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European firms lose confidence

HCM CITY (VNS)— Business confidence and
outlook among European businesses in Viet Nam
continue to drop, the 9th EuroCham Business
Climate Index survey released last Friday shows.
The level has fallen to a record low of 45 points
this quarter.
Two workers of Dong Thap Food Company
EuroCham members who participated in the
survey expressed increasing concern about their load rice packages. Rice is one of the most
current business situation and outlook as well as influential factors in the changes of inflation,
the impact of increased taxes, fines, and official which is the major concern of European
businesses. — VNA/VNS Photo Dinh Hue
scrutiny.
More than half of the businesses that participated in the survey are active in the services industry, a
quarter in manufacturing, and the rest in trading or other activities.
Compared to the last survey, there was a further drop – from 30 per cent to 26 per cent – in respondents
assessing their current business situation as positive (‗good' or ‗excellent').
More than a third of businesses continued to have a negative view of their current situation. The neutral
assessment of the current situation grew to 37 per cent – up by 7 index points.
Also continuing a negative trend was the business outlook, with 35 per cent of respondents assessing
their business outlook as 'not good' or 'very poor'.
There was a further decrease in businesses having a ‗good' or ‗excellent' outlook – down from 31 per
cent last quarter to 26 per cent.
But paradoxically, the percentage of respondents planning to increase their investments in the country
was up, rising seven points to 39 per cent since last quarter.
There has also been a reduction in the percentage of businesses aiming to reduce their investments
‗significantly' in 2012 – only 13 per cent, down from 20 per cent last quarter.
The number looking to maintain their current level of investment remained relatively constant at 32 per
cent.
These developments probably reflect the medium-term optimism linked to the recent improvements in
macroeconomic stability.
Recruitment plans have improved, with 40 per cent of respondents expecting to hire more staff in the
medium term and 33 per cent expecting to maintain the same levels.
The percentage of businesses planning to cut payroll in Viet Nam decreased by 3 points to 23 per cent.
Inflation concerns remain
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Concerns about inflation remained high with 50 per cent of companies expecting inflation to have a
significant impact on their business in the medium term.
Members were also asked to predict the inflation rate, and the average was 5.63 per cent, slightly down
from last quarter's 5.82 per cent, and considerably lower than the forecast a year ago of 7.83 per cent.
When asked about the macroeconomic outlook for Viet Nam over the next six months, a staggering 72
per cent feared a further deterioration of an already difficult economic situation.
This was 12 points higher than last quarter, and indicated that the measures taken to stabilise the
economy have not eased the concerns of the business community.
The fact that only 28 per cent thought that the situation would stabilise and gradually improve is
possibly linked to concerns about the banking situation.
The current downturn in the economy has impacted tax revenues, resulting in increased fines, auditing
visits, customs duties, and 72 per cent of respondents have experienced some form of increased
scrutiny.
Ten per cent of the respondents said it threatens their business in Viet Nam.
When asked what aspects of the official scrutiny are of biggest concern to them, the most cited were
labour issues (39 per cent), licensing issues and new interpretation of the tax law (both 36 per cent),
and increased auditing visits (31 per cent).
The report said EuroCham would continue to advocate the need for removing this increased scrutiny,
claiming that in the current business climate it is more important than ever not to deter potential
investors willing to do business in Viet Nam by "unreasonable scrutiny."
EuroCham chairman Preben Hjortlund said: "During the past 12 months EuroCham's BCI has declined
from 56 to 45 points – a drop of 11 points.
"This indicates declining confidence in Viet Nam as an investment destination for European business.
We remain hopeful that recent developments such as the beginning of negotiations for the FTA
between Viet Nam and the EU will encourage Viet Nam to improve its competitiveness and
attractiveness and turn around the declining business climate." — VNS

8. EuroCham survey shows new low in confidence – Vietnam Investment Review – 6 Nov

http://www.vir.com.vn/news/business/eurocham-survey-shows-new-low-in-confidence.html

EuroCham survey shows new low in confidence
Bao Tram | vir.com.vn | Nov 06, 2012 08:35 am
European companies that do business in Vietnam are becoming more pessimistic, with a new
European Chamber of Commerce (EuroCham) survey showing confidence falling to a record low in
the fourth quarter amid concerns over inflation and the impact of increased taxes, fines and official
scrutiny.

10

The EuroCham Business Climate Index (BCI) survey,
released on November 2, also showed a further drop in respondents assessing their current business
situation as positive from 30 per cent to 26 per cent.
More than a third of businesses continue to have a negative view of their current situation. At the same
time the neutral assessment of the current situation grew to 37 per cent - up by 7 points compared to
last quarter.
―During the past 12 months, EuroCham‘s BCI has declined from 56 to 45 points - a drop of 11 points.
This indicates a declining confidence in Vietnam as an investment destination for European business,‖
said EuroCham chairman Preben Hjortlund.
―We remain hopeful that recent developments such as the beginning of negotiations for the FTA
between Vietnam and the EU will encourage Vietnam to improve its competitiveness and
attractiveness and turn around the declining business climate,‖ he added.
EuroCham executive director Paul Jewell said the further drop of EuroCham's BCI was caused by slow
progress on many of the issues that we have flagged in the past.
Half of surveyed European companies remain expecting inflation to have a significant impact on their
business in the medium-term. Meanwhile, 72 per cent of respondents think that they will see a further
deterioration of an already difficult economic situation. This is a rise by 12 points since last quarter and
it shows that the measures taken to stabilize the economy do not ease the concern of the business
community about the macroeconomic outlook.
In addition, European companies said that the current downturn in the economy impacts Vietnamese
government tax revenues, thus resulting in cases of increased fines, auditing visits and customs duties.
More than two third of respondents have experienced a form of increased scrutiny and 10 per cent of
the respondents find that this threatens their business in Vietnam.
―Increased official scrutiny and fines have certainly played a role in terms of this quarter‘s overall
decline of the Business Climate Index and it is therefore of utmost importance that these issues are
addressed,‖ EuroCham said in a statement.

9. EuroCham: Vietnam macroeconomic continues difficulty – Saigon Times – Nov 5
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http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/86471/EuroCham-Kinh-te-vi-mo-Viet-Namtiep-tuc-kho-khan.html
EuroCham: Kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục khó khăn
M.Đ
Thứ Hai, 5/11/2012, 16:51 (GMT+7)
(TBKTSG Online) - Kết quả khảo sát mới nhất
do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) công bố ngày 5-11 cho thấy có đến
72% doanh nghiệp châu Âu được hỏi cho rằng
tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng
6 tháng tới tiếp tục khó khăn.

Khách đang xem công nghệ châu Âu tại
một triển lãm do EuroCham tổ chức năm
2011 tại TPHCM. Kết quả khảo sát mới
nhất của EuroCham cho thấy doanh
nghiệp châu Âu không mấy lạc quan về
triển vọng kinh tế ngắn hạn của Việt Nam.
Ảnh: Bình Nguyên

doanh của các doanh nghiệp châu Âu quí 4-2012, do
EuroCham thực hiện, mức độ tin cậy và triển vọng
kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu
tại Việt Nam tiếp tục giảm. Hơn 1/3 doanh nghiệp
tham gia khảo sát có đánh giá tiêu cực về tình hình
hiện tại của họ và 35% phản hồi đánh giá tình hình
kinh doanh của là ―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖.
Các doanh nghiệp đánh giá triển vọng kinh doanh
của họ ở mức ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ giảm từ 31% quí
trước xuống còn 26% trong quí này.

Theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp châu Âu vẫn lo
ngại về tình hình lạm phát cao và 50% doanh nghiệp
cho rằng lạm phát có tác động căn bản đến công
việc kinh doanh của họ trong trung hạn. Các thành
viên được hỏi cho rằng họ nghĩ lạm phát sẽ trên mức 5,63%, con số này giảm nhẹ so với quí 3-2012
(5,82%).
Cảm nhận về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 72% doanh nghiệp cho rằng
họ tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Chỉ 28% doanh nghiệp nghĩ rằng
tình hình sẽ được ổn định và cải thiện dần dần.
Trong cuộc khảo sát này, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng đã có những lạc quan trung hạn
về những cải thiện gần đây đối với tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam vì 44% doanh nghiệp mong
đợi doanh thu tăng, 20% mong đợi giữ mức doanh thu trong trung hạn và 32% cho rằng đơn hàng của
họ giảm.
Số doanh nghiệp muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Số doanh nghiệp có ý định
giảm căn bản đầu tư trong năm 2012 chỉ còn 13%, giảm so với mức 20% quí trước. Số doanh nghiệp
có kế hoạch tăng đầu tư đã tăng thêm 7% so với quí trước, lên 39%.
Nhận xét về kết quả cuộc khảo sát, Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund cho biết, trong vòng 12 tháng
qua, chỉ số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm. Tuy
nhiên, ông hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tư
do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và
phục hồi lại sự sụt giảm của môi trường kinh doanh.
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EuroCham cho biết hơn một nửa doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch
vụ, 1/3 thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác

10. EU enterprises optimistic about local market – VOV Online – Nov 6
http://english.vov.vn/Economy/Market/EU-enterprises-optimistic-about-local-market/247201.vov

Updated : 11/6/2012 12:10:12 PM
EU enterprises optimistic about local market
(VOV) -EU enterprises are keen to invest in the Vietnamese market, according to a latest
European Chamber of Commerce (EuroCham) survey.
The results showed that 32 percent of the interviewed firms would like to maintain their investment
projects in the country.

Those a positive view of their investment plans, up by 7 points compared to the second quarter.
Judging from its macro-economic stability, Vietnam is still a promising destination for European
investors.
―We remain hopeful that recent developments including the beginning of negotiations for the Free
Trade Agreement (FTA) between Vietnam and the EU will encourage Vietnam to improve its
competitiveness and attractiveness and recover from declining business climate,‖ said EuroCham
chairman Preben Hjortlund.
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11. Business climate index on a slide, investment plans shine – Tuoitrenews.vn – Nov 4
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/business/business-climate-index-on-a-slide-investmentplans-shine-1.90984

Business climate index on a slide, investment plans shine
TUOITRENEWS
Updated : Sun, November 4, 2012,6:00 PM
(GMT+0700)

Business confidence and outlook among European
businesses in Vietnam continues to drop, according
to the latest survey of the European Chamber of
Commerce and Industry (EuroCham).
The 9th quarterly EuroCham Business Climate Index
(BCI), conducted by a survey in October 2012, fell to
a record low with only 45 points, a 3-point drop
quarter-on-quarter.
EuroCham members participating in the survey, over
50 percent of which are active in the services industry, 30 percent in manufacturing and the rest in
trading or other activities, have expressed increasing concern about their current business situation and
outlook as well as the impact of increased taxes, fines and official scrutiny.
Compared to the last survey, there was a further drop in respondents assessing their current business
situation as positive (‗good‘ or ‗excellent‘) from 30 percent to 26 percent. More than a third of
businesses continued to have a negative view of their current situation.
Meanwhile, the neutral assessment of the current situation grew to 37 percent, up by 7 points compared
to last quarter.
The business outlook also continued its negative trend, with 35 percent of respondents assessing their
business outlook as ‘not good‘ or ‘very poor‘.
Additionally, this quarter saw a further decrease in businesses having a ‗good‘ or ‗excellent‘ outlook down from 31 percent last quarter to 26 percent.
When asked about the macroeconomic outlook for Vietnam over the next 6 months, a staggering 72
percent of respondents think that they will see a further deterioration of an already difficult economic
situation.
This is a rise by 12 points since last quarter and it shows that the measures taken to stabilize the
economy do not ease the concern of the business community about the macroeconomic outlook.
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The fact that only 28 percent think that the situation will stabilize and gradually improve is likely to be
linked to the concerns about the banking situation.
Concerns about inflationary trend, taxation persist
Concerns about inflation remained high with 50 percent of companies expecting inflation to have a
significant impact on their business in the medium-term.
Members were also asked to indicate what they think the rate of inflation will be an the average came
to 5.63 percent, representing a slight drop from last quarter‘s 5.82 percent, and considerably lower than
the forecast a year ago, where the average inflation rate was predicted at 7.83 percent.
The current downturn in the economy impacts Vietnamese government tax revenues, which has
resulted in cases of increased fines, auditing visits, customs duties in which 72 percent of respondents
have experienced a form of increased scrutiny.
Some 10 percent of the respondents found that this threatens their business in Vietnam. Increased
official scrutiny and fines have certainly played a role in terms of this quarter‘s overall decline of the
BCI and it is therefore of utmost importance that these issues are addressed.
When asked what aspects of the official scrutiny are of biggest concern to them, the most cited
concerns were labor issues (39 percent), licensing issues and new interpretation of the tax law (both at
36 percent) and increased auditing visits (31 percent).
Upsides - investment plans
However, when asked about their investment plans for 2012, the percentage of respondents planning to
increase their investments has grown.
Since last quarter there has been an increase of 7 points to 39 percent. Furthermore, there has been a
reduction in the percentage of businesses aiming to reduce their investments ‗significantly‘ in 2012 only 13 percent - down from 20 percent last quarter.
This showed a change towards businesses‘ plans to invest in Vietnam.
The number of companies that are looking to maintain their current level of investment remained
relatively constant at 32 percent.
This development probably reflected the medium term optimism linked to the recent improvements in
macroeconomic stability of Vietnam.
On the other hand, when asked about their expected number of orders and revenue in the medium-term,
the answers were mixed.
At 44 percent the share of companies expected revenue to increase experienced a small drop, down 1
point as compared to last quarter, while a relatively consistent 20 percent of respondents expected
revenue to remain the same in the medium term.
However, approximately a third still expected their orders to decline, much in line with last quarter‘s
survey and significantly higher than previous years, where the numbers have been much lower.
The respondents‘ recruitment plans have improved, with 40 percent of respondents expecting to hire
more staff in the medium-term and 33 percent expect to maintain the same level.
The percentage of businesses planning to reduce their staff in Vietnam slightly decreased, down by 3
points to 23 percent.
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―During the past 12 months, EuroCham‘s BCI has declined from 56 to 45 points - a drop of 11 points.
This indicates a declining confidence in Vietnam as an investment destination for European business,‖
said EuroCham Chairman, Preben Hjortlund.
―We remain hopeful that recent developments such as the beginning of negotiations for the FTA
between Vietnam and the EU will encourage Vietnam to improve its competitiveness and
attractiveness and turn around the declining business climate,‖ he added.
12. EU businesses downbeat about Vietnam’s outlook – Saigon Times – Nov 6

http://english.thesaigontimes.vn/home/business/vietnam-economy/26425/
EU businesses downbeat about Vietnam’s outlook
Tuesday, November 6,2012,20:47 (GMT+7)
By Minh Duc - The Saigon Times Daily
HANOI – Nearly three quarters of European businesses in a survey are pessimistic about
Vietnam’s macroeconomic outlook in the next six months, but their confidence in the economy
over the medium term remains solid with plans to spur investments.
Results of the 9th quarterly EuroCham Business Climate Index survey, conducted in October 2012 and
released on Monday, show that business confidence and outlook among European businesses in
Vietnam continues to drop.
Up to 72% of them think that they will see a further deterioration of an already difficult economic
situation, while only 28% think that the situation will stabilize and gradually improve.
EuroCham members that participated in the survey expressed increasing concern about their current
business situation as well as the impact of increased taxes, fines and official scrutiny. More than half of
the businesses that participated in the survey are active in the services industry, a quarter in
manufacturing and the rest in trading or other activities.
―Compared to our last survey, there was a further drop in respondents assessing their current business
situation as positive (‗good‘ or ‗excellent‘) from 30% to 26%. More than a third of businesses continue
to have a negative view of their current situation, while at the same time the neutral assessment of the
current situation grew to 37%, or up by 7 points compared to last quarter.
The business outlook also continues its negative trend, with 35% of respondents assessing their
business outlook as ‘not good‘ or ‘very poor‘. Additionally, this quarter sees a further decline in
businesses having a ‗good‘ or ‗excellent‘ outlook, down from 31% last quarter to 26%.
Interestingly, however, when asked about their investment plans for 2012, the percentage of
respondents planning to increase their investments has grown. Since last quarter there has been an
increase of 7 points to 39%.
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Similarly, there has been a reduction in the percentage of businesses aiming to reduce their investments
‗significantly‘ in 2012, down from 20% last quarter to only 13%. This shows a change towards
businesses‘ plans to invest in Vietnam.
The number of companies that are looking to maintain their current level of investment remained
relatively constant at 32%. This development probably reflects the medium term optimism linked to the
recent improvements in macroeconomic stability of Vietnam.
When asked about their expected number of orders and revenue in the medium-term the answers were
mixed. At 44% the share of companies expecting revenue to increase experienced a small drop, down 1
point as compared to last quarter. A relatively consistent 20% of respondents expected revenue to
remain the same in the medium term.
However, around one third (32%) still expect their orders to decline, much in line with last quarter‘s
survey and significantly higher than previous years, where the numbers were much lower.
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented on the survey that ―during the past 12 months,
EuroCham‘s BCI has declined from 56 to 45 points, a drop of 11 points! This indicates a declining
confidence in Vietnam as an investment destination for European business.‖
However, he also noted that EU businesses ―remain hopeful that recent developments such as the
beginning of negotiations for the FTA between Vietnam and the EU will encourage Vietnam to
improve its competitiveness and attractiveness and turn around the declining business climate.‖
13. European enterprises expect to increase investment in Vietnam - VNEconomy – Nov 3
http://doanhnhan.vneconomy.vn/20121102112037727P0C5/doanh-nghiep-chau-au-muon-tang-dau-tutai-viet-nam.htm

08:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 3/11/2012
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TUẤN HÙNG
Ngày 2/11, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả khảo sát
chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (BCI) trong quý 4/2012.
10/2012 cho thấy, mức độ tin cậy
, giảm 3 điểm so với mức 48 điểm trong quý 3/2012.

.

.
.

3/2012.
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ngành công nghiệp dịch vụ, một phần tư trong lĩnh v
.

14. EuroCham’s members are afraid of tax inspections – Dau tu – Nov 5

http://baodautu.vn/portal/public/vir/baiviettaichinhnganhang/repository/collaboration/sites%20content/l
ive/vir/web%20contents/chude/taichinhnganhang/taichinhthue/C%C3%A1c%20th%C3%A0nh%20vi
%C3%AAn%20EuroCham%20ng%E1%BA%A1i%20thanh%20tra,%20ki%E1%BB%83m%20tra%2
0thu%E1%BA%BF
18:19:09 Thứ hai, 05/11/2012
Các thành viên EuroCham “ngại” thanh tra, kiểm tra thuế
Mạnh Bôn
(baodautu.vn) Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu
tại Việt Nam tiếp tục giảm. Chỉ số kinh doanh (BCI) trong quý 4/2012 chỉ còn 45 điểm.
Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố BCI của các
doanh nghiệp châu Âu quý 4/2012.
Với số điểm 45, chỉ số BCI trong quý 4/2012 đạt mức thấp nhất kể từ khi EuroCham tiến hành khảo sát
các thành viên của mình về mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh tại Việt Nam (quý 4/2010).
Cũng giống như năm 2011, BCI liên tục sụt giảm qua từng quý, từ mức 56 điểm đạt được trong quý
1/2012, chỉ số này liên tục giảm xuống còn 53 điểm, 48 điểm và 45 điểm vào quý 2, quý 3 và quý 4
(BCI của năm 2011 tương ứng là 79 điểm, 70 điểm, 63 điểm và 52 điểm).
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―Các doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về tình hình kinh doanh
hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như tác động của việc tăng thuế, các mức xử phạt vi phạm hành
chính thuế khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp‖, Báo cáo của EuroCham viết.
Theo Báo cáo của EuroCham, so với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá ―tích cực‖ về tình
hình kinh doanh hiện tại tiếp tục tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Khoảng 35% doanh nghiệp đánh giá
tình hình kinh doanh của họ là ―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Nhận định về triển vọng kinh doanh trong
tương lai, số doanh nghiệp cho rằng triển vọng của họ ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ chỉ còn 26% thay vì tỷ lệ
31% của quý trước.
Trước thực trạng gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá không hề thuyên giảm mà ngày càng diễn biến
phức tạp, không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm méo mó môi trường đầu tư, cơ quan thuế đã và
đang tích cực đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế đối với cả doanh
nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp châu Âu tham gia vào khảo sát BCI của EuroCham lại có phản ứng không
tích cực trước việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế. Theo kết quả khảo sát BCI quý 4/2012
thì có 72% số doanh nghiệp cho biết họ đã trải qua các cuộc tăng cường thanh tra và 10% doanh nghiệp
cho rằng, việc cơ quan quản lý thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra đe dọa công việc kinh doanh của họ
tại Việt Nam.
Theo EuroCham, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế cản trở sức cạnh tranh của Việt Nam - nơi
được coi là một thị trường cho các doanh nghiệp châu Âu. Việc gia tăng các cuộc thanh tra chính thức
kéo theo việc gia tăng mức phạt vi phạm hành chính thuế đóng vai trò rất lớn trong việc giảm chỉ số
BCI của quý 4/2012. Đây là điều vô cùng quan trọng cần phải được giải quyết để cải thiện môi trường
kinh doanh tại Việt Nam.

15. Business Climate Index continues to fall down – Dantri.vn – Nov 5
http://dantri.com.vn/c76/s235-659252/chi-so-kinh-doanh-viet-nam-tiep-tuc-sut-giam.htm
Kinh doanh Tài chính - Đầu tư
Thứ Hai, 05/11/2012 - 13:56
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Chỉ số kinh doanh Việt Nam tiếp tục sụt giảm
(Dân trí) - Theo nhận xét của các doanh nghiệp châu Âu, chỉ số kinh doanh Việt Nam đã giảm 11
điểm trong 12 tháng, thể hiện sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam ở khía cạnh điểm đến đầu tư
hấp dẫn.

Về cái nhìn trung hạn, doanh nghiệp châu Âu vẫn thể hiện sự lạc quan đối với những cải thiện gần đây
về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh
doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam quý IV/2012.
9 này cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong
cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.
Chỉ số kinh doanh trong quý này đã đạt mức thấp với 45 điểm. Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch
EuroCham đánh giá, tình trạng giảm 11 điểm về chỉ số kinh doanh suốt 12 tháng qua ―chỉ ra sự sụt
giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu‖.
―Chúng tôi vẫn hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương
mại tư do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp
dẫn và phục hồi lại sự sụt giảm của môi trường kinh doanh‖ - ông Preben nói.
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại tiếp tục
tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 doanh nghiệp tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện
tại.
Triển vọng kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm. 35% phản hồi đánh giá tình hình kinh doanh của là
―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Còn những đánh giá triển vọng kinh doanh ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ thì lại giảm
từ 31% từ quý trước xuống còn 26%.
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Tuy nhiên, điều thú vị là khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012 thì có sự gia tăng trong
lượng phản hồi về kế hoạch tăng đầu tư của những doanh nghiệp tham gia khảo sát lần này.
So với quý trước số phản hồi trong câu hỏi này tăng 7 điểm lến đến 39%. Ngoài ra cũng có sự sụt giảm
trong số doanh nghiệp có ý định giảm ―căn bản‖ đầu tư trong năm 2012 – chỉ còn 13% giảm từ mức
20% so với quý trước.
EuroCham cho rằng, điều này thể hiện sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp
về đầu tư tại Việt Nam. Số doanh nghiệp muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%, cho
thấy sự lạc quan trung hạn liên quan đến những cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô
của Việt Nam.
Tại các doanh nghiệp châu Âu, lo ngại về lạm phát ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao với 50% doanh
nghiệp cho rằng lạm phát có tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn. Đồng
thời cũng thể hiện sự bi quan về triển vọng kinh tế vĩ mô.
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 72% phản hồi cho rằng
tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Mức này tăng 12 điểm so với quý trước
và điều đó cho thấy các biện pháp ổn định nền kinh tế không làm giảm bớt sự lo ngại của cộng đồng
doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy chỉ 28% doanh nghiệp nghĩ rằng tình hình
sẽ được ổn định và cải thiện dần dần.
EuroCham cho biết, các doanh nghiệp thể hiện do có sự lo ngại về tình hình ngân hàng. Đồng thời,
cũng cho thấy những lo lắng đến từ tác động của việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức.
Hơn một nửa doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 1/3 thuộc ngành
sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác. Bích Diệp
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16. European enterprises underestimate business climate in Vietnam – VNExpress – Nov 3

KINH DOANH
Thứ bảy, 3/11/2012, 12:07 GMT+7
Doanh nghiệp châu Âu 'chê' môi trường kinh doanh VN
Chỉ số Môi trường kinh doanh do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tính toán tiếp tục giảm
quý thứ 4 liên tiếp, xuống 45 điểm. Đây cũng là quý thứ 2 chỉ số này nằm dưới ngưỡng trung
bình.
> Việt Nam tiếp tục tụt hạng về môi trường kinh doanh
> 'Không nên để năng lực cạnh tranh VN rớt mãi'
EuroCham vừa công bố báo cáo Môi trường kinh doanh quý IV/2012, dựa trên kết quả khảo sát các
doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, chỉ số Phát triển môi trường kinh doanh
(Business Climate Index - BCI) do tổ chức này tính toán giảm từ 48 điểm của quý III xuống mức kỷ
lục là 45 điểm. Như vậy, chỉ báo này đã giảm liên tục kể từ đầu năm 2012, sau khi có cải thiện nhẹ vào
cuối năm 2011.

Doanh nghiệp châu Âu vẫn mở rộng đầu tư dù phàn nàn về môi trường kinh doanh
tại VN. Ảnh: Redux
EuroCham tiền hành lấy mẫu với 75% là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - công
nghiệp, còn lại là dịch vụ và các lĩnh vực khác. Mối quan ngại của hầu hết nhà đầu tư đều tập trung vào
lĩnh vực thuế - phí, các khoản phạt cũng như sự ―thăm hỏi‖ thường xuyên của các cơ quan quản lý.
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Số doanh nghiệp đánh giá ―tích cực‖ đối với kết quả kinh doanh hiện tại giảm từ 30% của báo cáo
trước xuống 26%, trong khi số đánh giá tiêu cực lên tới hơn một phần ba. Tương tự, cũng chỉ có 26%
doanh nghiệp tỏ thái độ lạc quan về triển vọng kinh doanh, trong khi có đến 35% nhận định ―không
tốt‖ hoặc ―rất xấu‖.
Những kết quả này có nguyên nhân, trong đó 72% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ đang và sẽ tiếp
tục gặp khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô, trong đó có 50% nhận định có thể chịu nhiều ảnh hưởng
tiêu cực từ lạm phát trong trung hạn, mặc dù ở thời điểm hiện tại, CPI đã phần nào được kiềm chế.
Đối với hoạt động kinh doanh hiện tại, 44% doanh nghiệp hy vọng có thể tăng doanh số trong năm nay,
giảm nhẹ so với khảo sát quý trước. Tuy nhiên, cũng có đến một phần ba số được hỏi cho biết sẽ không
kiếm được nhiều tiền bằng năm trước.
Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam hiện quá cao,
bên cạnh các chế độ giám sát từ cơ quan quản lý. 72% số doanh nghiệp được EuroCham khảo sát cho
biết đang cảm thấy không thoải mái đối với các chính sách phạt, thuế, kiểm toán… 10% trong số này
cho biết những rào cản ấy có thể ảnh hưởng xấu tới việc kinh doanh của họ tại Việt Nam.

Chỉ số Môi trường kinh doanh VN của Eurocham trong vòng 9
quý gần đây.
Trao đổi về kết quả khảo sát, Giám đốc điều hành EuroCham - Paul Jewell cho rằng sự sụt giảm liên
tiếp của BCI phản ánh sự thiếu tự tin của các doanh nghiệp trong việc tiếp tục xác định Việt Nam là địa
chỉ đầu tư tiềm năng: ―Nguyên nhân chính là do những thay đổi còn tương đối chậm về mặt chính sách.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Chính phủ để thúc đẩy quá trình này‖, ông Jewell cho biết.
Tuy vậy, một điểm khá thú vị được khảo sát chỉ ra là mặc dù phải đối mặt với khó khăn, tỷ lệ doanh
nghiệp châu Âu dự kiến mở rộng đầu tư vẫn tăng tới 7% so với quý trước, lên mức 39%. Trong khi số
dự kiến giảm quy mô lại hạ xuống mức 13%. 40% số được hỏi cũng cho biết sẽ tuyển thêm lao động
trong khi 33% trả lời sẽ giữ nguyên lượng nhân công như hiện nay.
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―Chúng tôi hy vọng những tiến triển gần đây trong việc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA)
giữa Việt Nam và EU có thể góp phần thúc đẩy sức cạnh tranh cũng như tính hấp dẫn của nền kinh tế,
qua đó giúp đảo chiều xu hướng đang tương đối tiêu cực của môi trường kinh doanh‖, Chủ tịch
EuroCham - Preben Hjortlund nhận định.Nhật Minh
17. EU enterprises flinch at business climate in Vietnam – eFinance – Nov 5

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Doanh-nghiep-chau-Au-e-ngai-moi-truong-kinh-doanh-VietNam/201211/125791.dfis
Doanh nghiệp châu Âu e ngại môi trường kinh doanh Việt Nam
Cập nhật lúc : 2:54 PM, 05/11/2012

Doanh nghiệp châu Âu vẫn
mở rộng đầu tư dù phàn nàn
về môi trường kinh doanh
tại Việt Nam. Ảnh minh họa
- nguồn Internet.
(eFinance
10/2012 và công bố ngày
02/11/2012 cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.
Chỉ số kinh doanh trong quý này đã đạt mức thấp với 45 điểm. 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 tác động của việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức. Hơn một nửa doanh
nghiệp tham gia cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 1/3 thuộc ngành sản xuất, còn lại là
thương mại và các ngành khác.
i
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại tiếp tục
tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 doanh nghiệp tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện
tại của họ. Ngoài ra các đánh giá trung lập về tình hình hiện tại tăng 37% tăng 7 điểm so với quý
trước.
Triển vọng kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm. 35% phản hồi đánh giá tình hình kinh doanh của là
―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Ngoài ra, trong quý này cũng nhìn thấy sự tiếp tục giảm trong đánh giá
triển vọng kinh doanh ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ - giảm từ 31% từ quý trước xuống còn 26%.
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Thái độ tích cực hơn trong kế hoạch đầu tư
Thật thú vụ, khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012 thì có sự gia tăng trong lượng phản hồi
về kế hoạch tăng đầu tư của họ. So với quý trước số phản hồi trong câu hỏi này tăng 7 điểm lến đến
39%. Ngoài ra cũng có sự sụt giảm trong số doanh nghiệp có ý định giảm ―căn bản‖ đầu tư trong năm
2012 – chỉ còn 13% giảm từ mức 20% so với quý trước. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các
kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp về đầu tư tại Việt Nam. Số doanh nghiệp muốn duy trì mức
đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Sự gia tăng này cho thấy sự lạc quan trung hạn liên quan đến những
cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
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. 44% doanh nghiệp mong đợi doanh thu tăng, điều này giảm
nhẹ 1% so với quý trước. Có một sự phản hồi tương đối nhất quán là 20% mong đợi giữ mức doanh thu
trong trung hạn. Tuy nhiên, hơn 1/3 (32%) vẫn nghĩ rằng đơn hàng của họ giảm, mức này gần như mức
phản hồi trong quý trước và cao hơn nhiều so với năm ngoái khi số phản hồi trong câu hỏi này ít hơn
nhiều.
Các phản hồi về kế hoạch tuyển dụng có sự cải thiện với 40% phản hồi mong muốn tuyển thêm cán bộ
trong trung hạn và 33% mong muốn duy trì mức hiện tại. Số doanh nghiệp có kế hoạch giảm nhân sự
tại Việt Nam giảm nhẹ - Số phản hồi này giảm 3 điểm xuống còn 23%.
Lo ngại về lạm phát vẫn còn
Sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao với 50% doanh nghiệp cho rằng lạm phát có tác động căn
bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn. Các thành viên được hỏi cho rằng HỌ nghĩ mức
lạm phát sẽ trên mức 5.63%, con số này giảm nhẹ so với quý trước (5.82%) và thấp hơn nhiều so với
dự đoán một năm trước đây khi mức lạm phát được dự đoán là 7.83%.
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, mức dao động 72% phản
hồi cho rằng họ tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Mức này tăng 12 điểm
so với quý trước và điều đó cho thấy các biện pháp ổn định nền kinh tế không làm giảm bớt sự lo ngại
của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy chỉ 28% doanh nghiệp nghĩ
rằng tình hình sẽ được ổn định và cải thiện dần dần. Điều này thể hiện do có sự lo ngại về tình hình
ngân hàng.
Khi được hỏi những khía cạnh gì trong cuộc thanh tra chính thức là mối lo ngại lớn nhất của họ, hầu
hết đều cho rằng các mối lo ngại là: vấn đề lao động (39%), vấn đề về cấp phép và sự giải thích mới về
luật thuế (cả hai điểm này là 36%) và tăng cường các cuộc kiểm toán (31%). EuroCham sẽ tiếp tục ủng
hộ kiến nghị bỏ các cuộc tăng cường kiểm tra này. 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 Việt Nam thông qua
kiểm tra không hợp lý.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát “Trong vòng 12 tháng qua, chỉ
số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm – giảm 11 điểm,
điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp
châu Âu. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định
thương mại tư do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức
hấp dẫn và phục hồi lại sự sụt giảm của môi trường kinh doanh.”
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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
trước đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với Chính phủ Việt Nam trong ấn phẩm sắp tới về
Sách trắng hàng năm. Cuốn sách trắng sẽ được phát hành cuối năm nay và sẽ đưa ra một tư vấn hữu
ích cho Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết một vài vấn đề cản trở môi trường kinh doanh cho
các doanh nghiệp và tổ chức châu Âu.”
(Trung Kiên)
18. European businesses continue be pessimistic about development prospect – Dau tu chung
khoan – Nov 7

http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CIGBEC/dn-chau-au-tai-viet-nam-tiep-tuc-bi-quan-ve-trien-vongphat-trien.html
DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục bi quan về triển vọng phát triển
07-11-2012 09:04:14
(ĐTCK) Nhóm có triển vọng kinh doanh “tốt”
hoặc “rất tốt” giảm từ 31% từ quý trước xuống
còn 26%.
Cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công
nghiệp châu Âu (EuroCham) về chỉ số kinh doanh
của DN châu Âu hàng quý lần thứ 9, được thực hiện
vào tháng 10/2012, cho thấy mức độ tin cậy và triển
vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại
Việt Nam tiếp tục giảm, ở mức thấp với 45 điểm.
Hơn 1/3 DN tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình
hình hiện tại; nhóm có triển vọng kinh doanh ―tốt‖
hoặc ―rất tốt‖ giảm từ 31% từ quý trước xuống còn
26%.
Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, 72% DN châu Âu tại Việt
Nam cho rằng, họ tiếp tục giữ lại cái nhìn bi quan về triển vọng kinh tế và cơ hội đầu tư, kinh doanh.
H.Dung
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19. Alert for economic slowdown – Thoi bao Kinh doanh – Nov 6

http://thoibaokinhdoanh.vn/441/news-detail/393499/lang-kinh/bao-dong-su-tri-tre-cua-nen-kinhte.html
Báo động sự trì trệ của nền kinh tế
06/11/2012
(Thời báo Kinh Doanh) - Tại buổi tọa đàm sáng 5/11 do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Học
viện Ngân hàng tổ chức, nội dung đánh giá về những mặt đạt được trong điều hành chính sách
năm 2012 và những điểm còn thiếu sót và cần cải thiện, nhiều chuyên gia cho rằng điểm sáng đạt
được trong năm nay quá "hiếm hoi", trong khi những vấn đề cần báo động lại quá nhiều. Nhìn
chung, sự trì trệ của toàn nền kinh tế Việt Nam đang gia tăng nhanh, thể hiện ở việc giảm sút
trong sản xuất công nghiệp, nợ xấu tăng cao, sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành kém...… Đáng
lo ngại hơn, nhiều nhận định cho rằng sự trì trệ này sẽ còn lan sang cả năm 2013.

Sự trì trệ đầu tiên dễ thấy nhất là chỉ số phát triển công nghiệp của Việt Nam đang có chiều hướng xấu
đi. Theo con số báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số phát triển dịch vụ và nông nghiệp so với năm
ngoái không thay đổi nhiều, nhưng chỉ số phát triển công nghiệp giảm mạnh so với năm 2011.
Phân tích kỹ hơn, trong ngành công nghiệp, toàn bộ ngành công nghiệp chế biến và khai khoáng giảm
dưới mức trung bình. Cả năm 2012, những ngành tăng mạnh nhất là xăng dầu, gas, điện. Ba ngành này
đều có mức tăng cao hơn mức trung bình, nhưng sự tăng trưởng chủ yếu nhờ điều chỉnh tăng giá.
Vấn đề đáng báo động thứ hai là việc áp lực quá lớn lên Ngân sách Nhà nước (NSNN) từ nay cho tới
cuối năm và cả sang năm 2013. Qua theo dõi nghiên cứu, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận định
ngân sách Việt Nam đang rơi vào thời kỳ khó khăn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
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Chỉ duy nhất có khoản thu đạt 100% là thu từ dầu thô
...................................
Ông Ánh dẫn ra số liệu: tính tới ngày 15/10/2012, tổng thu ngân sách đạt 523.000 tỷ đồng, tổng chi
678.000 tỷ đồng, so với dự toán, thu ngân sách đạt 70%, chi đạt 75%. Hai khoản thu quan trọng nhất
cho NSNN là thu thuế và phí thì không thu được do DN gặp khó khăn, kể cả thuế giá trị gia tăng
(VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (DN). Tổng cục Hải quan cũng cho biết thu thuế chưa bao giờ
khó khăn tới vậy. Chỉ duy nhất có khoản thu đạt 100% là thu từ dầu thô, nhưng kết quả này đáng lo
hơn đáng mừng.
Tính tới thời điểm này, thâm hụt ngân sách đạt 155.000 tỷ đồng, trong khi thâm hụt cả năm 2012 chỉ
cho phép ở mức là 140.000 tỷ đồng để đạt con số mục tiêu là thâm hụt dưới 4,2%. Như vậy, từ nay tới
cuối năm, nếu giữ nguyên quy mô thu, chi ngân sách như hiện nay thì việc thâm hụt ngân sách sẽ cực
lớn, vì mẫu số GDP lại đang giảm sút so với kế hoạch trong khi vẫn còn nhiều khoản cần chi tiêu.
Vấn đề lo ngại nữa là môi trường kinh doanh theo đánh giá chung của các DN vẫn đang xấu đi. Trong
bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của 130 nền kinh tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp
tục tụt 8 hạng so với năm trước, từ vị trí 90 xuống 98. Cụ thể hơn nữa, theo kết quả khảo sát mới nhất
được công bố ngày 2/11 của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy mức độ
tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.
Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống
còn 45 điểm, điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các
DN châu Âu. Các DN hội viên tham gia vào cuộc khảo sát bày tỏ sự lo ngại với lạm phát vẫn còn ở
mức cao, tăng sự bi quan về triển vọng kinh tế vĩ mô, và có tới 72% DN cho biết tiếp tục thấy sự suy
giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn, ngoài ra còn những lo âu về tăng thuế, mức phạt và thanh
tra...
Một số điểm sáng ít ỏi được các chuyên gia đưa ra là lạm phát năm 2012 được kiềm chế ở mức thấp,
tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn thì có lẽ đây chưa được coi là điểm sáng thực sự. Lạm phát tính chung có
chiều hướng giảm xuống sâu so với năm 2011, tuy nhiên, nếu bỏ qua các yếu tố mùa vụ, tăng giá của
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xăng dầu thì lạm phát lõi vẫn có chiều hướng tăng. Ts. Lê Xuân Nghĩa – chuyên gia kinh tế, chỉ ra con
số lạm phát lõi từ những tháng thấp nhất đạt 0,15%/tháng đang tăng dần lên 0,85%/tháng, và với những
tháng gần đây tăng lên tới mức 1%/tháng.
Theo nhận định của ông Nghĩa, trong những tháng cuối năm, với tình hình biến động tăng cao hơn nữa
của yếu tố mùa vụ, nếu không có những giải pháp điều hành khéo léo trong chính sách thì rất có thể
lạm phát sẽ quay trở lại, và như vậy, có thể điểm sáng ít ỏi trong năm 2012 cũng khó lòng giữ được.
Vấn đề quan tâm nữa là giải quyết nợ xấu thì tới nay, sau hơn 1 năm đề ra chương trình, vẫn chưa có
kết quả cụ thể. Các tổ chức chưa thống nhất chính xác con số nợ xấu, chưa thống nhất cách giải quyết,
người giải quyết hay nguồn lực để giải quyết, trong khi nếu để muộn ngày nào, số nợ xấu càng giết
chết thêm nhiều DN ngày đó cũng như có thể kéo đổ theo cả nền kinh tế.
Theo ông Ánh: "Chúng ta đang sai ngay từ cách tiếp cận và xử lý vấn đề. Tất cả những dẫn chứng cho
sự trì trệ nói trên là do thiếu sự kết hợp xử lý từ các bộ, ngành. Vấn đề nợ xấu, hay môi trường kinh
doanh kém, DN không vay được vốn…, tất cả đều phải cùng phối hợp, cùng ngồi lại thay vì "đùn đẩy"
trách nhiệm hay "mạnh ai người đó làm" mà thiếu đi sự thống nhất cũng như cái nhìn tổng thể cho sự
đồng bộ trong hướng giải quyết. Và nếu vẫn tiếp tục việc điều hành như hiện nay, có lẽ khó ai có thể
"lường" hết diễn biến xấu của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới".
Minh Chi

20. Business prospect of European enterprises continues to drop – The New Hanoi – Nov 5

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/564843/trien-vong-kinh-doanh-cua-dn-chau-au-tai-vn-tieptuc-giam
Triển vọng kinh doanh của DN châu Âu tại VN tiếp tục giảm
12:42 05/11/2012
–
(thực hiện vào tháng 10/2012). Kết quả cho thấy mức độ tin cậy và
triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.
Theo đó, Chỉ số kinh doanh trong quý này đã đạt mức thấp với 45 điểm. Các DN 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 tác động của việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức.
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Hơn một nửa DN tham gia cuộc khảo sát thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 1/3 thuộc ngành sản xuất,
còn lại là thương mại và các ngành khác.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét về cuộc khảo sát: ―Trong vòng 12 tháng qua, chỉ
số về môi trường kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm (giảm 11 điểm),
điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các DN châu Âu.
Chúng tôi vẫn hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại
tư do (FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và
phục
hồi
lại
sự
sụt
giảm
của
môi
trường
kinh
doanh‖.

So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực của DN về tình hình kinh doanh hiện tại
tiếp tục tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 DN tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện tại
của họ. Ngoài ra các đánh giá trung lập về tình hình hiện tại tăng 37% tăng 7 điểm so với quý trước.
Bên cạnh đó, triển vọng kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm. 35% DN phản hồi tình hình kinh doanh
―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Ngoài ra, trong quý này cũng nhìn thấy sự tiếp tục giảm trong đánh giá
triển vọng kinh doanh ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ – giảm từ 31% quý trước xuống còn 26%.
Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư năm 2012, có sự gia tăng trong lượng phản hồi về kế hoạch tăng đầu
tư. So với quý trước số phản hồi trong câu hỏi này tăng 7 điểm lến đến 39%. Ngoài ra cũng có sự sụt
giảm trong số DN có ý định giảm ―căn bản‖ đầu tư trong năm 2012 – chỉ còn 13% giảm từ mức 20%
so với quý trước. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các DN về đầu
tư tại Việt Nam. Số DN muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Sự gia tăng này cho thấy
sự lạc quan trung hạn liên quan đến những cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của
Việt Nam.
Ngoài ra, 44% DN mong đợi doanh thu tăng; 20% mong đợi giữ mức doanh thu trong trung hạn. Tuy
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nhiên, hơn 1/3 (32%) vẫn nghĩ rằng đơn hàng của họ giảm, mức này gần như mức phản hồi trong quý
trước và cao hơn nhiều so với năm ngoái. Số DN có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam giảm nhẹ.
Mặt khác, sự lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao với 50% DN cho rằng lạm phát có tác động căn
bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn. Các thành viên được hỏi cho rằng mức lạm phát
sẽ trên mức 5,63%, con số này giảm nhẹ so với quý trước (5,82%) và thấp hơn nhiều so với dự đoán
một năm trước đây khi mức lạm phát được dự đoán là 7,83%.
Về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, mức dao động 72% phản hồi cho rằng
DN tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Mức này tăng 12 điểm so với quý
trước và điều đó cho thấy các biện pháp ổn định nền kinh tế không làm giảm bớt sự lo ngại của cộng
đồng DN về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy chỉ 28% DN nghĩ rằng tình hình sẽ được ổn
định và cải thiện dần dần. Điều này thể hiện do có sự lo ngại về tình hình ngân hàng.
DN lo ngại về việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức
Sự suy giảm hiện tại của nền kinh tế tác động đến tổng thu về thuế của Chính phủ Việt Nam. Điều này,
theo ẺuroCham tạo ra nhiều trường hợp gia tăng về mức phạt, các cuộc kiểm toán, các nghĩa vụ hải
quan... 72% DN phản hồi đã trải qua các cuộc tăng cường thanh tra. 10% phản hồi cho rằng điều này
đe dọa công việc kinh doanh của họ tại Việt Nam.
Các DN phản ánh mối lo ngại lớn nhất khi bị thanh tra là: lao động (39%), cấp phép và sự giải thích
mới về luật thuế (cả hai điểm này là 36%) và tăng cường các cuộc kiểm toán (31%).
EuroCham cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ kiến nghị bỏ các cuộc tăng cường kiểm tra này. Trong môi
trường kinh doanh hiện tại, điều quan trọng là không cản trở các nhà đầu tư tiềm năng sẵn sàng kinh
doanh tại Việt Nam thông qua kiểm tra không hợp lý.
Ông Paul Jewell, Giám đốc điều hành EuroCham nhấn mạnh: ―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 trước đây.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với Chính phủ Việt Nam trong ấn phẩm sắp tới về Sách trắng
hàng năm. Cuốn sách trắng sẽ được phát hành cuối năm nay và sẽ đưa ra một tư vấn hữu ích cho Chính
phủ Việt Nam trong việc giải quyết một vài vấn đề cản trở môi trường kinh doanh cho các DN và tổ
chức châu Âu‖.
L.H

21. EU recommend Vietnam improve the business climate – Dai Doan Ket – Nov 6

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&Style=1&ChiTiet=57494
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EU khuyến nghị Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư (06/11/2012)
Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm;
các lo ngại về tình hình lạm phát; khó khăn về đơn hàng và doanh thu của DN nước ngoài tính
đến cuối tháng 10-2012, là những vấn đề chính được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) công bố và nêu khuyến nghị ngày 5-11.

Hiệp định FTA mở ra nhiều cơ hội cải thiện môi trường đầu tư
của Việt Nam để thu hút các doanh nghiệp châu Âu
Là tổ chức đại diện của hơn 750 DN châu Âu tại Việt Nam, EuroCham công bố cuộc khảo sát cho
thấy nhiều khó khăn về sản xuất, kinh doanh đang khiến môi trường đầu tư của Việt Nam giảm dần
tính hấp dẫn. Đáng lưu ý, có 35% phản hồi của DN đánh giá tình hình kinh doanh của họ là "không
tốt‖ hoặc "rất kém‖. Dù vậy, một số DN vẫn đặt kỳ vọng vào kế hoạch đầu tư trong năm 2012, với
mức tăng 39%. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các DN châu Âu
về đầu tư tại Việt Nam có thể giảm, nhưng triển vọng duy trì mức đầu tư và DN châu Âu có sự lạc
quan trung hạn về những cải thiện gần đây đối với các giải pháp ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của
Việt Nam.
Trong tháng 10-2012, các DN châu Âu phản ánh tiếp tục có các sụt giảm về đơn hàng và doanh thu,
trong đó có 32% đánh giá đơn hàng của họ giảm, mức này gần như mức phản hồi trong quý trước và
cao hơn nhiều so với năm ngoái. Từ đó, EuroCham đặt ra các lo ngại về lạm phát, với khoảng 50%
DN cho rằng lạm phát có thể tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn tại
Việt Nam.
Đáng lưu ý, sự suy giảm hiện tại của nền kinh tế có tác động đến tổng thu về thuế của Việt Nam.
Trong khi đó, việc gia tăng về mức phạt, các cuộc kiểm toán, thủ tục hải quan,… đã đặt ra các lo ngại
về công việc kinh doanh của DN nước ngoài tại Việt Nam. EuroCham khuyến nghị: trong môi trường
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kinh doanh hiện tại, điều quan trọng hơn hết là Việt Nam cần tránh can thiệp các giải pháp cản trở các
nhà đầu tư tiềm năng sẵn sàng kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là sử dụng quá nhiều các hoạt động
kiểm toán và thanh tra về thuế.
Ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham bày tỏ kỳ vọng: những nỗ lực trong ổn định kinh tế vĩ mô
của Việt Nam gần đây, kể cả việc bắt đầu tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa
Việt Nam và EU cho thấy những cam kết của Việt Nam về cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và
phục hồi môi trường kinh doanh đang được thực hiện.
Ông Paul Jewell - Giám đốc điều hành EuroCham tại Việt Nam nhấn mạnh thêm: thời gian tới
EuroCham sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề được công bố
trong Sách trắng hằng năm. Trong đó, Sách trắng sẽ đưa ra một số tư vấn hữu ích cho chính phủ Việt
Nam trong việc giải quyết một vài vấn đề cản trở môi trường kinh doanh cho các DN và tổ chức châu
Âu.
LÊ ANH
22. EuroCham: European businesses continue to decrease confidence in Vietnam – Economy
and Forecast Review – Nov 6

http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn/p0c297n14812/eurocham-doanh-nghiep-chau-au-tiep-tuc-giamlong-tin-vao-viet-nam.htm
06/11/2012 00:18:30
EuroCham: Doanh nghiệp châu Âu tiếp tục giảm lòng tin vào Việt Nam

Lòng tin của doanh nghiệp châu Âu
với Việt Nam tiếp tục sụt giảm
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do EuroCham cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giảm.
Cụ thể, chỉ số kinh doanh trong quý này đã đạt mức thấp với 45 điểm. 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 tác động của việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính thức.
So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực về tình hình kinh hiện tại tiếp tục tụt giảm
từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 doanh nghiệp tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện tại của
họ. Ngoài ra các đánh giá trung lập về tình hình hiện tại tăng 37% tăng 7 điểm so với quý trước.
Phản hồi của các doanh nghiệp châu Âu cho thấy, triển vọng kinh doanh tiếp tục có xu hướng giảm.
35% phản hồi đánh giá tình hình kinh doanh của là ―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Ngoài ra, trong quý
này cũng nhìn thấy sự tiếp tục giảm trong đánh giá triển vọng kinh doanh ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖ – giảm từ
31% từ quý trước xuống còn 26%.
Tuy nhiên, chỉ còn 13% số doanh nghiệp cho biết có ý định giảm ―căn bản‖ đầu tư trong năm 2012.
Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp về đầu tư tại
Việt Nam. Số doanh nghiệp muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Sự gia tăng này cho
thấy sự lạc quan trung hạn liên quan đến những cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ mô
của Việt Nam.
Có lẽ vì vậy mà, 40% phản hồi mong muốn tuyển thêm cán bộ trong trung hạn và 33% mong muốn
duy trì mức hiện tại. Số doanh nghiệp có kế hoạch giảm nhân sự tại Việt Nam giảm nhẹ - Số phản
hồi này giảm 3 điểm xuống còn 23%.
Các doanh nghiệp vẫn lo ngại về lạm phát vẫn còn ở mức cao với 50% doanh nghiệp cho rằng lạm phát
có tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn. Các thành viên được hỏi nhận
định, mức lạm phát sẽ trên mức 5,63%, con số này giảm nhẹ so với quý trước (5,82%) và thấp hơn
nhiều so với dự đoán một năm trước đây khi mức lạm phát được dự đoán là 7,83%.
Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, mức dao động
72% phản hồi cho rằng họ tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Mức
này tăng 12 điểm so với quý trước và điều đó cho thấy các biện pháp ổn định nền kinh tế không làm
giảm bớt sự lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy chỉ 28%
doanh nghiệp nghĩ rằng tình hình sẽ được ổn định và cải thiện dần dần. Điều này thể hiện do có sự lo
ngại về tình hình ngân hàng.
Sự suy giảm hiện tại của nền kinh tế tác động đến tổng thu về thuế của Chính phủ Việt Nam. Điều này
tạo ra nhiều trường hợp gia tăng về mức phạt, các cuộc kiểm toán, các nghĩa vụ hải quan…
72% phản hồi đã trải qua các cuộc tăng cường thanh tra. 10% phản hồi cho rằng điều này đe dọa
công việc kinh doanh của họ tại Việt Nam. Đây là một sự phát triển không thích hợp khi những biện
pháp này tiếp tục cản trở sức cạnh tranh của Việt Nam như là một thị trường cho các doanh nghiệp
châu Âu. Việc gia tăng các cuộc thanh tra chính thức và các mức phạt đóng một vai trò tất yếu trong
việc giảm tổng thể chỉ số BCI của quý này và do đó điều vô cùng quan trọng là những việc này cần
được giải quyết.
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Khi được hỏi những khía cạnh gì trong cuộc thanh tra chính thức là mối lo ngại lớn nhất của họ, hầu
hết đều cho rằng các mối lo ngại là: vấn đề lao động (39%), vấn đề về cấp phép và sự giải thích mới về
luật thuế (cả hai điểm này là 36%) và tăng cường các cuộc kiểm toán (31%). EuroCham sẽ tiếp tục ủng
hộ kiến nghị bỏ các cuộc tăng cường kiểm tra này. 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 Việt Nam thông qua
kiểm tra không hợp lý.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét: “Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm – giảm 11 điểm, điều này chỉ ra sự
sụt giảm lòng tin vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu. Chúng tôi
vẫn hy vọng rằng những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tư do
(FTA) giữa Việt Nam và EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và phục
hồi lại sự sụt giảm của môi trường kinh doanh.‖ An Nhi
23. Vietnam business climate still remains unattractive – Sai Gon tiep thi – Nov 5

http://sgtt.vn/Kinh-te/171974/Moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-van-kem-hap-dan.html
KINH TẾ
Ngày 05.11.2012, 05:32 (GMT+7)
Môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn kém hấp dẫn
SGTT.VN - Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam đã ở dưới ngưỡng trung bình sau bốn quý
rớt điểm liên tiếp, xuống mức 45 điểm trong quý 4/2012 – theo khảo sát do phòng Thương mại và
công nghiệp châu Âu (EuroCham) thực hiện với các doanh nghiệp thành viên đang hoạt động tại
Việt Nam.
Chỉ số này đã giảm từ 48 điểm của quý trước và từ 56 điểm của quý 1/2012. Theo EuroCham, chỉ 26%
30% của
quý trước. Tương tự, chỉ 26% doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh, trong khi 35% doanh
nghiệp nhận định ―không tốt‖ hoặc ―rất xấu‖. 72% doanh ngh

4 là

32%.
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24. FTA Vietnam – EU : Attract investment from EU enterprises – Saigon Giai phong Online
– Nov 6

http://www.sggp.org.vn/kinhte/2012/11/303437/
FTA Việt Nam - EU: Hấp dẫn doanh nghiệp EU đầu tư
Thứ ba, 06/11/2012, 00:17 (GMT+7)
(SGGP).- Kết quả cuộc khảo sát lần 9 về chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng
quý do Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu - EuroCham thực hiện công bố ngày 5-11 cho
thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
tiếp tục giảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát này có thái độ tích cực hơn về
kế hoạch đầu tư.
Điều này cho thấy một sự thay đổi trong các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp về đầu tư tại
Việt Nam. Số doanh nghiệp muốn duy trì mức đầu tư hiện tại chiếm khoảng 32%. Việc gia tăng này
cho thấy sự lạc quan trung hạn liên quan đến những cải thiện gần đây về sự ổn định tình hình kinh tế vĩ
mô của Việt Nam.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham, nhận xét: ―Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45 điểm, điều này chỉ ra sự sụt giảm lòng tin
vào Việt Nam như là một điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng
những phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt
Nam - EU sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và phục hồi lại sự sụt giảm
môi trường kinh doanh‖.
M.HẠNH

25. European enterprises worry about business climate in Vietnam – The World & Vietnam
Report – Nov 6
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http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KinhTe/2012/11/623B2D3751902D3A/
Thứ Ba, 06/11/2012-3:27 PM

Kinh tế
Doanh nghiệp Châu Âu lo ngại về tình hình kinh doanh tại Việt Nam

5/11 cho
thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh
trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam tiếp tục giảm. 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 tác động của
việc tăng thuế, các mức phạt và thanh tra chính
thức.

(Ảnh minh họa)

So với kết quả khảo sát gần đây nhất, mức đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại tiếp tục
tụt giảm từ 30% xuống còn 26%. Hơn 1/3 doanh nghiệp tiếp tục có đánh giá tiêu cực về tình hình hiện
tại của họ. 35% phản hồi đánh giá tình hình kinh doanh của là ―không tốt‖ hoặc ―rất kém‖. Ngoài ra,
trong quý này cũng nhìn thấy sự tiếp tục giảm trong đánh giá triển vọng kinh doanh ―tốt‖ hoặc ―rất tốt‖
– giảm từ 31% từ quý trước xuống còn 26%.
Phần lớn doanh nghiệp cho rằng lạm phát có tác động căn bản đến công việc kinh doanh trong trung
hạn. Các thành viên dự đoán mức lạm phát sẽ trên mức 5.63%, con số này giảm nhẹ so với quý trước
(5.82%) và thấp hơn nhiều so với dự đoán một năm trước đây khi mức lạm phát được dự đoán là
7.83%.
Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới, có đến 72% doanh nghiệp
cho rằng họ tiếp tục thấy sự suy giảm của một nền kinh tế vốn đã khó khăn. Rõ ràng các biện pháp ổn
định nền kinh tế không làm giảm bớt sự lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ
mô. Thực tế cho thấy chỉ 28% doanh nghiệp nghĩ rằng tình hình sẽ được ổn định và cải thiện dần dần.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham đánh giá: ―Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số về môi trường
kinh doanh của EuroCham đã giảm từ 56 điểm xuống còn 45. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng rằng những
phát triển gần đây như việc bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tư do (FTA) giữa Việt Nam và EU
sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh, sức hấp dẫn và phục hồi lại sự sụt giảm của môi
trường kinh doanh.
Lan Anh
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