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 Báo cáo ngành đầu tư xây dựng công nghiệp 1 

 

Một số nhận xét chính của VietnamCredit 
 

1. Việt Nam là một nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, chưa theo kịp với yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, ngành xây dựng công 
nghiệp đã có những bước phát triển lớn, đóng góp vào sự phát triển 
chung của toàn bộ nền kinh tế. 

2. Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước nhiều công trình xây dựng công nghiệp phát triển 
với tốc độ cao khắp cả nước. Tuy nhiên tốc độ triển khai các công trình 
xây dựng này còn chậm, chưa theo kịp tiến độ đề ra. 

3. Các yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu xây dựng chiếm một tỷ trọng lớn 
trong tổng thành của một công trình xây dựng. Do vậy sự biến động của 
giá vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến ngành. Năm 2008, giá cá 
nhiều loại vật liệu xây dựng biến động mạnh theo chiều hướng tăng. Điều 
này đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp 
trong ngành. 

4. Ngành cũng tồn tại những hạn chế như vốn đầu tư chưa đáp ứng được 
nhu cầu, công nghệ lạc hậu, nguồn nhân lực hạn chế,  phát triển thiếu 
tính bền vững,... Đây là những hạn chế cũng như những yếu kém của 
ngành trong thời gian qua.  

5. Ngành xây dựng nước ta sau một thời gian phát triển nóng đã rơi vào 
trầm lắng, ngành xây dựng công nghiệp cũng vậy. Tuy nhiên theo nhận 
định của VIETNAMCREDIT Việt Nam , trong thời gian tới, khi mà nền kinh 
tế có sự phục hồi, nguồn vốn đầu tư tăng trở lại thì ngành sẽ lại có những 
bước phục hồi trở lại. Triển vọng của ngành là khả quan khi mà nền kinh 
tế được dự báo là vẫn có những bước tăng trưởng trong những năm tới. 

 

 
 
 


