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I.

Online

1.
DN châu Âu bớt lạc quan về kinh doanh tại Việt Nam - Kinh tế Sai Gòn Online - 6th June, 2015
http://www.thesaigontimes.vn/131288/DN-chau-Au-bot-lac-quan-ve-kinh-doanh-tai-Viet-Nam.html

Đoàn doanh nghiệp Pháp ghé thăm trụ sở của công ty GameLoft (Pháp) tại TPHCM. Ảnh: Thu Nguyệt
(TBKTSG Online) – Một khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện vào
tháng 4-2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp
thành viên của Eurocham giảm nhẹ so với quí trước.
Theo báo cáo của Eurocham công bố hôm qua 5-6, chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của hiệp hội doanh nghiệp châu
Âu này cho quí 1-2015 giảm nhẹ xuống còn 75 điểm từ 78 điểm vào cuối năm 2014.
So sánh với quí trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng phản
hồi “tốt” giảm từ 52% của số doanh nghiệp tham gia khảo sát ở quí 4-2014 giảm xuống còn 45% trong quí 1-2015.
Số lượng phản hồi “trung bình” gần như không thay đổi với 31%. Và, 2% doanh nghiệp đánh giá “rất xấu” – trong khi đó,
khảo sát ở quí cuối năm ngoái không có đánh giá này. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Tuy phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ tại Việt Nam là "tích cực", nhưng đã
giảm từ mức 62% trong quí trước, xuống còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung
bình”, tăng từ mức 28% của quí trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Về triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% doanh nghiệp nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ "ổn định
và cải thiện", tăng so với quí trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy
giảm đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Về chiến lược kinh doanh, cũng giống như quí trước, 48% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ dự định sẽ tăng số
lượng nhân viên. Trong khi đó, 32% doanh nghiệp chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại.
Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi là đang
xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất: 41%. Và, 35% doanh nghiệp cho biết dự định "duy trì
mức độ đầu tư hiện tại”.
Phần lớn doanh nghiệp mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% của quí trước đó lên
60%). Và 14% phản hồi họ mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.
Hiện EuroCham có văn phòng tại Hà Nội, và TPHCM, đại diện cho lợi ích kinh doanh của gần 800 doanh nghiệp châu Âu
tại Việt Nam.
2.
Niềm tin của DN Châu Âu vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam giảm nhẹ - EFinance - 5 June, 2015
http://www.taichinhdientu.vn/Home/Niem-tin-cua-DN-Chau-Au-vao-trien-vong-kinh-doanh-tai-Viet-Nam-giamnhe/20156/143769.dfis
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(eFinance Online) - Kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18, do EuroCham thực hiện
vào tháng 4 năm 2015, cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các
doanh nghiệp thành viên giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương
đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.
Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho Quý 1 năm
2015 giảm nhẹ từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 quý này.
Đánh giá của doanh nghiệp về những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại Việt
Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những thay
đổi này. 3 nhóm phản hồi lớn nhất và chiếm tỷ lệ ngang nhau - 21% số doanh nghiệp phản hồi, chia sẻ rằng Doanh
nghiệp nắm bắt được và tin tưởng rằng những thay đổi trên sẽ đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh của
họ. Doanh nghiệp nắm bắt được những thay đổi trên nhưng cho rằng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh
doanh của họ. Thậm chí, có doanh nghiệp không có thông tin gì về sự thay đổi trên. 20% doanh nghiệp phản hồi rằng
họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp phản hồi họ biết có thay đổi trên
nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho họ và 6% doanh nghiệp nhận định rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại
cho việc kinh doanh của họ. Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một
cách rõ ràng, chi tiết về luật mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng
phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay
đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước không có đánh giá này. Tuy nhiên, số
lượng phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam
63% doanh nghiệp nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ
doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp phản
hồi "Tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Tỷ lệ lạm phát được dự đoán sẽ giảm. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5.78%
xuống còn 5.25% trong 6 tháng tới.
Số lượng doanh nghiệp chia sẻ họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức
48%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, 32% doanh nghiệp chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại.
Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi họ
đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm
35% doanh nghiệp dự định "duy trì mức độ đầu tư hiện tại”. Phần lớn doanh nghiệp mong đợi số lượng đơn hàng/doanh
thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%) . 14% phản hồi họ mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức
hiện tại.
65% doanh nghiệp tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh của họ và 17% quan ngại tác động đáng
kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động đến
hoạt động kinh doanh.
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Một triển vọng tổng quan tích cực vào môi trường kinh doanh trong tương lai. Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục
nhận định triển vọng kinh doanh của họ là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ
lớn thứ hai là các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản
hồi “rất tốt” và “tốt”.
Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong việc áp dung Luật Xuất Nhập cảnh mới, 49% các doanh nghiệp tham
gia khảo sát cho biết họ không/chưa gặp khó khăn gì cho đến nay, 39% báo cáo rằng họ gặp khó khăn và 12% cho rằng
luật này không áp dụng cho doanh nghiệp của họ.
Khi được hỏi “Thủ tục cấp/gia hạn thị thực phù hợp, thẻ tạm trú có đủ rõ ràng cho doanh nghiệp và bộ phận nhân sự ”,
56% doanh nghiệp phản hồi rằng họ luôn cần hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng và công ty dịch vụ trong quy
trình thủ tục, 44% chia sẻ rằng quy trình thủ tục mới này rõ ràng và họ có thể áp dụng.
Khi khảo sát yêu doanh nghiệp mô tả về việc áp dung Luật Xuất Nhập cảnh mới. 73% doanh nghiệp mô tả "khó khăn”
và hy vọng sẽ có thủ tục và tiêu chí rõ ràng hơn. 24% doanh nghiệp phản hồi rằng quy trình thủ tục không rõ ràng và
khác nhau ở các tỉnh. 20% nhận định rất khó để áp dung vì luật mới này không tương thích với luật Lao động và các
Thông tư, Nghị định liên quan. 9% cho biết thời gian xử lý từ bước nộp hồ sơ không có vấn đề là hợp lý và coi đây là
điều đáng khích lệ. 4% nhận thấy quá trình rõ ràng và dễ thực hiện hơn so với luật Xuất Nhập cảnh ở các nước khác.
(T.Hương)
3.
Môi trường kinh doanh VN xấu đi trong quý I – Vnexpress – 7 June, 2015
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/moi-truong-kinh-doanh-vn-xau-di-trong-quy-i-3230282.html

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Việt Nam giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm của
quý tư năm ngoái.
Việt Nam muốn tiến sát Thái Lan về môi trường kinh doanh / Đà Nẵng tìm cách giữ 'ngôi vương' PCI
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI), được thực
hiện trong tháng 4, cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý I/2015 giảm
từ 78 điểm xuống 75 điểm.
Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn có
cảm nhận tương đối tích cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện nay so với quý trước, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện nay
là tốt đã giảm từ 52% xuống 45%. Số người nhận xét ở mức bình thường vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh
giá tình hình ở mức rất xấu, trong khi những khảo sát trước không có trường hợp nào. Ngược lại, số người đánh giá tình
hình rất tốt đã tăng lên 11%.
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Chỉ số BCI, trong đó cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam trong quý I/2015 giảm.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh trong tương lai, đa số những người tham gia khảo sát nhìn nhận là tốt, nhưng tỷ lệ
này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá trung bình tăng từ 28% lên 30%. Số còn lại, một nửa đánh giá là rất
tốt và một nửa đánh giá là xấu.
Về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so
với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Số người cho rằng tình hình "không thay đổi" tăng từ 20% lên 25%.
Số người cho rằng "điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi" giảm từ 21% xuống 12%.
Với kỳ vọng lạm phát, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ
5,78% xuống 5,25%.
Riêng vấn đề nhân sự, 48% số doanh nghiệp được khảo sát - không thay đổi so với quý trước, cho rằng họ sẽ tăng nhẹ
số lượng lao động tuyển dụng, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.
Trả lời câu hỏi về việc những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam sẽ tác động thế nào đến môi
trường kinh doanh tại Việt Nam, 21% số người cho rằng các quy định đó sẽ có tác động tích cực, 21% cho rằng họ biết
những quy định đó nhưng không tin nó sẽ tác động đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, có tới 41% số người không nắm
được chi tiết của những quy định mới này và 20% số người hoàn toàn không biết gì.
Hoài Thu
4.
Kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện – Báo mới – 8 June, 2015
http://www.baomoi.com/Ky-vong-moi-truong-kinh-doanh-tiep-tuc-cai-thien/45/16789939.epi

KTĐT - Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam cuối tuần qua đã công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường
kinh doanh (BCI) trong quý I tại các DN thành viên.
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Dây chuyền lắp ráp xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam. Ảnh: Hạ Phong
Theo đó, chỉ số này đã giảm từ 78 xuống 75 điểm. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích
cực từ các DN tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.
Ghi nhận sự phục hồi
Số liệu khảo sát cho thấy, số lượng DN phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% trong quý này. Trong
khi ý kiến phản hồi “trung bình” gần như không thay đổi với 31%. 2% DN phản hồi đánh giá “rất xấu”, khảo sát ở quý
trước không có đánh giá này; nhưng số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.Tuy nhiên, đánh giá về triển
vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, 63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện”, tăng so với quý
trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% lên 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng DN phản
hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78%
xuống còn 5,25% trong 6 tháng tới. Cũng theo kết quả khảo sát, số lượng DN chia sẻ dự định tăng số lượng nhân viên
trong thời gian tới chiếm tỷ lệ 48%, trong khi 32% số DN cho biết sẽ giữ nguyên mức hiện tại. Điều này cũng đúng đối
với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN phản hồi đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt
Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm 35% DN dự định “duy trì mức độ đầu tư hiện
tại”.Luật mới vẫn chưa đến được với doanh nghiệp
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật DN và Luật Đầu tư tại Việt Nam,
nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các DN và phản hồi của họ về những thay đổi này. Kết quả cho thấy, 41%
DN phản hồi không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về các luật mới, 21% DN hoàn toàn không có thông tin liên
quan… Từ số liệu này cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng DN nói chung và những DN có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có các DN châu Âu nói riêng cần được cải thiện về cả hình thức lẫn
cách làm trong thời gian tới. Phần lớn DN mà EuroCham khảo sát mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ
(lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). Đồng thời, 65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh
của họ.Cùng với những đánh giá trên, các ý kiến phản hồi trong BCI cho thấy, khả năng thu hút nguồn vốn FDI của
Việt Nam không dựa trên năng lượng giá rẻ, bởi đây là yếu tố ít quan trọng nhất trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định đầu tư của họ tại Việt Nam. Khi được yêu cầu đánh giá tầm quan trọng của giá năng lượng trong quyết định đầu tư
(thang điểm 10), có 72% các công ty tham gia cho điểm từ 5 trở xuống. Điều này cho thấy, các công ty nước ngoài tiêu
tốn một chi phí tương đối không đáng kể cho điện. Thay vào đó, các yếu tố quan trọng hơn với nhà đầu tư gồm chi phí,
mức độ sẵn sàng của lao động có tay nghề, điều kiện thị trường nội địa và chính sách phát triển của Chính phủ...
5.
EuroCham: Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam quý I giảm xuống 75 điểm – Báo mới - 7 June,
2015
http://www.baomoi.com/EuroCham-Chi-so-moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-quy-I-giam-xuong-75diem/45/16784671.epi
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(NDH) Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI),
trong đó cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam dù giảm nhẹ trong quý I/2015
nhưng vẫn đứng ở mức cao.
Khảo sát cho thấy Chỉ số BCI giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm được vào quý IV/2014 .

Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh nghiệp Châu Âu vẫn có
cảm nhận tương đối tích cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện tại là “tốt” đã giảm từ
52% xuống 45%; số người đánh giá ở mức " bình thường" vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh giá tình hình ở
mức "rất xấu", trong khi những khảo sát trước tỷ lệ này là 0%. Ngược lại, số người đánh giá tình hình “rất tốt” đã tăng
lên 11%.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh tương lai, đa số những người tham gia khảo sát cho biết họ đánh giá triển vọng kinh
doanh tại Việt Nam là “tốt”, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá “trung bình” tăng từ 28%
lên 30%. Trong số những người còn lại, một nửa đánh giá là “rất tốt” và một nửa đánh giá là “xấu”.
Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện",
tăng so với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Số người đánh giá tình hình “không thay đổi” tăng từ 20% lên
25%, còn số người cho rằng “điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi” giảm từ 21% xuống 12%.
Trung Nghĩa - Người Đồng Hành
6.
DN châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh ở Việt Nam – Báo điện tử Chính phủ - 5 June, 2015
http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/DN-chau-Au-lac-quan-ve-moi-truong-kinh-doanh-o-Viet-Nam/228696.vgp

(Chinhphu.vn) - 63% doanh nghiệp thuộc EuroCham nhận định tình hình kinh tế vĩ mô ở Việt Nam sẽ “ổn định và cải
thiện”.
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Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18 do
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện vào
tháng 4/2015 tại Việt Nam cho thấy, mặc dù chỉ số này có giảm nhẹ từ
78 xuống còn 75 trong quý I/2015 nhưng kết quả tổng quan vẫn thể
hiện nhận định tương đối tích cực đối với môi trường kinh doanh hiện
tại và tương lai từ các doanh nghiệp (DN) tham gia khảo sát.
Cụ thể, 63% DN thuộc EuroCham nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ
“ổn định và cải thiện”, tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi
Ảnh minh họa
“không thay đổi” tăng từ 20% cuối năm 2014 lên đến 25% trong quý
I/2015. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng DN phản hồi “tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn lại 12%.
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật DN và Luật Đầu tư tại Việt Nam
nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các DN châu Âu về Luật mới và những phản hồi của họ về những thay đổi
này.
Có 42% số DN cho biết họ nắm bắt được những thay đổi trong Luật mới, một nửa trong số này tin tưởng Luật mới sẽ
đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh, một nửa còn lại cho rằng Luật mới không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt
động kinh doanh.
29% số DN cho biết họ không rõ những thay đổi cụ thể trong Luật mới là gì hoặc cho rằng sự thay đổi đó không đem lại
lợi ích. Trong khi đó, 21% số DN thì cho biết, họ không có thông tin gì về sự thay đổi và chỉ có 6% nhận định sự thay
đổi này gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh.
Cũng theo kết quả khảo sát, số lượng DN chia sẻ dự định tăng số lượng nhân viên trong thời gian tới chiếm tỷ lệ 48%,
trong khi 32% số DN cho biết sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên so với mức hiện tại.
Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ từ EuroCham, Ủy ban tăng trưởng xanh (EuroCham GGSC) và Viện Quốc tế về phát triển
bền vững (IISD) vừa hoàn thành một nghiên cứu đánh giá quan điểm của nhà đầu tư nước ngoài đối với giá cả và nguồn
cung năng lượng tại Việt Nam.
Theo bản đánh giá, khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam không dựa trên năng
lượng giá rẻ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các DN nước ngoài không đầu tư vào Việt Nam chỉ vì giá năng lượng được
ghi nhận ở mức thấp.
Thực tế, các DN xếp hạng giá năng lượng là yếu tố ít quan trọng nhất trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
của họ tại Việt Nam. Các yếu tố quan trọng hơn đối với nhà đầu tư là chi phí, mức độ sẵn sàng của lao động có tay
nghề, điều kiện thị trường nội địa và chính sách phát triển của Chính phủ.
Lê Anh
7.

Môi trường kinh doanh ở VN 'trượt điểm' – BBC – 6 June, 2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2015/06/150606_eurocham-business-climate_vietnam
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Hầu hết các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đều lạc quan về môi trường kinh doanh
Niềm tin vào môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có phần suy giảm trong quý
hai, theo một kết quả khảo sát.
Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) lần thứ 18, do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cho
thấy BCI giảm từ 78 điểm trong cuối năm 2014 xuống còn 75 điểm vào đầu năm 2015.
Eurocham cho biết điểm số BCI, dù có giảm nhẹ, vẫn phản ánh "tâm lý khá lạc quan về môi trường kinh doanh hiện nay
và trong tương lai của thị trường".
Số doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh vẫn "tốt" đã giảm từ 52% trong quý cuối năm 2014 xuống còn 45%
trong quý một năm 2015, theo kết quả khảo sát.
Trong khi đó, 2% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng môi trường kinh doanh đang trở nên "rất tồi tệ", năm trước,
chỉ số này không bao hàm trong khảo sát.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh "rất tốt" cũng đã tăng lên 11% trong quý đầu năm 2015.
Khảo sát cho thấy phần lớn các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam "lạc quan" về tình hình kinh doanh trong tương lai.
Tuy nhiên con số này cũng đã giảm từ 62% trong quý cuối năm 2014 xuống còn 57% trong quý đầu năm 2015.
Về doanh thu, 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng doanh thu sẽ 'tăng nhẹ', cao hơn so với mức 56% cuối năm
ngoái.

Chỉ số môi trường kinh doanh mà Phòng thương mại Châu Âu (EuroCham) sử dụng có mức thấp nhất là 0 điểm, trung
bình 50 điểm và cao nhất 100 điểm.
14% doanh nghiệp dự đoán doanh thu sẽ "tăng mạnh" hoặc không thay đổi.
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Lạc quan vĩ mô
Phần lớn các doanh nghiệp được khảo sát đều "tỏ ra lạc quan" về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay và trong thời gian tới.
Cụ thể, 63% doanh nghiệp cho rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang "ổn định và cải thiện", tăng so với mức 59% của
quý trước.
Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% cuối năm 2014 lên 25% trong quý một năm nay.
Trong khi đó, số doanh nghiệp phản hồi “tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% xuống còn 12%.
Các doanh nghiệp cũng cho rằng trong 6 tháng tới, lạm phát "sẽ giảm nhẹ" từ 5,78% xuống còn 5,26%.
65% các doanh nghiệp được khảo sát cho rằng lạm phát "sẽ tác động" tới tình hình kinh doanh, trong đó 17% lo ngại
rằng lạm phát sẽ tác động 'đáng kể' và 1% cho rằng lạm phát sẽ 'đe dọa' hoạt động kinh doanh của họ.

Tiếp tục cải cách thể chế, đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kinh doanh, doanh nghiệp được nhiều chuyên
gia, tổ chức tư vấn đề xuất với chính phủ VN mấy năm qua.
Chỉ 7% cho rằng lạm phát "sẽ không có bất cứ tác động nào".
Khó khăn gặp phải
Hôm 05/6, tờ báo mạng Tài chính điện tử (E-finance) của Việt Nam cũng dẫn một số đánh giá từ báo cáo khảo sát của
Phòng thương mại châu tại Việt Nam cho biết thêm về tình hình 'gặp khó khăn' mà các doanh nghiệp gặp phải.
Tờ báo cho hay khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong việc áp dung Luật Xuất Nhập cảnh mới, 49% các doanh
nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ "không hoặc chưa gặp khó khăn gì" cho đến nay, 39% báo cáo rằng họ gặp khó
khăn và 12% cho rằng luật này "không áp dụng cho doanh nghiệp" của họ.
Khi được hỏi “Thủ tục cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp, thẻ tạm trú có đủ rõ ràng cho doanh nghiệp và bộ phận nhân
sự ”, 56% doanh nghiệp phản hồi rằng họ luôn cần hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng và công ty dịch vụ trong
quy trình thủ tục, 44% chia sẻ rằng quy trình thủ tục mới này rõ ràng và họ có thể áp dụng.
Khi khảo sát yêu doanh nghiệp mô tả về việc áp dung Luật Xuất Nhập cảnh mới. 73% doanh nghiệp mô tả "khó khăn”
và hy vọng sẽ có thủ tục và tiêu chí rõ ràng hơn. 24% doanh nghiệp phản hồi rằng quy trình thủ tục "không rõ ràng và
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khác nhau" ở các tỉnh. 20% nhận định "rất khó" để áp dung vì luật mới này "không tương thích" với luật Lao động và
các Thông tư, Nghị định liên quan.
Còn 9% cho biết thời gian xử lý từ bước nộp hồ sơ không có vấn đề là "hợp lý" và coi đây là "điều đáng khích lệ"; trong
khi 4% nhận thấy "quá trình rõ ràng và dễ thực hiện hơn" so với luật Xuất Nhập cảnh ở các nước khác, tờ Tài chính
điện tử dẫn báo cáo của Phòng thương mại Châu Âu cho hay.
8.
Môi trường kinh doanh tại Việt Nam xấu đi trong quý 1 – VOV VN – 8 June, 2015
http://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-xau-di-trong-quy-1-406189.vov

VOV.VN - Niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên
EuroCham giảm nhẹ so với quý trước
Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam quý 1 năm 2015 vừa được Phòng
Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham ) công bố cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ
vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.
Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với
môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện nay so với quý trước,số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực hiện tại giảm từ
52% xuống 45%. Số lượng phản hồi trung bình không thay đổi, vẫn là 31%. Có 2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình
ở mức “rất xấu”, trong khi những khảo sát trước không có trường hợp nào. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” đã
tăng lên mức 11%.
Về triển vọng kinh doanh trong tương lai, phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của
họ là tích cực, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm từ 62% xuống 57%. Tỷ lệ số sonh nghiệp đánh giá trung bình tăng từ 28%
quý trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi rất tốt và tốt.
Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện",
tăng so với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20%
đến 25%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp cho rằng "tiếp tục suy thoái " đã giảm từ 21% xuống 12%.
Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ 5,78% xuống 5,25%
trong 6 tháng tới.
Về chiến lược kinh doanh, 48% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ sẽ tăng nhẹ số lượng lao động tuyển dụng,
trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.
Về kế hoạch đầu tư trung hạn, 41 % số doanh nghiệp được khảo sát ho biết đang xem xét gia tăng đầu tư tại Việt Nam.
Trong khi 32% doanh nghiệp dự định duy trì mức độ đầu tư hiện tại./.
N.Trí/VOV.VN
9.

Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam giảm từ 78 xuống 75 điểm – Việt Báo – 5 June, 2015
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http://vietbao.vn/Kinh-te/Chi-so-moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-giam-tu-78-xuong-75-diem/199123157/87/

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho quý I/2015
giảm nhẹ còn 75 điểm, từ 78 điểm vào cuối năm 2014. Ảnh Internet Kết quả khảo sát BCI lần thứ 18, do EuroCham
thực hiện vào tháng 4/2015, cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các DN
thành viên giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các
DN tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai. Về những thay đổi của Luật Doanh nghiệp
và Luật Đầu tư Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật
đầu tư tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ
về những thay đổi này. 3 nhóm phản hồi lớn nhất và chiếm tỷ lệ ngang nhau: 21% số DN phản hồi chia sẻ rằng: DN
nắm bắt được và tin tưởng rằng những thay đổi trên sẽ đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh của họ; DN nắm
bắt được những thay đổi trên nhưng cho rằng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ; DN không có
thông tin gì về sự thay đổi trên 20% DN phản hồi rằng, họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là
gì. 9% DN phản hồi họ biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho họ và 6% DN nhận định
rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh của họ. Đáng chú ý là 41% DN tham gia khảo sát phản hồi rằng họ
không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan. Về môi trường
kinh doanh hiện tại ở Việt Nam Khi so sánh với quý trước, số lượng DN phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện
tại đã giảm. Số lượng phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình”
gần như không thay đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước không có đánh
giá này. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%. Tuy nhiên, phần lớn DN phản hồi tiếp tục
nhận định triển vọng kinh doanh của họ là “tích cực” dù đã giảm từ 62% trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ
hai là các DN phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và
“tốt”. Triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam 63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện”, tăng
so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng
DN phản hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ
từ 5.78% xuống còn 5.25% trong 6 tháng tới. Số lượng DN chia sẻ họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ
lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức 48%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, 32% DN chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng
nhân viên ở mức hiện tại. Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN
phản hồi họ đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ
hai, gồm 35% DN dự định “duy trì mức độ đầu tư hiện tại”. Phần lớn DN mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng
nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14% phản hồi họ mong đợi “gia tăng đáng kể” hoặc “duy trì” mức hiện tại.
65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh của họ và 17% quan ngại tác động đáng kể. 1% cho
rằng lạm phát đe dọa DN của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động đến hoạt động kinh doanh.
Nhuệ Mẫn VietBao.vn (Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán >>>)
10.
Chỉ số môi trường kinh doanh quý 1 của Việt Nam giảm nhẹ - VOV Giao thông – 6 June, 2015
http://vovgiaothong.vn/duong-tin/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-quy-1-cua-viet-nam-giam-nhe/85551

VOVGT - Ngày 5/6, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số môi trường
kinh doanh (BCI) trong quý 1/2015.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
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Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mtex Việt Nam (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Theo đó, chỉ số này giảm nhẹ so với quý cuối năm 2014.
Kết quả tổng quan trong khảo sát doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các
doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Tuy nhiên, qua khảo sát, niềm tin, triển vọng kinh doanh và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên
EuroCham có xu hướng giảm.
Trước tình hình này, doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chia sẻ chiến lược kinh doanh trong thời gian tới là cẩn trọng
xem xét việc gia tăng đầu tư và có xu hướng duy trì mức độ đầu tư hiện có tại Việt Nam.
Chương trình Thời sự - VOV1 (Đài TNVN)
11.
“Môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trong quý I” – Dân trí – 7 June, 2015
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-xau-di-trong-quy-i-1082289.htm

Dân trí Theo phản ánh của các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh
(BCI) đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh
doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai suy giảm.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18
được thực hiện trong tháng 4/2015 cho thấy, trong quý I/2015, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng
cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.
Cụ thể, chỉ số BCI đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn
thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và
tương lai.
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Diễn biến chỉ số BCI của Việt Nam
Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp chia sẻ về dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất,
vẫn không thay đổi ở mức 48%. Có 32% doanh nghiệp cho biết giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều
này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi đang xem
xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Và có đến 35% doanh nghiệp dự định "duy trì
mức độ đầu tư hiện tại”.
Phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14%
phản hồi mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.
Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng
phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay
đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “rất xấu”, trong khi đó khảo sát ở quý trước không có đánh giá này.
Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong
quý trước còn 57%. Các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các
phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, 63% doanh nghiệp cho rằng yếu tố sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý
trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng
doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng đưa dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6
tháng tới. Có 65% doanh nghiệp lo ngại rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh và 17% quan ngại tác
động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động
đến hoạt động kinh doanh.
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại
Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những
thay đổi này.
20% doanh nghiệp phản hồi rằng họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp
phản hồi biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho mình và 6% doanh nghiệp nhận định
rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh.
Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật
mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Bích Diệp
12.
Quý I/2015: Chỉ số môi trường kinh doanh ở Việt Nam giảm nhẹ - Doanh nghiệp Việt Nam – 8 June,
2015
http://doanhnghiepvn.vn/quy-i2015-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-o-viet-nam-giam-nhe-d47138.html
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(DNVN) - Chỉ số môi trường kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 78 điểm xuống còn 75 trong quý I/2015.
Đó là kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18 do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) thực hiện vào tháng 4/2015 tại Việt Nam vừa được công bố.
Dù qua khảo sát, niềm tin, triển vọng kinh doanh và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệpthành viên EuroCham
có xu hướng giảm. Tuy nhiên, kết quả tổng quan trong khảo sát doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn thể hiện nhận
định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Cụ thể, số lượng phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần
như không thay đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước không có đánh giá
này. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.

Quý I/2015: Chỉ số môi trường kinh doanh ở Việt Nam giảm nhẹ.
Tuy nhiên, phần lớn DN phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ là “tích cực” dù đã giảm từ 62%
trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là các DN phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước
lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, 63% DN thuộc EuroCham nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải
thiện”, tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú
ý là số lượng DN phản hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm
phát giảm nhẹ từ 5.78% xuống còn 5.25% trong 6 tháng tới.
Cũng theo kết quả khảo sát, số lượng DN chia sẻ dự định tăng số lượng nhân viên trong thời gian tới chiếm tỷ lệ 48%,
trong khi 32% số DN cho biết sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên so với mức hiện tại. Điều này cũng đúng đối với kết
quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN phản hồi họ đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt
Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm 35% DN dự định “duy trì mức độ đầu tư hiện
tại”.
Đánh giá về những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng
doanh nghiệp biết có sự thay đổi nhưng không rõ những thay đổi cụ thể là gì. Theo khảo sát, 41% doanh nghiệp phản
hồi không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về các luật mới của Việt Nam, 21% doanh nghiệp hoàn toàn không có
thông tin liên quan.
Phần lớn DN mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14% phản hồi họ
mong đợi “gia tăng đáng kể” hoặc “duy trì” mức hiện tại. 65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh
doanh của họ và 17% quan ngại tác động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa DN của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận
định lạm phát không có tác động đến hoạt động kinh doanh.
Theo bản đánh giá, khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam không dựa trên năng
lượng giá rẻ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các DN nước ngoài không đầu tư vào Việt Nam chỉ vì giá năng lượng được
ghi nhận ở mức thấp.
Thực tế, các DN xếp hạng giá năng lượng là yếu tố ít quan trọng nhất trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
của họ tại Việt Nam. Theo đó, các yếu tố quan trọng hơn với nhà đầu tư gồm: chi phí, mức độ sẵn sàng của lao động có
tay nghề, điều kiện thị trường nội địa và chính sách phát triển của Chính phủ. Khi được yêu cầu đánh giá tầm quan
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trọng đánh giá tầm quan trọng của giá năng lượng trong quyết định đầu tư (thang điểm 10), có 72% các công ty tham
gia cho điểm từ 5 trở xuống.
Nhìn chung, các nhà đầu tư không lo ngại lắm về việc giá năng lượng đang có xu hướng tăng lên. Điều này cho thấy,
các công ty nước ngoài tiêu tốn một chi phí tương đối không đáng kể cho điện. Theo nghiên cứu, có 90% công ty nước
ngoài trong hầu hết các ngành chi ít hơn 10% trong tổng chi phí hoạt động cho điện, 60% công ty có chi phí cho điện
thấp hơn 5%. Đa số công ty tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng chịu mức tăng giá điện danh nghĩa hàng năm ở mức
15% hoặc hơn, trước khi cân nhắc lại các ý định đầu tư trong tương lai và trên 65% công ty có thể chấp nhận được mức
tăng giá điện 10% mỗi năm.
HÒA HẬU
13.
“Môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trong quý I” – Toàn cảnh báo chí – 7 June, 2015
http://toancanhbaochi.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-xau-di-trong-quy-i-d155862.htm

Theo phản ánh của các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI)
đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh,
cũng như kỳ vọng cho tương lai suy giảm.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18
được thực hiện trong tháng 4/2015 cho thấy, trong quý I/2015, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng
cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.
Cụ thể, chỉ số BCI đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn
thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và
tương lai.

Diễn biến chỉ số BCI của Việt Nam
Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp chia sẻ về dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất,
vẫn không thay đổi ở mức 48%. Có 32% doanh nghiệp cho biết giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều
này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi đang xem
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xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Và có đến 35% doanh nghiệp dự định "duy trì
mức độ đầu tư hiện tại”.
Phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14%
phản hồi mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.
Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng
phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay
đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “rất xấu”, trong khi đó khảo sát ở quý trước không có đánh giá này.
Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong
quý trước còn 57%. Các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các
phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, 63% doanh nghiệp cho rằng yếu tố sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý
trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng
doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng đưa dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6
tháng tới. Có 65% doanh nghiệp lo ngại rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh và 17% quan ngại tác
động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động
đến hoạt động kinh doanh.
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại
Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những
thay đổi này.
20% doanh nghiệp phản hồi rằng họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp
phản hồi biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho mình và 6% doanh nghiệp nhận định
rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh.
Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật
mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Bích Diệp
14.

Doanh nghiệp châu Âu kêu gặp khó với luật xuất nhập cảnh mới – Thanh niên Online – 5 June, 2015

http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep-chau-au-keu-gap-kho-voi-luat-xuat-nhap-canh-moi-570666.html
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(TNO) Doanh nghiệp châu Âu kêu gặp khó khăn với luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam (gọi tắt là luật xuất nhập cảnh) có hiệu lực từ ngày 1.1.2015. Đó là kết quả khảo sát do Hiệp hội Doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện và công bố ngày 4.6.
Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong việc áp dụng luật xuất nhập cảnh mới, 49% doanh nghiệp tham gia
khảo sát cho biết không/chưa gặp khó khăn gì, 39% cho rằng gặp khó khăn và 12% cho rằng luật này không áp dụng
cho doanh nghiệp của họ.
Khi được hỏi “thủ tục cấp/gia hạn thị thực phù hợp, thẻ tạm trú có đủ rõ ràng cho doanh nghiệp và bộ phận nhân sự”,
56% doanh nghiệp phản hồi cần hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng và công ty dịch vụ trong quy trình thủ tục,
44% cho hay quy trình thủ tục mới này rõ ràng và họ có thể áp dụng.
Khi khảo sát đề nghị doanh nghiệp mô tả về việc áp dung luật xuất nhập cảnh mới, 73% doanh nghiệp cho biết gặp khó
khăn và hi vọng luật có tiêu chí rõ ràng hơn, 24% doanh nghiệp cho rằng quy trình thủ tục không rõ ràng và khác nhau
ở các tỉnh, 20% nhận định rất khó để áp dung vì luật mới này không tương thích với luật Lao động và các thông tư, nghị
định liên quan. Chỉ có số ít doanh nghiệp cho rằng luật mới hợp lý và dễ thực hiện hơn một số nước.
Đình Quân
15.
Chỉ số môi trường kinh doanh quý 1 của Việt Nam giảm nhẹ - Radio Vietnam - 6 June, 2015
http://radiovietnam.vn/ArticleMobile/kinh-te/2015/06/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-quy-1-cua-viet-nam-giam-nhe/

Radiovietnam - Ngày 5/6, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số môi
trường kinh doanh (BCI) trong quý 1/2015.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mtex Việt Nam (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Theo đó, chỉ số này giảm nhẹ so với quý cuối năm 2014.
Kết quả tổng quan trong khảo sát doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các
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doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Tuy nhiên, qua khảo sát, niềm tin, triển vọng kinh doanh và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên
EuroCham có xu hướng giảm.
Trước tình hình này, doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chia sẻ chiến lược kinh doanh trong thời gian tới là cẩn trọng
xem xét việc gia tăng đầu tư và có xu hướng duy trì mức độ đầu tư hiện có tại Việt Nam.
Chương trình Thời sự - VOV1 (Đài TNVN)
16.
“Môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trong quý I” – Báo hôm nay – 7 June, 2015
http://www.baohomnay.com/Kinh-te/Moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-xau-di-trong-quy-I-263381.html

(Dân trí) - Theo phản ánh của các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh
(BCI) đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh,
cũng như kỳ vọng cho tương lai suy giảm.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18
được thực hiện trong tháng 4/2015 cho thấy, trong quý I/2015, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng
cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.
Cụ thể, chỉ số BCI đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn
thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và
tương lai.

Diễn biến chỉ số BCI của Việt Nam
Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp chia sẻ về dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất,
vẫn không thay đổi ở mức 48%. Có 32% doanh nghiệp cho biết giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều
này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi đang xem
xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Và có đến 35% doanh nghiệp dự định "duy trì
mức độ đầu tư hiện tại”.
Phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14%
phản hồi mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.

Page 19 of 36

Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng
phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay
đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “rất xấu”, trong khi đó khảo sát ở quý trước không có đánh giá này.
Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong
quý trước còn 57%. Các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các
phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, 63% doanh nghiệp cho rằng yếu tố sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý
trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng
doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng đưa dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6
tháng tới. Có 65% doanh nghiệp lo ngại rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh và 17% quan ngại tác
động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động
đến hoạt động kinh doanh.
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại
Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những
thay đổi này.
20% doanh nghiệp phản hồi rằng họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp
phản hồi biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho mình và 6% doanh nghiệp nhận định
rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh.
Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật
mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Bích Diệp
17.
41% DN châu Âu tại Việt Nam không nắm bắt rõ Luật Đầu tư mới – Kinh tế và Dự báo – 5 June, 2015
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-3087-41-dn-chau-au-tai-viet-nam-khong-nam-bat-ro-luat-dau-tu-moi.html

- Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) lần
thứ 18 vừa được công bố cho thấy, nhiều doanh nghiệp châu Âu đầu tư ở Việt Nam không nắm bắt rõ ràng Luật
Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới.
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Một điểm đáng chú ý trong khảo sát BCI lần này là khảo sát đã đề cập tới các câu hỏi tìm hiểu mức độ nắm bắt thông
tin của các doanh nghiệp về các Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, cùng phản hồi của họ về
những thay đổi này. Kết quả là, 3 nhóm phản hồi lớn nhất và chiếm tỷ lệ ngang nhau.
Trong đó, 21% số doanh nghiệp phản hồi, chia sẻ rằng, doanh nghiệp nắm bắt được và tin tưởng rằng những thay đổi
trên sẽ đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh của họ; Doanh nghiệp nắm bắt được những thay đổi trên nhưng
cho rằng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ; Doanh nghiệp không có thông tin gì về sự thay
đổi trên.
Có 20% doanh nghiệp phản hồi rằng, họ biết có thay đổi, nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì.
Chỉ có 9% doanh nghiệp phản hồi, họ biết có thay đổi trên, nhưng nhận định rằng, sẽ không đem lại lợi ích cho họ và có
6% doanh nghiệp nhận định rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh của họ.
Điều đáng chú ý là, 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết rằng, họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về
luật mới và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại, thì so với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh
doanh hiện tại đã giảm. Số lượng phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi
“trung bình” gần như không thay đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước
không có đánh giá này.
Song, điều đáng mừng là số lượng phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, có tới 63% doanh nghiệp sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý trước (59%).
Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp
phản hồi "Tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Tỷ lệ lạm phát được dự đoán sẽ giảm. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78%
xuống còn 5,25% trong 6 tháng tới.
Và, 65% doanh nghiệp tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh của họ; 17% quan ngại tác động đáng
kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động đến
hoạt động kinh doanh.
Số lượng doanh nghiệp chia sẻ, họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiếm tỷ lệ lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức
48%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, 32% doanh nghiệp chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại.
Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi, họ
đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm
35% doanh nghiệp dự định "duy trì mức độ đầu tư hiện tại”. Phần lớn doanh nghiệp mong đợi số lượng đơn hàng/doanh
thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%) . 14% phản hồi họ mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức
hiện tại.
Một triển vọng tổng quan tích cực vào môi trường kinh doanh trong tương lai. Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục
nhận định triển vọng kinh doanh của họ là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ
lớn thứ hai là các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản
hồi “rất tốt” và “tốt”.
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Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong việc áp dụng Luật Xuất Nhập cảnh mới, 49% các doanh nghiệp tham
gia khảo sát cho biết họ không/chưa gặp khó khăn gì cho đến nay, 39% báo cáo rằng họ gặp khó khăn và 12% cho rằng
luật này không áp dụng cho doanh nghiệp của họ.
Khi được hỏi “Thủ tục cấp/gia hạn thị thực phù hợp, thẻ tạm trú có đủ rõ ràng cho doanh nghiệp và bộ phận nhân sự ”,
56% doanh nghiệp phản hồi rằng, họ luôn cần hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng và công ty dịch vụ trong quy
trình thủ tục; 44% chia sẻ rằng quy trình thủ tục mới này rõ ràng và họ có thể áp dụng.
Khi khảo sát yêu doanh nghiệp mô tả về việc áp dụng Luật Xuất Nhập cảnh mới. 73% doanh nghiệp mô tả "khó khăn”
và hy vọng sẽ có thủ tục và tiêu chí rõ ràng hơn. 24% doanh nghiệp phản hồi rằng quy trình thủ tục không rõ ràng và
khác nhau ở các tỉnh.
Đặc biệt, có 20% nhận định, rất khó để áp dung vì luật mới này không tương thích với luật Lao động và các thông tư,
nghị định liên quan. 9% cho biết, thời gian xử lý từ bước nộp hồ sơ không có vấn đề là hợp lý và coi đây là điều đáng
khích lệ. 4% nhận thấy quá trình rõ ràng và dễ thực hiện hơn so với luật Xuất Nhập cảnh ở các nước khác./.
An Nhi
18.
EIU: Môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục được cải thiện – Nguyễn Tấn Dũng – 2 June, 2015
http://nguyentandung.org/eiu-moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-tiep-tuc-duoc-cai-thien.html

(Kinh tế) - Theo nhận định ngày 1/6 của Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn
The Economist (Anh), môi trường kinh doanh tại Việt Nam vẫn tiếp tục được cải thiện.
Tuy nhiên, EIU cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa các kế hoạch cải cách kinh tế nhằm vượt
qua nhiều thách thức còn tồn tại hiện nay.

Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
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Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI)
phối hợp với Cơ quan Viện trợ Quốc tế Mỹ (USAID) công bố vừa qua chứng tỏ chính quyền ở các địa phương đang
ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu vực tư nhân. Điểm số trung bình của PCI năm 2014 đã tăng
lên mức 58,6 so với 57,8 của năm 2013.
Thực tế này cho thấy những dấu hiệu cải thiện tích cực, mặc dù còn tương đối nhỏ. Việc công bố PCI hàng năm nhằm
đánh giá năng lực quản lý kinh tế cũng như môi trường kinh doanh ở cấp tỉnh trên cơ sở khảo sát khoảng 9.800 doanh
nghiệp trong nước và gần 1.500 công ty nước ngoài.
Nhìn tổng quát, EIU cho rằng môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng được cải thiện một cách đáng kể. Theo báo
cáo PCI năm 2014, khoảng 46% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất-kinh doanh trong giai đoạn từ
năm 2015 đến năm 2016. Năm 2013, con số này dừng lại ở mức 33%.
Theo EIU, chính quyền ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam đang cùng thúc đẩy lộ trình cải cách kinh tế rất tích cực và hiệu
quả. Tuy nhiên, ít tỉnh thành nào có khả năng đạt được những thành tựu như Đà Nẵng.
Mặc dù vậy, EIU cho rằng nạn quan liêu và cơ sở hạ tầng yếu kém vẫn là những vấn đề chung mà hầu hết các tỉnh
thành đang vấp phải. Đây được coi là trở ngại đáng kể đối với việc phát huy nguồn nội lực và thu hút đầu tư nước
ngoài.
(Theo Vietnam+)

19.

Môi trường kinh doanh VN xấu đi trong quý I – Nhật Báo – 7 June, 2015

http://www.nhatbao.org/2015/06/moi-truong-kinh-doanh-vn-xau-di-trong-quy-i/

Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Việt Nam giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm của quý tư
năm ngoái.

Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI), được thực
hiện trong tháng 4, cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý I/2015 giảm
từ 78 điểm xuống 75 điểm.

Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn có
cảm nhận tương đối tích cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện nay so với quý trước, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện nay
là tốt đã giảm từ 52% xuống 45%. Số người nhận xét ở mức bình thường vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh

Page 23 of 36

giá tình hình ở mức rất xấu, trong khi những khảo sát trước không có trường hợp nào. Ngược lại, số người đánh giá tình
hình rất tốt đã tăng lên 11%.

Chỉ số BCI, trong đó cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý
I/2015 giảm.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh trong tương lai, đa số những người tham gia khảo sát nhìn nhận là tốt, nhưng tỷ lệ
này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá trung bình tăng từ 28% lên 30%. Số còn lại, một nửa đánh giá là rất
tốt và một nửa đánh giá là xấu.

Về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ “ổn định và cải thiện”, tăng so
với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Số người cho rằng tình hình “không thay đổi” tăng từ 20% lên 25%.
Số người cho rằng “điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi” giảm từ 21% xuống 12%.

Với kỳ vọng lạm phát, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ
5,78% xuống 5,25%.

Riêng vấn đề nhân sự, 48% số doanh nghiệp được khảo sát – không thay đổi so với quý trước, cho rằng họ sẽ tăng nhẹ
số lượng lao động tuyển dụng, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.

Trả lời câu hỏi về việc những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam sẽ tác động thế nào đến môi
trường kinh doanh tại Việt Nam, 21% số người cho rằng các quy định đó sẽ có tác động tích cực, 21% cho rằng họ biết
những quy định đó nhưng không tin nó sẽ tác động đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, có tới 41% số người không nắm
được chi tiết của những quy định mới này và 20% số người hoàn toàn không biết gì.

Page 24 of 36

20.

Môi trường kinh doanh VN xấu đi trong quý I – Tin tức 247 – 7 June, 2015

http://www.tintuc247.com.vn/moi-truong-kinh-doanh-vn-xau-di-trong-quy-i-48545.html

Chỉ số Môi Trường Kinh Doanh (BCI) của Việt Nam giảm xuống 75 điểm trong Quý I/2015 từ mức 78 điểm của
quý tư năm ngoái.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi Trường Kinh doanh (BCI), được
thực hiện trong tháng 4, cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý I/2015
giảm từ 78 điểm xuống 75 điểm.
Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn có
cảm nhận tương đối tích cực về môI Trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện nay so với quý trước, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện nay
là tốt đã giảm từ 52% xuống 45%. Số người nhận xét ở mức bình thường vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh
giá tình hình ở mức rất xấu, trong khi những khảo sát trước không có trường hợp nào. Ngược lại, số người đánh giá tình
hình rất tốt đã tăng lên 11%.
Đánh giá về triển vọng kinh Doanh Trong tương lai, đa số những người tham gia khảo sát nhìn nhận là tốt, nhưng tỷ lệ
này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá trung bình tăng từ 28% lên 30%. Số còn lại, một nửa đánh giá là rất
tốt và một nửa đánh giá là xấu.
Về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so
với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Số người cho rằng tình hình "không thay đổi" tăng từ 20% lên 25%.
Số người cho rằng "điều kiện kinh tế vĩ mô Xấu Đi" giảm từ 21% xuống 12%.
Với kỳ vọng lạm phát, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ
5,78% xuống 5,25%.
Riêng vấn đề nhân sự, 48% số doanh nghiệp được khảo sát - không thay đổi so với quý trước, cho rằng họ sẽ tăng nhẹ
số lượng lao động tuyển dụng, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.
Trả lời câu hỏi về việc những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam sẽ tác động thế nào đến môi
trường kinh doanh tại Việt Nam, 21% số người cho rằng các quy định đó sẽ có tác động tích cực, 21% cho rằng họ biết
những quy định đó nhưng không tin nó sẽ tác động đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, có tới 41% số người không nắm
được chi tiết của những quy định mới này và 20% số người hoàn toàn không biết gì.
Hoài Thu
21.

Còn nhiều thách thức – Saigon Đầu tư tài chính – 8 June, 2015

http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20150606/Con-nhieu-thach-thuc.aspx
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Quốc hội sẽ dành trọn ngày hôm nay 8-6 để thảo luận, đánh giá bổ sung thực hiện kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2014
và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2015. Trước đó, đánh giá về kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội đồng tình với một số nhận định trong báo cáo của Chính phủ, như kinh tế tiếp tục chuyển biến
tích cực; thu ngân sách đạt khá, lạm phát kiểm soát ở mức thấp; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá; lãi suất tiếp tục
giảm...
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng nhìn nhận, kinh tế - xã hội vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng chưa
thực sự bền vững.
Tăng trưởng quý I-2015 có yếu tố chính là đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng (khai thác
dầu thô, than đá); trong khi đó mức tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ở mức thấp, chỉ tăng 2,14%
so với mức tăng 2,68% cùng kỳ năm trước.
Nhập siêu đã quay trở lại (5 tháng trên 2 tỷ USD) do kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, thủy sản quý I giảm 15,8% so
cùng kỳ; xuất khẩu chịu sự tác động từ sự sụt giảm giá cả hầu hết hàng hóa trên thế giới... Nợ công tiếp tục gia tăng với
tốc độ cao, trong năm 2015 dự báo nghĩa vụ trả nợ căng thẳng; việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà
nước còn chậm...
Báo cáo đánh giá của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho thấy chỉ số môi trường kinh doanh quý I-2015 giảm
so với quý IV-2014 (75 điểm so với 78 điểm). Số lượng doanh nghiệp phản hồi "tốt" giảm còn 45% (trước là 52%).
Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ
62% xuống còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước
lên 30%. Triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam được 63% doanh nghiệp nhận định "ổn định và cải thiện" tăng so với quý trước (59%). Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%.
Đánh giá tổng thể, các doanh nghiệp châu Âu nhận định tương đối tích cực môi trường kinh doanh của Việt Nam. Song
có thể thấy, khi đi vào các chỉ số cụ thể, dường như vẫn có sự lưỡng lự khi các điểm số tích cực trong đánh giá đã giảm
so với quý IV-2014. Nhận định này có vẻ đúng khi kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, có đến 41% - chiếm
tỷ lệ lớn nhất - vẫn chỉ dừng ở mức độ "đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam".
Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế cũng băn khoăn về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội những
tháng đầu năm. Việc điều chỉnh tỷ giá đã được thực hiện hết biên độ 2%, trong khi nhập siêu đang quay trở lại, đang là
thách thức đối với VNĐ. Vì vậy nếu tỷ giá được điều chỉnh tiếp sẽ gây mất ổn định, mất niềm tin, ảnh hưởng đến chính
sách tiền tệ, hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thực trạng tiêu thụ nông sản khó khăn vừa qua đòi hỏi việc
giải quyết đầu ra mặt hàng này đã không thể trông đợi vào giải pháp tình thế, mà cần có giải pháp căn cơ và triệt để
hơn. Việc ngân sách nhà nước tính toán vay quỹ dự trữ ngoại hối cho thấy thu ngân sách đang có những khó khăn và
kinh tế vẫn mang yếu tố phát triển chưa bền vững.
Những nhận định trên đã khắc họa tương đối rõ nét bức tranh kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm mới chỉ ở giai
đoạn hồi phục, chưa thực sự bền vững. Đây là thách thức không nhỏ trong điều hành các tháng còn lại năm nay, đặc biệt
khi Chính phủ hướng đến tăng trưởng vượt mục tiêu Quốc hội đề ra và bối cảnh cuối năm nay Việt Nam sẽ gia nhập
Cộng đồng Kinh tế ASEAN cùng triển vọng của các đàm phán hội nhập (FTA Việt Nam - EU, TPP...) sắp kết thúc.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nền kinh tế, các giải pháp đã được đưa ra, từ tái cơ cấu nền kinh tế,
doanh nghiệp đến việc tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh. Vấn đề còn lại là sự xắn tay, nhập cuộc quyết liệt
của các bộ, ngành, địa phương để vượt qua thách thức không hề nhỏ này.
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
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22.

EuroCham: Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam quý I giảm xuống 75 điểm – Người đồng hành – 7

June, 2015
http://ndh.vn/eurocham-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-quy-i-giam-xuong-75-diem201506070840467p145c152.news

NDH) Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI),
trong đó cho thấy triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam dù giảm nhẹ trong quý I/2015
nhưng vẫn đứng ở mức cao.
Khảo sát cho thấy Chỉ số BCI giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm được vào quý IV/2014 .

Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh nghiệp Châu Âu vẫn có
cảm nhận tương đối tích cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện tại là “tốt” đã giảm từ
52% xuống 45%; số người đánh giá ở mức " bình thường" vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh giá tình hình ở
mức "rất xấu", trong khi những khảo sát trước tỷ lệ này là 0%. Ngược lại, số người đánh giá tình hình “rất tốt” đã tăng
lên 11%.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh tương lai, đa số những người tham gia khảo sát cho biết họ đánh giá triển vọng kinh
doanh tại Việt Nam là “tốt”, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá “trung bình” tăng từ 28%
lên 30%. Trong số những người còn lại, một nửa đánh giá là “rất tốt” và một nửa đánh giá là “xấu”.
Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% số người nhận định tình hình kinh tế sẽ "ổn định và cải thiện",
tăng so với mức 59% trong cuộc khảo sát của quý trước. Số người đánh giá tình hình “không thay đổi” tăng từ 20% lên
25%, còn số người cho rằng “điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi” giảm từ 21% xuống 12%.
Về kỳ vọng lạm phát, các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ
5,78% xuống 5,25%.
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Về nhân sự, 48% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng họ sẽ tăng nhẹ số lượng lao động tuyển dụng, không thay đổi
so với quý trước, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại.
Trả lời câu hỏi về việc những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam sẽ tác động thế nào đến môi
trường kinh doanh tại Việt Nam, 21% số người cho rằng các quy định đó sẽ có tác động tích cực, và cũng 21% cho rằng
họ biết những quy định đó nhưng không tin nó sẽ tác động đến hoạt động của họ. Tuy nhiên, có tới 41% số người không
nắm được chi tiết của những quy định mới này và 20% số người hoàn toàn không biết gì.
Trung Nghĩa - Người Đồng Hành
23.

Chỉ số môi trường kinh doanh quý I giảm nhẹ - Đại biểu nhân dân – 6 June, 2015

http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=351042

Theo công bố của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, chỉ số môi trường kinh
doanh (BCI) trong quý I của nướác ta giảm nhẹ so với quý IV.2014.
Kết quả tổng quan trong khảo sát doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các
doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, qua khảo sát, niềm tin,
triển vọng kinh doanh và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham có xu hướng giảm. Theo
EuroCham, so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại trong quý
I.2015 giảm. Cụ thể, số lượng phản hồi tốt giảm từ 52% xuống còn 45%, trung bình là 31%, đặc biệt có 2% doanh
nghiệp phản hồi là rất xấu. Riêng về triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô Việt Nam, 63% doanh nghiệp nhận định tình
hình kinh tế sẽ ổn định và cải thiện, 20% - 25% doanh nghiệp cho là không thay đổi và 12% doanh nghiệp dự đoán
“tiếp tục suy thoái”.
Cũng theo khảo sát, 41% doanh nghiệp phản hồi không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về các luật mới của Việt
Nam, 21% doanh nghiệp hoàn toàn không có thông tin liên quan. Mặt khác, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự
đoán tỷ lệ lạm phát sẽ giảm từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6 tháng tới. Bên cạnh đó, 65% doanh nghiệp tham gia
khảo sát tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh của họ và 17% quan ngại sẽ tác động đáng kể.
Q. Khánh
24.

Kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện – Đài phát thanh truyền hình Hải Dương – 8 June,

2015
http://www.haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/ky-vong-moi-truong-kinh-doanh-tiep-tuc-cai-thien.html

Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam cuối tuần qua đã công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường
kinh doanh (BCI) trong quý I tại các DN thành viên.

Page 28 of 36

Dây chuyền lắp ráp xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam. Ảnh: Hạ Phong
Theo đó, chỉ số này đã giảm từ 78 xuống 75 điểm. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích
cực từ các DN tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.
Ghi nhận sự phục hồi
Số liệu khảo sát cho thấy, số lượng DN phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% trong quý này. Trong
khi ý kiến phản hồi “trung bình” gần như không thay đổi với 31%. 2% DN phản hồi đánh giá “rất xấu”, khảo sát ở quý
trước không có đánh giá này; nhưng số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Tuy nhiên, đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, 63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và
cải thiện”, tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% lên 25%. Sự suy giảm đáng
chú ý là số lượng DN phản hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ
lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6 tháng tới. Cũng theo kết quả khảo sát, số lượng DN chia sẻ dự
định tăng số lượng nhân viên trong thời gian tới chiếm tỷ lệ 48%, trong khi 32% số DN cho biết sẽ giữ nguyên mức
hiện tại. Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN phản hồi đang
xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm 35% DN
dự định “duy trì mức độ đầu tư hiện tại”.
Luật mới vẫn chưa đến được với doanh nghiệp
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật DN và Luật Đầu tư tại Việt Nam,
nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các DN và phản hồi của họ về những thay đổi này. Kết quả cho thấy, 41%
DN phản hồi không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về các luật mới, 21% DN hoàn toàn không có thông tin liên
quan… Từ số liệu này cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng DN nói chung và những DN có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có các DN châu Âu nói riêng cần được cải thiện về cả hình thức lẫn
cách làm trong thời gian tới. Phần lớn DN mà EuroCham khảo sát mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ
(lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). Đồng thời, 65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh
của họ.
Cùng với những đánh giá trên, các ý kiến phản hồi trong BCI cho thấy, khả năng thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam
không dựa trên năng lượng giá rẻ, bởi đây là yếu tố ít quan trọng nhất trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
của họ tại Việt Nam. Khi được yêu cầu đánh giá tầm quan trọng của giá năng lượng trong quyết định đầu tư (thang
điểm 10), có 72% các công ty tham gia cho điểm từ 5 trở xuống. Điều này cho thấy, các công ty nước ngoài tiêu tốn
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một chi phí tương đối không đáng kể cho điện. Thay vào đó, các yếu tố quan trọng hơn với nhà đầu tư gồm chi phí, mức
độ sẵn sàng của lao động có tay nghề, điều kiện thị trường nội địa và chính sách phát triển của Chính phủ...
Theo KTĐT
25.

Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam giảm từ 78 xuống 75 điểm – Đầu tư chứng khoán – 5 June,

2015
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-giam-tu-78-xuong-75-diem-123157.html

(ĐTCK) Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)
cho quý I/2015 giảm nhẹ còn 75 điểm, từ 78 điểm vào cuối năm 2014.
Kết quả khảo sát BCI lần thứ 18, do EuroCham thực hiện vào tháng 4/2015, cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh
doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các DN thành viên giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, kết quả tổng quan
vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các DN tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương
lai.
Về những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư tại Việt
Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những thay
đổi này.
3 nhóm phản hồi lớn nhất và chiếm tỷ lệ ngang nhau: 21% số DN phản hồi chia sẻ rằng: DN nắm bắt được và tin tưởng
rằng những thay đổi trên sẽ đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh của họ; DN nắm bắt được những thay đổi
trên nhưng cho rằng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ; DN không có thông tin gì về sự thay
đổi trên
20% DN phản hồi rằng, họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% DN phản hồi họ biết có
thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho họ và 6% DN nhận định rằng thay đổi đó sẽ gây trở
ngại cho việc kinh doanh của họ.
Đáng chú ý là 41% DN tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật mới, và
21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Về môi trường kinh doanh hiện tại ở Việt Nam
Khi so sánh với quý trước, số lượng DN phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng phản hồi
“tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay đổi với
31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước không có đánh giá này. Tuy nhiên, số lượng
phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Tuy nhiên, phần lớn DN phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ là “tích cực” dù đã giảm từ 62%
trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là các DN phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước
lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
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Triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam
63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện”, tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi
“không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng DN phản hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm
từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5.78% xuống còn 5.25% trong 6 tháng
tới.
Số lượng DN chia sẻ họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức 48%.
Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, 32% DN chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều này cũng đúng
đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN phản hồi họ đang xem xét việc gia tăng đầu tư
tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm 35% DN dự định “duy trì mức độ
đầu tư hiện tại”.
Phần lớn DN mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14% phản hồi họ
mong đợi “gia tăng đáng kể” hoặc “duy trì” mức hiện tại. 65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh
doanh của họ và 17% quan ngại tác động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa DN của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận
định lạm phát không có tác động đến hoạt động kinh doanh.
Nhuệ Mẫn

26.

Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm nhẹ - Công thương – 8 June, 2015

http://baocongthuong.com.vn/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam-giam-nhe.html

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) trong quý
1/2015. Theo đó, chỉ số BCI giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm được vào quý IV/2014. Tuy nhiên,
đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, điều này cho thấy các DN châu Âu vẫn đánh giá tích
cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.

DN châu Âu vẫn tin tưởng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong dài hạn.
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Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, khảo sát cho thấy số người cảm nhận tình hình hiện tại là “tốt” đã giảm từ
52% xuống 45%; số người đánh giá ở mức "bình thường" vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh giá tình hình ở
mức "rất xấu", trong khi những khảo sát trước tỷ lệ này là 0%. Ngược lại, số người đánh giá tình hình “rất tốt” đã tăng
lên 11%.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh tương lai, đa số những người tham gia khảo sát cho biết họ đánh giá triển vọng kinh
doanh tại Việt Nam là “tốt”, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ 62% xuống 57%. Số người đánh giá “trung bình” tăng từ 28%
lên 30%. Trong số những người còn lại, một nửa đánh giá là “rất tốt” và một nửa đánh giá là “xấu”.
Về triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, 63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ "ổn định và cải
thiện", tăng so với quí trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý
là số lượng DN phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Các DN châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng tới sẽ giảm nhẹ từ 5,78% xuống 5,25%. Về chiến
lược kinh doanh, cũng giống như quí trước, 48% DN tham gia khảo sát cho biết họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên.
Trong khi đó, 32% DN chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại.
Đỗ Ngọc
27.

Chỉ số môi trường kinh doanh quý 1 của Việt Nam giảm nhẹ - Vietnam Plus – 5 June, 2015

http://www.vietnamplus.vn/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-quy-1-cua-viet-nam-giam-nhe/326418.vnp

Ngày 5/6, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI)
trong quý 1/2015, theo đó, chỉ số này giảm nhẹ so với quý cuối năm 2014.
Kết quả tổng quan trong khảo sát doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các
doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, qua khảo sát, niềm tin,
triển vọng kinh doanh và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham có xu hướng giảm.
Theo ông Adam Edermo, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing EuroCham, so sánh với quý trước, số lượng doanh
nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại trong quý 1/2015 giảm.
Cụ thể, số lượng phản hồi "tốt" giảm từ 52% xuống còn 45%, "trung bình" là 31%, đặc biệt có 2% doanh nghiệp phản
hồi là "rất xấu." Riêng về triển vọng đối với nền kinh tế vĩ mô Việt Nam, 63% doanh nghiệp nhận định tình hình kinh tế
sẽ "ổn định và cải thiện," 20-25% doanh nghiệp cho là "không thay đổi" và 12% doanh nghiệp dự đoán "tiếp tục suy
thoái."
Đánh giá về những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng
doanh nghiệp biết có sự thay đổi nhưng không rõ những thay đổi cụ thể là gì. Theo khảo sát, 41% doanh nghiệp phản
hồi không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về các luật mới của Việt Nam, 21% doanh nghiệp hoàn toàn không có
thông tin liên quan.
Mặt khác, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ giảm từ 5,78% xuống còn 5,25% trong sáu
tháng tới. Bên cạnh đó, 65% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh
doanh của họ và 17% quan ngại sẽ tác động đáng kể.
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Trước tình hình này, doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chia sẻ chiến lược kinh doanh trong thời gian tới là cẩn trọng
xem xét việc gia tăng đầu tư và có xu hướng duy trì mức độ đầu tư hiện có tại Việt Nam./.

28.

Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam giảm nhẹ trong quý I – VTV Đài truyền hình Việt Nam – 9

June, 2015
http://vtv.vn/kinh-te/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-giam-nhe-trong-quy-i-20150609104517148.htm

VTV.vn - Đây là kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI), vừa được Phòng Thương mại châu Âu
(EuroCham) công bố.
Theo EuroCham, triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam giảm nhẹ trong quý I năm nay,
nhưng vẫn đứng ở mức cao. Khảo sát cho thấy, chỉ số BCI giảm xuống 75 điểm trong quý I/2015 từ mức 78 điểm có
được từ quý trước. Tuy nhiên, đây vẫn là số điểm cao thứ hai của chỉ số này kể từ quý II/2011, cho thấy các doanh
nghiệp châu Âu vẫn có cảm nhận tương đối tích cực về môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai của Việt Nam.
Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, khảo sát cho thấy, số người cảm nhận tình hình hiện tại là “tốt” đã giảm từ
52% xuống 45%; số người đánh giá ở mức "bình thường" vẫn là 31%. Đặc biệt, có 2% số người đánh giá tình hình ở
mức "rất xấu", trong khi những khảo sát trước, tỷ lệ này là 0%. Ngược lại, số người đánh giá tình hình “rất tốt” đã tăng
lên 11%.
29.

Môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trong quý I – FICA – 12 June, 2015

http://fica.vn/dong-chay-von/vi-mo/-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-xau-di-trong-quy-i--31011.html

FICA – Theo phản ánh của các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh
(BCI) đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh
doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai suy giảm.
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18
được thực hiện trong tháng 4/2015 cho thấy, trong quý I/2015, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng
cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.
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Cụ thể, chỉ số BCI đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn
thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và
tương lai.

Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp chia sẻ về dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất,
vẫn không thay đổi ở mức 48%. Có 32% doanh nghiệp cho biết giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều
này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi đang xem
xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Và có đến 35% doanh nghiệp dự định "duy trì
mức độ đầu tư hiện tại”.
Phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%) . 14%
phản hồi mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.
Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng
phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phản hồi “trung bình” gần như không thay
đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “rất xấu”, trong khi đó khảo sát ở quý trước không có đánh giá này.
Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.
Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong
quý trước còn 57%. Các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các
phản hồi “rất tốt” và “tốt”.
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, 63% doanh nghiệp cho rằng yếu tố sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý
trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng
doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng đưa dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6
tháng tới. Có 65% doanh nghiệp lo ngại rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh và 17% quan ngại tác
động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động
đến hoạt động kinh doanh.
Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại
Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những
thay đổi này.
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20% doanh nghiệp phản hồi rằng họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp
phản hồi biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho mình và 6% doanh nghiệp nhận định
rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh.
Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật
mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.
Bích Diệp

II.

Printed
1. European firms’ confidence in Vietnam outlook drops – Saigon Times – 8 June, 2015
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