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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 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 quý 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 Quý 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 Quý 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.
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 quý 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 Quý 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% 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 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 ý là
số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của Quý 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 Quý 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 Quý 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.
Một điều đáng lưu ý 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 ý 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”.
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GIỚI THIỆU VỀ EUROCHAM
Kể từ khi thành lập với chỉ 60 Hội viên tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) đã phát triển thành đại diện của hơn 750 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu
thế giới. Với các văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, EuroCham hiện không chỉ làm việc cho quyền lợi của
các Hội viên mà còn cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của tất cả các bên liên quan và giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng một cách thành công những thách thức nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu
của đất nước.
Là tổ chức đứng đầu đại diện cho các quyền lợi doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, EuroCham hiện đại diện và là đối
tác với Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV),
Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Phòng Thương mại và Công nghiệp Bỉ - Luxemburg tại Việt Nam
(BeluxCham), Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ban Nha và Chi nhánh Hà Nội của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Bắc Âu (NordCham). EuroCham cũng là một thành viên của mạng lưới các Tổ chức Doanh
nghiệp châu Âu (EBO), đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp châu Âu trên 30 quốc gia trên toàn cầu.

