
 

Thông cáo báo chí 

 

 

 

 

Đầu tư vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng 

67% CEO có kế hoạch tăng đầu tư vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong 

vòng 12 tháng tới 

Việt Nam xếp thứ 7 trong nhóm 10 nền kinh tế hàng đầu APEC được tăng cường đầu 

tư và thứ 6 trong 10 điểm đến hàng đầu của các nguồn vốn tư nhân 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 – Niềm tin của các CEO trong khu vực Châu Á 

– Thái Bình Dương tiếp tục tăng mạnh, theo một báo cáo mới của PwC. 46% các lãnh 

đạo trong khu vực cho rằng họ “rất tin tưởng” vào khả năng tăng trưởng trong 12 

tháng tới, tăng 10 điểm so với năm 2012 và 4 điểm so với năm ngoái, bất kể tăng 

trưởng chậm ở Trung Quốc, nơi được xem là  động cơ kinh tế của khu vực. 

Nghiên cứu của PwC mang tên “Tầm nhìn mới cho Châu Á – Thái Bình Dương: Kết nối tạo 

nền tảng mới cho tăng trưởng”đã khảo sát quan điểm của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp 

về triển vọng kinh doanh trong khu vực. Các kết quả nghiên cứu vừa được công bố ngày 

hôm nay trong một cuộc hội nghị của Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 

(APEC) diễn ra tại Bắc Kinh. 

Kết quả khảo sát cho thấy 67% các giám đốc điều hành có kế hoạch tăng cường đầu tư 

vào khu vực APEC trong 12 tháng tới. Kế hoạch của họ được trải rộng trong 21 nền kinh 

tế thành viên APEC bao gồm các quốc gia thu hút đầu tư phổ biến như Trung Quốc, Mỹ, 

Indonesia, Hồng Công – Trung Quốc, và Singapore. Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 nền kinh 

tế hàng đầu APEC sẽ được tăng cường đầu tư với 45% CEO lựa chọn. 

“PwC Việt Nam nhận thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đang tiếp tục 

chảy vào Việt Nam. Khoản đầu tư này được rót chủ yếu vào các ngành sản xuất bởi 

Việt Nam tiếp tục được xem là quốc gia có môi trường ổn định, chi phí thấp với nguồn 

cung lao động dồi dào. Nguồn vốn FDI chủ yếu đến từ các nước Châu Á như Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, nhưng chúng tôi nhận thấy sự quan tâm từ các nhà đầu tư 

Đông Nam Á cũng đang ngày càng tăng trong vòng 2 – 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, 

đầu tư vào bất động sản đã tăng theo chiều hướng tốt sau một thời gian dài trầm lắng, 
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với một lượng vốn đáng kể từ một số quỹ đầu tư vào thị trường” – Ông Stephen Gaskill, 

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách mảng Dịch vụ Tư vấn của PwC Việt Nam, chia sẻ. 

Đầu tư vốn là một phần của kế hoạch; 57% giám đốc điều hành chia sẻ họ đang xây dựng 

hoặc mở rộng đầu tư trang thiết bị ở các nền kinh tế APEC trong vòng 3 đến 5 năm tới, 

trong đó 15% lựa chọn đầu tư vốn vào Việt Nam, giúp Việt Nam giành vị trí thứ 6 trong 10 

điểm thu hút đầu tư hàng đầu của dòng vốn tư nhân. Đa số các giám đốc điều hành cũng 

có kế hoạch tăng tuyển dụng: 38% dự đoán tổng số nhân viên của họ trên toàn thế giới sẽ 

tăng ít nhất 5% mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới. 

Hỗ trợ cho niềm tin này là tầm nhìn cho một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương gắn kết 

hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần, và triển vọng tăng trưởng cân bằng hơn trong khu vực. 

Ví dụ, gần 60% giám đốc điều hành nói rằng họ sẵn sàng chia sẻ hiểu biết và nguồn lực 

với các đối tác kinh doanh để đẩy mạnh tốc độ phát triển sản phẩm và tăng khả năng tiếp 

cận thị trường. Và hơn 40% các giám đốc điều hành cho rằng công ty của họ sẽ tham gia 

phối hợp kinh doanh đầu tư vào các ngành nghề nằm ngoài lĩnh vực trọng tâm của họ. 

“Ngày nay, Châu Á – Thái Bình Dương đang đứng trước một bước ngoặt khi các công 

nghệ tiên tiến đã vượt qua biên giới quốc gia và tạo ra các nhu cầu mới, thậm chí các 

ngành nghề mới”, Ông Dennis M. Nally, Chủ tịch PricewaterhouseCoopers International 

Ltd., chia sẻ. “Các giám đốc điều hành thấy rõ sự cần thiết phải táo bạo phá vỡ các rào cản 

tăng trưởng. Họ muốn hoàn thiện quan hệ hợp tác xuyên Thái Bình Dương, giải quyết các 

vấn đề sở hữu trí tuệ và khuyến khích hòa hợp pháp lý trong khu vực.” 

Kết quả khảo sát cho thấy những thay đổi do công nghệ số đang có tác động đáng kể trong 

khu vực; 57% giám đốc điều hành cho biết họ tin tưởng hơn vào khả năng đáp ứng các thay 

đổi trên thị trường, và một nửa nói họ dự đoán lượng “cầu” tốt hơn. Các CEO này “rất tin 

tưởng” vào khả năng tăng trưởng (67%), nhiều hơn các đồng nghiệp của họ. 

Một số kết quả nghiên cứu khác: 

 Cạnh tranh trong nước khắc nghiệt, trong khi sự bất ổn định trong các qui định và 

chính sách thuế tiếp tục là vấn đề. 20% số người trả lời khảo sát cho biết, so với 

năm ngoái, họ ít tin tưởng hơn vào khả năng của mình trong việc tăng lợi nhuận 

kinh doanh trong nước. Và 15% cho rằng niềm tin của họ vào việc dự báo về chi 

phí tuân thủ và nghĩa vụ thuế đã suy giảm. 

 

 Nhiều giám đốc điều hành có công ty hoạt động tại Trung Quốc “rất tin tưởng” vào 

sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc (42%), hơn là tin vào sự tăng trưởng 

của thị trường quốc tế đối với các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc (32%). 

 

 Lực lượng lao động có tay nghề cao và có sức khỏe vẫn được ưu tiên; 75% số 

người trả lời cho biết họ có các chương trình đào tạo/đào tạo lại nhân viên và 17% 

nói họ sẽ thực hiện chương trình đó.  
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 Nhiều doanh nghiệp APEC chưa sẵn sàng để tham gia hoàn toàn vào nền kinh tế 

kỹ thuật số. Chưa đến một nửa (46%) giám đốc điều hành ở Châu Á – Thái Bình 

Dương tin rằng họ đang thu lợi từ việc đầu tư vào các mạng xã hội. Và khoảng từ 

12% đến 22% các doanh nghiệp APEC “rất tin tưởng” vào khả năng này của mạng 

xã hội. 

 

 Động lực cho tự do thương mại vẫn tiếp diễn, nhưng với tiến độ chậm. 70% nói 

APEC đang tiến gần hơn tới một khu vực tự do thương mại Châu Á – Thái Bình 

Dương (FTAAP), nhưng hơn một nửa (55%) cho rằng tiến độ đang chậm lại, và 

11% đánh giá nó đã bị đình trệ hoặc thậm chí thụt lùi. 

 

“Các doanh nghiệp đang đầu tư vào một Châu Á – Thái Bình Dương khác, trong đó ngày 

càng nhiều người tiêu dùng ở khu vực đô thị thu nhập trung bình có nhu cầu về các sản 

phẩm công nghệ mới, tiên tiến và các dịch vụ từ doanh nghiệp và chính phủ,” ông Nally chia 

sẻ. “Trong năm thứ 25, APEC tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp 

đáp ứng được lượng “cầu” này và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.” 

 

 
Thông tin cho tòa soạn 

 
Hình 1. 67% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch tăng đầu tư vào các 
nền kinh tế APEC trong năm tới 
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Hình 2. 45% giám đốc điều hành được hỏi cho biết họ có kế hoạch tăng cường đầu tư 
vào Việt nam trong hơn 12 tháng tới 

 

 
 

 

Hình 3. Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 điểm đến đầu tư vốn tư nhân hàng đầu trong khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương  
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 Giới thiệu APEC 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức kinh tế hàng đầu 
tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Được thành lập năm 1989 bởi 12 quốc gia, 
APEC thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng bằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động hợp tác kinh tế và mở rộng thương mại và đầu tư trên khắp khu vực. 21 nền kinh tế 
là thành viên APEC hiện nay chiếm 55% tổng GDP toàn cầu. 
  
Hội nghị thượng đỉnh các giám đốc điều hành APEC (APEC CEO Summit) là sự kiện 
kinh tế lớn nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp 
trong khu vực và cả các nơi khác. CEO Summit 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 8 tháng 
11 đến 10 tháng 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

 
 

 Phương pháp khảo sát 
Cuộc Khảo sát các giám đốc điều hành APEC 2014 được thực hiện bởi Đơn vị khảo sát 
quốc tế của PwC, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2014, với 635 CEO và các chuyên gia đầu 
ngành trên 39 quốc gia có hoạt động tại các nền kinh tế APEC. Bản báo cáo kết quả 
khảo sát đầy đủ có thể xem tại www.pwc.com/us/apec/2014. 

 
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 hơn 650 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. 
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