Press Release
RESULTS OF QUARTER 3 BUSINESS CLIMATE INDEX (BCI) SURVEY
Released on 18 October 2016
European Businesses confident about the current conditions and the future of the Vietnamese Market.
EuroCham has released the results of Business Climate Index (BCI) for Quarter 3 – 2016.
The index is 86, increased 10 points from 77 of last quarter
---The sentiment of European business in Vietnam when it comes to the conditions for business in the
Vietnamese market in the last quarter is very positive. According to the responses to the latest EuroCham
Business Climate Index (BCI) survey, 71.5% of the respondents described their current business situation as
“excellent” and “good”. Only 5.5% classified the present state of the market as “not good”, while there were
no responses describing it as “very poor”.
Chart 1 Current business situation

For the future, a positive perception is also what the results indicate, with 16.5% of responses being
“excellent” and 64.2% “good”, in regards to Question 2: Based on the business performance of recent
Quarters, what is the Business Outlook for your Enterprise in the next quarter?. Only 2.7% of responses
were negative.
Chart 2 Business Outlook for next quarter

In regards to the macroeconomic outlook for Vietnam in the next quarter, EuroCham members are confident
that macroeconomic stability is likely to continue, with almost 60% of the respondents expecting
“stabilisation and improvement”. Only 4.6% of respondents expected deterioration. The number of
respondents that expect no change in the country’s macroeconomic outlook suffered a 3.2% increase from
last quarter and is now close to the 40% mark.
In regards to headcount, the number of businesses expecting to maintain the current size of their workforce
was roughly 42%, decreasing 8% when compared to last quarter. On the other hand, around 52% declared

their intention to increase their number of employees, of which approximately 16% said to be willing to hire
significantly in the near future. The number of businesses manifesting intention to reduce their number of
employees was only 2.8%.
Chart 3 Expected headcount in the next quarter

Most responding businesses intend to maintain their level of investment in the country, with this group
representing roughly 41% of the total. However, those who intend to increase their investment are not far
away from the latter number with 39% willing to invest more, and 17% planning to invest significantly as
the results show. Divesting businesses were marginal, with less than 1% stating their intention to do so, a
marked drop from 7% last quarter.
Chart 4 Expected Investment plan in the next quarter

This EuroCham BCI included a new section, where questions regarding Green Growth were also included.
The first question asked the survey recipients how important the availability of clean and renewable energy
is to their business. Responses were balanced, with “very important” at 20.4%, “important” at 29.6%,
“slightly important” at 26.9%, and finally “not important at all” at 23.10%.
In the second question, the BCI survey enquired companies on whether rising air pollution levels in Vietnam
could encourage them to move their business outside of the country. A majority of almost 58% responded
negatively to the question and roughly 18% stated that they could consider doing so. 25% were unsure.
The final question of this section was the most complex: Which regulatory changes do you think would have
the strongest impact to attract foreign investment in the clean and renewable energy sector? Here the
respondents were given a set of options, with “Favorable conditions for investors in clean and renewable
energy field” preferred by the majority with almost 30%; closely followed by “Tax incentives” with 27%.
“Liberalisation of the state-controlled electricity sector” was chosen by 20% of the respondents, while
“attractive feed-in tariffs” was seen as the solution by roughly 18%. The least highlighted were “Access to
financing for renewable energy project” and “Other” regulatory changes, scoring around 3% each.
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Chart 5 Which regulatory changes do you think would have the strongest impact to attract foregin investment in the clean and renewable
energy sector?

EuroCham Chairman Michael Behrens commented: “The results for Quarter 3 2016 show positive
expectations for the near future and consistent satisfaction with the present situation. EuroCham members
maintain a positive view on the Vietnamese market and their business operations in the country, a result
which does not differ from our last survey. This is a good sign for the current implementation of the EUVietnam Free Trade Agreement, which is expected to strongly enhance European business and investment.
The specific questions on Green Growth in this Business Climate Index are linked to a topic which
EuroCham has been working on extensively in recent months, and a field of activity which had its highlight
in our event with the UN Envoy for Climate and El Nino Dr. Mary Robinson this past September. I believe
the results can serve as useful insights for both EuroCham‟s advocacy work and policy-making in Vietnam.”
Chair of EuroCham Green Growth Sector Committee Tomaso Andreatta commented:
“According to results, EuroCham members who participated in the BCI survey of 3rd quarter 2016 agreed
that the availability of clean and renewable energy is important to their operations in Vietnam.
The Government of Vietnam has promulgated some regulations on clean energy; however, there is currently
no „renewable energy law‟ that coordinates the development of the sector. There is also still no specific plan
for the development of renewable energy, apart from the targets in the overall Power Master Plan VII,
which, with all our applause, have been revised upwards. Individual regulations have been issued for wind,
hydropower and waste-to-energy but not for yet for solar, which it is still under discussion. Eurocham has
recently published a survey conducted among all the companies currently interested in solar energy in the
region that shows that the Solar Decree can be further improved to allow investment to start. EuroCham
would be pleased to support the Vietnam Government prepare and implement all necessary regulations and
to continue to encourage an open discussion among all parties interested in order to bring the best practice
to Vietnam.”
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH (BCI) QUÝ 3- 2016
Ngày: 18/10/2016
Cộng đồng Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai của thị
trường Việt Nam
EuroCham công bố kết quả Khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 3 năm 2016. Chỉ số quý này đạt
mức 84, tăng 10 điểm so với quý trước.
Đánh giá của các doanh nghiệp thành viên tham gia khảo sát về các điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt
Nam trong quý 3 nhìn chung rất tích cực. Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) vừa
được EuroCham công bố, 71.5% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát mô tả tình hình kinh doanh hiện
tại của họ là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5.5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", rất ít
phản hồi "rất xấu".
Chart 6 Tình hình kinh doanh hiện tại

Kết quả khảo sát cho thấy các nhận xét tích cực về triển vọng tương lai, 16.5% phản hồi là "tuyệt vời" và
64.2% là "tốt", cho Câu hỏi số 2: Căn cứ vào kết quả kinh doanh của các quý gần đây, doanh nghiệp đánh
giá thế nào về Triển vọng Kinh doanh cho quý tiếp theo? Chỉ có 2.7% phản hồi là tiêu cực.
Chart 7: Triển vọng kinh doanh quý tới

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên
EuroCham tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là
"ổn định và cải thiện". Chỉ có 4.6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không
thay đổi” tăng 3.2% so với quý trước , đạt mức 40%.
Khảo sát số lượng nhân viên, 42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động, giảm
8% so với quý trước. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong
đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao
động chiếm 2.8%.
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Chart 8 Số lượng nhân viên dự đoán trong quý tới

Hầu hết các doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định duy trì mức độ đầu tư trong nước, chiếm khoảng 41%
tổng số. Tuy nhiên, số lượng phản hồi dự định tăng mức đầu tư cũng không thua kém, chiếm 39% tồng số
phản hồi và 17% dự định tăng đáng kể mức đầu tư. Số lượng doanh nghiệp phản hồi thoái vốn rất giới hạn,
chưa đến 1%, giảm đáng kể so với 7% của quý trước.
Chart 9 Kế hoạch đầu tư trong quý tới

Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh. Câu hỏi đầu tiên khảo
sát sự đánh giá của doanh nghiệp về tầm quan trọng nguồn năng lượng sạch và tái tạo trong hoạt
động kinh doanh. Kết quả phản hồi khá tương đương, với 20.4% "rất quan trọng", 26.9% là "quan trọng",
29.6% là "hơi quan trọng" và cuối cùng "hoàn toàn không quan trọng” chiếm 23.10%.
Câu hỏi thứ hai khảo sát doanh nghiệp về sự liên quan giữa mức độ ô nhiễm không khí ở Việt Nam và
quyết định di chuyển kinh doanh ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp. Phần lớn phản hồi phủ định sự
liên quan này (khoảng 58%), khoảng 18% cho rằng họ có thể xem xét việc di dời kinh doanh nếu mức độ ô
nhiễm không khí ở Việt Nam tiếp tục tăng và 25% còn lại không chắc chắn.
Câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi phức tạp nhất: “Doanh nghiệp cho rằng những thay đổi pháp lý nào sẽ
có tác động mạnh nhất đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái
tạo?”
Trong các lựa chọn có sẵn, "điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái
tạo" chiếm đa số với gần 30% tổng số phản hồi, theo sát đó là "ưu đãi thuế" với 27% và "Tự do hóa ngành
điện" chiếm 20%. 18% doanh nghiệp cho rằng "thuế trợ cấp hấp dẫn" là giải pháp hợp lý. "Tiếp cận tài
chính cho các dự án năng lượng tái tạo" và “các thay đổi quy định pháp lý khác" có thể coi là ít hấp dẫn
nhất, chiếm 3% tổng số phản hồi.
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Chart 10 Những thay đổi pháp lý nào sẽ có tác động mạnh nhất đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng sạch và
tái tạo

Chủ tịch EuroCham Ông Michael Behrens nhận xét: "Các kết quả cho Quý 3 năm 2016 cho thấy kỳ vọng
tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng nhất quán với tình hình hiện nay.Cộng đồng doanh nghiệp thành
viên EuroCham duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường Việt Nam và các hoạt động kinh doanh trong
nước, kết quả khảo sát không khác biệt đáng kể so với quý trước. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện
Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam vốn được mong đợi sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và
đầu tư của châu Âu tại Việt Nam.
Khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh lần này đề cập các câu hỏi cụ thể về lĩnh vực tăng trưởng xanh,
một chủ đề mà EuroCham đang tích cực theo sát các tháng gần đây, là tiêu điểm trong một sự kiện gần đây
của chúng tôi với sự tham gia của bà Mary Robinson - Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về El Niño và
Biến đổi Khí hậu. Tôi tin rằng những kết quả từ khảo sát này sẽ là nền tảng hữu ích cho cả công tác vận
động chính sách của EuroCham và hoạch định chính sách ở Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Ngành Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham Ông Tomaso Andreatta nhận xét:
"Kết quả cho thấy, các đại diện doanh nghiệp thành viên EuroCham tham gia vào cuộc khảo sát BCI quý
thứ 3 năm 2016 đồng ý rằng sự sẵn có của nguồn năng lượng sạch và tái tạo là quan trọng đối với hoạt
động kinh doanh của họ tại Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số quy định về năng lượng sạch. Tuy nhiên, hiện nay chưa có “Luật
cho ngành Năng lượng tái tạo" để điều phối sự phát triển của ngành này. Mặc dù chúng tôi rất hoan nghênh
các mục tiêu đã được điều chỉnh trong Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có
xét đến 2030 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII), vẫn cần lưu ý rằng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc phát
triển năng lượng tái tạo. Một số quy định riêng lẻ đã được ban hành cho các ngành năng lượng gió, thủy
điện và rác thải thành năng lượng nhưng chưa có quy định nào cho ngành năng lượng mặt trời hiện đang
trong quá trình thảo luận. Một khảo sát EuroCham vừa công bố, được thực hiện trên tất cả các doanh
nghiệp quan tâm đến năng lượng mặt trời tại khu vực cho thấy Nghị định về Năng lượng mặt trời có thể
được cải thiện hơn nữa nhằm khuyến khích đầu tư. EuroCham sẵn lòng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong
quá trình chuẩn bị và thực thi các quy định cần thiết và duy trì khuyến khích đối thoại mở giữa tất cả các
bên liên quan để mang lại giải pháp tốt nhất cho Việt Nam."
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About EuroCham
Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)
has grown to represent around 900 European businesses in 2016, among which some of the world’s leading
companies. With offices in both Hanoi and Ho Chi Minh City, EuroCham’s mission is to represent the business
interests of its European members in Vietnam, and to improve the business environment in Vietnam for the benefit of
all businesses. EuroCham also aims at helping Vietnamese enterprises to successfully meet the many challenges posed
by the country’s ongoing global economic integration. As the lead organization representing European business
interests in Vietnam, EuroCham works in partnership with the Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce in
Vietnam (BeluxCham), the French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV), The Central and Eastern
European Chamber of Commerce in Vietnam (CEEC), the Dutch Business Association Vietnam (DBAV), the German
Business Association in Vietnam (GBA), the Italian Chamber of Commerce in Vietnam (ICham), the Nordic Chamber
of Commerce Vietnam (NordCham) and the Spanish Business Group in Vietnam (SBG).
EuroCham is also a member and founder of the EU-ASEAN Business Council, representing European business
interests in ASEAN; as well as a founding member of the European Business Organisations (EBO) Network, which
promotes the interests of European businesses in more than 30 countries across the globe.
Từ khi thành lập chỉ với 60 thành viên vào năm 1998, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã
phát triển để đại diện cho gần 900 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có văn
phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của EuroCham là đại diện cho lợi ích kinh doanh của các
thành viên châu Âu của chúng tôi tại Việt Nam, và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các
bên có liên quan. EuroCham còn có mục tiêu là giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng một cách thành công những
thách thức nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước.
Là tổ chức đứng đầu đại diện cho các quyền lợi doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, EuroCham hiện là đối tác với
Phòng Thương mại và Công nghiệp Bỉ - Luxemburg tại Việt Nam (BeluxCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp
Pháp tại Việt Nam (CCIFV), Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC), Hiệp hội doanh nghiệp
Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam,
Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ban Nha và Chi nhánh Hà Nội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Bắc Âu
(NordCham).
EuroCham cũng là một thành viên và nhà sáng lập của của Hội đồng Doanh nghiệp EU -ASEAN, đại diện đại diện
cho quyền lợi của doanh nghiệp châu Âu trong ASEAN và là thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Doanh nghiệp
châu Âu (EBO), đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp châu Âu trên 30 quốc gia trên toàn cầu.
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