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Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT 
 

 

1. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trung bình hàng năm cao, 

cùng với địa hình dốc với nhiều con sông lớn nhỏ chạy dọc chiều dài đất 

nước, Việt Nam có điều  kiện thuận lợi cho thủy điện phát triển. Bên cạnh 

đó với nguồn tài nguyên than đá và dầu mỏ khá lớn là nguồn nguyên liệu 

dồi dào cho nhiệt điện. 

2. Điện năng được coi là ngành công nhiệp xương sống cho sự phát triển 

của kinh tế đất nước nhưng những kế hoạch phát triển manh mún, không 

có chiến lược lâu dài đang đặt cho ngành điện trước những thách thức 

lớn. 

3. Hiện nay ngành điện vẫn mang nặng tính độc quyền trong cả sản xuất và 

truyền tải. Trong tương lai, ngành điện sẽ phải phá bỏ dần sự độc quyền 

của mình nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng cho mọi chủ thế kinh 

tế. 

4. Hàng năm vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện nhất là vào các tháng cao 

điểm. Trong khi cả nước đang phải đối phó với tình trạng thiếu điện cho 

sản xuất và sinh hoạt thì mức độ tổn thất điện năng trong truyền tải điện 

của Việt Nam vẫn ở mức độ cao, cao hơn trung bình của khu vực và thế 

giới. 

5. Phát triển điện hạt nhân đang được xem xét và lựa chọn như là một giải 

pháp cho phát triển của tương lai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vần đề cần 

xem xét như hiệu quả kinh tế, xử lý chất thải, an toàn trong vận hành,... 

6. Theo đánh giá, điện năng là một ngành hấp dẫn đầu tư thứ tư chỉ sau 

viễn thông, ngân hàng và dầu khí. Đây là một ngành nhiều tiềm năng 

phát triển và có tính chất ổn định trong tương lai.   

 

 


