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Tốc độ tăng trường GDP của Việt Nam giai đoạn 2011-2018 

Nguồn: World Bank 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về xây dựng nhà ở cũng ngày được tăng 

cao. Ở Việt Nam hiện nay, có nhiều công trình xây dựng mới hình thành, tăng cả về số lượng và 

quy mô. Điều này tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành kinh doanh ô tô tải các loại nhằm đáp 

ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng... Do đó, nếu tốc độ 

tăng trưởng của nền kinh tế giảm sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô. 

Việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cách hiệu quả của Chính phủ sẽ là một trong những 

nhân tố giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp 

trong ngành kinh doanh ô tô tải nói riêng, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng 

Huy. 

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của các chuyên gia, sẽ có nhiều thay đổi 

tích cực trong năm 2019. Trước sự đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam trở 

thành lựa chọn tối ưu để đầu tư nhà máy sản xuất. Bên cạnh đó với những đổi mới trong chính 

sách ngoại giao Việt Nam hứa hẹn có thêm nhiều bạn bè quốc tế mới, xây dựng được nhiều mối 

quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới qua đó mở rộng thêm được nhiều thị trường. Tăng 

trưởng GDP được dự báo sẽ ở mức trên 7% trong năm 2019. 

5.3 Lạm phát và giá cả 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu 

giảm giá mạnh, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối 

cảnh lạm phát ổn định thấp. Không chủ quan, Chính phủ vẫn quyết liệt trong chính sách tài khóa 

và tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với 

bình quân năm 2017. Năm 2019, tốc độ tăng giá tiêu dùng dự báo vẫn ở mức thấp xấp xỉ 4%, 

đồng thời sức cầu hồi phục và điều này tích cực hơn tới hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 
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