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Hội thảo triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và
Pháp
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế ÁÂu
Thắt chặt hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam Australia
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào cầu bên ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 14/12, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ
chức Hội thảo bàn tròn: “Kinh tế Việt Nam và Pháp: Kết quả năm 2014 và triển vọng năm 2015”
với sự tham dự của nhiều học giả và chuyên gia kinh tế người Việt Nam và Pháp.

Quang cảnh buổi hội thảo bàn tròn tại Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại
Pháp.

Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, mục đích của
hội thảo là để các học giả và chuyên gia đưa ra những đánh giá về kết quả năm 2014 và triển vọng
kinh tế 2015 đồng thời đề xuất các chính sách, cơ chế nhằm giúp Việt Nam và Pháp vượt qua giai
đoạn khó khăn hiện nay, tạo thuận lợi cho việc trao đổi và hợp tác về kinh tế giữa hai nước.
Ông Bruno Rigal, phụ trách Bộ phận tư vấn cho doanh nghiệp tại ngân hàng Natixis trong lĩnh vực huy
động và tái cấu trúc vốn cho biết trước đây một số doanh nghiệp Pháp đã sai lầm khi không nhận thấy
các cơ hội và tiềm năng tại thị trường mới nổi như Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Pháp đã đánh mất
cơ hội khi tập trung vào thị trường châu Âu và các nước láng giềng trong khi xét về tổng thể thì nên

Nỗi đau tột cùng sau vụ thảm sát trường học
Pakistan
Chiêm ngưỡng máy bay do thám nhanh nhất thế
giới
Hình ảnh vụ tấn công trường học đẫm máu của
Taliban

kinh tế châu Âu bị trì trệ trong thời gian dài và những năm qua lại bị tác động mạnh bởi khủng hoảng
khó có thể tạo ra lợi nhuận.
Ông Jacques Faurvel, cố vấn pháp lý cho tập đoàn phân phối bán lẻ Casinotập đoàn đã đầu tư vào
chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam, cho rằng “thành công của chúng tôi cho thấy các nhà đầu tư nước
ngoài luôn có thể tìm thấy cơ hội và chỗ đứng của mình tại Việt Nam”.
Ông JeanPhillipe Eglinger, giám đốc công ty “ViệtPháp Stratégies” cho biết, các doanh nghiệp vừa và
nhỏ của Pháp trong các lĩnh vực nông sảnthực phẩm, y tếdược phẩm, xử lý chất thải..., có thể thành
công khi liên kết với các đối tác Việt Nam có quy mô sản xuất phù hợp. Theo ông, đây là cách làm
hiệu quả vì các đối tác Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Pháp xác định rõ đâu là nhu cầu của Việt
Nam, ngược lại, các doanh nghiệp Pháp sẽ giúp các đối tác Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ
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bằng cách bổ sung các giá trị gia tăng để có thể tiếp cận các thị trường khác ở châu Á.
Ông cũng cho biết thêm là hiện đang tư vấn cho một số công ty của Việt Nam muốn đầu tư vào Pháp.
Theo ông, triển vọng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Pháp là rất sáng sủa vì hai nên kinh tế có
thể bổ sung cho nhau. Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lược sản
xuất và chế biến nhằm tạo ra thương hiệu của sản phẩm của mình đối với các sản phẩm có thế mạnh
như chè, cà phê, hạt điều...
Kết luận buổi hội thảo, các đại biểu đều nhất trí cho rằng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh
tế mỗi nước và toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp cần phát huy sự năng động, sáng tạo,
đồng thời kiên trì, chịu khó dựa trên những cơ chế hỗ trợ sẵn có của hai nước như Cơ quan xúc tiến

Quyến rũ áo dài Phương Nam

thương mại Pháp (UBI FRANCE) và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhằm tận dụng mọi
kinh nghiệm và hiểu biết, vượt qua các lực cản, tìm ra các cơ hội đầu tư để đạt được thành công.
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Chứng khoán Đức chao đảo
vì rối loạn kinh tế ở Nga

Vietjet nhận máy bay thứ 2
theo hợp đồng với Airbus
Chiếc tàu bay A320 thứ hai
trong đơn hàng mua và thuê
100 tàu bay theo thỏa thuận
được ký kết giữa Hãng hàng không Vietjet và Airbus
đã cất cánh từ Hamburg (Đức) và đáp xuống sân
bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sáng ngày
17/12.
Công bố 63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc
gia năm 2014
Chủ tịch nước trao tặng bò giống giúp đồng bào
nghèo biên giới
Khai trương Trung tâm Thương mại Sri Lanka – Việt
Nam
Đẩy nhanh xúc tiến thương mại hàng thủy, hải sản
Việt Nam

Đồng hành cùng vùng khó
Tiếp tục chế độ cử tuyển học
sinh dân tộc thiểu số Tây
Nguyên vào đại học
Thường trực Ban Chỉ đạo Tây
Nguyên đã tổ chức Hội nghị
đánh giá kết quả 7 năm thực hiện Nghị định của
Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo
dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân, trên địa bàn Tây Nguyên.
Giúp người dân Mường Nhé an cư lạc nghiệp
Chủ tịch nước trao tặng bò giống giúp đồng bào
nghèo biên giới
Khó thực hiện tiêu chí nông thôn mới về môi trường
Nuôi lươn trên cạn, thu nhập cao

Thông tin  Quảng cáo
Tân Á Đại Thành ra mắt sản
phẩm Bình nước nóng Rossi
smart
Tiếp nối thành công từ dòng
sản phẩm bình nước nóng
Rossi tiết kiệm điện, mới đây, Tập đoàn Tân Á Đại
Thành đã nghiên cứu thành công và cho ra đời dòng
sản phẩm bình nước nóng Rossi Smart – bình nước
nóng “thông minh” tối ưu hóa sự tiện nghi và hiệu
quả sử dụng.
Thế Giới Di Động đạt hai giải thưởng tại Vietnam HR
Award 2014
Những điều cần biết khi chọn mua bình nước nóng
Chương trình “Thử dùng Trúng lớn” của VinaPhone
Tập đoàn Vingroup công bố dự án Vinhomes
Nguyễn Chí Thanh
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