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Bất ổn định về thương mại và kinh doanh sẽ không kìm hãm đầu tư tại APEC 
 

Hội nghị thượng đỉnh các CEO doanh nghiệp APEC năm 2016: ngày 17-19 tháng 11 năm 2016, Lima, Peru 

 Hơn một nửa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực APEC có dự định mở rộng đầu tư 

 Triển vọng tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn không khả quan 

 1/3 các CEO kỳ vọng vào nguồn doanh thu mới từ dữ liệu số trên các thiết bị được kết nối Internet 

Hơn một nửa (53%) các doanh nghiệp tại 21 nền kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái 

Bình Dương (APEC) có dự định mở rộng đầu tư trong vòng 12 tháng tới, mặc dù họ kém lạc quan về 

triển vọng tăng trưởng doanh thu trong năm tới và khá thất vọng về tiến triển của thương mại tự do 

trong khu vực. 

 

Đây là nhận định từ cuộc khảo sát do PwC mới thực hiện với hơn 1.100 lãnh đạo doanh nghiệp đang 

hoạt động tại 21 nền kinh tế APEC. Kết quả khảo sát được công bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh 

các CEO doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) diễn ra tại Lima, Peru từ ngày 17 đến 19 tháng 

11 năm 2016. 

 

Về lâu dài, dự định mở rộng đầu tư sẽ có lợi cho các nền kinh tế APEC khi mà hơn 2/3 (69%) những 

dòng vốn đầu tư này sẽ chảy vào chính các nền kinh tế trong khu vực. Trung Quốc, Mỹ, Singapore và 

Indonesia là những quốc gia thu hút nhiều đầu tư hơn cả. Các CEO cũng đang theo đuổi chiến lược 

đa dạng hóa trong khu vực: Trung bình mỗi doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ đầu tư vào 7 nền kinh 

tế khác. Năm ngoái, con số này là 6 nền kinh tế. Trong khi đó, gần 1/3 (31%) các doanh nghiệp có kế 

hoạch tăng đầu tư chủ yếu vào các nền kinh tế nằm ngoài khu vực APEC. 

 
 

Xét trên toàn khu vực APEC chỉ có 28% các CEO rất tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng doanh thu 

trong 12 tháng tới. Đây là năm thứ hai liên tiếp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ quan điểm 

không mấy lạc quan như vậy. Tuy nhiên, tại một số nền kinh tế trẻ và tăng trưởng nhanh thì các CEO 
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có lạc quan hơn về tăng trưởng doanh thu ngắn hạn. Điển hình tại Việt Nam, 50% các lãnh đạo doanh 

nghiệp “rất lạc quan” về doanh thu ngắn hạn trong cuộc khảo sát năm nay, cao hơn con số 44% năm 

ngoái. Với dân số hơn 90 triệu người, thu nhập bình quân tăng trưởng nhanh chóng và khả năng thu 

hút đầu tư nước ngoài cao, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn. 

 

Đã có thêm nhiều CEO nhận định rằng quá trình tự do hóa thương mại khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương đang tiến triển mạnh mẽ hơn so với 2 năm trước. Tuy nhiên, phần lớn (53%) người trả lời vẫn 

cho rằng tốc độ tiến triển này là chậm. Các lãnh đạo tại ASEAN có xu hướng nhận định tích cực hơn 

về tiến triển tự do hóa thương mại. Ví dụ, 44% các CEO tại Việt Nam cho rằng quá trình thúc đẩy 

thương mại tự do tại châu Á – Thái Bình Dương đã được đẩy mạnh đáng kể trong năm qua. Tỷ lệ này 

chỉ là 14% tại Mỹ và 9% tại Nhật Bản. 

 

Môi trường cạnh tranh tại các nền kinh tế APEC cũng đang thay đổi. Thêm nhiều CEO cho biết đối thủ 

hàng đầu của họ là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại một nền kinh tế mới nổi (18%) hoặc một 

doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực APEC (20%). Hai tỷ lệ này là 10% và 12% trong năm 2014. Tuy 

vậy, thách thức cạnh tranh lớn nhất vẫn đến từ các công ty đa quốc gia của các nền kinh tế phát triển. 

 

 “Với những biến động về địa chính trị trong năm qua thì sự kém lạc quan về triển vọng kinh 

doanh là dễ hiểu. Điều quan trọng là các lãnh đạo doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư, đổi mới 

và sáng tạo để duy trì sự phát triển của khu vực. 

 

“Trong tương lai gần, các lãnh đạo doanh nghiệp APEC sẽ phải cân bằng triển vọng kinh tế 

ngắn hạn với kế hoạch đầu tư dài hạn. Môi trường pháp lý và thuế là những yếu tố sẽ quyết 

định niềm tin vào khả năng kinh doanh và đầu tư. Nếu không có những thay đổi phù hợp về 

môi trường pháp lý thì các nền kinh tế sẽ không thể cạnh tranh thành công trong một thế giới 

tuy nhiều tiền nhàn rỗi nhưng tăng trưởng chậm,” ông Orlando Marchesi, Tổng Giám đốc 

công ty PwC Peru cho biết. 

 

Các CEO cũng có quan điểm khác nhau về tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc. Gần một nửa 

các CEO tại APEC cho rằng GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất là 5-6% mỗi năm 

trong vòng 3 năm tới. Mặc dù vậy, các CEO sẽ không bỏ qua những tiềm năng phát triển tại thị trường 

này. Trong 3 năm tới, chiến lược chung của các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ là xây dựng thương hiệu, 

mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác khi đầu tư vào Trung Quốc. 

 

Ông Raymund Chao, Chủ tịch công ty PwC Trung Quốc nhận định: 

 

“Đáng chú ý là các lãnh đạo doanh nghiệp APEC không chùn bước trước tình hình tăng 

trưởng chậm mà biết hướng tới các triển vọng dài hạn. Trung Quốc là một ví dụ điển hình. 

Quy mô thị trường và nguồn nhân lực dồi dào của Trung Quốc đã thúc đẩy các lãnh đạo 

doanh nghiệp không ngừng đầu tư và mở rộng tại đây ngay cả khi tăng trưởng kinh tế đang 

chậm lại. Trung Quốc vẫn là một điểm đến giàu tiềm năng với các doanh nghiệp APEC muốn 

đưa ra sản phẩm mới hoặc tìm kiếm thêm đối tác.”  

 

Một điều đáng lo ngại đối với lãnh đạo các nền kinh tế APEC, đó là chi phí liên quan tới tuân thủ chính 

sách vẫn tiếp tục không ổn định. Chỉ có 14% người tham gia khảo sát cho biết họ tự tin hơn so với 

năm trước về khả năng dự báo chi phí tuân thủ và số tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp. 

 

Phần lớn các CEO cho biết môi trường pháp lý và chính sách (quy định minh bạch, ít tham nhũng) là 

yếu tố quan trọng nhất khi quyết định đầu tư xuyên biên giới trong phạm vi khu vực APEC. Hơn một 

nửa (58%) cho rằng môi trường pháp lý và chính sách sẽ tác động mạnh mẽ hơn vào các quyết định 

đầu tư tại khu vực APEC trong 3 đến 5 năm tới. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng các dòng vốn đầu tư sẽ 

có xu hướng chảy vào những nền kinh tế APEC có môi trường pháp lý phù hợp, nguồn nhân lực dồi 

dào, cũng như triển vọng tăng trưởng năng động. 
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Các doanh nghiệp cũng đang tìm đến những chiến lược rộng hơn để kích thích tăng trưởng doanh 

thu. Các CEO cho biết nỗ lực nâng cấp hệ thống công nghệ số trong doanh nghiệp đã giúp họ đạt 

được hiệu quả về hoạt động và chi phí, cũng như cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa 

tài sản doanh nghiệp. 

 

Kết quả khảo sát cho thấy trong 3 năm tới, việc thu thập thông tin trong thời gian thực hoặc cận thời 

gian thực từ hệ thống kho vận, máy móc và thiết bị thanh toán bán lẻ sẽ trở nên phổ biến khắp khu 

vực. 

 

1/3 các CEO kỳ vọng vào nguồn doanh thu mới từ việc tích hợp các thiết bị kết nối thông minh vào 

doanh nghiệp.  

 

“Tại những nền kinh tế giàu nguồn lực và mạnh về sản xuất công nghiệp, phân tích dữ liệu 

(data analytics) có khả năng hỗ trợ chiến lược kinh doanh bằng cách sử dụng thông tin từ quá 

trình sản xuất, từ các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ kho vận, khách hàng và công nhân. Sức 

mạnh của dữ liệu số không nằm ở khối lượng doanh nghiệp thu thập được mà là ở cách sử 

dụng thông tin lấy được từ những dữ liệu đó,” ông Orlando Marchesi chia sẻ thêm. 

 

Hết thông cáo 
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Thông tin cho tòa soạn 

 

1. PwC là Đối tác Tri thức của Hội nghị thượng đỉnh các CEO doanh nghiệp APEC năm 2016. 

Để xem báo cáo hoàn chỉnh, vui lòng truy cập www.pwc.com/apec 

2. PwC đã phỏng vấn 1.154 CEO và lãnh đạo kinh tế tại 21 nền kinh tế APEC từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2016 

3. Tỷ lệ các CEO “tương đối lạc quan” về triển vọng kinh tế đã tăng (từ 39% năm 2015 lên 49% 

năm 2016). Đằng sau đó là sự sụt giảm của tỷ lệ các CEO “kém lạc quan” (từ 27% xuống 

17%) và “không lạc quan chút nào” (từ 5% xuống 3%). 
4. Về cạnh tranh: 34% cho biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất là các công ty đa quốc gia đến từ các 

nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, họ ngày càng lo ngại về thách thức cạnh tranh từ các công 
ty đa quốc gia có trụ sở tại các nền kinh tế mới nổi (từ 10% lên 18%) và các doanh nghiệp 
dẫn đầu trong khu vực APEC (từ 12% lên 20%).  
  

Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 223.000 nhân viên 
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế 
và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về 
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam 
và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả 
nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy 
phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho 
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên 
toàn thế giới.  

©2016 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi công ty 
thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết 
thêm chi tiết. 
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