THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh
của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

74

Quý 3, 2014
Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3, 2014 vượt xa
quý trước. Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2014 Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do
EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9 năm 2014 cho
thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng. Chỉ số BCI quý này tăng từ
66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu
2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kì vọng của các doanh
nghiệp vào các đàm phán cùa Hiệp định Thương mại Tự do
(FTA) châu Âu - Việt Nam. Khảo sát còn cho thấy sự cố với
doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.
Cùng với chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy Ban
Châu Âu Ông José Manuel Barroso và các vòng đàm phán FTA
đang diễn ra, khảo sát BCI đề cập đến việc thông tin của FTA
được truyền tải như thế nào, cụ thế là nội dung và ảnh hưởng tiềm năng của FTA, và những thay đổi mà FTA có thể đem
đến cho các doanh nghiêp ở Việt Nam. Hơn nửa số doanh nghiệp phản hồi cho biết họ phần nào nắm bắt được các đề tài
được đàm phán nhưng vẫn muốn biết thêm thông tin cập nhật về FTA. 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được mong đợi sẽ
thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.
1/5 doanh nghiệp phản hồi họ không hề nắm bắt được các đề tài đàm phán và 1/5 cho biết họ không tin chắc FTA sẽ đem
lại thay đổi gì.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
Tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp

So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh
giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%,
chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi. Tiếp theo là lượng Rất xấu
phản hồi nhận định tình hình kinh doanh không đổi. Thay đổi lớn
nhất từ doanh nghiệp phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển Không tốt
biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một
Trung bình
chỉ số, 8% quý này.
Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc Tốt
rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%.

Rất tốt

Sự phát triển và nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện
tại phần nào là kết quả của việc phục hồi sau các sự cố xảy ra
đầu năm của các doanh nghiêp.
Khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường hay không, 10% doanh nghiệp
phản hồi những sự cố đó vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại. 18% cho rằng họ vẫn còn giải quyết hậu
quả, 39% chiếm tỷ lệ cao nhất lượng doanh nghiêp phản hồi cho rằng tình hình đã ổn định. Điều này cho chúng ta thấy 2/3
doanh nghiệp phản hồi vẫn còn bị ảnh hưởng từ các sự cố đó mặc dù phần lớn doanh nghiệp cho biết đã hồi phục. Điều này
phản ánh nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại.

Triển vọng kinh doanh tích cực trong những tháng tới
Những kì vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các
doanh nghiệp được khảo sát về triển vọng kinh doanh. 62%,
khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vong kinh doanh quý
tới là tốt. Tiếp theo đó là nhóm các doanh nghiệp phản hồi chiếm
tỷ lệ cao, 24% cho rằng triển vọng kinh doanh ở mức trung bình.
Để so sánh, BCI khảo sát nhận định của doanh nghiệp về việc
Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU được đàm phán thế nào để
có thể làm cân bằng với các sáng kiến kinh doanh tương tự thực
hiện bởi các đối tác thương mại của Việt Nam trong khu vực như
Hàn Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, hơn nửa số lượng phản hồi,
chiếm tỷ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA sẽ rất hữu ích khi có sự
tương quan với các hiệp định khác.
Khi tổng hợp lại 2 kết quả này, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng
phần lớn các doanh nghiệp có triển vọng lạc quan về tương lai,
nhận định rằng kết quả FTA trong tương lai sẽ đem lại mội trường
kinh doanh tích cực.
Triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định và đang dần cải thiện
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Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về triển vọng kinh tế vĩ
mô của Việt Nam?

ổn định và cải thiện

Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh
tục suy thoái
nghiệp kì vọng sự ổn định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô,
không thay đổi
trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi. Trong quý này,
xu hướng kì vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp
phản hồi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và
cải thiên, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định
kinh tế sẽ suy thoái. Tỷ lệ này (khoảng 2/3) vẫn liên quan đến
phần trăm doanh nghiệp phản hồi nhận định khả quan về kinh tế vĩ mô và kỳ vọng hiệp định FTA sẽ được kí kết, có ảnh
hưởng mạnh mẽ và tích cực.
Dự đoán tỷ lệ lạm phát tăng
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý này dự đoán tỷ lệ lạm phát trong thời gian sắp tới sẽ tăng, từ 4.26% lên 4.61%. Với
kỳ vọng cao trên cả hai yếu tố là sự ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô cũng như kỳ vọng chung về cải thiện triển vọng kinh
doanh thì việc tăng vừa phải của tỷ lệ lạm phát là kết quả hợp lý.
Chủ tịch EuroCham, Bà Nicola Connolly nhận xét “Nhận định khả quan dường như được phản ánh trong các báo cáo
trên phương tiện truyền thông và các sự kiện đã diễn ra. Ví dụ như chuyến viếng thăm của Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, ông
José Manuel Barroso đến thành phố Hồ Chí Minh, hiệp định FTA, cũng như chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng đến Brussels. Do vậy, dự đoán tích cực của các doanh nghiệp tác động đến chỉ số BCI, tuy nhiên, nếu kỳ vọng này
không được đáp ứng, kết quả sẽ ngược lại.”
Giám đốc điều hành EuroCham, Ông Csaba Bundik nhận định “Chúng ta nhìn thấy một xu hướng rõ là cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu đang rất phấn khởi và hy vọng vào tương lai. Việc ký kết và quan trọng là thực hiện Hiệp Định FTA sẽ là
bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sự chuẩn bị này đã không được thực hiện một cách vô ích.”
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GIỚI THIỆU VỀ EUROCHAM
Từ khi thành lập chỉ với 60 thành viên vào năm 1998, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã phát triển
để đại diện cho hơn 850 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có văn phòng tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của EuroCham là đại diện cho lợi ích kinh doanh của các thành viên châu Âu
của chúng tôi tại Việt Nam, và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các bên có liên quan. EuroCham
còn có mục tiêu là 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 là đối tác với Phòng
Thương mại và Công nghiệp Bỉ - Luxemburg tại Việt Nam (BeluxCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt
Nam (CCIFV), Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA),
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 và nhà sáng lập của của Hội đồng Doanh nghiệp EU
-ASEAN, đại diện đại diện cho quyền lợi của doanh nghiệp châu Âu trong ASEAN và là 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.

