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MỤC LỤC

Báo cáo ngành Ô tô Việt Nam năm 2018 tập trung 
phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh ô tô của Việt Nam. Báo cáo do VNC 

thực hiện được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ trong quá 
trình ra quyết định của các doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư, đồng thời mang đến một cái nhìn toàn diện 
về thực trạng ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam và 
xu hướng của ngành trong thời gian tới. 

Báo cáo sử dụng số liệu từ Tổng cục Thống kê, Tổ 
chức quốc tế các nhà sản xuất ô tô thế giới (OICA), 
Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF), Hiệp hội các nhà sản 
xuất ô tô Việt Nam (VAMA), ... và các nguồn dữ liệu 
quốc tế.

III. Môi trường bên ngoài

1. Các yếu tố kinh tế

2. Các yếu tố xã hội

3. Các yếu tố công nghệ

4. Các yếu tố pháp lý

I. Ngành công nghiệp ô tô Thế giới

1. Tổng quan ngành

2. Sản xuất & nhập khẩu ô tô

3. Thị trường tiêu thụ xe ô tô

4. Xuất nhập khẩu linh kiện ô tô 

5. Năng lực cạnh tranh ngành ô tô

6. Danh sách DN ngành ô tô VN

II. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

IV. Phụ lục
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I. Ngành công nghiệp ô tô trên thế giới
Xu hướng của ngành sản xuất ô tô thế giới là những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện hay xe chạy nửa điện nửa xăng 
đang được nhiều hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới nỗ lực phát triển.

3



BÁO CÁO NGÀNH ÔTÔ
VIỆT NAM NĂM 2018 - VNC

VOLKSWAGEN TOYOTA

Các hãng xe độc lập

CẤU TRÚC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ THẾ GIỚI
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