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CEO kém lạc quan về triển vọng Kinh tế Toàn cầu năm 2015 

Nhưng vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng ổn định của doanh nghiệp mình 

Lần đầu tiên sau 5 năm Mỹ vượt Trung Quốc trở thành thị trường có triển vọng tăng trưởng 

quan trọng nhất; Các CEO ở Nga thay đổi từ tin tưởng nhất năm 2014 thành ít tin tưởng nhất 

năm 2015 vào tăng trưởng doanh thu.  

 

DAVOS, THỤY SĨ – Ngày 22 tháng 1 năm 2015 – So với năm ngoái, ít CEO nghĩ rằng tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện trong 12 tháng tới, mặc dù sự tin tưởng vào khả năng đạt tăng 

trưởng doanh thu của công ty họ vẫn không thay đổi, theo kết quả phỏng vấn hơn 1,300 CEO trong 

Khảo sát CEO Thường niên Toàn cầu lần thứ 18 của PwC. Kết quả này vừa được công bố tại lễ 

khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu ở Davos, Thụy Sỹ. 

  

Kinh tế Toàn cầu 
CEO kém lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu với 37% số CEO được phỏng 

vấn cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ cải thiện trong năm 2015. Con số này giảm từ 44% 

theo khảo sát năm ngoái. Đáng chú ý, 17% tin rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm, tăng hơn 

gấp đôi so với năm 2014 (7%). 44% số CEO còn lại cho rằng điều kiện kinh tế sẽ duy trì ổn định. 

 

Tính theo khu vực, kết quả cho thấy những khác biệt lớn. Các CEO ở Châu Á Thái Bình Dương là những 

người lạc quan nhất với 45% dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ khởi sắc, trong đó riêng khối ASEAN tỉ lệ 

này lên tới 49%. Tiếp đó là khu vực Trung Đông (44%) và Bắc Mỹ (37%). Trong khi đó, chỉ 16% CEO ở 

Trung và Đông Âu cho rằng nền kinh tế sẽ cải thiện. Các CEO ở các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ 

(59%), Trung Quốc (46%) và Mê-hi-cô (42%) lạc quan hơn so với các CEO ở các nền kinh tế phát triển 

như Mỹ (29%) và Đức (33%). 

 

Tăng trưởng doanh thu 
Bất kể viễn cảnh giảm sút của kinh tế toàn cầu, 39% CEO trên thế giới vẫn “rất tin tưởng” vào triển 

vọng tăng trưởng doanh thu của công ty mình trong 12 tháng tới. Con số này tương tự năm 2014, 

tuy nhiên có tăng so với tỉ lệ 36% của năm 2013.  

 

Các CEO ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là những người tự tin nhất về tăng trưởng doanh thu, với 

tỉ lệ 45% số người được hỏi, không thay đổi so với năm ngoái. Các CEO khu vực Trung Đông vẫn thuộc 

nhóm những khu vực lạc quan nhất với 44% rất tin tưởng vào tăng trưởng doanh thu, mặc dù con số này 

giảm đáng kể so với mức 69% của năm ngoái. Sự tin tưởng về tăng trưởng của các CEO Bắc Mỹ đã 
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tăng từ 33% lên đến 43%. Trong khi đó các CEO ở Tây Âu và Trung và Đông Âu ít lạc quan nhất về triển 

vọng tăng trưởng của công ty họ với tỉ lệ lần lượt là 31% và 30%. 

 

So sánh giữa các quốc gia, các CEO ở Ấn Độ dẫn đầu với 62% rất tin tưởng về triển vọng tăng 

trưởng ngắn hạn. Các quốc gia hàng đầu khác bao gồm Mexico (50%), Mỹ (46%), Úc (43%), Anh và 

Nam Phi (39%), Trung Quốc (36%), Đức (35%) và Brazil (30%). Các quốc gia có các CEO ít tự tin 

nhất có Pháp (23%), Venezuela (22%), Italy (20%), Argentina (17%) và, nằm cuối danh sách là Nga, 

chỉ với 16% CEO rất tin tưởng vào tăng trưởng doanh thu năm 2015. Con số này giảm từ 53% so 

với năm ngoái khi mà các CEO ở Nga đã từng là nhóm có sự tin tưởng nhất trên thế giới. 

 

Bình luận về kết quả khảo sát, Ông Dennis M. Nally, Chủ tịch PricewaterhouseCoopers International 

cho biết: 

 

“Thế giới đang đối mặt với những thách thức quan trọng: kinh tế, chính trị, và xã hội. Nhìn chung các 

CEO vẫn thận trọng khi đánh giá triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế thế giới, cũng như triển vọng tăng 

trưởng của công ty họ. Trong khi một số thị trường phát triển như Mỹ có vẻ như đang phục hồi, những thị 

trường khác như khu vực Châu Âu vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Và trong khi một số nền kinh tế mới nổi 

tiếp tục mở rộng nhanh chóng, một số khác lại đang phát triển chậm lại. Tìm sự cân bằng chiến lược 

đúng đắn để duy trì tăng trưởng trong một thị trường biến đổi này vẫn luôn là một thách thức.  

 

“Sự tin tưởng của CEO giảm đáng kể ở các quốc gia sản xuất dầu trên thế giới. Đó là kết quả của 

việc giá dầu thô giảm mạnh. Ví dụ, các CEO ở Nga đã từng tin tưởng nhất trong khảo sát năm 

ngoái, nhưng lại ít tin tưởng nhất trong năm nay. Tin tưởng cũng giảm sút ở các CEO Trung Đông, 

Venezuela, và Nigeria”. 

 

Chiến lược tăng trưởng 
Các CEO cho rằng Mỹ sẽ là thị trường quan trọng nhất giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng trong 12 

tháng tới. Đây là lần đầu tiên Mỹ được đặt trên Trung Quốc kể từ khi chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi 

này cách đây 5 năm. Nhìn chung, 38% CEO cho biết Mỹ là một trong 3 thị trường nước ngoài có 

tiềm năng tăng trưởng của họ, so với 34% chọn Trung Quốc, 19% chọn Đức, 11% chọn Anh và 

10% chọn Brazil. Ngoài nhóm BRICS, trong số các thị trường mới nổi tiếp tục có cơ hội tăng trưởng 

theo đánh giá của các CEO, Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu.  

 

Các CEO cho biết họ sẽ thực hiện một số chiến lược để tăng cường sức mạnh cho công ty họ trong 

12 tháng tới. Nhìn chung, 71% CEO cho biết họ sẽ cắt giảm chi phí, 51% sẽ xây dựng liên minh 

chiến lược hoặc liên doanh, 31% sẽ thuê bên ngoài thực hiện một số quy trình kinh doanh hoặc làm 

công việc của một bộ phận chức năng, và 29% sẽ hoàn tất mua bán và sáp nhập (tăng từ 23% so 

với năm ngoái). 

 

CEO lo lắng nhất về vấn đề gì? 
Việc siết chặt về thể chế chính sách một cách quá mức một lần nữa trở thành vấn đề đứng đầu 

danh sách các mối quan ngại của 78% CEO toàn cầu. Con số này tăng tới 6 điểm so với năm ngoái 

và hiện đang ở mức độ cao nhất được ghi nhận trong khảo sát. Các quốc gia có mối quan tâm về 

việc các chính sách thắt chặt quá mức bao gồm Argentina (98%), Venezuela (96%), Mỹ (90%), Đức 

(90%), Anh (87%), và Trung Quốc (85%). 

 

Các mối quan tâm khác được các CEO đưa ra bao gồm sự thiếu hụt các nguồn lực có kỹ năng 

(73%), thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công (72%), bất ổn chính trị ở các khu vực (72%), tăng 

thuế (70%), đe dọa không gian mạng và thiếu an toàn dữ liệu (61%) – con số này tăng nhanh chóng 
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từ 48% ở năm ngoái – cùng với sự bất ổn xã hội (60%), thay đổi cách thức tiêu dùng (60%) và tốc 

độ thay đổi công nghệ (58%). 

 

Lo lắng của CEO tăng ở tất cả các khía cạnh so với năm ngoái trừ mối quan tâm về chi phí năng 

lượng có giảm nhẹ xuống 59%. 

 

Bối cảnh cạnh tranh 

Một phần ba các CEO trên thế giới chia sẻ công ty họ gần đây đang đầu tư vào một hoặc nhiều lĩnh 

vực mới trong ba năm qua, và hơn một nửa (56%) tin rằng ngày càng nhiều các doanh nghiệp sẽ 

mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới trong ba năm tới. Các CEO cho rằng sự cạnh tranh lớn 

nhất đang và sẽ hình thành từ các lĩnh vực công nghệ (32%), phân phối (bán lẻ, bán buôn) (19%), 

và thông tin liên lạc, giải trí và truyền thông (6%). 

 

Các CEO cũng sử dụng chiến lược liên doanh, liên minh và hợp tác kinh doanh để nâng cao lợi thế 

cạnh tranh, thông qua việc hợp tác với nhà cung cấp (41%), khách hàng (41%), và giới học viện 

(32%). Các lý do hàng đầu cho việc hợp tác là tiếp cận các khách hàng mới, các công nghệ mới nổi, 

thị trường mới và đổi mới. 

 

Làm việc với Chính phủ 
67% CEO tham gia khảo sát cho rằng chính phủ cần dành mối quan tâm hàng đầu cho việc duy trì 

một hệ thống thuế cạnh tranh và hiệu quả. Nhưng chỉ có 20% CEO nói quốc gia của họ thành công 

trong việc xây dựng một hệ thống như vậy. Tương tự, 60% CEO đánh giá cao khả năng tiếp cận lực 

lượng lao động có tay nghề, nhưng chỉ 21% trong số đó cho rằng quốc gia họ có đủ nhân công có 

tay nghề. Các ưu tiên khác của chính phủ, theo các CEO, bao gồm cơ sở hạng tầng (49%), nguồn 

vốn giá phải chăng (29%), và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số (28%). Một vấn đề đáng chú ý là việc giảm 

rủi ro về thay đổi khí hậu chỉ được đặt ở vị trí ưu tiên bởi 6% CEO.  

 

Thời đại kỹ thuật số 
Sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số đã hoàn toàn thay đổi cách các công ty kinh doanh; 58% 

CEO lo lắng về tốc độ thay đổi công nghệ so với 47% của năm ngoái. Công nghệ di động được 81% 

CEO cho là quan trọng nhất đối với công ty của họ, tiếp đó là khai thác dữ liệu và phân tích (80%), 

an ninh mạng (78%), quy trình kinh doanh được xã hội hóa (61%), và điện toán đám mây (60%). 

Các công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ kỹ thuật số là nâng cao hiệu quả hoạt động 

(88%), dữ liệu và phân tích dữ liệu (84%) và trải nghiệm khách hàng (77%). 

 

“Các CEO biết rằng họ phải thích ứng với những thay đổi đột phá trong công nghệ và trong thị 

trường họ đang hoạt động. Họ cần ứng dụng công nghệ vào các dịch vụ cốt lõi để tạo ra giá trị cho 

khách hàng. Tìm hướng mới trong cách suy nghĩ và cách làm việc trong một môi trường cạnh tranh 

khốc liệt này là rất quan trọng để thành công,” ông Dennis Nally kết luận.  

 

Đa dạng hóa nhân tài và khả năng thích ứng  
Một nửa các CEO trên thế giới chia sẻ họ sẽ tăng số lượng nhân viên trong 12 tháng tới, trong đó 

21% cho biết sẽ cắt giảm nhân sự (con số này tương tự năm ngoái). Trong khi CEO tìm cách giải 

quyết thách thức của việc phát hiện nhân lực phù hợp, 81% cho biết họ đang tìm kiếm nhiều kỹ 

năng trong phạm vi rộng hơn. Gần hai phần ba (64%) CEO của các tổ chức có một chiến lược 

khuyến khích sự đa dạng của nguồn nhân lực – nhưng một phần ba còn lại thì không. Hoặc, trong 

số những công ty có chiến lược như vậy, 85% chia sẻ nó giúp cải thiện vấn đề mấu chốt của họ. 
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Thông tin cho tòa soạn 
 

1. Phương pháp khảo sát: 

Cuộc Khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 18 của PwC đã tiến hành 1.322 cuộc phỏng vấn tại 77 quốc 

gia trong quý cuối năm 2014. Tính theo khu vực, 459 cuộc phỏng vấn được tiến hành ở Châu Á 

Thái Bình Dương, 455 ở Châu Âu, 147 ở Bắc Mỹ, 167 ở Mỹ Latinh, 49 ở Châu Phi và 45 ở Trung 

Đông. 

 

Tải báo cáo khảo sát đầy đủ cùng với hình ảnh minh họa tại www.pwc.com/ceosurvey. 

 

 

2. Danh sách các quốc gia/khu vực CEO cho biết họ rất tự tin về tăng trưởng trong 
vòng 12 tháng  

Rất tự tin về tăng trưởng doanh thu ngắn hạn 

 2015 2014 2013 
Ấn Độ 62% 49% 63% 

Mexico 50% 51% 62% 

ASEAN* 47% 45% 40% 

Mỹ 46% 36% 30% 

Romania 44% 39% 42% 

Úc 43% 34% 30% 

Toàn cầu 39% 39% 36% 

Nam Phi 39% 25% 45% 

Anh 39% 27% 22% 

Trung Quốc/ Hồng Công 36% 48% 40% 

Canada 36% 27% 42% 

Đức 35% 33% 31% 

Tây Ban Nha 35% 23% 20% 

Đan Mạch 33% 44% NA 

Brazil 30% 42% 44% 

Nhật 27% 27% 18% 

Thụy Sĩ 24% 42% 18% 

Pháp 23% 22% 13% 

Venezuela 22% 25% 30% 

Ý 20% 27% 21% 

Argentina 17% 10% 26% 

Nga 16% 53% 66% 

 
* Các quốc gia ASEAN đã tiến hành các cuộc phỏng vấn là: Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam.  
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3. Danh sách ngành công nghiệp các CEO có kế hoạch tăng số lượng việc làm 

Tỉ lệ các CEO dự kiến tăng số lượng nhân viên trong vòng 12 tháng tới  
(theo ngành) 

 2015 2014 2013 
Quản lý Tài sản 61% 58% 55% 

Chăm sóc sức khỏe 59% 53% 43% 

Dược phẩm & Khoa học đời sống 58% 44% 38% 

Dịch vụ kinh doanh 56% 62% 56% 

Công nghệ 55% 63% 44% 

Ngân hàng & Thị trường Vốn 53% 52% 44% 

Sản xuất công nghiệp 53% 46% 36% 

Khai thác mỏ 52% 25% 39% 

Kỹ thuật và Xây dựng 51% 51% 52% 

Bảo hiểm 50% 59% 39% 

Hóa học 50% 49% 43% 

Giao thông vận tải & Hậu cần 49% 40% 43% 

Tự động hóa 49% 45% 44% 

Bán lẻ 46% 51% 49% 

Giải trí & Truyền thông 46% 53% 43% 

Khách sạn & Dịch vụ 45% 51% 33% 

Kim loại 41% 22% 28% 

Tiêu dùng 40% 46% 40% 

Thông tin liên lạc 40% 52% 36% 

Năng lượng 36% 56% 39% 

Điện & Tiện ích 36% 36% 41% 

Trồng rừng, Giấy & Bao bì 27% 45% 32% 

 
Giới thiệu PwC 
Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là một mạng 
lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 195.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ bảo 
đảm, tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. Tìm hiểu thêm và cho chúng tôi biết 
điều gì quan trọng với bạn tại 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 gần 800 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.  

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

©2015 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 
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