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Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT 

 

1. Nước ta là một nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. 

Trong giai đoạn vừa qua, nền kinh tế đã có những bước phát triển khá, 

đời sống nhân dân đã được cải thiện nhiều. Vấn đề nhà ở đã phần nào 

được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế của nó. 

 

2. Đây là ngành chịu ảnh hưởng lớn bởi sự biến động của các yếu tố đầu 

vào, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng. 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. 

 

3. Nhu cầu của dân cư về nhà ở và các công trình dân dụng khác hiện nay là 

rất lớn, nhất là tại các khu đô thị lớn. Tuy nhiên một phần của nhu cầu 

này hiện nay vẫn chưa được đáp ứng do sức mua của dân có hạn trong 

điều kiện giá nhà đất đang bị đẩy lên quá cao, vượt quá khả năng của 

người dân. 

 

4. Thị trường bất động sản đóng băng đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động 

của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng dân dụng trong thời gian 

qua. Tuy nhiên xét về triển vọng lâu dài, đây vẫn được đánh giá là ngành 

có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. 

 

 

 


