rõ qua kết quả của chỉ số kinh doanh; có sự giảm đáng kể, từ 43%
của qu{ trước và 50% của năm ngoái xuống còn 29% các DN tham gia khảo sát cho rằng, lạm phát có
"tác động đáng kể và nghiêm trọng”đến hoạt động kinh doanh của DN. Các DN cũng được yêu cầu
đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát, và kết quả trung bình là 4,69%. So với dự đoán 5,94% trong năm
ngoái, đây được xem là một sự cải thiện đáng kể.
Các DN tham gia khảo sát phần nào tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với
47% mong chờ một sự "ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ không có sự
thay đổi nào. /LAM HỒNG
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46. EuroCham: Inflation is not the concern – Thuong hieu & Cong Luan, Nov 29th

http://thuonghieuvacongluan.com/kinh-te-xa-hoi/kinh-te-xa-hoi/15990-eurochamlam-phatkhong-con-dang-lo-ngai.html

Thứ Sáu, 29/11/2013 15:34

EuroCham: Lạm phát không còn đáng lo ngại
THỨ BẢY, 16 THÁNG 11 2013 11:55
Mới đây, EuroCham (Cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam) đã công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ
13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BIC) hàng qu{. Kết quả cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng
kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với qu{ III, duy trì ở mức
trung bình 50 điểm.
Chỉ số môi trường kinh doanh ở mức trung bình
Với kết quả trên, các DN tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ
việc thay đổi các luật lệ trong tương lai. Tuy nhiên, dự kiến
sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng; từ
đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển
biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của các DN tham
gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt
động kinh doanh. Theo EuroCham, việc thay đổi các luật lệ,
chính sách trong suốt năm 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động kinh doanh của các DN và khuynh hướng này dự
định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014. Có tới 89% các DN
tham gia khảo sát cho rằng, Chính phủ cần cân nhắc những
vấn đề mà các DN đề cập trong Sách Trắng 2014 của EuroCham.
Hơn một nửa số DN tham gia khảo sát thuộc ngành dịch vụ, gần 1/5 thuộc ngành thương mại và sản
xuất, còn lại là hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Nhìn chung, so với qu{ trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các DN tham gia
khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các DN đánh giá tích cực. Tuy nhiên, chỉ số này
đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái, khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất (45 điểm). Số lượng
các DN tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24%
so với 28% của qu{ trước.
Đáng ngại là, về triển vọng kinh doanh, số lượng các DN tham gia khảo sát đánh giá tích cực, lần đầu
tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau 2 qu{ tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỷ lệ 26% của năm ngoái, đây
là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các DN vẫn tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam
trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng lo ngại và nhấn mạnh hơn nữa việc Chính phủ Việt Nam
cần phải giải quyết các vấn đề kinh doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định
Theo báo cáo, các kế hoạch đầu tư khuynh hướng tăng, với 41% các DN tham gia khảo sát dự kiến sẽ
tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của qu{ trước. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các
đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của 2 qu{ trước).
Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Điều
này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI; có sự giảm đáng kể, từ 43% của qu{ trước và 50% của năm
ngoái xuống còn 29% các DN tham gia khảo sát cho rằng, lạm phát có tác động đáng kể đến hoạt
động kinh doanh của các DN.
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Các DN cũng được yêu cầu đưa ra dự đoán về tỷ lệ lạm phát và kết quả trung bình là 4,69% so với dự
đoán 5,94% trong năm ngoái, thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô. Đây được xem là
một sự cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, một số các DN đang cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một nước ASEAN
khác. EuroCham mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình xác định những vấn đề ẩn
chứa đằng sau sự quan ngại này. Kết quả BCI của qu{ này cho thấy, 4 thách thức chính khi hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam là: tham nhũng (72%); việc thực thi các quy định pháp luật còn yếu hoặc
chưa nhất quán (67%); những trở ngại về hành chính (52%); và thiếu sự minh bạch (45%).
Hướng đến năm 2014, khoảng một nửa các DN cho rằng, các quy định sẽ tiếp tục có tác động tiêu
cực đến công việc kinh doanh của họ. Điều này l{ giải cho việc có tới 89% các DN cho rằng “Chính phủ
Việt Nam nên cân nhắc các kiến nghị trong Sách Trắng 2014”.
Bên cạnh đó, các DN cũng ghi nhận một số khía cạnh rất tích cực khi hoạt động kinh doanh tại Việt
Nam, trong đó quan trọng nhất là các cơ hội kinh doanh (60%), sự tăng trưởng trong tương lai của thị
trường (60%) và việc Việt Nam được xem như một trung tâm khu vực về xuất khẩu (19%).
Thảo Miên
47. European firms want to increase investment in Vietnam – An ninh thu do, Nov 9th

http://www.anninhthudo.vn/Kinh-doanh/Doanh-nghiep-chau-Au-muon-tang-dau-tu-vao-VietNam/523574.antd?keyword=EuroCham

Doanh nghiệp châu Âu muốn tăng đầu tư vào Việt Nam
Thứ bảy 09/11/2013 06:00
ANTĐ - Theo kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được
thực hiện vào tháng 10-2013 do EuroCham công bố ngày 6-11, 41% các doanh nghiệp tham gia khảo
sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng so với 34% của qu{ trước.
Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư đã tăng gấp đôi
từ 8% của qu{ trước lên 16% qu{ này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự
kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai qu{ trước). Điểm đáng lưu { là số
lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của qu{ trước
- tương đương với tỷ lệ năm ngoái - xuống còn 15% qu{ này.
Vân Hằng
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