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1. Vietnam News – EuroCham sees business confidence up – Feb 26
http://vietnamnews.vn/economy/251593/eurocham-sees-business-confidence-up.html

Updated February, 26 2014 08:35:00

EuroCham sees business confidence up

HCM CITY (VNS)— Business confidence and outlook among European businesses in Viet Nam have
significantly increased, according to a the 14th quarterly EuroCham Business Climate Index survey,
conducted in February 2014 and released yesterday.
It said the Business Climate Index (BCI) rose above the midpoint - from 50 to 59 points.
EuroCham Executive Director's Csaba Bundik said: "The BCI having gone above the midpoint is indeed
great news and the first time we have seen this since the second quarter of 2012. This is a very healthy
sign, as it demonstrates that European companies are regaining trust in the Vietnamese market."
"However, it is important to note that the BCI could decrease again next quarter, as we have seen it
happen ever since the very first BCI was published," Bundik said.
The BCI rise was likely due to the upswing of sales and general business optimism around Tet (Lunar
New Year), the EuroCham report said.
But the report noted that an increase of nine percentage points seemed to suggest that other factors
than Tet optimism were at play.
"Decreased fear of inflation, confidence in the macroeconomic outlook and the hope of the conclusion
of a strong Free Trade Agreement are also likely to have had an impact," a press release about the
report said.
Just under half of the businesses surveyed were in the services industry, a quarter in manufacturing, and
a fifth in trading. Ten per cent were engaged in other activities.
Compared to the results of last quarter's BCI, the number of respondents assessing their current
business situation as positive jumped from 38 per cent to 45 per cent - an increase of seven percentage
points.
Respondents also assessed their sales and level of business activity in the last 12 months, with 42 per
cent saying the past year had been more profitable than previous years. This also helped to explain the
jump of the BCI from 48 to this year's 59.
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However, at least 32 per cent of those surveyed found the past 12 months to have been less profitable.
Business outlook
Of those surveyed, 49 per cent had positive business expectations compared to last year's 30 per cent.
This positive outlook might be linked to the likely conclusion of the EU - Viet Nam Free Trade Agreement
(FTA) later this year, the resolution of a number of issues from the EuroCham Whitebook and continued
strong collaboration with the Government of Viet Nam, EuroCham said in its press release.
At the same time, 30 per cent had a negative outlook, higher than last year's findings (28 per cent).
In addition, the positive trend of the expected number of business orders continued, reaching 70 per
cent (from 67 per cent and 61 per cent in the past two quarters, respectively).
And the level of respondents expecting a reduction of business orders remained relatively low, 15 per
cent compared to 14 per cent last quarter.
In line with this development, reported investment plans have remained positive, with 78 per cent of
respondents intending to keep or increase their investment levels.
These trends have had a positive impact on recruitment plans, with those surveyed saying they would
increase their headcounts to 48 per cent this quarter compared to 47 per cent the previous quarter.
The number of respondents expecting to reduce their workforce remained low at 16 per cent compared
to 15 per cent last quarter.
Macroeconomic outlook
At least 47 per cent of the companies surveyed said they expected stabilisation and improvement of the
macroeconomic situation but 23 per cent feared a further deterioration.
At the same time, 29 per cent believe inflation will have a "significant or threatening impact" on their
business, a drop compared to 45 per cent last year.
EuroCham members said they predicted the inflation rate would be an average of 3.68 per cent.
Compared to last quarter's estimate of 4.69 per cent, this represented a significant improvement.
In another matter, when respondents were asked to assess the impact of the transfer pricing debate on
the business environment in Viet Nam, 38 per cent found it to have a negative impact, with an
additional 57 per cent saying it had a minor effect or none at all.
As in previous years, the main reasons respondents cited for their continued investments in Viet Nam
were the size of the market and business opportunities; labour costs; and the relatively young
population. — VNS
2. VIR – Euro firms give upbeat prognosis – March 4
http://www.vir.com.vn/news/en/corporate/euro-firms-give-upbeat-prognosis.html

13:48 | 04/03/2014

Euro firms give upbeat prognosis
EuroCham’s latest business climate index (BCI) shows a notable upswing
in European business confidence in Vietnam.
VIR’s Hanh Linh talks with the chamber’s executive director Csaba Bundik
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on the factors contributing to this change and what Vietnam should do to maintain a stable index.
EuroCham’s quarterly survey conducted in February 2014 saw the BCI move above the midpoint for the
first time since 2012- up from 50 to 59. Why the change?
The rise is likely to be linked to the upswing of sales and general business optimism around the Tet
period, as we have experienced in previous years. However, an increase of nine percentage points
seems to suggest that other factors such as the decreased fear of inflation, confidence in the macroeconomic outlook and the hope of the conclusion of an implementable EU-Vietnam free trade
agreement (FTA) later in the year are at work.
About 42 per cent of survey respondents found the past year to have been more profitable – explaining
the jump from last year’s BCI of 48 to this year’s 59. However, it should be noted that a considerable 32
per cent found the past 12 months to have been less profitable.
The business climate index could decrease again next quarter as we have seen in the past. What will
keep the index on an upward trend sustainably in your view?
We believe that if Vietnam addresses the cross-sectoral issues of pricing, the role of the state sector and
intellectual property rights, the business environment will improve. It is important to note that the
coming years will determine the longer term future of Vietnam – if the government is successful in
addressing the issues identified by the business community and a comprehensive FTA is agreed, then
Vietnam will be a very strong regional player. Foreign direct investment will further increase both in
quantity and quality and EU enterprises will increasingly perceive Vietnam as their ASEAN hub or even
headquarters, from where they can efficiently service both ASEAN markets and neighbouring countries.
EuroCham therefore believes that this is the opportunity for the Vietnamese government to
demonstrate its future economic aspirations and send a clear signal to the business community that
Vietnam is ready to do business.
These recommendations are clearly in the long term interest of the Vietnamese government and
population: the economy can only grow sustainably if the business climate is favourable, if there is a
level playing field; if corruption and the resulting inefficiencies are banished; and if government
bureaucracy and oversight are reasonable.
Over the past two years the Vietnamese tax authorities have been
very concerned about foreign-backed firms applying extensive
transfer pricing manoeuvres to evade tax. One interesting finding
from the EuroCham survey is when respondents were asked to
assess the impact of the transfer pricing debate on the business
environment in Vietnam, 38 per cent found it to have a negative
impact, with an additional 57 per cent finding it to have minor or
no impact. How justified is the concern among the authorities on
the issue in your view?
The application of transfer pricing mechanisms is an
internationally-accepted practice and EuroCham members are
acting in accordance to high compliance standards and in line with the law. We should also remember
that there may be any number of good reasons behind reported losses, in particular in recent years with
the companies in Vietnam feeling the effects of the global financial crisis.
Justifiable reasons for losses include a significant reduction in top-line revenue (reduced demand,
increased discounting, etc); excess fixed costs supporting much lower turnover; excess inventories and
related carrying costs; bad debts; increased financing costs; and significant increases in commodity
12

prices affecting the price of raw materials. For these reasons, companies are incurring real losses and,
but it is likely that they will continue to receive attention from the tax authorities.
Vietnam has comprehensive transfer pricing regulations (Circular 66) that require foreign companies to
prepare documentation to prove that their prices are in line with legislation. In addition annual transfer
pricing declarations are required to be filed disclosing related party transactions and the pricing
methodology adopted.
The Vietnamese tax authorities are focusing on arrangements they believe have been made to import
losses from overseas associates through non-market pricing. For example, increases in inbound
management service charges are a particular area of focus and there have already been cases where
significant tax has been reclaimed and large penalties imposed.
Analysts are divided over whether the economic situation in Vietnam in 2014 will be better or worse
than 2013. What is your view?
Better. The Vietnamese government has done a very good job at a macro level in the last two years. Two
years ago the inflation rate was 22 per cent, now it is in single digits at below seven per cent. Foreign
currency reserves have doubled and the domestic currency is very stable. We also anticipate more good
news such as foreigners being able to buy up to 60 per cent of a listed company in Vietnam and changes
in the banking and finance sector. The government recently relaxed rules on foreign ownership in local
banks which creates more opportunities for foreign investors. Non-performing loans are also an issue
and the Vietnamese government started to manage. We see step by step changes and they make us a
bit more optimistic.
3. Vietnam Plus – EuroCham: Vietnam’s business climate improving – Feb 25
http://en.vietnamplus.vn/Home/EuroCham-Vietnams-business-climate-improving/20142/46685.vnplus

EuroCham: Vietnam’s business climate improving
25/02/2014 | 20:40:00
(Source:VNA)
The 14th quarterly EuroCham Business Climate
Index (BCI) survey released on February 25 showed
that business confidence and outlook among
European businesses in Vietnam improved
remarkably.
For the first time since 2012 the index has exceeded
the 50-point threshold to reach 59 points, affirming
European enterprises’ confidence in the Vietnamese
market, it said.
According to the European Chamber of Commerce
in Vietnam (EuroCham), the remarkable rise is likely
due to the increasing optimism in the business outlook and turnover during the Lunar New Year festival,
plus falling inflation concern, enhanced trust in macroeconomic prospects and a hope for the conclusion
of a feasible and effective Free Trade Agreement (FTA) between Vietnam and the EU.
Nearly half of the businesses involved in the survey operate in the service sector, one quarter in the
manufacturing sector, one fifth in trade, and the remaining in other sectors.
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The number of respondents reporting satisfactory business outcomes rose from 38 percent last quarter
to 45 percent. This showed that business operations have much improved.
Businesses said that they will increase investments in Vietnam as the country boasts a large market size
and effective business opportunities, low labour cost and a young population.
The positive development in investment plans and expected business orders has translated into
increased recruitment plans, with many respondents expecting to slightly increase their headcounts.
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that he is glad to see the BCI reach 59.
EuroCham will continue to work with the Vietnamese Government to create practical benefits for the
business community in order to ensure this positive progress, he stressed.
Since its establishment in 1998, EuroCham has grown from 60 members to represent more than 750
European businesses, counting among its supporters many of the world's leading enterprises.-VNA
4. Thanh Nien News – European firms regain optimism about Vietnam outlook – Feb 28
http://www.thanhniennews.com/business/european-firms-regain-optimism-about-vietnam-outlook24244.html

European firms regain optimism about Vietnam outlook
Friday, February 28, 2014 14:00
A decreased fear of inflation and hope for the conclusion
of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (FTA) later this
year have shored up European businesses’ trust in
Vietnam market, a new survey found.
The European Chamber of Commerce in Vietnam
(EuroCham) said its latest quarterly Business Climate Index
survey, conducted this month, showed the index has for
the first time since 2012 gone above the midpoint - from
50 to 59 points.
“The increase of 9 points seems to suggest that this is
more than just post-Tet optimism, with a genuine belief in
improved business conditions and outlook appearing,”
said Preben Hjortlund, Chairman of EuroCham.
Compared to last quarter’s survey, the number of respondents assessing their current business situation
as positive has jumped from 38 percent to 45 percent. This is even higher the rate of 40 percent of Tet
last year.
Though 42 percent of the respondents found the past year to be more profitable, it should be noted
that a considerable 32 percent found the past 12 months to be less profitable.
Looking to the future, the business outlook for respondents has equally experienced a considerable
improvement with members having positive expectations rising to 49 percent compared to last
quarter’s 44 percent and significantly higher than last year’s 30 percent.
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This positive outlook might be linked to the likely conclusion of the EU-Vietnam FTA later this year, the
successful resolution of a number of issues from the EuroCham Whitebook and the continued strong
collaboration with the Vietnamese government, according to the survey.
At the same time, 30 percent keep a negative outlook, higher than last year’s findings (28 percent).
In line with 70 percent of the respondents see a rise in business orders and 78 percent plan to keep or
increase their investment, 48 percent expect to raise their headcounts.
Respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 47 percent expecting
“stabilization and improvement” (same as previous quarter) and 23 percent fearing a further
deterioration.
At the same time, the number of respondents expecting inflation to have a “significant or threatening
impact” on their business remains limited (29 percent) compared to the past (45 percent last year). On
average, EuroCham members predicted the inflation rate will be 3.68 percent this year, significantly
down from last quarter’s estimate of 4.69 percent.
Respondents expressed their belief that the various economic and administrative challenges will be
positively addressed in the coming time. They also gave other reasons for their continued investments in
Vietnam: the size of the market and consequent business opportunities, labor costs and the relatively
young population.
Just under half of the businesses participating in the survey are active in the services industry, a quarter
in manufacturing, one fifth in trading and around ten percent are engaged in other activities.
Thanh Nien News
5. Sai Gon Giai Phong – European enterprises develop investment plans and recruitment in Vietnam
– Feb 26
http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Business/2014/2/108078/

Wednesday, Feb 26, 2014, Posted at: 13:47(GMT+7)

European enterprises develop investment plans and recruitment in Vietnam
There is increasing confidence for European companies investing in Vietnam, according to the EuroCham
Business Climate Index (BCI) survey released on February 25.
The BDI reached 59 points for the first time since 2012 confirming an optimistic attitude for European
commerce.
Investment plans and recruitment in the country have increased due to raised orders.
It is a good recovery sign for the economy, said Csaba Bundik, executive director of EuroCham Vietnam.
He is confident that this is due to the Free Trade Agreement between Vietnam and the European Union
would be signed soon.
By My Hanh – Translated by Kim Khanh
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6. VOV Online – EuroCham: Vietnam’s business climate improving – Feb 26
http://english.vov.vn/Economy/EuroCham-Vietnams-business-climate-improving/273626.vov

Updated: 2/26/2014 8:53:33 AM

EuroCham: Vietnam’s business climate improving
The 14th quarterly EuroCham Business
Climate Index (BCI) survey released on
February 25 showed that business confidence
and outlook among European businesses in
Vietnam improved remarkably.
For the first time since 2012 the index has
exceeded the 50-point threshold to reach 59
points, affirming European enterprises’
confidence in the Vietnamese market, it said.
According to the European Chamber of
Commerce in Vietnam (EuroCham), the remarkable rise is likely due to the increasing optimism in the
business outlook and turnover during the Lunar New Year festival, plus falling inflation concern,
enhanced trust in macroeconomic prospects and a hope for the conclusion of a feasible and effective
Free Trade Agreement (FTA) between Vietnam and the EU.
Nearly half of the businesses involved in the survey operate in the service sector, one quarter in the
manufacturing sector, one fifth in trade, and the remaining in other sectors.
The number of respondents reporting satisfactory business outcomes rose from 38% last quarter to
45%. This showed that business operations have much improved.
Businesses said that they will increase investments in Vietnam as the country boasts a large market size
and effective business opportunities, low labour cost and a young population.
The positive development in investment plans and expected business orders has translated into
increased recruitment plans, with many respondents expecting to slightly increase their headcounts.
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that he is glad to see the BCI reach 59.
EuroCham will continue to work with the Vietnamese Government to create practical benefits for the
business community in order to ensure this positive progress, he stressed.
Since its establishment in 1998, EuroCham has grown from 60 members to represent more than 750
European businesses, counting among its supporters many of the world's leading enterprises.
VNA/VOV online
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7. Tuoi Tre News – EuroCham says Vietnam’s business climate is improving – Feb 26
http://tuoitrenews.vn/business/17866/eurocham-says-vietnams-business-climate-is-improving

EuroCham says Vietnam’s business climate is improving
Tuoitrenews|Updated: 02/26/2014 10:50 GMT + 7
Business outlook among European businesses in
Vietnam improved for the first time since 2012, the
European Chamber of Commerce in Vietnam stated in its
latest Business Climate Index (BCI) survey released
Tuesday.
The 14th quarterly EuroCham Business Climate Index
(BCI) survey, conducted in February 2014, shows that
business outlook among European businesses in
Vietnam has for the first time surpassed the 50-point
threshold to reach 59, which the EuroCham said has
“affirmed European enterprises’ confidence in the Vietnamese market.”
The number of EuroCham members participating in the survey which said the business environment in
Vietnam has “remarkably improved” increased from 38 percent of the last quarter of last year to 45
percent, according to the report.
Meanwhile, those with a positive assessment of the business outlook also went from 44 percent in the
previous quarter to 49 percent.
The number of reported investment plans is rising with the number of respondents expecting to
increase investments in Vietnam growing from 41 percent last quarter to 78 percent this quarter.
In line with this development, the expected number of business orders has continued to grow to 70
percent from 67 percent and 61 percent of the past two quarters, respectively.
Respondents remain somewhat confident in the macroeconomic outlook, with 47 percent expecting a
‘stabilization and improvement’ of the situation.
The respondents also forecast that the country’s inflation rate would be 3.68 percent in the future.
Compared to last quarter’s estimate of 4.69 percent, this represents a considerable improvement.
EuroCham Executive Director Csaba Bundik hailed the 59 business climate index in this quarter “good
news”. The positive index indicated a clear improvement and that European businesses are regaining
confidence in the Vietnamese market, he remarked.
The BCI is an indicator for economic activity in Vietnam prepared by the European Chamber of
Commerce Vietnam.
The index provides a regular barometer of the business sentiment among European companies
operating in Vietnam. It is designed to provide early signals of turning points in economic activity and to
track movements in business confidence over time.
The EuroCham was established in 1998 and has since grown from 60 members to represent more than
750 European businesses, among which there are many of the world's leading enterprises.
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8. Nhan Dan Online – EuroCham: Vietnam’s business climate improving – Feb 25
http://en.nhandan.org.vn/business/economy/item/2331702-eurocham-vietnam%E2%80%99s-businessclimate-improving.html

EuroCham: Vietnam’s business climate improving
Tuesday, 25/02/2014 - 10:44 PM (GMT+7)
Nhan Dan Online/VNA – The 14th quarterly EuroCham
Business Climate Index (BCI) survey released on February
25 showed that business confidence and outlook in
Vietnam among European businesses has improved
markedly.
For the first time since 2012, the index has exceeded the
50-point threshold, settling at 59 points and affirming
European enterprises’ confidence in the Vietnamese
market, it said.
According to the European Chamber of Commerce in
Vietnam (EuroCham), the remarkable rise is likely due to
the increasing optimism in the business outlook and turnover during the Lunar New Year festival. Also
contributing to the confidence are falling inflation concerns, enhanced trust in macroeconomic
prospects and a hope for the conclusion of a feasible and effective free trade agreement between
Vietnam and the EU.
Nearly half of the businesses involved in the survey operate in the service sector, one quarter in the
manufacturing sector, one fifth in trade, and the remainder in other sectors.
The number of respondents reporting satisfactory business outcomes rose from the 38 percent of last
quarter to 45 percent. This shows that business operations have much improved.
Businesses said that they would increase investment in Vietnam as the country boasts a large market
with effective business opportunities, low labour costs and a young population.
Positive developments in investment plans and expected business orders have translated into increased
recruitment plans, with many respondents expecting to slightly increase their headcounts.
EuroCham Chairman Preben Hjortlund commented that he is glad to see the BCI reach 59.
EuroCham will continue to work with the Vietnamese Government to create practical benefits for the
business community in order to ensure this positive progress, he stressed.
Since its establishment in 1998, EuroCham has grown from 60 members to represent more than 750
European businesses, counting among its supporters many of the world's leading enterprises.
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9. Dau Tu – EuroCham: Business Climate Index increase dramatically – Feb 26
http://baodautu.vn/eurocham-chi-so-moi-truong-kinh-doanh-tang-ro-ret.html

10:04 | 26/02/2014

EuroCham: Chỉ số môi trường kinh doanh tăng rõ rệt
(Baodautu.vn) Theo kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh qu{ I được EuroCham công bố hôm
nay, 78% doanh nghiệp châu Âu cho biết sẽ mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
sát lần về Chỉ số môi trường kinh doanh (BIC) qu{ I năm 2014. Kết quả cho thấy mức độ tin cậy và triển
vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
Chỉ số BIC qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức
tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường
Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trọng tổng kinh doanh
và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc dường
như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết.
Các yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo
ngại về lạm phát giảm, đột tin cậy về triển vọng kinh
tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định
Thương mại tự do (FTA) khả thi và hiệu quả.
Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund cho rằng:
“Thật khả quan khi chỉ số BIC qu{ này đã vượt trên
mức trung bình (59%) và tăng 9 điểm, cho thấy niềm
tin thực sự trong cải thiện điều kiện kinh doanh và
triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để
làm việc với Chính phủ Việt Nam, tạo ra lợi ích thiết
thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có 49% doanh
tiến độ tích cực này”.
nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh doanh
Còn theo Giám đốc điều hành EuroCham Csaba
của năm 2014
Bundik: “Chỉ số BIC vượt trên mức trung bình là một
tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ II năm 2012. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng,
cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam, đi cùng với thời điểm
thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA Việt Nam và EU. Tuy nhiên, cần lưu { rằng, chỉ số này có
thể giảm một lần nữa trong những qu{ tới, như chúng ta đã thấy từ khi cuộc khảo sát công bố lần đầu
tiên”.
So với kết quả của khảo sát qu{ IV năm 2013, số lượng phản hồi cho biết số có lượng doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam kinh doanh khả quan tăng từ 38 lên 45%. Con số này thậm chí lớn hơn tỷ lệ 40% ở thời
điểm gần Tết nguyên đán.
Điều đó cho thấy tình hình kinh doanh hiện tại đang được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, EuroCham cũng
lưu { thông tin rằng, có tới 32% doanh nghiệp phản hồi rằng, họ bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng
vừa qua.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có 49% doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh doanh của năm
2014, tăng 4% so với qu{ IV năm 2013 và tăng mạnh so với mức 30% của cả năm trước.
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Triển vọng này có thể liên quan đến kết quả của FTA giữa Việt Nam và EU sắp tới, cũng như việc giải
quyết một số vấn đề được đề cập trong Sách Trắng EuroCham và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ
Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng có tới 30% doanh nghiệp được khảo sát bi quan về tình hình kinh doanh năm nay so với
mức 28% của năm ngoái. Điều này cho thấy, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do
cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kiến nghị và đảm bảo FTA khả thi, hiệu quả.
Cùng với tiến triển về niềm tin kinh doanh, 78% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư tại
Việt Nam (qu{ trước là 81%), song song với tỷ lệ mong đợi tăng tuyển dụng nhân lực chiếm 48%.
Thành viên EuroCham cho rằng, các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu, tương ứng với các khảo sát trước, tập trung vào “pháp luật và hành chính”, ngay tiếp đó
là “cơ sở hạ tầng và giáo dục”.
Các doanh nghiệp cũng đưa ra một loạt các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu
hết liên quan đến “quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương
đối trẻ”.
Phan Long
10. VnExpress – European firms are optimistic about business climate in Vietnam – Feb 26
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-voi-moi-truongkinh-doanh-tai-viet-nam-2956192.html
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Doanh nghiệp châu Âu lạc quan với môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Theo báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý I của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham),
niềm tin và triển vọng kinh doanh của các công ty châu Âu tại Việt Nam đã tăng đáng kể.
Lần đầu tiên trong 2 năm, chỉ số BCI vượt lên trên trung bình (50), với 59 điểm. BCI cả ba qu{ trước chỉ
dừng lại ở 50 điểm. "Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh
nghiệp châu Âu với thị trường Việt Nam", báo cáo nhận định.
Nhận xét đây là một kết quả "khá ấn tượng", Chủ tịch EuroCham - Preben Hjortlund cho rằng mức tăng 9
điểm không chỉ nhờ vào không khí lạc quan sau Tết, mà còn cho thấy sự cải thiện điều kiện và triển vọng
kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh hiện tại, số công ty đánh giá tích cực đã tăng lên 45% qu{ này, từ 38% qu{
trước. Dù vậy, khoảng 32% phản hồi cho biết họ suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng vừa qua.
Triển vọng kinh doanh cũng được đánh giá lạc quan với 49% phản hồi tích cực, tăng so với 44% qu{
trước. EuroCham cho rằng việc này có thể liên quan đến kết quả của Hiệp định Tự do Thương mại (FTA)
sắp tới, một số vấn đề trong Sách Trắng EuroCham được giải
quyết và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ.
Dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá triển vọng không tích
cực cũng tăng lên 30%, so với 28% năm ngoái. Theo báo cáo,
việc này cho thấy Chính phủ cần tiếp tục giải quyết các vấn
đề của các doanh nghiệp và đảm bảo Hiệp định Tự do
Thương mại châu Âu - Việt Nam khả thi, hiệu quả.
Kế hoạch đầu tư có xu hướng tăng, với 78% doanh nghiệp
cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh. Bên cạnh đó, 70%
doanh nghiệp tỏ ra lạc quan về số đơn đặt hàng sắp tới, tăng
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so với hơn 60% hai qu{ trước. Kế hoạch tuyển dụng theo đó cũng được cải thiện. 48% doanh nghiệp dự
kiến bổ sung nhân lực qu{ này.
Các doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Anh Quân
Tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng triển vọng kinh tế vĩ mô sẽ ổn định và cải thiện được duy trì bằng quý
trước, với 47%. Trong khi đó, lạm phát cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại. Qu{ này, 29% doanh
nghiệp cho rằng lạm phát có tác động đáng kể và nghiêm trọng đến họ, bằng qu{ trước và giảm so với
45% năm ngoái.
Khi được đề nghị dự đoán tỷ lệ lạm phát, các doanh nghiệp cho ra kết quả trung bình là 3,68%. So với
4,69% trong năm ngoái, đây là sự tiến bộ đáng kể.
Đây là lần thứ 14 Phòng Thương mại châu Âu tổ chức khảo sát về Môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Lần này, gần một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ, 25% trong ngành
sản xuất, 20% thương mại , còn lại thuộc các lĩnh vực khác.
Hà Thu
11. Dan tri – Transfer pricing does not harm for business climate in Vietnam – Feb 26
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-gia-khong-lam-xau-moi-truong-kinh-doanh-cua-viet-nam842993.htm
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Chuyển giá không làm xấu môi trường kinh doanh của Việt Nam?
(Dân trí) - Phần lớn các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam đều cho rằng cơ chế chuyển giá
tác động không đáng kể hoặc không tác động đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Chỉ số môi
trường kinh doanh trong qu{ I/2014 đã tăng vượt bậc.
Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã hồi phục đáng kể.
Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ngày
25/2 vừa chính thức công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ
14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{ được
thực hiện vào tháng 2/2014. Kết quả khảo sát cho thấy mức
độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
Đây là lần đầu tiên Chỉ số BCI của Việt Nam vượt trên mức
trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012 và là dấu mốc
tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của
các doanh nghiệp Châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có
thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy
vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.
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So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
đã tăng 7% từ 38% lên 45%. Con số này thậm chí lớn hơn con số từng thấy ở thời điểm gần Tết năm
ngoái, ở mức 40%.
Hướng đến tương lai, triển vọng kinh doanh cho các doanh nghiệp phản hồi đã cho thấy sự cải thiện
đáng kể. Các phản hồi tích cực tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với con số 30% năm
trước. Theo cơ quan khảo sát, triển vọng khả quan này có thể liên quan đến kết quả của Hiệp định FTA
sắp tới.
Song song đó, 30% triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này minh chứng rõ ràng
rằng Chính Phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng động doanh nghiệp kiến nghị và
đảm bảo FTA châu Âu -Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình
sẽ “ổn định và cải thiện” (bằng qu{ trước) và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái . Trong khi đó, số lượng phản
hồi mong đợi tỉ lệ lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa” đến hoạt động của doanh nghiệp duy trì
mức hạn chế (29%) so với qu{ trước (45% năm trước).
Cũng tại khảo sát này, khi đề cập đến ảnh hưởng có chế chuyển giá lên môi trường kinh doanh tại Việt
Nam, 38% số doanh nghiệp châu Âu được hỏi đã cho rằng có tác động tiêu cực và có tới 57% đánh giá
tác động không đáng kể hoặc không tác động.
Các doanh nghiệp cũng đã đưa ra một loạt những l{ do để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó hầu
hết cho rằng, quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ
là những điểm hấp dẫn của Việt Nam.

Bích Diệp
12. Lao Dong – European firms are more optimistic about business outlook in Vietnam – Feb 25
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Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan hơn vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
(LĐO) Cao Sơn - 4:34 PM, 25/02/2014
Chỉ số Môi trường Kinh doanh qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ
năm 2012.
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) hôm nay
(25.2) vừa công bố công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14
Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{, được thực hiện
vào tháng 2.2014.
Mức 59 điểm này được coi là mức tăng trưởng quan trọng,
khẳng định lòng tin của các doanh nghiệp Châu Âu đối với thị
trường Việt Nam. EuroCham cho biết, mức gia tăng đáng kể
này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan
trong tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết, tương
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tự như các năm trước.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số chúng ta từng thấy ở thời điểm gần
Tết năm ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện”,
bản công bố của EuroCham viết.
Về triển vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp có phản hồi tích cực đã tăng lên 49% so với 44% qu{
trước và tăng mạnh so với 30% năm trước. “Triển vọng khả quan này có thể liên quan đến kết quả của
Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) sắp tới, việc giải quyết một số vấn đề được đề cập trong Sách Trắng
EuroCham và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam”, EuroCham nhận định.
Bên cạnh đó, còn tới 30% số doanh nghiệp đồng tình triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái
(28%). EuroCham cho rằng điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do
cộng động doanh nghiệp kiến nghị và đảm bảo Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu—Việt Nam khả thi
và hiệu quả.
Cũng theo bản khảo sát này, 78% doanh nghiệp tham gia khảo sát (qu{ trước là 81%) cho biết họ tiếp tục
tăng vốn đầu tư vào Việt Nam do liên quan tới
nguyên nhân “quy mô thị trường và cơ hội
kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân
số tương đối trẻ”. Số lượng doanh nghiệp tăng
tuyển dụng nhân sự cũng tăng từ 47% của qu{
trước lên 48% trong qu{ này.
Được biết, tham gia khảo sát có gần 1/2 số
lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành
dịch vụ,1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong
ngành thương mại và 10% thuộc các ngành
khác.

13. New Hanoi Online – European firms increasing confidence in business outlook in Vietnam, Feb 25
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/663802/dn-chau-au-tang-niem-tin-vao-trien-vongkinh-doanh-tai-viet-nam

DN châu Âu tăng niềm tin vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
(HNMO) – Ngày 25/2, EuroCham công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh
doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
Theo đó, chỉ số môi trường kinh doanh quý này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm
kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh
nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
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Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có
thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy
vọng việc hoàn thành một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) khả thi và hiệu quả.
Thành viên EuroCham cho rằng các lĩnh vực được cải
thiện có tác động tích cực rõ ràng đến doanh nghiệp về
mặt trung hạn tập trung vào “pháp luật và hành chính”,
“cơ sở hạ tầng và giáo dục”. Bên cạnh đó, về vấn đề
“nóng’ chuyển giá, khi doanh nghiệp được hỏi đánh giá
như thế nào về ảnh hưởng của cơ chế chuyển giá lên
môi trường kinh doanh tại Việt Nam, 38% cho rằng có
tác động tiêu cực, 57% cho rằng tác động không đáng kể
hoặc không tác động.
Về vấn đề gia tăng đầu tư, các doanh nghiệp phản hồi thể hiện rõ niềm tin, các thách thức khác nhau về
kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt
các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến ‘quy mô thị trường và cơ
hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ’.
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức
trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2 năm 2012. Đây là dấu hiều
phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam,
mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc ký kết FTA EU-Việt Nam. Tuy
nhiên, điều quan trọng cần lưu { rằng Chỉ số này có thể giảm một lần nữa trong những quý tới, như
chúng ta đã thấy từ khi cuộc khảo sát công bố lần đầu tiên".
Lan Hương
14. VnEconomy – European enterprises are optimistic about Vietnam – Feb 25
http://vneconomy.vn/20140225095820624P0C9920/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-ve-viet-nam.htm

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về Việt Nam
►Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang
tăng rõ rệt...
Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 1/2014 lần đầu
tiên vượt trên mức trung bình kể từ năm 2012, tăng
từ 50 lên 59 điểm.
Ngày 25/2, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh
doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển
vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
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Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 1/2014 lần đầu tiên vượt trên mức trung bình kể từ năm 2012, tăng
từ 50 lên 59 điểm. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh
nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham bình luận: “Việc tăng tới 9 điểm dường như cho thấy kết quả
này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong cải thiện điều kiện kinh doanh
và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi để làm việc với Chính phủ Việt
Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực này”.
Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác, ngoài sự
lạc quan do Tết, bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy
vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả. Gần 1/2 số lượng
doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ, 1/4 trong ngành sản xuất, 1/5
trong ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số của thời điểm gần Tết năm ngoái, ở
mức 40%.
Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện. 42% doanh nghiệp tham gia
khảo sát cho biết có lợi nhuận trong năm vừa qua. Tuy nhiên, cũng cần lưu { là, một số lượng đáng kể
(32%) phản hồi cho biết họ bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng vừa qua.
Về tương lai, triển vọng kinh doanh, phản hồi của các doanh nghiệp cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể,
các phản hồi tích cực tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với 30% năm trước.
Bên cạnh đó, 30% đưa ra triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này minh chứng rõ
ràng rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị
và đảm bảo Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu-Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Tiếp tục với xu hướng tích cực về dự đoán các đơn hàng - đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 quý
trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp - 15% so với 14%
qu{ trước. Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (qu{ trước là 81%)
số lượng phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư.
Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch
tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ - 47% qu{ trước
lên 48% qu{ này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức
thấp - 16% so với 15% qu{ trước.
Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình
sẽ “ổn định và cải thiện” và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán tỉ lệ
lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa” đến hoạt động của doanh nghiệp duy trì mức hạn chế (29%)
so với qu{ trước (45% năm trước).
Các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, tương ứng với
các khảo sát trước, tập trung vào “Pháp luật và hành chính”, ngay tiếp đó là “Cơ sở hạ tầng và giáo dục”.
Khi doanh nghiệp được hỏi đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của cơ chế chuyển giá lên môi trường
kinh doanh tại Việt Nam, 38% cho rằng có tác động tiêu cực, 57% cho rằng tác động không đáng kể hoặc
không tác động.
Dù vậy, các doanh nghiệp phản hồi thể hiện rõ niềm tin và hy vọng rằng các thách thức khác nhau về
kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt
các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến “quy mô thị trường và
cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ”.
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Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên
mức trung bình là một tin tốt. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, cho thấy rằng các doanh nghiệp châu Âu
đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam, cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết
của việc ký kết FTA EU-Việt Nam”.
(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)
15. Nhan dan – European enterpriese confident in business outlook in Vietnam – Feb 25
http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/item/22458302.html

Doanh nghiệp châu Âu tin vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
NDĐT- Hôm nay, 25-2, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) công bố công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14
Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{, thực hiện vào
tháng 2-2014. Theo đó, chỉ số môi trường kinh doanh qu{ này
lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ
năm 2012.
Mức điểm này được coi là mức tăng trưởng quan trọng, khẳng
định lòng tin của các doanh nghiệp Châu Âu đối với thị trường
Việt Nam.
EuroCham cho biết, mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng
liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự
như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác
ngoài sự lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm,
độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Thương mại tự do (FTA)
khả thi và hiệu quả.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số từng thấy ở thời điểm gần Tết năm
ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Thành viên EuroCham cho rằng các lĩnh vực được cải thiện có tác động tích cực rõ ràng đến doanh
nghiệp về mặt trung hạn tập trung vào “pháp luật và hành chính”, “cơ sở hạ tầng và giáo dục”.
Bên cạnh đó, về vấn đề “nóng” chuyển giá, khi doanh nghiệp được hỏi đánh giá như thế nào về ảnh
hưởng của cơ chế chuyển giá lên môi trường kinh doanh tại Việt Nam, 38% cho rằng có tác động tiêu
cực, 57% cho rằng tác động không đáng kể hoặc không tác động.
Về triển vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp có phản hồi tích cực đã tăng lên 49% so với 44% của
qu{ trước và tăng mạnh so với 30% năm trước. “Triển vọng khả quan này có thể liên quan đến kết quả
của Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) sắp tới, việc giải quyết một số vấn đề được đề cập trong Sách
Trắng EuroCham và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam”, EuroCham nhận định.
Bên cạnh đó, còn tới 30% số doanh nghiệp đồng tình triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái
(28%). EuroCham cho rằng điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do
cộng động doanh nghiệp kiến nghị và đảm bảo Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu-Việt Nam khả thi
và hiệu quả.
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Cũng theo bản khảo sát này, 78% doanh nghiệp tham gia khảo sát (qu{ trước là 81%) cho biết họ tiếp tục
tăng vốn đầu tư vào Việt Nam do liên quan tới nguyên nhân “quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh
hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ”. Số lượng doanh nghiệp tăng tuyển dụng nhân sự
cũng tăng từ 47% của qu{ trước lên 48% trong qu{ này.
Giám đốc Điều hành EuroCham, Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức
trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2- 2012. Đây là dấu hiệu
phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam,
mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA EU-Việt Nam. Tuy
nhiên, điều quan trọng cần lưu { rằng Chỉ số này có thể giảm một lần nữa trong những qu{ tới, như
chúng ta đã thấy từ khi cuộc khảo sát công bố lần đầu tiên".
TRỊNH AN
16. Dat Viet – European firms increase investment and recruitment in Vietnam market – Feb 26
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/doanh-nghiep-chau-au-tang-dau-tu-va-tuyen-dung-tai-thitruong-viet-nam-3002083/

Doanh nghiệp châu Âu tăng đầu tư và tuyển dụng tại thị trường Việt Nam
(Doanh nghiệp) - Kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{ mà
EuroCham mới công bố cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp
Châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.

Quý này, hầu hết các doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam tiếp tục tăng đầu tư và tuyển dụng lao động

Chỉ số Môi trường Kinh doanh qu{ này lần đầu
tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm
kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan
trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các
doanh nghiệp Châu Âu đối với thị trường Việt
Nam. Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng
liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong
tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết,
tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia
tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự
tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan
do Tết. Các yếu tố khác có thể tác động thêm
bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin
cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc
hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại
(FTA) khả thi và hiệu quả.

So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số chúng ta từng thấy ở thời điểm gần
Tết năm ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Thông tin này được thể hiện rõ hơn qua việc hội viên phản hồi đánh giá như thế nào về doanh số và mức
độ hoạt động kinh doanh của họ trong 12 tháng vừa qua, so với các năm trước, với 42% cho biết có lợi
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nhuận trong năm vừa qua — giải thích sự gia tăng vượt bậc của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) năm
ngoái 48 lên 59 năm nay. Tuy nhiên, cũng cần lưu { là, một số lượng đáng kể (32%) phản hồi cho biết họ
bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng vừa qua.
Tiếp tục với xu hướng tính cực về dự đoán các đơn hàng — đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 qu{
trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp — 15% so với 14%
qu{ trước.
Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (qu{ trước là 81%) số lượng
phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư. Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế
hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng
nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ — 47% qu{ trước lên 48% qu{ này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho
thấy số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức thấp — 16% so với 15% qu{ trước.

Đăng Cường
17. SaiGon Times Online – European firms plan increasing investment – Feb 25
www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/chuyenlaman/110945/Nhieu-DN-chau-Au-co-ke-hoachtang-von.html

Nhiều DN châu Âu có kế hoạch tăng vốn
Chiến Thắng| Thứ Ba, 25/2/2014, 16:58 (GMT+7)
(TBKTSG Online) - Sau hơn một năm nằm ở dưới hoặc ngang mức trung bình, Chỉ số môi trường kinh
doanh của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) đã tăng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam cho biết họ lạc quan hơn vào triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam và cho biết kế hoạch tăng
vốn đầu tư tại thị trường này.
Theo kết quả khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ mà EuroCham công bố
ngày 25-2, chỉ số này vượt trên mức 59 điểm (trong thang điểm 100). Đây là lần đầu chỉ số này vượt mức
trung bình từ quí 2-2012.
Dấu hiệu BCI cho qu{ này tăng đã
được Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam,
ông Preben Hjortlund chia sẻ một cách
gián tiếp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Online sau khi Chủ tịch UBND TPHCM
Lê Hoàng Quân đối thoại với đại diện
doanh nghiệp trong và ngoài nước,
bao gồm các doanh nghiệp châu Âu tại
buổi gặp do EuroCham tổ chức tuần
qua tại TPHCM. Trả lời câu hỏi về chỉ
số BCI cho qu{ này, ông Hjortlund cho
biết kết quả "rất ngạc nhiên".
Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund (trái) trao đổi với Chủ tịch Trong cuộc khảo sát này, có gần 1/2 số
UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tại buổi gặp giữa lãnh đạo TPHCM lượng doanh nghiệp tham gia hoạt
và đại diện các doanh nghiệp tuần qua. Ảnh: Bình Nguyên
động trong ngành dịch vụ, 1/4 trong
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ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45% (tăng 7 điểm phần trăm). Mặc dù mức gia tăng này có khả năng liên quan đến
doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước khi số doanh nghiệp nhận xét tình hình kinh doanh
của họ khả quan là 40%.
Các yếu tố tích cực khác được cho là có thể tác động đến tâm l{ nhà đầu tư châu Âu là lo ngại về lạm
phát đã giảm, và sự hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức
trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ quí 2-2012. Đây là dấu hiều
phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam,
cùng với một thời điểm rất thuận lợi là EU-Việt Nam sắp hoàn tất k{ kết FTA.
Kết quả khảo sát cho thấy 42% doanh nghiệp cho biết họ có lợi nhuận trong năm vừa qua. Tuy nhiên,
điểm lưu { là một số lượng đáng kể (32%) phản hồi cho biết họ bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng
qua.
Theo kết quả khảo sát, 78% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư; 47% dự đoán tình
hình kinh tế Việt Nam sẽ “ổn định và cải thiện” (bằng qu{ trước); 23% lo ngại kinh tế Việt Nam tiếp tục
suy thoái
18. Tuoi Tre Online – European enterprises recover confidence in doing business in Vietnam – Feb 25
http://tuoitre.vn/Kinh-te/595386/doanh-nghiep-chau-au-hoi-phuc-niem-tin-kinh-doanh-o-vn.html

Doanh nghiệp châu Âu hồi phục niềm tin kinh doanh ở VN
25/02/2014 18:09 (GMT + 7)
TTO - Ngày 25-2, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại VN (EuroCham) công bố
ỉ
ừa được thực hiệ
-2014 với mức 59 điểm, tăng 9
điểm kể từ năm 2012 trở lại đây.
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TRẦN VŨ NGHI
19. Vietnam Plus – Business prospect in Vietnam is increasing dramatically – Feb 25
http://www.vietnamplus.vn/trien-vong-kinh-doanh-tai-viet-nam-dang-tang-ro-ret/245615.vnp

Triển vọng kinh doanh tại Việt Nam đang tăng rõ rệt
Hoàng Thị Hoa (TTXVN) lúc : 25/02/14 17:36
Ngày 25/2, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả cuộc khảo sát lần
thứ 14 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt. Chỉ số môi trường kinh doanh qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức
trung bình, từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, khẳng định lòng tin
của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
EuroCham đánh giá mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan
trong tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia
tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết. Các
yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh
tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.

Chưa đến 1/2 số lượng doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ, 1/4
trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác. So với kết quả của
khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan, tăng từ 38% lên
45% (tăng 7%). Con số này thậm chí lớn hơn con số ở thời điểm gần Tết năm ngoái, ở mức 40%. Do đó,
mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Thông tin này được thể hiện rõ hơn qua việc hội viên phản hồi đánh giá như thế nào về doanh số và mức
độ hoạt động kinh doanh của họ trong 12 tháng vừa qua, so với các năm trước, với 42% cho biết có lợi
nhuận trong năm vừa qua - giải thích sự gia tăng vượt bậc của Chỉ số môi trường kinh doanh năm ngoái
48 lên 59 năm nay...
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Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp vẫn duy trì mức tích cực. Số lượng
phản hồi cho biết các doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn đầu tư. Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được
dự đoán và kế hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện
mong đợi tăng nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy số lượng phản hồi
giảm nhân lực duy trì ở mức thấp.
Các doanh nghiệp phản hồi cũng đưa ra một loạt các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong
đó hầu hết liên quan đến "quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số
tương đối trẻ."
Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund chia sẻ về cuộc khảo sát: “Thật khả quan khi thấy Chỉ số môi
trường kinh doanh qu{ này đã vượt trên mức trung bình đạt chỉ số ấn tượng là 59. Việc tăng 9 điểm
dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong
cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với Chính
phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực
này.”
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức
trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2/2012. Đây là dấu hiệu
phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam,
mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA giữa Liên minh châu Âu
và Việt Nam"./.
20. VOV – European firms are optimistic with business outlook in Vietnam – Feb 26
http://vov.vn/Kinh-te/DN-Chau-Au-lac-quan-voi-trien-vong-kinh-doanh-tai-Viet-Nam/312367.vov

Cập nhật lúc: 06:30, 26/02/2014

DN Châu Âu lạc quan với triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
VOV.VN -Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam
đang tăng rõ rệt.Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) vừa được EuroCham công bố
cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam
đang tăng rõ rệt.
Cuộc khảo sát được EuroCham thực hiện vào tháng 2/2014 với gần1/2 số lượng doanh nghiệp tham gia
cuộc khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ,1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và
10% thuộc các ngành khác.
Theo đó, chỉ số Môi trường Kinh doanh qu{ 1 năm 2014 lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên
59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các
doanh nghiệp Châu Âu đối với thị trường Việt Nam. Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan
đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các
năm trước. Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho rằng: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt
trên mức trung bình là một tin tốt. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu
Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam, mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến
hồi kết của việc ký kết FTA EU-Việt Nam. Các yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về
lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do
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Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả. Các thành viên EuroCham cho rằng, Việt Nam đã có những cải
thiện đáng kể ở các lĩnh vực và có tác động tích cực rõ ràng đến doanh nghiệp về mặt trung hạn. Trong
đó, các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tập trung
vào “Pháp luật và Hành Chính”, ngay tiếp đó là “Cơ sở hạ tầng và Giáo dục”. Các doanh nghiệp phản hồi
thể hiện rõ niềm tin—hy vọng rằng các thách thức khác nhau về kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết
một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt
Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến ‘quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao
động và dân số tương đối trẻ’. Triển vọng kinh doanh tốt, đơn hàng gia tăng So với kết quả của khảo sát
qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan tăng từ 38% lên 45%, tăng
7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số ở thời điểm gần Tết năm ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại
cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Thông tin này được thể hiện rõ hơn qua việc hội viên của EuroCham phản hồi với 42% cho biết có lợi
nhuận trong năm vừa qua.
Phản hồi về triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể. Các phản
hồi tích cực đã tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với 30% năm trước. Triển vọng khả
quan này có thể liên quan đến kết quả của Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) sắp tới, việc giải quyết
một số vấn đề được đề cập trong Sách Trắng EuroCham và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt
Nam.
Tiếp tục với xu hướng tính cực về dự đoán các đơn hàng — đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 quý
trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp — 15% so với 14%
qu{ trước.
Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (qu{ trước là 81%) số lượng
phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư.
Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch
tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ — 47% qu{ trước
lên 48% quý này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức
thấp — 16% so với 15% qu{ trước.
Lạm phát được dự đoán giảm
Các doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình sẽ “ổn định và cải
thiện” (bằng qu{ trước) và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái.
Trong khi đó, số lượng phản hồi mong đợi tỉ lệ lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa” đến hoạt động
của doanh nghiệp duy trì mức hạn chế (29%) so với qu{ trước (45% năm trước).
Các doanh nghiệp cũng được hỏi dự đoán như thế nào về tỉ lệ lạm phát sắp tới, kết quả trung bình là
3,68%. So với qu{ trước 4,69%, cho thấy sự tiến bộ đáng kể.
Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlundcho rằng: “Thật khả quan khi thấy Chỉ số môi trường kinh doanh
qu{ này đã vượt trên mức trung bình đạt chỉ số ấn tượng — 59. Kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc
quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi để làm việc với Chính phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích
thiết thực cho cộng động doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực này”./.
Đặng Khanh/VOV online
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21. CAND Online – European firms increase business prospect in Vietnam – Feb 25
http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=223588

DN châu Âu tăng niềm tin vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
Ngày 25/2, EuroCham đã công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh
(BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014.
Theo đó, kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt. Chỉ số môi trường kinh doanh qu{ này lần đầu tiên vượt
trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào
khẳng định lòng tin của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Thành viên EuroCham cho rằng các lĩnh vực được cải thiện có tác động tích cực rõ ràng đến doanh
nghiệp về mặt trung hạn tập trung vào “pháp luật và hành chính”, “cơ sở hạ tầng và giáo dục”.
Về vấn đề gia tăng đầu tư, các doanh nghiệp phản hồi thể hiện rõ niềm tin, các thách thức khác nhau về
kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt
các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến “quy mô thị trường và
cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ”.
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức
trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2 năm 2012. Đây là dấu hiều
phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam,
mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA EU-Việt Nam
Lưu Hiệp
22. CPV Online – Business prospect in European business community in Vietnam is dramatically
increasing – Feb 25
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=10004&cn_id=637447

Triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
đang tăng mạnh
16:32 | 25/02/2014
(ĐCSVN) – Ngày 25/2, Phòng thương mại châu Âu tại Việt
Nam (EuroCham) đã công bố kết quả cuộc khảo sát lần
thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng quý
được thực hiện vào tháng 2 năm 2014. Theo đó, chỉ số
Môi trường Kinh doanh quý này lần đầu tiên vượt trên
mức trung bình, từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng
kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại
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Việt Nam đang tăng rõ rệt. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, khẳng định lòng tin của các doanh
nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam. Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến
việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm
trước.
Chủ tich EuroCham, ông Preben Hjortlund đã chia sẻ về cuộc khảo sát một cách lạc quan: “Chỉ số môi
trường kinh doanh qu{ này đã vượt trên mức trung bình đạt chỉ số ấn tượng — 59. Việc tăng 9 điểm
dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong
cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi
để làm việc với Chính phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng động doanh nghiệp, nhằm đảm
bảo tiến độ tích cực này”.
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cũng cho rằng: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên
mức trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2 năm 2012. Đây là dấu
hiều phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt
Nam, mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA EU-Việt Nam. Tuy
nhiên, điều quan trọng cần lưu { rằng Chỉ số này có thể giảm một lần nữa trong những qu{ tới, như
chúng ta đã thấy từ khi cuộc khảo sát công bố lần đầu tiên."
Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự
lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin
cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả
thi và hiệu quả. Chưa đến 1/2 số lượng doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát hoạt động trong ngành
dịch vụ, 1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác. Tình hình
kinh doanh hiện tại cải thiện đáng kể.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số chúng ta từng thấy ở thời điểm gần
Tết năm ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện./.
Kim Dung
23. BizLive – Business Climate Index in Vietnam over the average up to 59 point for the first time
since 2012 – Feb 25
http://bizlive.vn/kinh-doanh/moi-truong-kinh-doanh-o-viet-nam-tang-9-diem-102144.html

19:30 25/02/2014

BizLIVE - Chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam lần đầu vượt mức
trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012.

Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đã vượt mức trung bình kể từ năm 2012.
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Đây là kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam qu{ I/2014 vừa
được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố hôm nay (25/2).
Theo EuroCham, đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết.
Các yếu tố khác có thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng
kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) khả thi và hiệu quả.
So với kết quả khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan từ
38% lên 45% (tăng 7%). Con số này thậm chí lớn hơn con số từng thấy ở thời điểm gần Tết năm ngoái
(mức 40%). Do đó, mức 45% cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Tuy vậy, theo EuroCham, 30% cho thấy triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này
cho thấy rằng Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng động doanh nghiệp kiến nghị và đảm
bảo Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu - Việt Nam khả thi và hiệu quả hơn.
Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham cho biết, chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên
mức trung bình là dấu hiều phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm
tin vào thị trường Việt Nam và đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết
FTA EU - Việt Nam.
Trong khi đó, ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham cho rằng, việc tăng 9 điểm dường như cho thấy
kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong cải thiện điều kiện
kinh doanh và triển vọng mong đợi.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với Chính phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng động
doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực này”, ông Preben Hjortlund khẳng định.
24. Sai Gon Giai Phong Online – European businesses boosting investment and recuitment in Vietnam
– Feb 26
http://www.sggp.org.vn/dautukt/2014/2/341458/

Doanh nghiệp châu Âu tăng kế hoạch đầu tư và tuyển dụng tại Việt Nam
Thứ tư, 26/02/2014, 02:46 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 25-2, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả cuộc khảo sát
lần thứ 14 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng quý được thực hiện vào tháng 2-2014.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN)
châu Âu tại Việt Nam đang tăng cao. BCI qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 điểm lên
59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các DN
châu Âu đối với thị trường Việt Nam. Gần 1/2 số lượng DN tham gia cuộc khảo sát hoạt động trong
ngành dịch vụ, 1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại…
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Triển vọng kinh doanh do các DN phản hồi đã cho thấy sự cải thiện đáng kể, các phản hồi tích cực đã
tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với 30% của năm trước. Kế hoạch đầu tư và tuyển
dụng cũng tăng do các đơn hàng được mong đợi tăng.
Giám đốc điều hành EuroCham Csaba Bundik cho biết, BCI vượt trên mức trung bình là một tin tốt và lần
đầu tiên có được điều này kể từ qu{ 2-2012. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy các công ty
châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam, mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần
đến hồi kết của việc k{ kết FTA EU - Việt Nam.
MỸ HẠNH
25. eFinance – European enterprises forecast macroeconomic will “stable and improving” – Feb 25
http://www.taichinhdientu.vn/Home/Doanh-nghiep-chau-Au-du-doan-kinh-te-vi-mo-se-on-dinh-va-caithien/20142/133478.dfis

Doanh nghiệp châu Âu dự đoán kinh tế vĩ mô sẽ "ổn định và cải thiện"
Cập nhật lúc: 9:10 PM, 25/02/2014
(eFinance Online) - Theo kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) vừa công bố cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
Chỉ số Môi trường Kinh doanh qu{ 1/2014 lần đầu tiên vượt trên mức trung bình kể từ năm 2012, tăng
từ 50 lên 59 điểm. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh
nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác, ngoài sự lạc quan do Tết, bao gồm sự lo ngại
về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự
do thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả. Gần 1/2 số lượng doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát
hoạt động trong ngành dịch vụ, 1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và 10% thuộc các
ngành khác.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi
cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan tăng từ 38%
lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số của
thời điểm gần Tết năm ngoái, ở mức 40%.
Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang
được cải thiện. 42% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho
biết có lợi nhuận trong năm vừa qua. Tuy nhiên, cũng cần
lưu { là, một số lượng đáng kể (32%) phản hồi cho biết họ
bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng vừa qua.
Hướng tới tương lai, triển vọng kinh doanh, phản hồi của
các doanh nghiệp cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể, các
phản hồi tích cực tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với 30% năm trước.
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Song song đó, 30% đưa ra triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này minh chứng rõ
ràng rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị
và đảm bảo Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu - Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Tiếp tục với xu hướng tích cực về dự đoán các đơn hàng - đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 qu{
trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp - 15% so với 14%
qu{ trước. Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (qu{ trước là 81%)
số lượng phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư.
Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch
tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ - 47% qu{ trước
lên 48% qu{ này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức
thấp - 16% so với 15% qu{ trước.
Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình
sẽ “ổn định và cải thiện” và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán tỉ lệ
lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa” đến hoạt động của doanh nghiệp duy trì mức hạn chế (29%)
so với qu{ trước (45% năm trước).
Các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, tương ứng với
các khảo sát trước, tập trung vào “Pháp luật và hành chính”, ngay tiếp đó là “Cơ sở hạ tầng và giáo dục”.
Khi doanh nghiệp được hỏi đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của cơ chế chuyển giá lên môi trường
kinh doanh tại Việt Nam, 38% cho rằng có tác động tiêu cực, 57% cho rằng tác động không đáng kể hoặc
không tác động.
Dù vậy, các doanh nghiệp phản hồi thể hiện rõ niềm tin và hy vọng rằng các thách thức khác nhau về
kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt
các l{ do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến “quy mô thị trường và
cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ”. (Phương An)
26. Banking Times – BCI Q1/2014 dramatically increases up to 59 – Feb 25
http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/1-bci-quy-i-2014-tang-manh-len-muc-59-diem-17780.html

25/02/2014 3:29 PM

BCI qu{ I/2014 tăng mạnh lên mức 59 điểm
Ngày 25/2, EuroCham vừa công bố kết quả cuộc khảo sát
lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{
được thực hiện vào tháng 2/2014. Kết quả khảo sát cho
thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng
đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có sự cải thiện rõ
rệt.
Theo đó, BCI qu{ I/2014 đạt 59 điểm, lần đầu tiên vượt
trên mức trung bình (50 điểm) kể từ năm 2012. Đây là mức
tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của
các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
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Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng tới 9 điểm so với
lần khảo trước còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác như: Quan ngại về lạm phát đã giảm; niềm
tin vào triển vọng kinh tế vĩ mô tăng và kz vọng việc hoàn tất Hiệp định Tự do thương mại (FTA) EU –
Việt Nam.
Thành viên EuroCham cho rằng, các lĩnh vực được cải thiện có tác động tích cực rõ ràng đến doanh
nghiệp về mặt trung hạn. Trong đó, các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng
doanh nghiệp châu Âu tập trung vào pháp luật và hành chính, tiếp đó là cơ sở hạ tầng và giáo dục.
Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng thể hiện rõ niềm tin rằng các thách thức khác nhau về kinh tế
và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt các l{ do
khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, hầu hết liên quan đến vấn đề quy mô thị trường và cơ
hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ.
“Thật khả quan khi thấy chỉ số BCI qu{ này đã vượt trên mức trung bình và tới mức 59. Việc tăng 9 điểm
dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết với một niềm tin thực sự trong
cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi
làm việc với Chính phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm đảm bảo
tiến độ tích cực này” - Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund chia sẻ về cuộc khảo sát vừa qua.
Đỗ Lê
27. Vietnam Finance Times – Business climate index in Vietnam reach 59 point for the first time –
Feb 25
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/chi-so-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-lan-dau-tien-dat59-diem

Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên đạt 59 điểm
25/02/2014 16:14
(TBTCO) - Kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh của các DN Châu Âu quý 1/2014 cho thấy, mức
độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN Châu Âu tại Việt Nam đang tăng lên rõ rệt Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày hôm nay (25/2).
Theo đó, kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh của EuroCham thực hiện vào tháng 2/2014 cho
biết, chỉ số môi trường kinh doanh qu{ 1/2014 lần đầu tiên vượt lên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm
kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các DN Châu Âu
đối với thị trường Việt Nam.
Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng
sự lạc quan trong tổng quan kinh doanh. Nhưng mức gia tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự
lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp
định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả...
Ông Csaba Bundik – Giám đốc điều hành EuroCham cho hay, chỉ số môi trường kinh doanh mượt lên
mức trung bình là một tín hiệu tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2/2012. Đây là
dấu hiệu phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty Châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường
Việt Nam.
38

Còn Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund chia sẻ: Việc chỉ số môi trường kinh doanh tăng 9 điểm
dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong
cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực để làm việc
với Chính phủ Việt Nam nhằm tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng DN và duy trì tiến độ tích cực này./.
Thiện Trần
28. Cong Thuong – European firms optimistic about Vietnam market – Feb 26
http://www.baocongthuong.com.vn/doanh-nghiep/50263/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-voi-thitruong-viet-nam.htm#.UxWeHM6-Xzw

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan với thị trường Việt Nam
26/02/2014 08:59:58
Kết quả Khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) qu{ I/2014 dưới góc nhìn của các doanh nghiệp
(DN) châu Âu, do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) thực hiện, công bố ngày 25/2/2014 cho thấy,
niềm tin và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng.

Cảng hàng lỏng tại khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng do doanh nghiệp châu Âu hợp tác đầu tư.
CôngThương - Kết quả khảo sát cho thấy, 45% DN châu Âu phản hồi điều tra cho biết tình hình kinh
doanh của họ đang khả quan (tăng 7% so với 38% của kết quả khảo sát trong quý IV/2013); 42% cho
biết, họ kinh doanh có lợi nhuận trong năm 2013 ở thị trường Việt Nam; khoảng 70% (qu{ IV/2013 là
67%) cho rằng, triển vọng đầu tư, tuyển dụng thêm nhân viên và lượng đơn hàng mong đợi sẽ gia tăng
trong thời gian tới; số DN châu Âu phản hồi dự đoán đơn hàng của họ suy giảm trong tương lai chỉ ở
mức khá thấp là 15%; 78% khẳng định kế hoạch đầu tư của họ ở Việt Nam vẫn được duy trì tích cực; số
DN châu Âu phản hồi suy giảm nguồn nhân lực chỉ khoảng 16%.
Dưới góc nhìn của đa số DN châu Âu, dự báo lạm phát trong thời gian tới của Việt Nam chỉ ở mức
khoảng 3,68%; 47% DN châu Âu phản hồi cuộc khảo sát trong qu{ I/2014 cho rằng, triển vọng kinh tế vĩ
mô Việt Nam sẽ ổn định và tiếp tục được cải thiện; khoảng 23% lo ngại tình hình có thể suy thoái; số DN
châu Âu cho rằng lạm phát có thể tiếp tục tác động và đe dọa đến triển vọng kinh doanh của họ là 29%
(năm 2013 là 45%); 49% cho rằng, triển vọng kinh doanh của họ sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời
gian tới (qu{ IV/2013 là 44%, năm 2013 là 30%).
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Theo nhận định của EuroCham, các DN châu Âu đang kz vọng vào kết quả của Hiệp định Tự do thương
mại (FTA) sắp tới giữa Việt Nam và EU cũng như việc giải quyết những vấn đề kiến nghị về thương mại và
đầu tư trong Sách trắng của EuroCham của Chính phủ Việt Nam. Nhiều DN châu Âu hy vọng các thách
thức liên quan đến phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính… sẽ được
Việt Nam giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới.Quy mô thị trường, cơ hội kinh doanh hiệu
quả, chi phí lao động hợp l{, dân số tương đối trẻ... là những l{ do khiến DN châu Âu tiếp tục đầu tư ở
thị trường Việt Nam.
EuroCham cho biết, các lĩnh vực liên quan đến môi trường kinh doanh ở Việt nam được cải thiện có tác
động lớn tích cực đến cộng đồng DN châu Âu một cách rõ ràng trong trung hạn là pháp luật, cải cách
hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục…
Theo ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham, mặc dù chỉ số môi trường kinh doanh trong qu{
I/2014 theo khảo sát đã vượt lên trên mức trung bình (đạt 59 điểm, tăng 9 điểm so với qu{ trước) là dấu
hiệu cho thấy sự phục hồi rõ ràng về môi trường kinh tế vĩ mô, các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin
vào thị trường Việt Nam... Tuy nhiên, chỉ số này vẫn có thể bị suy giảm trong những qu{ tới nếu
như Chính phủ không tiếp tục nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh nói chung
và giải quyết các vấn đề do cộng đồng DN châu Âu kiến nghị cũng như thúc đẩy Hiệp định Tự do thương
mại EU - Việt Nam khả thi và hiệu quả...
Ngọc Quznh
29. HCMC Web – European firms confident in business outlook in Vietnam – Feb 27
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5eb16142-f62d4d6e-a0c3-94b5fbf93d65&ID=46424&Web=47b63c10-8ed8-4592-97d8-1f436710fa9b
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Doanh nghiệp Châu Âu tin tưởng vào triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
(HCM CityWeb) – Ngày 25-2, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả
cuộc khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 22014.
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN)
Châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.
Chỉ số Môi trường Kinh doanh qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ
năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các DN Châu Âu đối
với thị trường Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có
thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy
vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại khả thi và hiệu quả.
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Chưa đến 1/2 số DN tham gia vào
cuộc khảo sát hoạt động trong
ngành dịch vụ, 1/4 trong ngành
sản xuất, 1/5 trong ngành thương
mại và 10% thuộc các ngành khác.
Các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác
động lớn nhất đến cộng đồng DN
Châu Âu, tương ứng với các khảo
sát trước, tập trung vào “Pháp luật
và Hành chính”, ngay tiếp đó là
“Cơ sở hạ tầng và Giáo dục”.
Các DN phản hồi thể hiện rõ niềm
tin – hy vọng rằng các thách thức
khác nhau về kinh tế và hành chính
sẽ được giải quyết một cách tích
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân (thứ hai, bên phải) gặp cực trong thời gian tới. Họ cũng
gỡ cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu vào ngày 21-2-2014 tại TP.
đưa ra một loạt các l{ do khác
nhau để tiếp tục đầu tư vào Việt
Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến ‘quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao
động và dân số tương đối trẻ’.
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham, chia sẻ về cuộc khảo sát: “Thật khả quan khi thấy Chỉ số Môi
trường Kinh doanh qu{ này đã vượt trên mức trung bình đạt chỉ số ấn tượng – 59. Việc tăng 9 điểm
dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong
cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với Chính
phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng DN, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực này.”
Từ năm 1988 đến tháng 2-2014, các quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu có 594 dự án còn
hiệu lực, đã được cấp Giấy phép/Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP với tổng vốn đầu tư đạt 2,14
tỷ USD. Số liệu này chưa bao gồm các dự án của các DN Châu Âu đầu tư thông qua các chi nhánh, công
ty con tại quốc gia thứ 3.
Minh Thư
30. Giao thong van tai – European firms increase confidence in Vienam – Feb 27
http://giaothongvantai.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep/201402/doanh-nghiep-chau-au-tang-niem-tinvao-vn-456143/

Doanh nghiệp châu Âu tăng niềm tin vào VN
Cập nhật, 16:10, Thứ Năm, 27/02/2014 (GMT+7)
Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số kinh doanh của các
doanh nghiệp châu Âu tại VN.
Kết quả cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp này tại VN
đang tăng lên rõ rệt. Thước đo là Chỉ số môi trường kinh doanh qu{ I/2014 lần đầu tiên vượt mức trung
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bình từ 50 lên 59 điểm, kể từ năm 2012. So với qu{ trước, phản hồi của doanh nghiệp cho thấy sự lạc
quan tăng từ 38% lên 45% và cũng cao hơn 5% so với cùng kz năm trước. 70% doanh nghiệp tiếp tục dự
đoán xu hướng đơn hàng tăng (cao hơn 7-9 % so với hai qu{ trước) và kế hoạch đầu tư duy trì ở mức
78% - mức tích cực; 48% doanh nghiệp dự kiến tăng nhân lực. Theo Chủ tịch EuroCham Preben
Hjortlund, kết quả này cho thấy một niềm tin thực sự trong cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng
mong đợi.
T.Lộc
31. Epress – Business climate in Vienam grows up to 59 point – Feb 26
http://epress.motthegioi.vn/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-tang-len-59diem/20140226091216252p129c120.htm

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng lên 59 điểm
Thứ tư, 26/02/2014 12:03
Epress.vn - Theo báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 1/2014 của Phòng Thương mại châu
Âu (EuroCham), môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên 59 điểm, cao nhất từ quý 4/2011.
Cụ thể, chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam cao nhất vào quý 1/2011 với 79 điểm và giảm thấp
nhất vào quý 4/2012 với chỉ 45 điểm. Kết quả cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh của các
doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng lên rõ rệt.

Nguồn: EuroCham
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh. Nhưng mức gia tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự lo ngại về các yếu tố tác động như
lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do
Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.
Ông Csaba Bundik - Giám đốc điều hành EuroCham cho biết, chỉ số môi trường kinh doanh vượt lên mức
trung bình sau một khoảng thời gian dậm chân tại chỗ là một tín hiệu tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy
được điều này từ qu{ 2/2012. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu
đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng khảo sát đánh giá tình hình kinh doanh khả quan, tăng
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từ 38% lên 45% (tăng 7%). Con số này thậm chí lớn hơn con số ở thời điểm gần Tết năm ngoái, ở mức
40%. Dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá triển vọng không tích cực cũng tăng lên 30%, so với 28% năm
ngoái.
Việc chỉ số môi trường kinh doanh tăng lên 9 điểm cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan
trong việc cải thiện điều kiện kinh doanh và phát triển trong tương lai.
Phan Long
32. Thanh tra – Confident of European business community highly increases – Feb 26
http://thanhtra.com.vn/mobile/mdetail.aspx?id=69746

Độ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng cao
26/02/2014 09:53
(Thanh tra) - Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu tại
Việt Nam đang tăng rõ rệt. Đó là kết quả cuộc khảo sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI)
hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014 được EuroCham công bố ngày 25/2.
BCI qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng
trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các DN châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
Mức gia tăng đáng kể này nhiều khả năng liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh
doanh và doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc
dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác ngoài sự lạc quan do Tết. Các yếu tố khác có
thể tác động thêm bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy
vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.
So với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của DN khả quan
tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số từng thấy ở thời điểm gần Tết năm
ngoái, ở mức 40%. Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện.
Thông tin này được thể hiện rõ hơn qua việc hội viên phản hồi đánh giá như thế nào về doanh số và mức
độ hoạt động kinh doanh của DN trong 12 tháng vừa qua, so với các năm trước, với 42% cho biết có lợi
nhuận trong năm vừa qua, giải thích sự gia tăng vượt bậc của BCI năm ngoái 48 lên 59 năm nay. Tuy
nhiên, cũng cần lưu { là một số lượng đáng kể (32%) phản hồi cho biết DN bị suy giảm lợi nhuận trong 12
tháng vừa qua.
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Ảnh minh họa: TQ
Hướng đến tương lai, triển vọng kinh doanh cho các DN phản hồi đã cho thấy một cải thiện đáng kể, các
phản hồi tích cực đã tăng lên 49% so với 44% qu{ trước và tăng mạnh so với 30% năm trước. Triển vọng
khả quan này có thể liên quan đến kết quả của FTA sắp tới, việc giải quyết một số vấn đề được đề cập
trong Sách trắng EuroCham và sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam.
Bên cạnh đó có 30% triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này minh chứng rõ ràng
rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng động DN kiến nghị và đảm bảo Hiệp
định Tự do Thương mại châu Âu - Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Tiếp tục với xu hướng tính cực về dự đoán các đơn hàng - đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 qu{
trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp - 15% so với 14%
qu{ trước.
Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (qu{ trước là 81%) số lượng
phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư. Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế
hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng
nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ - 47% qu{ trước lên 48% qu{ này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy
số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức thấp - 16% so với 15% qu{ trước.
Các DN phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình sẽ “ổn định
và cải thiện” (bằng qu{ trước) và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, số lượng phản hồi mong
đợi tỉ lệ lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa) đến hoạt động của DN duy trì mức hạn chế (29%) so
với qu{ trước (45% năm trước). Hội viên cũng được hỏi dự đoán như thế nào về tỉ lệ lạm phát sắp tới,
kết quả trung bình là 3.68%. So với qu{ trước 4.69%, cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

Ảnh minh họa: TQ
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“BCI vượt trên mức trung bình là một tin tốt và lần đầu tiên chúng ta thấy được điều này từ qu{ 2 năm
2012. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, vì nó cho thấy rằng các công ty châu Âu đang lấy lại niềm tin vào
thị trường Việt Nam, mà đi cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc k{ kết FTA
EU - Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu { rằng chỉ số này có thể giảm một lần nữa trong
những qu{ tới, như chúng ta đã thấy từ khi cuộc khảo sát công bố lần đầu tiên" - Giám đốc Điều hành
EuroCham Csaba Bundik nhận định.
Trần Qu{
33. VTV Online – Business climate index in Vietnam over average for the first time – Feb 26
http://vtv.vn/Kinh-te/Chi-so-moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-lan-dau-tien-tren-muc-trungbinh/103359.vtv

Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên trên mức trung bình
Thứ tư 26/02/2014 18:00
(VTV Online) Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả cuộc khảo sát về Chỉ số môi
trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014.

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt. Chỉ số môi trường kinh doanh qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức
trung bình, từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, khẳng định lòng tin
của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.
EuroCham đánh giá, mức gia tăng đáng kể này do liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng
quan kinh doanh vào mùa Tết. Ngoài ra, còn có sự tác động của các yếu tố khác có thể tác động thêm
bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn
thành một Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả.
Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp vẫn duy trì mức tích cực. Các doanh
nghiệp tiếp tục tăng vốn đầu tư, gia tăng đơn hàng và gia tăng tích cực đến kế hoạch tuyển dụng.
TCKD
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34. Kinh te do thi Online – Optimistic about business outlook in Vietnam – Feb 26
http://www.ktdt.vn/quoc-te/su-kien-binh-luan/2014/02/81022e8f/lac-quan-ve-trien-vong-kinh-doanhtai-viet-nam/

Lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam
Cập nhật lúc 08:47 26/02/2014
KTĐT - Ngày 25/2, Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam đã công bố kết quả cuộc khảo
sát lần thứ 14 về Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) hàng qu{ được thực hiện vào tháng 2/2014.
Gần 1/2 số doanh nghiệp (DN) châu Âu tham gia vào cuộc khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ, 1/4
trong ngành sản xuất, 1/5 ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác.
Theo đó, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam tăng rõ rệt.

Ông Preben Hjortlund - Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam. Ảnh: AP
Cụ thể, BCI qu{ này lần đầu tiên vượt trên mức trung bình, từ 50 lên 59 điểm kể từ năm 2012. Đây là
mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các DN châu Âu đối với thị trường Việt
Nam. Mức tăng đáng kể này liên quan đến việc gia tăng sự lạc quan trong tổng quan kinh doanh và
doanh số vào mùa Tết, tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, mức gia tăng 9 điểm còn do các yếu tố
khác như: Sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn
thành một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa châu Âu - Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Đáng chú {, so với kết quả của khảo sát qu{ trước, số lượng phản
Chỉ số BCI quý này đã vượt trên mức
hồi cho biết tình hình kinh doanh của các DN châu Âu tại Việt
trung bình, đạt con số ấn tượng - 59.
Nam ở mức khả quan tăng từ 38% lên 45%. Con số này thậm chí
Việc tăng 9 điểm cho thấy niềm tin
cao hơn mức từng thấy ở thời điểm gần Tết năm 2013 (40%).
thực sự trong cải thiện điều kiện kinh
Triển vọng kinh doanh cho các DN cũng cải thiện đáng kể, các
doanh và triển vọng mong đợi.
phản hồi tích cực đã tăng lên 49% so với 44% của qu{ trước và
Chủ tịch EuroCham Preben Hjortlund
tăng mạnh so với 30% của năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn 30%
triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này
theo đại diện EuroCham, minh chứng rõ ràng rằng, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn
đề do cộng đồng DN kiến nghị và đảm bảo FTA châu Âu - Việt Nam khả thi và hiệu quả.
Bên cạnh đó, các DN được khảo sát phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô, với 47% dự đoán
tình hình sẽ "ổn định và cải thiện" (bằng qu{ trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi mong đợi tỷ lệ lạm
phát có tác động "đáng kể và đe dọa" đến hoạt động của DN duy trì mức hạn chế (29%) so với quý
trước. Các thành viên EuroCham cũng phản hồi tích cực, thể hiện rõ niềm tin, hy vọng các thách thức
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khác nhau về kinh tế và hành chính tại Việt Nam sẽ được giải quyết một cách quyết liệt trong thời gian
tới. Họ cũng đưa ra một loạt lý do để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến
"quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ".
Linh Nguyễn
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