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1. European firms’ business faith in Vietnam grow – Communist party of Vietnam, Jun 19
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=658867&CO_I
D=30105

European firms’ business faith in Vietnam grows
16:04 | 19/06/2014
(CPV) – The European Chamber of Commerce (EuroCham) on June 17 announced the
15thEuroCham Business Climate Index (BCI) survey, conducted in May 2014.
Accordingly, business confidence and outlook among European businesses in Vietnam has continued to
rise. The BCI in the first quarter of 2014 is back to its 2011 level improving from last quarter‘s 59 to 66.
EuroCham reported that this increase further
underlines the commitment of European
companies to the Vietnamese market.
It is expected that the continued positive
development of the BCI is linked not only to
ongoing trade negotiations, such as EU-Vietnam
FTA but also to the creation of the ASEAN
Economic Community in 2015.
Together with the creation of the ASEAN
Economic Community, the BCI survey also
asked respondents to evaluate Vietnam‘s
competitive advantages against other ASEAN
countries across a number of different criteria.
According to the findings, competitive labour
cost was perceived as one of the main reasons for EuroCham members to locate their businesses in
Vietnam.
Compared to the results of last quarter‘s BCI, the number of respondents assessing their current
business situation as positive has remained relatively stable at 44% compared to 45% last quarter and
last year‘s 43%.
In addition, the number of respondents retaining negative perception has comparatively declined from
29% to 21%
Business outlook has seen a continued improvement with responses of positive assessment rising above
the midpoint to an impressive 57% compared to 49% last quarter and 44% last year.
This quarter has shown a high expectation from the European business community in terms of strong
implementation of FTA. In addition, the new online Customs VNACCS/VCIS system is deemed to be
positive by the majority of relevant respondents of 75%.
EuroCham Executive Director, Csaba Bundik added that the Business Climate Index (BCI) having
reached the levels of 2011 is a very positive sign. EuroCham will continue its effort and collaboration with
the Vietnamese Government to address business issues both within and outside the remit of the EUVietnam FTA to ensure the best possible business climate for EuroCham‘s members./.
V.M
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2. European firms feel more buoyant in Vietnam market – ThanhnienNews, June 18
http://thanhniennews.com/business/european-firms-feel-more-buoyant-in-vietnam-market27370.html

European firms feel more buoyant in Vietnam market
Wednesday, June 18, 2014 14:06
Containers of goods are being loaded on a vessel for export
at Cat Lat Port in HCMC. Half of European companies in
Vietnam expect that trade would be the most beneficial
sector from the EU-Vietnam FTA. Photo credit:
saigonnewport.com.vn

European companies have expressed more confidence about Vietnam‘s business climate given that the
EU-Vietnam Free Trade Agreement (FTA) is set to be concluded later this year, a survey shows.
The European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) said its latest quarterly Business Climate
Index survey, conducted last month, showed the index has risen to 66 from last quarter‘s 59.
―A further increase by 7 points seems to underline the findings of last quarter‘s survey. Our members
have a strong belief in the Vietnamese market and are very hopeful of a strong implementable FTA,‖
Nicola Connolly, Chairwoman of EuroCham, said in a statement.
―We will continue to work with the Vietnamese government and the European Union to ensure that the
final agreement will provide practical benefits for our members in the years to come,‖ she added.
Half of EuroCham members expect that trade would be the most beneficial sector from the agreement.
Thirty three percent point out manufacture and 10 percent say services.
The improved positive sentiment of European firms is linked not only to the ongoing trade negotiations,
such as EU-Vietnam FTA, but also the creation of ASEAN Economic Community in 2015, according to
the survey.
In line with the creation of an ASEAN Economic Community, the survey asked respondents to evaluate
Vietnam‘s competitiveness against other ASEAN countries across a number of different criteria.
According to the findings, competitive labor costs were perceived as a key reason for European
companies to settle their businesses in Vietnam.
On the other hand, a comparatively high percentage of the respondents assessed Vietnam as being less
competitive in terms of infrastructure (75 percent) and legal/administrative system (80 percent).
How would you assess Vietnam's competitive advantages against other ASEAN countries in different
criteria?
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Source: EuroCham
More investment, recruitment plans
Eighty-one percent of the respondents plan to maintain or increase their investment, compared with 78
percent last quarter. This translates into a rise in recruitment plans with 55 percent expecting to raise their
headcounts, up 7 percent from last quarter.
However, the number of respondents expecting an increase in business orders has dropped to 64
percent from 70 percent.
At the same time, the level of respondents expecting a reduction in business orders has remained low -12 percent, compared to 15 percent last quarter.
The respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 46 percent expecting
‗stabilization and improvement‘ of the situation (slightly down from 47 percent last quarter) and 26 percent
fearing a further deterioration (up from the 23 percent last time).
The World Bank forecasts Vietnam‘s economy to grow 5.5 percent this year.

3. EuroCham upbeat about VN’s business environment – online newspaper of the
Government, June 19
http://news.chinhphu.vn/Home/EuroCham-upbeat-about-VNs-businessenvironment/20146/21543.vgp

EuroCham upbeat about VN’s business environment
16:43 | 19/06/2014
VGP – Business confidence and outlook among European businesses in Viet Nam‘s market continued to
be on the rise.
According a EuroCham Business Climate Index (BCI), conducted in May 2014, BCI in Viet Nam has
bounced back to the same level of the prosperous period in 2011, jumping from 59 to 66 after one
quarter.
Compared to the results of last quarter‘s BCI, the amount of respondents assessing their current business
situation as positive has remained relatively stable at 44% - compared to 45% last quarter and last year‘s
43%.
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The number of respondents remain negative perception has comparably declined from 29% to 21%.
Eurocham proposed that the Vietnamese Government take into consideration a number of concerns for
European companies.
This quarter has shown a high expectation from the European business community in terms of the
resource of strong implementation of FTA. In addition, the new online Customs VNACCS/VCIS system is
deemed to be positive by almost relevant respondents (75%).
The positive trend of increasing investment plans has come back with 81% of respondents intending to
maintain or increase their investment level, compared to last quarter‘s 78%./.
By Kim Anh

4. EU business confidence in Vietnam improves – Nhan Dan online, June 18
http://nhandan.com.vn/en/business/item/2589402-eu-business-confidence-in-vietnamimproves.html

EU business confidence in Vietnam improves
Wenesday, 18/06/2014 - 11:13 AM (GMT+7)

Nhan Dan – A Eurocham survey shows that its Business Climate Index (BCI) rose from 59 in the
first quarter of 2014 to 66 in the second quarter, underlining the commitment of European
companies to the Vietnamese market.
Eurocham said the increase in BCI came from not only ongoing trade negotiations, such as the EUVietnam free trade agreement (FTA), but also the creation of the ASEAN Economic Community in 2015.
Survey findings suggested that cheap labour costs were regarded by European businesses as one of
Vietnam‘s main competitive advantages against other countries in ASEAN.
However, Vietnam was seen as being less competitive in terms of infrastructure and the administrative
system.
Compared with the results of the previous survey, the amount of respondents assessing their current
business situation as positive remained relatively stable at 44%. In addition, the number of respondents
with negative perception about Vietnam‘s business climate declined markedly from 29% to 21%.
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According to the survey, European businesses remained somewhat confident in the macroeconomic
outlook, with 46% of respondents expecting stabilisation and improvement, while 26% fearing a further
deterioration.
Eurocham Chairwoman Nicola Connolly said it was an encouraging sign to see the BSI going upward to
an impressive 66, which indicated a strong belief of Eurocham members in the Vietnamese market and
their high hopes for a strong, implementable FTA.

5. Eurocham upbeat about Vietnam’s business climate – VOV online, June 18
http://english.vov.vn/Economy/Eurocham-upbeat-about-Vietnams-business-climate/277853.vov

Eurocham upbeat about Vietnam’s business climate
(VOV) - A EuroCham Business Climate Index (BCI) survey shows that business confidence and
outlook among European businesses in Vietnam have continued to increase quarter on quarter.
The survey, conducted in May 2014 by the European Chamber of Commerce in Vietnam (Eurocham),
reveals that the BCI is back to its 2011 levels-having gone from last quarter‘s 59 to 66, which
demonstrates the European business community‘s commitment to the Vietnamese market.
It is expected that the continued positive development of the BCI is linked not only to the ongoing trade
negotiations, such as the EU-Vietnam free trade agreement (FTA) but also the creation of ASEAN
Economic Community in 2015.
―Our members have a strong belief in the Vietnamese market and are very hopeful of a strong
implementable FTA,‖ said EuroCham Chairwoman Nicola Connolly. ―As EuroCham, we will continue to
work with the Government of Vietnam and the European Union to ensure that the final agreement will
provide practical benefits for our members in the years to come.‖
EuroCham Executive Director Csaba Bundik noted ―EuroCham will remain our effort and collaboration
with Vietnamese Government to address issues to our business both within and outside the remit of the
EU-Vietnam FTA to ensure the best possible business climate for our members.‖

European companies have high hopes of cashing in on the EU-Vietnam free trade
agreement when the trade pact is due to be signed in the coming months.
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In line with the creation of an ASEAN Economic Community, the BCI survey asked respondents to
evaluate Vietnam‘s competitive advantages against other ASEAN countries across a number of different
criteria. According to the findings, competitive labour cost was perceived as one of the main reasons for
EuroCham members to settle their businesses in Vietnam.
On the other hand, one should note that a comparatively high percentage of respondents assessed
Vietnam as being less competitive in terms of infrastructure (75%) and legal/administrative system (80%).
In terms of internal market developments supporting the increased BCI, the survey finds that increased
investment plans, positive perception of business situation and business outlook could also be counted.
Compared to the results of last quarter‘s BCI, the amount of respondents assessing their current business
situation as positive has remained relatively stable at 44% -compared to 45% last quarter and last year‘s
43%.
In addition, the number of respondents remain negative perception has comparably declined from 29% to
21%
However, in order to maintain that positive trend, Eurocham proposed that the Vietnamese government
take into consideration a number of concerns, including the hiring of foreign staff and experts at European
companies.
According to the survey, only 16% of respondents found that lack of skilled labour in Vietnam would not
have an impact on their business. At the same time, 50% found that this particular issue would have a
serious impact on their companies.
The business outlook has seen a continued qualification with responses having positive assessment
rising above the midpoint to an impressive 57% compared to last quarter 49% and last year 44%.
This quarter has shown a high expectation from the European business community in terms of the
resource of strong implementation of FTA. In addition, the new online Customs VNACCS/VCIS system is
deemed to be positive by almost relevant respondents (75%).
The positive trend of increasing investment plans has come back with 81% of respondents intending to
maintain or increase their investment level, compared to last quarter‘s 78%.
The trend also transfers into the recruitment plans, with the number of respondents expecting to increase
their headcounts continuing to increase – from 48% last quarter to 55% this quarter. The number of
respondents expecting to reduce their workforce has further diminished - 11% compared to last quarter
15%.
After a dip in the expected level of inflation last quarter (3.68%) the inflation level is now back to earlier
expectations, with members having guesstimated it at around 4.26% this quarter. Respondents remain
somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 46% expecting ‗stabilisation and improvement‘ of
the situation (slightly lower than last quarter) and 26% fearing a further deterioration. The part of
respondents expecting a deteriorating has slightly increased from the 23% last time.
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6. European business confidence continues rising – VIR, June 17
http://www.vir.com.vn/news/en/investing/european-business-confidence-continues-rising.html

European business confidence continues rising
Business confidence and outlook among European businesses in Vietnam have continued to increase
this quarter, according to EuroCham Business Climate Index survey.

illustration photo
The survey, conducted by the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham), shows that the
business climate index (BIC) is back to its 2011 levels-having gone from last quarter‘s 59 to 66.
This increase further underlines the commitment of European companies to the Vietnamese market,
according to EuroCham.
―It is encouraging to see the EuroCham Business Climate Index having continued its upwards flight – to
an impressive 66. A further increase by seven points seems to underline the findings of last quarter‘s
survey. Our members have a strong belief in the Vietnamese market and are very hopeful of a strong
implementable free trade agreement,‖ EuroCham chairwoman Nicola Connolly.
In addition to the EU-Vietnam Free Trade Agreement, the EuroCham said European investors are also
expecting on the creation of ASEAN Economic Community in 2015.
In line with the creation of an ASEAN Economic Community, the BCI survey also asked respondents to
evaluate Vietnam‘s competitive advantages against other ASEAN countries across a number of different
criteria. According to the findings, competitive labour cost was perceived as one of the main reasons for
EuroCham members to settle their businesses in Vietnam.
Compared to the results of last quarter‘s BCI, the amount of respondents assessing their current business
situation as positive has remained relatively stable at 44 per cent, compared to 45 per cent last quarter
and last year‘s 43 per cent.
In addition, the number of respondents remain negative perception has comparably declined from 29 per
cent to 21 per cent.
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The business outlook has seen a continued qualification with responses having positive assessment
rising above the midpoint to an impressive 57 per cent compared to last quarter 49 per cent and last year
44 per cent.
Investment and recruitment plans continue to improve despite declining expected business orders.
Positive trend of increasing investment plans has come back with 81 per cent of respondents intend to
maintain or increase their investment level, compare to last quarter of 78 per cent.
The positive development in expected investment plans also transfers into the recruitment plans, with the
number of respondents expecting to increase their headcounts continuing to increase – from 48 per cent
last quarter to 55 per cent this quarter. Equally important is the fact that the number of respondents
expecting to reduce their workforce has further diminished – 11 per cent compared to last quarter 15 per
cent.
By Ngoc Linh

7. Europe warms to local market – VietnamNews, June 19
http://vietnamnews.vn/economy/256368/europe-warms-to-local-market.html
June, 19 2014 09:07:00
Europe warms to local market

Tan Cang port. There was a return to the trend of increasing investment, with 81
per cent of respondents planning to maintain or increase their investment
compared to 78 per cent last quarter.— File Photo
HCM CITY (VNS) — Business confidence and outlook among European businesses in Viet Nam have
continued to increase, last month's EuroCham Business Climate Index survey shows.
This quarter the BCI is back to 2011 levels of 66, up from last quarter's 59.
It is expected that the continued BCI is linked not only to the ongoing EU-Viet Nam FTA but also the
proposed creation of the ASEAN Economic Community next year.
With an eye on the ASEAN Economic Community, the survey also asked respondents to evaluate Viet
Nam's competitive advantages against other ASEAN countries across a number of different criteria.
Labour cost was perceived as one of the main reasons for EuroCham members to prefer Viet Nam.
On the other hand, a comparatively high percentage of respondents assessed Viet Nam as being less
competitive in terms of infrastructure (75 per cent) and the legal/administrative system (80 per cent).

15

In terms of internal market developments supporting the rise in the BCI, the survey found that increased
investment plans and the positive perception of business situation and business outlook could also be
counted.
However, the vast majority of responses to this quarter's BCI were provided prior to the anti-Chinese
protests, which may have had an impact on the overall findings, the survey said.
Stable, positive business situation
The number of respondents assessing their current business situation as positive has remained relatively
stable at 44 per cent - compared to 45 per cent last quarter and 43 per cent last year.
But the number of respondents with a negative perception has declined from 29 per cent to 21 per cent.
European companies expressed a number of concerns.
When participants were asked about the impact of the new Decree 102/2013/ND-CP and Circular
03/2014/TT-BLDTBXH on hiring of foreign staff and experts for their companies, 69 per cent indicated it
would be an issue.
This is further supported by the finding that only 16 per cent of respondents said the lack of skilled labour
in Viet Nam would not have an impact on their business; a full 50 per cent said it would have a serious
impact on their companies.
The business outlook has seen a continued qualification with responses having positive assessment
rising above the midpoint to an impressive 57 per cent compared to last quarter's 49 per cent and last
year's 44 per cent.
This quarter sees high expectations from the European business community in terms of strong
implementation of the FTA. In addition, the new online Customs VNACCS/VCIS system is deemed to be
positive by most relevant respondents (75 per cent).
There was a return to the trend of increasing investment, with 81 per cent of respondents planning to
maintain or increase their investment compared to 78 per cent last quarter.
The positive development in investment plans also transfers into recruitment plans, with the number of
respondents expecting to increase their headcount continuing to increase – from 48 per cent last quarter
to 55 per cent.
Equally important was the fact that the number of respondents expecting to reduce their workforce further
diminished to 11 per cent from 15 per cent last quarter.
But, unfortunately, this is not an outcome of increased orders as the number of respondents expecting an
increase in business orders dropped to 64 per cent from 70 per cent last quarter.
On the other hand, the number of respondents expecting a reduction in business orders has remained
low – at 12 per cent compared to 15 per cent last quarter and 14 per cent in the previous two quarters.
Inflation outlook worse, but economy to be stable
After a dip in the expected level of inflation last quarter (3.68 per cent) the inflation level is now back to
earlier expectations, with members estimating it to be around 4.26 per cent this quarter.
They remained somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 46 per cent expecting
"stabilisation and improvement" of the situation (slightly lower than last quarter) and 26 per cent fearing a
further deterioration.
The ratio of respondents expecting deterioration has slightly increased from the 23 per cent last time. —
VNS
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8. European enterprises belive on VNACCS/VCIS – eFinance, June 17, 2014
http://www.taichinhdientu.vn/Home/Doanh-nghiep-chau-Au-dat-niem-tin-vao-he-thongVNACCSVCIS/20146/135472.dfis

Doanh nghiệp châu Âu đặt niềm tin vào hệ thống VNACCS/VCIS
Cập nhật lúc: 4:55 PM, 17/06/2014

Ảnh minh họa - nguồn: VnEconomy.
(eFinance Online) - Phòng Thƣơng mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa phát đi kết quả
khảo sát chỉ số kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014. Kết quả cho thấy niềm tin
và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng. Chỉ số BCI quý
này đã trở lại giai đoạn thịnh vƣợng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trƣớc lên 66 điểm quý
này.
Mức tăng trưởng này thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam.
Theo EuroCham, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn
ra như: Hiệp định thương mại tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành cộng đồng kinh tế Đông
Nam Á vào năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu các
doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Tuy nhiên, EuroCham cũng lưu ý là phần lớn các doanh nghiệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh
tranh về mặt cơ sở hạ tầng chiếm 75% và hệ thống pháp luật, hành chính chiếm 80%.
Đối với các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng
kế hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan
trọng không kém.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước.
Theo EuroCham, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà
các doanh nghiệp châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh
giá ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi
Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi cho
rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng, trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ tác
động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ.
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Tuy nhiên, đã có 57% doanh nghiệp phản hồi tích cực về triển vọng kinh doanh duy trì ở mức khả quan,
quý trước chỉ dừng ở 49%. Đặc biệt ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kỳ vọng cao vào
tính khả thi của Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp cho biết họ
tin tưởng vào hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan triển khai sẽ đem đến
tác động hiệu quả.
81% số doanh nghiệp có dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực
này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính
tăng nhân sự tiếp tục tăng, twf 48% quý trước lên 55% ở quý này.
50% doanh nghiệp cho rằng, Hiệp định FTA sẽ ảnh hưởng tích cực nhất tới ngành thương mại và
33% cho rằng ảnh hưởng tới ngành sản xuất, 10% cho rằng ảnh hưởng tới ngành dịch vụ.
(Phương An)

9. European firms have positive assessment on business outlook in Vietnam –
VnExpress, June 17
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-ve-trienvong-tai-viet-nam-3005839.html

Thứ ba, 17/6/2014 | 17:37 GMT+7

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng tại Việt Nam
Chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) tăng 7 điểm cho thấy doanh nghiệp châu Âu tiếp tục tin
tƣởng vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát tại các thành viên đang hoạt
động tại Việt Nam. Theo đó, chỉ số BCI đã tăng từ mức 59 điểm trong quý trước lên 66 điểm trong quý
này, cao nhất trong 3 năm.

Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng tăng trƣởng từ các hiệp định thƣơng mại
quốc tế Việt Nam đang đàm phán. Ảnh: Anh Quân
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Vẫn duy trì như quý trước, 44% số doanh nghiệp châu Âu được khảo sát nhận định tình hình kinh doanh
ở mức ổn định, trong khi lượng phản hồi không khả quan giảm đáng kể từ 29% còn 21%. Xu hướng này
được lý giải là do Việt Nam có lợi thế hơn khi tham gia các hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định
Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á
(ASEAN) vào năm 2015.
"Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực nên trân trọng. Tuy
nhiên, không thể quên mục tiêu lớn, đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ
ràng cho những doanh nghiệp thành viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI", ông
Csaba Bundik - Giám đốc điều hành EuroCham cho hay.

Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu. Nguồn: EuroCham
Tổ chức này cho rằng FTA sẽ tác động đa dạng lên các ngành nghề khác nhau, trong đó tác động rõ
nhất ở ngành thương mại và sản xuất, sau đó mới đến dịch vụ (10%). Tuy nhiên, để duy trì thành quả
này, EuroCham cho rằng Việt Nam cần lưu ý các vướng mắc mà doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt.
Cụ thể, phần lớn doanh nghịệp phản hồi Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng và hệ thống
pháp luật, hành chính. Ngoài ra, dù nhận định Việt Nam có lợi thế về giá nhân công, nhưng các doanh
nghiệp cũng phản ánh việc siết chặt quy định sử dụng lao động nước ngoài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến
hoạt động kinh doanh. 16% doanh nghiệp cho biết việc thiếu hụt lao đông tay nghề cao không ảnh
hưởng trong khi 50% cho hay vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng.
Dự báo về tình hình 6 tháng tới, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá triển vọng kinh doanh duy trì mức
khả quan, với số lượng phản hồi tích cực tăng từ 49% quý trước lên 57%, kéo theo các doanh nghiệp
tiếp tục tiến hành tuyển dụng và tăng đầu tư.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 46% kỳ vọng "ổn
định và cải thiện" và chỉ 26% e ngại "tiếp tục suy thoái‖. Đa số doanh nghiệp cũng phản hồi lạm phát
không còn là mối đe dọa lớn đối với sản xuất và kinh doanh.
Phƣơng Linh
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10. European enterprises continuely belive in Vietnam’s economy – BizLive, June 18, 2014
http://bizlive.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-tiep-tuc-tin-tuong-vao-nen-kinh-te-vietnam-228101.html

Doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục tin tƣởng vào kinh tế Việt Nam
VŨ LAN
08:04 18/06/2014
Hôm nay (17/6), Phòng Thƣơng mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát
về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014, cho thấy niềm tin
và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Theo các nhà đầu tư châu Âu, VN là thị trường hấp dẫn - Ảnh: T.T.D.
Hôm nay (17/6), Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát về Chỉ
số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014, cho thấy niềm tin và triển vọng
kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Cụ thể, chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên
66 điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào
thị trường Việt Nam.
―Chúng tôi cho rằng xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang
diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu—Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông
Nam
Á
(ASEAN)
vào
năm
2015‖,
đại
diện
EuroCham
nhấn
mạnh.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát trên có yêu cầu
các doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau.
Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý do chính để khuyến
khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam. Mặt khác,cũng cần lưu ý là phần lớn
các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống
pháp luật/hành chính (80%).
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Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém.
Tuy nhiên, lưu ý là hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu tình phản
đối Trung Quốc tại một số địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng quan của khảo sát.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước.
Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với
chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại
Tự do châu Âu—Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải
quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).

11. Business Climate Index increase to 66 point – Banking Times, June 17
http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/1-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tang-len-muc-66-diem21994.html

17/06/2014 5:44 PM

Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh tăng lên mức 66 điểm
Ngày 17/6, EuroCham vừa công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần
thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014.
Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia tăng. Chỉ số
BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm, tức
tăng 7 điểm.
Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các DN
châu Âu vào thị trường Việt Nam. Xu hướng khả quan của chỉ số
BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn ra như
Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) EU -Việt Nam và sự hình
thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.
Chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý do
chính để khuyến khích các DN thành viên EuroCham đầu tư vào
Việt Nam. Các DN thành viên EuroCham cho rằng, FTA sẽ có tác
động rõ nhất ở ngành thương mại và sản xuất.

Ảnh minh họa
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng DN đánh giá khả
quan về tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm
năm trước. Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các DN
châu Âu đang đối mặt.
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Cụ thể, khảo sát yêu cầu các DN thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và
Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dung lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt
động kinh doanh của họ, 69% DN cho rằng, Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Mặt khác, cũng cần
lưu ý là phần lớn các DN phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ
thống pháp luật/hành chính (80%).
Triển vọng kinh doanh 6 tháng tới cũng duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên
mức trung bình với chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%. Ở quý này, cộng đồng DN
châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của FTA EU - Việt Nam. Ngoài ra, các DN có liên quan cho biết
họ tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Kế hoạch tuyển dụng và đầu tư tiếp tục tăng dù doanh thu và số lượng đơn hàng mong đợi giảm. 81%
số lượng DN dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời
tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các DN, với số lượng DN dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ
48% quý trước đến 55% quý này.
Tỷ lệ lạm phát dự đoán sẽ tăng trong khi triển vọng KTVM ổn định. Quý trước, các DN dự đoán tỷ lạm
phát giảm còn 3,68%, quý này đã tăng lên mức 4,26%. Các DN phản hồi phần nào tin tưởng vào triển
vọng KTVM, với 46% kỳ vọng ―Ổn định và cải thiện‖ (thấp hơn so với quý trước).
―Thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp tục tăng cao đến mức ấn tượng. Các DN thành viên thể hiện lòng
tin vững chắc vào tính khả thi của Hiệp định FTA EU – Việt Nam. Về phía EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp
tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và EU để đảm bảo Hiệp định sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các
DN thành viên của chúng tôi trong thời gian sắp tới‖ - Chủ tịch EuroCham, Bà Nicola Connolly cho biết.
Đỗ Lê

12. Business Climate Index is back to its 2011 levels – Vietnamplus, June 17
http://www.vietnamplus.vn/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-quay-tro-lai-muc-thinhvuong/265922.vnp

Chỉ số môi trƣờng kinh doanh quay trở lại mức thịnh vƣợng
Hạnh Nguyễn (vietnam+) lúc: 17/06/14 20:22

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
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―Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) quý II/2014 đã tăng từ mức 59 điểm quý trước lên 66 điểm, quay trở
lại giai đoạn thịnh vượng của năm 2011,‖ đó là kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI)
lần thứ 15, do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện vào tháng 5/2014.
Niềm tin “quay trở lại”
Kết quả này cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam tiếp tục gia tăng.
Theo Báo cáo đánh giá, xu hướng khả quan của chỉ số BCI có liên quan đến các đàm phán thương mại
đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng
Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Cuộc khảo sát đã yêu cầu doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác
trong khối ASEAN qua nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận
định là một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào
Việt Nam.
Tuy nhiên Báo cáo này cũng lưu ý, phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh
tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật-hành chính (80%).
Khảo sát cho thấy việc tăng kế hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng
kinh doanh góp phần quan trọng không kém vào sự gia tăng của chỉ số BCI.
Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik nhận định: ―Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng
của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực chúng ta nên trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta không quên mục
tiêu lớn, đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ ràng cho những doanh
nghiệp thành viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI.‖
Tăng đầu tƣ về cuối năm
Đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng tới tiếp tục duy trì ở mức khả quan, với số lượng phản hồi
tích cực đạt trên mức trung bình tương ứng chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương
mại Tự do châu Âu-Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống hải
quan điện tử sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Do đó, các doanh nghiệp cho biết kế hoạch tuyển dụng và đầu tư tiếp tục phát triển cho dù doanh thu
cũng như số lượng đơn hàng chưa đạt như mong đợi.
Cụ thể, 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu
hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dung của các doanh nghiệp, số lượng doanh
nghiệp dự tính tuyển thêm nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này, trong khi số lượng
doanh nghiệp dự tính giảm nhân sự chỉ còn 11% (quý trước là 15%.)
Kỳ vọng ổn định kinh tế vĩ mô
Bên cạnh đó các ý kiến được hỏi cũng cho rằng, tỷ lệ lạm phát dự đoán sẽ tăng trong khi triển vọng kinh
tế vĩ mô ổn định.
Quý trước các doanh nghiệp dự đoán tỷ lạm phát giảm còn 3,68%, tuy nhiên trong quý này đã tăng lên
mức 4,26%.
Song, các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với mức 46% kỳ vọng
―Ổn định và cải thiện‖ và 26% e ngại ―Tiếp tục suy thoái‖.
Khảo sát cũng yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá Hiệp định FTA sẽ ảnh hưởng tính cực nhất ở ngành
nghề nào, cho thấy 50% nhận định là ngành thương mại, 33% ngành sản xuất và 10% ngành dịch vụ.
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Chủ tịch EuroCham, bà Nicola Connolly nhấn mạnh, kết quả khảo sát là rất khả quan khi cho thấy Chỉ số
BCI tiếp tục tăng cao đến mức ấn tượng 66 điểm. Các doanh nghiệp thành viên đã thể hiện lòng tìn vững
chắc vào Hiệp định FTA khả thi.
―Về phía EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu để đảm
bảo Hiệp định sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi trong thời
gian sắp tới,‖ bà Nicola Connolly nói./.

13. European believe on Vietnam’s Investment environment – Tranportation newspaper,
June 18
http://giaothongvantai.com.vn/kinh-te/thi-truong/201406/chau-au-tin-tuong-moi-truong-dau-tuviet-nam-497717/

Châu Âu tin tƣởng môi trƣờng đầu tƣ Việt Nam
Cập nhật, 06:14, Thứ Tư, 18/06/2014 (GMT+7)
Kết quả khảo sát về chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) quý II/2014 tại Việt Nam cho thấy các
doanh nghiệp châu Âu đang gia tăng niềm tin vào môi trƣờng đầu tƣ Việt Nam.
Đồng loạt tăng mức đầu tƣ
Không chỉ nhận định tình hình kinh doanh hiện đại ổn định và tích cực, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam còn tin tưởng trong 6 tháng tới, tình hình kinh doanh tiếp tục duy trì mức ổn định (57% số doanh
nghiệp có phản hồi tích cực). Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29%
của quý trước xuống còn 21%.

Giữ vững niềm tin, các doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng đầu tư tại ViệtNam
Lý do để cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nhìn nhận khả quan vào triển vọng kinh doanh trong thời gian
tới ở Việt Nam bởi họ đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu - Việt
Nam (FTA). Doanh nghiệp thành viên EuroCham cho rằng, FTA có tác động rõ nhất ở ngành thương mại
và sản xuất, sau đó mới đến ngành dịch vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết, họ tin
tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS mà Việt Nam triển khai từ 1/4/2014 sẽ đem đến tác
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động hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp. Có tới 75% doanh nghiệp châu Âu đánh giá tích cực về
hệ thống hải quan điện tử này.

"Thật khả quan khi thấy chỉ số
BCI tiếp tục tăng cao đến mức ấn
tƣợng. Mức gia tăng 7 điểm cho
thấy các doanh nghiệp thành viên
thể hiện lòng tin vững chắc và
cam kết đầu tƣ lâu dài tại Việt
Nam, cũng nhƣ tin tƣởng vào
Hiệp định FTA khả thi”.

Ngay cả sau khi sự cố biểu tình quá khích dẫn đến thiệt hại cho
một số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, ông Csaba Bundik- Giám
đốc điều hành EuroCham cũng thay mặt các doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với Chính phủ
cũng như những doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố.
Tại cuộc gặp mặt với đại diện các cơ quan quản lý Việt Nam sau
Bà Nicola Connolly
sự cố, ông Csaba Bundik còn khẳng định, EuroCham sẽ cùng hỗ
Chủ tịch EuroCham
trợ, giúp đỡ trong mức có thể để cùng Chính phủ Việt Nam khắc
phục những khó khăn, để doanh nghiệp sớm quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đề nghị “gỡ vƣớng”
Đánh giá về lợi thế giá, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau, các doanh nghiệp châu Âu cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là
một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt
Nam.
Giám đốc điều hành Euro Cham, ông Csaba Bundik cho biết,
tuy chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng của năm 2011,
nhưng môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn còn những
vướng mắc mà doanh nghiệp châu Âu đang phải đối mặt và
mong muốn Chính phủ giúp tháo gỡ. Điển hình, 75% các
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phản hồi đánh giá Việt
Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng và 80% đánh giá
hệ thống pháp luật/hành chính còn nhiều phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Vì tăng niềm tin vào môi trƣờng đầu
tƣ, kinh doanh, 81% doanh nghiệp
châu Âu cho biết, sẽ giữ hoặc tăng
mức đầu tƣ trong 6 tháng tới. Đồng
thời, 55% số lƣợng doanh nghiệp dự
tính tăng nhân sự.

Các doanh nghiệp châu Âu cũng bày tỏ lo ngại với Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TTBLĐTBXH về việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang và sẽ ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của họ. 69% doanh nghiệp cho biết những quy định mới này có ảnh hưởng
đáng kể, trong đó 50% doanh nghiệp cho biết tác động là nghiêm trọng. Chỉ 16% doanh nghiệp phản hồi
rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ.

14. European firms in Vietnam has still many concerns – The SaigonTimes, June 17
http://www.thesaigontimes.vn/116390/Doanh-nghiep-chau-Au-tai-VN-van-nhieu-noi-lo.html

Doanh nghiệp châu Âu tại VN: vẫn nhiều nỗi lo
T.Thu
Thứ Ba, 17/6/2014, 20:07 (GMT+7)
(TBKTSG Online) – Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam đã tăng cao trong quí 2-2014, với Chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) đạt 66 điểm,
nhƣng họ cũng đang lo lắng trƣớc quy định liên quan đến lao động mƣớc ngoài, theo báo cáo
công bố hôm 17-6 của Phòng Thƣơng mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
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Một số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong một sự kiện kết nối doanh nghiệp tại TPHCM vào tháng 5-2014.
Ảnh: Thu Nguyệt
Theo kết quả khảo sát về BCI lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014, chỉ số BCI quí 2-2014 đã tăng từ
59 điểm trong quí trước lên 66 điểm.
Theo EuroCham, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn
ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
So với kết quả khảo sát quí trước, số lượng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đánh giá khả quan về
tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định là 44%, so với 45% quí trước và 43% cùng thời điểm năm
trước. Lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% xuống còn 21%. Triển vọng kinh doanh
trong 6 tháng tới cũng được đánh giá là khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên 57%, so với
quí trước 49% và năm trước 44%.
Các doanh nghiệp này cũng có kế hoạch đầu tư trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc
tăng mức đầu tư, tăng so với 78% của quí trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế
hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng,
từ 48% của quí trước đến 55% quí này, trong khi số lượng doanh nghiệp dự tính giảm nhân sự cũng
giảm.
Tuy nhiên, EuroCham cho biết hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu
tình phản đối Trung Quốc tại một số địa phương, và việc này có thể ảnh ưởng đến kết quả tổng quan của
khảo sát.
Cũng theo EuroCham, để duy trì xu hướng tích cực trên, Chính phủ Việt Nam cần giải đáp các vướng
mắc mà doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt. Và, một trong các vấn đề các doanh nghiệp này đang lo
ngại là quy định của Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài.
Cụ thể, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐCP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH (về việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam) đến
hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho rằng nghị định trên có ảnh hưởng đáng
kể. Chỉ 16% nói việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng, trong khi 50% cho biết vấn đề
này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Ngoài ra, khi đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau, kết quả khảo sát cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong
những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam. Phần
lớn các doanh nghiệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ
thống pháp luật/hành chính (80%).
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Đến nay, EuroCham đại diện cho hơn 800 doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, trong đó có nhiều doanh
nghiệp lớn trên thế giới, có văn phòng tại Hà Nội và TPHCM.

15. Confidence and business outlook of European companies in Vietnam increase
strongly – New Hanoi, June 17
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/691509/niem-tin-va-trien-vong-kinh-doanh-cuacac-dn-chau-au-tai-viet-nam-tang-manh

Niềm tin và triển vọng kinh doanh của các DN châu Âu tại Việt Nam tăng mạnh

(HNMO) - Ngày 17/6, Phòng Thƣơng mại Châu Âu (EuroCham) công bố kết quả khảo sát về Chỉ số
Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014.
Kết quả đáng mừng là niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục
gia tăng. Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước
lên 66 điểm quý này.
Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt
Nam.
Theo EuroCham, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn
ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu—Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu các
doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, cũng cần lưu ý là phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về
mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).

Ảnh minh họa.
Mặt khác, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các
doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá
ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dung lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho
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rằng Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi
cho rằng việc thiếu hụt lao đông tay nghề cao không ảnh hưởn,g trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ
tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Giám đốc điều hành EuroCham, Ông Csaba Bundik nhận định: ―Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng
của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực chúng ta nên trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta không quên mục
tiêu lớn—đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ ràng cho những doanh
nghiệp thành viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI. EuroCham sẽ tích cực nỗ lực
phối hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các doanh nghiệp thành viên
đang đối mặt, dù thuộc phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt
nhất có thể cho các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi‖.
Lan Hương

16. Taiwanese firms believe in investment environment in Vietnam – Thanhnien Online,
June 17
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140617/doanh-nghiep-dai-loan-tin-tuong-moi-truong-dautu-o-viet-nam.aspx

Doanh nghiệp Đài Loan tin tƣởng môi trƣờng đầu tƣ ở Việt Nam
17/06/2014 18:55

* 81% DN châu Âu dự định giữ hoặc tăng mức đầu tƣ tại Việt Nam
(TNO) Tại cuộc gặp gỡ đoàn doanh nghiệp (DN) và nhà báo Đài Loan đang có chuyến khảo sát ở các
tỉnh phía Nam vào ngày 17.6, bà Tsai Wan Chen, Hội trưởng Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại tỉnh Bình
Dương, khẳng định cộng đồng DN Đài Loan vẫn tiếp tục đầu tư ở Việt Nam.
Theo bà Chen, môi trường đầu tư ở Việt Nam rất tốt và sự vụ đáng tiếc hồi tháng 5 vừa qua chỉ do một
bộ phận xấu gây ra. Thay mặt DN Đài Loan, bà Chen mong muốn Chính phủ Việt Nam giải quyết nhanh
khó khăn cho các công ty, giám định thiệt hại sớm để DN phục hồi sản xuất hoàn toàn.
Cũng tại buổi gặp, ông Wu Hao Chin, Phó tổng giám đốc Công ty Maxim, một DN sản xuất nguyên phụ
liệu may mặc 100% vốn Đài Loan ở khu công nghiệp VSIP I (Bình Dương), cho biết đã được địa phương
cấp đất (cũng tại VSIP I) để tiếp tục hoạt động khi nhà máy cũ tạm ngưng sửa chữa. Hiện đã có 100
2
công nhân làm việc trong nhà xưởng mới rộng 1.000 m .
―Chúng tôi thấy môi trường đầu tư ở Việt Nam rất tốt nên không có ý định di dời nhà máy đi một nước
khác‖, ông Wu Hao Chin phát biểu với báo chí.
* Ngày 17.6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát chỉ số môi
trường kinh doanh (BCI) quý II.2014. Theo đó, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu
Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng từ 59 điểm của quý I lên 66 điểm của quý II.
EuroCham cho rằng, mức tăng trưởng này thể hiện rõ cam kết làm ăn dài lâu của DN châu Âu ở Việt
Nam nhờ triển vọng của Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng
kinh tế ASEAN vào 2015.
DN châu Âu tin tưởng rằng kinh doanh sẽ tốt hơn nữa trong 6 tháng tới; xu hướng tích cực trong kế
hoạch đầu tư cũng tăng trở lại khi có tới 81% DN dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư, so với 78% của quý
trước, vì thế tác động tốt tới kế hoạch tuyển dụng. Hiện EuroCham có 800 DN thành viên tại Việt Nam.
N.Trần Tâm
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17. Confidence and business outlook of European enterprises is increasing –
SaigonGiaiphong Online, June 17
http://sggp.org.vn/kinhte/2014/6/352473/

Niềm tin và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia
tăng
Thứ ba, 17/06/2014, 20:08 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 17-6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả
khảo sát về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014. Kết quả
cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu tiếp tục
gia tăng.
Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn tăng trưởng cao của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66
điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các DN châu Âu vào thị trường Việt
Nam. Một trong những yếu tố tạo nên tăng trưởng này chính là các đàm phán thương mại đang diễn ra
như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam, sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN
vào năm 2015. Các DN châu Âu đánh giá, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do chính để khuyến khích các DN thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Về triển vọng kinh doanh tích cực trong 6 tháng tới, được duy trì mức khả quan, số lượng phản hồi tích
cực đạt trên mức trung bình với chỉ số 57%, so với 49% của quý trước và 44% của năm trước. Xu hướng
tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu
tư, so với 78% quý trước.
Chủ tịch EuroCham, bà Nicola Connolly cho biết, thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp tục tăng cao đến
mức ấn tượng 66. Mức gia tăng 7 điểm nhấn mạnh những kết luận của khảo sát BCI quý trước. Các DN
thành viên thể hiện lòng tìn vững chắc vào FTA khả thi. Về phía EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác
với Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu để đảm bảo FTA sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các
DN thành viên của chúng tôi trong thời gian sắp tới.
Mỹ Hạnh

18. Many reasons make European firm to invest in Vietnam – Economy and Forecast,
June 18
http://kinhtevadubao.com.vn/tin-tuc-dau-tu/nhieu-ly-do-khien-doanh-nghiep-chau-au-dau-tu-vaoviet-nam-2419.html

Nhiều lý do khiến doanh nghiệp châu Âu đầu tƣ vào Việt Nam
Cập nhật lúc: 18/06/2014 00:00
EuroCham công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện
vào tháng 5 năm 2014. Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
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Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66
điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị
trường Việt Nam.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu các
doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, cũng cần lưu ý là phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về
mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém.
Tuy nhiên, EuroCham cũng lưu ý là hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc
biểu tình phản đối Trung Quốc tại một số địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng quan
của khảo sát.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng
phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các
doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt.
Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định
102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dung lao động nước ngoài làm việc tại
Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho rằng Nghị định trên có ảnh
hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi cho rằng việc thiếu hụt lao
động tay nghề cao không ảnh hưởng trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến
hoạt động kinh doanh của họ.
Triển vọng kinh doanh tích cực trong 6 tháng tới
Triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với
chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại
Tự do châu Âu - Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải
quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Xu hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng
mức đầu tư, so với 78% quý trước.
Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp, với số lượng
doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này trong khi số lượng
doanh nghiệp dự tính giảm nhân sự cũng giảm so với quý trước còn 11% (so với 15% quý trước).
Tuy nhiên, đây không phải là hệ quả từ việc tăng doanh thu đơn hàng, cụ thể là, số lượng doanh nghiệp
dự đoán đơn hàng tăng chỉ còn 64%, giảm so với 70% quý trước. Cùng thời điểm, số lượng doanh
nghiệp phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì ở mức thấp - 12% so với 15% của quý trước và 14%
(cách 2 quý trước).
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Lạm phát sẽ lại tăng
Quý trước, các doanh nghiệp dự đoán tỷ lạm phát giảm còn 3.68%, quý này đã tăng lên mức 4.26%. Các
doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 46% kì vọng ―Ổn định và cải
thiện‖ (thấp hơn so với quý trước) và 26% e ngại ―Tiếp tục suy thoái‖. Số lượng doanh nghiệp cho biết họ
e ngại suy thoái tăng nhẹ (so với 24% quý trước).
Khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá Hiệp định FTA sẽ ảnh hưởng tính cực nhất ở ngành nghề
nào, 50% cho rằng ngành thương mại, 33% ngành sản xuất và 10% ngành dịch vụ. Điều này củng cố
cho thông tin được đề cập trong phần đầu, FTA tác động lên các đa dạng ngành nghề khác nhau, không
chỉ đơn thuần ngành thương mại./.
An Nhi

19. Confidence in business outlook of European firms in Vietnam increase strongly –
Vietnam Economic News, June 18
http://ven.vn/vi-vn/niem-tin-trien-vong-kinh-doanh-cua-dn-chau-au-tai-viet-nam-tangmanh_t221c78n48501.aspx

Niềm tin của các DN châu Âu tại Việt Nam tăng mạnh
Cập nhật: 18/06/2014 - 09:34
(VEN) - Theo kết quả khảo sát về Chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) lần thứ 15 do EuroCham
thực hiện vào tháng 5/2014, chỉ số BCI quý II/2014 đã tăng từ mức 59 điểm quý trƣớc lên 66 điểm,
quay trở lại giai đoạn thịnh vƣợng của năm 2011. Điều này thể hiện rõ sự cam kết của các DN
châu Âu vào thị trƣờng Việt Nam.
So với kết quả khảo sát quí trước, số lượng DN châu Âu tại Việt Nam đánh giá khả quan về tình hình
kinh doanh duy trì mức ổn định là 44%, so với 45% quí trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Lượng
phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% xuống còn 21%. Triển vọng kinh doanh trong 6 tháng
tới cũng được đánh giá là khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên 57%, so với quí trước 49%
và năm trước 44%.

Ảnh: Minh họa - Nguồn VOV
Các DN này cũng có kế hoạch đầu tư trở lại, với 81% số lượng DN dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư,
tăng so với 78% của quí trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của
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các DN, với số lượng DN dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, trong khi số lượng DN dự tính giảm nhân sự
cũng giảm.
Theo EuroCham, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn
ra như Hiệp định Thương mại tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng kinh tế Đông
Nam Á (ASEAN) vào năm 2015. Khi đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác
trong khối ASEAN qua nhiều tiêu chí khác nhau, kết quả khảo sát cho thấy, chi phí nhân công thấp được
nhận định là một trong những lý do chính để khuyến khích các DN thành viên EuroCham đầu tư vào Việt
Nam. Nhưng cũng có điều đáng lưu ý là phần lớn các DN phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về
mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế Việt Nam, bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham cũng nhận định
rằng, Chính phủ đang đi đúng hướng trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Thời gian qua, Chính phủ
cũng đã phối hợp với EuroCham trong việc giải quyết những khuyến nghị được đề trong ―Sách trắng‖ mà
EuroCham công bố hàng năm, cụ thể như những vấn đề về thuế, nguồn nhân lực… Điều này đã giúp
các DN tăng niềm tin và thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Đánh giá về kết quả cuộc khảo sát này, Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik nhận định:
―Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực chúng ta nên trân trọng.
Tuy nhiên, chúng ta không quên mục tiêu lớn, đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại
lợi ích rõ ràng cho những DN thành viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI.
EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các
DN thành viên đang đối mặt, dù thuộc phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để đảm bảo một môi trường
kinh doanh tốt nhất có thể cho các DN thành viên của chúng tôi‖./.
Cộng đồng DN châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam. Đặc biệt, 75% số DN cho biết họ tin tưởng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sẽ có
tác động hiệu quả tích cực.
Nguyễn Hường

20. BCI of European firms in crease to 66 point – Vietnam Communist Party Online, June 17
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=10004&cn_id=658534

BCI của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng lên 66 điểm
16:28 | 17/06/2014]
(ĐCSVN) - Ngày 17/6, Phòng thƣơng mại châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả khảo sát về
chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) lần thứ 15. Kết quả
cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số BCI quý này đã trở về
giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý
trước lên 66 điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể
hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị
trường Việt Nam. Đồng thời, kết quả cho thấy xu hướng
khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán
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thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành
Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát đã yêu cầu các
doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, khảo sát cũng chỉ ra phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh
về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%). Về các yếu tố phát triển thị trường
củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào
tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng không kém. Tuy nhiên, lưu ý là hầu
hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại một số
địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng quan của khảo sát.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng
phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Tuy nhiên, nhóm khảo sát cũng nhấn mạnh để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải
đáp các vướng mắc mà các doanh nghiệp châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh
nghiệp thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TTBLĐTBXH về việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ,
69% doanh nghiệp phản hồi cho rằng Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ
hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi cho rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng trong
khi 50% cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ. Triển vọng kinh
doanh cũng duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với chỉ số
57%, so với quý trước 49% và năm trước là 44%.
Ngoài ra, ở quý này cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định
Thương mại Tự do châu Âu—Việt Nam. Các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống
Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).

21. European businesses belive in Vietnam – Anninhthudo online, June 18
http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Doanh-nghiep-chau-Au-van-tin-tuong-Viet-Nam/555789.antd

Doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng Việt
Nam
Thứ tư 18/06/2014 06:37

ANTĐ - Ngày 17-6, Phòng Thƣơng mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả
khảo sát về Chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014.
Theo đó, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên
66 điểm. Các đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu ÂuViệt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015 có tác động
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tích cực đến kết quả này. Bên cạnh đó, chi phí nhân công thấp vẫn là điểm hấp dẫn của Việt Nam.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp châu Âu vẫn đánh giá cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn kém, hệ thống
pháp luật/hành chính chưa cạnh tranh được với các nước khác.
Hà Linh

22. EuroCham: BCI in Vietnam increases at the highest points compared with one in last
three years – NDH, June 18
http://ndh.vn/eurocham-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-len-cao-nhat-3-nam-qua20140618115816474p145c151.news

Eurocham: Chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam lên cao nhất 3 năm qua
(NDH) Lưu ý là hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối
Trung Quốc tại một số địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng quan của khảo sát.
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường
Kinh doanh (BCI) tại Việt Nam lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5 năm 2014. Kết quả cho thấy niềm tin và
triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục gia tăng.

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Việt Nam đã tăng rất nhanh trong nửa đầu năm 2014
Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66
điểm quý này (50 điểm là điểm trung bình). Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các
doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam.
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh
doanh duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó,
lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
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Triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số
lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với chỉ
số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Xu hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại,
với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc
tăng mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích
cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng
của các doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự
tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến
55% quý này trong khi số lượng doanh nghiệp dự tính
giàm nhân sự cũng giảm so với quý trước còn 11% (so
với 15% quý trước).
Tuy nhiên, đây không phải là hệ quả từ việc tăng doanh thu đơn hàng, cụ thể là, số lượng doanh
nghiệp dự đoán đơn hàng tăng chỉ còn 64%, giảm so với 70% quý trước.
Tỷ lệ lạm phát dự đoán sẽ tăng trong khi triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định
Quý trước, các doanh nghiệp dự đoán tỷ lạm phát giảm còn 3.68%, quý này đã tăng lên mức 4.26%.
Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 46% kì vọng ―Ổn định và
cải thiện‖ (thấp hơn so với quý trước) và 26% e ngại ―Tiếp tục suy thoái‖. Số lượng doanh nghiệp cho
biết họ e ngại suy thoái tăng nhẹ (so với 24% quý trước).
Eurocham cho rằng xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang
diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu—Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có
yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh
tranh của Việt Nam so với các nước khác trong
khối ASEAN qua nhiều tiêu chí khác nhau. Kết
quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận
định là một trong những lý do chính để khuyến
khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham
đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, cũng cần lưu ý là phần lớn các doanh
nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh
tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống
pháp luật/hành chính (80%).
Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém. Tuy nhiên, lưu ý là hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc
biểu tình phản đối Trung Quốc tại một số địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả
tổng quan của khảo sát.
Hoàng Ly - Theo Eurocham
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23. European firms invest in Vietnam because of low labour cost – One world, June 18
http://motthegioi.vn/kinh-te/dn-chau-au-dau-tu-tai-viet-nam-vi-chi-phi-nhan-cong-thap79369.html

DN Châu Âu đầu tƣ tại Việt Nam vì chi phí nhân công thấp
Một Thế Giới - 11:42 18-06-2014
Theo kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15 do Phòng Thƣơng mại
châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tiến hành, các doanh nghịệp châu Âu đánh giá Việt Nam kém
cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và
hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
DN Châu Âu đầu tƣ vào Việt Nam chủ yếu
vì chi phí nhân công thấp
Ngày 17.6, Phòng Thương mại châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả
khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh
(BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5 năm
2014.
Kết quả khảo sát cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tiếp
tục gia tăng. Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý
trước lên 66 điểm quý này.
Trong đó, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan được cho là liên quan đến các đàm phán thương
mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu—Việt Nam và sự hình thành Cộng
đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Cuộc khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác
trong khối ASEAN qua nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận
định là một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào
Việt Nam.
Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng
(75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém.
Hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại
một số địa phương.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước.
Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%. Tuy nhiên, để duy trì
xu hướng tích cực này, cơ quan tiến hành khảo sát khuyên nghị Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các
vướng mắc mà các doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt.
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Cùng với đó, triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức
trung bình với chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại
Tự do châu Âu—Việt Nam. Đánh giá về Hiệp định FTA sẽ ảnh hưởng tính cực nhất ở ngành nghề nào,
thì 50% doanh nghiệp cho rằng đó là ngành thương mại, 33% cho rằng ngành sản xuất và 10% ngành
dịch vụ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS
sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Kế hoạch tuyển dụng và Đầu tư tiếp tục phát triển dù doanh thu và số lượng đơn hàng mong đợi giảm.
Xu hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng
mức đầu tư, so với 78% quý trước.
Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp, với số lượng
doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này, trong khi số lượng
doanh nghiệp dự tính giàm nhân sự cũng giảm so với quý trước còn 11% (so với 15% quý trước).
Tỷ lệ lạm phát cũng được dự đoán sẽ tăng. Nếu ở quý trước, các doanh nghiệp dự đoán tỷ lạm phát
giảm còn 3,68%, quý này đã tăng lên mức 4,26%.
―Thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp tục tăng cao đến mức ấn tượng 66. Mức gia tăng 7 điểm nhấn
mạnh những kết luận của khảo sát BCI quý trước. Các doanh nghiệp thành viên thể hiện lòng tin vững
chắc vào Hiệp định FTA khả thi. Về EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và
Liên minh châu Âu để đảm bảo Hiệp định sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các doanh nghiệp thành
viên của chúng tôi trong thời gian sắp tới‖ - Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham cho biết.
Duyên Duyên

24. 69% EuroCham’s enterprises think that Circular No 3 on foreign staff and experts
impact to their business – NDH, June 18
http://ndh.vn/69-dn-eurocham-cho-rang-thong-tu-03-ve-lao-dong-nuoc-ngoai-anh-huong-denkqkd-20140618121635457p4c147.news

69% DN Eurocham cho rằng Thông tƣ 03 về lao động nƣớc ngoài ảnh hƣởng đến
KQKD
(NDH) Theo quy định hiện nay, lao động nƣớc ngoài chỉ đƣợc cấp giấy phép nếu đáp ứng cả hai
điều kiện một lúc là 5 năm kinh nghiệm và 4 năm trình độ đại học.
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát cho thấy các doanh
nghiệp Châu Âu quan ngại về tác động của Nghị định 102 và Thông tư 03 về việc sử dụng lao động
nước ngoài.
Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định
102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dung lao động nước ngoài làm việc tại
Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho rằng Nghị định trên có ảnh
hưởng đáng kể.
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Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ
16% phản hồi cho rằng việc thiếu hụt lao động
tay nghề cao không ảnh hưởng trong khi 50%
cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng
đến hoạt động kinh doanh của họ.
Nội dung của thông tƣ 03
Nội dung Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Bộ luật lao động về lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Người lao động nước ngoài là chuyên gia phải có ít nhất 5 năm làm việc trong chuyên ngành
được đào tạo phù hợp với vị trí công việc dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam và có văn bản xác nhận là
chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
Quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Nghị định
102/2013/NĐ-CP quy định bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động, giấy chứng nhận sức khỏe,
văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật...
Trong đó, riêng về văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ
thuật, Thông tư 03 hướng dẫn cụ thể, đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều
hành thì phải có một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm:
giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước
ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc
điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác
nhận.
Còn đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ
chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít
nhất 5 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc dự kiến sẽ làm việc
tại Việt Nam. Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại
nước ngoài công nhận.
Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng
minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về
việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 1 năm. Giấy tờ chứng minh đã có ít
nhất 3 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc dự kiến sẽ
làm việc tại Việt Nam.
2 trƣờng hợp cấp lại giấy phép lao động
Ngoài hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư
03 cũng quy định 2 trường hợp cấp lại giấy phép lao động gồm: 1- Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng; 2Thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động đã cấp: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ
chiếu; địa điểm làm việc.
Thông tư cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức
tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về việc
tuyển và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.
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Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2014.
Hoàng Ly

25. EuroCham: BCI in Vietnam is back to its 2011 levels – ANTV, June 18
http://antv.gov.vn/kinhte/eurocham-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-vn-tro-lai-giai-doan-thinhvuong/49293.html

Cập nhật: 14:55, Thứ 4, 18/06/2014

EuroCham: Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh VN trở lại giai đoạn thịnh vƣợng
(ANTV) -Ngày 17/6, Phòng Thƣơng mại Châu Âu (EuroCham) công bố kết quả khảo
sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014.
Theo Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) tại Việt Nam quý 2 của EuroCham
khẳng định quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm (quý trước) lên
66 điểm quý này.
Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường
Việt Nam.
Theo EuroCham, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang
diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu—Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng
Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.

Kết quả khảo sát BCI vừa được EuroCham thực hiện kết quả
tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm quý này. (Ảnh minh họa)
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu
các doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN
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qua nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong
những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Chủ tịch EuroCham, Bà Nicola Connolly cho biết: ―Thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp tục tăng
cao đến mức ấn tượng 66. Mức gia tăng 7 điểm nhấn mạnh những kết luận của khảo sát BCI quý
trước. Các doanh nghiệp thành viên thể hiện lòng tin vững chắc vào Hiệp định FTA khả thi.
EuroCham sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu để đảm bảo Hiệp định
sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi trong thời gian sắp
tới‖.
Còn theo Giám đốc điều hành EuroCham, Ông Csaba Bundik nhận định: ―Chỉ số BCI trở lại giai
đoạn thịnh vượng của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực chúng ta nên trân trọng. Tuy nhiên, chúng
ta không quên mục tiêu lớn—đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ
ràng cho những doanh nghiệp thành viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI.
EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc
mà các doanh nghiệp thành viên đang đối mặt, dù thuộc phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để
đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt nhất có thể cho các doanh nghiệp thành viên của chúng
tôi‖.

BT
26. BCI of European enterprises increase positively – Nhan Dan online, June 18
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/23535702-chi-so-kinh-doanh-cua-cac-doanhnghiep-chau-au-tai-viet-nam-tang-truong-kha-quan.html

Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng trƣởng khả quan
Thứ tư, 18/06/2014 - 02:58 PM (GMT+7)

Chỉ số BCI, tăng từ 59 điểm quý trước, lên 66 điểm quý 2.
NDĐT- Ngày 17-6, tại TP Hồ Chí Minh, EuroCham công bố kết quả khảo sát về Chỉ số môi trƣờng
kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014. Kết quả cho thấy, niềm tin và triển vọng
kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
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Chỉ số BCI quý 2 đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước, lên 66 điểm
quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường
Việt Nam. Kết quả khả này liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương
mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN), vào
năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu các
doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua
nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý
do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, cũng cần lưu ý, phần lớn các doanh nghiệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về
mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy, việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém.
Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các
doanh nghiệp Châu Âu đang đối mặt, như khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá ảnh
hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho
rằng Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi
cho rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng, trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ
tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Triển vọng kinh doanh trong sáu tháng tới được dự báo duy trì mức khả quan, số lượng phản hồi tích
cực đạt trên mức trung bình, với chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương
mại Tự do châu Âu - Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống
Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik nhận định: Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng
của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, không được quên mục tiêu lớn - đó là đạt được Hiệp
định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ ràng cho những doanh nghiệp thành viên, từ đó có thể
duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI. EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với Chính phủ Việt Nam
nhằm giải đáp những vướng mắc mà các doanh nghiệp thành viên đang đối mặt, dù thuộc phạm vi thỏa
thuận FTA hay không, để bảo đảm một môi trường kinh doanh tốt nhất có thể cho các doanh nghiệp
thành viên.
THIÊN HƢƠNG

27. EuroCham is confident in business outlook in Vietnam – Business Magazine, June 18
http://thoibaokinhdoanh.vn/eurocham-tin-tuong-trien-vong-kinh-doanh-o-viet-nam.html

EuroCham tin tƣởng triển vọng kinh doanh ở Việt Nam
18/06/2014
(Thời báo Kinh Doanh) - Ngày 17/6, Hiệp hội DNchâu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết
quả khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15.
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Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia tăng, trong đó
chỉ số BCI quý II/2014 tăng lên 66 điểm so với quý trước là 59 điểm, đồng thời trở lại giai đoạn thịnh
vượng của năm 2011.
Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của DN châu Âu vào thị trường
Việt Nam.
Số lượng DN đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì
mức ổn định 44%, so với quý trước là 45% và cùng kỳ năm 2013
là 43%; đồng thời lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng
kể từ 29% còn 21%.
Bên cạnh đó, triển vọng kinh doanh duy trì ở mức khả quan với
số lượng phản hồi tích cực trên mức trung bình đạt chỉ số 57%,
so với quý trước là 49% và năm 2013 là 44%. Ngoài ra, xu
hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư trở lại tăng lên với tỷ lệ 81%
lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư.
Ở quý này, cộng đồng DN châu Âu cho biết đặt kỳ vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại
Tự do châu Âu - Việt Nam cũng như thể hiện sự tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ
mang lại tác động hiệu quả.
Lê Minh

28. European firms come to Vietnam due to low labour cost – Dan Tri, June 18
http://dantri.com.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-den-viet-nam-vi-lao-dong-re-889872.htm

Doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam vì lao động rẻ
(Dân trí) - Báo cáo của EuroCham mới đây đã hé lộ một trong những lý do chính để khuyến khích các
doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam chính là do chi phí nhân công thấp.
Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 15 của Phòng Thương mại châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) vừa công bố mới đây cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng
doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục gia tăng.
Theo đó, chỉ số BCI quý này đã trở về mức cao của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm.
Theo EuroCham, mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào
thị trường Việt Nam. Xu hướng khả quan của chỉ số BCI được cho là có liên quan đến các đàm phán
thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành
Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào
năm 2015.
Đáng chú ý, báo cáo của EuroCham đã hé lộ
một trong những lý do chính để khuyến khích
các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư
vào Việt Nam chính là do chi phí nhân công
thấp.
Mặc dù vậy, do thiếu hụt lao động tay nghề cao
nên có tới 50% doanh nghiệp được hỏi đã nhận
định yếu tố này tác động nghiêm trọng đến hoạt
động kinh doanh của họ, chỉ có 16% là phản hồi không ảnh hưởng.
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Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp này lại đánh giá Việt Nam đang kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ
tầng và hệ thống pháp luật/hành chính so với các nước khác
trong khối ASEAN.
Về kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, báo cáo cho thấy, xu hướng
tích cực trong kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu
đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc
tăng mức đầu tư, so với tỷ lệ 78% quý trước. Xu hướng tích cực
này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các doanh
nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục
tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này trong khi số lượng
doanh nghiệp dự tính giàm nhân sự cũng giảm so với quý trước
còn 11% (so với 15% quý trước).
Cũng qua đợt khảo sát này, một số doanh nghiệp vẫn phản hồi tâm lý e ngại về ổn định kinh tế vĩ mô
(chiếm 26% phản hồi) và lo lắng kinh tế sẽ suy thoái./ Bích Diệp

29. Confidence and business outlook of European increase continuously – Thanh tra,
June 18
http://thanhtra.com.vn/mobile/mdetail.aspx?id=73851

Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia tăng
18/06/2014 09:25
(Thanh tra) - Đó là kết quả khảo sát Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15 của các doanh
nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam quý II/2014 do Phòng Thƣơng mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) khảo sát và công bố hôm qua (17/6), tại TP Hồ chí Minh.
Kết quả khảo sát cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia
tăng. Chỉ số BCI quý II đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66
điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các DN châu Âu vào thị trường Việt
Nam.
Báo cáo cho rằng, xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn
ra như Hiệp định Thương mại tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông
Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu các
DN đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua nhiều tiêu chí
khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý do chính để
khuyến khích các DN thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, cũng cần lưu ý là phần lớn các DN phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở
hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế
hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng
không kém.
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So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng DN đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì mức
ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng phản hồi
không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các DN
châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các DN thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định
102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dung lao động nước ngoài làm việc tại
Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% DN phản hồi cho rằng Nghị định trên có ảnh hưởng
đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi cho rằng việc thiếu hụt lao đông
tay nghề cao không ảnh hưởng, trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt
động kinh doanh của họ - Báo cáo khuyến nghị.

Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia tăng. Ảnh: Trần Quý
Ở quý này, cộng đồng DN châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại tự do
châu Âu - Việt Nam. Ngoài ra, các DN có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử
VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Kế hoạch tuyển dụng và đầu tư tiếp tục phát triển dù doanh thu và số lượng đơn hàng mong đợi giảm.
Xu hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng DN dự định giữ hoặc tăng mức đầu
tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng của các
DN, với số lượng DN dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước đến 55% quý này trong khi số
lượng DN dự tính giảm nhân sự cũng giảm so với quý trước còn 11% (so với 15% quý trước).
Tuy nhiên, đây không phải là hệ quả từ việc tăng doanh thu đơn hàng, cụ thể là, số lượng DN dự đoán
đơn hàng tăng chỉ còn 64%, giảm so với 70% quý trước. Cùng thời điểm, số lượng do DN phản hồi dự
đoán đơn hàng giảm duy trì ở mức thấp - 12% so với 15% của quý trước và 14% (cách 2 quý trước).
Quý trước, các DN dự đoán tỷ lạm phát giảm còn 3.68%, quý này đã tăng lên mức 4.26%. Các DN phản
hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 46% kì vọng "Ổn định và cải thiện" (thấp hơn so
với quý trước) và 26% e ngại "Tiếp tục suy thoái". Số lượng DN cho biết họ e ngại suy thoái tăng nhẹ (so
với 24% quý trước).
Khảo sát yêu cầu các DN đánh giá Hiệp định FTA sẽ ảnh hưởng tính cực nhất ở ngành nghề nào, 50%
cho rằng ngành thương mại, 33% ngành sản xuất và 10% ngành dịch vụ. Điều này củng cố cho thông tin
được đề cập trong phần đầu, FTA tác động lên các ngành nghề khác nhau, không chỉ đơn thuần ngành
thương mại.
"Thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp tục tăng cao đến mức ấn tượng 66 điểm. Mức gia tăng 7 điểm
nhấn mạnh những kết luận của khảo sát BCI quý trước. Các DN thành viên thể hiện logng tin vững chắc
vào Hiệp định FTA khả thi. Về phía EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và
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Liên minh châu Âu để đảm bảo Hiệp định sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các DN thành viên của
chúng tôi trong thời gian sắp tới", Chủ tịch EuroCham, bà Nicola Connolly cho biết.
Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik nhận định: "Chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng
của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực chúng ta nên trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta không quên mục
tiêu lớn đó là đạt được Hiệp định FTA khả thi và hiệu quả, đem lại lợi ích rõ ràng cho những DN thành
viên, từ đó có thể duy trì tiến trình khả quan của chỉ số BCI. EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với
Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các DN thành viên đang đối mặt, dù thuộc
phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt nhất có thể cho các DN
thành viên của chúng tôi".
Trần Quý

30. EuroCham give positive assessment with business outlook in Vietnam – Tap chi kinh
doanh, June 19
http://tapchicongthuong.vn/niem-tin-va-trien-vong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-chau-au-tai-viet-namtiep-tuc-gia-tang-2014061904293207p12c15.htm
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Niềm tin và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục
gia tăng
Ngày 17/6/2014,Phòng Thƣơng mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả
khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5/2014. Kết quả
cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
tiếp tục gia tăng.
Chỉ số BCI quý II/2014 đã trở về giai đoạn
thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm
quý trước lên 66 điểm quý này. Mức tăng
trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của
các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt
Nam. Sự tăng trưởng này liên quan đến các
đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp
định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt
Nam và sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.
Chủ tịch EuroCham, bà Nicola Connolly cho
biết: ―Thật khả quan khi thấy Chỉ số BCI tiếp
tục tăng cao đến mức ấn tượng 66. Mức gia
tăng 7 điểm, nhấn mạnh những kết luận của khảo sát BCI quý trước. Các doanh nghiệp thành viên thể
hiện lòng tin vững chắc vào Hiệp định FTA khả thi. Về phía EuroCham, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với
Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu để đảm bảo Hiệp định sẽ đem lại các lợi ích thực tiễn cho các
doanh nghiệp thành viên của chúng tôi trong thời gian sắp tới‖.
Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik bày tỏ: ―EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với
Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các doanh nghiệp thành viên đang đối mặt, dù
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thuộc phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt nhất có thể cho các
doanh nghiệp thành viên của chúng tôi‖.
Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng
phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các
doanh nghiệp châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá
ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho
rằng Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi
cho rằng việc thiếu hụt lao đông tay nghề cao không ảnh hưởng, trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ
tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ.
Triển vọng kinh doanh tích cực trong 6 tháng tới
Triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với
chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%.
Ở quý này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại
Tự do châu Âu - Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải
quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).
Xu hướng tích cực ở kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng
mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dụng
của các doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý trước
đến 55% quý này, trong khi số lượng doanh nghiệp dự tính giảm nhân sự cũng giảm so với quý trước
còn 11% (so với 15% quý trước).
Các doanh nghiệp châu Âu cho biết, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý do
chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Phan Tâm

31. Need more advantages – Saigon Investment, June 19
http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20140618/Can-them-loi-the.aspx

Cần thêm lợi thế
Ngày 17-6, Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) công bố kết quả khảo sát về chỉ số môi trường kinh
doanh (BCI) lần thứ 15 thực hiện vào tháng 5-2014.
Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng DN châu Âu tiếp tục gia tăng. Chỉ số
BCI quý II đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm. Mức
tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các DN châu Âu vào thị trường Việt Nam.
EuroCham cho rằng xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang
diễn ra như hiệp định thương mại tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành cộng đồng kinh tế
ASEAN. Với xu hướng hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, cuộc khảo sát có yêu cầu
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các DN đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua nhiều tiêu
chí khác nhau.
Kết quả cho thấy chi phí nhân công thấp được nhận
định là một trong những lý do chính để khuyến khích
các DN thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.
Mặc khác cũng cần lưu ý là phần lớn DN phản hồi
đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về cơ sở hạ tầng
và hệ thống pháp luật/hành chính.
Nhìn vào kết quả cuộc khảo sát có thể thấy cho đến
nay Việt Nam vẫn đang có lợi thế về chi phí nhân
công thấp so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Tuy nhiên, không ít chuyên gia từng nhận định đã đến lúc Việt Nam cần tìm ra cho mình những lợi thế
thu hút đầu tư khác, mang tính bền vững và dài hạn hơn, chi phí nhân công sẽ không thể mãi là lợi thế,
vì rồi sẽ có nước chi phí còn thấp hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ lấy cái gì để thu hút các nhà đầu tư nước
ngoài?
Trở lại kết quả cuộc khảo sát của EuroCham, có tới 75% DN cho rằng Việt Nam kém cạnh tranh về cơ
sở hạ tầng và 80% nhấn mạnh đến điểm yếu trong hệ thống pháp luật/hành chính. Những đánh giá này
cũng chính là những lưu ý quan trọng để chúng ta có những đầu tư, cải tiến mạnh mẽ, nhất là trong bối
cảnh cánh cửa hội nhập đang mở ra khá sâu rộng. Nếu không nhanh chóng cải thiện, Việt Nam có thể sẽ
mất nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài.
Thực ra, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay cải tiến hệ thống pháp luật/hành chính không chỉ giúp hỗ trợ
trong việc thu hút đầu tư nước ngoài mà còn có tác dụng nội tại với các DN trong nước khi công cuộc
cạnh tranh đang ngày càng bình đẳng hơn, sân chơi chung đang rộng hơn.
Nếu có cơ sở hạ tầng tốt hỗ trợ, các DN nội như có thêm nền tảng, thêm sức mạnh sản xuất, kinh doanh
và cả xuất khẩu hàng hóa ra khu vực và thế giới.
Đức Mạnh
32. European firms gave high evaluation for business outlook in Vietnam – Dau tu Chung khoan,
June 19
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/doanh-nghiep-chau-au-danh-gia-cao-trien-vong-kinh-doanh-tai-vietnam-97598.html

Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao triển vọng kinh doanh tại
Việt Nam
(ĐTCK) Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trƣờng kinh doanh (BCI) lần
thứ 15 vừa đƣợc Phòng Thƣơng mại và công nghiệp châu Âu
(EuroCham) công bố mới đây cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh
doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục
gia tăng.
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Chỉ số BCI đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước, lên 66 điểm quý
này. Mức tăng trưởng này thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường
Việt Nam.
Theo báo cáo khảo sát, tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực. Kết quả khảo sát cho thấy, so
với quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định
44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, số doanh nghiệp phản hồi
không khả quan đã giảm đáng kể từ 29%, còn 21%.
Tuy nhiên, báo cáo khuyến cáo, để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý
giải quyết các vướng mắc mà các doanh nghiệp châu Âu đang đối mặt. Cụ thể, đánh giá về ảnh
hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh, 69% doanh nghiệp cho rằng, Nghị định trên
có ảnh hưởng đáng kể, trong đó, 50% cho biết, vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh
doanh của họ. Chỉ có 16% cho rằng, việc thiếu hụt lao đông tay nghề cao không ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, báo cáo BCI của Eurocham cũng chỉ ra rằng, phần lớn các doanh nghịệp đánh giá Việt
Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%).
Theo báo cáo của Euro Cham, trong quý này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kỳ vọng cao vào tính
khả thi của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam. Trong đó 50% doanh nghiệp
cho rằng, FTA sẽ tác động tính cực nhất đối với ngành thương mại, 33% đối với ngành sản xuất và
10% vào ngành dịch vụ. Ngoài ra, 75% doanh nghiệp có liên quan cho biết, họ tin tưởng hệ thống Hải
quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả .
Dự báo về triển vọng kinh doanh trong 6 tháng tới, có 57% số doanh nghiệp được khảo sát có phản hồi
tích cực, cao hơn so với mức 49% của quý trước và 44% của năm ngoái.
Về kế hoạch tuyển dụng và đầu tư, 81% doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu tư so với 78%
quý trước, số doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng cũng tăng từ 48% quý trước, lên 55% quý này, trong
khi số lượng doanh nghiệp dự định giảm nhân sự giảm còn 11%, với 15% của quý trước.
Hiếu Minh

33. BCI of European firms: increase confidence – Business Forum, June 22
http://dddn.com.vn/doanh-nghiep/khao-sat-chi-so-kinh-doanh-cua-dn-chau-au-tai-vn-gia-tang-niem-tin2014061905084271.htm

Chủ Nhật, 22/06/2014 - 06:15

Khảo sát chỉ số kinh doanh của DN
Châu Âu tại VN: Gia tăng niềm tin
(DĐDN) - EuroCham vừa công bố kết quả khảo
sát về Chỉ số Môi trƣờng Kinh doanh (BCI) lần
thứ 15 đƣợc thực hiện vào tháng 5 năm 2014. Kết
quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh
của cộng đồng DN Châu Âu với thị trƣờng VN
tiếp tục gia tăng.
Theo Eurocham, chỉ số BCI lần này đã trở về giai
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đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm quý này. Xu hướng khả quan
này phần nào chịu sự ảnh hưởng của các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định FTA
EU—VN đang đi đến hồi kết thúc cũng như sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào
năm 2015 đang đến gần…
Ổn định và tích cực
EuroCham cho biết, số lượng phản hồi tích đến hoạt động của DN tích cực đạt trên mức trung bình với
chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước 44%. Ở quý này, cộng đồng DN Châu Âu đặt kì vọng
cao vào tính khả thi của Hiệp định FTA EU—VN.
Trên thực tế, không chỉ có các DN châu Âu gia tăng niềm tin với môi trường kinh doanh ở VN mà hầu hết
cácnhà đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… đều đánh giá cao những nỗ lực của
Chính phủ VN trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh môi trường kinh doanh VN. Đặc biệt gần đây, tại
Diễn đàn DN VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra năm nhóm chính sách, giải pháp của Chính
phủ, Thủ tướng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng hơn, minh bạch
hơn, bình đẳng hơn, cạnh tranh hơn, phù hợp với tinh thần kinh tế thị trường và phù hợp với các cam kết
hội nhập quốc tế, thông lệ quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh chủ trương ―tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
cộng đồng DN hoạt động sản xuất, kinh doanh‖.
Báo cáo khảo sát động thái DN của VCCI gần đây cũng cho thấy tình hình kinh doanh của DN có nhiều
khả quan, có 50,7% DN có kế hoạch giữ nguyên quy mô kinh doanh trong năm 2014, 42,5% DN sẽ mở
rộng quy mô kinh doanh và 6,7% có thể giảm quy mô kinh doanh, chỉ có 0,1% DN có thể sẽ phải tạm
ngừng hoạt động.
Trở lại với chỉ số BCI, có thể thấy rất rõ những giải pháp cụ thể mà Chính phủ cùng các Bộ, ngành của
VN đang thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh môi trường đầu tư đã có những tác động rất rõ
nét tới tâm lý các nhà đầu tư châu Âu. Bằng chứng là so với kết quả khảo sát quý I năm 2014, số lượng
DN đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43%
cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn
21%.
Chính phủ cần tăng cƣờng giải pháp
Tuy nhiên, theo các DN để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng
mắc mà các DN Châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các DN đánh giá ảnh hưởng của
Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động nước
ngoài làm việc tại VN đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% DN phản hồi cho rằng Nghị định trên có
ảnh hưởng đáng kể. 50% số DN được hỏi cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động
kinh doanh.
Hơn nữa, các nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về tỉ lệ lạm phát. Còn nhớ, ở quý trước các
DN châu Âu dự đoán tỷ lạm phát giảm còn 3.68%, tuy nhiên sang quý này con số này đã tăng lên mức
4.26%. Điều này không phải bây giờ mới được dự báo mà thực tế ngay từ đầu năm nhiều tổ chức tài
chính cũng đã có cùng chung nhận định, chẳng hạn, ngân hàng HSBC dự báo tỉ lệ lạm phát năm 2014
của VN ở mức 6,5%. HSBC cho rằng, áp lực lạm phát tại VN lại thường có tính chất mùa vụ. Trong
những tháng hè sắp tới, đặc biệt là tháng 8 và tháng 9 theo xu hướng sẽ có áp lực lạm phát cao bắt
nguồn từ học phí, chi phí sức khoẻ và giá điện tăng cao hơn.
Theo ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham, chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng của
năm 2011 là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng ta không quên mục tiêu lớn - đó là đạt được Hiệp
định FTA khả thi và hiệu qủa.
Quốc Anh
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34. Business environment in Vietnam is back to its 2011 levels – Infonet, June 18
http://infonet.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-quay-lai-thoi-thinh-vuong-post135061.info

Môi trƣờng kinh doanh Việt Nam quay lại thời thịnh vƣợng
Chỉ số môi trƣờng kinh doanh (BCI) quý II/2014 tăng 7 điểm so với quý I, lên mức 66 điểm. 81%
doanh nghiệp châu Âu muốn tiếp tục đầu tƣ tại Việt Nam…
EuroCham vừa công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện
trong quý II/2014.

Lao động giá rẻ vẫn là lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam
Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia
tăng. Chỉ số BCI quý II/2014 đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm lên 66 điểm.
Chi phí nhân công thấp vẫn được đa số các doanh nghiệp châu Âu đánh giá là điểm cộng cho quyết định
đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng thiếu, yếu và hệ thống pháp luật hành chính kém cạnh
tranh lại là những điểm trừ khiến các doanh nghiệp EU phàn nàn.
Tuy vậy, điều này cũng không ngăn trở các doanh nghiệp EU quyết định tiếp tục và mở rộng đầu tư tại
Việt Nam. Theo khảo sát của EuroCham, 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc tăng mức đầu
tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển dung của các
doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp tuyển thêm nhân sự tăng từ 48% lên 55%...
Giám đốc điều hành EuroCham, Ông Csaba Bundik nhận định, ―chỉ số BCI trở lại giai đoạn thịnh vượng
của năm 2011 là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng ta không quên mục tiêu lớn là đạt được thỏa
thuận đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA EU—Việt Nam. EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối
hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các doanh nghiệp thành viên đang đối
mặt, dù thuộc phạm vi thỏa thuận FTA hay không, để đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt nhất có
thể‖.
Trƣờng Giang
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35. Business Climate in Vietnam is the best during 3 years – Nhip cau dau tu, June 23
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=20387

Môi trƣờng kinh doanh tại Việt Nam tốt nhất trong 3 năm qua
Tác giả: PV-NCĐT

23/06/2014 12:18

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát về Chỉ số Môi
trường Kinh doanh (BCI) tại Việt Nam lần thứ 15. Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của
cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.
Chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66
điểm quý này (50 điểm là điểm trung bình).
So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh
duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng
phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.
Triển vọng kinh doanh duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với
57%, so với quý trước 49% và năm trước là 44%.
Xu hướng là tích cực khi kế hoạch đầu tư đã trở lại, với 81% số lượng doanh nghiệp dự định giữ hoặc
tăng mức đầu tư, so với 78% quý trước. Xu hướng tích cực này đồng thời tác động đến kế hoạch tuyển
dụng của các doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp dự tính tăng nhân sự tiếp tục tăng, từ 48% quý
trước lên 55% quý này trong khi số lượng doanh nghiệp dự tính giảm nhân sự cũng giảm so với quý
trước còn 11% (so với 15% quý trước).
Tỉ lệ lạm phát dự đoán sẽ tăng trong khi triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định. Quý trước, các doanh nghiệp
dự đoán tỉ lạm phát giảm còn 3,68%, quý này đã tăng lên mức 4,26%.
Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 46% kỳ vọng ổn định và
cải thiện (thấp hơn so với quý trước) và 26% e ngại tiếp tục suy thoái. Số lượng doanh nghiệp cho biết
họ e ngại suy thoái tăng nhẹ (so với 24% quý trước).
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