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Sáng ngày 21/10/2021, Trường Đại học Kinh tế phối
hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài nguyên và
Môi trường), Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc
tế và Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế
(ICRAF-CIFOR Global), Hội Hữu nghị Việt Nam -
Anh tổ chức “Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt-
Anh (Vietnamese-UK Economics and Trade Forum
2021). Hội thảo đã thu hút hơn 300 đại biểu trong
nước và quốc tế tham dự  dưới hình thức trực tiếp và
trực tuyến. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm
48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và
Vương quốc Anh, Tại phiên thảo luận chuyên đề
“Kinh tế, thương mại và đầu tư Việt - Anh”, các diễn
giả thảo luận về những nội dung chính như thương
mại bền vững giữa Việt Nam và Vương quốc Anh,
triển vọng UKVFTA cho Việt Nam nói chung và
quan hệ thương mại, đầu tư với Vương quốc Anh nói
riêng, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Anh và
Việt Nam, thách thức của đại dịch COVID-19 đến
thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương
quốc Anh. Cũng tại diễn đàn, nhiều khuyến nghị
chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa
hai bên cũng đã được đưa ra: hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý trong các các hiệp định thương mại thế hệ
mới (FTAs) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định
UKVFTA, bổ sung các cam kết quốc tế về quy định
an toàn thực phẩm và môi trường.... 
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Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trường Đại học Kinh tế
đã ra mắt cuốn sách “Việt Nam và Vương quốc Anh:
Quan hệ kinh tế – thương mại hướng tới nền kinh tế
các-bon thấp và phát triển bền vững”. Cuốn sách
cung cấp thông tin tổng hợp về thực trạng, bài học
kinh nghiệm và những hàm ý chính sách của Việt
Nam và Vương quốc Anh trong tất cả các lĩnh vực
hợp tác phát triển, đặc biệt là những cơ hội thúc đẩy
hợp tác song phương Việt Nam-Anh đi vào chiều
sâu, hiệu quả trong khuôn khổ hiệp định UKVFTA.
Diễn đàn đã tổ chức thành công với 4 mục tiêu: Kết
nối các đối tác thương mại, dịch vụ và đầu tư của
Việt Nam và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy quan
hệ hợp tác giữa hai bên gắn với giáo dục, đào tạo và
khoa học công nghệ; Đánh giá thực trạng và tìm
kiếm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao, đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và
giải quyết các vấn đề xã hội; Đánh giá thực trạng và
tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoa
học, công nghệ và bảo vệ môi trường góp phần tháo
gỡ các rào cản thương mại đầu tư hiện nay và tăng
cường hợp tác quốc tế; Cung cấp những luận cứ khoa
học, các giải pháp chính sách, tài chính, kĩ thuật và
xã hội hướng tới mục tiêu phát triển nền kinh tế phát
thải thấp, hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia khác thực
hiện Thỏa thuận Paris đồng thời đóng góp cho những
kiến nghị của Việt Nam tại COP 26.

Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt-Anh 2021
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Hội thảo khoa học Quốc tế “FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt
Nam trong bối cảnh mới” 

Ngày 08/10/2021, Trường Đại học Kinh tế phối hợp
với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học
Thương mại và Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng
tổ chức đã Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề
“FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại
Việt Nam trong bối cảnh mới” (Global FDI and
responses of FDI enterprises in Vietnam in the new
context) do Quỹ Friedrich Naumann Stiftung Für Die
Freiheit (FNF) tài trợ. Hội thảo đã thu hút sự tham
gia của 300 đại biểu trong và ngoài nước. Hội thảo
này là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách,
các nhà quản trị doanh nghiệp, các hiệp hội doanh
nghiệp, các nhà nghiên cứu trong nước và học giả
quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề
liên quan đến sự thay đổi của dòng vốn FDI trên
phạm vi toàn cầu, ứng biến của các doanh nghiệp
FDI và các hàm ý chính sách cho Việt Nam để tiếp
tục thu hút được dòng vốn FDI một cách chọn lọc và
hiệu quả trong bối cảnh mới. Tại hội thảo, các diễn
giả cho biết, kinh tế toàn cầu 2020 suy giảm trên diện
rộng, FDI toàn cầu giảm mạnh, sự suy giảm vốn FDI
ở các nước đang phát triển là khoảng 12% xuống còn
616 tỷ USD. 

Theo dự báo của Diễn đàn Thương mại và Phát triển
Liên Hợp Quốc (UNCTAD), FDI sẽ tiếp tục suy giảm
trong 2021, đe dọa đà phục hồi kinh tế sau đại dịch
COVID-19. Sự giảm sút tập trung ở các nước phát
triển, vốn FDI giảm 69% còn khoảng 229 tỷ USD,
mức thấp nhất trong 25 năm qua. Trong khuôn khổ
Hội thảo, Ban tổ chức đã xuất bản Kỷ yếu gồm 88 bài
viết với nội dung tập trung vào ba nhóm chủ đề
chính: (1) Bối cảnh quốc tế và ảnh hưởng đến dòng
FDI toàn cầu và khu vực; (2) Bối cảnh mới và ảnh
hưởng đến dòng FDI vào Việt Nam; (3) Tác động của
bối cảnh mới đến hoạt động FDI và ứng biến của
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Với những khuyến
nghị chính sách đưa ra, hội thảo đã góp phần giúp các
nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và
quản lý Nhà nước, các nhà khoa học và quản trị
doanh nghiệp bổ sung thêm được những luận cứ khoa
học và thực tiễn toàn diện và xác đáng hơn, góp phần
thúc đẩy việc thu hút FDI vào Việt Nam và quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 


