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Updated August, 03 2012 10:24:13
European firms confidence low in VN
HCM CITY — The business confidence and outlook
among European businesses in Viet Nam has fallen
below the "œneutral" index midpoint of 50 for the
first time in EuroCham's quarterly Business Climate
Index survey done in July 2012 and released
yesterday.

Steel rods produced by the Viet Nan-Germany Steel Co.
Business confidence and outlook among European
businesses in Viet Nam has fallen below the "œneutral"
index midpoint of 50 for the first time in EuroCham's
quarterly Business Climate Index survey conducted in
July 2012. — VNA/VNS Photo Huy Hung

EuroCham members who were polled expressed
increased concern about their current business
situation and outlook as well as Viet Nam's overall
economic outlook.
There was a 5 per cent drop from the previous quarter
in the number of respondents assessing their current
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business situation as "good" from 34 per cent to 29 per cent. Only 1 per cent described their
current situation as "excellent."
The neutral assessment of the current situation remained constant at around 30 per cent. But,
worryingly, there was an increase in the number of businesses viewing their current business
situation "very poor" to 10 per cent.
A total of 39 per cent had a negative view of their current situation. As for companies'
business outlook, only 31 per cent stated "good" or "excellent," down from 38 per cent last
quarter.
The shift has been towards a negative outlook with 31 per cent assessing their business
outlook as "not good" or "very poor." One year ago only 20 per cent of respondents had a
negative outlook. Respondents were roughly split into thirds about investment plans their year
— whether to increase, maintain, or reduce it.
The 32 per cent looking to increase investment in the country represented a slight fall from 36
per cent in the last survey and a plunge from the 52 per cent a year ago.
A staggering 33 per cent are planning to reduce their investments, with 20 per cent stating they
would "significantly reduce" their investments in Viet Nam this year.
One year ago only 4 per cent had anticipated a significant reduction in investment.
This showed a continuation of the trend that businesses are getting more cautious about
investing and some are starting to plan a reduction of their activities in Viet Nam.
The number of companies looking to maintain their current level dropped marginally to 31 per
cent.
Asked about the expected number of orders and revenues in the medium term, the replies were
mixed. At 45 per cent, the share of companies expecting revenues to grow was down 13 per
cent from last quarter.
A relatively consistent 20 per cent expected revenues to remain the same, meaning the number
expect a decline shot up 12 per cent to 35 per cent. In line with this were recruitment plans,
with 32 per cent expecting to hire more staff in the medium term, 41 per cent expecting to
maintain the same level, and 26 per cent planning to reduce.
Only 19 per cent were planning to pare staff last quarter.While overall concern about inflation
remained high, only 49 per cent expected inflation to have a significant impact on their
business, down from 52 per cent last quarter.
Respondents were asked to forecast the inflation rate for this year, and the average of all the
numbers was 5.82 per cent, down from 8.33 per cent forecast six months ago.
But predictions about the Vietnamese economy for the next six months were gloomy, with 60
per cent expecting a further deterioration of an already difficult situation and only 30 per cent
thinking it would stabilise and gradually improve.
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It indicated that the measures taken to stabilise the economy have not eased the business
community's concerns.
Anxiety about Labour Code
The new Labour Code which comes into effect in May 2013 is causing uncertainty and
concern among European businesses in Viet Nam. A huge majority of 42 per cent expected it
to have a negative effect on their business. Another 28 per cent said they were unsure what the
new legislation would entail, hinting at a lack of information available about it and what
exactly it will mean for day-to-day business. Only 5 per cent thought it would positively affect
their business.
The biggest concerns were the law's tighter restrictions on foreign workers (73 per cent),
increase in maternity leave (46 per cent), and new overtime work limitations (34 per cent).
EuroCham chairman Preben Hjortlund said: "During 2012, EuroCham's [index] has declined
from 56 to 48 points, indicating a declining confidence in Viet Nam as an investment
destination.
"For the first time since we started this survey in the third quarter of 2010 the index has
dropped below the mid-point of 50 pointing towards an overall negative business sentiment.
"It appears that businesses are losing their patience and this further underlines the urgency
with which Viet Nam needs to improve its competitiveness and attractiveness as a place to do
business."
EuroCham executive director Paul Jewell said: "The further drop … is caused by slow
progress on many of the issues that were addressed in last year's Whitebook. Despite some
progress on inflation there is a torrent of new and ongoing issues that are eroding confidence
in the business environment in Viet Nam: macroeconomic troubles, lack of adequate
infrastructure, and administrative burdens."
Of the companies polled, 38 per cent are in the services industry, 30 per cent in manufacturing,
and the rest in trading and other activities. —VNS

5. EuroCham Business Climate Index falls to record low – Saigon Times – August 3
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/vietnam-economy/24873/

EuroCham Business Climate Index falls to record low
Friday, August 3,2012,13:15 (GMT+7)
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By Tran Thu - The Saigon Times Daily
HCMC - Business confidence and outlook among
European businesses in Vietnam has fallen to an all-time
low, according to results of the eighth quarterly
EuroCham Business Climate Index (BCI) survey released
on Thursday.
The survey, conducted in July 2012, shows the index dropped
5 points further to 48, indicating a declining confidence in
Vietnam as an investment destination, according to
EuroCham Chairman Preben Hjortlund.
“For the first time since we started this survey in the third
quarter of 2010, the index has dropped below the mid-point
of 50 pointing towards an overall negative business
sentiment,” says the chairman in a written announcement.
EuroCham members that participated in the survey expressed
an increasing concern about their current business situation and outlook as well as the overall
macroeconomic outlook in Vietnam. Some 38% of the surveyed businesses are active in the
services industry, about 30% in manufacturing and the rest in trading or other activities.
The percentage of respondents assessing their current business situation as 'good' has fallen
from 34% in the previous quarter to 29% now, and down from 43% one year ago.
Only one percent of respondents described their current situation as 'excellent'. The neutral
assessment of the current situation remained constant at around 30%.
Meanwhile, the number of businesses viewing their current business situation 'very poor' has
increased by ten points, with 39% of respondents having a negative view of their current
situation.
EuroCham says that they can see a negative trend in companies‟ business outlook, when only
31% stated a 'good' or 'excellent' outlook, down from 38% last quarter and a significant drop
from the 42% of respondents that had a positive business outlook in the second quarter of
2011.
The shift has been towards a negative outlook with 31% assessing their business outlook as
'not good' or 'very poor'. One year ago, only 20% of respondents had such a negative outlook.
“Despite some progress on inflation there is a torrent or new and ongoing issues that are
eroding confidence in the business environment in Vietnam: macroeconomic troubles, lack of
adequate infrastructure and administrative burdens,” said EuroCham Executive Director Paul
Jewell.
Worry about orders, lower investment
When asked about their expected number of orders and revenue in the medium-term, the
answers were mixed.
Some 45% of companies expect revenue to increase, down from 58% in the last quarter, while
20% of respondents expected revenue to remain the same in the medium term. Worryingly,
35% expect their orders to decline, representing a 12-points increase from last quarter and
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significantly more than the 9% who were worried about a decline in orders/revenue one year
ago.
Relating to investment, when asked about their investment plans for 2012, only 32% of
respondents were looking to increase their investment in the country, falling from 36% in the
last survey and plunging from the 52% that were planning to do so one year ago.
A staggering 33% of businesses in this survey are planning to reduce their investments with
20% of them stating that they will 'significantly reduce' their investments in Vietnam this year.
Meanwhile, in EuroCham‟s survey one year ago, only 4% of respondents anticipated a
significant reduction of their investment in Vietnam.
Relating to recruitment plans, 32% of respondents expected to hire more staff in the mediumterm. Meanwhile, 41% expected to maintain the same level.
However, 26% are planning to reduce their staff in Vietnam. Only 19% of businesses were
planning to do so last quarter and just 9% had plans to reduce their headcount this time last
year.
While overall concerns about inflation remain high with 49% of companies expecting inflation
to have a significant impact on their business, this figure is slightly lower than 52% last
quarter.
However, when asked about the macroeconomic outlook for Vietnam over the next six
months, 60% of respondents think that they will see a further deterioration of an already
difficult economic situation against 30%, who think that the situation will stabilize and
gradually improve.
This shows that the measures taken to stabilize the economy do not ease the concern of the
business community about the macroeconomic outlook.

6. European firms’ confidence index in Vietnam down – VOV Online – August 3
http://english.vov.vn/Home/European-firms-confidence-index-in-Vietnamdown/20128/140664.vov

Updated : 10:49 AM, 03/08/2012
European firms’ confidence index in Vietnam down
(VOV) - The business confidence and outlook among European businesses in Vietnam
has fallen below the “neutral” index midpoint of 50 for the first time, according to the
European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham).
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38 percent of the businesses that participated in the survey are active in the services industry,
about 30 percent in manufacturing and the rest in trading or other activities.
Compared to the last survey, there was a 7 percent drop in respondents assessing their current
business situation as „good‟ from 34 percent to 29 percent, down from 43 percent one year
ago. Only one percent of respondents described their current situation as „excellent‟. The
neutral assessment of the current situation remained constant at around 30 percent. But
worryingly, there was an increase in the number of businesses viewing their current business
situation „very poor‟ to 10 percent. A total of 39 percent have a negative view of their current
situation.

Only 31 percent stated a „good‟ or „excellent‟ outlook. This is down from 38 percent last
quarter and a significant drop from the 42 percent of respondents that had a positive business
outlook in the 2nd quarter 2011. The shift has been towards a negative outlook with 31 percent
assessing their business outlook as ‟not good‟ or ‟very poor‟. One year ago only 20 percent of
respondents had a negative outlook.
When asked about their investment plans for 2012, respondents are roughly split in thirds
about whether to increase their investment, maintain the same level, or reduce their investment
in Vietnam. Only 32 percent of respondents were looking to increase their investment in the
country. That is a slight fall from 36percent in the last survey and a plunge from the 52 percent
that were planning to do so one year ago. A staggering 33 percent of businesses in this survey
are planning to reduce their investments with 20 percent of them stating that they will
„significantly reduce‟ their investments in Vietnam this year.
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In the survey one year ago, only 4 percent of respondents anticipated a significant reduction of
their investment in Vietnam. This shows a continuation of the trend that businesses are getting
more cautious about investing and some are starting to plan a reduction of their activities in
Vietnam. The number of companies that are looking to maintain their current level of
investment slightly dropped, but remained relatively constant at 31 percent.
7. Business climate indicator on a decline, below midpoint rate – Tuoitrenews.vn –
August 6
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/business/business-climate-indicator-on-adecline-below-midpoint-rate-1.82274

Business climate indicator on a decline, below midpoint rate
Updated : Mon, August 6, 2012,3:30 PM (GMT+0700)

For illustration purposes only
The business climate index of the European Chamber of Commerce in Vietnam
(EuroCham) continued to decline in the second quarter of this year, according to a
recent survey.
The EuroCham Business Climate Index, the indicator of business confidence and outlook
among European businesses in Vietnam, dropped 5 points further to 48.
The indicator has also fallen the “neutral” index midpoint of 50 for the first time, said the
quarterly survey conducted last month.
Polled EuroCham members expressed an increasing concern about their current business
situation and outlook, as well as the overall macroeconomic outlook in Vietnam.
Some 38 percent of the businesses that participated in the survey are active in the services
industry, about 30 percent in manufacturing, and the rest in trading or other activities.
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Compared to the Q1/2012 survey, there was a 5 percent drop in respondents assessing their
current business situation as „good‟, falling from 34 percent to 29 percent, down from 43
percent one year ago. Only one percent of respondents described their current situation as
„excellent‟.
The neutral assessment of the current situation remained constant at around 30 percent.
But there was an increase in the number of businesses viewing their current business situation
as „very poor‟, up to 10 percent. A total of 39 percent have a negative view of their current
situation.
Negative business outlook
The survey also revealed that there is a negative trend in companies‟ business outlooks.
Only 31 percent stated a „good‟ or „excellent‟ outlook, down 7 percent from 38 percent last
quarter and a significant drop from the 42 percent of respondents that had a positive business
outlook in the 2nd quarter of 2011.
The shift has been towards a negative outlook, with 31 percent of surveyed firm assessing
their business outlook as „not good‟ or „very poor‟. One year ago only 20 percent of
respondents had a negative outlook.
Regarding future investment plans, the survey showed a mixed attitude among European firms
in Vietnam.
When asked about their investment plans for 2012, respondents are roughly split in thirds
about whether to increase their investment, maintain the same level, or reduce their investment
in Vietnam.
Only 32 percent of respondents were looking to increase their investment in the country, a
slight fall from 36 percent in the last survey and a plunge from the 52 percent that were
planning to do so one year ago.
A staggering 33 percent of businesses in the survey are planning to reduce their investments,
with 20 percent of them stating that they will „significantly reduce‟ their investments in
Vietnam this year.
In the survey conducted one year ago, only 4 percent of respondents anticipated a significant
reduction of their investment in Vietnam.
This shows a continuation of the trend that businesses are becoming more cautious about
investing, and some are even starting to plan a reduction of their activities in Vietnam.
The number of companies that are looking to maintain their current level of investment
dropped slightly, but remained relatively constant at 31 percent.
However, there is a growing number of businesses expecting a drop in number of orders or
revenue.
When asked about their expected number of orders and revenue in the medium-term the
answers were mixed.
At 45 percent, the share of companies expecting revenue to increase was down 13 percent
from 58 percent last quarter. A relatively consistent 20 percent of respondents expected
revenue to remain the same in the medium term.
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Worryingly, 35 percent expect their orders to decline, representing a 12 percent increase from
last quarter and significantly more than the 9 percent who were worried about a decline in
orders/revenue one year ago.
“During 2012, EuroCham's BCI has declined from 56 to 48 points, indicating a declining
confidence in Vietnam as an investment destination,” said EuroCham Chairman Preben
Hjortlund.
“For the first time since we started this survey in the 3rd Quarter 2010 the index has dropped
below the mid-point of 50 pointing towards an overall negative business sentiment.”
“It appears that businesses are losing their patience and this further underlines the urgency
with which Vietnam needs to improve its competitiveness and attractiveness as a place to do
business,” he added.
“Despite some progress on inflation there is a torrent of new and ongoing issues that are
eroding confidence in the business environment in Vietnam: Macroeconomic troubles, lack of
adequate infrastructure and administrative burdens continue,” said EuroCham Executive
Director Paul Jewell.

8. EuroCham: “Right reform will help Vietnam renovate” – BBC – August 8
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/08/120808_eurocham_interview.shtml

EuroCham: 'Cải cách đúng, VN sẽ phục hồi'
:

-

8, 2012
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Chỉ số BCI của Việt Nam đang ở mức thấp nhất từ trước đến giờ. Nguồn: Eurochamber
Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa đưa ra công bố đầu tháng
Tám về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trong đó chỉ số BCI cho thấy Việt Nam bị
tụt xuống dưới mức trung bình lần đầu tiên qua hai năm trở lại đây.
Viết tắt của Business Climate Index, tức „Chỉ số môi trường kinh doanh‟, BCI là chỉ số đánh
giá mức độ tự tin vào môi trường đầu tư của các công ty Châu Âu đóng tại Việt Nam.
BBC ngày 8/8 đã có cuộc phỏng vấn với ông Jan Wiehler, giám đốc điều hành lĩnh vực dịch
vụ của Eurocham để tìm hiểu vấn đề.
Jan Wiehler: Ý tưởng đằng sau chỉ số này, đó là môi trường đầu tư của Việt Nam được đánh
giá qua nhiều thông số và dữ liệu kinh tế khác nhau, tuy nhiên khi hỏi một doanh nghiệp về
những thông số, đôi lúc câu trả lời nhận được không phải là tốt nhất.
Chỉ số BCI đơn thuần dựa vào kết quả của hai câu hỏi khảo sát chính, đó là doanh nghiệp đánh
giá tình hình kinh doanh của mình như thế nào và hướng đi trong tương lai của họ ra sao.
Hai câu hỏi trên tuy là khá đơn giản nhưng giúp chúng tôi có được nền móng cho những phân
tích chuyên sâu hơn.
Thông số BCI không nhất thiết biến chuyển cùng các thông số kinh tế, mà chỉ đơn thuần phản
ánh tâm lí của các doanh nghiệp Châu Âu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam qua hoạt
động kinh doanh thường nhật của họ.
Kết quả khảo sát doanh nghiệp của EuroCham
Khi được hỏi về việc sử dụng vốn trong tương lai của doanh nghiệp:
32% sẽ tăng vốn đầu tư tại VN
33% sẽ giảm đầu tư vốn tại VN.
22% sẽ "giảm đầu tư đáng kể"
Khi được hỏi về môi trường đầu tư tại Việt Nam:
1% cho là xuất sắc
29% đánh giá tốt
30% đánh giá trung bình
40% đánh giá kém và rất kém.
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BBC:Theo báo cáo mới nhất của EuroCham, chỉ số BCI của Việt Nam đã sụt giảm xuống mức
48 trên 100 điểm, tụt 8 điểm từ Quý trước đó, và 31 điểm so với đầu năm 2011. Ông có thể
cho biết những nguyên nhân chính cho sự tụt hạng này ?
Trong quá khứ, thông số BCI thường tụt hạng khi doanh nghiệp lo lắng về lạm phát và quản lí
vĩ mô tại Việt Nam, vốn là hai chủ đề lớn nhất vào năm 2011.
Tất nhiên, cả hai vấn đề nói trên đã dịu đi khá nhiều tuy nhiên vẫn để lại những dư âm nhất
định và duy trì tâm lí lo âu trong giới đầu tư.
Một điều ảnh hưởng chỉ số BCI rất lớn, đó là quan ngại của các doanh nghiệp về hoạt động
kinh doanh thường nhật khi các đơn đặt hàng toàn cầu nói chung và từ Châu Âu nói riêng đều
suy giảm hơn rất nhiều so với trước đây.
Các vấn đề về cơ sở hạ tầng cũng như điện và đường xá cũng như các gánh nặng vì thủ tục
hành chính rườm rà phức tạp cũng là các vấn đề lâu tồn tại lâu năm.
Một số những cải cách cơ cấu cần thiết mà rất nhiều người mong đợi đã hoàn toàn không diễn
ra cũng ảnh hưởng đến tâm lí nhà đầu tư.
BBC:Có đến 53% các doanh nghiệp nói rằng họ sẽ giảm vốn đầu tư tại Việt Nam, 70% đánh
giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam từ „trung bình‟ tới „rất kém‟ và chỉ 1% đánh giá là
„rất tốt‟. Các doanh nghiệp này nằm trong lĩnh vực nào, thưa ông ?

Công cuộc cải tổ chung của chính phủ vẫn thiếu đi những cải cách quan trọng cần thiết
Một câu hỏi rất hay và cũng rất khó trả lời; bởi vì cuộc khảo sát này được tiến hành trên cơ sở
“ẩn danh”, ngoại trừ các tập đoàn lớn từ Châu Âu trong khối thành viên của chúng tôi nằm
dưới diện ưu tiên phải phỏng vấn trực tiếp.
Phần lớn các thành viên trong khối các doanh nghiệp Châu Âu mà chúng tôi khảo sát nằm
trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất.
Tuy nhiên có một điều rõ ràng rằng, các con số nói trên phản ánh một thực trạng đáng lo ngại
vì cách đây hai năm khi chúng tôi mới bắt đầu khảo sát, hầu hết các doanh nghiệp đều đánh
giá tình trạng kinh doanh là „tốt‟ và „rất tốt‟; rất ít doanh nghiệp đánh giá „trung bình‟ và hiếm
khi có „yếu kém‟.
BBC:Ông đánh giá thế nào về những giải pháp hiện thời của chính phủ Việt Nam trong việc
tái khẳng định môi trường đầu tư?
Tôi nghĩ rằng trước mắt những giải pháp hiện tại là những bước đi đầu đúng hướng.
Điều mà chúng tôi hi vọng, đó là những giải pháp này sẽ sớm có những tác động tích cực đủ
lớn lên thị trường để khu vực tư doanh của Châu Âu tại Việt Nam chú ý đến.
"Những yếu tố cơ bản khiến Việt Nam là một vị trí chiến lược để đầu tư vẫn tồn tại rất
mạnh"
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Vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp đó là lạm phát đã được kiềm chế đáng kể, mặc dù
tâm lí lo ngại của thị trường vẫn còn rất lớn với vấn đề này.
Nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam là rõ ràng, nhưng đây không phải là một
điều có thể mang lại kết quả trong chốc lát nên doanh nghiệp sẽ phải đợi một thời gian trước
khi bất kì sự thay đổi rõ rệt nào xuất hiện.
Tuy nhiên, các vấn đề về cơ sở hạ tầng cũng như thủ tục pháp lí là các vấn đề vẫn bị các nhà
đầu tư nước ngoài cho rằng không hề được giải quyết qua nhiều năm.
Một số những cải cách cần thiết rất quan trọng cũng đang vắng mặt trong công cuộc cải cách
chung.
BBC:Ông có tin rằng các nhà đầu tư sẽ lại hướng về Việt Nam?
Từ góc nhìn của chúng tôi tại EuroCham, những yếu tố cơ bản khiến Việt Nam là một vị trí
chiến lược để đầu tư vẫn tồn tại rất mạnh và đầu tư tại Việt Nam vẫn là một sự lựa chọn hợp lí
trên nhiều khía cạnh.
Cũng nên nhớ rằng những suy giảm của sự hấp dẫn đối với môi trường đầu tư Việt Nam từ
góc nhìn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, không những bắt nguồn từ những nguyên
nhân tôi đã nói phía trên, mà còn bắt nguồn từ một bối cảnh u ám của kinh tế toàn cầu.
Điều khác biệt ở thời điểm hiện tại so với bốn năm trước đó là trong sự suy thoái của kinh tế
toàn cầu, giới đầu tư trở nên thận trọng hơn trước các khoản đầu tư ra nước ngoài.
Các cải cách cần phải được thực hiện để tăng sự cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực, bởi
vì hiện tại sự chú ý của giới đầu tư đang hướng về Indonesia và gần đây nhất là Miến Điện
trong khu vực Châu Á.
Tuy nhiên nếu các vấn đề cần thiết được giải quyết và khả năng cạnh tranh được củng cố, tôi
tin rằng các nguồn đầu tư sẽ quay trở lại Việt Nam.
9. European enterprises in Vietnam are pessimistic about business – Saigon Times –
August 10
http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/quantri/80860/Doanh-nghiep-chau-Au-taiViet-Nam-bi-quan-ve-kinh-doanh.html

Thứ Sáu, 10/8/2012, 16:10 (GMT+7)
Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam bi quan về kinh doanh
T.Thu
Thứ Năm, 2/8/2012, 18:25 (GMT+7)
(TBKTSG Online) – Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã giảm kỷ lục, theo kết quả khảo sát lần thứ tám về chỉ số
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kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu hàng quí do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) thực hiện vào tháng 7-2012 và công bố hôm 2-8.
Theo đó, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống
còn 48. Trong đó, 38% doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp
dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác.
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham, đây là lần đầu tiên kể từ khi Eurocham bắt
đầu cuộc điều tra trong quí 3-2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung bình (50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực.
“Điều đó cho thấy các doanh nghiệp đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh
hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một
điểm đến kinh doanh”, ông Preben Hjortlund được trích lời trong thông cáo của Eurocham.
Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp hội viên tham gia vào cuộc khảo sát bày tỏ sự lo ngại
ngày càng tăng về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như triển vọng
kinh tế tổng thể của Việt Nam. So với kết quả khảo sát gần đây nhất, có 7% phản hồi giảm
mức đánh giá về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Mức độ đánh giá “tốt” giảm
từ 34% xuống còn 29%, trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%.
Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”.
Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại vẫn giữ trong khoảng 30%.
Nhưng điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số doanh nghiệp (khoảng 10%) cho rằng tình
hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về
tình hình kinh doanh hiện tại.
Theo ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành của Eurocham, chỉ số về môi trường kinh doanh
của EuroCham tiếp tục giảm nguyên nhân là do sự cải thiện chậm trong nhiều vấn đề đã được
đề cập đến trong sách Trắng năm ngoái.
“Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm phát, vẫn có một làn sóng hay các vấn đề hiện tại
và mới làm xói mòn lòng tin trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam: các vấn đề về kinh tế
vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng và các thủ tục hành chính vẫn còn tiếp diễn”.
Lo ngại về đơn hàng, giảm đầu tư
Theo khảo sát, khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung
hạn, thì câu trả lời lại thể hiện những sự trái ngược về quan điểm. Có 45% doanh nghiệp mong
đợi doanh thu của họ sẽ tăng, giảm 13 điểm phần trăm so với tỉ lệ 58% trong quí trước.
Điều đáng lo ngại là 35% doanh nghiệp cho là đơn hàng của họ giảm - con số này tăng 12% so
với quí trước và tăng đáng kể so với mức 9% doanh nghiệp lo lắng về sự sụt giảm trong các
đơn hàng/doanh thu một năm trước đây.
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của doanh nghiệp được chia thành 3
quan điểm: tăng đầu tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam.
Chỉ có 32% doanh nghiệp cho biết hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam, giảm nhẹ từ mức 36%
tại cuộc điều tra trước và giảm mạnh từ mức 52% có kế hoạch tăng một năm trước đây.
Khoảng 33% doanh nghiệp trong cuộc điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20%
tuyên bố sẽ “giảm đáng kể” đầu tư tại Việt Nam trong năm nay.
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Trong cuộc điều tra của Eurocham một năm trước, chỉ có 4% phản hồi tuyên bố sẽ giảm đáng
kể đầu tư tại Việt Nam.
Điều này cho thấy sự gia tăng xu hướng các doanh nghiệp thận trọng hơn với việc đầu tư và
một vài doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam, theo thông cáo
của Eurocham.
Số lượng các doanh nghiệp mong muốn duy trì mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở
mức gần 31%.
Cùng với vấn đề trên là các phản hồi về kế hoạch tuyển dụng. 32% doanh nghiệp hy vọng sẽ
tuyển thêm nhiều cán bộ trong thời gian trung hạn. 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại. Tuy
nhiên, 26% đang có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam.
Chỉ có 19% doanh nghiệp đã có kế hoạch thực hiện việc giảm nhân sự trong quý trước và 9%
có kế hoạch giảm tại thời kỳ này năm ngoái.
Bớt lo về lạm phát, nhưng bi quan về triển vọng kinh tế vĩ mô
Trong khi sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao, với 49% doanh nghiệp cho rằng lạm phát
có tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ, thì con số này cũng đã giảm một chút so
với con số 52% của quí trước.
Trong cuộc điều tra này, Eurocham cho biết, có hỏi các hội viên nghĩ tỷ lệ lạm phát sẽ là bao
nhiêu và con số trung bình nhận được là 5,82%, giảm so với mức 8,33% được dự báo trong
vòng 6 tháng trước.
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 60% phản hồi
cho rằng họ tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. 30% nghĩ
rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi. Điều này cho thấy các biện pháp ổn định kinh tế
không làm giảm các lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô.
Ít bị ảnh hưởng bởi tăng lương
Khi được hỏi về ảnh hưởng của việc tăng mức lương tối thiểu đến công việc kinh doanh của
họ, 82% trả lời rằng việc tăng đó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến công việc kinh
doanh của họ tại Việt Nam. 13% lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến công việc kinh
doanh của họ.
Luật Lao động mới, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1-5-2013, gây ra sự không chắc chắn và lo
ngại cho các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp, khoảng 42%, cho
rằng Luật Lao động mới có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. 28% phản
hồi cho rằng họ không chắc chắn về những gì quy định mới đưa ra, tạo ra sự thiếu thông tin
sẵn có trong quy định mới và chính xác nó có nghĩa gì cho các công việc kinh doanh hàng
ngày. 5% cho rằng Luật Lao động mới có tác động tích cực đến công việc kinh doanh của họ.
Khi được hỏi về vấn đề nào trong Luật Lao động mới là mối lo ngại lớn nhất của các doanh
nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng mối lo ngại của họ là những hạn chế chặt chẽ
hơn với người lao động nước ngoài (73%), tiếp đó là việc tăng thời gian nghỉ sinh (46%) và
hạn chế mới về làm việc quá giờ (34%).
Trái với sự bi quan trên, báo cáo kinh doanh quốc tế của Grant Thornton công bố mới đây cho
thấy niềm tin kinh doanh của Việt Nam trong quí 2-2012 có tăng lên hơn so với quí 1-2012,
mặc dù nhìn chung vẫn ở mức thấp.
18

Ngoài ra báo cáo của Grant Thornton, cũng cho thấy doanh nghiệp cũng khá lạc quan vào
doanh thu trong 12 tháng tới, so với các nước khác trong khu vực ASEAN. Cụ thể, 51% doanh
nghiệp ASEAN được hỏi cho biết họ trông đợi doanh thu tăng trong 12 tháng tới. Trong đó,
doanh nghiệp Việt Nam là lạc quan nhất, với việc 86% người được hỏi tin tưởng vào việc tăng
doanh thu.
10. European businesses’s confidence decrease in Vietnam – Vietnam Plus – August 2
http://www.vietnamplus.vn/Home/Muc-tin-cay-trong-doanh-nghiep-chau-Au-tai-VNgiam/20128/152421.vnplus

Mức tin cậy trong doanh nghiệp châu Âu tại VN giảm
02/08/2012 | 20:05:00

(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)
Theo công bố mới nhất của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy
mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm).
Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống còn 48.
Có 38% doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 30%
thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác.
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, có 7% phản hồi giảm mức đánh giá về tình hình kinh
doanh hiện tại của doanh nghiệp. Mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34% xuống còn 29%, trong
khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%.
Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc.” Các đánh giá
trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại vẫn giữ trong khoảng 30%.
Trong khi đó, chỉ 31% nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc.” Con số này giảm từ
mức 38% của quý trước và giảm mạnh từ mức 42% phản hồi tích cực về triển vọng kinh
doanh trong quý II của năm 2011.
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Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của doanh nghiệp được chia thành 3
quan điểm: tăng đầu tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam. Chỉ có 32% phản
hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam.
Con số này giảm nhẹ từ mức 36% tại cuộc điều tra trước và giảm mạnh từ mức 52% có kế
hoạch tăng 1 năm trước đây. Sự dao động ở mức 33% doanh nghiệp trong cuộc điều tra này có
kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể” đầu tư tại Việt Nam trong
năm nay.
Trong kết quả điều tra của EuroCham năm trước, chỉ có 4% phản hồi tuyên bố sẽ giảm đáng
kể đầu tư tại Việt Nam.
Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp mong muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chỉ giảm nhẹ
vẫn giữ ở mức gần 31%./.
Quang Toàn (TTXVN)
11. The tax policy is not fit in businesses – Dau tu chung khoan – August 9
http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CIBGCF/chinh-sach-thue-chua--khoan-suc--dn.html

Chính sách thuế chưa “khoan sức” DN
09-08-2012 07:34:15
(ĐTCK) Theo một nghiên cứu mới đây của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và UNDP, mức huy
động từ thuế và phí của Việt Nam hiện khá cao so với các nước trong khu vực.
Bên cạnh đó, những khoản chi phí không chính thức hiện cũng đang là gánh nặng cho DN.

Mức huy động từ thuế và phí tại Việt Nam luôn chiếm trên 20% GDP là mức khá cao
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Cao nhất khu vực
Trước tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQCP cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT trong 6 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp
của tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2012; Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012; Gia
hạn số tiền thuế TNDN còn nợ chưa nộp NSNN của năm 2011 trở về trước trong 9 tháng; Gia
hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ ngày phải nộp theo
thông báo của cơ quan thuế; Lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô và xe máy đến
hết 31/12/2012... Chính phủ cũng vừa có Nghị định 60/2012 triển khai Nghị quyết của Quốc
hội về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012 của các DN…
Thuế và phí luôn là nguồn thu chủ yếu để duy trìhoạt động các thiết chế hành chính của một
quốc gia. Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng nhiều năm làm việc tại Mỹ, những
khoản thuế trên là bình thường mà hầu hết các quốc gia đều duy trì. Tuy nhiên, khi nền kinh tế
vĩ mô có khó khăn ảnh hưởng đến DN, chính sách ưu đãi về thuế có khác nhau. Ví dụ như tại
Mỹ, khi gặp khó khăn, DN có thể chủ động làm hồ sơ xin chính sách khấu hao tức thì đối với
những trang thiết bị mới mua sắm hoặc lên lịch xin trả thuế dài hạn. Như vậy, gánh nặng thuế
và phí đối với DN sẽ giảm xuống.
Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và UNDP, trung bình trong giai
đoạn 2007 - 2011, tổng thu NSNN vào khoảng 29,0% GDP. Nếu chỉ tính thu từ thuế và phí thì
con số này là 26,3% GDP. TRong đó, loại trừ số thu từ dầu thô thì số thu còn khoảng 21,6%
GDP. Đáng chú ý là thu từ dầu thô đang có tỷ trọng ngày càng giảm trong tổng thu NSNN, từ
khoảng 6,9% GDP trong năm 2007 xuống còn chưa đầy 3,1% GDP trong năm 2011. Điều này
chứng tỏ tỷ trọng các khoản thu khác đang tăng lên. Mức thu từ thuế và phí của Việt Nam hiện
nay là rất cao so với các nước trong khu vực. Cụ thể, trung bình trong 5 năm gần đây, tỷ lệ thu
từ thuế và phí/GDP của Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan và Malaysia là xấp xỉ 15,5%,
Philippines là 13%, Indonesia là 12,1% và của Ấn Độ chỉ là 7,8%.
Ngoại trừ năm 2009, khi Chính phủ thực hiện hàng loạt biện pháp miễn giảm thuế nhằm kích
thích tổng cầu thì thu thuế và phí, không kể dầu thô, của Việt Nam chưa có dấu hiệu giảm.
Những ước tính sơ bộ của năm 2010 và 2011 từ Quyết toán NSNN cho thấy, tỷ lệ này tiếp tục
duy trì ở mức cao và thậm chí còn gia tăng, lần lượt vào khoảng 22,6% và 24,4% GDP.
“Như vậy, ngoài việc chịu „thuế lạm phát‟ hàng năm khá cao, mỗi người dân Việt Nam gánh
chịu tỷ lệ thuế, phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực”, TS.
Hiếu nhận định.
Gánh nặng phí “bôi trơn”
Trao đổi với ĐTCK, Chủ tịch HĐQT một công ty TNHH ở Đồng Nai cho biết, thuế và phí
chính thức đã nặng gánh, nhưng những khoản phí “bôi trơn” cho các cán bộ của bộ máy hành
chính địa phương… còn khiến DN bức xúc hơn.
Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011, ngoài các khoản
thuế và phí, các DN Việt Nam còn phải chi nhiều khoản chi phí không chính thức. Có tới hơn
52% số DN được hỏi trả lời rằng, họ phải chi trả dưới dạng tiền lót tay cho các cán bộ hành
chính địa phương, 7% số DN phải chi trả tới hơn 10% tổng thu nhập của họ cho các khoản chi
phí không chính thức.
Còn báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ ra rằng, mặc dù tham nhũng nhỏ có biểu hiện
giảm đi, nhưng tham nhũng lớn lại có xu hướng tăng thông qua các hành vi như “lại quả” khi
ký kết hợp đồng, mua sắm công, hoặc thỏa thuận đất đai. Liên quan đến khía cạnh này, có tới
56% DN tham gia đấu thầu các dự án có vốn nhà nước cho biết, việc chi trả hoa hồng là phổ
biến.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét: “Năm 2012, chỉ số môi trường kinh
doanh ViệtNam do EuroCham điều tra đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm. Điều đó cho
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thấy, các DN đang mất dần sự kiên nhẫn và đặt các cơ quan quản lý trước sức ép phải cấp
bách nâng cao sức cạnh tranh cho Việt Nam trong tương quan với các nước trong khu vực”.
Cần đa dạng mức thuế
Giám đốc một DN nhỏ ở Đồng Nai nhận định, đa số DN nhỏ ở Việt Nam đều tìm cách lách
thuế bằng cách này cách khác. Một trong những hiện tượng điển hình là việc “nhờ” nhân viên
các chi cục thuế địa phương đến làm sổ sách quyết toán thuế, rồi chính nhân viên này lại là
người duyệt sổ sách của DN.
“Không chỉ phải chịu mức thuế cao, mà ngay cả việc để được đóng thuế, các đối tượng chịu
thuế cũng phải trải qua các thủ tục rất phức tạp, điều này là một nguyên nhân quan trọng dẫn
đến tình trạng họ tìm đủ mọi cách để trốn thuế”, vị giám đốc trên nói.
Báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết, xét riêng về thuế thu nhập, mặc dù Việt Nam
có các thang bậc thuế suất khá tương đồng, nhưng khoảng thu thập chịu các thang thuế suất
tương ứng lại thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Ví dụ, đối với thuế thu nhập cá nhân,
khoảng thu nhập chịu thuế suất 10% ở Việt Nam là xấp xỉ 3.451 - 5.175 USD/năm (quy đổi).
Trong khi đó, con số tương ứng ở Thái Lan và Trung Quốc lần lượt là 4.931 - 16.434
USD/năm và 3.801 - 9.500 USD/năm. Tương tự như vậy, mức thuế suất thu nhập DN 25%
được áp dụng cố định cho mọi DN ở Việt Nam, trong khi các nước trong khu vực lại áp dụng
nhiều mức thuế suất khác nhau dao động từ 2 - 30%.
Tổng mức thu thuế/GDP cao đã hạn chế khả năng tích lũy, làm giảm đầu tư phát triển và năng
lực cạnh tranh của khu vực DN. Nó cũng là một phần nguyên nhân tạo ra các hành vi gian lận
về thuế như hiện tượng chuyển giá gần đây của một số DN FDI. Số liệu thống kê những năm
gần đây cho thấy, chiếm khoảng 20% GDP, nhưng các DN FDI lại chỉ đóng góp trên dưới
10% tổng thu NSNN. Nhiều DN trong khu vực này liên tục báo lỗ, nhưng vẫn xin mở rộng
đầu tư. Việc để mức thuế suất cao hơn so với các nước trong khu vực là một trong những lý do
khiến các DN FDI chuyển giá để không hoặc ít phải nộp thuế thu nhập DN…
Hồng Dung
12. Many European businesses want to decrease investment in Vietnam – Dantri.vn –
August 3
http://dantri.com.vn/c76/s76-626140/nhieu-doanh-nghiep-chau-au-muon-cat-giam-dau-tu-vaoviet-nam.htm

Thứ Sáu, 03/08/2012 - 17:07
Nhiều doanh nghiệp châu Âu muốn cắt giảm đầu tư vào Việt Nam
(Dân trí) - Với 60% doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát của EuroCham bi quan về
suy giảm kinh tế, có 33% cho biết có kế hoạch sẽ cắt giảm đầu tư trong 6 tháng cuối năm,
trong đó, 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể”.
Ngày 2/8, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố kết quả
của cuộc khảo sát lần thứ 8 về Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý.
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 lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50
điểm) - giảm 5 điểm xuống còn 48 điểm. Các doanh nghiệp hội viên tham gia vào cuộc khảo
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sát bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh
cũng như triển vọng kinh tế tổng thể của Việt Nam.

Các doanh nghiệp châu Âu đang thận trọng hơn với việc đầu tư tại Việt Nam, một vài doanh
nghiệp đã bắt đầu kế hoạch thu hẹp hoạt động.
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức độ đánh giá “tốt” đã bị giảm từ 34% xuống còn
29%, trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%. Chỉ vỏn vẹn 1% doanh nghiệp phản hồi
tình hình kinh doanh hiện tại của mình là “xuất sắc”. Số doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh
doanh hiện tại của họ là “rất xấu” gia tăng (khoảng 10%) cho rằng. Đáng chú ý, có 39% phản
hồi đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Về triển vọng trong tương lai, đã có sự dịch chuyển về triển vọng tiêu cực với tỉ lệ 31% doanh
nghiệp đánh giá triển vọng kinh doanh của họ là “không tốt” hoặc “rất xấu”. Cách đây một
năm đánh giá về triển vọng tiêu cực chỉ có 20%.
Do đó, khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, trong ba hướng đi: tăng đầu tư, duy
trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam, chỉ có 32% phản hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại
Việt Nam.
Trong khi đó, tới 33% cho biết có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng
kể” đầu tư tại Việt Nam trong năm nay. Trong cuộc điều tra một năm trước đây của tổ chức
này, chỉ có 4% phản hồi tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam.
EuroCham cho rằng, điều này cho thấy sự gia tăng xu hướng các doanh nghiệp thận trọng hơn
với việc đầu tư và một vài doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam.
Khảo sát năm nay cũng cho thấy, gần 45% doanh nghiệp dự kiến doanh thu tăng (quý trước là
58%), 35% bi quan doanh thu sẽ giảm (quý trước chỉ có 12% và năm trước là 9%).
Trước tình hình đó, đã có 26% doanh nghiệp có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam, so mức
19% quý trước và 9% có kế hoạch giảm tại thời kỳ này năm ngoái.
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Mặc dù lo ngại về lạm phát đã có giảm so trước đây (tuy vẫn ở mức cao với 49% doanh
nghiệp tỏ ra lo lắng lạm phát sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh) song các doanh nghiệp
châu Âu cho thấy đã bi quan hơn với triển vọng kinh tế vĩ mô trong vòng 6 tháng tới. 60%
phản hồi cho rằng tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. 30%
nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi.
Điều này, theo cơ quan khảo sát, cho thấy các biện pháp ổn định kinh tế không làm giảm các
lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô thời gian trước mắt.
Bích Diệp
13. Economic News – Info TV – August 3
http://en.infotv.vn/chung-khoan/tin-tuc/69975-tin-kinh-te-trong-nuoc-ngay-03082012

Tin kinh tế trong nước ngày 03/08/2012
18:18 03/8/2012
GDP có khả năng tăng trên
5,3%
Nguy cơ tăng trưởng GDP năm
2012 dưới 5% rất ít khả năng
xảy ra. Nếu tăng trưởng tín
dụng cả năm đạt trên 6% thì
tăng trưởng GDP có thể đạt trên
5,3%. Uỷ ban Giám sát tài
chính quốc gia (NFSC) vừa đưa
ra dự báo về tốc tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam trong năm
nay. Theo NFSC, tăng trưởng
kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn
do tổng cầu nền kinh tế vẫn còn
rất yếu. Tuy nhiên, việc hoãn,
giảm thuế; đẩy nhanh tốc giải
ngân vốn đầu tư từ ngân sách
nhà nước đang được thực hiện tích cực thì nguy cơ tăng trưởng GDP năm 2012 thấp dưới 5%
rất ít khả năng xảy ra và nếu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt trên 6% thì tăng trưởng kinh tế
có thể đạt trên 5,3%.
DN không cố lên sàn trước “giờ G”
Từ ngày 15/9 tới, điều kiện về vốn điều lệ đối với công ty niêm yết sẽ tăng lên. Tuy nhiên, vẫn
chưa thấy DN nào cố lên sàn trước "giờ G". Đại diện Sở GDCK TP. HCM (HOSE) cho biết,
việc nâng tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu đã chính thức được ban hành, áp dụng từ ngày 15/9 tới
sẽ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết trên thị trường nói chung và HOSE nói
riêng. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng DN niêm yết mới tương đối khiêm tốn, do tình hình
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thị trường chưa thực sự khởi sắc. Nửa cuối năm 2012, những quy định nâng cao điều kiện
niêm yết kỳ vọng sẽ là “luồng gió mới” tạo thêm động lực cho DN lên sàn. HOSE dự báo, DN
sẽ lên sàn sôi động hơn từ đầu năm 2013.
Giá vàng tiếp tục lùi sâu dưới 42 triệu đồng
Vàng trong nước liên tục giảm những ngày gần đây, tuy nhiên vẫn đắt hơn giá thế giới tới 1,7
triệu đồng mỗi lượng. Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố mua vào - bán ra vàng miếng
SJC tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ở 41,83 - 41,91 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm
qua, giá mất từ 10.000 đến 50.000 đồng một lượng. Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý
Phú Nhuận, niêm yết cũng đang lùi sâu dưới mốc 42 triệu đồng. Cụ thể, thương hiệu PNJ được
doanh nghiệp bán ra ở 41,84 triệu đồng, thu mua 41,74 triệu đồng mỗi lượng. Vàng SJC tại
đây có giá bán 41,89 triệu đồng.
Địa ốc cầu cứu đầu ra
Nếu đầu ra của thị trường bất động sản không sớm được khơi thông, số doanh nghiệp “khai
tử” sẽ tăng lên rất nhanh. Khó khăn vẫn chồng chất Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư,
sau lãi suất huy động giảm còn 9%/năm, người có nhu cầu thực về nhà ở đã bắt đầu tìm hiểu
và tính đến việc mua nhà. Tuy nhiên, giao dịch chỉ tập trung ở những dự án có tầm giá trung
bình, trong khi các phân khúc khác của thị trường vẫn “ngủ đông”.
Ông lớn' ngân hàng cũng nâng lãi suất huy động kỳ hạn dài
Ngân hàng này vừa nâng lãi suất huy động kỳ hạn 24, 36 và 48 tháng lên 10% một năm sau
hơn một tháng không dao động trước các cuộc đua lãi suất kỳ hạn dài. Theo biểu lãi suất
mới,Vietcombank đồng loạt thay đổi mức lãi suất với các kỳ hạn dài 24, 36, 48 và 60 tháng từ
9,5% lên 10% một năm. Như vậy, sau hơn một tháng giữ nguyên biểu lãi suất cũ, "ông lớn"
Vietcombank cũng nâng lãi suất huy động các kỳ hạn dài lên cao. Tuy nhiên, riêng kỳ hạn 12
tháng, lãi suất tiết kiệm lại giảm 1 điểm phần trăm so với trước đó, xuống còn 10% một năm.
Ngân hàng được đề xuất mức thu phí ATM nội mạng
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phát hành thẻ tự đề xuất mức thu
phí đối với thẻ ghi nợ nội địa (ATM), gồm chi phí bình quân cho một giao dịch ATM tại ngân
hàng, mức phí dự kiến đề xuất cho từng loại giao dịch và lý do đề xuất mức phí này gửi về Vụ
Thanh toán, Ngân hàng nhà nước. Để làm căn cứ cho việc thu phí, Ngân hàng nhà nước cũng
yêu cầu các ngân hàng báo cáo chi tiết tình hình thu chi đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để
có thêm thông tin phục vụ việc tính toán, xây dựng biểu phí ATM áp dụng từ năm 2013.
13 mặt hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD
Theo Tổng cục thống kê, tháng 7-2012, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,6 tỷ USD, giảm
nhẹ so với tháng 6 (9,89 tỷ USD). Tính chung bảy tháng, xuất khẩu đạt 62,933 tỷ USD; nhập
khẩu đạt 62,991 tỷ USD. Như vậy, thời gian này cả nước nhập siêu 58 triệu USD, mức thấp kỷ
lục so với cùng kỳ nhiều năm qua. Cũng theo cơ quan thống kê, trong 7 tháng đã có 13 nhóm
hàng xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, trong đó có 11 nhóm hàng vượt 2 tỷ USD. Hàng dệt may dẫn
đầu với 8,25 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 6,23 tỷ USD, dầu thô 4,722 tỷ USD,
thủy sản đạt 3,4 tỷ USD.
Doanh nghiệp châu Âu bi quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
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Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số
kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 3/2012, được EuroCham
thực hiện vào tháng 7/2012. Kết quả cuộc khảo sát lần thứ tám về chỉ số kinh doanh của các
doanh nghiệp châu Âu hàng quý của EuroCham cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh
doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên giảm xuống dưới mức
“trung bình” (50 điểm).
14. European enterprises are pessimistic about business prospect in Vietnam VNEconomy – August 2
http://vneconomy.vn/20120802050150454P0C5/doanh-nghiep-chau-au-bi-quan-ve-trienvong-kinh-doanh-tai-viet-nam.htm

Doanh nghiệp châu Âu bi quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
NGỌC ANH

02/08/2012 19:58 (GMT+7)

Chỉ số môi trường kinh
doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống còn 48 so với cuộc khảo sát lần
trước, quý 2/2012.
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ
số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 3/2012, được
EuroCham thực hiện vào tháng 7/2012.

, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên giảm xuống dưới mức “trung bình” (50 điểm).
26

Cụ thể, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu trong quý 3/2012 giảm 5
điểm xuống còn 48 điểm so với cuộc khảo sát lần trước (quý 2/2012 là 53 điểm).
Các doanh nghiệp hội viên EuroCham tham gia vào cuộc khảo sát cũng bày tỏ sự lo ngại về
tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như triển vọng kinh tế của Việt
Nam.
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, thì mức độ doanh nghiệp châu Âu đánh giá tình hình
kinh doanh “tốt” giảm từ 34% xuống còn 29%, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 43%. Ngược
lại, chỉ 1% phản hồi tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”.
Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại thì vẫn giữ khoảng 30%.
“Nhưng điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số doanh nghiệp (khoảng 10%) cho rằng tình
hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về
tình hình kinh doanh hiện tại”, theo báo cáo công bố của EuroCham.
, doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam còn lo
ngại về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ có 31% số doanh nghiệp tham gia khảo sát
nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”, giảm từ mức 38% của quý trước.
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, 32% doanh nghiệp phản hồi sẽ tăng đầu tư
tại Việt Nam, từ mức 36% tại cuộc điều tra trước và giảm mạnh từ mức 52% của 1 năm trước.
Trong khi đó, có 33% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch giảm đầu tư (trong đó 20% doanh
nghiệp tuyên bố sẽ “giảm đáng kể”, so với năm trước chỉ có 4%).
“Điều này cho thấy các doanh nghiệp thận trọng hơn với việc đầu tư và một vài doanh nghiệp
đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam”, theo kết quả báo cáo.
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới thì 60% doanh
nghiệp phản hồi rằng họ nhìn thấy sự suy giảm của nền kinh tế và 30% cho rằng tình hình sẽ
ổn định và dần phục hồi.
EuroCham cho biết cuộc khảo sát với sự tham gia của 38% doanh nghiệp thuộc ngành công
nghiệp dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác.
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15. European businesses vacillate invest plan – Banking Times – August 10
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Thứ sáu, 10/8/2012 | 11:48 GMT+7
DN châu Âu dao động kế hoạch đầu tư
Ông Preben Hjortlund nhận xét về cuộc khảo sát “Trong năm 2012, chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm, điều đó cho thấy các
DN đang mất đi sự kiên nhẫn và càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam
cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh”.
EuroCham vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát lần thứ 8 về Chỉ số kinh doanh của các
doanh nghiệp (DN) châu Âu hàng quý thực hiện vào tháng 7/2012. Lần đầu tiên, mức độ tin
cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam giảm xuống dưới 50
điểm - mức trung bình.
Các DN châu Âu lo lắng về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như
triển vọng kinh tế tổng thể của Việt Nam. Chỉ số môi trường kinh doanh vì thế đã giảm tiếp 5
điểm xuống còn 48.
Điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số DN (khoảng 10%) cho rằng tình hình kinh doanh
hiện tại của họ là “rất xấu”. 39% DN phản hồi có đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh
hiện tại. Chỉ 31% số DN nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”. Con số này giảm
từ mức 38% của quý trước và giảm mạnh từ mức 42% phản hồi tích cực về triển vọng kinh
doanh trong quý II của năm 2011. 31% đánh giá triển vọng kinh doanh của họ là “không tốt”
hoặc “rất xấu”. Trong khi đó, cách đây một năm đánh giá về triển vọng tiêu cực chỉ có 20%.

Ảnh: MH
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Tâm lý không tích cực này, tạo nên một thái độ đa chiều về kế hoạch đầu tư. Chỉ có 32% phản
hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam. Con số này giảm nhẹ từ mức 36% tại cuộc điều tra
trước và giảm mạnh từ mức 52% có kế hoạch tăng 1 năm trước đây. Đặc biệt, có tới 33% DN
trong cuộc điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể”
đầu tư tại Việt Nam trong năm nay. Trong cuộc điều tra một năm trước, chỉ có 4% phản hồi
tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự gia tăng xu hướng các
DN thận trọng hơn với việc đầu tư và một vài DN đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại
Việt Nam. Số lượng các DN mong muốn duy trì mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ
ở mức gần 31%.
Về mặt trung hạn, số DN mong đợi doanh thu tăng giảm 13% từ mức 58% trong quý trước.
Điều đáng lo ngại là 35% cho rằng đơn hàng của họ giảm, con số này tăng 12% so với quý
trước và tăng đáng kể so với mức 9% DN lo lắng về sự sụt giảm trong các đơn hàng/doanh thu
thời gian một năm trước đây.
26% DN đang có kế hoạch
giảm nhân sự tại Việt Nam.
Chỉ có 19% DN đã có kế
hoạch thực hiện việc giảm
nhân sự trong quý trước và
chỉ 9% DN có kế hoạch giảm
tại thời kỳ này năm ngoái.

Mặc dù sự lo ngại về lạm phát có phần giảm bớt, song có tới
60% phản hồi cho rằng họ tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm của
một nền kinh tế vốn đã khó khăn trong vòng 6 tháng tới. Chỉ có
30% nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi. Điều này
cho thấy các biện pháp ổn định kinh tế không làm giảm các lo
ngại của cộng đồng DN về triển vọng kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất của DN (73%) đó là những hạn
chế chặt hơn với người lao động nước ngoài từ Luật Lao động mới. Tiếp đó là việc tăng thời
gian nghỉ sinh (46%) và hạn chế mới về làm việc quá giờ (34%).
Ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát “Trong năm 2012, chỉ
số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm, điều này
chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư. Điều đó cho thấy các
DN đang mất đi sự kiên nhẫn và càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam cần
nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh”.
Trong khi đó ông Paul Jewell - Giám đốc điều hành nhấn mạnh thêm: “Chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham tiếp tục giảm nguyên nhân là tiến trình chậm trong nhiều vấn đề đã
được đề cập đến trong Sách Trắng năm ngoái. Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm phát,
vẫn có một làn sóng hay các vấn đề hiện tại và mới làm xói mòn lòng tin trong môi trường
kinh doanh tại Việt Nam: các vấn đề về kinh tế vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng và các
thủ tục hành chính vẫn còn tiếp diễn”.Hà Tiên
16. European enterprises worry about business prospect in Vietnam – Economy and
Forecast Review – August 2
http://kinhtedubao.com/p0c303n14118/cac-doanh-nghiep-chau-au-lo-ngai-ve-trien-vong-kinhdoanh-tai-viet-nam.htm
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Các doanh nghiệp châu Âu lo ngại về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

7 năm 2012 cho thấy, lần đầu tiên đã
giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm). Các doanh nghiệp châu Âu cũng
bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh
cũng như triển vọng kinh tế tổng thể của Việt Nam.
Cụ thể, Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm
xuống còn 48. So với kết quả khảo sát gần đây nhất, có 7% phản hồi giảm mức đánh giá về
tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34% xuống
còn 29%, trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%. Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình hình
kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”. Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện
tại vẫn giữ trong khoảng 30%.
Nhưng điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số doanh nghiệp (khoảng 10%) cho rằng tình
hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về
tình hình kinh doanh hiện tại.
Về triển vọng kinh doanh,khảo sát đã cho thấy một xu hướng tiêu cực. Chỉ 31% nói là triển
vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”. Con số này giảm từ mức 38% của quý trước và
giảm mạnh từ mức 42% phản hồi tích cực về triển vọng kinh doanh trong quý 2 của năm
2011. Cách đây một năm đánh giá về triển vọng tiêu cực chỉ có 20%.
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trongnăm 2012, ý kiến của doanh nghiệp được chia thành 3
quan điểm: tăng đầu tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam. Chỉ có 32% phản
hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam. Con số này giảm nhẹ từ mức 36% tại cuộc điều tra
trước và giảm mạnh từ mức 52% có kế hoạch tăng 1 năm trước đây.
Sự dao động ở mức 33% doanh nghiệp trong cuộc điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư,
trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể” đầu tư tại Việt Nam trong năm nay. Trong
cuộc điều tra một năm trước, chỉ có 4% phản hồi tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt
Nam.
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Điều này cho thấy sự gia tăng xu hướng các doanh nghiệp thận trọng hơn với việc đầu tư và
một vài doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam.
Số lượng các doanh nghiệp mong muốn duy trì mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở
mức gần 31%.
Khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn thì câu trả
lời lại thể hiện những sự trái ngược về quan điểm. Gần 45% doanh nghiệp mong đợi doanh thu
tăng giảm 13% từ mức 58% trong quý trước.
Điều đáng lo ngại là35% cho là đơn hàng của họ giảm, con số này tăng 12% so với quý
trước và tăng đáng kể so với mức 9% doanh nghiệp lo lắng về sự sụt giảm trong các đơn
hàng/doanh thu thời gian một năm trước đây.
Cùng với vấn đề trên là các phản hồi về kế hoạch tuyển dụng. 32% doanh nghiệp hy vọng sẽ
tuyển thêm nhiều cán bộ trong thời gian trung hạn. 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại.
Tuy nhiên, 26% đang có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam. Chỉ có 19% doanh nghiệp đã
có kế hoạch thực hiện việc giảm nhân sự trong quý trước và chỉ 9% có kế hoạch giảm tại thời
kỳ này năm ngoái.
Trong khi sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao, với 49% doanh nghiệp cho rằng lạm phát
có tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ. So với quý trước, con số này cũng đã
giảm một chút (quý trước là 52%).
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 60% phản hồi
cho rằng họ tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. 30%
nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi. Điều này cho thấy các biện pháp ổn định kinh
tế không làm giảm các lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô.
Khi được hỏi về ảnh hưởng của việc tăng mức lương tối thiểu đến công việc kinh doanh của
họ, 82% trả lời rằng việc tăng đó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến công
việc kinh doanh của họ tại Việt Nam. 13% lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến công
việc kinh doanh của họ.
Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 gây ra sự không chắc chắn và lo ngại cho
các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp khoảng 42% cho rằng Luật
Lao động mới có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. 28% phản hồi cho
rằng họ không chắc chắn về những gì quy định mới đưa ra, tạo ra sự thiếu thông tin sẵn
có trong quy định mới và chính xác nó có nghĩa gì cho các công việc kinh doanh hàng ngày.
5% cho rằng Luật Lao động mới có tác động tích cực đến công việc kinh doanh của họ.
Khi được hỏi về vấn đề nào trong Luật Lao động mới là mối lo ngại lớn nhất của các doanh
nghiệp thì hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng mối lo ngại của họ là những hạn chế chặt
chẽ hơn với người lao động nước ngoài (73%), tiếp đó là việc tăng thời gian nghỉ sinh (46%)
và hạn chế mới về làm việc quá giờ (34%).
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát “Trong năm 2012, chỉ
số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm, điều này
chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư. Từ lần đầu tiên từ khi
31

chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra trong quý 3 năm 2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung
bình (50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực! Điều đó cho thấy các doanh nghiệp
đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam
cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.”
Trong khi đó Ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành nhấn mạnh thêm: “Chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham tiếp tục giảm nguyên nhân là tiến trình chậm trong nhiều vấn đề
đã được đề cập đến trong sách Trắng năm ngoái. Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm
phát, vẫn có một làn sóng hay các vấn đề hiện tại và mới làm xói mòn lòng tin trong môi
trường kinh doanh tại Việt Nam: các vấn đề về kinh tế vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng
và các thủ tục hành chính vẫn còn tiếp diễn.” An Nhi
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Eurocham đánh giá cao khả năng kiểm soát lạm phát của Việt Nam
Cập nhật lúc: 03/08/2012-10:27:19
KTĐT - Kết quả của cuộc khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh
nghiệp (DN) Châu Âu quý III do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam
thực hiện và công bố ngày 2/8 cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh của
cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam đang suy giảm nghiêm trọng.
Lần đầu tiên chỉ số này giảm xuống dưới mức… trung bình (48/100 điểm).
Theo khảo sát, số DN cho rằng, tình hình kinh doanh hiện tại của họ là "rất xấu", có chiều
hướng gia tăng (khoảng 10%). Khoảng 39% DN có đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh
hiện tại. Triển vọng kinh doanh thời gian tới trong mắt các DN châu Âu cũng không mấy khả
quan. Chỉ 31% nói là triển vọng kinh doanh "tốt" hoặc "xuất sắc".
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, chỉ có 32% phản hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư
tại Việt Nam. 33% DN trong cuộc điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên
bố sẽ "giảm đáng kể" đầu tư tại Việt Nam trong năm nay. Điều này cho thấy, các DN ngày
càng thận trọng hơn với việc đầu tư tại Việt Nam. Số lượng các DN mong muốn duy trì mức
đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức gần 31%.
Chia sẻ thông tin về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn, gần
45% DN kỳ vọng doanh thu tăng, giảm 13% so với quý trước. Đáng lo ngại là 35% DN nói
đơn hàng của họ giảm, con số này tăng 12% so với thời gian trước.
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Tình hình kinh doanh khó khăn khiến 26% DN đang có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam.
Quý trước, chỉ có 19% DN có kế hoạch này, còn năm ngoái tỷ lệ này là 9%.
Mặc dù còn khá nhiều lo ngại về môi trường kinh doanh, song các DN châu Âu vẫn đánh giá
khả năng kiểm soát lạm phát của Việt Nam đang khá tốt, khi tỷ lệ DN lo ngại về lạm phát đã
giảm nhẹ từ 52% quý trước, xuống còn 49%. Trong cuộc điều tra này, các DN hội viên cũng
dự báo tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trung bình là 5,82%, giảm so với mức 8,33% được dự báo
trong vòng 6 tháng trước. Tuy nhiên, nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong
vòng 6 tháng tới, 60% phản hồi cho rằng họ tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm. 30% cho rằng tình
hình sẽ ổn định và dần phục hồi.
Trang Anh
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Việt Nam cần nâng cao sức cạnh tranh và thu hút như một điểm đến đầu tư hấp dẫn
Cập nhật lúc: 14:24 04/08/2012
(VEN) - Thông điệp trên được ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại
châu Âu (EuroCham) đưa ra, nhân việc cơ quan này vừa kết thúc một cuộc điều tra về
chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý III/2012, công
bố ngày 1/8/2012.
Đây là lần thứ 8 EuroCham thực hiện điều tra về chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam kể từ năm 2010, qua đó kiến nghị tới Chính phủ Việt Nam trong việc
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Thông điệp ông Preben Hjortlund đưa ra là không mới, bởi nó đã được đề cập đến rất nhiều
không chỉ từ phía EuroCham mà Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức được rất rõ điều này
từ nhiều năm qua đồng thời có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất,
kinh doanh. Phần lớn các nhà đầu tư quốc tế đã và đang đầu tư, kinh doanh cũng như nhiều
nhà đầu tư tiềm năng đều đã có những đánh giá tích cực về thị trường Việt Nam, coi Việt
Nam như một điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn.
Tuy nhiên, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để làm hài lòng được tất cả
các nhà đầu tư có lẽ chưa bao giờ đủ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam vẫn đang
gặp khó khăn, thông điệp ông Preben Hjortlund đưa ra trên cơ sở phản hồi điều tra của các
doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam giúp cho các nhà
hoạch định chính sách Việt Nam có những chủ trương, quyết sách phù hợp nhằm thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh góp phần đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn.
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Theo kết quả điều tra của EuroCham, các doanh nghiệp châu Âu vẫn đang rất quan ngại về
những khó khăn cũng như về triển vọng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. So với kết quả
khảo sát gần đây nhất (quý II/2012), mức đánh giá về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam “tốt” đã giảm từ 34% xuống còn 29% (năm 2011 đạt 43%). Chỉ
có 1% doanh nghiệp châu Âu phản hồi điều tra khẳng định tình hình kinh doanh hiện tại của
họ là xuất sắc; khoảng 30% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại vẫn bình
thường; Điều khiến EuroCham quan ngại là có khoảng 39% doanh nghiệp thành viên của họ
phản hồi có những đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại, trong số đó đã có sự gia
tăng khoảng 10% số doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại của họ là rất xấu.
Cùng thời điểm này năm 2011, qua điều tra chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp châu Âu hoạt
động tại Việt Nam đánh giá triển vọng kinh doanh của họ là tiêu cực.
Các doanh nghiệp châu Âu cũng có những phản hồi đa chiều về kế hoạch đầu tư trong năm
2012. Theo đó, chỉ có 32% phản hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam (giảm 4% so với
điều tra trong quý II, giảm 20% so với năm trước); 33% có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó
20% tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam trong năm 2012 (cuộc điều tra cách đây 1
năm chỉ có 4% phản hồi giảm đầu tư tại Việt Nam). Điều này đã cho thấy, có sự gia tăng xu
hướng các doanh nghiệp châu Âu thận trọng hơn với việc đầu tư ở Việt Nam và một vài
doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam.
Phản hồi điều tra về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn của các
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý III/2012 cho thấy, có gần 45% doanh nghiệp
mong đợi doanh thu tăng (giảm 13% so với điều tra trong quý II/2012); 35% số doanh nghiệp
cho biết các đơn hàng của họ suy giảm (tăng 12% so với điều tra quý II/2012).
Cùng với sự tụt giảm về kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp châu
Âu cũng suy giảm. Chỉ có 32% số doanh nghiệp hy vọng sẽ tuyển thêm cán bộ trong thời gian
trung hạn; 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại; và có 26% doanh nghiệp đang có kế hoạch
giảm nhân sự tại Việt Nam. Trong khi đó, điều tra trong quý II/2012 chỉ có 19% doanh nghiệp
có kế hoạch thực hiện việc giảm nhân sự, điều tra cùng kỳ năm 2011 chỉ 9% có kế hoạch
giảm nhân sự.
Nhận định về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, các doanh nghiệp châu Âu cho rằng, tỷ lệ
lạm phát trung bình trong năm 2012 của Việt Nam vào khoảng 5,82% (quý II/2012 họ cho
rằng lạm phát là 8,33%); khoảng 49 doanh nghiệp lo ngại lạm phát vẫn tác động ảnh hưởng
căn bản đến công việc kinh doanh của họ, 60% cho rằng trong 6 tháng tới kinh tế Việt Nam
vẫn khó khăn và suy giảm, 30% cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô sẽ ổn định và dần phục hồi
tăng trưởng.
Nhận xét tổng thể về những phản hồi điều tra, ông Preben Hjortlund cho rằng, chỉ số kinh
doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong năm 2012 đã giảm từ 56 điểm xuống
còn 48 điểm.Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 khi EuroCham bắt đầu thực hiện điều tra về
chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam điểm số đã giảm xuống dưới mức
trung bình (50 điểm) và có nhiều quan điểm kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu bày tỏ tiêu
cực. Điều này cho thấy, đã có sự sụt giảm lòng tin vào thị trường Việt Nam như là một điểm
đến từ phía các doanh nghiệp châu Âu. Vì vậy,Việt Nam cần có những giải pháp kịp thời
nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và sức thu hútcủa thị trườngnhư là một điểm đến đầu tư,
kinh doanh hấp dẫn các nhà đầu tư (không chỉ cho riêng các doanh nghiệp của châu Âu)./.
Lan Ngọc
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Tăng tốc và nâng cao hiệu quả giải ngân
Cập nhật lúc: 10:14 09/08/2012
(VEN) - Việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài thuộc hai khối dự án ODA và
FDI trong 5 tháng còn lại của năm 2012 đang là đòi hỏi bức thiết và mang ý nghĩa hết
sức sâu xa. Bởi từ đầu năm đến nay, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những dự án này mới
giải ngân được trên 8 tỷ USD, trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm
khoảng 75%.
Vốn ODA giải ngân mới đạt gần 2 tỷ USD
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2012 tổng vốn ODA được giải ngân ước đạt
1,9 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn vay ưu đãi đạt trên 1,7 tỷ
USD, còn lại là viện trợ không hoàn lại. Có đánh giá cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận
trong hoàn cảnh đầu tư công bị tạm thời thắt chặt nhằm ưu tiên thực hiện nhiệm vụ ổn định
kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát.
Tuy nhiên, với giới chuyên gia trong nước và quốc tế, kết quả này còn khá khiêm tốn, nhất là
trong bối cảnh một quốc gia “đói vốn đầu tư phát triển” đã và đang nhận được sự hỗ trợ cao
của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.
Thực vậy, số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, từ năm 1993-2011, trải qua 19 Hội
nghị thường niên Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG), đại diện các nhà tài trợ đã
cam kết dành cho Việt Nam gần 71,8 tỷ USD. Nghĩa là bình quân đạt trên 3,7 tỷ USD/năm,
nhưng riêng 3 năm gần đây, 2009-2011, luôn đạt mức 7,3-8 tỷ USD/năm. Trong số vốn cam
kết này, đã có 52 tỷ USD được ký kết bằng các hiệp định giữa đại diện Chính phủ Việt Nam
với đại diện nhà tài trợ nhằm triển khai thực hiện những dự án cụ thể, trong đó vốn vay ưu đãi
chiếm khoảng 87%, còn lại là viện trợ không hoàn lại. Rõ ràng, vốn ký kết (vốn hợp thức hoá)
đạt hơn 70% vốn cam kết là tỷ lệ cao, thể hiện mục tiêu của những dự án mà Việt Nam đưa ra
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các nhà tài trợ.
Song, đi vào thực tế thì việc giải ngân lại chưa đạt mức tương xứng, cụ thể là tính đến hết
năm 2011, tổng vốn giải ngân mới đạt hơn 33,4 tỷ USD (bình quân đạt khoảng 1,7 tỷ
USD/năm), chiếm hơn 64% tổng vốn ký kết hay chỉ bằng 46,7% tổng vốn cam kết, thấp hơn
mức giải ngân trung bình của những nước trong khu vực. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ngân hàng
Thế giới (WB), bà Pamela Cox đã có lần nhận xét: Việt Nam chưa tận dụng nguồn vốn tài trợ
sẵn có một cách nhanh chóng, khiến hiệu quả của việc sử dụng vốn ODA vào công cuộc xoá
đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội phần nào bị hạn chế.
Những vùng, lĩnh vực chưa giải ngân tốt được chỉ ra thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, TP.HCM, TP. Hà Nội…, mà chủ yếu rơi vào những chương
trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Vì vậy, việc cải thiện tốc độ giải ngân cần được xem là
một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với chiến lược quản lý ODA hiện nay, Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp mới đây với lãnh đạo các Bộ ngành,
địa phương liên quan.
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“Mùa thu” FDI?
Tình hình triển khai thực hiện nhiều dự án FDI từ đầu năm đến nay cũng tỏ ra không mấy khả
quan. Cụ thể là tổng vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm nay, theo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, ước đạt 6,25 tỷ USD, giảm nhẹ so với kết quả cùng kỳ năm trước, mặc dù tính tới nay trên
phạm vi cả nước còn tới trên 13.500 dự án FDI đang trong thời gian hiệu lực với tổng số vốn
đăng ký rất lớn chưa được giải ngân.
Mặt khác, nếu trừ mặt nổi trội về vốn đăng ký tăng thêm của 231 lượt dự án cũ, đạt tới gần 3
tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, thì 584 dự án mới được cấp giấy chứng nhận
đầu tư trong 7 tháng đầu năm nay mới chỉ có tổng vốn đăng ký đạt 5,2 tỷ USD, giảm khoảng
44% so với 7 tháng đầu năm 2011. Đồng thời với tình hình giảm sút nguồn vốn đăng ký như
nêu trên, trong 7 tháng đầu năm nay còn có không ít dự án đã bị rút giấy chứng nhận đầu tư
do chậm trễ triển khai thực hiện, trong đó có một số dự án thuộc lĩnh vực “bất động sản du
lịch” có quy mô vốn đăng ký hàng tỷ USD.
Tình hình sụt giảm của nguồn vốn FDI do mấy nguyên nhân chủ yếu sau: Về khách quan,
không thể không nhắc tới tình hình kinh tế thế giới hồi phục chậm, đặc biệt là hậu quả của
khủng hoảng nợ công ở khu vực EU đã và đang tác động tiêu cực tới khả năng tài chính của
các nhà đầu tư. Nhưng những nguyên nhân chủ quan vẫn là chính yếu. Trước tiên, đó là chính
sách thu hút FDI của Việt Nam đang được đổi mới theo hướng khuyến khích và ưu tiên dành
cho những dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm quỹ đất…, đặc biệt là những
dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp phụ trợ.
Thêm đó, nguyên nhân quan trọng kìm hãm khả năng thu hút FDI thời gian qua chính là tình
trạng lạm phát cao diễn ra từ năm 2011 kéo dài sang nhiều tháng đầu năm 2012. Điều này đã
được phản ánh qua kết quả cuộc khảo sát mới đây về Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp
châu Âu (BCI), mà Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund đã chỉ ra: Trong năm 2012, chỉ
số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm, điều này
chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư. Từ lần đầu tiên từ khi
chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra trong quý III/2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung bình
(50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực!. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp
đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam
cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.
Đó là lời khuyến cáo chân thành đối với Việt Nam.
Tăng tốc và nâng cao hiệu quả
Đã tròn 20 năm Việt Nam nhận được nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của quốc
tế, nếu tính từ năm 1992, khi Chính phủ Nhật Bản nối lại nguồn vốn này cho Việt Nam, và
sắp tròn 25 năm Việt Nam bắt đầu thu hút nguồn vốn FDI, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài
được Quốc hội thông qua (tháng 12/1987). Và, thời lượng của năm 2012 không còn nhiều, khi
Hội nghị CG năm 2012 cũng không còn xa, mà biết rằng, tại hội nghị này, tình hình triển khai
các dự án ODA và FDI là một trong những nội dung cốt yếu được bàn thảo. Vì thế, việc tăng
tốc và nâng cao hiệu quả giải ngân hai nguồn vốn ODA và FDI trong thời gian tới không chỉ
là đòi hỏi bức thiết của nền kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến lược sâu xa, như Phó Thủ tướng
Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo.
Đây được coi là cơ hội hiếm hoi, bởi những điều kiện ưu đãi như hiện nay đã được các nhà tài
trợ quốc tế cảnh báo là sẽ không thể kéo dài, vì Việt Nam đã bước vào nhóm nước có thu
nhập trung bình (thấp). Không nghi ngờ gì nữa, tình hình giải ngân nguồn vốn quý giá này
chính là sự thể hiện năng lực nắm bắt và khai thác thời cơ đối với cả quốc gia cũng như đối
với từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội./.
Lưu Tiền Hải
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Thứ Sáu, 10/08/2012 - 06:36
Doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục kêu khó
(DĐDN) Kết quả của cuộc khảo sát lần thứ 8 về chỉ số kinh doanh của các DN Châu Âu
hàng quý do EuroCham thực hiện vừa công bố cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng
kinh doanh trong cộng đồng DN Châu Âu tại VN lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức
chỉ số trung bình (50 điểm).

Chỉ số kinh doanh của các DN Châu Âu lần đầu tiên giảm xuống dưới mức
chỉ số trung bình (50 điểm)
Cuộc khảo sát có 38% DN thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn
lại là thương mại và các ngành khác đã bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh
doanh và triển vọng kinh tế VN.
Lo lắng về tình hình kinh doanh hiện tại
Ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành EuroCham cho biết, sở dĩ chỉ số về môi trường kinh
doanh tiếp tục giảm có nguyên nhân tiến trình chậm trong nhiều vấn đề đã được đề cập trong
sách Trắng năm ngoái. Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm phát nhưng vẫn còn những
vấn đề hiện tại và mới làm xói mòn lòng tin trong môi trường kinh doanh tại VN. Nhất là các
vấn đề về kinh tế vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng, thủ tục hành chính... vẫn còn tiếp
diễn.
Cụ thể, so với kết quả khảo sát gần đây nhất, có 7% phản hồi giảm mức đánh giá về tình hình
kinh doanh hiện tại của DN. Mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34% xuống còn 29%, trong khi
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cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%. Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình hình kinh doanh hiện tại
của họ là “xuất sắc”. Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại vẫn giữ trong
khoảng 30%. Nhưng điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số DN (khoảng 10%) cho rằng tình
hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về tình hình
kinh doanh hiện tại.
“Chúng ta có thể nhìn thấy một xu hướng tiêu cực về triển vọng kinh doanh của các DN. Chỉ
31% nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”. Con số này giảm từ mức 38% của quý
trước và giảm mạnh từ mức 42% phản hồi tích cực về triển vọng kinh doanh trong quý 2 của
năm 2011. Sự dịch chuyển hướng về một triển vọng tiêu cực với 31% đánh giá triển vọng kinh
doanh của họ là “không tốt” hoặc “rất xấu”. Cách đây một năm đánh giá về triển vọng tiêu cực
chỉ có 20%”, đại diện EuroCham nhấn mạnh.
Về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của DN được chia thành ba quan điểm: tăng đầu
tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại VN. Chỉ có 32% phản hồi hi vọng tăng đầu tư tại
VN. Con số này giảm nhẹ từ mức 36% tại cuộc điều tra trước và giảm mạnh từ mức 52% có
kế hoạch tăng 1 năm trước đây. Sự dao động ở mức 33% DN trong cuộc điều tra này có kế
hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố “giảm đáng kể” đầu tư tại VN trong năm nay.
Giảm đơn hàng, doanh thu
Không chỉ thận trọng đầu tư trong năm 2012, 35% DN cho biết, đơn hàng của họ giảm, con số
này tăng 12% so với quý trước và tăng đáng kể so với mức 9% DN lo lắng về sự sụt giảm
trong các đơn hàng/doanh thu thời gian một năm trước đây. Nhiều DN tỏ ra lo ngại về lạm
phát vẫn còn ở mức cao, có tới 49% DN cho rằng lạm phát có tác động căn bản đến công việc
kinh doanh, mặc dù đã giảm một chút so với con số 52% của quý trước.
Bên cạnh đó, 60% phản hồi cho rằng họ tiếp tục nhìn thấy sự suy giảm của một nền kinh tế
vốn đã khó khăn. 30% nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi. Điều này cho thấy các
biện pháp ổn định kinh tế không làm giảm các lo ngại của cộng đồng DN về triển vọng kinh tế
vĩ mô.
Tác động của Luật lao động tới lao động nước ngoài
Bên cạnh những vấn đề khó khăn thực tại của nền kinh tế, nhiều DN cho rằng Luật Lao động
mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 sẽ gây ra sự không chắc chắn và lo ngại cho các DN Châu
Âu tại VN. Cụ thể, 42% DN cho rằng Luật Lao động mới có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc
kinh doanh của họ. 28% phản hồi cho rằng họ không chắc chắn về những gì quy định mới đưa
ra, tạo ra sự thiếu thông tin sẵn có trong quy định mới và chính xác nó có nghĩa gì cho các
công việc kinh doanh hàng ngày, 5% cho rằng Luật Lao động mới có tác động tích cực đến
công việc kinh doanh
Đặc biệt, có tới 73% DN lo ngại về những hạn chế chặt hơn với người lao
động nước ngoài, tiếp đó là việc tăng thời gian nghỉ sinh (46%) và hạn chế
mới về làm việc quá giờ (34%). Đại diện EuroCham cho biết sẽ tiếp tục kiến
nghị người chủ lao động nên có quyền lựa chọn các ứng cử viên thích hợp
dựa trên ý định của họ và tiến trình tuyển dụng nội bộ. Với mục tiêu cố gắng
và cân bằng nhu cầu của VN nhằm kiểm soát thị trường lao động và sự tự do
của người nước ngoài trong việc tuyển nhân sự theo ý họ. Trong môi trường
kinh doanh hiện tại, điều quan trọng hơn hết là không cản trở các nhà đầu tư
tiềm năng sẵn sàng kinh doanh tại VN.

Có tới 49%
DN cho rằng
lạm phát có
tác động căn
bản đến công
việc
kinh
doanh.

Theo ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham, trong năm 2012, chỉ số về môi trường kinh
doanh của EuroCham giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm đã chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào
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VN như là một điểm đến đầu tư. Từ cuộc điều tra trong quý 3 năm 2010 đến nay, chỉ số đã
giảm xuống dưới mức trung bình (50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực! Điều
đó cho thấy các DN đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần
thiết rằng VN cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.
Quốc Anh
21. European enterprises’ confidence in Vietnam business climate decreases – Cong
thuong – August 2
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Mức tin cậy trong doanh nghiệp châu Âu vào môi trường kinh doanh Việt Nam giảm
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cỡ chữ

Nếu như đầu năm 2012, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu
đang hoạt động tại Việt Nam ở mức 56 điểm thì sau 2 quý, chỉ số này đã rơi xuống dưới
mức trung bình với 48 điểm.
CôngThương - Thông tin trên vừa được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) đưa ra trong báo cáo Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh quý III/2012 của các
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Điều này cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm).
Doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát bày tỏ sự lo ngại ngày càng gia tăng về tình hình
kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như triển vọng kinh tế tổng thể của Việt Nam.
, mức độ đánh giá “tốt” chỉ đạt 29%, trong khi cùng kỳ năm
2011 là 43%. Trạng thái “xuất sắc” chỉ chiếm 1%. Các đánh giá trung bình chiếm khoảng
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30%. Điều đáng lo ngại nhất, số doanh nghiệp nhận xét tình hình kinh doanh rất xấu đã tăng
lên khoảng 10%. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Thực tiễn đầy khó khăn khiến các doanh nghiệp châu Âu bi quan về triển vọng kinh doanh.
Số doanh nghiệp tự nhìn thấy triển vọng tốt hoặc xuất sắc chỉ ở mức 31%, trong khi quý II là
38% và cùng kỳ năm 2011 đạt 42%.
Tiếp đó, báo cáo cũng cho thấy cái nhìn bi quan của doanh nghiệp với 31% đánh giá triển
vọng kinh doanh của họ là không tốt hoặc rất xấu. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ở
ngưỡng 20%.
Khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn, gần 45%
doanh nghiệp mong đợi doanh thu tăng, trong khi quý trước là 58%. Ngoài ra, 35% doanh
nghiệp lo lắng đơn hàng/doanh thu sẽ bị sụt giảm. Năm trước, chỉ 9% doanh nghiệp được hỏi
có tâm lý như vậy.
Do lo ngại và bi quan nên chỉ 32% doanh nghiệp phản hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt
Nam. Con số này giảm nhẹ từ mức 36% của quý trước và giảm mạnh so với mức 52% tại thời
điểm này năm 2011.
Hơn nữa, trong số 33% doanh nghiệp tham gia khảo sát có kế hoạch giảm đầu tư thì có tới
20% tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam trong năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ
năm 2011. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp châu Âu trở nên thận trọng hơn trong mở rộng
đầu tư và một vài doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam. Số
lượng các doanh nghiệp mong muốn duy trì mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở
mức gần 31%.
Theo đó, kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi với 32% hy vọng sẽ
tuyển thêm nhiều cán bộ trong thời gian trung hạn, 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại. Tuy
nhiên, 26% doanh nghiệp đang có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam.
Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 60% doanh nghiệp
nhận định nền kinh tế VN- vốn đã khó khăn, sẽ suy giảm. 30% nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định
và dần phục hồi. Điều này cho thấy các biện pháp ổn định kinh tế không làm giảm các lo ngại
của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về triển vọng kinh tế vĩ mô.
Đợt tăng lương tối thiểu vừa qua không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến công việc kinh
doanh của khối doanh nghiệp này tại Việt Nam. 82% ý kiến phản hồi của doanh nghiệp cho
biết điều đó. 13% còn lại lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến công việc kinh doanh tại
Việt Nam.
Từ 01/5/2013, Luật Lao động mới của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Khoảng 42% doanh
nghiệp châu Âu cho rằng điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ.
28% đánh giá tác động của Luật đến công việc kinh doanh là chưa chắc chắn. Chỉ 5% nhận xét
Luật mới có tác động tích cực.
Cụ thể, khi được hỏi vấn đề nào trong Luật Lao động mới là mối lo ngại lớn nhất, 73% doanh
nghiệp đều lo lắng về những hạn chế chặt chẽ hơn với người lao động nước ngoài, tiếp đó là
tăng thời gian nghỉ sinh (46%) và hạn chế mới về làm việc quá giờ (34%).
Trước những kết quả trên, ông Preben Hjortlund- Chủ tịch EuroCham đánh giá: “Trong năm
2012, chỉ số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm,
điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Từ lần đầu tiên
từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra trong quý 3 năm 2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức
trung bình (50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực! Điều đó cho thấy các doanh
nghiệp đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng, Việt
Nam cần nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.”
Cùng quan điểm, Giám đốc điều hành EuroCham Paul Jewell nhấn mạnh thêm: “Chỉ số về
môi trường kinh doanh của EuroCham tiếp tục giảm do sự chậm trễ trong nhiều vấn đề đã
được đề cập đến trong sách Trắng năm ngoái. Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm phát,
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nhưng vẫn còn nhiều tồn tại làm xói mòn lòng tin vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam
như kinh tế vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng và các thủ tục hành chính”.
Nguyễn Phượng

22. Necessary to improve business competitiveness – Sai Gon Giai phong Online –
August 6
http://www.sggp.org.vn/kinhte/2012/8/295730/

Cần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Thứ hai, 06/08/2012, 07:26 (GMT+7)
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát
lần thứ 8 về chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) châu Âu hàng đầu tại Việt
Nam. Theo đó, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại
Việt Nam lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm). Các DN hội
viên tham gia cuộc khảo sát bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh doanh hiện
tại, triển vọng kinh doanh cũng như triển vọng kinh tế tổng thể của Việt Nam.

Sản xuất tời và thiết bị cơ khí tàu biển tại Công ty ODIM Việt
Nam (Anh). Ảnh: Cao Thăng
Lo lắng về tình hình kinh doanh hiện tại
Ông Jan Wiehler, Giám đốc phụ trách truyền thông và dịch vụ EuroCham, cho biết đối tượng
được chọn tham gia khảo sát trong đợt này gồm 38% doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp
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dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác. So với kết quả
khảo sát gần đây nhất, có 7% phản hồi giảm mức đánh giá về tình hình kinh doanh hiện tại
của DN. Mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34% xuống còn 29%, trong khi cùng thời kỳ năm
ngoái là 43%. Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”.
Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại vẫn giữ trong khoảng 30%. Nhưng
điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số DN (khoảng 10%) cho rằng tình hình kinh doanh
hiện tại của họ “rất xấu”. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh
hiện tại.
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của DN được chia thành 3 quan
điểm: tăng đầu tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam. Chỉ có 32% phản hồi
hy vọng sẽ tăng đầu tư. Con số này giảm nhẹ từ mức 36% tại cuộc điều tra trước và giảm
mạnh từ mức 52% có kế hoạch tăng 1 năm trước đây. Khoảng 33% doanh nghiệp trong cuộc
điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể” đầu tư.
Trong khi đó kết quả tại cuộc điều tra của một năm trước, chỉ có 4% phản hồi tuyên bố sẽ
giảm đáng kể đầu tư. Điều này cho thấy sự gia tăng xu hướng các DN thận trọng hơn với việc
đầu tư và một vài DN đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động. Số lượng các DN mong muốn
duy trì mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức gần 31%.
Cải cách thủ tục hành chính và cơ sở hạ tầng
Lý giải cho vấn đề này, nhiều DN cho rằng lạm phát vẫn đang có tác động căn bản đến công
việc kinh doanh của họ dù tình hình kinh tế đang dần ổn định và dần phục hồi. Một quan ngại
khác là Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 1-5-2013 sẽ ít nhiều gây ra những xáo trộn
trong hoạt động sản xuất của DN. Cụ thể, có 5% cho rằng Luật Lao động mới có tác động
tích cực đến công việc kinh doanh của họ. Còn 28% DN phản hồi cho rằng họ không chắc
chắn về những gì quy định mới đưa ra, tạo ra sự thiếu thông tin sẵn có trong quy định mới và
chính xác nó có nghĩa gì cho các công việc kinh doanh hàng ngày. Mặt khác, hầu hết các DN
đều cho rằng mối lo ngại của họ là những hạn chế chặt chẽ hơn với người lao động nước
ngoài (73%), tiếp đó là việc tăng thời gian nghỉ sinh (46%) và hạn chế mới về làm việc quá
giờ (34%).
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham: “Việc chỉ số về môi trường kinh doanh của
EuroCham giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm chỉ ra sự sụt giảm trong hoạt động đầu tư của
DN châu Âu tại Việt Nam như là một điểm đến đầu tư. Từ lần đầu tiên từ khi chúng tôi bắt
đầu cuộc điều tra trong quý 3 năm 2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung bình (50
điểm). Điều đó cho thấy, Chính phủ Việt Nam cần nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và sức
thu hút như là một điểm đến kinh doanh thuận lợi cho các DN”. Ông Paul Jewell, Giám đốc
điều hành nhấn mạnh thêm, trong đó đặc biệt chú trọng đến các vấn đề về kinh tế vĩ mô, hoàn
thiện cơ sở hạ tầng tương xứng và đặc biệt là cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính.
Chi Lan
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23. European enterprises continue worry about business prospect in Vietnam – VOH
– August 3
http://www.voh.com.vn/news/NewsDetail.aspx?id=49205

08:56 03/08/2012
Doanh nghiệp Châu âu tiếp tục lo ngại về triển vọng kinh tế của Việt Nam
(VOH) - Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về Chỉ
số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu quý III/2012. Điều đáng lo ngại qua kết quả này
là mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm).

Ảnh minh họa.
Theo đó chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống
chỉ còn 48. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 7% DN có ý kiên phản hồi sẽ giảm mức đầu tư
kinh doanh hiện tại ở VN. Ngoài ra, mức độ đánh giá môi trường kinh doanh “tốt” của các DN
cũng giảm từ 34% xuống còn 29%. Cùng kỳ này năm ngoái, tỉ lệ này là 43%.
Về triển vọng kinh doanh, 31% DN tham gia khảo sát cho rằng triển vọng kinh doanh “tốt”
hoặc “xuất sắc”, con số này giảm từ mức 38% của quý trước và 42% so với quý II/2011; trong
khi đó 31% DN đánh giá triển vọng kinh doanh của họ là “không tốt” hoặc “rất xấu”.
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Riêng đối với những dự án và kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của doanh nghiệp được
chia thành 3 quan điểm: 32% phản hồi hy vọng sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam, giảm mạnh từ
mức 52% có kế hoạch tăng 1 năm trước đây; 33% doanh nghiệp trong cuộc điều tra này có kế
hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên bố sẽ “giảm đáng kể” (năm 2011 chỉ có 4% phản hồi
tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam).
Đông Huyền

24. 32% European business will increase investment in Vietnam – VNMedia – August
3

http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_307161_Catid_26.html
32% doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam
- Lòng tin và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu tại VN
lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình”. Đây là kết quả cuộc khảo sát
lần thứ 8 về Chỉ số kinh doanh của các DN châu Âu hàng quý do EuroCharm thực hiện
trong tháng 7/2012.
Các chỉ số đều giảm
Theo báo cáo công bố ngày 1/8, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu
giảm tiếp xuống còn 48. Chỉ số này trong quý 1/2012 là 56 điểm. 38% doanh nghiệp tham gia
vào cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn lại
là thương mại và các ngành khác.
Về tình hình hiện tại, so với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34%
xuống còn 29%, trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%. Chỉ 1% phản hồi miêu tả tình
hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”. 30% đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh
hiện tại. Có khoảng 10% cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. Tổng số
39% phản hồi đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh, xu hướng tiêu cực khá rõ nét trong các DN. Chỉ 31% DN
nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”, giảm từ mức 38% của quý trước và giảm
mạnh từ mức 42% phản hồi tốt về triển vọng kinh doanh trong quý 2/2011. 31% DN đánh giá
triển vọng kinh doanh của họ là “không tốt” hoặc “rất xấu”, tăng mạnh so với tỷ lệ 20% cách
đây một năm.
Về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, ý kiến của doanh nghiệp được chia thành 3 quan điểm:
tăng đầu tư, duy trì mức hiện tại hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam. Chỉ có 32% DN hy vọng sẽ
tăng đầu tư tại VN, giảm nhẹ từ mức 36% kỳ trước và giảm mạnh từ mức 52% của 1 năm
trước đây. Có 33% DN trong cuộc điều tra này có kế hoạch giảm đầu tư, trong đó 20% tuyên
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bố sẽ “giảm đáng kể” đầu tư tại VN trong năm nay. Trong cuộc điều tra một năm trước, chỉ có
4% phản hồi tuyên bố sẽ giảm đáng kể đầu tư tại VN. Số lượng các DN mong muốn duy trì
mức đầu tư hiện tại giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức gần 31%.
Triển vọng vĩ mô ảm đạm
Khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn thì câu trả
lời lại thể hiện những sự trái ngược về quan điểm. Gần 45% doanh nghiệp mong đợi doanh thu
tăng, so với 58% trong quý trước. Có tới 35% cho là đơn hàng của họ giảm, con số này tăng
12% so với quý trước và tăng đáng kể so với mức 9% một năm trước đây.
Về kế hoạch tuyển dụng. 32% DN hy vọng sẽ tuyển thêm nhiều cán bộ trong thời gian trung
hạn. 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại. Tuy nhiên, 26% đang có kế hoạch giảmnhân sự tại
Việt Nam.
Mặc dù sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao nhưng tỷ lệ DN cho rằng lạm phát có tác
động căn bản đến công việc kinh doanh của họ dã giảm còn 49% so với con số 52% của quý
trước. Con số trung bình mà các DN dự đoán về lạm phát của VN là 5.82%, giảm so với mức
8.33% được dự báo trong vòng 6 tháng trước.
Các DN vẫn tiếp tục bi quan về triển vọng kinh tế vĩ mô của VN trong vòng 6 tháng tới,
60%DN cho rằng kinh tế sẽ tiếp tục suy giảm, 30% nghĩ rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục
hồi.
Nhiều DN châu Âu tại VN cũng tỏ ra lo lắng về việc Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày
1/5/2013. Có 73% DN quan ngại về những hạn chế chặt chẽ hơn với người lao động nước
ngoài (73%), tiếp đó là việc tăng thời gian nghỉ sinh (46%) và hạn chế mới về làm việc quá
giờ (34%). Tuy nhiên, hầu hết (82%) DN cho rằng việc tăng mức lương tối thiểu không ảnh
hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến công việc kinh doanh của họ.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát “Từ lần đầu tiên từ khi
chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra trong quý 3 năm 2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung
bình (50 điểm) hướng đến quan điểm kinh doanh tiêu cực! Điều đó cho thấy các doanh nghiệp
đang mất đi sự kiên nhẫn và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam cần
nâng cao sức cạnh tranh và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.”
Dương An
25. Business Index continues to down – Sai Gon tiep thi – August 3
http://sgtt.vn/Kinh-te/166771/Chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tiep-tuc-rot-diem.html

Ngày 03.08.2012, 06:23 (GMT+7)
Chỉ số môi trường kinh doanh tiếp tục rớt điểm
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EuroCham thực hiện, cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên đã giảm xuống dưới chỉ số “trung bình”
(50 điểm). Chỉ số này đã giảm 5 điểm, xuống còn 48 điểm, do các thành viên EuroCham
lo ngại về triển vọng kinh tế Việt Nam.
Theo đó, về tình hình kinh doanh, mức độ đánh giá “tốt” đã giảm từ 34% xuống còn 29%;
30% vẫn đánh giá mức độ trung bình, nhưng 39% cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại tiêu
cực thậm chí “rất xấu”. Sự lo ngại về triển vọng kinh doanh khiến xu hướng đánh giá tiêu cực
hơn về triển vọng kinh doanh: chỉ 31% cho rằng triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”
trong khi quý trước là 38%; 31% đánh giá triển vọng kinh doanh “không tốt” hoặc “rất xấu” so
với một một năm trước chỉ có 20%.
Về kế hoạch đầu tư, có 32% phản hồi sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam, giảm nhẹ từ mức 36% của
quý trước và từ mức 52% của kế hoạch một năm trước đây. 33% doanh nghiệp có kế hoạch
giảm đầu tư, trong đó 20% cho biết sẽ “giảm đáng kể”, trong khi một năm trước chỉ có 4%;
31% doanh nghiệp sẽ duy trì mức đầu tư hiện tại. Cùng với kế hoạch kinh doanh, 32% doanh
nghiệp hy vọng sẽ tuyển thêm nhiều lao động; 41% hy vọng duy trì ở mức hiện tại, tuy nhiên
26% đang có kế hoạch giảm nhân sự.
Trong khi đó, mức độ lo ngại về lạm phát đã giảm nhẹ với 49% cho rằng lạm phát có tác động
căn bản đến kinh doanh, so với quý trước đến 52%. Các doanh nghiệp châu Âu cũng dự đoán
tỷ lệ lạm phát trung bình của Việt Nam năm nay là 5,82% so với mức đưa ra quý trước là
8.33%. 82% cho rằng việc tăng lương tối thiểu không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ,
tuy nhiên họ lo ngại về hạn chế người lao động nước ngoài, bối rối về luật Lao động mới sẽ có
hiệu lực từ tháng 5.2013.
TUYẾT ÂN
European Business Index in Vietnam decreases – Nhip cau thuong hieu –
August 4
http://www.nhipcauthuonghieu.net/dau-tu/71-u-t/1749-kinh-doanh-ca-cng-ng-doanh-nghipchau-au-ti-vit-nam-co-du-hiu-gim-sut.html
26.

Kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có dấu hiệu giảm sút
Thứ bảy, 04 Tháng 8 2012 01:13
nhipcauthuonghieu.netdoanh nghiệp châu Âu do EuroCham thực hiện vào tháng 7/2012, cho thấy mức độ tin cậy và
triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên đã
giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình” (50 điểm). Mức độ đánh giá “tốt” giảm từ 34%
xuống còn 29%, trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái là 43%. Chỉ có 1% miêu tả tình hình
kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”. Điều đáng lo ngại là khỏang 10% doanh nghiệp cho
rằng tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. 35% cho là đơn hàng của họ giảm, tuy
nhiên có 26% doanh nghiệp đang có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam. Luật Lao động mới
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có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 gây ra sự lo ngại cho các doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp cho rằng Luật Lao động mới có ảnh hưởng tiêu cực đến
công việc kinh doanh của họ. Nguyên nhân là sự quản lý chặt chẽ đói với lao động nước
ngoài, tăng thời gian nghỉ sinh, hạn chế mới về làm việc quá giờ. Ông Preben Hjortlund, Chủ
tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát “Trong năm 2012, chỉ số về môi trường kinh doanh
của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 48 điểm, điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin
vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư. Từ lần đầu tiên từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc điều
tra trong quý 3 năm 2010, chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung bình (50 điểm) hướng đến
quan điểm kinh doanh tiêu cực! Điều đó cho thấy các doanh nghiệp đang mất đi sự kiên nhẫn
và điều này càng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết rằng Việt Nam cần nâng cao sức cạnh tranh
và sức thu hút như là một điểm đến kinh doanh.”
Trong khi đó Ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành nhấn mạnh thêm: “Chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham tiếp tục giảm nguyên nhân là tiến trình chậm trong nhiều vấn đề đã
được đề cập đến trong sách Trắng năm ngoái. Mặc dù đã có một vài bước tiến trong lạm phát,
vẫn có một làn sóng hay các vấn đề hiện tại và mới làm xói mòn lòng tin trong môi trường
kinh doanh tại Việt Nam: các vấn đề về kinh tế vĩ mô, thiếu cơ sở hạ tầng tương xứng và các
thủ tục hành chính vẫn còn tiếp diễn.”
Thái Mậu
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