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1. European businesses bullish on Vietnam’s economic outlook – VOV, October 23rd
http://english.vov.vn/Economy/European-businesses-bullish-on-Vietnams-economicoutlook/282903.vov

Updated: 10/23/2014 6:44:36 PM

European businesses bullish on Vietnam’s economic outlook

(VOV) - Results of the 16th quarterly EuroCham Business Climate Index (BCI) survey,
conducted in September 2014, shows that business confidence, outlook and expectations for
the future among European businesses in Vietnam, continues to rise.
In the third quarter the BCI climbs from 66 up to 74, approaching the previous levels in the first
quarter of 2011. The rise is influenced by high expectancy on the current negotiations of the EU
Vietnam FTA. Additionally the survey shows that for a majority of participants the incidents
from earlier this year are being put to past.
Continued stable and overall positive business situation
When comparing with previous quarter the number of respondents that assert their business
situation as positive has seen a slight rise and is now at 48%, the largest group of respondents
that perceive the business situation as negative, having declined from 21% last quarter to a single
digit at 8% this quarter. Respondents finding the current business situation to be excellent or very
poor were both low, 5% respectively.
This positive improvement and perception of the current business situation is partially a result of
a return to normality for several of the respondents in light of the incidents earlier this year.
When asked about the incident earlier this year and whether or both the business situation has
returned to normal, 10% of respondents report that previous incidents still notably impact their
business at this time, 18% said they can still notice some repercussions and 39% of respondents,
notably the largest of the three, said that the situation has been restored. This tells us that a full
2/3 of respondents were or is still affected from earlier this year but also that the business
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situation is largely restored for a majority of them. This in turn reflects the positive perception of
the current situation.
Strong business outlook with high expectations for the coming months
The expectations on the EU Vietnam FTA are clearly expressed as the respondents were asked
about the outlook of their enterprises. 62%, roughly two in three respondents perceive the
outlook of the next quarter as good. The second largest group of respondents, still at the
relatively substantial number of 24%, perceive the outlook of business as neutral.
To allow for a comparison the BCI asked how the FTA currently being negotiated between EU
and Vietnam will counterbalance similar business initiatives made by regional trade partners of
Vietnam, such as the republic of Korea and Japan. Notably the largest group, around half of the
respondents, expects the FTA to be helpful when placed in relation to the other free trade
initiatives being negotiated.
2. European businesses report positive outlook for Vietnam – Vietnam News Agency,
October 24th
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/en-us/13/106654/news/european-businesses-report-positiveoutlook-for-vietnam.html

24/10/2014 15:56 GMT+7

European businesses report positive outlook for Vietnam
Ho Chi Minh City, October 24 (VNA) – Confidence amongst European businesses in Vietnam
has continued to rise, according to a Business Climate Index (BCI) survey conducted by the
European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) for the third quarter of this year.
The report, released on October 23, showed that the BCI index climbed to 74 points from 66
points in the second quarter, reaching the same level as in the third quarter of 2011.
The growth in confidence reflected the high expectations of businesses for the negotiations of the
free trade agreement between Vietnam and the European Union, which is expected to be
concluded in the near future.
As many as 62 percent of respondents perceived the next quarter’s outlook positively.
In this quarter, high expectations continue, with 61 percent of respondents saying the
macroeconomic situation in Vietnam would stabilise and improve, while 24 percent said the
situation would not change, and 15 percent expected it to deteriorate.
Estimations on the inflation rate for the third quarter are higher, increasing from 4.26 percent to
4.61 percent.
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With high expectations for macroeconomic stability and improvement, and general expectations
for an improved business outlook, a moderate rise in inflation is a logical outcome, the report
says.
EuroCham Executive Director Csaba Bundik said the European business community was excited
and gearing up for the future. The ratification and implementation of the FTA between the EU
and Vietnam would be crucial in assuring that these preparations have not been made in vain , he
commented.
VNA/VNP
3. Confidence of European business in business environment in Vietnam is increasing –
Financial Times, October 23rd

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-10-23/cong-dong-doanhnghiep-chau-au-van-vung-tin-vao-moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-14555.aspx

Kinh doanh

Niềm tin của DN châu Âu vào môi trường kinh doanh Việt Nam tiếp tục tăng
23/10/2014 16:07
(TBTCO) - Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III/2014 do
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện, công bố ngày 23/10 cho
thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục
gia tăng.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số BCI quý III 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 DN vào các đàm phán
cùa Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng DN 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 phản hồi nhận
định tình hình kinh doanh không đổi.
Thay đổi lớn nhất là về những đánh giá tiêu cực. Số DN phản hồi về tình hình kinh doanh
chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước xuống chỉ còn 8% trong quý này.
Số DN nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp với
chỉ 5%.
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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% DN phản hồi cho rằng, vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại; 39%
DN phản hồi cho rằng, tình hình đã ổn định. Điều này phản ánh nhận định tích cực về tình hình
kinh doanh hiện tại.
Triển vọng tích cực
Những kỳ vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các DN được khảo sát về triển vọng
kinh doanh. Khoảng 2/3 các DN nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt.
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.
Khảo sát chỉ số BCI quý III/2014 cũng cho thấy, triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định và đang dần
cải thiện: 61% số DN cho rằng, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiên.
Nhiều DN nhận định khả quan về kinh tế vĩ mô và kỳ vọng hiệp định FTA sẽ được ký kết, có
ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực.
Các DN tham gia khảo sát 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.
Giám đốc điều hành EuroCham - ông Csaba Bundik nhận định: “Chúng ta nhìn thấy một xu
hướng rõ là cộng đồng DN 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 được thực hiện một cách không vô ích"./.
Vũ Luyện

4. BCI increases – Nguoi Lao dong, October 23rd
http://nld.com.vn/doi-song-tieu-dung/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tang20141023173102662.htm

Chỉ số môi trường kinh doanh tăng
Thứ Năm, 17:51 23/10/2014
Kết quả khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý III do EuroCham thực
hiện lần thứ 16 vào tháng 9 vừa qua cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng
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Chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm
2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam.
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 cho thấy tín hiệu khả quan. Khảo sát BCI đề cập việc thông tin
của FTA được truyền tải như thế nào, cụ thể là nội dung và ảnh hưởng tiềm năng của FTA,
những thay đổi mà FTA có thể đem đến cho các doanh nghiệp 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.
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 tỉ lệ cao nhất của lượng phản hồi. Tiếp theo là lượng 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này.
Những kỳ vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các doanh nghiệp được khảo sát về
triển vọng kinh doanh cho thấy khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh
quý tới là tốt. 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 tỉ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA sẽ rất hữu ích
khi có sự tương quan với các hiệp định khác.
T.Hương
5. Confidence of European business in Vietnam increase strongly – BizLive, October 23rd

http://bizlive.vn/kinh-doanh/niem-tin-cua-doanh-nghiep-chau-au-tai-viet-nam-tang-manh519593.html

Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng mạnh
NGÔN DÂN
17:21 23/10/2014

Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3/2014 vượt xa quý trước lên 74 điểm. Niềm tin
và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia
tăng.
Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào
tháng 9/2014 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu
tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
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Cụ thể, chỉ
c số BCI quý
q này tăngg từ 66 điểm
m của quý trư
ước lên 74 điểm,
đ
ngang bằng nhữngg quý
đầu năm 2011.

N
Niềm
tin của doanh nghiệ
ệp châu Âu tạ
ại Việt Nam tiếp
t
tục tăng quý thứ 3 tro
ong năm.

Theo EurroCham, mứ
ức tăng trưở
ởng này cho thấy sự kì vọng
v
của cácc doanh nghhiệp vào cácc đàm
phán củaa Hiệp định Thương
T
mạii Tự do (FTA
A) châu Âu - Việt Nam. Khảo sát còòn cho thấy sự cố
với doanhh nghiệp ở Bình
B
Dương đầu năm naay đã được kiiểm soát.
Kết quả khảo
k
sát cũn
ng cho biết, hơn
h nửa số doanh
d
nghiệpp phản hồi nói
n rằng họ phần
p
nào nắm
m bắt
được cácc đề tài được đàm phán nhưng
n
vẫn muốn
m
biết thêêm thông tin cập nhật về FTA.
4/5 doannh nghiệp ph
hản hồi FTA
A được mongg đợi sẽ thaay đổi hoạt động
đ
kinh doanh của họọ; 1/5
doanh ngghiệp phản hồi
h họ khôngg hề nắm bắtt được các đề
đ tài đàm phhán và 1/5 cho
c biết họ không
k
tin chắc FTA
F
sẽ đem
m lại thay đổi gì.
So với kết quả khảo sát quý trướ
ớc, số lượngg doanh nghhiệp đánh giáá khả quan về
v tình hìnhh kinh
doanh tănng nhẹ, đạt mức
m 48%, chhiếm tỷ lệ caao nhất của lượng
l
phản hồi.
h
Tiếp theoo là lượng phản
p
hồi nhậận định tình hình kinh doanh
d
khôngg đổi. Thay đổi
đ lớn nhất là từ
doanh ngghiệp phản hồi
h về tình hình
h
kinh dooanh chuyểnn biến theo hướng
h
tiêu cực,
c
giảm từ 21%
quý trướcc xuống còn
n mức một chhỉ số 8% quýý này.
Doanh ngghiệp nhận định
đ
tình hìnnh kinh doannh rất tích cực
c hoặc rất tiêu cực chiiếm tỷ lệ rấtt thấp
(5%). EuuroCham cho
o rằng, nhậnn định tích cực
c về tình hình
h
kinh dooanh hiện tại phần nào là
l kết
quả của việc
v phục hồ
ồi sau các sự
ự cố xảy ra đầầu năm của các
c doanh ngghiêp.
Về triển vọng kinh tếế vĩ mô, khảảo sát cho thấấy 61% số doanh
d
nghiệpp phản hồi chho rằng tìnhh hình
v mô Việt Nam
N
sẽ ổn địịnh và cải thhiện, 24% chho rằng tình hình không thay đổi và 15%
kinh tế vĩ
nhận địnhh kinh tế sẽ suy thoái.
Về dự bááo lạm phát,, các doanh nghiệp tham
m gia khảo sát
s quý này dự
d đoán tỷ lệ
l lạm phát trong
thời giann sắp tới sẽ tăăng, từ 4,26%
% lên 4,61%
%.
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Theo EuroCham, 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.
Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham cho rằng, 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 đảm bảo niềm tin của doanh nghiệp là hoàn toàn có cơ sở.
6. BCI quarter 3 increase 8 point – Banking Times, October 23rd

http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/1-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-quy-iii-tang-8-diem26350.html
23/10/2014 2:58 PM
Chỉ số Môi trường kinh doanh quý III tăng 8 điểm
Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) quý III/2014 vượt xa quý trước. Niềm tin và triển
vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Ngày 23/10, EuroCham công bố kết quả khảo sát BCI quý III. Chỉ số BCI quý này tăng từ 66
điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm 2011. Mức tăng trưởng này cho
thấy sự kỳ vọng của các DN vào Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam. Khảo
sát còn cho thấy sự cố với các DN ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.
Hơn nửa số DN phản hồi cho biết họ phần nào nắm bắt được các nội dung được đàm phán nhưng
vẫn muốn biết thêm thông tin cập nhật về FTA. 4/5 DN phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay
đổi hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, cũng có 1/5 DN phản hồi họ không hề nắm bắt
được các nội dung đàm phán và 1/5 cho biết họ không tin chắc FTA sẽ đem lại thay đổi gì.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng DN
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 phản hồi
nhận định tình hình kinh doanh không đổi. Thay
đổi lớn nhất là lượng các DN phản hồi về tình
hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu
cực giảm mạnh, từ 21% quý trước, xuống còn
8% trong quý này.
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
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DN. Trong đó, 10% DN phản hồi những sự cố đó vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh
hiện tại; 18% cho biêt họ vẫn đang giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, chiếm tỷ lệ cao nhất, lên tới
39% là các DN cho rằng tình hình đã ổn định.
Những kỳ vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các DN được khảo sát về triển vọng
kinh doanh. Có tới 62% các DN nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt; 24% cho rằng
triển vọng kinh doanh ở mức trung bình. Khảo sát quý này cũng cho thấy, 61% số DN phản hồi
cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, cao hơn nhiều so với các quý
trước.
ĐP
7. Confidence of European business in Vietnam is increasing – eFinance, October 23rd

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Niem-tin-cua-doanh-nghiep-chau-Au-tai-Viet-Nam-giatang/201410/138528.dfis
Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gia tăng
Cập nhật lúc: 3:35 PM, 23/10/2014

Ảnh minh họa - nguồn: internet.
(eFinance Online) - Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết
quả khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16
vào tháng 9/2014 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 năm
2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của
Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam. 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được
mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.
Những kỳ vọng vào Hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các doanh nghiệp được khảo sát về
triển vọng kinh doanh. 62% nghĩa là khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh
doanh quý tới là tốt, 24% cho rằng triển vọng kinh doanh ở mức trung bình.
BCI cũng 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.
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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.
Khảo sát còn cho thấy sự cố đối với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm
soát.
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 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
biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, xuống còn 8%.
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 nghiệp phản
hồi cho rằng tình hình đã ổn định. Điều này cho 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 phục hồi.
Ngoài ra, qua chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng sự ổn
định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình xấu đi. Trong
quý này, xu hướng kỳ vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình
hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, 24% cho rằng tình hình không thay đổi
và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.
(Kim Liên)
8. Signing FTA, European companies increase confidence in Vietnam – Nhan Dan online,
October 23rd
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/24641802-ky-vong-ky-fta-doanh-nghiep-chauau-tang-niem-tin-tai-viet-nam.html

Kỳ vọng ký FTA, doanh nghiệp châu Âu tăng niềm tin tại Việt Nam
Thứ năm, 23/10/2014 - 05:00 PM (GMT+7)
NDĐT – Ngày 23-10, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) công bố kết
quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo đó, chỉ
số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III/2014 vượt xa quý trước, thể hiện niềm tin và triển
vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Cụ thể, 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 kỳ 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.
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Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III/2014 tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm.
Tình hình kinh doanh đã ổn định và tích cực
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này.
Các doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất
thấp, 5%. 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.
EuroCham còn cho biết, 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, trong khi 39%
doanh nghiêp cho rằng tình hình đã ổn định.
Kỳ vọng ký hiệp định FTA
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.Trong quý
này, xu hướng kỳ 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 thiện, 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 ký kết, có ảnh
hưởng mạnh mẽ và tích cực.
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Những kỳ
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triển vọnng kinh doan
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tốt và 24% doanh ngh
hiệp cho rằnng triển vọngg kinh doanhh ở mức trunng bình.
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quý trước, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
tiếp tục gia tăng.”
Cụ thể hơn, chỉ số BCI quý này đã tăng lên 74 điểm trong khi quý trước là 66 điểm và được đánh
giá là ngang bằng thời điểm đầu năm 2011.
Triển vọng kinh doanh sáng lên
Đánh giá từ nhóm chuyên gia thực hiện khảo sát, “mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của
các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-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, khi mà 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA
được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.
Những kì vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi 62% doanh nghiệp được khảo sát
nhận định triển vong kinh doanh quý tới là tốt.
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 thương mại khác của Việt Nam trong khu vực như Hàn
Quốc và Nhật Bản.
Qua khảo sát cũng cho thấy, sự cố với doanh
nghiệp ở Bình Dươngđầu năm nay đã được kiểm
soát. 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 trên.
Cụ thể, khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm
và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường
hay không, có 39% chiếm tỷ lệ cao nhất lượng
doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình đã ổn
định.
Kinh tế vĩ mô cải thiện
Báo cáo cũng chỉ ra, 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 thiện, tuy nhiên vẫn còn 24% cho
rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định
kinh tế sẽ suy thoái.
Theo Báo cáo, 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
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định FTA sẽ được ký kết với ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực.
Dự đoán tỷ lệ lạm phát, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng tỷ lệ lạm phát trong thời
gian sắp tới sẽ tăng từ 4,26% lên 4,61%.
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
sự chuẩn bị này là không vô ích”./.
10. EuroCham: Business environment in Vietnam has brighter picture – VGP News,
October 23rd
http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/EuroCham-Moi-truong-kinh-doanh-cua-Viet-Nam-cokhoi-sac/211864.vgp

EuroCham: Môi trường kinh doanh của Việt Nam có khởi sắc
20:29, 23/10/2014
(Chinhphu.vn) - Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III 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.

Cảng hàng lỏng tại khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng do doanh nghiệp châu Âu hợp tác đầu tư.

Đây là thông tin trong kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực
hiện, được công bố ngày 23/10, với chỉ số BCI quý III đã tăng lên 74 điểm trong khi quý trước là
66 điểm và được đánh giá là ngang bằng thời điểm đầu năm 2011.
Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp
định Thương mại tự do (FTA) Châu Âu-Việt Nam.
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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, và 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA mong
đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.
Những kỳ vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi 62% doanh nghiệp được khảo sát
nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt.
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 thương mại khác của Việt Nam trong khu vực với Hàn
Quốc và Nhật Bản.
Qua khảo sát cũng cho thấy, sự cố với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm
soát. 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 trên.
Cụ thể, khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình
thường hay không, có 39% (chiếm tỷ lệ cao nhất) doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình đã
ổn định.
Báo cáo cũng chỉ ra, xu hướng kỳ 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 thiện. Tuy nhiên vẫn còn 24% cho rằng
tình hình không thay đổi và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.
Anh Minh
11. BCI of Vietnam in increasing – Thanh Nien online, October 24th
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141023/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-cua-vn-giatang.aspx

Chỉ số môi trường kinh doanh của VN gia tăng
24/10/2014 04:00
Theo Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý 3/2014 do Phòng Thương mại châu Âu tại
VN (EuroCham) công bố hôm qua 23.10, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu (EU) tại VN tiếp tục gia tăng.
Cụ thể, chỉ số BCI quý này tăng lên 74 điểm từ 66 điểm của 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.
Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tiêu cực chiếm tỷ lệ thấp, 5%. Những kỳ vọng
vào Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa EU và VN được thể hiện rõ nét khi có tới 62%
nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt.
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EuroChaam cho rằng, niềm tin kinh
k
doanh của
c doanh ngghiệp EU đaang hoạt độnng ở VN trở
ở nên
tích cực hơn là vì họ
ọ đặt kỳ vọnng vào việc ký
k kết và thự
ực hiện FTA
A trong thời gian tới sẽ mang
m
lại cho họọ nhiều thuậận lợi.
N.T.Tâm
m - M.Phươn
ng - Tr.Sơn
n
12. Euroopean companies increaase confiden
nce in Vietn
nam – VOV,, October 233rd
http://vovv.vn/kinh-te//doanh-nghiiep-chau-au-gia-tang-nieem-tin-kinh-ddoanh-tai-viiet-nam359849.vvov

Doanh nghiệp
n
châ
âu Âu gia tăăng niềm tiin kinh doaanh tại Việệt Nam
Thứ 5, 155:42, 23/10/2
/2014
VOV.VN
N -Phòng Th
hương mại châu Âu tạii Việt Nam (Eurocham
m) vừa công bố kết quả khảo
sát chỉ sốố kinh doan
nh của các doanh
d
nghiệệp châu Âu tại
t Việt Nam
m.
Phòng Thhương mại châu
c
Âu tại Việt Nam (E
Eurocham) vừa
v công bố kết quả khảảo sát chỉ sốố kinh
doanh củủa các doanh
h nghiệp chhâu Âu tại Việt
V Nam. Theo
T
đó, chỉỉ số Môi trư
ường Kinh doanh
d
(BCI) quuý III/2014 vượt
v
xa quý trước. Niềm
m tin và triểnn vọng kinh doanh của cộng
c
đồng doanh
d
nghiệp chhâu Âu tại Việt
V Nam tiếpp tục gia tănng.

Cụ thể, chỉ
c số BCI quý
q này tăngg từ 66 điểm
m quý trước lên
l 74 điểm, ngang bằngg những quýý đầu
2011. Mứ
ức tăng trưở
ởng này choo thấy sự kì vọng của các doanh ngghiệp vào cáác đàm phánn cùa
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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.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này.

Kết quả khảo sát của EuroCham
Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp,
5%. 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.
EuroCham còn cho biết, 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.
Kinh tế vĩ mô ổn định, kinh doanh tích cực trong những tháng tới
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, 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
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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.

Kết quả khảo sát của EuroCham
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, 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./.
Xuân Thân/VOV.VN
13. European businesses increase strongly confidence in Vietnam – New Hanoi, October 23rd
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/719487/dn-chau-au-tang-manh-niem-tin-kinh-doanh-taiviet-nam

DN châu Âu tăng mạnh niềm tin kinh doanh tại Việt Nam
Thứ Năm 15:15 23/10/2014
(HNMO) – Ngày 23/10, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố
kết quả khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) vừa thực hiện cho thấy niềm tin
và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
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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 của 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 thông tin của FTA và những
thay đổi mà FTA có thể đem đến cho các doanh nghiêp ở Việt Nam. 4/5 doanh nghiệp phản hồi,
FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.

DN châu Âu khảo sát thị trường Việt Nam (Ảnh Internet)
Nhìn chung, 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. Mặt khác,
trong quý này xu hướng kì vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp phản hồi rằng tình
hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và
15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý 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.
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”.
Lan Hương
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14. Euroopean businesses increaase confiden
nce in Vietnam – Vietnaam Econom
mic News,
th
October 24
http://venn.vn/mobile//mdetail.aspxx?id=51166

Doanh nghiệp
n
châu Âu gia tăngg niềm tin kinh
k
doanh tại Việt Nam
m
24/10/20014 10:13
Chỉ số Môi
M trường kinh doanh
h (BCI) quýý III vượt xaa quý trướcc cho thấy niềm
n
tin và triển
vọng kin
nh doanh củ
ủa cộng đồng DN châu Âu
Â tại Việt Nam đang gia tăng.
Đó là một
m thông tin
n về kết quảả khảo sát BCI
B do Phòòng Thương mại châu Âu
Â tại Việt Nam
(EuroChaam) cung cấấp chiều 23//10. Theo khảo sát, BC
CI quý III đãã tăng từ 666 điểm trongg quý
trước lênn 74 điểm, ngang
n
bằng những
n
quý đầu
đ năm 20111. Điều đó cho thấy sự kỳ vọng củủa các
DN vào các đàm phán của Hiiệp định Thhương mại tự
t do Việt Nam
N
- Liênn minh châuu Âu
(EVFTA
A). Theo Euro
oCham, khảảo sát còn thể hiện sự cốố với DN ở Bình
B
Dươngg đầu năm naay đã
được kiểm
m soát.
Xung quuanh sự kiện chuyến thăm
m Việt Nam
m của Chủ tịch Ủy
ban châuu Âu José Maanuel Barrosso và các vònng đàm phánn FTA
đang diễnn ra, khảo sáát BCI đề cậập đến nội duung và ảnh hưởng
h
tiềm nănng của FTA, những thayy đổi mà FTA
A có thể đem
m đến
cho các DN Việt Nam. Hơn nử
ửa số DN được
đ
hỏi choo biết,
ược các đề tàài được đàm
m phán, nhưnng vẫn
phần nàoo nắm bắt đư
muốn đư
ược cập nhậtt thêm thôngg tin về FTA
A. 4/5 số DN
N phản
hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt độnng kinh doannh của
họ.

Khảảo sát BCI những
n
quý trước
t
choo thấy, 46% DN kỳ vọngg vào
sự ổn định hooặc cải thiệnn của
bối cảnh kinh tế
t vĩ mô, thì sang
quýý III, con sốố đó đã tăngg lên
61%
%. Chỉ có 24% nhận định
tìnhh hình không thay đổổi và
15%
% dự báo kinh tế sẽẽ suy
thoái.

N đánh
Đáng chúú ý, so với kết quả khảảo sát quý trrước, số DN
giá khả quan
q
về tình
h hình kinh doanh
d
tăng nhẹ,
n
đạt mứ
ức 48% - chiiếm tỷ lệ caoo nhất của lượng
l
phản hồi. Thay đổi lớn nhất thể hiện ở nhóm
m DN phản hồi
h về tình hình
h
kinh dooanh chuyểnn biến
theo hướ
ớng tiêu cực đã giảm từ 21% quý trư
ước xuống còn
c 8% trongg quý III. DN
N nhận địnhh tình
hình kinhh doanh rất tích
t cực hoặcc rất tiêu cựcc chỉ chiếm 5%.
5
Khi đượcc hỏi về các sự cố xảy ra
r đầu năm và
v liệu tình hình
h
kinh tế có quay lại bình thườngg hay
không, 39% - chiếm tỷ lệ cao nhhất lượng DN
N phản hồi cho biết, tìnnh hình đã ổn
ổ định. Đặcc biệt,
những kỳỳ vọng vào FTA được thể hiện rõ nét khi cácc DN được khảo sát vềề triển vọng kinh
doanh troong những tháng
t
tới, 622% (chiếm khoảng
k
2/3 số
s DN) nhậnn định triển vọng kinh doanh
d
quý tới làà tốt.
Để so sánnh, BCI cũn
ng khảo sát nhận
n
định củủa DN về việệc EVFTA được
đ
đàm phhán thế nào để
đ có
thể làm cân
c bằng vớii các sáng kiến kinh doannh tương tự thực hiện bở
ởi các đối tácc thương mạại của
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Việt Nam trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản. Hơn nửa số lượng phản hồi - chiếm tỷ lệ
cao nhất, kỳ vọng EVFTA sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các FTA khác. "Khi tổng hợp
lại 2 kết quả này, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng phần lớn DN có triển vọng lạc quan về tương
lai, nhận định kết quả EVFTA sẽ đem lại môi trường kinh doanh tích cực" - Giám đốc điều hành
EuroCham Csaba Bundik nhận định, "Chúng ta nhìn thấy một xu hướng rõ là việc ký kết và quan
trọng là thực hiện EVFTA sẽ là bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng các chuẩn bị này đã
không được thực hiện một cách vô ích"./.
Theo KTĐT
15. BCI in Vietnam increase far from index in last quarter – VOV5, October 24th
http://vovworld.vn/vi-VN/Kinh-te/Chi-so-Moi-truong-Kinh-doanh-tai-Viet-Nam-vuot-xa-quytruoc/280858.vov

Chỉ số Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam vượt xa quý trước
24 Tháng Mười 2014 - 8:43:36
(VOV5)- Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh do EuroCham công bố ngày
23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, "Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3 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”.
Cụ thể, chỉ số BCI quý này đã tăng lên 74 điểm trong khi quý trước là 66 điểm. Mức tăng trưởng
này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại Tự
do (FTA) châu Âu-Việt Nam.
Đáng chú ý, hơn nửa số lượng doanh nghiệp phản hồi, chiếm tỷ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA
sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các hiệp định thương mại khác của Việt Nam trong khu
vực như Hàn Quốc và Nhật Bản. Báo cáo cũng cho thấy 61% số doanh nghiệp cho rằng tình hình
kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện./.
16. European companies in Vietnam: optimize and hope in FTA’s steps – Vietnam and
World, October 23rd
http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KinhTe/2014/10/67728948262F6DBA/

Thứ Năm, 23/10/2014-4:27 PM

Doanh nghiệp EU tại Việt Nam: Lạc quan và hy vọng vào các bước đi FTA
Theo Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong Quý
3, 2014 do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện, Chỉ số Môi trường
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Kinh doanh (BCI) Quý 3 năm 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.
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 kỳ vọng
của các doanh nghiệp vào các đàm phán của 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 thể 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
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này.
Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp,
5%. 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
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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 vọng 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
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, 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 thiện, 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”.
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Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp,
chỉ khoảng 5%.
Về triển vọng kinh doanh tích cực trong những tháng tới, 62%, khoảng 2/3 các doanh nghiệp
nhận định triển vong kinh doanh quý tới là tốt. Đáng chú ý, hơn nửa số lượng phản hồi, chiếm tỷ
lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA giữa Việt Nam và EU sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các
hiệp định khác.
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng vào sự ổn định,
cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.
Trong quý này, xu hướng kỳ 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.
“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”,
ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành nhận định.
Khánh An
18. European companies increase confidence in business environment in Vietnam – Dan tri,
October 24th
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-chau-au-gia-tang-niem-tin-kinh-doanh-tai-vietnam-986081.htm

Thứ Sáu, 24/10/2014 - 05:45

Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin kinh doanh tại Việt Nam
(Dân trí) - 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.
Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng. Chỉ số BCI quý này
tăng lên ngang bằng những quý đầu 2011.
Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI)
do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(Eurocham) thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9/2014 cho
thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng
doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
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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.
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này. Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực
chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%.
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 vọng 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 vĩ mô ổn định và đang dần cải thiện
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.
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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.
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.
Phương Dung
19. European companies increase confidence in Vietnam – Kinh te & Do thi, October 24th
http://www.ktdt.vn/kinh-te/doanh-nghiep/2014/10/81027EF7/doanh-nghiep-chau-au-gia-tangniem-tin-kinh-doanh-tai-viet-nam/

Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin kinh doanh tại Việt Nam
Cập nhật lúc 09:02 24/10/2014
KTĐT - Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) quý III vượt xa quý trước cho thấy niềm tin
và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam đang gia tăng.
Đó là một thông tin về kết quả khảo sát BCI do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) cung cấp chiều 23/10. Theo khảo sát, BCI quý III đã tăng từ 66 điểm trong quý
trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm 2011. Điều đó cho thấy sự kỳ vọng của các
DN vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu
(EVFTA). Theo EuroCham, khảo sát còn thể hiện sự cố với DN ở Bình Dương đầu năm nay đã
được kiểm soát.

Lắp ráp xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Huy Hùng
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Xung quanh sự kiện chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso
và các vòng đàm phán FTA đang diễn ra, khảo sát BCI đề cập đến nội dung và ảnh hưởng tiềm
năng của FTA, những thay đổi mà FTA có thể đem đến cho các DN Việt Nam. Hơn nửa số DN
được hỏi cho biết, phần nào nắm bắt được các đề tài được đàm phán, nhưng vẫn muốn được cập
nhật thêm thông tin về FTA. 4/5 số DN phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh
doanh của họ.
Đáng chú ý, so với kết quả khảo sát quý trước, số DN đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
tăng nhẹ, đạt mức 48% - chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi. Thay đổi lớn nhất thể hiện ở
nhóm DN phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực đã giảm từ 21%
quý trước xuống còn 8% trong quý III. DN nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất
tiêu cực chỉ chiếm 5%.
Khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường hay
không, 39% - chiếm tỷ lệ cao nhất lượng DN phản hồi cho biết, tình hình đã ổn định. Đặc biệt,
những kỳ vọng vào FTA được thể hiện rõ nét khi các DN được khảo sát về triển vọng kinh
doanh trong những tháng tới, 62% (chiếm khoảng 2/3 số DN) nhận định triển vọng kinh doanh
quý tới là tốt.
Để so sánh, BCI cũng khảo sát nhận định của DN về việc EVFTA 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. Hơn nửa số lượng phản hồi - chiếm tỷ lệ
cao nhất, kỳ vọng EVFTA sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các FTA khác. "Khi tổng hợp
lại 2 kết quả này, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng phần lớn DN có triển vọng lạc quan về tương
lai, nhận định kết quả EVFTA sẽ đem lại môi trường kinh doanh tích cực" - Giám đốc điều hành
EuroCham Csaba Bundik nhận định, "Chúng ta nhìn thấy một xu hướng rõ là việc ký kết và quan
trọng là thực hiện EVFTA sẽ là bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng các chuẩn bị này đã
không được thực hiện một cách vô ích".
Khảo sát BCI những quý trước cho thấy, 46% DN kỳ vọng vào sự ổn định
hoặc cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, thì sang quý III, con số đó đã tăng
lên 61%. Chỉ có 24% nhận định tình hình không thay đổi và 15% dự báo
kinh tế sẽ suy thoái.
Linh Nguyễn
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20. European companies expect to EU Vietnam FTA – VNExpress, October 24th
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-ky-vong-vao-hiepdinh-fta-voi-viet-nam-3097978.html

Thứ sáu, 24/10/2014 | 17:20 GMT+7

Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào hiệp đinh FTA với Việt Nam
Khoảng 80% doanh nghiệp được khảo sát mong đợi FTA sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh
của họ tại Việt Nam.
Khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) do Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham)
thực hiện vào tháng 9 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tăng từ 66 lên 74 điểm. Điểm số này đã ngang bằng những quý
đầu năm 2011.
"Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của 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", báo cáo cho hay.

Diễn biến chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Nguồn: EuroCham
Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát mong đợi muốn biết thêm các thông tin cập nhật về
FTA. Ngoài ra, 4 phần 5 doanh nghiệp (80%) phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt
động kinh doanh của họ.
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%. 2 phần 3 doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là
tốt.
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22. Confidence of European business community in Vietnam increase – Xaluan.com,
October 23rd
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1002512

Gửi 10:11pm | 23/10/2014
Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gia tăng
Kết quả khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý III-2014 do EuroCham (Phòng
Thương mại châu Âu tại Việt Nam) công bố ngày 23-10 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh
doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm của quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm
2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kì vọng của các DN vào các đàm phán của Hiệp định
thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU. Cụ thể, 62% DN nhận định triển vọng kinh doanh quý
tới là tốt.
Các DN tham gia khảo sát quý này cũng 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”- báo cáo của EuroCham nhận định.
23. Business Outlook of European company in Vietnam increase strongly – Dau tu chung
khoan, October 23rd
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/trien-vong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-chau-au-tai-vietnam-tang-manh-105331.html

Triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng mạnh
(ĐTCK) Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa
công bố Báo cáo Kết quả của cuộc khảo sát Chỉ số môi trường kinh
doanh của các DN châu Âu tại Việt Nam (BCI) - quý III/2014, được
thực hiện vào tháng 9/2014.
Theo đó, Chỉ số BCI quý III/2014 vượt xa quý trước, thể hiện niềm tin và
triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Cụ thể, BCI quý này tăng từ 66 điểm của quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm
2011.
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Số lượng DN đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%; DN phản hồi
về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực đã giảm từ 21% quý trước xuống chỉ
còn 8% trong quý này. 46% DN kỳ vọng sự ổn định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong
khi chỉ 26% quan ngại tình hình xấu đi và xu hướng kỳ vọng tích cực tiếp diễn với 61%.
Các DN dự báo, tỷ lệ lạm phát trong thời gian tới sẽ tăng từ 4,26% lên 4,61% với kỳ vọng cao
trên cả 2 yếu tố là sự ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô. 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.
Hồng Dung
24. European companies increase confidence and business outlook in Vietnam – Cong
Thuong newspaper, October 23rd
http://tapchicongthuong.vn/doanh-nghiep-chau-au-gia-tang-niem-tin-trien-vong-kinh-doanh-taiviet-nam-20141023043038278p77c151.htm

Thứ năm, 23/10/2014 18:10(GMT +7)
Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin, triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) hôm nay (23/10) công bố kết
quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Theo đó, chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý III/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. Chỉ số
BCI quý này tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm 2011.
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Eurocham khẳng định, 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.
Tình hình kinh doanh ổn định và tích cực
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ
số, 8% quý này. Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực
chiếm tỷ lệ rất thấp (5%).
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.

Triển vọng kinh doanh tích cực
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% các doanh nghiệp nhận định triển vọng 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, Eurocham khẳng định phần lớn các doanh nghiệp có triển vọng
lạc quan về tương lai. Kết quả FTA trong tương lai sẽ đem lại môi trường kinh doanh tích cực.
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Kinh tế vĩ mô đang dần cải thiện
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, 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 thiện; 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.

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”.
Minh Anh
25. Confidence on business environment is increasing – Vietnam Business Forum, October
31st
http://vccinews.vn/news/12067/niem-tin-vao-moi-truong-kinh-doanh-tiep-tuc-duoc-gia-tang.html

KINH TẾ-THỊ TRƯỜNG
Thứ 6, 31/10/2014

Niềm tin vào môi trường kinh doanh tiếp tục được gia tăng
“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
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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”. Đây là kết quả khảo sát về Chỉ số
Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16vào tháng 9/ 2014.
Khảo sát còn cho thấy sự cố với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.
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 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 biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn
mức một chỉ số, 8% quý này. Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc
rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%.
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 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.
Như vây đã phản ánh nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Theo Eurocham, 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.
Cụ thể, 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.
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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.”
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.
Như vậy, rõ ràng phần lớn các doanh nghiệp có triển vọng lạc quan về tương lai.
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn
định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, 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.
Tuy nhiên, 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.
Quỳnh Anh
26. EuroCham: Business environment in Vietnam has more optimistic – VTV, October 24th
http://vtv.vn/kinh-te/eurocham-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam-co-khoi-sac20141024201418058.htm

EuroCham: Môi trường kinh doanh của Việt Nam có khởi sắc
Thời sự VTVCập nhật 21:55 ngày 24/10/2014
Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý III 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.
Đây là thông tin trong kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực
hiện, được công bố ngày 23/10, với chỉ số BCI quý III đã tăng lên 74 điểm trong khi quý trước là
66 điểm và được đánh giá là ngang bằng thời điểm đầu năm 2011.
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lỏng tại khu công nghhiệp Đình Vũ - Hải Phòng do doanh nghhiệp châu Âuu hợp tác đầu tư.
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Báo cáo cũng chỉ ra xu
x hướng kỳỳ vọng tích cực
c tiếp diễnn với 61% sốố doanh nghiiệp cho rằngg, tình
hình kinhh tế vĩ mô Việt
V Nam sẽ ổn
ổ định và cải
c thiện. Tuuy nhiên, vẫnn còn 24% chho rằng tìnhh hình
không thay đổi và 15
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Môi trườ
ờng kinh do
oanh của Viiệt Nam tốt lên
Hà Linh
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0/2014 - 06:554
ANTĐ - Phòng thươ
ơng mại chââu Âu tại Viiệt Nam vừaa công bố ch
hỉ số môi trường kinh
doanh (B
BCI) quý 3-2014 với kếết quả vượt xa quý trướ
ớc.
Niềm tin và triển vọn
ng kinh doannh của cộng đồng doanh nghiệp châuu Âu tại Việtt Nam tiếp tụục
ới quý trước và ngang bằằng
gia tăng. Cụ thể BCI quý này đã tăng lên 74 điểm, tăng 8 điểm so vớ
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đồng doaanh nghiệp châu Âu tiếếp tục gia tăăng.
2/3 doan
nh nghiệp đã
ã hồi phục sau
s sự cố th
háng 5
Chỉ số BCI
B quý này tăng từ 66 điểm quý trrước lên 74 điểm, ngangg bằng nhữnng quý đầu 2011.
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Mức tăngg trưởng nàày cho thấy sự kỳ vọng của các doaanh nghiệp vào các đàm
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nhất của lượng phản hồi.
Thay đổii lớn nhất từ doanh nghiệệp phản hồi về tình hìnhh kinh doanh chuyển biếnn theo hướngg tiêu
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m từ 21% qu
uý trước, cònn mức một chhỉ số, 8% quuý này.
Doanh ngghiệp nhận định
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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”, báo cáo cho biết.
2/3 doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt
Khảo sát cũng cho thấy, 62%, khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vọng 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.
Dự báo CPI sẽ tăng lên 4,61%
Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng sự ổn định/cải
thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.
Trong quý này, xu hướng kỳ 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 ký kết, có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực.
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.
An Nhi
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29. Confidence is coming back – Business Times, October 24th
http://thoibaokinhdoanh.vn/kinh-nghiem/niem-tin-dang-hoi-phuc-.html

Niềm tin đang hồi phục!
24/10/2014
(Thời báo Kinh Doanh) - Theo kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do
EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9 năm 2014, chỉ số BCI quý III/2014 vượt xa quý
trước. Niềm tin vào triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam 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 DN vào các đàm phán của Hiệp định Thương
mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam.
Phấn khởi và hy vọng
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng DN 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 phản hồi nhận
định tình hình kinh doanh không đổi. Thay đổi lớn nhất từ DN phản hồi về tình hình kinh doanh
chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ số, 8% quý này. DN
nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%. 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 DN.
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% DN 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% DN phản hồi cho rằng tình hình đã ổn định, số
DN này chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều này phản ánh nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện
tại.
Theo bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham, những nhận định khả quan dường như được phản
ánh dựa trên các sự kiện đã diễn ra. Ví dụ như chuyến viếng thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu,
ông José Manuel Barroso đến Tp.HCM, quá trình đàm phán hiệp định FTA, cũng như chuyến
viếng thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Brussels (Vương quốc Bỉ). Do vậy, dự đoán
tích cực của các DN tác động đến chỉ số BCI. Tuy nhiên, bà Nicola Connolly cũng cảnh báo
“Nếu kỳ vọng này không được đáp ứng, kết quả sẽ ngược lại”.
Kinh tế vĩ mô sẽ ổn định và cải thiện
Những kì vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các DN được khảo sát về triển vọng
kinh doanh. 62%, khoảng 2/3 các DN nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt. Tiếp theo

41

đó là nhóm các DN 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 DN 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.

Niềm tin của DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tăng quý thứ 3 trong năm
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 hai kết quả này, phần lớn các DN
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.
Trong quý này, xu hướng kì vọng tích cực tiếp diễn với 61% số DN phản hồi cho rằng tình hình
kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, 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 DN 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.
Các DN 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%. Tuy nhiên, 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.
Việt Nguyễn
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