MỘT SỐ ĐIỂM QUAN TRỌNG

VỀ KẾT NỐI TOÀN CẦU

1

Covid-19 đã không thể làm sụp đổ quá trình toàn cầu hóa. Chỉ
số kết nối toàn cầu DHL có sự giảm nhẹ vào năm 2020
và đang trên đà tăng trở lại vào năm 2021.

6

Các mô hình dòng chảy toàn cầu không cho thấy bằng chứng
về sự thay đổi lớn đối với quá trình khu vực hóa. Thương mại
đường dài phát triển nhanh hơn thương mại đường ngắn trong
suốt thời kỳ đại dịch.

2

Thương mại hàng hóa đã tăng vượt mức trước đại dịch, hỗ trợ
mạnh mẽ cho sự phục hồi toàn cầu ngay cả trong bối cảnh những
thách thức về năng lực và căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn.

7

Sự phân tách Mỹ-Trung được bộc lộ hết sức rõ ràng trong dòng
chảy quốc tế vào năm 2019 nhưng tình thể đã đảo ngược vào năm
2020 khi đại dịch thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nền
kinh tế lớn nhất thế giới này.

3

Đại dịch đã giáng một đòn mạnh vào dòng vốn quốc tế, nhưng
dòng vốn cổ phần đầu tư đã ổn định vào giữa năm 2020 và đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có sự hồi phục mạnh mẽ vào
năm 2021.

8

Các quốc gia nghèo nhất thế giới đang tụt hậu trong quá trình
khôi phục toàn cầu hóa. Dòng chảy thương mại và FDI của họ
vẫn ở mức thấp hơn trước đại dịch trong nửa đầu năm 2021.

4

Sự gia tăng đột biến của các luồng thông tin kỹ thuật số tại thời
điểm bắt đầu đại dịch chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn.
Quá trình toàn cầu hóa các luồng thông tin đã chuyển sang xu
hướng tăng trưởng chậm hơn.

9

Sự kết nối toàn cầu vẫn đang ở mức hạn chế xét trên tiêu chí
tuyệt đối. Hoạt động trong nước vượt xa hoạt động quốc tế, trong
đó dòng chảy quốc tế giữa các nước láng giềng là dòng chảy là
mạnh nhất.

5

Đại dịch đã gây ra thách thức to lớn đối với dòng chảy con người
trên toàn thế giới và giờ đây đang trên đà hồi phục, dù là chậm
nhất. Ngành du lịch quốc tế vẫn giảm hơn 80% trong nửa đầu
năm 2021.

10

Quá trình kết nối toàn cầu mạnh mẽ hơn có thể giúp đẩy nhanh
tốc độ phục hồi của toàn thế giới trước đại dịch Covid-19. Các lỗ
hổng bộc lộ thông qua đại dịch cần được giải quyết vì một tương
lai thịnh vượng và bền vững hơn.

