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LỜI NÓI ĐẦU 

Kinh doanh thương mại quốc tế ngày càng phát triển và thay đổi với tốc độ nhanh đũi hỏi 

những nhà quản trị khụng chỉ nắm được các kiến thức cơ bản mà cũn phải rốn luyện kỹ năng 

để đưa ra những quyết định kịp thời, giải quyết các tỡnh huống cú kết quả đồng thời giảm 

được rủi ro trong kinh doanh trên thị trường thế giới. Tập bài giảng “Thị trường thế giới và 

Kinh doanh thương mại quốc tế” được biên soạn nhằm hỗ trợ các sinh viờn ngành quản trị 

kinh doanh và thương mại trong việc nghiờn cứu cỏc vấn đề có liên quan khi quản trị các 

doanh nghiệp có kinh doanh thương mại quốc tế. Đó là các vấn đề về môi trường kinh doanh 

thương mại quốc tế, thị trường và chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế, các nghiệp vụ 

để triển khai hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế và đánh giá hiệu quả của các hoạt 

động đó. Trong khuôn khổ của chương trỡnh học phần, tập bài giảng cú kết cấu gồm 7 

chương và một số bài đọc thêm, phần các thuật ngữ kinh doanh thương mại quốc tế sẽ giúp 

các cao học viên tra cứu khi cần thiết. Tập bài giảng do TS. Trần Văn Hũe biờn soạn, cú sử 

dụng cỏc chương về môi trường và chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế đó được in 

trong “Giáo trỡnh kinh doanh thương mại quốc tế”, (lưu hành nội bộ) của khoa Thương mại 

(Nay là khoa Kinh doanh Thương mại Quốc tế), Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội.  

Để hoàn thành tập bài giảng này, người biên soạn đó nhận được sự giúp đỡ của Ban giám 

hiệu, khoa Kinh doanh Thương mại Quốc tế cùng nhiều đồng nghiệp và bạn bè. Người biên 

soạn xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ đó. Tập bài giảng biên soạn lần đầu, chắc không tránh 

khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của đông đảo bạn đọc. Thư góp ý xin gửi 

về địa chỉ email: thuongmaikhoa@hubt.edu.vn 

          Người biên soạn 

               PGS.TS. Trần Văn Hòe 

mailto:thuongmaikhoa@hubt.edu.vn
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MỞ ĐẦU 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

1.1.1. Bản chất của kinh doanh thương mại quốc tế 

 Kinh doanh thương mại quốc tế là quá trình mua bán hàng hóa hay dịch vụ của các 

chủ thể kinh doanh ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. 

 Các chủ thể tham gia kinh doanh thương mại quốc tế nhằm vào các mục tiêu tăng 

doanh thu và khai thác lợi thế, năng lực sản xuất kinh doanh. Cũng thông qua kinh doanh 

thương mại quốc tế để tiếp cận các nguồn lực của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.  

 Các chủ thể tham gia kinh doanh thương mại quốc tế là các doanh nghiệp từ qui mô 

nhỏ, vừa đến các doanh nghiệp đa quốc gia, các tập đoàn kinh doanh lớn 

1.1.2. Đặc trưng của kinh doanh thương mại quốc tế  

 Khối lượng hàng hóa và dịch vụ mua bán lớn: Định lượng mức độ tham gia vào 

kinh doanh thương mại quốc tế của một quốc gia thể hiện ở tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu 

với tổng sản phẩm quốc đân nội địa, công thức tính 

 

 

 

 

 

 Hệ số này càng cao càng cho thấy mức độ tham gia và phụ thuộc vào thị trường thế 

giới của các doanh nghiệp ở quốc gia hay vùng lãnh thổ đó. Hệ số này cũng cho thấy các 

doanh nghiệp trong chiến lược kinh doanh của mình phải định hướng vào thị trường thế giới 

để tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ và phần lớn nguồn tư liệu sản xuất được mua từ nước ngoài. 

Cơ cấu hàng hóa mua bán: Cơ cấu hàng hóa mua bán thay đổi theo hướng tỷ trọng sản 

phẩm vô hình tăng, sản phẩm hữu hình giảm tương đối. Tỷ lệ các thành phẩm mua bán giảm 

so với tỷ lệ các bán thành phẩm. Xu hướng thương mại nội ngành tăng. Điều cần nhấn mạnh 

là trong kinh doanh thương mại quốc tế cần phải tiến đến tăng tỷ trọng các loại dịch vụ kinh 

doanh trong danh mục sản phẩm kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Hàm lượng vật chất của sản phẩm: Cùng với tiến bộ của khoa học công nghệ, hàm lượng 

vật chất của hàng hóa và dịch vụ mua bán trên thị trường thế giới thay đổi theo hướng tăng 

Mức độ 

tham gia 

vào TMQT 
= 

Tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu  

Tổng sản phẩm quốc dân nội 

địa 
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hàm lượng công nghệ kỹ thuật, giảm hàm lượng lao động giản đơn. Các doanh nghiệp kinh 

doanh các hàng hóa và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao càng mang lại nhiều lợi nhuận. 

Phương thức kinh doanh thương mại quốc tế: Phương thức kinh doanh thương mại quốc tế 

phát triển nhanh, càng ngày càng có nhiều phương thức kinh doanh thương mại quốc tế có 

hiệu quả và được ứng dụng nhanh chóng. Đó là phương thức mua bán trực tiếp, mua bán qua 

trung gian, đấu thầu quốc tế, đấu giá quốc tế, giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa, nhượng 

quyền thương mại, v.v. 

Tính chuyên môn hoa cao: Kinh doanh thương mại quốc tế phát triển theo xu hướng chuyên 

môn hóa ngày càng sâu, nghĩa là mỗi một doanh nghiệp sẽ tập trung vào một lĩnh vực kinh 

doanh chuyên sâu trong chuỗi các hoạt động kinh doanh toàn cầu. Doanh nghiệp tập trung 

kinh doanh hàng húa, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, doanh nghiệp kinh doanh 

bảo hiểm, v.v. Tuy nhiờn, cỏc lĩnh vực kinh doanh này liờn quan mật thiết, tương tác lẫn 

nhau đũi hỏi người kinh doanh thương mại quốc tế phải hiểu biết kiến thức liên ngành để giải 

quyết tốt các tỡnh huống xẩy ra.  

Tác động của tiến bộ khoa học công nghệ: Tác động của tiến bộ khoa học công nghệ làm 

cho chu kỳ sống của sản phẩm trên thị trường quốc tế rút ngắn lại đũi hỏi cỏc doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại quốc tế phải đổi mới sản phẩm, hoặc tỡm thị trường mới cho những 

sản phẩm đó bảo hũa trờn phõn khuc thị trường quốc tế hiện tại. Điều này giải thớch vỡ sao 

cỏc sản phẩm nhanh chúng quốc tế húa sản xuất và vận động không ngừng trên thị trường 

quốc tế trong suốt chu kỳ sống của nó. Tác động của khoa học công nghệ cũn trờn khớa cạnh 

làm thay đổi phương thức và cách thức giao dịch thương mại quốc tế. Các yếu tố của khoa 

học công nghệ đó làm sự vận động  vật chất của hàng hóa nhanh hơn do đó đũi hỏi cỏc 

thương lượng giao dịch để đi đến quyết định nhanh hơn, chính xác hơn. Các thủ tục cho hàng 

hóa mua bán trên thị trường thế giới cũng được rút ngắn thời gian và đặc biệt là phải hoàn 

thiện để đáp ứng yêu cầu của mua bán hiện đại. 

Thương mại điện tử: Thương mại điện tử với ứng dụng rộng rói trờn nhiều cấp độ khác nhau 

đó làm thay đổi căn bản kinh doanh thương mại quốc tế. Tốc độ của kinh doanh thương mại 

quốc tế trở nên nhanh hơn, chi phí giảm thiểu, khả năng bao phủ thị trường cao và đặc biệt là 

giao dịch thương mại quốc tế đó bị phỏ vỡ phạm vi khụng gian và thời gian. Trong kinh 

doanh thương mại quốc tế, những doanh nghiệp với văn phũng đồ sộ, đông nhân viên, rất 

nhiều văn bản giấy tờ đó được thay bằng văn phũng số, thủ tục số và giảm thiểu nhiều khõu 

của quỏ trỡnh mua bỏn. Tuy nhiờn, thương mại điện tử cũng làm cho rủi ro trong kinh doanh 

thương mại quốc tế tăng lên, đũi hỏi phải biết sử dụng cỏc cụng cụ phũng ngừa rủi ro. 
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Hiệu quả kinh doanh thương mại quốc tế: Do tốc độ kinh doanh nhanh, chi phí giảm và 

phương thức kinh doanh đa dạng, phong phú, thị trường được mở rộng nên hiệu quả kinh 

doanh thương mại quốc tế tăng lên. Các chỉ tiêu kim ngạch, lợi nhuận và đặc biệt là tổng 

năng suất các yếu tố kinh doanh đều tăng trên tổng thể. Sự phân công lao động theo chiều sâu 

đó làm cho giao dịch thương mại quốc tế giữa các doanh nghiệp đa quốc gia và giữa các 

doanh nghiệp con trong một doanh nghiệp quốc tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng 

tương tác lẫn nhau để cùng nâng cao hiệu quả.  

1.2. NỘI DUNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 Nội dung kinh doanh thương mại quốc tế bao gồm từ vấn đề phân tích môi trường và 

thị trường để xác định rừ doanh nghiệp đang kinh doanh trong hoàn cảnh và điều kiện nào. 

Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế dài hạn cho doanh nghiệp với 

những phương án kinh doanh cụ thể.Trên cơ sở đó thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh 

thương mại quốc tế và xác định rừ hiệu quả kinh doanh.  

1.2.1. Môi  trường kinh doanh thương mại quốc tế 

 Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế có thể nghiên cứu dưới nhiều góc độ nhưng tạo 

cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế hiểu rừ cỏc yếu tố của mụi trường 

và tác động của các yếu tố đó đến kinh doanh, cách thức nghiên cứu phổ biến nhất là theo 

thành phần của môi trường gồm môi trường chính trị - luật pháp, môi trường kinh tế, môi 

trường xó hội - văn hóa và môi trường công nghệ (PEST). Cùng với bốn yếu tố môi trường 

cấu thành cơ bản này, để phục vụ cho vạch chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế, các 

doanh nghiệp cũng phải nghiên cứu môi trường tự nhiên, môi trường cạnh tranh của thị 

trường kinh doanh thương mại quốc tế. 

 1.2.2. Thị trường kinh doanh thương mại quốc tế 

Có nhiều cách phân đoạn thị trường để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên 

thị trường thế giới. Tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất là phân thành thị trường quốc tế và 

thị trường khu vực. Thị trường quốc tế là thị trường một số quốc gia hay vùng lónh thổ mà 

doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, thị trường khu vực là 

những thị trường quốc gia gần cận về địa lý và thường có những đặc điểm đồng nhất trong 

môi trường kinh doanh. Cách phân thứ hai là thị trường theo sản phẩm. Thị trường theo sản 

phẩm do những đặc điểm của sản phẩm đó quyết định và các yếu tố môi trường tác động đến 

kinh doanh loại sản phẩm đó. 

1.2.3. Chiến lược kinh doanh và phương thức thâm nhập thị trường 

 Trên cơ sở hiểu rừ mụi trường và thị trường kinh doanh thương mại quốc tế, các doanh 

nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh với các cách thức thâm nhập thị trường cụ thể. 
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Để xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế cần phải nghiên cứu và lựa chọn thị 

trường mục tiêu, phải lựa chọn mô hỡnh cơ sở để phân tích vị trí hiện tại, cơ hội và thách 

thức từ đó lựa chọn chiến lược thích hợp và tổ chức thực hiện chiến lược. Gắn với các chiến 

lược kinh doanh thương mại quốc tế là những phương thức thâm nhập thị trường mục tiêu 

như xuất nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp, nhựng quyền thương mại, đầu tư trực tiếp và gián 

tiếp, v.v. 

 Các nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế: Triển khai hoạt động kinh doanh 

thương mại quốc tế là biến tất cả các nội dung trên thành hiện thực thông qua thực hiện các 

nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế. Các nghiệp vụ này gồm nghiên cứu đoạn thị 

trường mục tiêu, chọn đối tác, lập phương án kinh doanh; Chọn phương thức giao dịch (mua 

bán), ký kết hợp đồng và tổ thức thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế. 

 Hiệu quả kinh doanh thương mại quốc tế: Mỗi hoạt động kinh doanh dếu nhằm đạt 

được hiệu quả cuối cùng với những chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối. Kinh doanh thương mại 

quốc tế cũng phải đạt được những chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cuối cùng theo phương pháp 

phân tích cụ thể làm cơ sở cho những hiệu quả kinh doanh tiếp theo. 

1.2.4. Phương án kinh doanh thương mại quôc tế 

TÓM TẮT 

CÂU HỎI THỰC HÀNH 
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CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MỞ ĐẦU 

2.1. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 

2.1.1. Môi trường quốc tế  

 Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đã làm cho sản xuất nhanh chóng quốc tế hóa, thị 

trường mang tính toàn cầu. Các tập đoàn, các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có xu hướng 

mở rộng và bành trướng ra thị trường nước ngoài, xem thị trường thế giới là thị trường mục 

tiêu thâm nhập và giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. 

 Một doanh nghiệp có thể thành công tại thị trường của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

này nhưng lại không thành công trên thị trường của một quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. 

Nguyên nhân ở đây có rất nhiều: có thể do tình hình kinh tế, thể chế chính trị, nền văn hoá, 

mức sống hay thị hiếu tiêu dùng của các quốc gia hay vùng lãnh thổ đó có quá nhiều điểm 

khác biệt. Nói cách khác, do doanh nghiệp không thích ứng được với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh hoặc doanh nghiệp có những giải pháp không phù hợp với những thay đổi 

khi tiến hành kinh doanh trên thị trường các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau. Tất cả các 

yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các quốc gia hay vùng lãnh thổ đòi hỏi các doanh nghiệp phải 

thay đổi hoạt động kinh doanh của mình, hình thành nên khái niệm môi trường kinh doanh. 

 Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế là tổng thể các điều kiện, các yếu tố về 

kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hoá và công ngh, điều kiện tự nhiên trên thị trường thế giới 

có tác động và chi phối mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệ. Nóđòi hỏi 

các doanh nghiệp này phải điều chỉnh, để thích nghi và thay đổi các hoạt động kinh doanh 

cho phù hợp với những trạng thái mà doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tác động. 

 Các yêu tố của môi trường kinh doanh thương mại quốc tế có thể hình thành ở một 

quốc gia rồi phát triển lan tỏa ra ngoài quốc gia đó đến các quốc gia khác, tạo nên môi trường 

của một khu vực và ảnh hưởng cả thế giới. Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh thương 

mại quốc tế bao gồm nhiều loại như điều kiện thiên nhiên, tài nguyên, khí hậu thời tiết, đất 

đai đến tập quán thương mại, công nghệ. Nhưng thay đổi nhanh và mạnh nhất là các điều 

kiện kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, các đường lối, chính sách kinh tế - chính trị - xã 

hội, cung cầu về hàng hóa ở thị trường thế giới. Những năm gần đây tiến bộ khoa học, các 

thành tựu của công nghệ tiên tiến tạo nên môi trường kinh doanh mới, như công nghệ thông 

tin - điện tử , tin học làm thế giới biến đổi nhanh chóng, đảo lộn hệ thống cũ. Công nghệ máy 

tính, điện tử tạo nên cuộc cách mạng trong các ngành kể cả kinh tế, luật pháp, văn hoá - xã 

hội. Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, công nghiệp gien trong sinh học như ở cây 
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trồng, chăn nuôi, sinh vật tạo ra năng suất cao, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt, khiến các nước 

dùng mọi biện pháp để bảo hộ nền kinh tế của mình (như Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu sắt 

thép năm 1999-2000). 

 Với môi trường kinh doanh thương mại quốc tế mang tính toàn cầu do tác động của 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì sự thay đổi ở một quốc gia có thể ảnh hưởng tới cả 

khu vực và thế giới. Có thể minh hoạ cho tình hình đó qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 

1997 lúc đầu chỉ ở Thái Lan, nhanh chóng lan ra cả khu vực Châu á và ra các nước khác. Sự 

kiện khủng bố 11/9/2001  vào Trung tâm thương mại ở New York, Hoa Kỳ đã gây ảnh hưởng 

ở thế giới. 

2.1.2. Phân loại môi trường kinh doanh thương mại quốc tế  

Về bản chất, môi trường kinh doanh thương mại quốc tế là một phạm trù kinh tế tổng hợp và 

phức tạp, nó chứa đựng nhiều thành phần và các yếu tố khác nhau, giữa các yếu tố này có 

một mối quan hệ khá khăng khít và tác động qua lại lẫn nhau rất chặt chẽ và phức tạp. Các 

mối quan hệ và sự tác động này thường khác nhau ở các quốc gia và từng giai đoạn lịch sử 

phát triển khác nhau. Khi môi trường kinh doanh thương mại quốc tế thay đổi có thể là do 

thay đổi của tất cả hay một vài bộ phận nào đó cấu thành môi trường kinh doanh thương mại 

quốc tế. Vì vậy, việc phân loại môi trường kinh doanh thương mại quốc tế để tìm hiểu các 

thành phần, các bộ phận của nó là rất cần thiết đối với các nhà kinh doanh khi tham gia vào 

thị trường quốc tế. 

Để phân loại môi trường kinh doanh, người ta có thể dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau.  

Theo phạm vi lãnh thổ, môi trường kinh doanh thương mại quốc tế bao gồm môi trường kinh 

doanh trong nước và môi trường kinh doanh thương mại quốc tế. Môi trường kinh doanh 

trong nước đề  cập đến môi trường kinh doanh của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó 

mà ở đó các chủ thể kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh đã tồn tại lâu dài. Ví dụ môi 

trường kinh doanh tại Việt Nam được coi là môi trường kinh doanh trong nước đối với các 

chủ thể kinh doanh Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài đã kinh doanh lâu dài tạ Việt 

Nam. Trong kinh doanh thương mại quốc tế, môi trường kinh doanh trong nước còn gọi là 

môi trường kinh doanh của quốc gia sở tại. Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế là 

nói đến môi trường kinh doanh của một vài quốc gia nào đó mà các chủ thể kinh doanh và 

các hoạt động kinh doanh đã và đang hướng tới. Ví dụ, tất cả các môi trường kinh doanh 

ngoài lãnh thổ Việt Nam đều được coi là môi trường kinh doanh thương mại quốc tế đối với 

các nhà kinh doanh Việt Nam hoặc các hoạt động kinh doanh do các nhà kinh doanh Việt 

Nam tiến hành. Các nhà đầu tư hoặc thương mại nước ngoài cho dù đã đến Việt Nam hoặc có 
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ý định đến Việt Nam để kinh doanh thì Việt Nam vẫn được coi là môi trường kinh doanh 

thương mại quốc tế đối với họ. 

Theo các yếu tố cấu thành,  môi trường kinh doanh thương mại quốc tế gồm các thành phần 

cấu thành như môi trường chính trị - luật pháp, môi trường kinh tế, môi trường xã hội -văn 

hoá và môi trường công nghệ. 

- Môi trường chính trị - Luật pháp nói đến các chế độ chính trị, các thể chế chính trị của các 

quốc gia khác nhau, nói đến quan điểm, vai trò và đường lối lãnh đạo của các thể chế cầm 

quyền trong từng xã hội đó. Các thể chế cầm quyền và lãnh đạo dựa trên những qui định pháp 

lý nên môi trường luật pháp thường gắn với môi trường chính trị. Môi trường luật pháp nói 

đến các hệ thống luật pháp khác nhau của mỗi quốc gia, luật pháp trong quá trình điều chỉnh 

quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới. 

 - Môi trường kinh tế nói đến các chính sách phát triển kinh tế của các quốc gia, các chính 

sách và các biện pháp điều tiết nền kinh tế, các công cụ và Chính phủ mỗi quốc gia trong quá 

trình quản lý nền kinh tế của nước mình là gì.  

- Môi trường xã hội - văn hoá nói đến sự đa dạng về văn hoá trong xã hội khác nhau, tầm 

quan trọng và những ảnh hưởng của khía cạnh văn hoá đối với hoạt động kinh doanh thương 

mại quốc tế.  

- Môi trường công nghệ nói đến sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ ngày nay, vai 

trò của công nghệ đối với các quốc gia và đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện 

nay. 

 Theo mức độ cạnh tranh trên các thị trường, người ta chia môi trường kinh doanh 

thương mại quốc tế thành các thị trường có môi trường cạnh tranh cao, khốc liệt và các thị 

trường có môi trường cạnh tranh bình thường. Thông thường ở các nước công nghiệp phát 

triển có môi trường cạnh tranh cao, khốc liệt. Ngược lại, ở các nước đang và kém phát triển 

có môi trường cạnh tranh thấp. Trong phạm vi của một quốc gia, người ta lại chia ra thành hai 

cấp độ: cạnh tranh ở cấp vĩ mô và cạnh tranh ở cấp vi mô. Canh tranh ở cấp vĩ mô là cạnh 

tranh giữa các Chính phủ của các nước với nhau thông qua việc hoạch định các chính sách 

phát triển kinh tế của nước mình để tạo ra một môi trường cạnh tranh hấp dẫn các nhà kinh 

doanh trên thế giới đến kinh doanh tại thị trường nước mình. Cạnh tranh ở cấp vi mô là cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh với nhau, các doanh nghiệp này có thể ở cùng một 

quốc gia hoặc ở các quốc gia khác nhau.  

Ngoài ra, người ta có thể phân chia môi trường kinh doanh thương mại quốc tế theo các tiêu 

thức khác nhau. Nếu căn cứ vào chức năng hoạt động của môi trường người ta chia môi 
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trường kinh doanh thành môi trường quản trị, tổ chức, công nghệ, và nhân lực. Nếu căn cứ 

vào chức năng kinh doanh, người ta chia môi trường kinh doanh thành môi trường tài chính, 

tiền tệ và đầu tư, v.v. 

 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 Mục tiêu của việc phân tích môi trường kinh doanh thương mại quốc tế là phải tìm ra 

và xác định chính xác các nhân tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thương 

mại quốc tế của doanh nghiệp. Các nhân tố này cũng luôn luôn biến đổi. Do đó, điều quan 

trọng là phải nắm và dự đoán được xu hướng vận động của chúng, để từ đó đưa ra chiến lược 

hoà nhập thích ứng, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Cũng cần phải 

nhấn mạnh rằng ở mỗi nước, môi trường kinh doanh cũng không giống nhau. Điều đó dẫn 

đến một thực tế là, có một số môi trường kinh doanh này tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt 

động, nhưng một số môi trường kinh doanh khác đang và sẽ gây khó khăn. 

 Việc phân tích môi trường kinh doanh thương mại quốc tế phải đảm bảo các yêu cầu 

cơ bản sau đây: 

 Thứ nhất, phân tích môi trường kinh doanh thương mại quốc tế phải chỉ ra được 

những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp trên thị trường đó. 

 Thứ hai, việc phân tích phải tính đến những mối đe doạ, thách thức của môi trường 

đối với doanh nghiệp, để từ đó giúp doanh nghiệp tiến hành những hoạt động thích ứng nhằm 

chớp thời cơ, tạo cơ hội nhanh hơn. 

 Thứ ba, phải nắm được khả năng nội tại của doanh nghiệp, nếu không biết rõ khả 

năng mà đưa ra mục tiêu quá cao, chắc chắn sẽ khó thành công, thậm chí thất bại. Việc đánh 

giá tiềm năng của doanh nghiệp được xem xét trên các mặt: khả năng về vốn, tiềm năng về 

công nghệ, về năng lực quản lý, phân phối chất lượng và mẫu mã sản phẩm. 

 Như vậy, sự phân tích môi trường kinh doanh thương mại quốc tế nhằm giúp cho việc 

thích ứng và thích nghi của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, giảm thách thức và 

tăng thời cơ kinh doanh, gia tăng kết quả và hạn chế rủi ro.  

 2.2.1.Môi trường tự nhiên 

 Môi trường tự nhiên thường tạo điều kiện phát triển ổn định lâu dài như môi trường 

khí hậu nhiệt đới (sản phẩm chỉ có ở những nước nhiệt đới), các loại tài nguyên chỉ có ở 

những vùng nhất định (như dầu lửa ở Trung Đông, đồng ở Chi Lê), các môi trường liên quan 

đến khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ như các loại gien, công nghệ sinh học, công nghệ 

vật liệu mới…. 
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 2.2.2. Môi trường chính trị - luật pháp 

 Môi trường chính trị 

 Các doanh nghiệp quốc tế thường hoạt động vượt ra ngoài phạm vi biên giới của một 

quốc gia. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp này phải thích nghi với một hay một số thể 

chế chính trị mới và họ phải cân nhắc những ảnh hưởng do sự thay đổi này đến các hoạt động 

kinh doanh của họ. Môi trường chính trị có thể đưa lại những cơ hội hoặc những thách thức 

cho các doanh nghiệp quốc tế, vì vậy, hiểu và kiểm soát được môi trường này là một yếu tố 

quan trọng trong quản lý kinh doanh thương mại quốc tế. Nếu các doanh nghiệp quốc tế am 

hiểu môi trường chính trị ở một nước nào đó và có các chính sách thích nghi hợp lý thì sẽ đưa 

lại cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh và những thuận lợi trong quá trình kinh doanh 

của họ, vì vậy thị phần của họ sẽ gia tăng. Nói cách khác, nếu các doanh nghiệp không thích 

nghi được sự thay đổi về các thể chế chính trị ở đó thì chắc chắn hoạt động của các doanh 

nghiệp sẽ gặp nhiều thách thức mới. 

  Các hệ thống chính trị 

 Khi kinh doanh ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp phải 

xem xét quốc gia đó thuộc chế độ chính trị nào. Thông thường trên thế giới tồn tại hai thể chế 

chính trị, đó là thể chế dân chủ và thể chế chuyên chế. 

 Các nước theo chế độ dân chủ đòi hỏi có sự tham gia rộng rãi của các công dân và quá 

trình ra quyết định. Tất cả các công dân đều có cơ hội về chính trị và luật pháp như nhau. 

Trên thực tế, không thể có một xã hội nào thực hiện chế độ dân chủ hoàn toàn vì nó có xu 

hướng đi đến một xã hội không có chủ. Vì vậy, hầu hết các nước có nền dân chủ hiện đại 

thường thực hiện sự biến thể của xã hội dân chủ, theo đó, mỗi công dân có quyền lựa chọn ra 

cho mình những đại diện của mình tham gia vào quá trình ra quyết định. Trong xã hội dân 

chủ có một số đặc điểm: 

1) Có quyền tự do dân chủ về ý kiến, bộc lộ quan điểm, tự do in ấn và tự do tổ chức  

2) Có quyền tham gia các cuộc bầu cử để lựa chọn những người đại diện cho mình 

3) Hệ thống toà án độc lập và công bằng quan tâm rất lớn đến các quyền và tài sản của 

công dân 

4) Bảo vệ cơ sở hạ tầng 

5) Sự “mở cửa”, “nới lỏng” tương đối về sự can thiệp của Nhà nước.  

Các nước theo chế độ chuyên chế không cho phép có sự có sự đối lập về hệ thống chính trị. 

Trong lịch sử đã tồn tại các hình thức chuyên chế: chuyên chế theo kiểu tập trung quan liêu, 

chuyên chế thần quyền (chuyên chế ở các nước theo đạo ở Trung Đông), và chuyên chế cổ 
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(thường được thực hiện thông qua sức mạnh quân đội và dựa trên những khái niệm thần tục 

hơn là tôn giáo). Ví dụ, hình thức chuyên chế này đang diễn ra ở các nước Mỹ la tinh, Ai 

cập,… Chính các hình thức chuyên chế này đã có ảnh hưởng chi phối nhất định đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế. 

 Các loại rủi ro về chính trị mà các doanh nghiệp quốc tế thường gặp phải 

Rủi ro chính trị là những hậu quả do các hoạt động chính trị của một Chính phủ gây ra cho 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quốc tế thường gặp phải ba loại rủi ro chính trị chủ yếu: tịch 

thu bằng các biện pháp hành chính, những quy định không mong đợi hoặc những trở ngại đến 

hoạt động kinh doanh. 

Thứ nhất là tịch thu hành chính tức là Chính phủ của một nước đương nhiên tịch thu, bổ 

sung công quỹ tài sản của một doanh nghiệp mà không có sự bồi thường hợp lý. Biện pháp 

tịch thu hành chính thường được thực hiện dưới hình thức quốc hữu hoá. Nguyên nhân của sự 

tịch thu này có nhiều; có thể do Chính phủ tin rằng nó sẽ sử dụng tài sản có hiệu quả hơn, 

hoặc sự tịch thu này sẽ đưa lại một thanh danh có lợi cho Chính phủ, hoặc vì một lý do an 

ninh quốc phòng mà Chính phủ tịch thu tài sản đó. 

Thứ hai là những quy định không mong đợi là bất cứ một yêu cầu hoặc chính sách nào của 

Chính phủ mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp trong một phạm vi 

nhất định, bao gồm: thuế thu nhập của doanh nghiệp, tăng sở hữu nội địa, những hạn chế về 

tái đầu tư hoặc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, những hạn chế về việc làm và vị trí doanh 

nghiệp. Thông thường Chính phủ muốn đưa ra những quy định có lợi và làmg tăng lợi ích 

của Chính phủ, hoặc những quy định nhằm khuyến khích phát triển một lĩnh vực nào đó. Ví 

dụ, nếu Chính phủ muốn giải quyết thất nghiệp thì buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải 

tuyển dụng lao động địa phương. 

Thứ ba là những cản trở đến hoạt động của các doanh nghiệp, đó là những hành động can 

thiệp của Chính phủ gây trở ngại đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ như sự 

khuyến khích thành lập các tổ chức công đoàn của doanh nghiệp, những quan điểm thiếu 

thiện chí của Chính phủ đối với người nước ngoài, hoặc những trợ giúp phân biệt của Chính 

phủ đối với các nhà kinh doanh nội địa. Loại rủi ro chính trị này thường rất khó tiếp cận và 

quản lý bởi vì nó thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Định hình chiến lược chính trị 

Kinh doanh trong bất kỳ một thể chế chính trị nào, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 

quốc tế nhất thiết phải hiểu được các chức năng chính trị chủ yếu mà các Chính phủ thực 

hiện, ví dụ: 
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1) Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân 

2) Tăng cường phúc lợi công cộng cho nhân dân 

3) Cung cấp hàng hóa công cộng như là an ninh quốc phòng, vận tải công cộng và hệ 

thống thông tin liên lạc 

4) Hạn chế bớt những thất bại của thị trường. 

Định hình chiến lược về chính trị thường phức tạp hơn các chiến lược về cạnh tranh thị 

trường, nó đòi hỏi nhiều người tham gia hơn. Các hoạt động về chính trị luôn là một lĩnh vực 

nhạy cảm. Tuy nhiên, có một số bước mà nhất thiết các doanh nghiệp phải theo nếu nó muốn 

định hình được một chiến lược về chính trị thích hợp. (1) Nhận biết và xác định rủi ro, (2) 

Đánh giá rủi ro, (3) Đề xuất và lựa chọn các công cụ quản lý, (4) Hình thành chiến lược. Cái 

gì là mục tiêu chủ yếu, các giải pháp chính và những hiệu quả của từng giải pháp đó, (5) Lựa 

chọn chiến lược thích hợp nhất và triển khai thực hiện, (6) Đánh giá việc thực hiện chiến 

lược. 

  Môi trường luật pháp  

 Các hệ thống luật pháp trên thế giới  

Một trong những khía cạnh môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp 

đó là hệ thống luật pháp. Nhà quản lý, nhà kinh doanh phải quan tâm đến từng chế độ pháp lý 

riêng biệt, tại những nước họ kinh doanh, cũng như mối liên hệ pháp luật giữa những nước 

này. Luật quốc tế và luật của từng quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình và kết quả 

hoạt động của các doanh nghiệp quốc tế. Nói một cách khái quát là luật sẽ quy định và cho 

phép những lĩnh vực, những hoạt động và những hình thức kinh doanh nào mà doanh nghiệp 

có thể thực hiện kinh doanh và những lĩnh vực, những hình thức mặt hàng doanh nghiệp 

không được phép tiến hành hoặc được phép nhưng phải có điều kiện nhất định. 

Mỗi quốc gia đều đã và đang xây dựng một hệ thống pháp luật riêng để điều chỉnh các hoạt 

động kinh doanh thương mại quốc tế, nó bao gồm luật thương mại quốc tế, luật đầu tư nước 

ngoài, luật thuế, pháp luật ngân hàng và tín dụng,… Luật của một nước có liên hệ đến tình 

hình kinh doanh giữa các nước với nhau. Vì vậy, để tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi 

cho kinh doanh, các nước thường tiến hành ký kết với nhau các hiệp định, hiệp ước và dần 

dần hình thành luật khu vực và luật quốc tế. 

Thực tế thế giới trong những năm gần đây đang chỉ ra rằng cùng với sự xuất hiện các khối 

liên kết kinh tế và chính trị, đã xuất hiện những thỏa thuận mới, đa dạng song phương và đa 

phương. Nhờ có hiệp định này mà thương mại và đầu tư quốc tế ngày càng được mở rộng 

trong nội bộ và ngoài khu vực. Vì vậy, có thể nhấn mạnh rằng chỉ trên cơ sở nắm chắc hệ 
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thống luật pháp của từng quốc gia khu vực, các hiệp định giữa các nước mới cho phép doanh 

nghiệp đưa ra những quyết định lựa chọn đúng đắn trong hoạt động kinh doanh thương mại 

quốc tế nhằm giảm thách thức, hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận. 

Trong phạm vi một quốc gia, các chế độ luật pháp thường rơi vào một trong ba loại sau: hệ 

thống luật pháp theo tập quán (thường luật); hệ thống luật dân sự (dân luật) và hệ thống luật 

chính trị thần quyền (giáo luật). 

Hệ thống luật theo tập quán là hệ thống luật pháp dựa trên cơ sở truyền thống, tiền lệ, phong 

tục, tập quán và các toà án thực hiện một vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ luật pháp 

trên cơ sở những đặc điểm ấy. Mỹ và Liên hiệp Anh là những quốc gia điển hình hoạt động 

dưới hệ thống luật này, ngoài ra còn có những hệ thống luật khác. 

Hệ thống luật dân sự còn gọi là chế độ luật pháp được hệ thống hoá. Đây là hệ thống luật 

pháp được dựa trên sự tập hợp rất chi tiết, cụ thể các điều luật để xây dựng thành bộ luật. 

Những đạo luật hay bộ luật này là những quy định căn bản phải được tiếp thu khi áp dụng 

vào kinh doanh. Hiện nay trên 70 quốc gia trong đó có Đức, Pháp, Nhật và Liên Xô cũ áp 

dụng bộ luật dân sự. 

Như vậy sự khác nhau chủ yếu ở 2 chế độ luật trên là: Thường luật dựa trên sự diễn dịch sự 

kiện của toà án; còn dân luật thì lại dựa trên những sự kiện và cách mà chúng được áp dụng 

cho chế độ luật này. Ví dụ như khác nhau giữa hai chế độ luật này là luật hợp đồng. ở các 

nước theo chế độ thường luật thì các hợp đồng có khuynh hướng được chi tiết hoá, ghi rõ các 

trường hợp có thể xảy ra. Còn ở các nước áp dụng chế độ luật dân sự, các hợp đồng thông 

thường ngắn hơn và ít chi tiết hơn vì nhiều điều khoản của hợp đồng theo chế độ dân luật đã 

có trong bộ luật dân sự. 

Hệ thống luật thần quyền là hệ thống luật được thiết lập dựa trên luật lệ tôn giáo. Điển hình 

cho hệ thống luật này là luật hồi giáo. Luật hồi giáo được áp dụng theo mức độ khác nhau ở 

gần 30 quốc gia, luật hồi giáo dựa trên giáo lý của đạo hồi. Các nước hồi giáo thường có chế 

độ luật pháp là sự pha trộn giữa luật hồi giáo và chế độ thần luật hoặc chế độ dân luật. Các 

chế độ pháp lý của họ thường là sự pha trộn dựa trên những mối quan hệ thuộc địa trước đây 

và những chuẩn mực đạo đức hồi giáo. 

Ảnh hưởng của hệ thống luật pháp đối với kinh doanh thương mại quốc tế  

Luật pháp của quốc gia luôn có quan hệ và tác động đến tình hình kinh doanh giữa các nước 

với nhau. Trong điều kiện đó, buộc các quốc gia phải điều chỉnh hoạt động của mình cho 

thích ứng, các nhà kinh doanh phải phản ứng linh hoạt, kịp thời để đáp ứng nhanh với những 

quy định mới về luật ở các quốc gia mà mình đang hoạt động hoặc sẽ lựa chọn hoạt động ở 
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đó. Các hệ thống luật pháp nêu trên có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của một 

nước. Những tác động ảnh hưởng chủ yếu của luật đối với hoạt động kinh doanh của một 

doanh nghiệp được thể hiện ở chỗ: 

+ Luật đưa ra các quy định về giao dịch như hợp đồng; bảo vệ các bằng phát minh, 

sáng chế, bí quyết công nghệ, nhãn hiệu thương mại, quyền tác giả…. 

+ Môi trường luật pháp chung như luật môi trường, những quy định tiêu chuẩn về 

sức khoẻ và an toàn. 

+ Luật thành lập doanh nghiệp, các ngành, các lĩnh vực kinh doanh. 

+ Luật lao động. 

+ Luật chống độc quyền và các hiệp hội kinh doanh. 

+ Luật giá cả. 

+ Luật thuế, lợi nhuận. 

Những nhà quản lý, kinh doanh phải thông hiểu chế độ luật pháp ở mỗi nước mà họ đang và 

sẽ hoạt động. Để tìm hiểu và nghiên cứu các hệ thống luật pháp từng quốc gia có thể thực 

hiện bằng nhiều cách, hoặc là tìm hiểu thông qua các văn phòng của các cơ quan luật pháp 

địa phương (quốc gia đó), hoặc có thể tìm hiểu bằng cách làm việc với các hãng luật quốc tế 

(các hãng luật này có nhiều văn phòng ở khắp nơi trên thế giới). Điều khó khăn nhất là phải 

hiểu được luật chơi hợp pháp và sau đó là các quyết định nên mềm dẻo, linh hoạt như thế nào 

để tuân thủ các điều luật này.  

Luật quốc tế theo nghĩa rộng bao gồm những luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

thương mại quốc tế. Theo nghĩa hẹp, luật này bao gồm các hiệp định chi phối các mối quan 

hệ giữa các quốc gia có chủ quyền. Những mối quan hệ giữa những quốc gia có liên quan đến 

dòng lưu chuyển hàng hóa, di chuyển các nhân tố sản xuất, di chuyển công nghệ, thông tin… 

Các dòng di chuyển này cũng chịu sự chi phối tác động của luật pháp quốc gia và các hiệp 

định quốc tế, các hiệp định song phương và đa phương hướng vào việc giải quyết các vấn đề, 

các tranh chấp giữa các quốc gia và các cá nhân trong quốc gia đó. Nhờ các hiệp định này mà 

các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế tiến hành trôi chảy hơn, các mâu thuẫn phát 

sinh giữa các nhà kinh doanh ở các quốc gia thành viên được giải quyết kịp thời. 

 

 2.2.3. Môi trường kinh tế  

 Hệ thống kinh tế và thể chế kinh tế  
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Hệ thống kinh tế có một vai trò cực kỳ quan trọng, hệ thống kinh tế được thiết lập nhằm phân 

phối tối ưu nguồn tài nguyên khan hiếm của xã hội. Dựa trên tiêu thức cơ chế phân bổ các 

nguồn lực, có thể phân chia nền kinh tế các nước trên thế giới theo hai loại mô hình là mô 

hình kinh tế thị trường và mô hình kinh tế chỉ huy. Nếu dựa vào hình thức sở hữu, ta có thể 

phân chia thành hình thức sở hữu hỗn hợp và hình thức sở hữu tư nhân. Trong nền kinh tế thị 

trường, các nguồn lực của xã hội được phân bổ và điều tiết bởi người tiêu dùng thông qua 

việc quyết định mua hay không mua hàng hóa và dịch vụ. Ngược lại trong nền kinh tế chỉ 

huy, Chính phủ quyết định việc phân bổ và quản lý các nguồn lực của xã hội. 

Nền kinh tế thị trường  

Trong nền kinh tế thị trường, hai lực lượng chủ yếu của xã hội là cá nhân người tiêu dùng và 

các doanh nghiệp. Cá nhân sở hữu nguồn lực và tiêu dùng hàng hóa, ngược lại các doanh 

nghiệp sở hữu nguồn lực và sản xuất ra hàng hóa cho xã hội. Cơ chế điều tiết thị trường liên 

quan đến sự tương tác giữa giá cả, số lượng cung và cầu về nguồn lực và sản phẩm như sau: 

+ Lao động của xã hội sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nếu doanh 

nghiệp trả mức lương thoả đáng. 

+ Các sản phẩm sẽ được tiêu dùng nếu giá của của nó nằm trong một giới hạn hợp 

lý và được người tiêu dùng chấp nhận. 

+ Cơ sở xác định tiền lương là cung và cầu về lao động. 

+ Các nguồn lực được phân bổ dựa trên sự tương tác giữa các doanh nghiệp, giữa 

người tiêu dùng với nhau và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. 

Trong nền kinh tế thị trường người tiêu dùng có quyền quyết định tối cao, họ có quyền quyết 

định mua loại hàng hóa gì và với số lượng là bao nhiêu. Các nguồn lực chỉ được phân bổ có 

hiệu quả khi giữa người sản xuất và người tiêu dùng có mối quan hệ lẫn nhau. 

Các nền kinh tế thị trường thành công ở hầu hết các nước đang phát triển. Tuy nhiên không 

có một nền kinh tế thị trường hoàn hảo, bởi vì nó chịu sự ảnh hưởng của ba yếu tố là các tập 

đoàn lớn, tổ chức công đoàn và các chính sách của Chính phủ. Các tập đoàn lớn có thể giảm 

bớt sức ép của thị trường thông qua buôn bán các nguồn và sản phẩm. Các tổ chức công đoàn 

can thiệp vào thị trường thông qua thị trường lao động. Các chính sách của Chính phủ, bao 

gồm chính sách tài chính và tiền tệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, sản xuất, tiêu dùng 

hàng hóa và dịch vụ. 

Nền kinh tế can thiệp trực tiếp   

Trong nền kinh tế chỉ huy, Chính phủ trực tiếp điều phối các hoạt động của các khu vực kinh 

tế khác nhau. Chính phủ xác định các mục tiêu sản xuất kinh doanh, khối lượng sản phẩm, 
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dịch vụ, cung cấp các yếu tố đầu vào, định giá cả và các kênh phân phối, tiêu thụ,… Vì vậy, 

sự phản ứng và thích nghi của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế ở môi trường 

này thường khó khăn, đòi hỏi phải tính toán và cân nhắc để đưa ra quyết định lựa chọn một 

cách thận trọng nhằm đề phòng và tránh những rủi ro không đáng có. 

Nền kinh tế hỗn hợp vớimức độ can thiệp khác nhau 

Trong nền kinh tế hỗn hợp, nền kinh tế vận hành theo nền kinh tế thị trường có sự can thiệp 

của Chính phủ với những mức độ khác nhau. Xu hướng chung là Chính phủ nên can thiệp có 

mức độ giới hạn vào kinh tế thị trường. Chính phủ can thiệp vào nền kinh tế bằng 2 cách: 

hoặc là sở hữu trực tiếp hoặc là tác động vào việc hình thành và đưa ra các quyết định quản 

lý. Chính sự can thiệp của Chính phủ ở mức nào nó sẽ tạo ra những thuận lợi, khó khăn và 

các cơ hội kinh doanh khác nhau cho doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải sớm 

phát hiện ra những cơ hội và thách thức mới trong kinh doanh để từ đó có sự điều chỉnh các 

hoạt động cho thích ứng nhằm tránh những đảo lộn lớn trong quá trình vận hành, duy trì và 

đạt những mục đích đã định cho kinh doanh. 

Ngoài các yếu tố trên đây, khi doanh nghiệp kinh doanh trong hệ thống kinh tế nào đi chăng 

nữa cũng cần phải tìm hiểu các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu nền kinh tế, 

mức sống của dân cư, các chính sách kinh tế chủ yếu của chính phủ. 

 Tham gia các liên kết kinh tế quốc tế  

Trong một vài thập kỷ trở lại đây, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra rất mạnh, với việc 

hình thành và ra đời của nhiều liên minh, liên kết mang tính khu vực và toàn cầu. Việc hình 

thành các khối liên kết về kinh tế đã góp phần làm tăng hoạt động kinh doanh buôn bán và 

đầu tư giữa các quốc gia thành viên, làm giảm tỷ lệ mậu dịch giữa các nước không phải là 

thành viên. Để khắc phục hạn chế này, các quốc gia thành viên trong khối thường tiến hành 

ký kết với các quốc gia ngoài khối những hiệp định, những thoả ước để từng bước nới lỏng 

hàng rào vô hình tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế phát triển. 

Các dạng liên kết kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới tồn tại dưới nhiều hình thức khác 

nhau như khu mậu dịch tự do, liên minh về thuế quan, thị trường chung, liên minh tiền tệ và 

liên minh kinh tế, các liên kết đó có thể mang tính chất khu vực hoặc liên khu vực. Các liên 

kết mang tính chất khu vực như khối EU của các quốc gia Châu Âu, khối NAFTA của ba 

quốc gia vùng Bắc Mỹ, khối ASEAN của các nước Đông Nam á, … hoặc tổ chức APEC của 

các quốc gia khu vực Châu á- Thái Bình Dương. 

Bên cạnh các liên kết kinh tế quốc tế, các hiệp định song phương và đa phương, các tổ chức 

kinh tế quốc tế đặc biệt là Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng 
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Phát triển Châu á (ADB) có vai trò cực kỳ quan trọng đối với kinh doanh thương mại quốc tế. 

Chính các tổ chức này đã cung cấp vốn cho những chương trình xã hội và cơ sở hạ tầng như 

nhà ở, đường giao thông, bến cảng. Việc cho vay của các tổ chức này đã kích thích thương 

mại và đầu tư phát triển. 

Vì vậy, khi kinh doanh ở một quốc gia nào đó, ngoài việc tìm hiểu các chính sách kinh tế của 

Chính phủ, các hệ thống kinh tế, thì các doanh nghiệp còn phải tìm hiểu nguyên tắc hoạt động 

của các định chế quốc tế mà nước đó tham gia. 

Trình độ phát triển kinh tế  

(Mô hình của Alrostow) 

Nền kinh tế sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thô 

Nền kinh tế tiền công nghiệp hóa 

Nền kinh tế đang công nghiệp hóa 

Nền kinh tế đã công nghiệp hóa 

Nền kinh tế sản xuất và tiêu dùng hàng loạt  

 2.2.4. Môi trường xã hội - văn hoá 

Khái niệm văn hoá 

Các doanh nghiệp quốc tế có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy, việc 

hiểu được môi trường văn hoá khác nhau giữa các quốc gia và ảnh hưởng của môi trường này 

đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp là rất cần thiết. Văn hoá có ảnh hưởng đến tất 

cả các quyết định của doanh nghiệp, đặc biệt là các quyết định về quản lý nguồn nhân lực. 

Hoặc, khi bạn đưa ra các quyết định về marketing bạn cũng phải cân nhắc xem các quyết định 

có phù hợp với văn hoá của người dân ở đây không. Hoặc, khi bạn đưa ra một lịch trình làm 

việc, thì bạn cũng phải cân nhắc xem nó có vi phạm vào thời gian nào quan trọng của họ 

không, đặc biệt là thời gian cho các hoạt động tôn giáo. 

Khi nói đến văn hoá, người ta thường liên tưởng đến các thứ xung quanh chúng ta như sách 

vở, các loại tạp chí, các ấn phẩm xuất bản và các loại báo. Việc đưa ra một định nghĩa chuẩn 

và cụ thể về văn hoá là rất khó khăn. ở đây chúng ta chỉ đưa ra một cách tiếp cận thông 

thường về khái niệm văn hoá. 

Văn hoá được hiểu như một tổng thể phức tạp, bao gồm ngôn ngữ, niềm tin, nghệ thuật, đạo 

đức, luật pháp, phong tục và tất cả các khả năng khác mà con người có được. Văn hoá quy 

định hành vi của mỗi con người, thông qua mối quan hệ giữa người với người trong tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. 



 20 

Văn hoá là những giá trị có thể học hỏi, chia xẻ và liên hệ mật thiết với nhau, nó cung cấp 

những định hướng trong tất cả các thành viên của xã hội. Những định hướng này cung cấp 

những giải pháp cho những vấn đề mà xã hội cần giải quyết. 

Ảnh hưởng của văn hoá đối với giá trị cá nhân và hành vi của tổ chức  

Do các quốc gia khác nhau có nền văn hoá khác nhau, cho nên giá trị của mỗi con người và 

hành vi của các tổ chức cũng rất khác nhau. Việc một doanh nghiệp quyết định có tham gia 

vào một thị trường cụ thể nào đó hay không là tuỳ thuộc vào sự phù hợp giữa giá trị của mỗi 

cá nhân của quốc gia đó và hành vi của các tổ chức đó. Thông thường các doanh nghiệp quốc 

tế mong muốn kinh doanh vào một thị trường mới trong cùng một châu lục hơn là kinh doanh 

ở một châu lục khác, vì thông thường các quốc gia trong cùng châu lục có những nét tương 

đồng về văn hoá và các tập quán xã hội. Điều này, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 

điều hành quản lý cũng như kinh doanh của doanh nghiệp. 

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của sự khác nhau về văn hoá đối với phong cách 

quản lý và hành vi của các doanh nghiệp của Nhật Bản (đại diện cho phương Đông) và các 

doanh nghiệp Mỹ (dại diện cho phương Tây). 

Bảng 2.1: Sự khác biệt về phong cách quản lý 

Các doanh nghiệp Nhật bản Các doanh nghiệp Mỹ 

1. Sử dụng lao động dài hạn 1. Sử dụng lao động ngắn hạn 

2. Nghề nghiệp chuyên môn hoá 

thấp 

2. Nghề nghiệp chuyên môn hoá cao 

3. Cơ chế điều hành ẩn 3. Cơ chế điều hành rõ 

4. Tập thể ra quyết định  4. Cá nhân ra quyết định 

5. Tập thể chịu trách nhiệm  5. Cá nhân chịu trách nhiệm 

6. Đánh giá, đề bạt dựa vào thâm 

niên 

6. Đánh giá, đề bạt dựa vào năng lực của cá 

nhân 

 Để hiểu một nền văn hoá của một quốc gia, chúng ta có thể tìm hiểu thông qua giá trị 

của mỗi cá nhân trong xã hội đó, vì giữa văn hoá, các giá trị cá nhân mỗi con người và hành 

vi các tổ chức có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Để hiểu 

được giá trị mỗi cá nhân trong xã hội và hành vi các tổ chức, chúng ta xem xét các nhân tố 
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ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân và mối quan hệ giữa nhân cách 

cá nhân và hành vi. Hình 2.1. mô tả mối quan hệ giữa nhân cách cá nhân và hành vi tổ chức. 

Hình 2.1: Quan hệ giữa nhân cách cá nhân và hành vi tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhìn vào mô hình ta thấy có bảy nhân tố tác động đến nhân cách cá nhân và hành vi 

trong doanh nghiệp. Đó là, thứ nhất, nhân tố quốc gia, bao gồm luật pháp, kinh tế, Chính phủ 

và công nghệ. Thứ hai là các nhân tố xã hội, bao gồm ngôn ngữ, đạo đức, tôn giáo. Thứ ba là 

văn hoá xã hội, là những giá trị riêng có của từng quốc gia, nó được kết tinh trong mỗi người 

dân của quốc gia đó. Thứ tư là văn hoá doanh nghiệp, là những giá trị riêng có của mỗi doanh 

nghiệp, nó được kết tinh và thể hiện ở mỗi người công nhân trong doanh nghiệp đó. Thứ năm 

là văn hoá nghề nghiệp, là những giá trị mà mỗi cá nhân nhận được do môi trường làm việc 

của họ tạo ra. Thứ sáu là các nhân cách cá nhân, là những giá trị khác biệt của mỗi cá nhân 

được hình thành do ảnh hưởng của tất cả các nhân tố kể trên. Thứ bảy là hành vi, hành vi của 

mỗi cá nhân được tạo thành do nhân cách cá nhân mỗi con người tạo ra. 

 Các yếu tố cấu thành văn hoá  

 Có rất nhiều các nhà học giả đã sử dụng mô hình riêng của mình để nghiên cứu các 

yếu tố cấu thành văn hoá, và những ảnh hưởng của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 

của một doanh nghiệp. Ví dụ, như Mô hình điều tra giá trị của Hofstede (1980) và Mô hình 

định hướng giá trị của Kluckhohn và Strodtbeck (1961). Tuy cách tiếp cận của hai mô hình 

này là khác nhau, nhưng hai mô hình đó thống nhất một số yếu tố cấu thành văn hoá đó là 

ngôn ngữ, tôn giáo và giáo dục. 

Các nhân tố 

quốc gia 

(luật, kinh 

tế, công 

nghệ) 
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nghề 
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Hành vi 

trong 

công ty 
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 Ngôn ngữ cũng là yếu tố quan trọng trong nền văn hoá của từng quốc gia, nó cung 

cấp cho các nhà sản xuất kinh doanh một phương tiện quan trọng để giao tiếp trong quá trình 

kinh doanh thương mại quốc tế. Đối với các công ty đa quốc gia hoạt động kinh doanh muốn 

mở rộng trước hết đòi hỏi phải thống nhất sử dụng ngôn ngữ. Thông thường các công ty đa 

quốc gia có hàng trăm chi nhánh, các công ty con, công ty cháu, các đại lý phân phối nằm ở 

các quốc gia khác nhau. ở đây diễn ra các quan hệ giao dịch giữa các giám đốc, công nhân, 

quan chức Chính phủ, các nhà cung ứng và các khách hàng, những đối tác kinh doanh,… 

Trong các mối quan hệ đó tất yếu đòi hỏi phải sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để giải 

quyết tình trạng sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong giao tiếp kinh doanh, có thể sử 

dụng các cách giải quyết khác nhau, đó là: 

 Một là, phiên dịch và nhà phiên dịch: Một doanh nghiệp có thể thuê những người 

phiên dịch bên ngoài hoặc có những nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp có thể sử dụng những dịch vụ này, nhưng sẽ tránh khỏi những lỗi, những hạn chế do 

những nhà phiên dịch thiếu kinh nghiệm hoặc chuyên môn gây ra. Để tránh đến mức tối thiểu 

những lỗi thì cùng một thông tin phải được dịch đi dịch lại nhiều lần qua nhiều người dịch 

khác nhau để kiểm định độ khác nhau của thông tin. Vì vậy, điều tối ưu là người phiên dịch 

phải có những kiến thức và sự hiểu biết tốt về các vấn đề liên quan mà mình đang dịch. 

 Hai là, thuê cố vấn hay các chuyên gia: Trong một số trường hợp như đàm phán với 

Chính phủ hoặc làm việc với các phương tiện thông tin đại chúng và nhìn chung kinh doanh 

ở những thị trường hoàn toàn mới và xa lạ với mặt hành mới thì doanh nghiệp cần thuê cố 

vấn hoặc xin ý kiến của các chuyên gia. Điều này sẽ góp phần mang lại cho doanh nghiệp 

những điều kiện và cơ hội mới, giảm thách thức và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 

 Tôn giáo cũng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hàng ngày của 

các cá nhân và các tổ chức trong xã hội. Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 

quốc tế cần phải hiểu biết các loại tôn giáo và vai trò của chúng trong xã hội, nơi mà các 

doanh nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. 

 Thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế phải quan tâm đến 

bốn vấn đề của tôn giáo, đó là: 

- Tôn giáo thống trị; 

- Tầm quan trọng của tôn giáo trong xã hội; 

- Mức độ thuần nhất của tôn giáo; 

- Sự tự do tín ngưỡng trong xã hội. 
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Tôn giáo có thể ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của con người và do đó ảnh hưởng 

đến các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như tôn giáo ảnh hưởng đến thời gian mở cửa hay đóng 

cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; ngày nghỉ, kỳ nghỉ, lễ kỷ niệm,v.v. 

Vì vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp buộc phải tổ chức cho phù hợp với từng loại 

tôn giáo. 

 Việc nghiên cứu môi trường kinh doanh thương mại quốc tế trên khía cạnh văn hoá 

đòi hỏi cần phải sắp xếp, phân loại các quốc gia theo nhóm nước khác nhau: nhóm nước có 

đặc điểm văn hoá khá tương đồng và nhóm nước có nhiều nét khác biệt về văn hoá. 

 Khi có sự khác biệt về văn hoá, thì nhà kinh doanh phải quyết định có nên điều chỉnh 

mục đích, biện pháp, chức năng kinh doanh của mình hay không và nếu điều chỉnh thì nên 

điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với môi trường nước ngoài. Nhưng trước khi đưa vào 

thực hiện quyết định này thì nhà kinh doanh phải trả lời được là văn hoá của mình và văn hoá 

nước ngoài khác nhau ở những điểm nào. Đây là một vấn đề không dễ, vì trên thực tế đang 

tồn tại rất nhiều sự bất đồng về khác biệt văn hoá. 

 Khi nói các quốc gia nào đó có đặc điểm khá tương đồng về văn hoá, thì điều đó có 

thể hiểu là các quốc gia này có những nét giống nhau về ngôn ngữ, tôn giáo, vị trí địa lý, mức 

độ và trình độ phát triển kinh tế. Qua những nét nổi bật này người ta có thể thấy được nhóm 

những nước nào có đặc điểm tương tự và ngược lại. 

 Có thể phản ánh nhóm các quốc gia điển hình có đặc điểm văn hoá khá tương đồng 

qua sơ đồ trên. 

 Khi kinh doanh ở nước ngoài, các doanh nghiệp phải cố gắng tìm hiểu và thích nghi 

với môi trường văn hoá ở nước sở tại nhằm từng bước nâng cao vị thế và thị phần của mình 

trên trường thế giới. Nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều phải tìm hiểu văn hoá ở 

nước ngoài như nhau. Những doanh nghiệp cần hoạt động kinh doanh một thời gian dài ở 

nước ngoài thì cần hiểu biết văn hoá của quốc gia đó một cách cặn kẽ hơn nếu doanh nghiệp 

muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở đó. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải làm như thế 

nào đó để cho nhu cầu kinh doanh phù hợp với vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. 

 2.2.5. Môi trường cạnh tranh 

 Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường quốc tế muốn tồn tại và phát triển phải 

hiểu rõ các yếu tố môi trường kinh doanh và đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố 

môi trường, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp thích ứng để giữ được lợi thế so sánh của 

mình, tạo ra điều kiện cạnh tranh thuận lợi ngay ở nước mình và ở trên thế giới. Hầu hết các 

doanh nghiệp lớn tập hợp thành tập đoàn quốc tế tạo sức mạnh cạnh tranh ở khu vực và trên 

thế giới. Lý thuyết về lợi thế so sánh được vận dụng đối chiếu thích nghi với điều kiện mới 
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thành chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương 

mại quốc tế cần chú ý đến ba vấn đề cơ bản của môi trường cạnh tranh quốc tế, đó là nguồn 

cạnh tranh, phương thức cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh (điều kiện để cạnh tranh). 

 Nguồn cạnh tranh cho thấy các doanh nghiệp cạnh tranh với ai và phải hiểu rõ người 

cạnh tranh với mình. Nguồn cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp kinh doanh thương 

mại quốc tế bao gồm cạnh tranh giữa các doanh nghiệp của cùng quốc gia hay vùng lãnh thổ 

trên cùng một thị trường, cạnh tranh với các doanh nghiệp sở tại và cạnh tranh với các doanh 

nghiệp ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ trên cùng một thị trường. 

 Cơ sở xác định nguồn gốc của cạnh tranh 

 Cạnh tranh trong môi trường toàn cầu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó 

bắt nguồn từ khu vực công cộng và tư nhân, từ các tổ chức lớn và nhỏ, từ trong và ngoài 

nước, từ các nước phát triển và đang phát triển, từ các nhà cạnh tranh truyền thống và các nhà 

cạnh tranh mới. Khác với cạnh tranh nội địa, cạnh tranh quốc tế có những nét đặc biệt của nó. 

 Kinh doanh và cạnh tranh quốc tế thường có khoảng cách địa lý lớn hơn, xa hơn. Điều 

đó làm cho các doanh nghiệp luôn gặp phải những khó khăn, vì họ phải chi phí nhiều hơn cho 

hoạt động, khó khăn trong việc mở rộng các hình thức hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay do sự phát triển nhanh chóng và hiện đại của hệ thống thông tin 

và giao thông vận tải đã làm cho những khó khăn về khoảng cách và địa lý bị giảm. 

 Sự phát triển của phân công lao động quốc tế và quá trình quốc tế hoá đời sống kinh 

tế đã làm cho quá trình cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt do những rào cản về thương 

mại và đầu tư giữa các nước được cắt giảm mạnh mẽ. 

 Cùng với quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới, sự phát triển bùng nổ của 

cách mạng khoa học và công nghệ một mặt làm tăng khả năng cạnh tranh của một doanh 

nghiệp, mặt khác làm cho quá trình cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. 

 Đứng trước những xu hướng vận động mới của nền kinh tế thế giới đòi hỏi các doanh 

nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế phải nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, tìm 

kiếm những cơ hội kinh doanh ở nước ngoài và liên tục có những chính sách thích hợp với sự 

biến động mạnh của thị trường quốc tế để vươn lên và đứng vững trong cạnh tranh. 

  Phương thức cạnh tranh  

Phương thức cạnh tranh cho thấy doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách nào. Dưới đây là một 

số phương thức cạnh tranh điển hình. 
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- Cạnh tranh bằng giá cả: Phấn đấu để có giá thấp hơn các người cạnh tranh thực hiện bằng 

giảm giá thành sản xuất do kỹ năng quản lý sản xuất và kinh doanh áp dụng công nghệ mới, 

tăng năng suất lao động. 

- Cạnh tranh bằng nâng cao chất lượng sản phẩm do tìm được công nghệ, nguyên vật liệu 

mới, hoặc cải tiến sản xuất, có mẫu mã mới, đáp ứng yêu cầu thị hiếu khách hàng. 

- Cạnh tranh bằng cung ứng dịch vụ: trước và sau bán hàng, đáp ứng yêu cầu của thị 

trường sử dụng các dịch vụ hợp lý về kinh doanh thanh toán quốc tế, vận tải,… 

- Cạnh tranh bằng quan hệ khách hàng giữ được tín nhiệm với khách hàng tạo mối quan 

hệ bền vững thuận lợi cho kinh doanh. 

- Cạnh tranh bằng xúc tiến thương mại, quảng cáo, vận dụng marketing, phân phối hợp lý. 

 Các nhân tố chi phối phương thức và mức độ cạnh tranh  

 Các nhân tố chi phối phương thức cạnh tranh  

 Như trên đã nói cạnh tranh quốc tế khác với cạnh tranh nội địa, các nhà kinh doanh 

trên thế giới có những phương pháp cạnh tranh rất khác nhau. Mỗi doanh nghiệp định hình 

phương thức cạnh tranh của mình dựa trên môi trường của mỗi nước mà nó hình thành và 

hoạt động. Do mỗi quốc gia có môi trường khác nhau cho nên các doanh nghiệp cũng có 

những phương thức cạnh tranh khác nhau. 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phương thức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp bao gồm các quy định của Chính phủ, các điều kiện kinh tế, sự sẵn có của các nguồn 

lực và các yếu tố văn hoá. 

 Các quy định của Chính phủ ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp cạnh tranh bởi vì 

các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Chính phủ nơi mà nó hoạt động. Vì vậy, để cạnh 

tranh có hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài việc nắm rõ các quy định của Chính phủ 

nước mình mà cần nắm rõ những quy định của các quốc gia mà nó tham gia hoạt động kinh 

doanh. 

 Các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp cạnh tranh, với một điều 

kiện kinh tế nhất định các doanh nghiệp cố gắng tìm kiếm cho mình một lợi thế cạnh tranh. 

Ví dụ kinh doanh trong các nước nghèo đòi hỏi các doanh nghiệp phải bán hàng hóa với giá 

rẻ cho nên yếu tố cạnh tranh ở đây là chi phí và giá cả. Ngược lại, khi kinh doanh ở các nước 

giàu thì yếu tố quan trọng lại là chất lượng và các dịch vụ kèm theo. Vì vậy, để lựa chọn cho 

mình một phương thức cạnh tranh hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các 

điều kiện kinh tế của từng nước để xác định cho mình một công cụ cạnh tranh. 
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 Sự sẵn có của các nguồn lực cũng có ảnh hưởng đến các yếu tố cạnh tranh. Nếu 

nguồn lực khan hiếm, doanh nghiệp phải tập trung mọi thời gian và tiềm lực để tìm kiếm 

những nguồn lực cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, như vậy, cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp trong việc đạt được các nguồn lực khan hiếm đó lại xuất hiện. 

 Văn hoá là yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trên các thị 

trường khác nhau. Mỗi quốc gia khác nhau có nền văn hoá khác nhau, cho nên các doanh 

nghiệp cần phải có phương thức cạnh tranh khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy, các doanh 

nghiệp thành công trên thị trường quốc tế là các doanh nghiệp am hiểu về nền văn hoá của 

từng quốc gia sở tại. 

 Phương thức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp còn bị chi phối bởi mục tiêu cạnh 

tranh. Mục tiêu cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp cũng rất khác nhau, nó phụ thuộc vào môi 

trường của từng quốc gia. Cạnh tranh vì tỷ phần thị trường và cạnh tranh vì nguồn lực. (1) 

Cạnh tranh vì thị phần. Các doanh nghiệp trên một thị trường thường cạnh tranh để tranh 

giành thị phần thông qua việc cắt giảm chi phí. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải 

sản xuất hàng hóa với chi phí thấp để bán ra thị trường tại một mức giá cạnh tranh. Cạnh 

tranh trên thị trường khác, các doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp cạnh tranh khác 

như chất lượng hàng hóa, phân phối, hoặc các dịch vụ sau bán hàng. (2) Cạnh tranh vì nguồn 

lực. Các doanh nghiệp trên cùng một thị trường có thể đạt được việc khai thác các nguồn lực 

thông qua các mối quan hệ. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải tập trung mọi cố gắng 

để xây dựng, thiết lập và củng cố các mối quan hệ thích hợp. Cạnh tranh để tìm kiếm nguồn 

lực từ các thị trường khác thông qua biện pháp duy nhất là giá cả. 

 Mức độ cạnh tranh và Các nhân tố chi phối mức độ cạnh tranh  

Mức độ cạnh tranh  

Mức độ cạnh tranh trong một ngành công nghiệp phụ thuộc vào số lượng các người cạnh 

tranh trong ngành công nghiệp đó. Số lượng các người cạnh tranh trong một ngành nhiều hay 

ít lại phụ thuộc vào các hàng rào ngăn cản sự tham gia và rút lui của ngành. Các hàng rào 

ngăn cản sự tham gia là những biện pháp được hình thành để nhằm làm giảm sự gia tăng 

thêm số lượng người cạnh tranh mới trong ngành đó. Các hàng rào ngăn cản sự rút lui là 

những biện pháp được hình thành nhằm ngăn cản sự rút lui khỏi ngành của các người cạnh 

tranh đang hoạt động trong ngành đó. 

Nhân tố chi phối mức độ cạnh tranh 

 Các hàng rào nhằm hạn chế sự gia tăng thêm người cạnh tranh mới có thể là vốn đầu 

tư ban đầu lớn và nhu cầu đầu tư cho các giai đoạn sau đó, công nghệ được bảo hộ, và các 
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nguồn lực bị quản lý, phân phối và thị trường. Một doanh nghiệp muốn gia nhập ngành phải 

xét xét tất cả các hàng rào này, và chỉ gia nhập nếu khả năng doanh nghiệp có thể vượt qua tất 

cả các hàng rào này, nếu không sẽ chuyển hướng sang các ngành khác. Về nguyên tắc nếu 

các hàng rào ngăn cản càng lớn thì số lượng các người cạnh tranh mới gia nhập ngành càng 

ít, như vậy sức ép cạnh tranh sẽ càng giảm. 

 Các hàng rào nhằm ngăn cản sự rút lui khỏi ngành của các nhà cạnh tranh hiện tại như 

những tài sản cố định khó thanh lý, những hợp đồng và những cam kết không thể chuyển 

giao, hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Một doanh nghiệp muốn rút khỏi ngành đang 

hoạt động phải xem xét tất cả các yếu tố này, và chỉ rút lui được nếu như vượt qua được các 

hàng rào đó. Nếu không, doanh nghiệp lại phải tiếp tục cạnh tranh để vươn lên. 

 Phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp  

 Cho đến nay có rất nhiều mô hình đưa ra để phân tích môi trường cạnh tranh vi mô 

của doanh nghiệp, nhưng mô hình nổi tiếng nhất và hiện hữu nhất vẫn là mô hình cạnh tranh 

năm nhân tố của M.Porter. Theo M.Porter, khi phân tích cạnh tranh của một doanh nghiệp thì 

phải phân tích đủ 5 nhân tố cơ bản chi phối hoạt động của doanh nghiệp, đó là người cạnh 

tranh hiện tại, khách hàng, nhà cung ứng, các người cạnh tranh tiềm tàng và sản phẩm thay 

thế. Mối quan hệ giữa các nhân tố này được cụ thể hoá trong sơ đồ sau đây: 

Hình 2.2: Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của M. Porter 
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Cạnh tranh trong cùng ngành/ lĩnh vực kinh doanh: Các người cạnh tranh hiện tại là những 

hãng đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trong một ngành công nghiệp nhất định, những 

hãng đã vượt qua được những rào cản xâm nhập ngành hoặc những hãng muốn rút lui khỏi 

ngành nhưng chưa có cơ hội. 

 Khi phân tích các người cạnh tranh hiện tại, cần tìm hiểu được bốn vấn đề cơ bản, đó 

là: 

(1) Mục đích tương lai; 

(2) Các nhận định;  

(3) Các tiềm năng;   

(4) Chiến lược hiện tại của người cạnh tranh. 

 Thứ nhất, là mục đích tương lai của người cạnh tranh: Một khi hiểu biết được mục 

tiêu của người cạnh tranh, doanh nghiệp dễ dàng dự đoán được sự hài lòng của họ về vị trí 

hiện tại, những khả năng thay đổi chiến lược cạnh tranh của họ, sự phản ứng của người trước 

những thay đổi về môi trường, và mức độ quan trọng của các sáng kiến mà người cạnh tranh 

đưa ra. 

 Các mục tiêu của người cạnh tranh cần xem xét là mục tiêu về tài chính, các mục tiêu 

về tổ chức, các mục tiêu về sản xuất, các mục tiêu về thị trường, các mục tiêu về nghiên cứu 

và phát triển, các mục tiêu khác, v.v. 

 Trong trường hợp các người cạnh tranh hiện tại là những doanh nghiệp con, hoặc chi 

nhánh của các doanh nghiệp lớn khác thì chúng ta cần tìm hiểu thêm những mục tiêu của các 

công ty mẹ của chúng. 

 Thứ hai, là những nhận định của người cạnh tranh: Những nhận định của người cạnh 

tranh là những quan điểm của họ về thái độ của môi trường bên ngoài và cách ứng xử của 

môi trường bên ngoài đối với các hoạt động của họ. Việc tìm hiểu những nhận định này rất có 

ý nghĩa cho việc phân tích cạnh tranh, chính từ những nhận định này mà các người cạnh tranh 

đưa ra các biện pháp cạnh tranh của mình. Nếu chúng ta hiểu được những nhận định của 

người cạnh tranh, tức là chúng ta dự báo trước được những phản ứng của người cạnh tranh. 

 Thứ ba, là chiến lược hiện tại của người cạnh tranh: Cần phải tìm hiểu chiến lược 

hiện nay của từng người cạnh tranh, cho dù rõ ràng hay không rõ ràng. Điều quan trọng là 

phải biết được các người cạnh tranh đang tham gia cạnh tranh như thế nào. Vì vậy cần xem 

xét các chính sách chủ yếu của người cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoạt động và xem xét 

xem họ tìm cách liên kết các bộ phận chức năng như thế nào. 
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 Thứ tư, là tiềm năng của người cạnh tranh: Tìm hiểu tiềm năng của người cạnh tranh 

tức là tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của từng người cạnh 

tranh. 

 Các lĩnh vực cần tìm hiểu tiềm năng của người cạnh tranh là chủng loại sản phẩm, hệ 

thống marketing, tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực và trình độ quản lý, khả năng về công 

nghệ, những cơ hội đầu tư, các quan hệ xã hội của người, v.v.  

 Những điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức phản ánh khả năng thích nghi của 

người cạnh tranh trước những thay đổi của môi trường kinh doanh. Nếu người cạnh tranh nào 

có nhiều điểm mạnh và cơ hội thì khả năng thích nghi của họ với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh càng lớn và ngược lại. 

 Khách hàng  

 Suy cho cùng tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều nhằm làm thoả 

mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu một doanh nghiệp nào càng đáp ứng tốt lợi ích tiêu dùng 

của khách hàng thì họ càng nhận được sự ủng hộ và trung thành từ khách hàng. 

 Về mặt lý thuyết, lợi ích của khách hàng và nhà sản xuất mâu thuẫn với nhau. Khách 

hàng mong muốn có được những loại hàng hóa và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giá cả 

thấp nhất. Còn nhà sản xuất lại mong muốn khách hàng trả cho họ giá cao. 

 Trong điều kiện một ngành có sự cạnh tranh gay gắt thì vai trò của khách hàng càng 

được nhấn mạnh và ưu tiên hơn. Một doanh nghiệp không thể thoả mãn được tất cả các loại 

khách hàng. Cho nên, nhất thiết các doanh nghiệp nên phân loại khách hàng thành các nhóm 

khách hàng khác nhau. Trên cơ sở có sự phân tích và đưa ra các chính sách thích hợp để thu 

hút ngày càng nhiều khách hàng về mình hơn. 

 Các nhà cung ứng 

 Các nhà cung ứng bao gồm các nhà cung cấp các yếu tố sản xuất cho hoạt động của 

một doanh nghiệp, như các nhà cung cấp về vốn, về nguyên vật liệu cho sản xuất, về nhân 

công,… Các nhà cung ứng có thể gây một áp lực mạnh cho hoạt động của doanh nghiệp. Cho 

nên việc phân tích và tìm hiểu các nhà cung ứng là vấn đề quan trọng trong quá trình phân 

tích cạnh tranh. 

 Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất: Những nhà cung ứng này có thể vắt kiệt 

lợi nhuận của các hãng bằng cách tăng giá cung ứng hoặc giảm chất lượng các yếu tố cung 

ứng. Yếu tố làm tăng thế mạnh của các nhà cung ứng cũng tương tự như các yếu tố làm tăng 

thế mạnh của khách hàng. Cụ thể là các yếu tố số lượng người cung cấp ít, không có mặt 

hàng thay thế khác và không có nhà cung ứng chào bán sản phẩm có tính khác biệt. Nếu nhà 
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cung ứng có được điều kiện thuận lợi như vậy thì các doanh nghiệp mua hàng cần cải thiện vị 

trí của họ thông qua việc tác động vào các yếu tố nói trên. 

 Các nhà cung cấp tài chính: Hầu hết các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn vay từ các 

tổ chức tài chính trong và ngoài nước, hoặc từ dân cư. Hình thức huy động vốn rất đa dạng, 

có thể thông qua vay, qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Khi phân tích các nhà cung cấp tài 

chính, trước hết cần xác định vị thế của mình trong cộng đồng ngành. 

 Các nhà cung cấp lao động: Nguồn lao động cũng là một thành phần chính yếu trong 

phân tích cạnh tranh của doanh nghiệp. Khả năng thu hút và giữ được lòng trung thành của 

các nhân viên có trình độ và năng lực là tiền đề đảm bảo cho sự thành công của doanh 

nghiệp. Các yếu tố cần xem xét là trình độ đào tạo về cả năng lực quản lý và tay nghề của 

người lao động, những đòi hỏi về tiền lương, tiền công và các chi phí khác để có được những 

lao động đó. 

Người cạnh tranh tiềm tàng 

Khi một ngành có sự gia tăng thêm số lượng các người cạnh tranh mới thì hệ quả có thể là 

giảm tỷ suất lợi nhuận và tăng thêm mức độ cạnh tranh. Các người cạnh tranh mới tham gia 

thị trường sau cho nên họ có khả năng ứng dụng những thành tựu mới của khoa học, công 

nghệ. Sự xuất hiện của một người cạnh tranh mới trong ngành thường thông qua việc mua lại 

các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng có ý định rút lui khỏi ngành. 

Không phải bao giờ hãng cũng gặp phải người cạnh tranh tiềm tàng, nhưng khi người cạnh 

tranh mới xuất hiện thì vị thế cạnh tranh của hãng sẽ thay đổi. Vì vậy, hãng cần phải tự tạo ra 

một hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của các người cạnh tranh mới. Những hàng rào này là lợi 

thế sản xuất theo quy mô, đang dạng hoá sản phẩm, sự đòi hỏi có nguồn tài chính lớn, chi phí 

chuyển đổi mặt hàng cao, khả năng hạn chế xâm nhập các kênh tiêu thụ.. 

Sản phẩm thay thế  

 Sức ép do có sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngành do mức 

giá cao nhất bị khống chế. Nếu không chú ý tới các sản phẩm thay thế tiềm ẩn, doanh nghiệp 

có thể bị tụt lại với các thị trường nhỏ bé. Vì vậy, các hãng không ngừng nghiên cứu và kiểm 

tra các mặt hàng thay thế. Phần lớn các sản phẩm thay thế là kết quả của sự phát triển 

bùng nổ công nghệ trong vài thập kỷ trở lại đây. Muốn đạt được thành công, các hãng phải 

luôn ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.  

 Điều kiện cạnh tranh (lợi thế cạnh tranh) 

 Nghiên cứu điều kiện cạnh tranh phải xuất phát từ nguồn lực của doanh nghiệp. Lý 

thuyết  điều kiện kinh doanh (thường gọi là lý thuyết 6M) cho thấy lợi thế cạnh tranh của mỗi 
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doanh nghiệp nếu phân tích được những điểm mạnh, những điểm yếu của doanh nghiệp về 

từng điều kiện kinh doanh để đề ra biện pháp thích hợp. Các điều kiện đó là: 

1) Năng lực tài chính (M1 - Money) 

2) Chiến lược cung ứng nguyên vật liệu (M2 - Materials) 

3) Thiết bị, máy móc bao gồm cả công nghệ và khả năng chế biến (M3- Manufacture) 

4) Khả năng về nguồn nhân lực  (M4 - Manpower) 

5) Kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất (M5 - Management) 

6) Kỹ năng marketing (M6 - Marketing) 

Khi phân tích tuỳ từng trường hợp doanh nghiệp xem xét một điều kiện chủ yếu trên, hoặc 

một số điều kiện, hoặc toàn bộ 6 điều kiện để nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới, tạo 

nên môi trường sản xuất và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.   

Sự tác động của khoa học và công nghệ đã và đang làm cho môi trường kinh doanh thương 

mại quốc tế luôn thay đổi theo hướng ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Điều này đỏi hỏi 

các doanh nghiệp phải thiết lập cho mình một hệ thống thông tin cập nhật về môi trường kinh 

doanh thương mại quốc tế để có các chính sách và biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh 

doanh phù hợp với những thay đổi đó. 

2.3. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

QUỐC TẾ  

 Tại mỗi quốc gia cũng như từng khu vực lãnh thổ của quốc gia mà doanh nghiệp đang 

và sẽ hoạt động đều có những đặc trưng khác nhau về môi trường kinh doanh. Các nhân tố, 

điều kiện của môi trường kinh doanh rất phong phú đa dạng và luôn biến đổi phức tạp. Chính 

vì vậy mà các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế phải có sự am hiểu về môi 

trường kinh doanh và đưa ra các ứng xử cho phù hợp, nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh 

doanh. 

 Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế thực hành các hình thức kinh 

doanh ở nước ngoài nhằm mục đích mở rộng thị trường, tìm kiếm các nguồn lực và đa dạng 

hoá hoạt động ở nhiều quốc gia nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội, hạn chế rủi ro và gia tăng 

lợi nhuận. Các mục đích này lại tác động chi phối mạnh mẽ và trực tiếp đến các chức năng và 

biện pháp hoạt động của doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải tự điều chỉnh linh hoạt cho 

phù hợp với sự tác động của môi trường. 

 Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế tác động, chi phối đến mục đích, hình 

thức và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Chẳng hạn môi trường địa lý với những 
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hàng rào chắn như núi cao, sa mạc rộng lớn, hoang vu, rừng rậm, giao thông vận tải khó 

khăn… Tất cả điều đó có ảnh hưởng đến kênh phân phối và thông tin liên lạc của những 

doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thế giới. Sự phân bố dân cư và nguồn lao động trên 

thế giới cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ kinh tế quốc tế nói chung, kinh 

doanh thương mại quốc tế nói riêng. Hiểu biết tốt về kiến thức lịch sử cho phép các nhà quản 

lý, các nhà kinh doanh có được những đánh giá một cách hệ thống các ý tưởng kinh doanh. 

Xem xét lại quá khứ trên góc độ lịch sử phát triển cho phép các nhà kinh doanh thương mại 

quốc tế hiểu rõ hơn chức năng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trong hiện tại và dự đoán 

hướng tới tương lai. Kiến thức về chính trị, luật pháp trong nước và quốc tế, những đánh giá 

về kinh tế… đang có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp.  

 Bên cạnh những tác động từ phía các môi trường nêu trên, hoạt động trong môi 

trường quốc tế doanh nghiệp còn chịu sự tác động mạnh mẽ của môi trường cạnh tranh. Môi 

trường cạnh tranh được cấu thành bởi nhiều yếu tố như tốc độ thay đổi sản phẩm, quy mô tối 

ưu của sản xuất, số lượng khách hàng, sự đối đầu của các nhà cạnh tranh trong và ngoài 

nước… Các yếu tố này đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh 

nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh linh hoạt, thay đổi các biện pháp, các 

chức năng hoạt động,… của mình cho thích ứng với những điều kiện mới. 

 Như vậy, môi trường kinh doanh thương mại quốc tế là toàn bộ các điều kiện bên 

trong và ngoài nước có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp, chi phối kết 

quả hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Chính vì vậy, khác với hoạt động kinh doanh trong 

nước, hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế buộc các nhà quản lý, nhà kinh doanh phải 

làm việc trong môi trường quốc tế mới và xa lạ, phức tạp hơn nhiều so với môi trường kinh 

doanh khá quen thuộc trong nước. Sự phản ứng và tự điều chỉnh các hoạt động của doanh 

nghiệp lại có tác động trở lại đối với môi trường kinh doanh. Toàn bộ sự tác động qua lại đó 

được mô tả trong sơ đồ dưới đây: 

Hình 2.3. Tác động của môi trường kinh doanh thương mại quốc tế 

Hoạt động  ảnh hưởng 

Mục tiêu  Môi trường bên ngoài 

 Mở rộng tiêu thụ   Luật pháp 

 Tìm và sử dụng được nguồn lực nước 

ngoài  

  Kinh tế  

 Đa dạng hoá   Chính trị 

   Văn hoá 

   Cạnh tranh 

   … 

 

Phương tiện  Môi trường cạnh tranh 
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Hoạt động Chức năng  Tốc độ thay đổi sản phẩm 

 Xuất, nhập khẩu   Sản xuất    Quy mô tối ưu của sản 

xuất  

 Vận chuyển  Marketing   Sự đối đầu trong cạnh 

tranh 

 Cấp giấy phép kinh 

doanh  

 Kế toán   

 Đại lý đặc quyền  Tài chính   

 Hợp đồng quản lý   Nhân sự   

 Đầu tư trực tiếp, gián 

tiếp 

   

 Xây dựng và chuyển 

giao 

   

 …    

Chú thích:          Tác động chi phối;    ảnh hưởng 
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CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC  

MỞ ĐẦU 

Chương này sẽ trình bày các vấn đề về thị trường quốc tế và thị trường của từng khu vực cụ 

thể trong kinh doanh thương mại quốc tế, đặc biệt là những đặc điểm và xu hướng vận động 

của các loại thị trường này.Đồng  thời chương này cũng đề cập tới các triển vọng của hoạt 

động thương mại toàn cầu.Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc điều chỉnh các 

chính sách quản lý các hoạt động thương mại của các chính phủ (bao gồm chính sách thị 

trường, chính sách mặt hàng và chính sách hỗ trợ) và chiến lược kinh doanh thương mại 

quốc tế của các doanh nghiệp.  

3.1. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

3.1.1. Khái niệm thị trường quốc tế 

Thị trường quốc tế là nơi các doanh nghiệp, doanh nghiệp, các hãng kinh doanh thuộc các 

quốc gia khác nhau tham gia vào các hoạt động mua bán các loại hàng hóa và dịch vụ theo 

giá quốc tế. Kể từ khi Liên Xô (cũ) và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, tính chất 

toàn cầu của thị trường thế giới ngày càng gia tăng, không còn sự khác biệt về giá cả, tiền tệ 

và các chuẩn mực về thương mại. Cả thế giới đang dần hình thành một thị trường duy nhất và 

thống nhất. 

Thị trường quốc tế được thể hiện ở những trung tâm giao dịch quốc tế lớn như Luân Đôn, New-

y-oóc, Tokyo, Pari... và các nền kinh tế mới được công nghiệp hóa (NIEs). Thị trường quốc tế có 

không gian rộng lớn với các bên tham gia có quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ, phong tục, tập quán 

khác nhau...Cơ hội để thu lợi nhuận trên thị trường này rất lớn và khả năng xẩy ra rủi ro khá cao. 

Giá cả được sử dụng giao dịch là giá quốc tế. Đây là một giá có tính chất đại diện cho một mặt 

hàng trên một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. 

3.1.2. Đặc điểm của thị trường quốc tế 

Thương mại quốc tế có xu hướng tăng tốc độ cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của nền sản 

xuất. Điều này dẫn đến tỷ trọng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong tổng sản phẩm quốc nội 

của mỗi quốc gia  ngày càng gia tăng, thể hiện mức độ mở cửa nền kinh tế  của các nước 

ngày càng lớn và mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế quốc gia vào nền kinh tế 

thế giới. Điểm cần lưu ý ở đây là độ mở cửa của nền kinh tế  được tính bằng tỷ lệ giữa tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu của một nước với tổng sản phẩm quốc nội của nước đó. 

- Tốc độ tăng trưởng của thương mại "vô hình” nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của 

thương mại "hữu hình". Điều này thể hiện sự thay đổi rất lớn  trong cơ cấu kinh tế của các 

quốc gia và cơ cấu này phản ánh sâu sắc hiệu quả của nền kinh tế thế giới. Các loại hàng hóa 
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vô hình như danh tiếng, nhãn hiệu, bí quyết công nghệ... được đưa ra để trao đổi với tỷ lệ 

ngày càng lớn. 

- Cơ cấu của các mặt hàng buôn bán trong thương mại quốc tế có những thay đổi sâu 

sắc. Điều này được thể hiện ở việc giảm tỷ trọng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các 

mặt hàng nguyên liệu, sơ chế và tăng nhanh tỷ trọng của các sản phẩm công nghiệp chế biến, 

nhất là các loại máy móc, thiết bị, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

- Phạm vi và phương thức cạnh tranh của nền thương mại thế giới ngày càng được mở 

rộng với nhiều công cụ và biện pháp khác nhau bao gồm cạnh tranh về chất lượng, giá cả, 

điều kiện giao hàng, thời hạn thanh toán và các dịch vụ sau bán hàng...Đồng thời, mức độ 

cạnh tranh về các yếu tố này ngày càng gay gắt. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại lâu 

dài thì khi tham gia vào thị trường thế giới phải có chiến lược cạnh tranh tổng hợp và hữu 

hiệu. 

- Thị trường tài chính- tiền tệ thế giới phát triển mạnh. Số lượng và khối lượng các loại 

giao dịch tiền tệ trên thị trường tài chính - tiền tệ ngày càng gia tăng và lớn gấp hàng chục lần 

kim ngạch buôn bán hàng hóa và dịch vụ thông thường. Tổng kim ngạch của các loại giao 

dịch tiền tệ có thể lên tới hàng trăm ngàn tỷ USD trong một năm. Cạnh tranh trên thị trường 

này ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, nạn đầu cơ tiền tệ, đầu cơ chứng khoán và các loại rủi ro 

trong kinh doanh thường là một trong những nguyên nhân gây ra những đổ vỡ trên thị trường 

tài chính - tiền tệ. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các cuộc khủng hoảng tài chính - 

tiền tệ liên tiếp nổ ra trong các quan hệ giao dịch tài chính - tiền tệ thế giới. Điều đó được thể 

hiện ở sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ Bretton Woods và sự chấm dứt của chế độ tỷ giá hối 

đoái cố định, khủng hoảng của hệ thống tín dụng quốc tế, đặc biệt là vấn đề nợ nước ngoài, 

sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ của các nước xã hội chủ nghĩa (cũ), sự sụp đổ của thị trường tài 

chính - tiền tệ của Anh năm 1992, cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Mê-hi-cô năm 1994 

và cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Châu á bắt đầu từ Thái Lan năm 1997. 

- Chu kỳ sống của từng loại sản phẩm ngày càng được rút ngắn. Hoạt động chuyển giao 

công nghệ, ứng dụng các thành tựu mới của khoa học - công nghệ được thực hiện rộng rãi và 

các hoạt động cải tiến, đổi mới sản phẩm được diễn ra liên tục. Điều này đòi hỏi các doanh 

nghiệp khi tham gia vào thị trường thế giới phải năng động, nhạy bén và có chiến lược đổi 

mới sản phẩm một cách nhanh chóng. Các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao 

có sức cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong khi các sản phẩm nguyên liệu thô ngày càng mất 

giá và kém sức cạnh tranh. 

- Các hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển, một mặt thúc đẩy tiến trình tự 

do hóa thương mại, mặt khác hình thành các hàng rào bảo hộ mới với những hình thức đa 
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dạng và tinh vi hơn như bảo hộ thông qua các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh, hướng 

dẫn tiêu dùng trong nước, khuyến khích cạnh tranh trên thị trường nội địa hoặc khai thác 

những khác biệt về văn hóa để hạn chế sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu... Hoạt động bảo hộ 

không chỉ diễn ra với từng nước mà còn diễn ra đối với từng nhóm nước trong các liên kết 

kinh tế khu vực. 

- Thể chế phục vụ cho các hoạt động thương mại này ngày càng được hoàn thiện bao 

gồm các loại luật lệ và tập quán phục vụ cho việc điều chỉnh hoạt động thương mại  được 

nâng cấp từng bước. Các nguyên tắc chung làm cơ sở cho các quan hệ thương mại quốc tế đã 

được các nước đưa vào trong chính sách thương mại quốc gia như nguyên tắc nước được ưu 

đãi nhất, nguyên tắc đối xử quốc gia... Tập quán thương mại  đã được hoàn thiện dần như 

việc cho ra đời Điều kiện Thương mại Quốc tế INCOTERMS 2000. Bộ máy quản lý thương 

mại, các cơ quan xử lý các tranh chấp thương mại và các chế tài áp dụng trong lĩnh vực này 

đã góp phần làm cho nền thương mại quốc tế trở nên công bằng và bình đẳng hơn giữa các 

quốc gia. 

3.2. THỊ TRƯỜNG KHU VỰC 

3.2.1. Khái niệm thị trường khu vực 

Thị trường khu vực là thị trường của một nhóm nước có những cam kết với nhau về hoạt 

động thương mại. Thị trường khu vực chịu ảnh hưởng của các Hiệp định Thương mại song 

phương và các Hiệp định quốc tế khác được ký kết giữa các nước. Thị trường khu vực có 

những đặc điểm đặc thù như phong tục tập quán, bản sắc văn hóa có tính chất khu vực, các 

mối quan hệ truyền thống lâu đời, thu nhập bình quân đầu người và chính sách của các chính 

phủ thành viên. 

Việc buôn bán trong nội bộ khu vực thường được thúc đẩy bởi các chính sách khuyến khích 

phát triển các quan hệ thương mại trong khu vực. Các thị trường khu vực được hình thành là 

do những lợi ích của chúng mang lại cho các nước và do quá trình toàn cầu hóa về kinh tế 

diễn ra với những mức độ và phạm vi khác nhau. Trong tương lai gần, chưa thể có một thị 

trường được toàn cầu hóa đầy đủ. Hơn nữa, nhận thức của các chính phủ và các doanh nghiệp 

đối với quá trình này cũng khác nhau cho nên cách ứng xử trước tiến trình này vẫn có những 

khác nhau rất lớn. Các nước công nghiệp coi quá trình toàn cầu hóa là cơ hội để mở rộng ảnh 

hưởng về mọi mặt. Ngược lại, các nước có nền kinh tế thấp kém, trình độ lạc hậu thì quá 

trình toàn cầu hóa bên cạnh những cơ hội to lớn lại xuất hiện những cách thức khá nặng nề. 

Vì vậy, quá trình hình thành thị trường khu vực là giải pháp thích hợp cho tình trạng đó. 
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3.2.2. Đặc điểm thị trường khu vực  

3.3. MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC 

3.3.1. Thị trường khu vực Bắc Mỹ 

 Đây là thị trường khu vực của ba nước là Mỹ, Canađa và Mêhicô. Hiệp định thương 

mại tự do Bắc Mỹ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1994 sau khi đã được Quốc hội ba nước thông 

qua. Đây là một Hiệp định chỉ giới hạn  trong phạm vi của các vấn đề  về trao đổi hàng hóa 

và dịch vụ thương mại - tài chính, không liên quan đến các vấn đề về di chuyển người và lao 

động, cũng như các vấn đề khác. Mục đích của Hiệp định này là loại bỏ hàng rào thuế quan 

giữa ba nước với thời hạn cuối cùng  là năm 2010, từng bước giảm thiểu các hàng rào phi 

thuế quan  trong thương mại hàng hóa và dịch vụ, giảm nhẹ các quy chế  để vốn đầu tư của 

Mỹ và Canađa di chuyển vào Mêhicô một cách thuận lợi nhất. Với việc hình thành một thị 

trường rộng lớn, các nước có điều kiện tăng trưởng tốt và ổn định, bảo đảm việc làm, tăng thu 

nhập, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường Bắc Mỹ và thị trường thế 

giới. 

Hiệp định này đã tạo ra một thị trường 370 triệu dân với tổng sản phẩm quốc dân trên 10000 

tỷ USD. Đối với Mỹ, việc tham gia vào Hiệp định này tạo điều kiện để tiếp cận với nguồn tài 

nguyên và nguồn lao động giá rẻ cũng như thị trường của Canađa và Mêhicô (xem bảng 5.1). 

Động lực này sẽ tạo điều kiện để Mỹ chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đồng thời, các nước này sẽ 

hỗ trợ có hiệu quả cho Mỹ trong việc ngăn chặn  các tác động tiêu cực từ bên ngoài vào như 

đội ngũ lao động  từ các nước Mỹ-Latinh, nạn buôn lậu ma tuý, tình trạng ô nhiễm môi 

trường... và bảo vệ biên giới của Mỹ. Đồng thời, nhờ vào Hiệp định này, Mỹ có điều kiện để 

tăng cường sức mạnh  nội tại ở ngay Bắc Mỹ và tăng cường sức mạnh của các công ty xuyên 

quốc gia, đối phó với xu hướng bảo hộ  của các nước châu Âu và những khó khăn trong việc 

thâm nhập thị trường Nhật Bản cũng như các nước châu á. Các cơ sở sản xuất phụ tùng, linh 

kiện ôtô, quần áo, hàng điện tử có điều kiện để di chuyển các cơ sở sản xuất sang các nước 

này. 

Bảng 3.1: Cơ cấu chi phí lắp ráp ôtô ở Mỹ và Mêhicô vào những năm 1990 

Đơn vị tính: USD 

Các khoản mục Mỹ Mêhicô 

Lao động 700 140 

Linh kiện, phụ tùng 7.750 8.000 
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Chi phí vận chuyển linh kiện 75 600 

Chi phí vận chuyển sản phẩm cuối cùng 225 400 

Chi phí lưu kho 20 40 

Tổng chi phí 8.770 9.180 

Nguồn; James Gerber - International Economics Addition Wesley Educational Publisher Inc. 

Đối với Canađa, việc tham gia vào Hiệp định này góp phần mở rộng thị trường, tăng khả 

năng đầu tư vào các hoạt động  tài chính- ngân hàng, bảo hiểm, mở rộng quy mô sản xuất và 

tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Đối với Mêhicô (nước có thu nhập bình quân đầu người 

thấp nhất trong ba nước - dưới 4000 USD/người), việc tham gia vào khu vực  này tạo điều 

kiện cho Mêhicô tiếp tục mở cửa nền kinh tế, ổn định và phát triển kinh tế, kiềm chế lạm 

phát, thúc đẩy thương mại , tạo ra nhiều công ăn việc làm  cho người lao động. Mỹ là một 

bạn hàng lớn của Mêhicô, chiếm trên 70% cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Mêhicô. 

Bảng 3.2: Quan hệ thương mại giữa Mỹ - Canađa - Mêhicô và thế giới năm 1997 

                Đơn vị tính: triệu USD 

 Xuất khẩu 

 Canađa Mêhicô Mỹ Thế giới 

Nhập khẩu     

Canađa  4.281 114.626 170.038 

Mêhicô 855  56.761 89.464 

Mỹ 164.761 74.111  817.785 

Thế giới 200.146 95.991 622.945  

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics Yearbook - 1997 Washington D.C - 1997. 

Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ được Tổng thống Mỹ, Tổng thống Mêhicô và Thủ tướng 

Canađa ký kết chính thức vào năm 1992. Đây là một văn kiện thương mại dày trên 500 trang 

gồm có 8 phần, 22 chương và 2206 điều khoản. Hiệp định này quy định sẽ loại bỏ toàn bộ 

các loại thuế quan  đối với 10000 loại sản phẩm trao đổi giữa ba nước trong vòng 15 năm. 
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Các hoạt động thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư sẽ được tự do hóa. NAFTA có 5 điều 

khoản chính: 

1) Thương mại hàng hóa 

2) Thương mại dịch vụ 

3) Hoạt động đầu tư 

4) Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh và những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 

5) Các thủ tục giải quyết tranh chấp. 

Trong điều kiện danh mục sản phẩm khá chi tiết và rất nhiều loại, nhất là các sản phẩm không 

do khu vực Bắc Mỹ sản xuất cho nên hai nguyên tắc sau đây được áp dụng: 

1) Nguyên tắc xuất xứ hàng hóa: Nguyên tắc này quy định điều kiện để một sản 

phẩm thực sự là sản phẩm của các nước thành viên NAFTA. 

2) Nguyên tắc quốc gia: Nguyên tắc này đưa ra những điều kiện xác định một doanh 

nghiệp là doanh nghiệp của các nước thành viên NAFTA. 

Bên cạnh những nguyên tắc trên, NAFTA còn có những quy định bảo hộ đặc biệt đối với 

ngành năng lượng và đường sắt của Mê-hi-cô, ngành hàng không và công nghiệp vô tuyến 

viễn thông của Mỹ và nền văn hoá Ca-na-da. 

Các lĩnh vực cụ thể của hiệp định này bao gồm việc điều chỉnh các loại thuế, phát triển các 

dịch vụ tài chính ngân hàng, hoạt động đầu tư, di chuyển lao động, kinh doanh của chính phủ, 

năng lượng, chế tạo ô tô, ngành công nghiệp dệt, lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động vận tải ô tô 

xuyên Bắc Mỹ, vấn đề bảo hộ văn bằng và bản quyền, vấn đề bảo vệ môi trường. 

- Các loại biểu thuế. Hiệp định sẽ loại bỏ dần các loại thuế với khoảng 10000 sản phẩm 

Bắc Mỹ. Những ngành bị thiệt hại do hàng nhập khẩu cạnh tranh sẽ có thời gian để điều 

chỉnh thích hợp. Khoảng một nửa xuất khẩu của Mỹ sang Mê-hi-cô có thể được miễn thuế 

hoàn toàn trong vòng 5 năm và quy định chất lượng riêng của Bắc Mỹ đối với các ngành chế 

tạo ô tô, vô tuyến viễn thông, điện tử, nông sản phẩm đồng thời quy định các hàng rào phi 

thuế quan như hạn ngạch, giấy phép... 

- Dịch vụ tài chính- ngân hàng. Các ngân hàng và hoạt động tài chính của Mỹ và Ca-

na-đa sẽ được phép hoạt động ở Mê-hi-cô và mọi hạn chế sẽ bị loại bỏ vào ngày 1/1/2000. 

- Đầu tư. Các doanh nghiệp của Mỹ và Ca-na-đa khi hoạt động ở Mê-hi-cô sẽ được 

hưởng các quyền kinh doanh và lợi ích giống như các doanh nghiệp của Mê-hi-cô. 
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- Di chuyển lao động. Các hạn chế về hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp sẽ nới lỏng 

giữa ba nước. Tuy nhiên, Mỹ sẽ được quyền duy trì những hàng rào hiện nay do một lực 

lượng lớn lao động của Mê-hi-cô di chuyển sang Mỹ để tìm kiếm việc làm và để được hưởng 

mức lương cao nhằm tránh hiện tượng tiêu cực trong cơ cấu lao động. 

- Kinh doanh của chính phủ. Mê-hi-cô sẽ cho phép các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nước được quyền đấu thầu, khoán, khai thác và tiến hành các hoạt động dịch vụ có liên quan. 

- Năng lượng. Mê-hi-cô, theo Hiến pháp, được quyền giữ độc quyền trong ngành công 

nghiệp dầu mỏ. Mê-hi-cô chưa cho phép các hãng nước ngoài dự trữ dầu ở Mê-hi-cô hoặc 

dùng năng lượng của Mỹ để cân bằng nhu cầu của Mê-hi-cô trong ngắn hạn. Tuy nhiên các 

doanh nghiệp nước ngoài được phép đầu tư vào ngành hoá dầu, điện dân dụng và khai thác 

than ở Mê-hi-cô. 

- Chế tạo ô tô. Sau 11 năm, thị trường ô tô của Mê-hi-cô sẽ được mở cửa hoàn toàn. 

Hiện tại mức thuế ô tô trao đổi nội bộ NAFTA được miễn 50%, sau 8 năm mức miễn thuế 

này sẽ được tăng dần lên mức 62,5%. Quy định này nhằm ngăn cản các nhà sản xuất ô tô 

nước ngoài như Nhật Bản thâm nhập vào thị trường Mỹ và hưởng các ưu đãi về thuế. Điều 

khoản này quy định cụ thể hơn đối với các loại ô tô được lắp ráp tại Mê-hi-cô bằng các linh 

kiện của nước ngoài nhằm tránh tình trạng sử dụng Mê-hi-cô làm nơi trung chuyển hàng hoá 

vào Mỹ cũng như lợi dụng những ưu đãi của NAFTA. 

- Ngành công nghiệp dệt: Mê-hi-cô sẽ tránh được hàng rào thuế quan cao khi xuất khẩu 

hàng dệt sang Mỹ và Ca-na-đa. Mê-hi-cô sẽ bỏ dần các biểu thuế đối với hàng dệt và quần áo 

Mỹ và Ca-na-đa trong vòng 5 năm. 

- Lĩnh vực nông nghiệp. Theo Hiệp định, những người trồng ngũ cốc ở Mỹ có thể được 

tự do chuyên chở hàng nông sản sang Mê-hi-cô nhưng số lượng sẽ được hạn chế dần và tăng 

dần sau 15 năm để những người gieo trồng này có thời gian và điều kiện điều chỉnh cơ cấu và 

năng suất trong điều kiện cạnh tranh mới. Các nhà sản xuất Mỹ sẽ hỗ trợ cho các nhà sản xuất 

Mê-hi-cô tăng khả năng cạnh tranh trong vòng 15 năm về các nông sản như lạc nhân, xúp lơ, 

hành, nước cam đóng hộp, đường, măng tây. Ca-na-đa và Mê-hi-cô có những điều khoản bổ 

sung riêng trong hiệp định về xuất khẩu nông sản. Về biểu thuế, Mỹ và Mê-hi-cô sẽ loại bỏ 

ngay 57% hàng rào thương mại, sau 10 năm sẽ bỏ đến 94% và sau 15 năm là 100%. Mê-hi-cô 

và Ca-na-đa cũng sẽ loại bỏ dần các biểu thuế theo cách thức tương tự. 

- Hoạt động vận tải ô tô xuyên Bắc Mỹ. Hiệp định cho phép các doanh nghiệp nước 

ngoài đầu tư vào các công ty đường bộ của Mê-hi-cô. Các loại xe tải thuộc sở hữu của Mỹ và 

Ca-na-đa sẽ được phép chuyên chở hàng hoá qua biên giới cũng như nội địa Mê-hi-cô. 

Ngược lại, Mê-hi-cô cũng có các quyền tương tự như hai nước kia. 
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- Vấn đề bảo hộ văn bằng và bản quyền. Luật bảo hộ có liên quan đã được áp dụng ở 

từng nước. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và quy định được ưu tiên hơn đối với trường hợp của 

Mê-hi-cô. Mê-hi-cô đã đồng ý hoàn chỉnh luật bảo hộ sở hữu trí tuệ, chống vi phạm bản 

quyền tác giả kể cả các loại bằng danh dự nước ngoài về dược phẩm trong vòng 20 năm. Mê-

hi-cô cũng có kế hoạch thay đổi sớm hơn luật bản quyền và bảo hộ đối với các loại phim ảnh, 

chương trình vô tuyến và ghi âm của Mỹ. 

- Vấn đề bảo vệ môi trường. Các quy định về bảo vệ môi trường chủ yếu nhằm bảo vệ 

môi trường biên giới giữa Mỹ và Mê-hi-cô và trên lãnh thổ của Mê-hi-cô. Mục đích là tránh 

việc sử dụng khu vực này cho những ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Hiệp định 

còn cho phép chính quyền các tiểu bang và các địa phương duy trì các tiêu chuẩn hạn chế 

riêng nếu chúng có căn cứ khoa học. 

Có thể nói, cùng với thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, các nước ASEAN, khu vực tự do Bắc 

Mỹ đã góp phần tạo nên hạt nhân và sự năng động của một thị trường lớn hơn thị trường khu 

vực Châu á - Thái Bình Dương. Đây là thị trường hơn hai tỷ dân và 18 nước trong khu vực 

Châu á - Thái Bình Dương. 

3.3.2. Thị trường Liên minh châu Âu (EU) 

Năm 1995, EU là một thị trường khu vực lớn nhất thế giới đạt 8.809 tỷ (USD trong khi đó, 

NAFTA là 8.532 tỷ USD, Nhật Bản là 5.100 tỷ USD và ASEAN là 631 tỷ USD), với tỷ lệ 

tăng trưởng bình quân là 4%/ năm. EU là một thị trường đạt trình độ cao về công nghệ, máy 

móc, thiết bị, đặc biệt về cơ khí, năng lượng, nguyên tử, dầu khí, hoá chất, dệt may, điện tử, 

công nghiệp vũ trụ và vũ khí. EU là một thị trường có dung lượng rất lớn với doanh số 

khoảng 1500 tỷ USD trong đó có 50% doanh số buôn bán giữa các thành viên. Những bạn 

hàng chủ yếu của EU là Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, OPEC, ASEAN, Mỹ la tinh, Thuỵ 

Sỹ và Nga. Trên cơ sở những thoả thuận tại GATT (Hiệp định chung về Thương mại và Thuế 

quan) năm 1995, các nước thành viên thực hiện chính sách giảm dần hàng rào thuế quan đối 

với hàng dệt may, giày dép và loại bỏ dần những ưu đãi thuế quan đối với các nước công 

nghiệp phát triển. Liên minh châu Âu là một thị trường với 370 triệu người tiêu dùng và là 

một thị trường chất lượng cao. Các thành viên của EU là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ 

Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Thuỵ Điển, Luých Xăm Bua, Bỉ và các nước đang 

xin gia nhập như Cộng Hoà Séc, Bun Ga Ri, Ru ma ni, Ba Lan... 

Hiệp ước Maastricht có hiệu lực từ ngày 1/1/1993 nhưng chưa đạt được mục tiêu thống nhất 

thị trường nội địa, việc tự do hoá di chuyển vốn, lao động, hàng hoá và dịch vụ còn nhiều 

vướng mắc, thể chế hoạt động của EU còn cồng kềnh... Tháng 6/1997, đại diện của các chính 

phủ của các nước thành viên EU đã họp tại Amxtecđam (Hà Lan) sửa đổi hiệp ước 
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Maastricht. Hiện nay EU được coi như là một quốc gia thống nhất với bộ máy quản lý thống 

nhất các hoạt động đối nội và đối ngoại với 3 quyền hạn chủ yếu là: 

- Ban hành các loại văn bản quy định luật pháp áp dụng cho các nước thành viên. 

- Xây dựng một ngân sách chung từ việc thu thuế để tài trợ cho các hoạt động của bộ 

máy hành chính và các dự án thuộc EU. 

- Ký kết các Hiệp ước, Hiệp định quốc tế về hợp tác, thương mại. 

Tất cả mọi hoạt động của EU do 5 cơ quan chủ yếu thực hiện: 

- Hội đồng châu Âu: Thành viên của Hội đồng là đại diện của các chính phủ và Chủ 

tịch Uỷ ban châu Âu mỗi năm họp hai, ba lần. Hội đồng quy định các phương hướng hoạt 

động của EU và giữ vai trò trọng tài cho các vấn đề còn tranh chấp trong Hội đồng Bộ trưởng 

EU.Mỗi nước thành viên châu Âu luân phiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu trong 

nhiệm kỳ 6 tháng và Hội đồng hoạt động trên cơ sở 100% phiếu thuận. 

- Uỷ ban châu Âu: Đây là cơ quan định ra các chính sách và là cơ quan kiểm tra, quản 

lý việc thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định quốc tế và các luật lệ của EU, tiến hành đàm phán 

và ký kết các thỏa thuận quốc tế về hợp tác và thương mại sau khi được Hội đồng Bộ trưởng 

EU quyết định. Nếu có sự vi phạm các điều ước quốc tế hoặc các quy định của EU thì Uỷ ban 

châu Âu có thể kiện tại tòa án châu Âu. Hỗ trợ cho hoạt động của Uỷ ban châu Âu còn có hai 

uỷ ban là là Uỷ ban kinh tế xã hội và Uỷ ban tư vấn. 

- Hội đồng bộ trưởng: Hội đồng bộ trưởng gồm có đại diện của các nước thành viên  

họp sáu tháng một lần theo các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, ngoại giao...để thông qua các chỉ 

thị và các đạo luật do Nghị viện châu Âu đề nghị. Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định theo đa 

số và các công việc hàng ngày của Hội đòng do Uỷ ban các đại diện thường trực và ban tổng 

thư ký giải quyết. Các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng được phân ra ba loại chủ yếu: 

+ Sắc luật: Đây là văn bản pháp luật có hiệu lực bắt buộc trên toàn cộng đồng. 

+ Phương hướng: Ràng buộc các nước thành viên về mục tiêu cần đạt tới và các 

nước tự quyết định biện pháp thực hiện. 

+ Nghị quyết và Nghị định: Có tính chất ràng buộc đầy đủ và trực tiếp với các bên 

có liên quan bao gồm cả cá nhân hay chính phủ. Hội đồng Bộ trưởng chỉ có thể ra nghị quyết, 

quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban châu Âu. 

- Nghị viện châu Âu: Nghị viện châu Âu được các nước thành viên bầu cử trực tiếp 5 

năm một lần gồm có 626 nghị sĩ. Nghị viện xem xét tất cả các chỉ thị   và quy định của EU, 

có thể chấp nhận, sửa chữa hoặc bãi bỏ các dự án được trình lên. Nghị viện kiểm tra công 
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việc của Uỷ ban châu Âu và có thể bãi bỏ thay thế Uỷ ban thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm. 

Nghị viện cũng thông qua ngân sách hàng năm của EU. 

- Toà án châu Âu: cơ quan này có 13 thẩm phán và 6 công tố viên nhiệm kỳ 6 năm. 

Chủ tịch toà án do các thành viên của tòa bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Trụ sở tòa án đặt ở 

Luých-xăm-bua. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp của các cam kết quốc tế trong toàn 

cộng đồng, đồng thời đề ra các nguyên tắc cơ bản cho luật cộng đồng nhằm tạo cơ sở cho quá 

trình nhất thể hoá châu Âu. 

Liên minh châu Âu là một thể chế và là một bộ máy khá hoàn chỉnh cả về lập pháp, hành 

pháp và tư pháp. Đây là một hình mẫu của quá trình liên kết kinh tế quốc tế trong điều kiện 

Liên Xô (cũ) và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tan rã, nước Đức thống nhất và vai trò 

quyền lực của Mỹ ở châu Âu giảm sút... 

Với những nỗ lực lớn của tất cả các nước thành viên, các nước đã hoàn thành từng bước quá 

trình tự do hóa di chuyển vốn đầu tư, lao động, hàng hóa và dịch vụ, tiền tệ và từ ngày 

1/1/1999, đồng EURO được đưa vào lưu hành thay thế cho đồng ECU. Đồng tiền này ra đời 

sẽ góp phần giảm bớt chi phí giao dịch, đơn giản hóa các loại thủ tục trong kinh doanh, thúc 

đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và di chuyển lao động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực 

phát triển trong EU. Liên minh tiền tệ châu Âu với đồng tiền EURO thay thế cho đồng tiền 

các nước trong liên minh tiền tệ có tác động lớn đến thương mại, đầu tư quốc tế và cơ cấu dự 

trữ quốc tế của các quốc gia. 

3.3.3. Thị trường ASEAN 

Thị trường các nước ASEAN là thị trường của 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông 

Nam á (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippine, Myanma, Brunei, Việt Nam, 

Lào, Campuchia). Đây là một thị trường phát triển năng động với 500 triệu dân và tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hàng đầu thế  giới đạt mức trung bình từ 6-7%/năm. Các lĩnh vực hợp tác và 

liên kết nội bộ của các nước ASEAN bao gồm lĩnh vực chính trị, an ninh, hợp tác của các cơ 

quan chức năng đến các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, khai khoáng - năng lượng, tài 

chính - ngân hàng, nông - lâm - ngư - nghiệp, lương thực, giao thông vận tải, thông tin liên 

lạc... Các nước trong thị trường này có trình độ phát triển thấp và mức thu nhập quốc dân 

bình quân đầu người thấp hơn so với các thị trường khu vực khác. Những đặc điểm chung 

của thị trường này là các nước xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng tương tự nhau. Các mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu của các nước là các mặt hàng nông sản (gạo, cà phê, cao su, hạt 

điều...) và các loại khoáng sản, nguyên liệu có tỷ lệ chế biến thấp. Các mặt hàng mà các nước 

này nhập khẩu là các loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và các nước này có nhiều cố 

gắng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tiến hành công cuộc công nghiệp hóa theo hướng 
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xuất khẩu. Do những đặc điểm chung này mà các nước thành viên cạnh tranh nhau rất lớn cả 

về xuất khẩu và nhập khẩu. Đặc biệt khi việc giảm thuế diễn ra, quá trình cạnh tranh này sẽ 

càng gay gắt hơn. Quá trình bổ sung cơ cấu kinh tế diễn ra nhưng gặp không ít khó khăn và 

đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài. 

Trong lĩnh vực thương mại, các nước trong khu vực thống nhất thành lập Khu vực mậu dịch 

tự do ASEAN (AFTA) với Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) là căn cứ 

pháp lý chủ yếu. Khoảng thời gian thực hiện Hiệp định này là 10 năm. Nội dung của Hiệp 

định này gồm có: 

- Các thoả thuận về chương trình cắt giảm thuế quan của các thành viên trong vòng 10 

năm. Các mức thuế nhập khẩu hiện hành của các nước được cắt giảm xuống còn           0-5%. 

Ngoài ra còn có các thoả thuận về danh mục các sản phẩm và những thỏa thuận loại bỏ các 

hàng rào phi thuế quan. 

- Thực hiện chương trình giảm thuế nhanh và chương trình giảm thuế bình thường. 

Theo lịch trình cũ, chương trình cắt giảm thuế nhanh sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm 

đối với mức thuế hiện hành của các nước từ 20 % trở lên và thực hiện trong vòng 7 năm đối 

với mức thuế hiện hành từ 20% trở xuống kể từ ngày 1/1/1993. Còn chương trình giảm thuế 

bình thường của các nước có mức thuế hiện hành trên 20%sẽ được thực hiện theo 2 bước. 

Bước một: mức thuế hiện hành sẽ được giảm xuống mức 20% và khoảng thời gian thực hiện 

lịch trình này là từ 5-8 năm kểtừ ngày 1/1/1993. Bước hai: mức thuế 20% sẽ được giảm 

xuống mức 0-5% trong thời hạn 7 năm, kết thúc vào ngày 1/1/2008. Nhưng theo lịch trình 

mới, tất cả  các khoảng thời gian dự kiến trước đây được rút ngắn xuống 5 năm. Nghĩa là, các 

nước sẽ thực hiện việc cắt giảm thuế theo CEPT vào năm 2003. Các nước thành viên gia 

nhập muộn hơn vào khu vực này thì khoảng thời gian thực hiện cam kết CEPT sẽ được kéo 

dài theo thoả thuận. 

Do tính chất đặc thù của các nước thành viên, các nước có quyền loại trừ vĩnh viễn các sản 

phẩm cần thiết để bảo vệ anh ninh quốc gia, bảo vệ môi trường và sức khoẻ... Đồng thời, các 

sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc sơ chế sẽ không được đưa vào kế hoạch cắt giảm 

thuế của CEPT. 

Bên cạnh lĩnh vực thương mại, các nước thành viên đang chuẩn bị xây dựng khu vực đầu tư 

tự do ASEAN và có ý tưởng xây dựng khu vực tiền tệ ASEAN trong tương lai. 
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CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 

4.1. Khái quát về thị trường sản phẩm 

4.1.1. Khái niệm và phân loại thị trường sản phẩm 

4.1.2. Đặc trưng của thị trường sản phẩm 

4.2. thị trường các loại hàng hoá chủ yếu(*) 

4.2.1. Thị trường hàng dệt - may 

Ngành dệt may là một ngành phát triển nhanh chóng và rất năng động. Đây là ngành sử dụng 

nhiều lao động vì thế chúng được coi là ngành mũi nhọn của các nước có nguồn lao động dồi 

dào và giá rẻ. Trong lĩnh vực kinh doanh này, ngành dệt may của khu vực châu á - Thái Bình 

Dương chiếm khoảng 70% sản lượng của toàn thế giới. Trong đó, ngành dệt may của riêng 

khu vực châu á đã chiếm tới 60% sản lượng thế giới và ngành này đang tiếp tục phát triển với 

tốc độ cao. Tỷ trọng hàng dệt may xuất khẩu trong các nước này chiếm khoảng 10% tổng kim 

ngạch xuất khẩu. Cơ sở của sự phát triển ngành này trong khu vực là truyền thống phát triển 

lâu đời của ngành này ở các nước trong khu vực. Chẳng hạn, Trung Quốc là một nước có 

ngành dệt may được hình thành khá lâu đời và rất phát triển. Hơn nữa, Trung Quốc là nước 

có nguồn lao động dồi dào có điều kiện để phát triển ngành này. Ngoài ra, Trung Quốc là 

nước có nhiều kinh nghiệm trong việc xuất khẩu hàng dệt may. 

Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm rất phong phú và đa dạng. Nhu cầu này khác nhau ở những khối 

khách hàng tiêu dùng thuộc các châu lục khác nhau. 

Sản phẩm dệt - may mang tính thời trang rất cao, do đó chu kỳ sản phẩm thường rất ngắn và 

những đổi mới, cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng đóng vai trò quan trọng. 

Nhãn hiệu sản phẩm có ý nghĩa rất to lớn trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Những 

hãng sản xuất nhãn hiệu nổi tiếng thường có những sản phẩm được người tiêu dùng trên thế 

giới ưa chuộng. 

Việc tiêu dùng sản phẩm chịu tác động của yếu tố thời tiết và khí hậu. Do đó, việc lập kế 

hoạch sản xuất và giao hàng phải phụ thuộc vào yếu tố này. 

Các sản phẩm dệt may là một trong những sản phẩm được bảo hộ chặt chẽ. Tuy nhiên, vòng 

đàm phán Urugoay đang làm giảm dần thuế nhập khẩu và loại bỏ hạn ngạch theo thoả thuận 

của Hiệp định đa sợi (MFA) và đưa hàng dệt và sản phẩm dệt vào Hiệp định chung về thuế 

                    
(*)Phần này đề cập một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam, khi 

giảng sẽ bổ sung một số mặt hàng và thị trường khác như dịch vụ, mặt hàng 

nông sản (cà phê, chè..), mặt hàng thủ công mỹ nghệ... 
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quan và mậu dịch (GATT). Ngoài ra, ngành công nghiệp dệt đang được các nước công 

nghiệp sắp xếp lại. 

4.2.2. Thị trường giầy dép 

Mặt hàng giầy dép là mặt hàng sử dụng nhiều lao động, do đó mặt hàng này thường là mặt 

hàng có lợi thế đối với các nước đang phát triển, nơi có nguồn lao động dồi dào và nguồn 

nguyên vật liệu sẵn có. Thị trường giầy dép chịu sự tác động của các yếu tố kinh tế như chu 

kỳ sản xuất của nền kinh tế và thu nhập cuả các tầng lớp dân cư.  

Việc tiêu dùng sản phẩm giầy dép phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác nhau như sở thích, 

thói quen, nghề nghệp, giới tính, thẩm mỹ và gắn liền với bản sắc văn hóa của từng quốc gia 

và cộng đồng người... 

Thị trường giầy dép chịu sự điều tiết của nhà nước nhằm bảo hộ sản xuất trong nước thông 

qua các công cụ thuế quan và phi thuế quan. Nguồn cung giày dép của thế giới có tính tập 

trung cao, những nước xuất khẩu lớn mặt hàng này là Trung Quốc, Hàn Quốc, ấn Độ, Brazil, 

Indonesia... 

Các trung tâm tiêu thụ giày dép đang ngày càng có xu hướng tăng lên. Đây là những trung 

tâm kinh tế thương mại của thế giới và đồng thời là nơi dân cư có thu nhập cao. Cạnh tranh ở 

những trung tâm này diễn ra khá gay gắt thông qua việc đổi mới nhanh chóng mẫu mã, công 

nghệ sản xuất, kiểu dáng sản phẩm... 

Chiến lược truyền tin và quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tiêu dùng, 

đặc biệt là hoạt động tài trợ - quảng cáo qua các sự kiện thể thao, hội chợ giày dép hoặc các 

hoạt động xúc tiến khác. 

Thị trường giày dép thế giới chia làm hai mùa rõ rệt là mùa đông và mùa hè. Vì vậy, chiến 

lược kinh doanh của các doanh nghiệp phải hết sức linh hoạt và phải thích hợp với tính mùa 

vụ. 

4.2.3. Thị trường thuỷ sản thế giới 

Sản xuất và cung ứng mặt hàng thuỷ sản tập trung tại một số nước như Trung quốc, Pê-ru, 

Chi-Lê, Nhật Bản và Mỹ và do đó, những nước này có ảnh hưởng rất lớn đến giá thế giới của 

mặt hàng thuỷ sản. 

Tỷ trọng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh hơn so với tỷ trọng thuỷ sản khai thác tự nhiên. Các 

nước đang phát triển chiếm tỷ lệ 85% thị trường thuỷ sản thế giới, do đó lượng thuỷ sản của 

các nước này cung ứng ra thị trường thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu 

cầu về mặt hàng thuỷ sản của toàn thế giới. 
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Nhu cầu thế giới về thuỷ sản tăng mạnh trong những năm gần đây vì tốc độ tăg dân số cao, 

thu nhập của dân cư được cải thiện đáng kể và do sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng. 

Điều này góp phần làm tăng giá thế giới của mặt hàng. Hơn nữa, mức giá trung bình còn có 

xu hướng tăng lên. Điều này có nguyên nhân ở chi phí đánh bắt thuỷ sản ngày càng tăng và 

việc đánh bắt không theo quy hoạch làm kiệt quệ nguồn tài nguyên. 

Tính chất quốc tế của ngành thuỷ sản được thể hiện qua thực tế là nước xuất khẩu thuỷ sản 

đồng thời cũng là nước nhập khẩu các sản phẩm này. Thông thường các nước công nghiệp là 

các nước vừa xuất khẩu lại vừa nhập khẩu mặt hàng này. 

Nhập khẩu thủy sản của các nước phát triển có tỷ trọng rất cao (chiếm khoảng 80% kim 

ngạch nhập khẩu thủy sản của toàn thế giới). Điều này là do thu nhập cao và trình độ tiêu thụ 

cao của dân cư các nước này. Tuy nhiên, đây là yếu tố mà các nước nhập khẩu có thể chi phối 

mức giá thủy sản nhập khẩu. 

Về cơ cấu hàng thủy sản, mặt hàng tươi sống và đông lạnh có tỷ trọng lớn (chiếm khoảng 

70% lượng thủy sản nhập khẩu toàn thế giới) và tỷ lệ này đang có xu hướng ngày càng tăng. 

Nguyên nhân là do chất lượng của loại hàng tươi sống cao hơn so với loại mặt hàng này được 

chế biến khô. 

4.2.4. Thị trường gạo 

Thị trường gạo thế giới có những đặc điểm đặc thù. Tổng khối lượng gạo nhập khẩu của toàn 

thế giới hàng năm khoảng 14 - 16 triệu tấn và con số này đang có xu hướng giảm xuống do 

các nước thiếu lương thực trên thế giới đang cố gắng để tự túc về lương thực. Trước đây, có 

trên 80 nước thiếu lương thực thì nay số nước thiếu lương thực chỉ còn lại 38 nước. Thị 

trường nhập khẩu gạo chủ yếu là các nước châu á (chiếm khoảng 50% thị phần gạo thế giới) 

và châu Phi (chiếm khoảng 20%). Hơn nữa, xu hướng tiêu dùng gạo có giảm đi và thay vào 

đó là bột mì. Hiện nay, mức tiêu dùng gạo đầu người của Việt Nam trung bình là 180kg/năm, 

Thái Lan là 100kg/năm còn Đài Loan là 60kg/năm. Vì vậy, nhu cầu nhu cầu về gạo nhập 

khẩu nói chung sẽ càng ngày càng giảm xuống. Tuy nhiên, đây không phải là một xu hướng 

có tính chất tuyệt đối vì việc sản xuất gạo và cung ứng ra thị trường thế giới phụ thuộc rất lớn 

vào tính mùa vụ, chính sách an ninh lương thực của các nước và năng suất lao động trong sản 

xuất gạo... 

Thị trường gạo trên thế giới có những biến động nhất định về cơ cấu nhu cầu và nguồn cung 

cấp. Thị trường này hiện nay có bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là các nước có thu nhập thấp như 

ấn Độ và các nước châu Phi. Đây là những nước có tốc độ tăng dân số khá cao cho nên lượng 

gạo tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Nhóm thứ hai là các nước châu á bao gồm 

cả Trung Quốc và Indonesia. Đây là những nước đang chuyển  từ việc tiêu thụ mặt hàng gạo 
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chất lượng thấp  sang mặt hàng gạo chất lượng cao. Nhóm thứ ba là một số nước ở Đông 

Nam á và các nước Trung Đông. Các nước này đang có xu hướng tiêu thụ gạo chất lượng 

cao. Nhóm thứ tư là các nước Bắc Mỹ và châu Âu. Các nước thuộc nhóm này chú trọng nhiều 

đến tác động của kỹ thuật và môi trường tới chất lượng gạo. 

Sản lượng gạo được sản xuất ra của thế giới có xu hướng tăng lên rõ rệt trong những năm gần 

đây trong đó các nước Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc... có sản lượng gạo cung ứng ngày 

càng lớn trên thị trường gạo thế giới. Sản lượng gạo cung ứng này phụ thuộc rất lớn vào tình 

hình thời tiết, khí hậu của các quốc gia sản xuất gạo. Chỉ một trong số các nước  xuất khẩu 

gạo chủ yếu mất mùa là giá gạo trên thị trường thế giới có thể tăng lên  20-30%. Hiện nay, 

Việt Nam là nước chiếm 20% thị phần gạo thế giới. 

Việc nhập khẩu lúa gạo thường không ổn định, có nhiều biến động về khối lượng, do đó làm 

cho giá gạo thế giới cũng có nhiều thay đổi, dao động thường xuyên. Quá trình kinh doanh 

gạo có nhiều rủi ro và lợi nhuận không cao. Một số nước phải trợ cấp cho nông dân để giữ giá 

xuất khẩu cho mặt hàng này trên thị trường, đặc biệt là Mỹ và các nước ở châu Âu. Tuy 

nhiên, xuất khẩu gạo vẫn được chú trọng ở khá nhiều nước hiện nay vì hoạt động này tạo việc 

làm cho một lượng lớn nông dân. 

Hoạt động xuất - nhập khẩu gạo trên thị trường thế giới phụ thuộc đáng kể vào mối quan hệ 

giữa các đối tác và vào hình thức buôn bán. Đồng thời, rủi ro trong quá trình thanh toán  đối 

với các hoạt động buôn bán gạo có thể xẩy ra vì các nước nhập khẩu gạo với khối lượng lớn 

thường là các nước nghèo, khả năng thanh toán thấp. 

Với những yếu tố tác động qua lại trên đây có thể thấy rằng giá gạo trên thị trường thế giới 

đang có xu hướng giảm xuống. 

4.2.5. Thị trường sức lao động thế giới 

Vì những lý do khách quan thị trường sức lao động thế giới vẫn còn tồn tại trong một thời 

gian dài. Thị trường sức lao động thế giới có những biến động phức tạp do sự thay đổi của cơ 

cấu của nền kinh tế thế giới, việc di chuyển vốn đầu tư và chính sách xuất - nhập khẩu sức lao 

động của các nước. Thị trường sức lao động thế giới là một thị trường của một loại hàng hóa 

đặc biệt - hàng hóa sức lao động. Đây là loại hàng hóa mà khi sử dụng nó, người sử dụng 

không chỉ phải trả đúng giá cả của nó mà còn phải tôn trọng nhu cầu, nhân cách của con 

người. 

Đối với các nước công nghiệp như Mỹ, Nhật Bản, Ca-na-đa, Tây Âu... do việc chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế  từ cơ cấu kinh tế truyền thống sang cơ cấu kinh tế mới với sự gia tăng của các 

ngành sử dụng công nghệ cao và vốn đầu tư lớn cho nên nhu cầu về lao động giản đơn giảm 

xuống. Cơ cấu lao động của các nước này có sự chuyển đổi cơ bản. Tỷ lệ lao động chất lượng 



 49 

cao tăng lên. Tỷ lệ lao động giản đơn giảm xuống. Các nước này chỉ chú trọng nhập khẩu 

chuyên gia như chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tin học, y tế, ngôn ngữ...Nhu 

cầu nhập khẩu lao động giản đơn của các nước này giảm xuống. Theo số liệu thống kê, năm 

1996- 1997, Mỹ thiếu 170.000 chuyên gia công nghệ cao, năm 1998 thiếu 450.000 và năm 

1999 thiếu 850.000. Cộng hoà Liên bang Đức đang mở cửa để mời khoảng 20.000 lập trình 

viên, Singapore cần 10.000 lập trình viên. Các nước Anh, Pháp cũng có các chính sách tương 

tự để thu hút lập trình viên quốc tế. ấn Độ là một nước cung cấp nguồn lập trình viên quốc tế 

rất lớn cho thị trường chất lượng cao này... 

Đối với liên bang Nga và các nước Đông Âu, do chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý, 

chuyển từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế thị trường, các nước này có hiện tượng dư dôi 

về lao động do đó nhu cầu về lao động nhập khẩu giảm xuống. 

Đối với các nước đang phát triển, do năng suất lao động thấp, lực lượng lao động chưa được 

đào tạo chiếm tỷ trọng rất lớn đồng thời do các nước công nghiệp giảm nhu cầu nhập khẩu 

lao động cho nên các nước này sẽ chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động xuất khẩu lao động 

tại chỗ thông qua việc thu hút vốn và công nghệ nước ngoài. Các hình thức xuất khẩu lao 

động tại chỗ là thành lập các khu chế biến xuất khẩu, gia công thuê cho nước ngoài (gia công 

lắp ráp, may mặc, phần mềm), thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phát 

triển các loại hình dịch vụ quốc tế như du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn... 

Các nước thường xuất khẩu một khối lượng lớn sức lao động là Trung Quốc, Thái Lan, Phi-

lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Việt Nam và một số nước Châu Phi. Đây là những nước 

có lượng lao động rất dồi dào nhưng khả năng tạo công ăn việc làm trong nước khó khăn. Chỉ 

tính riêng Châu á, hàng năm có  tới hơn hai triệu lượt người rời khỏi đất nước tìm việc làm ở 

nước khác (xuất khẩu lao động trực tiếp) để có thu nhập cao hơn. Lực lượng xuất khẩu lao 

động này hàng năm gửi về hàng tỷ đô la Mỹ bao gồm cả hàng hoá và tiền mặt. Việc đi xuất 

khẩu sức lao động còn tạo điều kiện cho số lao động này đào tạo được tay nghề, rèn luyện 

được tác phong công nghiệp, giúp đỡ gia đình... Do những biến động lớn trên thị trường sức 

lao động thế giới mà tình trạng cạnh tranh để xuất khẩu sức lao động giữa các nước có xu 

hướng tăng lên. Để tránh tình trạng người lao động xuất khẩu bị thiệt hại, cần đảm bảo tính 

chính xác và rõ ràng trong việc xây dựng và thực hiện các hợp đồng về xuất khẩu lao động. 

Quá trình cạnh tranh không chỉ có "giá trị sử dụng" của sức lao động mà còn được biểu hiện 

bằng giá cả bao gồm các loại chi phí mà người sử dụng phải trả từ khâu đàm phán để ký kết 

hợp đồng xuất khẩu, thu thập thông tin, tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động ra nước 

ngoài, chi phí về tiền lương, mua bảo hiểm và nộp phí cho người lao động. 
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Các nước nhập khẩu chủ yếu sức lao động là các nước ở Trung Đông và các nước Châu á 

(Sing-ga-po, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông). Theo số liệu của Tổ 

Chức Lao Động Quốc Tế (ILO), thị trường khu vực châu á- Thái Bình Dương hàng năm cần 

hàng chục ngàn lao động từ các nước trong khu vực, các nước Trung Đông hàng năm tiếp 

nhận khoảng 7-8 triệu lao động, Đài Loan cần khoảng 11 vạn lao động trong đó khoảng 9 vạn 

lao động công nghiệp còn lại là lao động trong xây dựng và dịch vụ. Hàn Quồc cần khoảng 6 

vạn lao động còn Li Băng cần khoảng 10 vạn. Các nước ASEAN cũng cần tới hàng chục vạn 

lao động nước ngoài hàng năm. Hầu hết các nước này thường sử dụng lao động nước ngoài 

để thực hiện các hợp đồng về xây dựng, công nghiệp, dịch vụ, giúp việc văn phòng, làm các 

công việc trong gia đình, lái xe và các công việc nặng nhọc khác. Yêu cầu của người sử dụng 

lao động là có trình độ văn hoá, biết ngoại ngữ, có sức khoẻ tốt và tuổi đời từ 18-25 tuổi. 

Để nâng cao hiệu quả của họat động xuất khẩu sức lao động, các quốc gia xuất khẩu phải chú 

ý nhiều đến việc tìm kiếm, thăm dò nhu cầu lao động của nước ngoài, tiến hành đàm phán và 

ký kết hợp đồng, tuyển chọn, đào tạo (chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ...), xác định mức 

lương và ký kết các hợp đồng bảo hiểm cho người lao động. Các chính phủ cần có chiến lược 

và kế hoạch xuất khẩu rõ ràng trên cơ sở ký kết các hiệp định về xuất khẩu sức lao động để 

đảm bảo lợi ích của người đi xuất khẩu, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng lao động trước khi 

đi, quản lý lao động trong quá trình xuất khẩu, làm công tác hỗ trợ, vận chuyển và bàn giao 

lao động, tiếp nhận lao động về nước sau khi hết hạn. Các doanh nghiệp thực hiện chức năng 

xuất khẩu lao động cần phải chú trọng đến hiệu quả của hoạt động xuất khẩu sức lao động và 

cần đặt lợi ích đạt được cho người lao động trong việc xuất khẩu lên trên để tránh tình trạng 

làm cho người lao động thua thiệt trong quá trình đi lao động ở nước nước ngoài, bị chủ nước 

ngoài cắt giảm các loại chi phí... 

4.2.6. Thị trường phần mềm thế giới 

Thị trường phần mềm thế giới được phát triển khá mạnh mẽ gắn với sự phát triển của ngành 

công nghiệp phần mềm. Ngành công nghiệp phần mềm sản xuất ra các sản phẩm phần mềm. 

Đó là các chương trình máy tính được đóng gói để bán rộng rãi (trên đĩa, trên CD, trên mạng 

hoặc các vật mang chương trình khác), các chương trình máy tính viết theo đơn đặt hàng. Các 

sản phẩm phần mềm còn là các tập hợp thông tin (dữ liệu, tri thức...) có kèm theo hoặc không 

kèm theo chương trình khai thác thông tin. Sản phẩm phần mềm còn có thể là các giải pháp 

thích hợp cho hai loại sản phẩm trên được sản xuất trong nước và quốc tế để giải quyết một 

vấn đề được đặt ra. 

Công nghiệp phần mềm là một ngành kinh tế có chức năng nghiên cứu, xây dựng, phát triển, 

sản xuất và phân phối các sản phẩm phần mềm cũng như cung cấp các dịch vụ kèm (tư vấn, 
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cung cấp các giải pháp, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì...) cho người tiêu dùng vì những lợi 

ích về mặt kinh tế. 

Các sản phẩm phần mềm có những đặc trưng nhất định khác với đặc điểm của các loại hàng 

hoá thông thường. Các đặc trưng đó bao gồm: 

- Hàm lượng lao động trí tuệ cao. Các sản phẩm phần mềm chỉ có thể lưu giữ trên một 

số chiếc đĩa mềm hoặc chỉ 1-2 đĩa CD hoặc thậm chí chỉ là một địa chỉ trên Internet. Loại sản 

phẩm này giá thành vật chất không đáng kể mà giá thành chủ yếu của nó là những thông tin, 

chương trình được ghi trong các vật mang thông tin đó. Điều này có nghĩa phần mềm là một 

trong các loại sản phẩm có hàm lượng chất xám cao nhất và ở dạng "đậm đặc". Nếu mua các 

sản phẩm phần mềm qua mạng, qua tài liệu thì hàm lượng chất xám gần như là 100%. 

- Nhân bản dễ dàng. Việc sáng tạo một sản phẩm phần mềm cần lao động phức tạp 

nhưng việc nhân bản để có một sản phẩm phần mềm thứ hai đúng như vậy lại là một loại lao 

động đơn giản và chi phí cho việc nhân bản này gần như bằng 0. Trong khi tạo ra một chiếc ô 

tô giống với chiếc ô tô ban đầu không phải là đơn giản mà chi phí lại cao. Đối với sản phẩm 

phần mềm thì ngược lại, có thể phải tốn đến hàng triệu thậm chí chục triệu đô la Mỹ để tạo ra 

một phần mềm thì chỉ cần thêm 1 đô la Mỹ để tạo ra một phần mềm thứ hai đúng như thế. 

Nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng có thể nhân phần bản mềm. Một người có thể từ chỗ chưa 

biết gì sau một thời gian đào tạo có thể nhân bản phần mềm được. Nếu một phần mềm trên 

mạng sau khi bán cho nhiều khách hàng khác nhau hoặc nó được sao chép, phần mềm này 

vẫn còn nguyên như chưa được sử dụng hoặc chưa được bán cho bất kỳ khách hàng nào. 

- Dễ bị mất bản quyền và ý tưởng là của chung. Do nhân bản dễ dàng nên các nhà sản 

xuất phần mềm dễ bị xâm phạm bản quyền. Các vi phạm này có thể là do sao chép bất hợp 

pháp hoặc do vi phạm dưới hình thức tận dụng ý tưởng và bắt chiếc kiểu dáng của người 

khác. Việc tồn tại hàng loạt sản phẩm điện tử như Lotus 123, Quattro, Excel hoặc các hệ 

thống soạn thảo văn bản như Microsoft Work, Word Perfect, các hệ điều hành... Các sản 

phẩm này tương đối giống nhau về tính năng, tác dụng nhưng ý tưởng là của chung. 

- Năng suất tính theo doanh số/ đầu người. Năng suất trong công nghiệp phần mềm 

được tính bằng doanh số trung bình của từng nhân viên. Năng suất lao động trong ngành công 

nghiệp này không tính bằng số sản phẩm phần mềm vì các sản phẩm phần mềm có đơn giá 

khác nhau tuỳ theo đơn đặt hàng của khách hàng. Nếu một sản phẩm phần mềm được thị 

trường chấp nhận thì doanh số của nó tăng vọt và năng suất sẽ tăng theo. ở Mỹ, doanh số 

trung bình của một nhân viên phần mềm chuyên nghiệp năm 1997 là 50.000 USD/năm. Mức 

lương khởi điểm của người làm phần mềm chuyên nghiệp tại Mỹ là 36.000 USD/năm. ở ấn 
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Độ, thu nhập của các chuyên gia phần mềm cao cấp là 6.000 USD/năm. Do đó các doanh 

nghiệp của Mỹ thường tận dụng nguồn nhân lực làm phần mềm ở các nước để giảm chi phí. 

- Càng tốt càng rẻ và phải vượt qua được ngưỡng chất lượng. Nếu sản phẩm phần 

mềm càng tốt thì càng có nhiều người sử dụng và có bán với giá rẻ do kinh phí nhân bản 

không đáng kể. Đặc điểm càng tốt càng rẻ này đòi hỏi các nhà sản xuất khi tham gia vào thị 

trường phần mềm phải nâng cấp chất lượng sản phẩm để vượt qua một ngưỡng chất lượng 

nhất định và chỉ khi nào vượt qua được ngưỡng chất lượng này mới tham gia vào thị trường 

được. Nếu sản phẩm có chất lượng thấp hơn ngưỡng chất lượng này sẽ có ít người sử dụng kể 

cả trường hợp miễn phí. Ngưỡng chất lượng ngày một nâng cao và các sản phẩm vượt qua 

được ngưỡng này chỉ sau một thời gian ngắn là chuyển xuống vị trí dưới ngưỡng. 

- Chu kỳ sống của sản phẩm cnàg ngày càng được rút ngắn. Khoảng thời gian kể từ khi 

một phiên bản phần mềm ra đời, tồn tại và bị thay thế bằng sản phẩm khác chỉ trong vòng 12 

- 18 tháng. Sau thời hạn này, nó được thay thế bằng phiên bản với chất lượng cao hơn. Khi có 

phiên bản mới, phiên bản cũ sẽ được sử dụng miễn phí, nghĩa là bản quyền của nó sẽ không 

có ai quan tâm nữa. Các loại sản phẩm phần mềm, tài liệu có giá trị trên mạng Internet cứ sau 

một thời kỳ sử dụng lại trở thành miễn phí. 

- Xu hướng miễn phí. Với xu hướng là sản phẩm phần mềm càng tốt càng rẻ thì tất yếu 

sản phẩm tốt nhất sẽ được cung cấp miễn phí. Hiện nay, nhiều phần mềm chống virus và 

nhiều loại phần mềm khác đuợc cài đặt miễn phí như BKAV, D2, VirusScan của McAfee, 

Internet Explorer của Microsoft, RealAudio, RealVideo của RealNetwork, Java của Sun 

MicroSystems, mã nguồn của hệ điều hành Linux... Tuy cung cấp miễn phí hàng loạt các sản 

phẩm, doanh số hàng năm của doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng lên. Việc cung cấp miễn phí 

các sản phẩm này là tiền đề để tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm khác. Khi một sản 

phẩm đã được cung cấp miễn phí thì các sản phẩm tương đương hoặc kém chất lượng hơn sẽ 

không tồn tại được nữa. 

- Tính toàn cầu và sự cạnh tranh quyết liệt. Sản phẩm phần mềm mang tính toàn cầu. 

Các sản phẩm tạo ra để bán được thì phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn chất lượng mang tính 

quốc tế. Phạm vi sử dụng phầm mềm không có ranh giới và khi một sản phẩm ra đời nếu có 

khách hàng thì không chỉ giới hạn ở một quốc gia. 

Do tính chất càng tốt càng rẻ của sản phẩm phầm mềm, việc tăng cường cho dùng miễn phí, 

chu kỳ sống của sản phẩm được rút ngắn, ngưỡng chất lượng ngày càng cao  đặt các doanh 

nghiệp sản xuất phần mềm vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Nếu không có sự vận động, đổi 

mới liên tục thì khi sản phẩm phần mềm được sản xuất ra chỉ tương đương với sản phẩm đã 

lỗi thời hoặc sản phẩm đang được cung cấp miễm phí thì không thể phát triển nổi. 
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- Tiêu chuẩn do cộng đồng người tiêu dùng quyết định. Các sản phẩm phần mềm khi 

được sản xuất ra đều được cộng đồng người dùng và cộng đồng lập trình viên thừa nhận. Sun 

MicroSystems đưa ra ngôn ngữ lập trình Java vào tháng 5/1995 và chỉ sau 7 tháng sản phẩm 

này được thừa nhận như một ngôn ngữ chuẩn để lập trình các ứng dụng trên Internet mà 

không phải thông qua một ban tiêu chuẩn nào. Windows 95 của Microsoft được dùng trong 

90% máy PC cũng như một tiêu chuẩn mặc định được những người sử dụng và lập trình viên 

công nhận. 

- Đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (R&D) rất lớn. Nguồn chi phí đầu tư cho các 

hoạt động R & D để tạo ra các sản phẩm phần mềm mới luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh 

số các doanh nghiệp sản xuất phần mềm máy tính. Hãng Microsoft đã đầu tư R&D 2 tỷ USD 

(16% từ doanh số 13 tỷ USD) trong năm 1997. Đối với hãng Oracle con số này là 8% từ 

doanh số 5,7 tỷ USD, đối với hãng Sun Microsystems là 8% của 8,6 tỷ USD, 6% của 13 tỷ 

USD đối với hãng IBM. Kết quả của các hoạt động R&D khó có thể xác định trước kết quả, 

do đó một dự án sản xuất phần mềm không dễ dàng huy động được các nguồn vốn trừ các 

doanh nghiệp có uy tín có thể phát hành cổ phiếu được người mua chấp nhận. 

- Bán sản phẩm trên mạng là hình thức phân phối chủ yếu. Hiện nay, các sản phẩm 

phầm mềm là một trong số rất ít các sản phẩm có thể quảng cáo cho dùng thử, phân phối cả 

sản phẩm lẫn tài liệu đi kèm hoàn toàn theo mạng. Việc mua bán và thanh toán hoàn toàn 

theo mạng, ngay cả vấn đề cài đặt chương trình. Một cá nhân với một địa chỉ Internet có thể 

phân phối sản phẩm phần mềm khắp thế giới. Trong năm 1998, doanh số các sản phẩm phầm 

mềm bán qua mạng đạt 8 tỷ USD. 

Ngành công nghiệp phần mềm đang được các nước chú trọng phát triển. Nguyên nhân của 

tình trạng này là do khả năng sinh lợi của mặt hàng này khá cao. Hơn nữa, đây là một ngành 

có nhiều lợi thế để phát triển trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và 

tốc độ toàn cầu hóa khá cao về kinh tế. Nhu cầu về các sản phẩm phần mềm rất cao, phụ 

thuộc rất lớn vào tốc độ phát triển công nghiệp. Các hoạt động gia công phần mềm có thể thu 

hồi vốn trong một thời gian ngắn. 

Các nước có nhu cầu lớn về các sản phẩm phần mềm là các nước công nghiệp như Mỹ, Nhật 

Bản, Châu Âu... Hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế đều có nhu cầu về việc sử dụng các 

sản phẩm phần mềm. Các nước có khả năng xuất khẩu lớn phần mềm là ấn Độ, Singapore, 

Trung Quốc, Ai-len, I-xra-en. Đây là những nước có đội ngũ lập trình viên rất lớn. 

ấn Độ là một quốc gia bắt đầu phát triển công nghệ thông tin từ cuối thập kỷ 80 nhưng đến 

nay, ấn Độ đã trở thành một trong 5 nước có nền công nghệ phần mềm hàng đầu thế giới. Để 

tận dụng nguồn nhân lực dư dôi, đặc biệt là đội ngũ đông đảo các nhà khoa học (ấn Độ có tới 
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hàng ngàn người có trình độ tiến sĩ không tìm được việc làm thích hợp), ấn Độ đã đưa ra 

nhiều chính sách ưu tiên, khuyến khích theo một chiến lược phát triển công nghiệp phần 

mềm. Các chính sách được ưu tiên là chính sách thu hút nhân tài người ấn Độ về nước để 

phát triển phần mềm, bảo đảm chất lượng của sản phẩm phần mềm, phát triển cơ sở hạ tầng 

của công nghiệp phần mềm, tăng thêm ngân sách cho công nghệ phần mềm, có kế hoạch đẩy 

mạnh đào tạo nhân tài ở trong nước tại khoảng 400 trường đại học và cao đẳng, khuyến khích 

các tổ chức tư nhân và các doanh nghiệp phần mềm tự đào tạo... 

Đối với Singapore, chính phủ đã có chính sách phát triển công nghiệp phần mềm với 4 chiến 

lược là thúc đẩy sự hiểu biết rộng rãi của công chúng về máy tính, chuyển giao công nghệ 

tiên tiến, phát triển dịch vụ phần mềm thành ngành công nghiệp xuất khẩu, cải thiện hạ tầng 

cơ sở thông qua các ưu đãi, khuyến khích, có kế hoạch về tài nguyên, con người, giáo dục, 

đào tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra Singapore còn chú trọng thu hút đầu tư nước 

ngoài, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài thành lập các trung tâm phát triển phần 

mềm (có những trung tâm được thành lập với chi phí lên tới 100 triệu USD), có chính sách 

khuyến khích vê thuê trụ sở để lập doanh nghiệp phát triển công nghệ, hỗ trợ phát triển phần 

mềm, trợ giúp tài chính để đưa các sản phẩm phần mềm ra thị trường. Mức trợ giúp tài chính 

này có thể đạt tới mức 50% chi phí trực tiếp như tiền lương, tư vấn, chi phí tìm kiếm thị 

trường, lập luận chứng... nếu doanh nghiệp có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. 

Trung quốc kể từ khi mở cửa nền kinh tế, ngành công nghiệp phần mềm đã được quan tâm 

thành lập với mức ưu tiên cao nhất. Hiện nay, Trung Quốc có trên 1 triệu người tham gia hoạt 

động trong các lĩnh vực liên quan đến phần mềm với khoảng 120.000 lao động làm việc trực 

tiếp trong hơn 1000 xí nghiệp phần mềm. Một số khu công nghệ cao được hình thành với các 

lĩnh vực được ưu tiên là công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm. Các sản phẩm phần 

mềm của Trung Quốc xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng trên 100%/năm. Nhiều hãng của Mỹ 

và Nhật Bản đang liên doanh với các doanh nghiệp phát triển phần mềm Trung Quốc hoặc 

thuê các doanh nghiệp này cùng thực hiện các đơn đặt hàng của họ. Hồng Kông cũng là nơi 

có ngành công nghiệp phần mềm tương đối phát triển. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy thị 

trường và ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ trên 20%/năm. 

Đối với nước cộng hòa Ai-Len, trước năm 1950, Ai-Len là một nước có nền kinh tế lạc hậu 

chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đến năm 1978, Ai-Len mới bắt đầu phát triển công nghệ thông 

tin thông qua việc thành lập các khoa máy tính ở các trường đại học để đào tạo cán bộ kỹ 

thuật. Sau gần 20 năm, Ai-Len đã trở thành quốc gia phát triển công nghệ phần mềm đứng 

đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ) về xuất khẩu phần mềm. Trong tổng số 

các sản phẩm phần mềm được tạo ra ở châu Âu có 43% được sản xuất ở Ai-Len. Năm 1997, 

Ai-Len đã xuất khẩu được 5,5 tỷ USD các sản phẩm phần mềm, chiếm tới 96% tổng sản 



 55 

lượng phần mềm tạo ra của cả nước. Đồng thời với việc tăng sản lượng, số lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp phần mềm cũng tăng lên. Trong năm 1991, Ai-Len có 350 doanh 

nghiệp phần mềm với 8.000 lao động. Đến năm 1996, nước này đã có 690 doanh nghiệp phần 

mềm với 18.000 lao động trong khi đó Ai-Len chỉ có 3,5 riệu dân. 

Đối với  I-xra-en, doanh số xuất khẩu phần mềm tăng 20-25%/năm và đến cuối năm 1997, 

doanh số xuất khẩu phần mềm của đất nước này đã đạt con số trên 1 tỷ USD. Trong vòng 

năm năm, (kể từ năm 1994), số doanh nghiệp phần mềm của I-xra-en đã tăng lên gần 4 lần. 

Doanh số tập trung vào các doanh nghiệp phần mềm lớn. I-xra-en có 8 doanh nghiệp sản xuất  

phần mềm với doanh số hàng năm trên 50 triệu USD, 220 doanh nghiệp  có doanh số xuất 

khẩu hàng năm  trên 5 triệu USD. Trong năm 1997, 10 doanh nghiệp hàng đầu xuất khẩu đạt 

642 triệu USD, 10 doanh nghiệp tiếp theo xuất khẩu đạt 111 triệu USD. Còn các doanh 

nghiệp nhỏ xuất khẩu đạt 13%. Thị trường xuất khẩu phần mềm của Ix-ra-en được phân bố 

như sau: Bắc Mỹ: 38%, Tây Âu: 37%, khu Viễn Đông 9%, châu á - Thái Bình Dương 4%, 

Nam Phi 3% và các nước khác là 6%. Hiện nay, ngành công nghiệp phần mềm của Ix-ra-en 

có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các ngành công nghiệp khác và đó cũng là ngành mang 

lại giá trị gia tăng cao nhất. Việc đạt được những thành tựu trên là do I-xra-en đã chú trọng 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống các trường đại học và viện nghiên cứu đạt 

tiêu chuẩn quốc tế, chế độ nghĩa vụ quân sự trong quân đội hiện đại cho phép người lính nắm 

được kinh nghiệm về kỹ thuật, chịu được lao động cường độ cao, rèn luyện kỹ năng làn việc 

theo nhóm, nhiều nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và chuyên viên kỹ thuật  đã di cư từ 

Liên Xô (cũ). Bên cạnh đó, một số lượng lớn các kỹ sư và các nhà quản lý với các kinh 

nghiệm hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu trở về nước cống hiến tài năng cho các doanh nghiệp 

nội địa. Chính phủ có các hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ từ 30 - 60% chi phí cho các hoạt 

động R&D... 

Thị trường các sản phẩm công nghiệp phần mềm của thế giới có các đặc điểm chủ yếu sau 

đây: 

- Các nước phát triển mới và mới phát triển đều coi các sản phẩm phần mềm là một 

lĩnh vực quan trọng và đều có chiến lược nhất định phát triển ngành công nghiệp phần mềm. 

- Các nước đều có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy việc phát triển ngành công nghiệp 

phần mềm. 

- Ngành công nghiệp phần mềm của tất cả các nước đều có quan hệ mật thiết với các 

doanh nghiệp của Mỹ. 

- Các doanh nghiệp phần mềm thành công trên phạm vi quốc tế  đều có cơ sở tại Mỹ và 

đều được niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán lớn khác. 
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- Sự phân bố địa lý của các doanh nghiệp không đồng đều và có độ tập trung cao ở một 

số khu vực. 

- Các doanh nghiệp phần mềm thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng 

tăng lên. 

- Những doanh nghiệp nhỏ hoạt động có hiệu quả cao có thể sau 5-6 năm thành lập đã 

có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của toàn ngành trên phạm vi toàn cầu. 

So với nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường này thì việc thiếu hụt đội ngũ lập trình viên 

cũng có xu hướng gia tăng. Do đó, để phát triển ngành công nghiệp này, các nước phải có 

chiến lược xuất khẩu phần mềm gắn với việc xây dựng đội ngũ lập trình viên quốc tế. 

4.2.7. Thị trường dầu mỏ 

Dầu mỏ là một mặt hàng chiến lược và ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của 

các nước. Thị trường dầu mỏ có nhiều biến động phức tạp và sự biến động này có ảnh hưởng  

đến thị trường các loại hàng hóa khác, thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái và sự ổn 

định của nền kinh tế thế giới. Vào những năm 1973 - 1974 và những năm đầu 1980 đã xảy ra 

các cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Giá dầu mỏ tăng lên đột biến (có thời điểm tăng gấp 4 lần) và 

đã gây ra tình trạng lạm phát ở các nước nhập khẩu dầu mỏ. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu 

mỏ (OPEC) có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng này. Vào tháng 2 và tháng 6/2000, giá dầu 

mỏ trên thị trường thế giới đã tăng lên 2 lần từ mức giá 10 USD/thùng (tháng 12/1998) đến 

giữa tháng 2/2000, giá này là 30,12 USD/thùng, đến cuối tháng 6/2000, giá dầu tăng lên mức 

31,82 USD. Để phản ứng với tình trạng tăng giá dầu, OPEC đã hai lần tăng sản lượng dầu 

khai thác. Lần thứ nhất tăng 7% sản lượng (1,7 triệu thùng/ngày) và lần thứ hai là 708.000 

thùng/ngày. Đến tháng 9/2000, giá dầu tăng lên mức 37,2 USD/thùng và OPEC  đã tăng sản 

lượng dầu thô khai thác thêm 800.000 thùng/ngày và sẽ tăng thêm 500.000 thùng/ngày nếu 

giá dầu không giảm xuống mức dưới 28 USD/thùng. 

Do giá dầu mỏ biến động lớn, đồng EURO đã giảm giá xuống còn 0,8443 USD (lúc mới ra 

đời tỷ giá này cao hơn 1 USD) do các nước châu Âu nhập khẩu dầu mỏ rất lớn. Giá dầu mỏ 

trên thị trường thế giới tăng đã dẫn đến tình trạng tăng giá xăng dầu trong nước, gây khó khăn 

cho người sử dụng. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở châu Âu. Nguyên nhân của tình trạng này 

được xem xét dưới nhiều khía cạnh. Trước hết, giá dầu tăng là do việc cắt giảm khai thác dầu 

thô của các nước OPEC, một số nước trong Liên minh châu Âu đánh thuế 80% đối với dầu 

thô, do quá trình phục hồi kinh tế ở các nước, nhu cầu dự trữ dầu của Mỹ ở mức cao và lạm 

phát tiền tệ... 

Trong điều kiện thị trường dầu mỏ biến động phức tạp như vậy, các chính phủ và các doanh 

nghiệp cần có chiến lược và đối sách thích hợp để hạn chế những tác động tiêu cực, khai thác 
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những cơ hội trong kinh doanh nhằm đối phó với những biến động trên thị trường mặt hàng 

chiến lược này. 

4.4. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 

4.4.1. Những vấn đề cơ bản của thị trường toàn cầu 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ  đang gây ra những tác động lớn đến các hoạt động 

thương mại toàn cầu. Hơn nữa, do quá tình cạnh tranh quốc tế, xu hướng tự do hoá thương 

mại và những điều chỉnh trong chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia, hoạt động 

thương mại quốc tế có nhiều triển vọng để phát triển theo nhiều hướng khác nhau. 

 Thứ nhất, thương mại sẽ được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tốc độ tăng 

trưởng của thương mại vô hình nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của thương mại hữu hình. Cạnh 

tranh trong lĩnh vực thương mại sẽ có xu hướng gia tăng bao gồm cạnh tranh về giá cả, chất 

lượng, uy tín, danh tiếng, nhãn hiệu và các dịch vụ sau bán hàng. Tuy nhiên, cạnh tranh về 

giá cả và chất lượng vẫn là các yếu tố cạnh tranh chủ yếu. Ngoài ra, việc cạnh tranh thông 

qua danh tiếng, nhãn hiệu, kinh nghiệm quản lý sẽ được đề cao. Chu kỳ thương mại của hàng 

hóa và dịch vụ ngày càng được rút ngắn. 

 Thứ hai, thương mại điện tử là loại hình thương mại phổ biến. Loại hình này đang có 

xu hướng mở rộng trong tương lai do những ích lợi mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều so với 

phương thức thương mại truyền thống. Loại hình thương mại này có nhiều cơ hội để phát 

triển do dựa vào những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 

 Thứ ba, những vấn đề sẽ đươc coi trọng phát triển là vấn đề bảo vệ lợi ích người tiêu 

dùng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại. 

 Thứ tư, chính sách thương mại khu vực và chính sách thương mại toàn cầu sẽ là căn 

cứ và chỗ dựa chủ yếu cho việc điều chỉnh chính sách thương mại của các quốc gia. Các 

nguyên tắc của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái 

Bình Dương (APEC)... là căn cứ để các nước điều chỉnh chính sách thương mại quốc gia. 

Chính sách thương mại của các quốc gia sẽ được điều chỉnh theo hướng đơn giản, thống nhất 

và có hiệu lực điều chỉnh cao. 

- Các nguyên tắc điều chỉnh các chính sách thương mại như nước được ưu đãi nhất, 

chế độ đãi ngộ quốc gia, chế độ đối xử công dân ...được các nước chấp nhận áp dụng. 

- Thương mại nội bộ khu vực được coi trọng, đặc biệt là thương mại nội bộ các khu 

vực mậu dịch tự do và thương mại nội bộ ngành. Điều này dẫn đến một thực trạng là mâu 
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thuẫn giữa nền thương mại toàn cầu đang tiến tới tự do hoá và xu hướng bảo vệ lợi ích cục bộ  

của từng thành viên trong từng khu vực. 

 Thứ năm, các công ty xuyên quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các 

hoạt động thương mại toàn cầu. Các doanh nghiệp này có những ưu thế rất lớn về nguồn vốn, 

công nghệ cao, uy tín và danh tiếng trong kinh doanh, có những quan hệ lâu dài với các bạn 

hàng trên thị trường trong nước và thế giới, có khả năng cạnh tranh cao, có khả năng quản lý 

các hoạt động kinh doanh thương mại toàn cầu và có chiến lược cạnh tranh hữu hiệu. Hiện 

nay, các doanh nghiệp này đang sản xuất khoảng 50% GNP của các nước công nghiệp phát 

triển, kiểm soát trên 50% kim ngạch thương mại quốc tế, 90% đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, 

80% bản quyền kỹ thuật và công nghệ, 70% quyền chuyển nhượng kỹ thuật trên thế giới. 

Hơn nữa, trong quá trình canh tranh quốc tế, các loại doanh nghiệp nhỏ không tồn tại được 

trên thị trường thế giới bị phá sản hoặc sáp nhập vào các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, một xu 

hướng đang nổi lên hiện nay là do môi trường kinh doanh thương mại ngày càng được mở 

rộng và thuận lợi cho nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội lớn để tham gia vào các 

hoạt động thương mại quốc tế. 

 Thứ sáu, các tổ chức kinh doanh quốc tế  đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi 

trường thể chế và hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động thương mại toàn cầu. Trước hết, phải 

kể đến là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức này đang có xu hướng mở rộng phạm 

vi ảnh hưởng cả về phạm vi và mức độ trong toàn bộ nền kinh tế thế giới. Việc giảm bớt các 

hàng rào thuế quan và phi thuế quan, xu hướng công khai, minh bạch và rõ ràng trong chính 

sách thương mại của các nước thành viên  đang làm cho nền thương mại toàn cầu có xu 

hướng mở rộng. Ngoài ra, các khu vực thương mại tự do như khu vực Mậu dịch tự do Bắc 

Mỹ (NAFTA), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - 

Thái Bình Dương (APEC)... đang tạo ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của nền thương 

mại toàn cầu. 

 Thứ bảy, nguồn nhân lực chất lượng cao và việc đổi mới công nghệ, các hoạt động 

nghiên cứu và triển khai cũng như kiến thức, kỹ năng quản lý được coi là yếu tố quyết định 

hiệu quả của các hoạt động kinh doanh thương mại. Do đó, việc tạo ra các lợi thế cạnh tranh 

dựa trên các nguồn lực này sẽ là yếu tố cơ bản để các doanh nghiệp có thể tồn tại lâu dài trên 

thị trường khu vực và thế giới. 

4.4.2. Xu hướng vận động của thị trường toàn cầu 
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CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ  

MỞ ĐẦU 

Chương này sẽ nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế 

và các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Tuân theo những qui luật của thị trường, 

các chủ thể kinh doanh mà chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu theo chiến lược 

kinh doanh và phản ứng theo sự thay đổi nhu cầu của thị trường. Quản trị chiến lược là hoạt 

động có tính phổ biến với các doanh nghiệp, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tính linh 

hoạt, năng động cao và mức độ sáng tạo lớn. Môi trường kinh doanh là yếu tố được quan 

tâm hàng đầu đối với các nhà hoạch định chiến lược kinh doanh. Các kỹ thuật phân tích môi 

trường kinh doanh là công cụ được quan tâm hàng đầu đối với các nhà hoạch định và thực 

hiện chiến lược. 

5.1. CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG 

QUỐC TẾ  

5.1.1. Khái niệm và vai trò chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế 

5.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế 

Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế là một tập hợp các mục tiêu, bước đi và các biện 

pháp để thực hiện được mục tiêu một cách thống nhất. Chiến lược kinh doanh thương mại 

quốc tế gắn với việc khai thác các lợi thế so sánh và gia tăng khả năng cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trường quốc tế. 

 Yếu tố đầu tiên của chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế là tập hợp các mục 

tiêu. Mục tiêu có thể được phân loại thành mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu 

có phạm vi hẹp và mục tiêu có phạm vi rộng, mục tiêu dự kiến và mục tiêu thực tế. Giữa các 

mục tiêu có mối quan hệ qua lại với nhau. 

 Để đạt được các mục tiêu nêu ra, doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện các bước 

đi thích hợp hay còn gọi là lộ trình thực hiện mục tiêu. Để có những yếu tố này, các nhà quản 

lý phải tiến hành phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh 

thương mại của doanh nghiệp để xây dựng các mục tiêu phù hợp với doanh nghiệp, khai thác 

các nguồn lực bên trong và bên ngoài và có các giải pháp để thực hiện mục tiêu với hiệu quả 

cao nhất. Đồng thời, doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành đánh giá việc thực hiện các 

mục tiêu để có biện pháp điều chỉnh thích hợp. Chiến lược kinh doanh thương mại là chiến 

lược kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Chiến lược này chủ yếu trả lời cho 3 câu hỏi sau 

đây: 

1) Hoạt động kinh doanh thương mại hiện tại của doanh nghiệp đang ở vị trí nào? 
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2) Doanh nghiệp sẽ đưa hoạt động kinh doanh thương mại đi đến đâu? 

3) Doanh nghiệp đưa hoạt động kinh doanh thương mại đến đó bằng cách nào? 

Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế có phạm vi bao quát hơn và có tính tổng thể hơn 

một kế hoạch. Kế hoạch chỉ là một bộ phận của doanh nghiệp và việc thực hiện kế hoạch chỉ 

là một bước đi bộ phận để đạt đến mục tiêu chung của chiến lược. Chiến lược kinh doanh 

thương mại quốc tế thường có độ linh hoạt cao và xem xét các hoạt động của doanh nghiệp 

trong trạng thái động còn kế hoạch kinh doanh thường khai thác các nguồn lực và các quan 

hệ trạng thái tĩnh và với độ ổn định hơn. 

5.1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế đối với doanh nghiệp 

 Chiến lược kinh doanh thương mại có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của 

doanh nghiệp. Các vai trò đó được thể hiện: 

- Xây dựng định hướng phát triển và tầm nhìn lâu dài của toàn bộ doanh nghiệp và các 

bộ phận về các hoạt động thương mại cả thương mại trong nước và thương mại quốc tế. 

- Chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp từ 

đó đề xuất những giải pháp để phát huy những điểm mạnh, khai thác những cơ hội, tối thiểu 

hoá những điểm yếu và hạn chế những thách thức để doanh nghiệp kinh doanh thương mại 

đạt hiệu quả cao, lợi nhuận lớn và tránh được các rủi ro. 

- Đưa các hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp vào nền nếp và có trật 

tự, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách ổn định do 

đó phát huy được khả năng sáng tạo, tính năng động của từng thành viên và các bộ phận 

trong doanh nghiệp. 

- Tạo ra tiêu điểm để quy tụ, liên kết và phát huy các thế mạnh của doanh nghiệp trên 

thị trường đặc biệt là việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. 

- Hình thành triết lý kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh 

trong nước và quốc tế diễn ra gay gắt. 

- Chiến lược kinh doanh còn là điều kiện để các doanh nghiệp hội nhập và liên kết có 

hiệu quả và môi trường kinh doanh thường xuyên tiến động. 

Tất cả các vai trò trên đây cuối cùng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh và 

tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

5.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh trên thị trương quốc tế 

 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế được phân loại theo các căn cứ khác nhau. 

Các cách phân loại cho phép xem xét chiến lược một cách đầy đủ và toàn diện hơn cũng như 
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tạo điều kiện cho các nhà quản lý xây dựng, thực hiện, đánh giá chiến lược đồng thời đưa ra 

các quyết định có hiệu quả hơn. 

5.1.2.1. Căn cứ vào quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược  

có chiến lược dự định và chiến lược hiện thực 

  Chiến lược dự định:  là chiến lược được các nhà quản lý đề xuất, thiết kế và kỳ vọng 

đạt được. Chiến lược dự định gồm có 3 bộ phận cấu thành là các mục tiêu, chính sách và các 

kế hoạch thực hiện. 

 Mục tiêu là một khái niệm chung được sử dụng để chỉ trạng thái mong đợi trong 

tương lai của doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần đạt tới. Mục tiêu được doanh nghiệp xây 

dựng dựa trên sự phân tích và tổng hợp các yếu tố khách quan và chủ quan, bên trong và bên 

ngoài. Các mục tiêu được phân loại thành mục tiêu tổng quát và các mục tiêu bộ phận. Các 

mục tiêu tổng quát có phạm vi rộng, ở cấp độ cao nhất, bao quát hầu hết các lĩnh vực và phản 

ánh tập trung nhất, rõ nét nhất trạng thái mà doanh nghiệp sẽ đạt tới. Còn các mục tiêu bộ 

phận thường gắn với từng lĩnh vực cụ thể và có mức độ chi tiết cao hơn. Việc thực hiện các 

mục tiêu bộ phận là các bước trung gian để thực hiện mục tiêu tổng quát. Theo cấp độ từ cao 

đến thấp, các mục tiêu được phân chia thành tầm nhìn là mục tiêu bao quát nhất và dài hạn 

nhất, các mục tiêu cụ thể hơn được gọi là sứ mệnh và các mục tiêu chi tiết hơn nữa được gọi 

là các mục tiêu chiến lược. 

 Các chính sách là các quy định điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp. Chính 

sách là một hệ thống các nguyên tắc, chỉ dẫn quy định khuôn khổ hoạt động của doanh 

nghiệp. Chính sách còn được hiểu là những chỉ dẫn chung về các giới hạn hoặc ràng buộc gắn 

với trạng thái cần đạt tới. 

 Các kế hoạch thực hiện là một bộ phận khá quan trọng của chiến lược dự định. Các kế 

hoạch chỉ ra các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể dựa trên các chính sách đã được 

xây dựng. Các khách hàng này còn cho biết các nguồn lực cần khai thác bên trong và bên 

ngoài doanh nghiệp, các biện pháp phải thực hiện để đạt đến mục tiêu của kế hoạch. 

 Giữa các bộ phận của chiến lược dự định có mối quan hệ qua lại với nhau. 

 Chiến lược hiện thực: Chiến lược hiện thực là chiến lược dự định được cụ thể hóa để 

thực hiện trên thực tế. Về mặt lý thuyết, chiến lược dự định có thể thực hiện thành công hoàn 

toàn và khi đó chiến lược dự định đã được cụ thể hóa và được triển khai thực hiện thành 

công. Các điều kiện của chiến lược hiện thực giống với các điều kiện của chiến lược dự định. 

Tuy nhiên, do môi trường kinh doanh thương mại quốc tế thường xuyên thay đổi và do những 

thay đổi khó có thể dự đoán trước cho nên chiến lược dự định khi thực hiện đòi hỏi có những 
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điều chỉnh nhất định. Vì vậy, có sự khác biệt giữa hình thức nguyên bản của chiến lược dự 

định và thực tế triển khai thực hiện. Cũng có trường hợp, chiến lược dự định không được 

thực hiện trên thực tế vì thiếu những điều kiện cần thiết. Đây là trường hợp chiến lược dự 

định đã không được cụ thể hóa bởi chiến lược hiện thực một cách tối ưu. 

5.1.2.1. Căn cứ vào phạm vi và cấp độ tác động 

có chiến lược chức năng, chiến lược kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp và chiến lược 

quốc tế. 

 Việc phân loại này thường gắn với cách thức hình thành chiến lược và cách thức phân 

tích chiến lược. 

Chiến lược doanh nghiệp  

Chiến lược chức năng  

 Chiến lược chức năng gắn với các chức năng cụ thể của doanh nghiệp. Các chức năng 

này góp phần tạo nên giá trị của khách hàng. Các chức năng này bao gồm các chức năng cơ 

bản và các chức năng hỗ trợ theo mô hình chuỗi giá trị. Các chức năng cơ bản bao gồm chức 

năng hậu cần đầu vào, sản xuất, bán hàng và dịch vụ. Đây là những chức năng trực tiếp mang 

lại giá trị cho khách hàng. Các chiến lược tương ứng với các chức năng này bao gồm chiến 

lược hậu cần đầu vào, chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing và bán hàng, chiến lược 

dịch vụ. Các chức năng hỗ trợ bao gồm quản trị công nghệ, quản trị hệ thống thông tin và 

quản trị nguồn nhân lực. Đây là những chức năng tạo giá trị cho các khách hàng ngoài doanh 

nghiệp và các đóng góp này thường có tính chất gián tiếp. Các chiến lược tương ứng với các 

chức năng này bao gồm chiến lược công nghệ, chiến lược quản trị hệ thống thông tin và chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực. Các chiến lược cấp chức năng có mối quan hệ với nhau và là 

cơ sở để doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược tổng thể đã được xây dựng. 

 Chiến lược kinh doanh  

 Đây là chiến lược cạnh tranh mà các doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành 

kinh doanh về cùng một sản phẩm trên cùng một thị trường áp dụng để cạnh tranh với nhau. 

Các doanh nghiệp phải khai thác cạnh tranh để thu hút khách hàng và giành thị trường từ các 

người cạnh tranh. Các lợi thế cạnh tranh thường được thể hiện ở mức độ khác biệt hoá cao về 

sản phẩm, giá cả thấp hoặc khả năng phản ứng kịp thời với các yêu cầu của thị trường. Thành 

công của chiến lược cấp kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào việc khai thác và duy trì lợi thế so 

với người cạnh tranh về một trong số các yếu tố trên. 

 Chiến lược của đơn vị kinh doanh chiến lược  
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 Chiến lược cấp doanh nghiệp được xây dựng cho một doanh nghiệp là một đơn vị 

kinh doanh chiến lược (SBU - Strategic Business Unit). Chiến lược cấp doanh nghiệp có tính 

chất tổng hợp. Nó được xây dựng và thực hiện nhằm mục tiêu duy trì và phát triển vị thế của 

doanh nghiệp trên thị trường. Chiến lược cấp doanh nghiệp thường được hiểu là chiến lược 

đa dạng hoá dựa trên cơ sở các thế mạnh cốt lõi đặc thù của doanh nghiệp. Chiến lược đa 

dạng hoá bao gồm đa dạng hoá mặt hàng, đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá các nguồn lực, 

đa dạng hoá đối tác và quan hệ, đa dạng hoá các hình thức và lĩnh vực kinh doanh. Các thế 

mạnh cốt lõi đặc thù của doanh nghiệp thể hiện những ưu thế của doanh nghiệp về từng lĩnh 

vực và chúng phải được chuyển hoá thành những thế mạnh tương đối trong cạnh tranh so với 

các người. Hay nói cách khác, các thế mạnh cốt lõi đặc thù của doanh nghiệp phải được 

chuyển hoá thành các lợi thế cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu đó, chiến lược cấp doanh 

nghiệp phải được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở chiến lược cấp kinh doanh và chiến 

lược cấp chức năng. Cả ba cấp chiến lược này thường gắn với phạm vi quốc gia. 

 Chiến lược quốc tế  

 Chiến lược này được xây dựng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thích ứng với những sự 

khác biệt và thách thức giữa các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của các quốc 

gia khác nhau. Ngoài ra, chiến lược này còn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đối phó với 

những biến động của thị trường thế giới đặc biệt là những cuộc khủng hoảng, những điều 

chỉnh chính sách thương mại của các quốc gia, các phản ứng của các trung tâm kinh tế, các 

khu vực và toàn cầu cũng như các tác động của các doanh nghiệp đa quốc gia. Chiến lược cấp 

quốc tế là một yếu tố để tăng tính năng động của doanh nghiệp trên thị trường nội địa và mở 

rộng tính tự chủ của doanh nghiệp. Các thế mạnh của doanh nghiệp được phân bố ở các quốc 

gia khác nhau. Do đó, có thể coi chiến lược cấp quốc tế là chiến lược phi tập trung hoá hay 

chiến lược đa quốc gia. ở một góc độ khác, khi doanh nghiệp tối đa hoá lợi thế từ các điểm 

mạnh của mình nghĩa là tập trung và quy tụ các điểm mạnh thành một thế mạnh duy nhất để 

tham gia vào thị trường toàn thế giới - một thị trường đơn nhất và thống nhất. Cách lựa chọn 

này được gọi là chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp thường lựa chọn 

kiểu chiến lược kết hợp những điểm mạnh của hai loại hình chiến lược trên và loại này được 

gọi là chiến lược quốc tế hỗn hợp. 
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 5.2. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 5.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế 

 5.2.1.1. Phân tích môi trường và thị trường kinh doanh thương mại quốc tế  

Môi trường kinh doanh là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Môi 

trường bên trong là tổng hợp các yếu tố nội tại của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố về nhân 

lực, công nghệ, tài chính, bộ máy quản lý, yếu tố văn hoá, triết lý kinh doanh của doanh 

nghiệp… Môi trường bên ngoài bao gồm các yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế, luật pháp, văn 

hoá, xã hội, cạnh tranh… Môi trường bên ngoài còn bao gồm cả môi trường quốc gia và môi 

trường quốc tế. Môi trường kinh doanh là một tổng thể các quan hệ phức tạp. Các doanh 

nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh và chịu sự tác động trực tiếp của môi trường 

kinh doanh. Việc phân tích môi trường là việc làm cần thiết để xác định rõ các mục tiêu của 

chiến lược, tạo điều kiện để xây dựng và thực hiện chiến lược thành công cũng như điều 

chỉnh chiến lược trong trường hợp cần thiết. 

Các công cụ phân tích môi trường: Các công cụ phân tích môi trường bao gồm các mô hình 

phân tích môi trường hiện tại của doanh nghiệp và các công cụ dự báo sự thay đổi của môi 

trường. sử dụng các mô hình phân tích này sẽ xác định rõ doanh nghiệp đang kinh doanh 

trong môi trường nào và sẽ chịu những tác động nào khi môi trường kinh doanh có sự thay 

đổi. 

Ma trận thế mạnh - điểm yếu - cơ hội và đe doạ (SWOT) 

 Ma trận thế mạnh - điểm yếu - cơ hội và đe doạ là công cụ kết hợp để phát triển 4 loại 

chiến lược là chiến lược thế mạnh - cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu - cơ hội (WO), chiến 

lược thế mạnh  - đe doạ (ST) và chiến lược điểm yếu - đe doạ (WT). Các yếu tố thế mạnh và 

điểm yếu là những yếu tố bên trong (môi trường nội bộ) của doanh nghiệp còn các yếu tố cơ 

hội và đe doạ là những yếu tố bên ngoài (môi trường bên ngoài) của doanh nghiệp. Sự kết 

hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài là vấn đề cơ bản nhất và khó khăn nhất của việc xây 

dựng và sử dụng ma trận SWOT. Điều này đòi hỏi phải có sự phán đoán tốt về mối quan hệ 

giữa các yếu tố. 

Bảng 5.1: Ma trận SWOT 
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Yếu tố bên trong \ Yếu tố bên 

ngoài 

O: Cơ hội T: Đe doạ 

S: Thế mạnh 

Chiến lược SO 

(sử dụng những 

điểm mạnh để 

khai thác cơ hội) 

Chiến lược ST (khai 

thác các điểm mạnh để 

vượt qua những đe doạ) 

W: Điểm yếu 

Chiến lược WO 

(tận dụng cơ hội 

để vượt qua 

những điểm yếu) 

Chiến lược WT (tối 

thiểu hoá những điểm 

yếu, tránh đe doạ, có thể 

rút lui khỏi thị trường 

hoặc chấp nhận phá sản) 

 Để thiết lập một ma trận SWOT cần phải trải qua 8 bước: 

1) Xác định các thế mạnh của doanh nghiệp. Các thế mạnh này có thể là thế mạnh về 

vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, bộ máy quản lý… 

2) Xác định những điểm yếu của doanh nghiệp. Các điểm yếu có thể là bộ máy quản lý 

hoạt động kém hiệu quả, chi phí quản lý cao, nguồn vốn hạn hẹp, công nghệ lạc hậu… 

3) Xác định các cơ hội của doanh nghiệp. Các cơ hội này có thể là thị trường được mở 

rộng, chính sách ưu đãi của Chính phủ, quan hệ bạn hàng phát triển mạnh… 

4) Xác định những mối đe doạ từ bên ngoài. Các mối đe doạ này có thể là các người 

cạnh tranh thay đổi chiến lược cạnh tranh, thị trường biến động thất thường và có xu hướng 

thu hẹp, các bạn hàng chuyển hướng mậu dịch, Chính phủ thay đổi chính sách theo hướng bất 

lợi… 

5) Kết hợp các điểm mạnh và các cơ hội và ghi kết quả của chiến lược SO vào ô thích 

hợp. 

6) Kết hợp các điểm mạnh với các mối đe doạ và ghi kết qua của chiến lược ST vào ô 

thích hợp. 

7) Kết hợp các điểm yếu với các cơ hội và ghi kết quả của chiến lược WO vào ô thích 

hợp. 

8) Kết hợp các điểm yếu với các mối đe doạ và ghi kết quả của chiến lược WT vào ô 

thích hợp. 

Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của M.Porter 
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Mô hình này do M.Porter đưa ra được gọi là mô hình 5 nhân tố cạnh tranh ngành. Các nhân 

tố này bao gồm: 

- Sự de doạ của các đối thủ tiềm tàng mới vào thị trường  

- Khả năng mặc cả của những người cung cấp 

- Khả năng mặc cả của khách hàng  

- Sự đe doạ của các sản phẩm thay thế 

- Cường độ cạnh tranh nội bộ ngành. 

Cả năm yếu tố này ảnh hưởng mức độ cạnh tranh của môi trường (xem hình 2.2.). Tuy nhiên, 

tác động mạnh chủ yếu của từng yếu tố này tuỳ thuộc vào từng ngành, từng loại sản phẩm cụ 

thể và tuỳ điều kiện. Trong từng trường hợp như vậy, yếu tố này hoặc yếu tố kia có thể nổi 

trội hoặc kém hơn. Các yếu tố nổi trội này quyết định đến tỷ lệ lợi nhuận thu được và chi 

phối đến các quan điểm hoạch định và thực hiện chiến lược. 

 * Nhân tố thứ nhất: Sự đe doạ của các người tiềm tàng mới vào thị trường. Khi 

một người cạnh tranh tiềm tàng mới tham gia vào một ngành biểu thị một mối đe doạ cạnh 

tranh với các hãng hiện tại. Đối thủ này sẽ bổ sung thêm năng lực sản xuất mới và làm giảm 

thị phần của các doanh nghiệp hiện tại. Các người mới này có thể có những thế mạnh nhất 

định như chi phí quảng cáo cao và chi phí nghiên cứu và phát triển lớn. Để giảm bớt mối đe 

dọa của người mới tham gia này các nhà quản trị có thể dựng lên các rào cản thâm nhập hoặc 

đưa ra các đe doạ trừng phạt. Các hàng rào cản trở thâm nhập thường là: 

1. Lợi thế kinh tế đạt được nhờ mở rộng quy mô: Đây là lợi thế đạt được do giảm chi phí 

nhờ mở rộng quy mô sản xuất. Các người mới muốn thâm nhập có hiệu quả vào thị trường 

phải chấp nhận mở rộng quy mô sản xuất để hạ thấp chi phí và phải đối đầu với những phản 

ứng gay gắt từ các người cạnh tranh. Các người này có thể sản xuất với quy mô nhỏ và phải 

giảm lợi thế cạnh tranh do chi phí cao. Đây là những khó khăn của người cạnh tranh tiềm 

tàng mới thâm nhập vào thị trường. 

2. Mức độ khác biệt của sản phẩm: Những khác biệt về các thuộc tính vật lý hoặc về 

nhận thức sẽ làm cho các sản phẩm trở nên duy nhất từ góc độ của người tiêu dùng. Yếu tố 

này đòi hỏi người cạnh tranh phải vượt qua được lòng trung thành với những sản phẩm hiện 

tại của khách hàng. Đây là một khó khăn rất lớn và đòi hỏi nhiều thời gian mới có thể đạt 

được mục tiêu. 

3. Những đòi hỏi về nguồn vốn: Đối thủ mới tham gia vào thị trường cần phải có một 

khối lượng vốn đầu tư lớn bao gồm vốn đầu tư vào máy móc, thiết bị và vốn lưu động để 

khởi sự doanh nghiệp. Ngoài ra, các khoản vốn đầu tư vào công tác quảng cáo, nghiên cứu 
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phát triển sản phẩm mới, các khoản nợ của khách hàng, hàng hóa và vật tư tồn kho… cũng có 

ảnh hưởng rất lớn khả năng thâm nhập vào thị trường mới. 

4. Các chi phí chuyển đổi: Đây là các chi phí chuyển đổi từ nhà cung cấp này sang nhà 

cung cấp khác. Các chi phí này bao gồm chi phí tâm lý và chi phí tài chính. Ngoài ra, các chi 

phí về đào tạo lại nhân viên, chi phí chuẩn bị cho các nguồn lực mới để phù hợp với nhà cung 

cấp mới cũng góp phần làm tăng khoản chi phí chuyển đổi này. 

5. Chi phí tiếp cận với các kênh phân phối: Đây là các chi phí phát triển hệ thống các 

kênh phân phối sản phẩm và dịch vụ. Các chi phí này gắn với phương thức chọn kênh phân 

phối. Nếu người cạnh tranh mới sử dụng các kênh phân phối của các người cạnh tranh hiện 

tại thì vấn đề là phải thoả thuận về phương án phân chia về chi phí, lợi nhuận và giá cả. Biện 

pháp này có thể làm giảm lợi nhuận. Một phương thức khác là các người mới này phải tự xây 

dựng các kênh phân phối mới và trong trường hợp này các chi phí phân phối sẽ rất lớn. 

6. Những bất lợi về chi phí không gắn với quy mô: Các yếu tố này tạo lợi thế cho các 

người cạnh tranh hiện tại kể cả trong trường hợp người này có các lợi thế so sánh đạt được do 

mở rộng quy mô. Các yếu tố này bao gồm những hiểu biết về sở hữu công nghiệp, khả năng 

khai thác thuận lợi các nguồn nguyên liệu thô, vị trí thuận tiện, các khoản trợ cấp của Chính 

phủ… 

Ngoài các hàng rào cản trở thâm nhập nói trên, các chính sách của Chính phủ cũng là một 

yếu tố quan trọng. Các chính sách này có thể cấm đoán, hạn chế việc thâm nhập vào một số 

ngành thông qua các hàng rào thuế quan, hạn ngạch, quy định về giấy phép, thủ tục hành 

chính hoặc đưa ra các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh… Các người mới có thể dự 

tính về việc phản ứng một cách mạnh mẽ với các người mới dưới nhiều hình thức trong 

tương lai. Điều này có thể gây cản trở trực tiếp đến việc tham gia của người mới. 

* Nhân tố thứ hai: Khả năng mặc cả của những người cung cấp. Người cung cấp có thể 

gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Những người cung cấp có thể vừa tăng giá 

vừa giảm chất lượng của hàng hóa và dịch vụ. Các điều kiện trong đó nhà cung cấp trở nên có 

quyền lực gồm có: 

7. Mức độ chi phối thị trường của một số nhà cung cấp. Đây là trường hợp mà một số ít 

doanh nghiệp nắm quyền thống trị toàn bộ ngành. Yếu tố này tạo cho các nhà cung cấp khả 

năng chi phối đến giá cả, chiến lược và các điều kiện kinh doanh khác. 

8. Mức độ tập trung trong ngành của những nhà cung cấp cao hơn so với trong ngành 

của người mua. Mức độ tập trung của một ngành công nghiệp thường được tính bằng tỷ lệ tập 

trung hoá. Đó là tỷ lệ của tổng sản lượng của các doanh nghiệp lớn nhất so với toàn ngành. 



 68 

9. Sự không có sẵn các sản phẩm thay thế 

10. Tầm quan trọng của các sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp đối với người mua 

11. Mức độ khác biệt hoá cao của nhà cung cấp. Yếu tố này có thể làm cho khách hàng 

khó thay đổi cách lựa chọn của mình và chấp nhận các ràng buộc của nhà cung cấp. 

12. Chi phí chuyển đổi cao đối với người mua. 

13. Mối đe doạ cho những người mua cấu kết với nhau. 

14. Tầm quan trọng của người mua giảm xuống tương đối so với người cung cấp. 

* Nhân tố thứ ba: Khả năng mặc cả của người mua. Trong điều kiện khách hàng là thượng 

đế thì quyền lực của khách hàng là rất lớn. Khách hàng hay người mua có thể gây áp lực bằng 

cách làm giảm giá, giảm khối lượng hàng hóa mua vào hoặc đòi hỏi chất lượng hàng hóa 

cung ứng cao hơn với mức giá không đổi. Các yếu tố làm tăng quyền lực của người mua bao 

gồm: 

15. Mức độ tập trung trong ngành của những người mua cao hơn so với mức độ tập trung 

trong ngành của các nhà cung cấp. 

16. Khối lượng mua rất lớn. Việc mua hay không mua của khách hàng có thể quyết định 

đến sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. 

17. Các sản phẩm hoặc dịch vụ tiêu chuẩn hoá hoặc không được khác biệt hoá của nhà 

cung cấp. 

18. Mối đe doạ liên kết nội bộ của những người mua với nhau. Quá trình liên kết này có 

thể đẩy người mua chi phối đến cả những giai đoạn đầu của quá trình sản xuất hoặc phân 

phối. Nghĩa là những người mua có thể tự sản xuất để thoả mãn một phần nhu cầu của mình. 

Vì tự sản xuất cho nên người mua có thể nắm được những thông tin về giá thành. Do đó, 

quyền lực mặc cả của họ càng được tăng lên. 

19. Thông tin chính xác về cơ cấu chi phí của nhà cung cấp. Khi người mua có những 

thông tin chính xác và đầy đủ về nhu cầu, giá cả và thậm chí cả giá thành của người bán thì 

người mua sẽ có một thế mạnh lớn hơn trong quá trình mặc cả so với trường hợp thiếu thông 

tin. 

* Nhân tố thứ tư: Sự đe doạ của các sản phẩm thay thế. Sự tồn tại của các sản phẩm thay 

thế làm cho giới hạn về giá cả của sản phẩm được mở rộng hơn. Khi giá cả của các sản phẩm 

hiện tại tăng cao hơn giá cả của sản phẩm thay thế thì người mua có thể chuyển sang mua các 

sản phẩm thay thế. Doanh nghiệp cạnh tranh với sản phẩm thay thế có thể cố gắng để khác 

biệt hoá sản phẩm. Doanh nghiệp cố gắng tăng chi phí chuyển đổi của người mua giữa sản 
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phẩm và sản phẩm thay thế. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sản xuất các sản phẩm thay thế 

cũng được tăng lên và giá cả cũng được giảm xuống. Vì vậy, sự đe doạ của các sản phẩm 

thay thế là một sức mạnh gây ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

* Nhân tố thứ năm: Cường độ cạnh tranh nội bộ ngành. Nhiều ngành công nghiệp trong 

các nền kinh tế thị trường tự do có mức độ cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp. Khả năng 

cạnh tranh thường được đặc trưng bằng cạnh tranh gay gắt về giá cả, sự khác biệt hoá về sản 

phẩm hoặc đổi mới sản phẩm.  Ngoài ra, còn có cạnh tranh trong quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng hoặc cạnh tranh để bảo hành sản phẩm. Các 

doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh nhau để thu lợi nhuận siêu ngạch. Các nhà quản lý cần 

nhận thấy rằng các hình thức cạnh tranh không phải lúc nào cũng bảo đảm nguyên tắc cùng 

có lợi và chúng có thể xảy ra đồng thời. Cường độ cạnh tranh nội bộ ngành thườnglà kết quả 

của sự tác động qua lại của các yếu tố sau đây: 

20. Số lượng các người cạnh tranh rất lớn và chúng được duy trì ở trạng thái cân bằng  

21. Tốc độ tăng trưởng của ngành thấp 

22. Chi phí dự trữ và chi phí cao 

23. Không có sự khác biệt hoá sản phẩm hoặc chi phí chuyển đổi 

24. Công suất sản xuất chỉ có thể tăng lên khi có sự tích luỹ rất lớn. Quy mô hiệu quả tối 

thiểu chỉ đạt được nếu việc tăng công suất sản xuất xảy ra khi có sự tích luỹ lớn. Điều này có 

thể dẫn đến tình trạng dư cung và giá cả sẽ giảm xuống ít nhất trong ngắn hạn. 

25. Các người cạnh tranh khác nhau về chiến lược, điểm xuất phát và khả năng của các cá 

nhân. 

26. Đặt cược chiến lược cao. Cạnh tranh nội bộ ngành sẽ tăng lên nếu các doanh nghiệp 

đặt cược ở mức cao và đòi hỏi phải thành công trên thị trường đầy tính cạnh tranh trước khi 

sản phẩm được chấp nhận ở các thị trường khác. 

27. Các hàng rào rút lui khỏi thị trường cao vì các lý do về kinh tế, chiến lược hoặc tinh 

thần. Các hàng rào này có tác dụng giữ các doanh nghiệp ở lại trong ngành kể cả khi chúng 

có lợi nhuận thấp và bị thua lỗ. Do hàng rào này mà những năng lực dư thừa và các doanh 

nghiệp thua kém trong cạnh tranh không rút lui khỏi ngành và kết quả là các doanh nghiệp 

này có thể dùng đến các biện pháp cực đoan. Lợi nhuận trong ngành vẫn không được tăng 

lên. 
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5.2.1.2.  Các phương pháp dự đoán môi trường  

Dự đoán môi trường là việc xác định trạng thái trong tương lai của môi trường. Yếu tố này có 

ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Các 

phương pháp dự đoán môi trường gồm có: 

Phương pháp ngoại suy: đây là phương pháp mà các doanh nghiệp sử dụng các công cụ toán 

học và hàm ngoại suy để dự báo sự thay đổi của môi trường. Phương pháp này có thể dễ thực 

hiện do các doanh nghiệp thường sử dụng các chương trình và mô hình đã được lập sẵn với 

sự trợ giúp của máy tính. Vấn đề còn lại chỉ là việc nhập dữ liệu vào mô hình để thu kết quả. 

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có hạn chế là không thể đưa vào mô hình tất cả các biến số 

khi môi trường có nhiều biến động phức tạp, nhiều chiều với các mức độ và phạm vi khác 

nhau. 

Phương pháp chuyên gia: đây là phương pháp mà các doanh nghiệp xin ý kiến của các 

chuyên gia trong việc dự đoán hoàn cảnh. Các chuyên gia được hỏi ý kiến là những người có 

nhiều kinh nghiệm và am hiểu trong việc phân tích môi trường kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến 

của các chuyên gia, doanh nghiệp tập hợp, phân tích và rút ra kết luận về xu hướng biến động 

của môi trường. Trong phương pháp này còn có phương pháp Delphi, đây là phương pháp đặt 

ra các tình huống và sự kiện cụ thể để các chuyên gia đề xuất các giải pháp. 

Phương pháp xu hướng liên hệ: phương pháp này phân tích mối quan hệ giữa các chuỗi thời 

gian với các kết quả khác nhau tương ứng để tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Trên cơ sở phát 

hiện được mối liên hệ mang tính quy luật giữa các yếu tố cơ bản này có thể tìm ra được kết 

quả trong tương lai nghĩa là ứng với từng mốc thời gian cụ thể sẽ xác định được kết quả. Tuy 

nhiên, phương pháp này cũng có hạn chế bởi vì kết quả đạt được của doanh nghiệp không chỉ 

phụ thuộc vào yếu tố thời gian. 

Phân tích tác động lan truyền: Đây là phương pháp xác định mối quan hệ giữa các sự kiện. 

Khi có sự kiện hay biến cố này xẩy ra thì các yếu tố khác sẽ thay đổi theo hướng nào. Trên cơ 

sở việc xác định được mối quan hệ này để tìm ra mức độ tác động của các yếu tố đến sự kiện 

đang được quan tâm. 

Xây dựng hồ sơ trạng thái doanh nghiệp: Hồ sơ trạng thái doanh nghiệp là công cụ hỗ trợ 

cho các nhà quản lý dự đoán về môi trường nội bộ doanh nghiệp. Đây là một báo cáo tóm tắt 

về tác động của các yếu tố chủ yếu đến hoạt động của doanh nghiệp. Các tác động được xem 

xét ở hai mặt là các tác động tích cực và các tác động tiêu cực. Trên cơ sở các tác động này 

của các yếu tố, nhà quản lý có thể đánh giá được trạng thái của doanh nghiệp trong môi 

trường hoạt động của nó bao gồm những cơ hội, thách thức. Đây là phương pháp đánh giá 

bằng cách cho điểm để biết được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Dựa trên hồ sơ này, các 
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nhà quản lý có thể đưa ra chính sách và các quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh đối 

với doanh nghiệp. Có thể xem ví dụ về hồ sơ trạng thái của doanh nghiệp ở bảng 5.3. 

Bảng 5.3: Hồ sơ trạng thái của doanh nghiệp 

Các yếu tố chủ 

yếu của môi 

trường 

Tầm quan trọng 
Mức độ tác 

động 

Kết quả tác 

động 

Tổng hợp 

tác động 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Các yếu tố chủ 

yếu 

3 = Rất quan trọng  3 = Lớn (+) Tích cực  

 2 = Quan trọng  2 = Vừa (-) Tiêu cực  

 1 = ít quan trọng  1 = Nhỏ   

  0 = Trung hoà   

 

 Trong bảng 5.3. cột (1) cho biết danh sách các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu của môi 

trường; cột (2) đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố bằng cách cho điểm; cột (3) cho biết 

mức độ tác động của các yếu tố đến doanh nghiệp; cột (4) biểu thị kết quả tác động của các 

yếu tố đến doanh nghiệp theo hai góc độ tích cực (+) và tiêu cực (-); cột (5) tổng hợp các tác 

động của các yếu tố bằng (2)* (3) và xác định dấu theo (4). Có thể tính tổng số điểm của cột 

(5) để biết được mức độ tác động tổng hợp của các yếu tố đến doanh nghiệp. 

5.2.1.3. So sánh các thị trường để lựa chọn thị trường thích hợp 

 Để có thể so sánh các thị trường một cách chính xác, doanh nghiệp cần có những căn 

cứ cụ thể và rõ ràng. Các căn cứ này được hình thành trên cơ sở mục tiêu cần đạt tới của 

doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Ngoài ra, các nguồn thông tin cần được thu thập đầy đủ 

để hoạt động lựa chọn thị trường được xem xét từ các khía cạnh khác nhau nghĩa là được xem 

xét một cách toàn diện. 

 Việc so sánh các thị trường thường được thực hiện thông qua phương pháp ma trận, 

phương pháp sử dụng mà trận sức hấp dẫn quốc gia - sức mạnh doanh nghiệp hoặc ma trận 

cơ hội - rủi ro. Đây là những phương pháp được các công ty đa quốc gia sử dụng phổ biến. 

- Phương pháp ma trận được xây dựng dựa trên các dòng và các cột giống như ma trận 

trong đại số tuyến tính. Doanh nghiệp phải xây dựng một loạt các chỉ tiêu gắn với mặt hàng 
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của doanh nghiệp trên thị trường. Để đánh giá mức độ thích hợp của từng thị trường đối với 

mặt hàng của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải liệt kê các loại thị trường và cho điểm từng 

thị trường theo các chỉ tiêu của doanh nghiệp. Những thị trường thích hợp là những thị trường 

có tổng số điểm cao hoặc tổng số điểm thấp theo quy cách quy ước của doanh nghiệp. 

Phương pháp ma trận sức hấp dẫn quốc gia - sức mạnh doanh nghiệp hoặc ma trận cơ hội - 

rủi ro cũng được áp dụng tương tự. Nghĩa là trạng thái của doanh nghiệp sẽ được đánh giá 

trên cơ sở kết hợp các yếu tố theo các mức độ từ thấp đến cao. Trên cơ sở đánh giá đó, nhà 

quản lý có thể đưa ra quyết định thích hợp. 

Mô hình BCG 

Mô hình Boston Consulting Group (BCG) được đưa ra vào những năm 1970 thể hiện dưới 

dạng ma trận thị phần - tăng trưởng. Có hai yếu tố tương đối đơn giản và được sử dụng để dự 

đoán trạng thái của một doanh nghiệp là tạo ra tiền và sử dụng tiền. Yếu tố thứ nhất là tốc độ 

tăng trưởng của thị trường mà trong đó các hoạt động kinh doanh diễn ra. Yếu tố thứ hai là 

thị phần của doanh nghiệp trên thị trường đó. Các hoạt động kinh doanh trên các thị trường 

tăng trưởng cao có thể có nhu cầu về tiền mặt lớn hơn để mở rộng sản xuất, xây dựng các nhà 

xưởng mới, quảng cáo, phát triển sản phẩm mới. Mặt khác, các hoạt động kinh doanh trên các 

thị trường đang suy giảm có thể tồn tại vào thời kỳ cao điểm về nhu cầu sản phẩm và chắc 

chắn có đủ tài sản để đáp ứng nhu cầu đang suy giảm. Các hoạt động kinh doanh trong tình 

trạng đó thường mang lại lượng tiền rất lớn nhưng không được đầu tư. Do đó, các hoạt động 

kinh doanh trên các thị trường đang lên có thể cần nhiều tiền hơn chúng có trong khi đó các 

hoạt động kinh doanh trên các thị trường bão hoà hay suy giảm có thể có nhiều tiền hơn 

chúng cần. 

Các doanh nghiệp có thị phần lớn thường đạt được lợi thế nhờ mở rộng quy mô và thu được 

các khoản lợi ích lớn hơn. Các khoản chi phí thấp nghĩa là lợi nhuận cao hơn và các khoản lợi 

nhuận cao cũng đồng nghĩa với khoản tiền mặt lớn hơn. Trong ngắn hạn, mô hình BCG chỉ ra 

rằng thị phần cao hơn gắn với lượng tiền mặt lớn hơn. 

Bảng 5.2 cho biết các cố gắng kết hợp giữa tăng trưởng thị trường và thị phần. Bốn ô của ma 

trận chỉ ra các chiến lược khác nhau. 

Bảng 5.2: Ma trận thị phần - tăng trưởng 

 Tăng trưởng thị trường 

Thị phần  Cao Thấp 

 Cao Ngôi sao (*) Bò sữa ($) 
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 Thấp Dấu hỏi (?) Yếu kém (X) 

 

Dấu hỏi: Đây là trạng thái mà những sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường tăng trưởng 

cao nhưng thị phần tương đối nhỏ. Các sản phẩm bắt đầu bằng dấu hỏi mà doanh nghiệp cố 

gắng sử dụng để thâm nhập vào một thị trường tăng trưởng cao tại đó đã có một doanh 

nghiệp dẫn đầu. Doanh nghiệp cần một lượng tiền mặt lớn vì doanh nghiệp cần bổ sung nhà 

xưởng, thiết bị và nhân sự để theo kịp với thị trường đang tăng trưởng mạnh và ở mức độ cao 

hơn, doanh nghiệp đang có kỳ vọng vượt lên người dẫn đầu. 

Ngôi sao: Đây là dấu hiệu của sự thành đạt của doanh nghiệp. ở trạng thái này, doanh nghiệp 

có thị phần lớn trên các thị trường tăng trưởng cao. Doanh nghiệp phải mất một lượng vốn 

lớn để đầu tư nhằm theo kịp các người cạnh tranh. Đây là trạng thái mà doanh nghiệp có khả 

năng sinh lợi lớn và trở thành trạng thái bò sữa trong tương lai. 

Bò sữa: Đây là trạng thái doanh nghiệp có thị phần cao và tốc độ tăng trưởng thấp. Doanh 

nghiệp tạo ra được rất nhiều tiền mặt. Do tốc độ tăng trưởng của thị trường bị chậm lại cho 

nên doanh nghiệp phải chi nhiều tiền cho việc mở rộng sản xuất. Sản phẩm của doanh nghiệp 

đang dẫn đầu thị trường cho nên doanh nghiệp có những khoản tiết kiệm nhất định nhờ quy 

mô lớn và mức lợi nhuận cao. Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm bò sữa của mình để thanh 

toán các khoản nợ và hỗ trợ cho trạng thái ngôi sao, dấu hỏi và các sản phẩm yếu kém. Do 

doanh nghiệp chỉ có một sản phẩm bò sữa cho nên rất dễ bị suy yếu. Lúc này, bò sữa bị mất 

thị phần tương đối và doanh nghiệp phải tăng lượng tiền để duy trì vị trí dẫn đầu. Nếu việc sử 

dụng lượng tiền sai mục đích có thể làm cho sản phẩm bò sữa khoẻ mạnh trở thành sản phẩm 

yếu kém. 

Sản phẩm yếu kém: Đây là trạng thái doanh nghiệp có thị trường tăng trưởng chậm và thị 

phần thấp. Các sản phẩm ở trạng thái này thường tạo ra ít lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ mặc 

dù chúng có thể tạo ra một ít tiền mặt. Doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ có nên giữ lại các sản 

phẩm yếu kém hay không. Các sản phẩm yếu kém đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn vị trí và vai 

trò của nó đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp thu hẹp dần việc sản xuất các sản phẩm và đi 

đến chấm dứt sản xuất. 

Nhiệm vụ tiếp theo của doanh nghiệp là xác định mục tiêu, chiến lược và ngân sách đối 

với từng sản phẩm. Có thể có 4 phương án mục tiêu sau đây: 

Xây dựng: Mục tiêu là tăng thị phần của sản phẩm, thậm chí từ bỏ cả những khoản tiền kiếm 

được trước mắt để đạt được mục tiêu này. Mục tiêu này thích hợp với những sản phẩm ở 

trạng thái dấu hỏi cần tăng lên để trở thành ngôi sao. 
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Duy trì: Vấn đề chủ yếu là giữ vững thị phần của sản phẩm. Mục tiêu này phù hợp với những 

sản phẩm ở trạng thái bò sữa khoẻ mạnh nếu nó tiếp tục tạo ra lượng tiền mặt lớn. 

Thu hoạch: Mục tiêu là tăng lượng tiền mặt bất chấp hậu quả. Chiến lược này phù hợp với 

các sản phẩm bò sữa không có tương lai và cần khai thác lượng tiền mặt lớn hơn. Mục tiêu 

thu hoạch cũng có thể áp dụng trong trường hợp dấu hỏi và sản phẩm yếu kém. 

Giải thể (rút khỏi thị trường): Doanh nghiệp ngừng sản xuất các sản phẩm do các nguồn 

lực được sử dụng tốt hơn vào các sản phẩm khác. Mục tiêu này thích hợp với trạng thái 

những sản phẩm yếu kém và dấu hỏi đang làm trở ngại cho việc tạo ra lợi nhuận của doanh 

nghiệp. 

Các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi các vị trí của sản phẩm của mình trên ma trận 

thị phần - tăng trưởng. Đồng thời, sự di chuyển vị trí của chúng cũng cần được quan tâm để 

làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách thích hợp. Việc sử dụng ma trận mang lại 

hiệu quả tốt cho việc phân tích thực trạng doanh nghiệp song việc đưa ra quyết định từ thực 

trạng đó có thể gặp sai lầm. Các sai lầm có thể xảy ra là: 

- Để lại cho các sản phẩm ở trạng thái bò sữa quá ít tiền mặt dễ làm cho quá trình tăng 

trưởng bị chậm. Ngược lại, việc để lại tiền mặt quá nhiều có thể đưa doanh nghiệp đến tình 

trạng không đủ vốn để phát triển các sản phẩm mới. 

- Đầu tư một lượng vốn lớn vào các sản phẩm yếu kém nhằm thay đổi tình hình song 

đều thất bại. 

- Duy trì quá nhiều sản phẩm dấu hỏi và đầu tư không đủ mức cho từng sản phẩm đó. 

Các sản phẩm ở trạng thái dấu hỏi phải được đầu tư đủ mức nếu không việc loại bỏ chúng là 

tất yếu. 

Mô hình chuỗi giá trị  

Mô hình này được sử dụng để xác định một cách có hệ thống các thế mạnh và điểm yếu của 

doanh nghiệp. Mô hình này được xây dựng dựa trên cơ sở giả định rằng mục tiêu kinh tế cơ 

bản của doanh nghiệp là tạo ra giá trị. Lượng giá trị ở đây được tính bằng tổng doanh thu của 

doanh nghiệp. Theo cách phân tích chuỗi giá trị, các hoạt động của doanh nghiệp được phân 

loại thành một loạt các hoạt động khác nhau có tác dụng làm tăng thêm giá trị. Thông qua 

việc đánh giá những thế mạnh và điểm yếu tương ứng với từng hoạt động của doanh nghiệp, 

các nhà quản lý có thể hiểu sâu hơn về các khả năng của doanh nghiệp. 

Trước hết, có thể xem sự vận động của doanh nghiệp giống như một tập hợp các hoạt động 

cần thiết để thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ, sản xuất, tìm thị trường, giao hàng và thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ sản phẩm. Mỗi hoạt động trong số đó có thể làm tăng thêm giá trị đối 



 75 

với sản phẩm hoặc dịch vụ. Các hoạt động tạo ra giá trị có thể được phân chia thành hai loại 

cơ bản là các hoạt động cơ sở và các hoạt động hỗ trợ. Các hoạt động cơ sở đóng góp vào 

việc tạo nên những công dụng về mặt vật lý của sản phẩm nghĩa là tạo ra những công dụng, 

hoạt động bán hàng và vận chuyển đến cho người mua, và dịch vụ sau bán hàng. Các hoạt 

động hỗ trợ có vai trò hỗ trợ cho các hoạt động cơ sở và hỗ trợ lẫn nhau. (Xem mô hình 5.2) 

Mô hình 5.2: Chuỗi giá trị 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

Cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 

Doanh 

thu và 

lợi nhuận  

Cơ sở  nguồn nhân lực 

Phát triển công nghệ 

 Cơ sở nguyên liệu 

 
Hậu cần 

đầu vào 
Sản xuất 

Hậu cần 

đầu ra 

Marketing 

và bán 

hàng 

Dịch vụ 

 Các hoạt động cơ sở 

 Các hoạt động cơ sở: 

 Theo chuỗi các khâu của hoạt động trực tiếp tạo ra giá trị, có 5 hoạt động cơ sở là 

hoạt động hậu cần đầu vào, các hoạt động sản xuất, các hoạt động hậu cần đầu ra, hoạt động 

marketing và bán hàng và dịch vụ khách hàng. 

- Các hoạt động hậu cần đầu vào được thể hiện ở mức độ chắc chắn và ổn định của việc 

cung cấp nguồn nguyên liệu và hệ thống kiểm soát dự trữ. 

- Các hoạt động sản xuất được thể hiện ở việc so sánh năng suất của thiết bị với năng 

suất của các người cạnh tranh chủ yếu, mức độ tự động hoá của các quá trình sản xuất, hiệu 

quả của hệ thống điều hành sản xuất trong việc nâng cao chiến lược sản phẩm và giảm giá 

thành, hiệu quả của mặt bằng sản xuất và việc bố trí nơi làm việc. 

- Các hoạt động hậu cần đầu ra thể hiện ở tính chính xác và hiệu quả của hoạt động 

giao hàng và cung ứng dịch vụ, hiệu quả của hoạt động dữ trữ sản phẩm. 

- Các hoạt động marketing và bán hàng bao gồm các hoạt động nghiên cứu thị trường 

để xác định khối khách hàng và nhu cầu, hoạt động xúc tiến và quảng cáo sản phẩm, hoạt 

động đánh giá các kênh phân phối, khả năng của đội ngũ bán hàng, việc phát triển biểu tượng 
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về chiến lược và danh tiếng sản phẩm doanh nghiệp, mức độ trung thành của khách hàng và 

mức độ chiếm lĩnh thị trường từng phần hay toàn bộ. 

- Dịch vụ khách hàng bao gồm các phương tiện để gắn các yêu cầu của khách hàng với 

việc đổi mới sản phẩm, tính kịp thời của việc giải quyết các khiếu nại của khách hàng, mức 

độ thích hợp của các chính sách bảo hành và bảo hiểm, chất lượng của các hoạt động giáo 

dục và đào tạo khách hàng, khả năng cung cấp các bộ phận thay thế và dịch vụ sửa chữa. 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Các hoạt động hỗ trợ bao gồm hoạt động quản trị nguồn nhân lực, phát triển công 

nghệ, hoạt động thu mua nguyên liệu và cơ sở hạ tầng. 

- Hoạt động quản trị nguồn nhân lực bao gồm hoạt động tuyển dụng, đào tạo và đề bạt 

tất cả các loại nhân viên, hệ thống tiền lương, môi trường làm việc, hoạt động của tổ chức 

công đoàn, việc khuyến khích công nhân và mức độ thoả mãn với công việc. 

- Việc phát triển công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển, mọi quan 

hệ công tác giữa các nhân viên nghiên cứu và phát triển và các bộ phận khác, chất lượng của 

các phòng thí nghiệm và các phương tiện nghiên cứu, trình độ và kinh nghiệm của thợ kỹ 

thuật và các nhà khoa học, các chính sách khuyến khích sáng tạo và đổi mới. 

- Các hoạt động thu mua nguyên liệu bao gồm việc đa dạng hoá các nguồn cung cấp để 

giảm thiểu việc phụ thuộc vào một người cung ứng duy nhất, hoạt động thu mua nguyên liệu 

phải bảo đảm đúng hạn, chi phí thấp và chất lượng có thể chấp nhận được, các loạt thủ tục để 

mua sắm máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng, việc đưa ra các chỉ tiêu trong việc quyết 

định mua hàng, các mối quan hệ dài hạn với các nhà cung cấp đáng tin cậy. 

- Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp bao gồm khả năng phát hiện ra các cơ hội về thị 

trường sản phẩm mới và các mối đe doạ tiềm tàng từ môi trường, chất lượng của hệ thống kế 

hoạch hoá chiến lược để đạt các mục tiêu của doanh nghiệp, việc phối hợp và liên kết các 

hoạt động trong chuỗi giá trị giữa các bộ phận, khả năng thu hút các nguồn vốn với chi phí 

thấp để đầu tư và bổ sung vốn lưu động, hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định hàng ngày và 

các quyết định chiến lược, tính kịp thời và chính xác của thông tin quản lý về môi trường 

cạnh tranh, mối quan hệ với những người hoạch định chính sách, danh tiếng của doanh 

nghiệp. 

Mô hình chuỗi giá trị được sử dụng để đánh giá tác động của các yếu tố chủ yếu của môi 

trường bên trong của doanh nghiệp. Bên cạnh các yếu tố trên, còn có các yếu tố khác liên 

quan đến môi trường bên trong là các yếu tố về nguồn tài chính, văn hoá của doanh nghiệp và 

sự lãnh đạo, các quy định nội bộ doanh nghiệp và uy tín của nó đối với khách hàng. 
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 Soạn thảo chiến lược   

 Xác định các mục tiêu chiến lược  

 Mục tiêu chiến lược được hình thành từ 3 nhóm yếu tố. Thứ nhất là các yếu tố thuộc 

về môi trường kinh doanh bao gồm các cơ hội và thách thức. Yếu tố này thường gắn với chu 

kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai là các yếu tố bên trong của doanh nghiệp bao gồm 

các thế mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Thứ ba là ý đồ của ban lãnh đạo của doanh 

nghiệp. Cả ba nhóm yếu tố này phải thống nhất với nhau và thích hợp với từng giai đoạn phát 

triển của doanh nghiệp. 

 Thông thường, các mục tiêu của doanh nghiệp là: 

- Tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là mục tiêu lâu dài và cơ bản của doanh 

nghiệp. Để có lợi nhuận, doanh nghiệp phải tiêu thụ được khối lượng sản phẩm hoặc với mức 

giá vượt quá điểm hoà vốn. 

- An toàn trong kinh doanh. Đây là mục tiêu được đặt lên hàng đầu đối với những 

doanh nghiệp lần đầu tiên thâm nhập thị trường nước ngoài. Các loại rủi ro do cạnh tranh 

hoặc những biến động của môi trường kinh doanh có thể là yếu tố cản trở chủ yếu hoạt động 

của doanh nghiệp và gây ra tình trang không an toàn. Để bảo đảm an toàn trong kinh doanh, 

doanh nghiệp có thể khai thác những thị trường có mức độ bảo hộ cao hoặc thực hiện có hiệu 

quả chiến lược đa dạng hoá để phân tán rủi ro. 

- Tăng được ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị trường. Đây là mục tiêu có tính chất 

lâu dài. Doanh nghiệp có thể được tăng cả về uy tín lẫn thị phần. Khách hàng tin tưởng vào 

chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. 

Những yếu tố khác cũng có thể được cân nhắc trong quá trình xây dựng mục tiêu chiến lược 

như tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đổi mới công nghệ sản xuất, tạo công ăn 

việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác các nguồn lực phát triển từ bên ngoài, khai thác 

lợi thế so sánh, tăng hiệu quả kinh doanh… Vì vậy, việc xây dựng mục tiêu phải gắn với điều 

kiện phát triển của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, tuyệt đối tránh tình trạng chủ quan, 

duy ý chí hoặc áp đặt những mong muốn của các nhà quản lý doanh nghiệp thiếu căn cứ. 

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp cần được cụ thể hoá thành những mục tiêu cụ thể và 

có thể định lượng được thông qua các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu cụ thể phải nhằm thực hiện mục 

tiêu thống nhất đã được xây dựng. Ngoài ra, khi môi trường có những thay đổi cơ bản các 

mục tiêu này có thể được điều chỉnh. Do đó, hệ thống các mục tiêu chiến lược của doanh 

nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu như cụ thể (có thể lượng hoá được, gắn với từng giai đoạn 

nhất định và những người thực hiện có thể hiểu được), có tính khả thi cao (gắn với những 

điều kiện thực hiện trên thực tế), có thể thay đổi (khi môi trường kinh doanh biến động thì có 
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thể thay đổi), thống nhất (được xây dựng từ mục tiêu chung và để thực hiện mục tiêu 

chung)… 

Lựa chọn hình thức kinh doanh  

Để lựa chọn hình thức kinh doanh thương mại quốc tế thích hợp, doanh nghiệp cần dựa vào 

một loạt các nhân tố khác nhau. Các nhân tố này bao gồm: 

Chính sách của Chính phủ nước sở tại 

Nếu chính sách của Chính phủ nước sở tại khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hoá hình thức 

kinh doanh thì doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn hình thức kinh doanh thích hợp với khả 

năng của doanh nghiệp và khai thác được tối đa những ưu đãi của Chính phủ nước sở tại. 

Ngược lại, nếu Chính phủ nước sở tại không khuyến khích việc đa dạng hoá này thì có thể 

việc lựa chọn hình thức kinh doanh rất khó khăn. Ngoài ra, chính sách của Chính phủ còn là 

yếu tố để bảo hộ các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên thị trường trong nước. Tuy 

nhiên, nếu việc bảo hộ này quá cao có thể dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử giữa các doanh 

nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường  

Mức độ cạnh tranh trên thị trường có thể là một yếu tố cản trở việc đưa ra hình thức kinh 

doanh thích hợp. Các người cạnh tranh có thể đã khai thác hết mọi lợi thế cạnh tranh và 

những kẽ hở trên thị trường làm cho doanh nghiệp không thể lựa chọn được hình thức kinh 

doanh thích hợp. 

Hiệu quả đạt được của hình thức kinh doanh  

Hiệu quả này gắn với các khoản chi phí bỏ ra và những kết quả thu được. Nếu hình thức kinh 

doanh tiết kiệm được chi phí và tối đa hoá được các kết quả thu được trên thị trường được lựa 

chọn thì đó là hình thức kinh doanh thích hợp và ngược lại. Để đánh giá hình thức kinh doanh 

nào có hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần tiến hành so sánh hiệu quả đạt được của các hình 

thức kinh doanh. 

Ngoài các yếu tố trên, còn có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới việc lựa chọn hình thức 

kinh doanh của doanh nghiệp như mức độ rủi ro của môi trường, kinh nghiệm của doanh 

nghiệp, khả năng của đội ngũ cán bộ quản lý, các hàng rào bảo hộ mậu dịch, phương tiện vận 

tải và khoảng cách về địa lý… 

 2.3- Chọn phương án chiến lược  

 Chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế được hình thành và thực hiện gắn với môi 

trường kinh doanh và những yếu tố bên trong của doanh nghiệp. Nghĩa là bản thân chiến lược 
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được xây dựng và thực hiện cũng là kết quả của một quá trình phân tích và lựa chọn. Tuy 

nhiên, để chọn chiến lược thích hợp mà ở mức độ cao nhất là chiến lược tối ưu đối với doanh 

nghiệp, có thể và cần phải áp dụng các phương án chiến lược khác nhau trong từng giai đoạn 

theo phương thức kết hợp hoặc độc lập. Các chiến lược mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn 

là: 

- Chiến lược hướng vào thị trường nội địa. Đây là chiến lược lấy thị trường và khối 

lượng khách hàng trong nước làm mục tiêu thực hiện. Việc thực hiện chiến lược này có thể 

thông qua phương thức doanh nghiệp sản xuất hàng ở nước ngoài sau đó đem bán trên thị 

trường trong nước. Việc sản xuất hàng hóa ở nước ngoài tạo điều kiện để doanh nghiệp tiết 

kiệm được chi phí, khai thác được nguồn tài nguyên dồi dào và mức độ cạnh tranh thấp… 

- Chiến lược kinh doanh toàn cầu. Đây là chiến lược mà doanh nghiệp coi thị trường 

toàn cầu về một mặt hàng là một thị trường thống nhất. Doanh nghiệp sẽ cung ứng các sản 

phẩm ra thị trường một cách thích hợp dựa trên những lợi thế cạnh tranh của mình. Chiến 

lược toàn cầu này đòi hỏi doanh nghiệp phải có vốn đầu tư lớn và công nghệ cao, có nhiều 

kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế. 

Các chiến lược tập trung hoá, phi tập trung hoá, chiến lược liên kết theo chiều dọc, chiến lược 

liên kết theo chiều ngang hoặc chiến lược hỗn hợp cũng có thể được doanh nghiệp áp dụng 

trong những hoàn cảnh thích hợp… Điều này tuỳ thuộc vào quan điểm chiến lược của doanh 

nghiệp. 

Sau khi lựa chọn được chiến lược, doanh nghiệp cần xây dựng các giải pháp để thực hiện 

chiến lược. Các giải pháp này là cách thức huy động và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả 

phục vụ cho mục tiêu của chiến lược. Thông thường, các giải pháp được phân chia thành giải 

pháp tổng thể và giải pháp bộ phận, giải pháp dài hạn và giải pháp ngắn hạn, giải pháp bên 

trong và giải pháp bên ngoài… Các giải pháp này thường được xem xét trong một hệ thống 

và được gắn với những điều kiện thực hiện cụ thể. 

 5.2.2. Tổ chức thực hiện chiến lược  

 Chiến lược kinh doanh chỉ ra mục tiêu lâu dài, tổng quát của doanh nghiệp và các giải 

pháp lớn để đạt được mục tiêu đó. Các mục tiêu tổng quát không phải là những mục tiêu có 

thể thực hiện trực tiếp. Hơn nữa, mỗi bộ phận trong doanh nghiệp lại chỉ thực hiện một số 

chức năng nhất định và chúng chỉ có thể đảm nhận những công việc trong phạm vi quy định 

do đó không thể thực hiện được mục tiêu tổng quát của toàn bộ chiến lược. Vì vậy, để thực 

hiện được mục tiêu tổng quát, doanh nghiệp phải cụ thể hoá mục tiêu tổng quát thành các 

mục tiêu bộ phận, ngắn hạn và phù hợp từng bộ phận trong doanh nghiệp. Các mục tiêu bộ 
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phận này lại được cụ thể hoá đến từng cá nhân hoặc nhóm người lao động trong từng bộ phận 

hoặc giữa các bộ phận với nhau. 

 Từ cách xem xét trên, việc tổ chức thực hiện chiến lược bao gồm những công việc 

chủ yếu sau đây: 

- Cụ thể hoá mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu cụ thể, ngắn hạn, rõ ràng, có thể 

định lượng được và có tính khả thi cao. 

- Xác định các chiến thuật và biện pháp thực hiện. 

- Xây dựng lộ trình và thời gian biểu hợp lý cho việc thực hiện chiến lược. 

- Xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý thích hợp với việc thực hiện chiến lược. Các loại cơ 

cấu bộ máy có thể lựa chọn là cơ cấu trực tuyến, cơ cấu chức năng, cơ cấu ma trận hoặc các 

loại cơ cấu thích hợp khác. Đồng thời, các bộ phận trong bộ máy có thể được điều chỉnh về 

mặt chức năng để thực hiện các mục tiêu đặt ra sao cho phù hợp nhất. 

Như vậy, có thể hiểu quá trình thực hiện chiến lược là việc thay đổi một cách cơ bản phương 

thức hoạt động của doanh nghiệp. Đây là sự chuyển biến về chất lượng của hoạt động quản 

trị cho nên hoạt động này được gọi là hoạt động quản trị chiến lược. 

 Đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế   

 Đánh giá việc thực hiện chiến lược là quá trình xem xét lại các tiêu chuẩn đã đạt được 

của chiến lược so với việc hoạch định ban đầu. Đây là việc đánh giá kết quả thực hiện chiến 

lược để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân nhằm điều chỉnh chiến lược 

trong trường hợp cần thiết. 

 Để đánh giá được chính xác việc thực hiện, doanh nghiệp cần xây dựng một loạt chỉ 

tiêu cơ bản làm căn cứ xem xét. Quá trình này cần được xem xét từ việc phân tích môi trường 

và xây dựng mục tiêu. Cách thức dự báo, dự đoán thị trường thích hợp với điều kiện của 

doanh nghiệp ở mức độ nào. Đồng thời, doanh nghiệp cần xác định mức độ sai lệch giữa mục 

tiêu xây dựng với thực tế thực hiện. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đối chiếu, so sánh việc đề 

xuất các giải pháp để huy động các nguồn lực cả bên trong và bên ngoài với hiệu quả phát 

huy của các giải pháp này trên thực tế theo mục tiêu đặt ra để có thể rút ra những bài học kinh 

nghiệm cho quá trình hoạch định chiến lược tiếp theo hoặc để điều chỉnh các bước công việc 

trong quy trình xây dựng và hoạch định chiến lược hiện tại. Quá trình này sẽ được lặp đi lặp 

lại khi cần thiết. Một khía cạnh không kém phần quan trọng là doanh nghiệp phải đánh giá 

đúng điểm xuất phát của mình khi xây dựng chiến lược. Việc đánh giá cao điểm xuất phát 

của doanh nghiệp so với khả năng thực tế của nó có thể làm cho các mục tiêu đặt ra quá cao 
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so với khả năng thực tế của nó, làm thay đổi các bước thực hiện cũng như các giải pháp được 

xây dựng. 

5.3. CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh thương mại quốc tế liên quan chặt chẽ với 

các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài. Do đó, nếu lựa chọn phương thức thâm 

nhập thị trường nước ngoài thích hợp doanh nghiệp sẽ có điều kiện để thực hiện thành công 

chiến lược. 

5.3.1. Nghiên cứu phát triển thị trường quốc tế 

5.3.1.1. Phát triển thị trường quốc tế theo chiều rộng 

5.3.1.2. Phát triển thị trường quốc tế theo chiều rộng 

5.3.2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế  

5.3.2.1. Xuất nhập khẩu  

 Các hoạt động xuất - nhập khẩu là phương thức thâm nhập thị trường lâu đời, phổ 

biến và có phạm vi rộng hiện nay. Các hoạt động xuất - nhập khẩu có thể thực hiện với các 

hàng hóa hoặc dịch vụ. Đây là những lĩnh vực đang có nhiều triển vọng để phát triển hiện nay 

do các nước đang có nhiều nỗ lực để giảm thuế quan (trong Tổ chức Thương mại thế giới - 

WTO) hoặc các nước tham gia vào các Khu vực mậu dịch tự do làm cho các hàng hóa, dịch 

vụ được di chuyển tự do giữa các nước với khối lượng ngày càng tăng. Ngoài ra, các nước có 

xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu thông qua việc cải tiến chất lượng, giảm giá thành hoặc thực 

hiện nghiêm túc các cam kết với khách hàng. 

 Xuất khẩu  

 Xuất khẩu là việc bán hàng cho người nước ngoài. Xuất khẩu trực tiếp là việc doanh 

nghiệp trực tiếp bán hàng ra thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể bán 

hàng theo phương thức gián tiếp, tại chỗ hoặc tái xuất. Xuất khẩu là phương thức thâm nhập 

thị trường phổ biến mà các doanh nghiệp trên thế giới áp dụng. Lợi thế của phương thức này 

là doanh nghiệp có thể trực tiếp tiếp xúc với các khách hàng nước ngoài, hiểu được giá cả, sở 

thích, thói quen, tập quán, truyền thống văn hoá của người tiêu dùng và các người cạnh tranh. 

Trên cơ sở hoạt động ở thị trường này, các doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi hoạt động 

sang các thị trường khác. Xuất khẩu ra nước ngoài làm cho các doanh nghiệp giảm bớt sự trì 

trệ, tăng tính năng động và phản ứng nhạy bén hơn với những thay đổi của khách hàng, các 

hàng rào cản trở và những thay đổi chiến lược của các người cạnh tranh. Ngoài ra, xuất khẩu 

giúp cho các doanh nghiệp khai thác được các lợi thế so sánh và các biện pháp khuyến khích 

xuất khẩu của Chính phủ. Điều này góp phần làm tăng thêm thế mạnh của doanh nghiệp và 

nâng cao lợi nhuận, điều chỉnh cơ cấu và công nghệ, thay đổi mặt hàng, kiểu dáng sản 



 82 

phẩm… Bên cạnh những lợi thế trên đây, hoạt động xuất khẩu trực tiếp gặp phải những trở 

ngại như chi phí vận tải cao, sức cản lớn của các hàng rào thương mại như thuế nhập khẩu, 

hạn ngạch, giấy phép, chính sách của Chính phủ nước sở tại, các quy định về tiểu chuẩn kỹ 

thuật, vệ sinh, chiến lược cạnh tranh của các người cũng như các vấn đề liên quan đến các 

hoạt động marketing trên thị trường địa phương. Ngoài ra, những biến động trên thị trường 

thế giới và các loại rủi ro trong kinh doanh có thể đe doạ rất lớn đến doanh nghiệp. Vì những 

khó khăn đó cho nên những doanh nghiệp lần đầu tiên thâm nhập thị trường nước ngoài 

thường sử dụng phương thức xuất khẩu gián tiếp nghĩa là thông qua phương thức uỷ thác, đại 

lý xuất khẩu… Hạn chế của phương thức này là lợi nhuận sẽ bị chia sẻ, doanh nghiệp không 

nắm được các thông tin chính xác về thị trường như giá cả, kiểu dáng sản phẩm, sở thích, yêu 

cầu của khách hàng… và bị phụ thuộc vào trung gian. 

 Nhập khẩu  

 Nhập khẩu là hoạt động mua hàng từ thị trường nước ngoài. Đây là phương thức thâm 

nhập thị trường nước ngoài ngược với xuất khẩu. Khi thực hiện hoạt động này, doanh nghiệp 

có thể hiểu biết về đối tác, giá cả, thị trường nước ngoài, phương thức mua bán. Đây là cơ sở 

để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp sẽ biết được những mặt 

hàng bất lợi thế của thị trường trong nước, có chiến lược nhập khẩu thích hợp và thu lợi 

nhuận. Những doanh nghiệp nhập khẩu khối lượng lớn cần có chiến lược thâm nhập thị 

trường nhập khẩu. Từ những hiểu biết về thị trường nhập khẩu có thể là cơ sở để doanh 

nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu sau đó. Nhập khẩu có thể được thực hiện theo phương 

thức nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu uỷ thác, nhập khẩu bù trừ… Hạn chế của phương thức 

này là những quy định trong chính sách nhập khẩu của chính phủ bao gồm đánh thuế nhập 

khẩu, hạn ngạch, quy định về giấy phép, thủ tục hành chính, giới hạn về mặt hàng nhập khẩu, 

quy định sử dụng ngoại hối, cạnh tranh nhập khẩu hoặc chiến lược thay thế nhập khẩu do 

chính phủ đưa ra. 

 5.3.2.2. Giá công quốc tế  

 Đây là cách thức thâm nhập thị trường nước ngoài trong đó một bên thông qua việc 

nhận máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu của đối tác nước ngoài sản xuất các sản phẩm với 

kiểu dáng, mẫu mã, nhãn hiệu theo yêu cầu của bên kia và giao lại cho bên kia để hưởng tiền 

công. Cũng có trường hợp bên trong nước mua nguyên vật liệu, nhập khẩu máy móc, thiết bị 

sau đó bán lại cho bên nước ngoài theo giá thỏa thuận. Hoặc một doanh nghiệp đứng ra làm 

đầu mối nhận nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị rồi giao lại cho các doanh nghiệp khác theo 

cam kết. Lợi nhuận thu được được phân phối giữa các bên… Theo cách làm này, doanh 

nghiệp trong nước sẽ tiếp cận từng bước với khách hàng nước ngoài, nắm được dần thông tin 

về khách hàng nước ngoài thông qua việc gia công sản phẩm. Đây là phương pháp tiếp cận 
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gián tiếp với thị trường nước ngoài. Thông qua cách làm này, doanh nghiệp trong nước có thể 

trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và có thể thâm nhập trực tiếp vào thị trường nước ngoài. 

 5.3.2.3. Đặt văn phòng đại diện ở nước ngoài  

 Đây là phương thức doanh nghiệp tiến hành đặt văn phòng đại diện ở nước ngoài để 

nghiên cứu thị trường. Cách làm này tạo điều kiện cho doanh nghiệp không trực tiếp đưa sản 

phẩm ra thị trường ngay vì dễ gặp rủi ro. Các văn phòng đại diện sẽ là đầu mối quan trọng 

thu nhập các thông tin về môi trường kinh doanh như môi trường chính trị, luật pháp, kinh tế, 

văn hoá, phong tục, tập quán, cạnh tranh để chuẩn bị cho chiến lược thâm nhập thị trường sau 

đó. Trên cơ sở việc đặt các văn phòng đại diện này, các doanh nghiệp sẽ tiến hành thâm nhập 

thị trường theo phương thức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đầu tư. 

 5.3.2.4. Phương thức thâm nhập thị trường thông qua hợp đồng license  

 Việc cấp giấy phép bản quyền là một sự thỏa thuận trong đó một bên mua quyền sản 

xuất sản phẩm của một doanh nghiệp khác trên lãnh thổ được cấp giấy phép theo mức phí 

thỏa thuận. Quyền sản xuất sản phẩm này có thể là quyền sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp, bí quyết kỹ thuật. Thông thường, việc thanh toán phí bản quyền được thực hiện căn 

cứ theo số lượng đơn vị sản phẩm được bán ra. Việc cấp giấy phép này có thể mang tính chất 

độc quyền hay không độc quyền và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Trên 

cơ sở việc cấp giấy phép này, người được cấp giấy phép sẽ đầu tư vốn với mức cần thiết để 

bảo đảm cho hoạt động sản xuất được thực hiện có hiệu quả ở nước ngoài. 

 Những ưu thế của phương thức này là doanh nghiệp được cấp giấy phép không phải 

chịu các chi phí phát triển và các loại rủi ro liên quan tới việc mở thị trường nước ngoài. Việc 

cấp giấy phép là sự lựa chọn thích hợp nhất đối với các doanh nghiệp thiếu vốn để phát triển 

các hoạt động sản xuất ở nước ngoài. Ngoài ra, việc cấp giấy phép bản quyền có thể có tính 

chất hấp dẫn nếu một doanh nghiệp không sẵn sàng cam kết cung cấp các nguồn tài chính 

đáng kể cho một thị trường còn xa lạ và thường có sự biến động về chính trị. 

 Những điểm bất lợi của phương thức này thể hiện ở 3 vấn đề. Thứ nhất, doanh nghiệp 

sẽ không kiểm soát chặt chẽ được hoạt động sản xuất, marketing và chiến lược cần thiết để áp 

dụng kinh nghiệm cũng như đặt các cơ sở sản xuất ở địa phương. Hoạt động cấp giấy phép 

thường thu hút người được cấp giấy phép xây dựng các cơ sở sản xuất độc lập. Điều này hạn 

chế việc sản xuất sản phẩm ở địa phương. Do đó, khi các hoạt động sản xuất tăng lên thì việc 

cấp giấy phép có thể không phải là cách thức tốt nhất để thâm nhập thị trường nước ngoài. 

Thứ hai, việc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu có thể đòi hỏi doanh nghiệp phối hợp các nỗ 

lực về mặt chiến lược giữa các nước thông qua việc sử dụng lợi nhuận thu được ở nước này 

để hỗ trợ cho các hoạt động cạnh tranh ở nước khác. Những việc cấp giấy phép sẽ hạn chế 
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khả năng của doanh nghiệp làm việc đó. Một người được cấp giấy phép không cho phép công 

ty đa quốc gia sử dụng lợi nhuận để hỗ trợ cho một người được cấp giấy phép khác hoạt động 

ở một nước khác. Vấn đề thứ ba liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây 

chính là rủi ro liên quan đến việc cấp giấy phép sử dụng bí quyết công nghệ cho các doanh 

nghiệp nước ngoài. Bí quyết công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho nhiều công ty đa quốc gia. 

Hầu hết các doanh nghiệp cố gắng duy trì sự kiểm soát phương thức sử dụng bí quyết của 

mình và doanh nghiệp có thể nhanh chóng mất khả năng kiểm soát công nghệ do cấp giấy 

phép. Nhiều doanh nghiệp đã gặp sai lầm do suy nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được bí quyết 

của mình theo các điều khoản của hiệp định cấp giấy phép. Một doanh nghiệp sản xuất ti vi 

màu của Mỹ đã gặp sai lầm khi cấp giấy phép sản xuất ti vi màu cho các doanh nghiệp Nhật 

Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã nhanh chóng đồng hoá công nghệ và sử dụng nó để 

thâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã làm chủ thị trường 

Mỹ về loại sản phẩm này. 

 Khi thực hiện hoạt động cấp giấy phép bản quyền cần chú ý rằng người cấp giấy phép 

không muốn cung cấp bí quyết mà không có sự bảo đảm thanh toán chi phí và người tiếp 

nhận không muốn trả thù lao nếu bí quyết đó thiếu hữu dụng cho mục đích kinh doanh của 

họ. 

 5.3.2.5. Thâm thị trường thông qua hệ thống đại lý 

 Việc thành lập các đại lý đặc quyền cũng là phương thức mà một doanh nghiệp cấp 

cho một doanh nghiệp khác quyền sử dụng nhãn hiệu và các đối tượng khác. Việc thành lập 

đại lý đặc quyền giống với hoạt  nhập động cấp giấy phép bản quyền ở nhiều khía cạnh khác 

nhau mặc dù việc thành lập các đại lý đặc quyền đòi hỏi nhiều cam kết dài hạn hơn so với 

hoạt động cấp giấy phép. Đồng thời, trong khi hoạt động cấp giấy phép chủ yếu do các doanh 

nghiệp sản xuất thực hiện thì việc thành lập đại lý đặc quyền, người cung cấp sẽ bán các 

quyền hạn chế để sử dụng tên gọi thương mại và nhận tiền trả kỳ vụ hoặc một tỷ lệ lợi nhuận 

từ người tiếp nhận. Khác với hầu hết các hợp đồng cấp giấy phép, người tiếp nhận đồng ý 

thực hiện đúng quy định chặt chẽ giống như cách thức mà họ tiến hành kinh doanh. Chẳng 

hạn nhà hàng McDonald’s đã ký hợp đồng đại lý đặc quyền với một doanh nghiệp nước 

ngoài, nhà hàng này hy vọng rằng doanh nghiệp nước ngoài điều hành các nhà hàng theo 

phương thức giống như cách điều hành các nhà hàng mang tên MacDonld’s ở các nơi khác 

trên thế giới. Ngoài ra, người cung cấp đặc quyền còn có những hoạt động hỗ trợ cho người 

tiếp nhận trong hoạt động kinh doanh lớn hơn mức cam kết trong những trường hợp cần thiết. 

 Những lợi thế của việc thành lập các đại lý đặc quyền giống với những lợi thế của 

việc cấp giấy phép sử dụng bản quyền. Đặc biệt, doanh nghiệp cấp giấy phép đặc quyền chia 

sẻ được các loại chi phí và rủi ro do việc thâm nhập thị trường nước ngoài dựa trên cơ sở của 
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chính mình. Doanh nghiệp được cấp giấy phép đặc quyền phải chịu các loại chi phí và rủi ro 

này. Hơn nữa, do sử dụng phương thức đại lý đặc quyền, một doanh nghiệp dịch vụ có thể 

xuất hiện trên toàn cầu một cách nhanh chóng với chi phí thấp. 

 Những bất lợi của phương thức này ít hơn so với phương thức cấp giấy phép bản 

quyền. Khi việc cấp giấy phép đặc quyền được các doanh nghiệp dịch vụ thực hiện thì cũng 

không có lý do gì để cản trở chúng phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất để học tập kinh 

nghiệm và thành lập các cơ sở sản xuất ở địa phương. Nói cách khác, việc thành lập các đại 

lý đặc quyền có thể cấm doanh nghiệp sử dụng các khoản lợi nhuận thu được ở nước này để 

hỗ trợ cho các hoạt động cạnh tranh ở thị trường khác. 

 Một điểm bất lợi lớn của đại lý đặc quyền là việc kiểm soát chất lượng. Việc ký các 

hợp đồng đại lý đặc quyền có nghĩa là nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ cho khách hàng biết về 

chất lượng của sản phẩm doanh nghiệp. Do đó, việc duy trì chất lượng ở các đại lý đặc quyền 

giống với chất lượng của người cấp giấy phép là vấn đề quan trọng để bảo vệ uy tín và danh 

tiếng của doanh nghiệp. Trên thực tế, nhiều đại lý đặc quyền đã làm giảm chất lượng của dịch 

vụ do đó làm giảm uy tín của doanh nghiệp cấp giấy phép đặc quyền. 

 5.3.2.5. Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp 

 Đầu tư quốc tế là hoạt động di chuyển vốn quốc tế từ nước này sang nước khác nhằm 

mục đích thu lợi nhuận. Việc thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua hình thức đầu tư 

này có những lợi thế nhất định như vượt qua được các hàng rào bảo hộ mậu dịch, khai thác 

được những lợi thế kinh tế đạt được nhờ mở rộng quy mô, khai thác được những ưu đãi của 

Chính phủ, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động rẻ và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm lớn… Nhà đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. 

 Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

 Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc di chuyển vốn từ nước này sang nước khác trong 

đó người chủ sở hữu đồng thời là người sử dụng vốn. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 

được thực hiện thông qua các hình thức khác nhau như hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên 

doanh quốc tế, doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn hoặc đầu tư thông qua việc thực hiện các dự 

án chìa khoá trao tay, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây 

dựng - chuyển giao, kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thành lập các khu công 

nghiệp tập trung, khu chế biến xuất khẩu. Những hình thức sau đây trong đầu tư trực tiếp 

nước ngoài thường được áp dụng phổ biết là: 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh  

Đây là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư nước ngoài góp vốn với đối tác nước sở tại để 

tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật pháp của nước sở tại nhưng không 
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thành lập một pháp nhân mới. Những ưu điểm của hình thức này là các bên cùng góp vốn, 

cùng phối hợp quản lý và điều hành, cùng tham gia phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro, cam 

kết các bên không thật chặt chẽ do đó có thẻ rút lui khỏi thị trường trong thời gian ngắn với 

những thủ tục đơn giản… Hình thức đầu tư này thích hợp với từng vụ việc kinh doanh cụ thể. 

Hạn chế của hình thức này là không khai thác được các thế mạnh của đối tác trong thời gian 

dài, khó tiếp nhận được những dây chuyền công nghệ phức tạp và dễ bị đổ vỡ do cam kết 

lỏng lẻo và thời hạn ngắn. 

Liên doanh quốc tế  

Đây là hình thức đầu tư được sử dụng phổ biến để thâm nhập thị trường nước ngoài. Các bên 

trong nước và nước ngoài cùng góp vốn, quản lý, phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro trên cơ 

sở thành lập một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập. Thời hạn hoạt động của liên 

doanh quốc tế thường kéo dài và cam kết giữa  các bên rất chặt chẽ. Hình thức phổ biến nhất 

trong liên doanh quốc tế hai bên là 50/50 trong đó mỗi bên góp 50% vốn và đội ngũ cán bộ 

quản lý để điều hành hoạt động liên doanh. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp do góp đa số 

vốn vào liên doanh cho nên quyền lực quản lý lớn lơn. 

 Những ưu thế của liên doanh quốc tế thể hiện: 

- Doanh nghiệp có thể thu lợi ích từ hiểu biết về các điều kiện cạnh tranh, văn hoá, 

ngôn ngữ, hệ thống chính trị và hệ thống kinh doanh của nước sở tại từ đối tác địa phương. 

Thông thường, một bên trong liên doanh cung cấp bí quyết công nghệ và sản phẩm còn bên 

nước sở tại cung cấp những kiến thức về marketing và những kiến thức cần thiết về cạnh 

tranh trên thị trường nước sở tại. 

- Doanh nghiệp có thể thu lợi từ việc chia sẻ các loại chi phí và rủi ro khi chi phí phát 

triển và rủi ro do thâm nhập thị trường nước ngoài cao. 

- Các liên doanh quốc tế là sự lựa chọn khả thi khi có các vấn đề về chính trị của nước 

sở tại. Liên doanh quốc tế có đối tác địa phương thường dễ được chấp nhận sự cho phép của 

Chính phủ địa phương hơn và chúng ít bị quốc hữu hoá hơn do có phần vốn đóng góp của đối 

tác nước sở tại. Đối tác sở tại trong liên doanh có thể chi phối đến các quyết định của Chính 

phủ. 

- Những kinh nghiệm quản lý của đối tác này là yếu tố quan trọng để đối tác kia học tập 

nhằm thâm nhập thị trường nước ngoài có hiệu quả hơn. 

Những điểm bất lợi của liên doanh là: 

- Doanh nghiệp tham gia liên doanh có thể gặp rủi ro do không kiểm soát được công 

nghệ trước đối tác nước ngoài do đó rất dễ mất bí quyết công nghệ. 
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- Liên doanh làm cho doanh nghiệp mất đi sự kiểm soát chặt chẽ đối với các chi nhánh 

ở nước ngoài mà các chi nhánh này là nơi cho phép tiếp thu những kinh nghiệm hoặc những 

lợi thế về kinh tế tại địa phương.  

- Các sản phẩm của liên doanh được bán ra có thể làm giảm số lượng sản phẩm được 

xuất khẩu trực tiếp từ thị trường nước chủ nhà. 

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 

Đây là loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn và tài sản. Việc 

thành lập doanh nghiệp này trên thị trường nước ngoài có thể được thực hiện theo hai cách. 

Thứ nhất, doanh nghiệp có thể xây dựng một cơ sở sản xuất mới hoàn toàn ở nước ngoài. Thứ 

hai, doanh nghiệp có thể mua lại một doanh nghiệp đã được thành lập trên thị trường nước 

ngoài và sử dụng nó để khuyếch trương cho sản phẩm của mình. 

 Hình thức này có 3 lợi thế: Thứ nhất, khi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên 

tiềm lực công nghệ thì phương thức này là hình thức được chú trọng do giảm được rủi ro bị 

mất khả năng kiểm soát tiềm lực này. Vì vậy, phương thức này thường được áp dụng đối với 

các doanh nghiệp có công nghệ cao như các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn, 

điện tử và ngành công nghiệp dược phẩm; Thứ hai, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 

ngoài kiểm soát một cách chặt chẽ các hoạt động sản xuất được thực hiện ở các nước khác 

nhau. Đây là yếu tố cần thiết để tham gia vào sự phối hợp có tính chất toàn cầu chẳng hạn 

như sử dụng lợi nhuận ở nước này để hỗ trợ cho hoạt động cạnh tranh ở nước khác; Thứ ba, 

phương thức này tạo điều kiện cho nhà đầu tư gia nhập vào các cơ sở sản xuất địa phương và 

học tập kinh nghiệm một cách thích hợp. Do đó, một doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn có thể 

chuyên môn hoá trong việc sản xuất một hoặc một số bộ phận sản phẩm ở một nước sau đó 

trao đổi để lấy một số bộ phận sản phẩm được sản xuất ở các chi nhánh doanh nghiệp đặt ở 

một số nước khác trong mạng lưới toàn cầu của doanh nghiệp. Việc thiết lập mạng lưới sản 

xuất toàn cầu đòi hỏi mức độ kiểm soát cao đối với hoạt động của từng chi nhánh. Các cơ sở 

sản xuất này phải chấp nhận một phương thức ra quyết định có tính chất tập trung chẳng hạn 

như phải sản xuất như thế nào, số lượng bao nhiêu và theo giá cả nào để giao cho các cơ sở 

sản xuất tiếp theo. Các phương thức khác như cấp giấy phép bản quyền hoặc liên doanh 

thường không chấp nhận cách làm như vậy. 

 Bên cạnh những lợi thế trên, phương thức này có những điểm bất lợi nhất định. 

Doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn là cách thức thâm nhập thị trường khá tốn kém. Doanh 

nghiệp thực hiện phương thức này phải chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro khi đặt các cơ sở sản 

xuất trên thị trường nước ngoài. Các loại rủi ro này sẽ ít hơn nếu doanh nghiệp thành lập chi 
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nhánh ở trong nước. Ngoài ra, còn có nhiều vấn đề liên quan đến việc cố gắng thích hợp với 

những nền văn hoá khác nhau ở các nước khác nhau. 

 Đầu tư gián tiếp 

 Đầu tư thông qua thị trường chứng khoán  

 Đây là phương thức thâm nhập trong đó doanh nghiệp tiến hành mua cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán ở một thị trường khác. Doanh nghiệp có thể không mua cổ phần đến 

mức khống chế theo quy định của luật pháp nước sở tại. Trong quá trình hoạt động doanh 

nghiệp có thể tăng vốn góp thông qua việc phát hành cổ phiếu. Phương thức này có thể gặp 

nhiều rủi ro song là một phương thức thâm nhập thích hợp với những nước có thị trường 

chứng khoán phát triển. Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần có chiến lược chống rủi ro thông 

qua việc áp dụng phương thức kinh doanh chứng khoán thích hợp hoặc đa dạng hoá hoạt 

động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. 

 Cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

 Việc cung cấp ODA là việc cung cấp các khoản vốn hỗ trợ không hoàn lại và hỗ trợ 

hoàn lại với lãi suất ưu đãi của các Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức chuyên 

môn của Liên Hợp quốc. Nguồn ODA thường được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ cán cân 

thanh toán, thực hiện các dự án hoặc chương trình phát triển. Các nước cung cấp ODA là 

những nước có tiềm lực lớn về tài chính do đó thường có khả năng đầu tư ra nước ngoài. Việc 

cung cấp nguồn ODA tạo điều kiện để thúc đẩy các nước này đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Nhật Bản là một nước thường sử dụng nguồn ODA để thâm nhập thị trường nước ngoài. Đây 

là một kiểu thâm nhập thị trường nước ngoài mang đặc thù Nhật Bản. Điều này đã tạo cho 

Nhật Bản thâm nhập rất sâu vào nhiều thị trường được coi là rất khó khăn dưới nhiều góc độ. 

 Những lợi thế của việc cung cấp ODA thể hiện: 

- Đối tác nước ngoài tham gia sâu vào các dự án và chương trình phát triển ở nước sở 

tại do đó hiểu biết khá đầy đủ về thị trường nước sở tại về chính trị, luật pháp, kinh tế, văn 

hoá, thị trường và nguồn lực. 

- Khai thác được những ưu đãi của Chính phủ và chính quyền địa phương về nhiều mặt 

như giấy phép kinh doanh, thuê đất, giải phóng mặt bằng hoặc các dự án có khả năng tạo ra 

lợi nhuận lớn cũng như giúp đỡ giải quyết nhanh chóng các loại thủ tục hành chính. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài giành ưu thế so với các người cạnh 

tranh. 

- Khai thác được sự ủng hộ của nhân dân địa phương nơi có dự án đầu tư trực tiếp. 
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- Nước cung cấp ODA có thể áp đặt các điều kiện có lợi cho mình và các điều kiện này 

có thể gắn với hoạt động đầu tư trực tiếp. 

- Chính phủ nước tiếp nhận thường phải chịu chấp nhận nhiều ràng buộc bất lợi do cần 

nguồn ODA để phục vụ cho nhiều mục đích phát triển khác nhau. Nguồn này còn tiềm ẩn các 

khoản nợ nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp của nước cung cấp ODA có những lợi thế 

nhất định khi mặc cả để tiến hành các hoạt động thâm nhập trên thị trường nước tiếp nhận. 

Những hạn chế của phương thức này là: 

- Phải có nguồn ODA để cung cấp cho nước sở tại và trong nhiều trường hợp phải cung 

cấp theo đúng quy hoạch của nước sở tại. 

- Chiến lược cung cấp ODA phải gắn với đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Các doanh nghiệp phải có khả năng đầu tư ra nước ngoài để tận dụng những ưu thế do 

việc cung cấp ODA tạo ra. 

 5.3.2.6. Thực hiện marketing quốc tế  

 Việc thực hiện chiến lược marketing quốc tế là một giải pháp khai thác các nguồn lực 

trong nước và ngoài nước về tài nguyên, tài chính, công nghệ, nhân lực và thị trường. Các 

doanh nghiệp có chiến lược marketing quốc tế tiến hành thâm nhập thị trường nước ngoài 

thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường ngoài nước. Chiến lược 

marketing quốc tế tạo sức mạnh tổng hợp cho doanh nghiệp. Chiến lược marketing quốc tế 

bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược quảng 

cáo, khuyếch trương sản phẩm. Những lợi thế của việc thực hiện chiến lược này là: 

- Hình thành bước đi và lựa chọn hình thức kinh doanh, mặt hàng thâm nhập thích hợp 

cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn. 

- Khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài. 

- Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

- Đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo chiều sâu. 

- Hình thành phương án liên doanh, liên kết lâu dài với các đối tác. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược marketing quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện 

tốt công tác dự báo, dự đoán thị trường thế giới và phải có những giải pháp thực hiện thích 

hợp. Nếu chất lượng công tác dự báo, dự đoán thị trường thấp thì có thể dẫn đến tình trạng 

thất bại cho doanh nghiệp hoặc tốn kém nhiều chi phí để điều chỉnh chiến lược. 

Ngoài những phương thức thâm nhập trên, doanh nghiệp còn có thể thâm nhập thị trường 

thông qua thị trường ngoại hối. Đây là phương thức mà các doanh nghiệp tham gia vào việc 
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mua bán các loại ngoại tệ để thu lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá hối đoái cả về không gian và 

thời gian. Khi một đồng tiền lên giá, doanh nghiệp nên có chiến lược giữ đồng tiền đó lại và 

ngược lại, khi một đồng tiền có xu hướng giảm giá, doanh nghiệp có thể tìm cách để bán 

đồng tiền đó ra. 

TÓM TẮT 

CÂU HỎI THỰC HÀNH 
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CHƯƠNG 6: LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ 

MỞ ĐẦU 

6.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỐI TÁC KINH DOANH 

 Trong kinh doanh thương mại quốc tế, tiến hành kinh doanh trong một thời kỳ nhất 

định cần phải có kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế (International trade plans). Kế 

hoạch này bao gồm việc lựa chọn thị trường muc tiêu, đối tác kinh doanh và phương án kinh 

doanh trên thị trường đó.  

6.1.1.  Nghiên cứu thị trường mục tiêu trong kinh doanh thương mại quốc tế  

 Trong kinh doanh thương mại quốc tế, để xác định thị trường mục tiêu cần phải tiến 

hành nghiên cứu thị trường, xếp hạng các thị trường và lựa chọ thứ tự ưu tiên cho từng thị 

trường. 

 Hai  phương pháp nghiên cứu thị trường: (1) Nghiên cứu gián tiếp (Desk Study) nhằm 

thu thập các thông tin thứ cấp (Secondry information); (2) Nghiên cứu trực tiếp (Field Study) 

nhằm thu thập các thông tin sơ cấp (Primary information). 

  Nội dung nghiên cứu thị trường: 

-  Dự báo tổng cầu và tổng cung của khách hàng; 

-  Giá hàng hoá/ dịch vụ xuất/ nhập khẩu; 

-  Luật, đặc biệt là các luật liên quan đến xuất nhập khẩu: Luật Thơng mại. Luật 

Chống bán phá giá (Mỹ, EU.), Luật Cạnh tranh công bằng (Nhật), Luật Thuế đối kháng (Hoa 

kỳ); 

-  Vấn đề vận tải: các hãng vận tải, cước phí trung bình, các thông lệ vận tải, v.v... 

-  Văn hoá kinh doanh, văn hoá tiêu dùng, tập quán thương mại. 

  Đánh giá thị trường tiềm năng của doanh nghiệp: Phương pháp phổ biến là cho điểm 

theo các tiêu thức nghiên cứu thị trường  

  Xếp hạng thị trường để có chiến lược kinh doanh ổn định, lâu dài và tìm ra các 

phương thức thâm nhập thị trường phù hợp. 

6.1.2. Lựa chọn đối tác trong kinh doanh xuất nhập khẩu 

 Việc lựa chọn một đối tác để tiến hành kinh doanh thương mại quốc tế cần căn cư trên 

nhiều tiêu thức dựa trên mối quan hệ kinh doanh và sự hiểu biết, sự phù hợp về mục tiêu và 

chiến lược kinh doanh. Dưới đây là một số tiêu chí cụ thể cần quan tâm khi lựa chọn một đối 

tác kinh doanh trong kinh doanh thương mại quốc tế: 

- Tư cách kinh doanh và pháp nhân của đối tác 
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- Năng lực của đối tác: 6 “M”: Money, Material supply, Manufacture, Management, 

Manpover, Marketing 

- Uy tín của đối tác trên thị trường 

- Quan điểm của đối tác kinh doanh với bạn hàng Việt Nam: Thiết lập quan hệ lâu 

dài hay theo thương vụ 

 Khi lựa chọn đối tác Cần nắm được các thông tin: 

-  Lịch sử doanh nghiệp, chất lượng và các thông tin cơ bản về cán bộ chủ chốt của 

doanh nghiệp; 

-  Đối tác có nhân sự được đào tào, cơ sở vật chất và nguồn lực cho hoạt động kinh 

doanh không? 

-  Doanh số bán/ mua hiện tại? 

-  Tồn kho hiện tại của đối tác? 

-  Đối tác bán sản phẩm nhập khẩu của doanh nghiệp theo phương thức nào? (bán 

lẻ, bán buôn hoặc bán thẳng cho khách hàng nội địa?) 

-  Đối tác đã có bạn hàng nào (người cạnh tranh) tại quốc gia của doanh nghiệp 

không? 

- Các vùng/ các quốc gia bạn hàng đang bán sản phẩm của doanh nghiệp? 

-  Khách hàng của đối tác kinh doanh là ai? 

-  Đối tác đã xuất bản các catalogue giới thiệu sản phẩm chưa? 

-  Lực lượng bán hàng của đối tác? 

6.2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINHD DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

 Phương án kinh doanh thương mại quốc tế là một chương trình hành động của doanh 

nghiệp nhằm xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa/ dịch vụ vào một thị trường nhất định với đối tác 

cụ thể. Phương án kinh doanh thương mại quốc tế cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu/nhập 

khẩu với những chỉ tiêu cụ thể cho thấy tính khả thi của phương án. Kết cấu của một phương 

án kinh doanh thương mại quốc tế bao gồm xác định mục tiêu, xác định thị trường và sản 

phẩm, tính toán các chỉ tiêu và đề xuất việc thực thi phương án và giải pháp. 

6.2.1. Xác định mục tiêu, thị trường và sản phẩm.  

 Các mục tiêu của phương án kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp nghiệp 

bao gồm thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường; Xuất khẩu được hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập 

khẩu được hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; Doanh thu và lợi 

nhuận; v.v. 
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 Các mục tiêu đó đạt được thông qua xác định rõ thị trường, đối tác và hệ sản phẩm 

đáp ứng cho thị trường và đối tác đó. 

 Xác định sản phẩm đáp ứng thị trường mục tiêu và đối tác cần phải dựa vào cách phân 

loại và danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế. Đó là phân loại: HS, SITC, SIC và phân 

loại dịch vụ theo WTO. 

 Hệ thống HS phân chia sản phẩm theo 6 chữ số (6 digits) dựa vào sự mô tả sản phẩm. 

Hai chữ số đầu thể hiện chủng loại sản phẩm rộng, hai chữ số tiếp theo thể hiện một loại sản 

phẩm và hai chữ số cuối cùng thể hiện loại sản phẩm chi tiết. 

 Hệ thống HS sắp xếp các nhóm chữ số theo trật tự số tự nhiên. Hộp 4.1. thể hiện cỏch 

phõn loại hàng húa của dàn Violin theo hệ thống HS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phân loại theo hệ thống HS dựa vào cách mô tả sản phẩm chi tiết nhất, nếu không mô 

tả được chi tiết sản phẩm (vì có những loại sản phẩm mới không phân loại được) thì quay lại 

với cách mô tả khai quát hơn. 

 Hệ thống HS cũng tương tự như hệ thống phân loại sản phẩm B của Hoa Kỳ (U.S. 

Schedule B commodity identification system). Hệ thống phân loại sản phẩm B của Hoa Kỳ 

sử dụng cho phân loại hàng hoá xuất khẩu của Hoa Kỳ và để thống kê số liệu từ các nhà cạnh 

tranh nội địa (khi cần phải xác định các thông số để áp dụng các hàng rào thương mại quốc 

tế). Hệ thống phân loại sản phẩm B của Hoa Kỳ mô tả sản phẩm theo 10 chữ số, sáu chữ số 

đầu theo mã số của hệ thống HS và bốn chữ số sau mô tả chi tiết hơn các loại sản phẩm  xuất 

khẩu. 

Hộp 4.1: Ví dụ về mã số HS 6 chữ số của Đàn Violin là 

920210. 

Mã số 

HS 

Mô tả sản phẩm 

92 Nhạc cụ; phụ tùng và linh kiện nhạc 

cụ; v.v...  

9202 Nhạc cụ có dây, đàn ghi ta, đàn 

violine, đàn hạc, v.v… 

920210 Các loại nhạc cụ có dây sử dụng cần 

kéo dây (vĩ cầm, ...)  
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 Hệ thống mã hàng hoá SITC đợc sửa đổi và bổ sung lần thứ ba có cơ cấu tơng tự nh 

hệ thống HS. Các chữ số của hệ thống SITC dựa trên nguyên tắc mỗi một chữ số thể hiện sự 

mô tả sản phẩm theo mức độ chi tiết tăng dần.  

 Hộp 4.2. cho thấy một thí dụ về phân loại hàng hóa theo hệ thống SITC của sản phẩm 

sữa chất béo thấp là 02212, chúng ta có thể thấy các chữ số này cho thấy sự mô tả sản phẩm 

từ khái quát đến chi tiết nhất. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Phân loại hàng hoá theo hệ thống công nghiệp tiêu chuẩn (The Standard Industrial 

Classification - SIC) là hệ thống phân loại của Hoa Kỳ. Hệ thống phân loại này được sử dụng 

để phân loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chế biến tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp thường sử 

dụng hệ thống phân loại SIC để nghiên cứu thị trường và thu thập các thông tin về các sản 

phẩm chế biến của Hoa kỳ tương tự các sản phẩm chế biến ở các khu vực thị trường khác. Hệ 

phống phân loại SIC được xây dựng để phân tích sản xuất nội địa và các sản phẩm chế biến 

trong thống kê kinh tế của Hoa Kỳ. Hệ thống phân loại SIC bao gồm 4 chữ số và mỗi một 

chữ số mô tả một ngành, một nhóm cơ bản và một nhóm sản phẩm của một ngành công 

nghiệp cụ thể. Các sản phẩm của một ngành (The Division), được ký hiệu từ A đến J, là 

những loại sản phẩm khái quát. Các nhóm sản phẩm cơ bản (The Major Group), được ký hiệu 

từ 1 đến 99, là những nhóm  sản phẩm cụ thể hơn của một ngành. Mỗi một nhóm sản phẩm 

bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm công nghiệp (Industry Group), được ký hiệu từ 1 đến n. 

Hộp 4.2: Phân loại sản phẩm sữa theo hệ thống SITC  

SITC 

co

de 

Mô tả hàng hoá  

0 Thực phẩm và động vật sống 

02 Sản phẩm bơ sữa và trứng gia cầm 

022 Sữa và kem, sản phẩm sữa khác với bơ và pho 

mát 

0221 Sữa (kể cả sữa không kem) và kem, không cô 

đặc hoặc có đờng 

02212 Sữa có chất béo tính theo tỷ trọng trên 1% 

nhng không quá 6% 
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Trong mỗi một nhóm sản phẩm công nghiệp lại bao gồm một hoặc nhiều loại sản phẩm  được 

phân chia chi tiết hơn. 

6.2.2. Phân tích các chỉ tiêu của phương án kinh doanh thương mại quốc tế   

 Sau khi xác định thị trường, đối tác và sản phẩm, để khẳng định tính khả thi của 

phương án kinh doanh thương mại quốc tế, cần phải tính toán và đưa ra các chỉ tiêu để khẳng 

định tính khả thi của phương án. 

 Doanh thu kinh doanh thương mại quốc tế: Doanh thu kinh doanh thương mại quốc 

tế là chỉ tiêu thu nhập ngoại tệ xuất khẩu hay thu nhập nội tệ bán hàng nhập khẩu. Chỉ tiêu 

này còn được goi là tổng thu nhập, là tích số giữa giá hàng hóa và số lượng hàng hóa xuất 

khẩu hoặc nhập khẩu. 

  Chi phí kinh doanh thương mại quốc tế: Chi phí kinh doanh thương mại quốc tế là 

tổng số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện phương án xuất khẩu (tính bằng nội tệ) 

hoặc tổng chi phí nhập khẩu (tính bằng ngoại tệ). Số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để xuất 

khẩu hoặc nhập khẩu còn bao gồm cả chi phí cơ hội (nếu có) hoặc chi phí sử dụng vốn 

 Tỷ suất ngoại tệ kinh doanh thương mại quốc tế: Tỷ suất ngoại tệ trong kinh doanh 

thương mại quốc tế cho thấy hiệu quả và tính khả thi của phương án xuất khẩu/ nhập khẩu. 

Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh doanh thu và chi phí bỏ ra để thực hiện kinh doanh 

thương mại quốc tế.   

 Công thức tính tỷ suất ngoại tệ trong kinh doanh thương mại quốc tế như sau: 

 Trường hợp bán (xuất khẩu): 

 

  

 

 

 Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu cho thấybỏ ra bao nhiêu nội tệ thực hiện kế họach xuất 

khẩu sẽ thu được một đơn vị ngoại tệ. Nếu so sánh tỷ suất này với tỷ giá hối đoái hiện hành 

sẽ cho thấy có thể xuất khẩu được hàng hóa hay không. 

 Trường hợp mua (nhập khẩu): 

 

 

 

Tỷ suất 

ngoại tệ 

xuất khẩu  

Tổng chi phí xuất 

khẩu (nội tệ) 

Doanh thu xuất 

khẩu (ngoại tệ) 

= 

Tỷ suất 

ngoại tệ 

nhập khẩu  

Doanh thu bán 

hàng nhập khẩu 

(nội tệ) 

Tổng chi phí nhập 

khẩu  (ngoại tệ) 

= 



 96 

 

 

  

 

 Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu cho thấy bỏ ra một ngoại tệ nhập khẩu hàng hóa sẽ thu 

được bao nhiêu nội tệ khi bán hàng trên thị trường nội địa. Nếu so sánh với tỷ giá hối đoái 

hiện hành sẽ cho thấy doanh nghiệp có nên thực hiện phương án nhập khẩu hay không. 

 Giá hoà vốn trong kinh doanh thương mại quốc tế: Giá hòa vốn là mức giá xuất 

khẩu hoặc nhập khẩu bù đắp được các khoản chi phí bỏ ra và là cơ sở để quyết định thực hiện 

hay không thực hiện phương án xuất khẩu/ nhập khẩu dưới góc độ hiệu quả kinh doanh trực 

tiếp 

 Trường hợp xuất khẩu: Giá hòa vốn biểu hiện ra là giá tối thiểu xuất khẩu (tính bằng 

ngoại tệ), nghĩa là doanh nghiệp xuất khẩu với mức giá đó thì thu nhập ngoại tệ xuất khẩu đủ 

bù đắp chi phí xuất khẩu tính theo nội tệ. Công thức tính như sau: 

 

 

 

 

  

 Trường hợp nhập khẩu: Giá hòa vốn nhập khẩu được hiểu là giá tối đa nhập khẩu về 

đến cảng hoặc địa điểm đích tại nước nhập khẩu. Theo điều kiện thương mại quốc tế 

(Incoterms), giá tối đa nhập khẩu là giá tính theo điều kiện giao hàng thuộc nhóm C và nhóm 

D. Chỉ tiêu này cho thấy giá bán hàng nhập khẩu phải bù đắp được giá tối đa nhập khẩu (giá 

hòa vốn) và những chi phí phát sinh sau thời điểm giao hàng. Công thức tính: 

  

 

 

 

 Xác định lãi/ lỗ của phương án kinh doanh thương mại quốc tế: Mức lãi/ hoạch lỗ 

được quyết định bởi mức giá xuất khẩu hoặc nhập khẩu thỏa thuận được khi ký hợp đồng và 

giá hòa vốn dự kiến.  

Giá xuất khẩu 

hòa vốn 

(ngoại tệ) 

Tổng chi phí xuất 

khẩu (nội tệ) 

Tỷ giá hối đoái 

= 

Giá nhập khẩu 

hòa vốn 

(ngoại tệ) 

Tổng thu nhập bán 

hàng nhập khẩu 

(nội tệ) 

Tỷ giá hối đoái 

= - 

Tổng chi phí sau 

thời điểm giao 

hàng (nội tệ) 

Tỷ giá hối đoái 
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 Cần lưu ý rằng mức lãi/ lỗ dự kiến sẽ còn phụ thuộc vào những chi phí phát sinh trong 

khi thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu hoặc nhập khẩu mà khi tính toán phương án 

chưa dự kiến hết. Lãi/ lỗ dự kiến sẽ là cơ sở để các nhà kinh doanh thương mại quốc tế đưa ra 

quyết định kinh doanh. 

 Các chỉ tiêu trên có thể tính toán cho một đơn vị hàng hóa xuất nhập khẩu, cho một 

phương án kinh doanh hoặc tính theo các kỳ phương án kinh doanh thương mại quốc tế.  

6.2.3. Xác định cầu, cạnh tranh và nguồn xuất khẩu/ nhập khẩu của doanh 

nghiệp. 

- Xác định tổng lượng cầu của thị trường: 

- Đánh giá thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu 

- Phương thức xuất/ nhập khẩu và hệ thống phân phối  

- Các bước hành động: (1) Xác định thị trường thâm nhập; (2)  Xác định thị trường kế 

tiếp; (3) Các hoạt động marketing. 

- Ngân sách cho xuất/ nhập khẩu 

- Đánh giá phương án xuất/ nhập khẩu 

6.2.4. Các giải pháp thực hiện phương án kinh doanh thương mại quốc tế 

TÓM TẮT 

CÂU HỎI THỰC HÀNH 

Lãi/ lỗ của 

kế hoạch kinh 

doanh thương 

mại quốc tế  

Tổng thu nhập 

kinh doanh thương 

mại quốc tế  

= - Giá hòa 

vốn 
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Phụ lục: THUẬT NGỮ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  

 Từ viết tắt Thuật ngữ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

A A/C 

AWB 

A/N 

A/P 

A/R 

ASPA 

A/V 

 

A/B 

Account 

Air Way Bill  

Air Consignment Note 

Arrival Notice  

Authority Purchase, 

Authority to Pay  

All Risk 

As Soon As Possible  

Ad Valorem  

Tài khoản 

Vận đơn hàng không 

Giấy gửi hàng 

Thông báo tàu đến cảng 

Ủy thỏc mua 

Ủy thỏc thanh toỏn  

Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro 

Sơm nhất có thể 

Thuế quan theo giỏ trị hàng húa  

B BOF 

B/B 

BBS 

 

B/E 

B/L 

BLADVI 

 

BT 

BTN 

 

BWT 

Basic Ocean Freight 

Bid Bond  

British Standard Specification  

Bill of Exchange  

Bill of Lading  

Bill of lading Advice  

 

Berth Term  

Brussels Tariff Nomenclature  

Bonded Warehouse Transaction  

Chăng vận tải chính 

Bảo lónh dự thầu 

Phõn loại tiờu chuẩn Anh Quốc 

Hối phiếu 

Vận đơn đường biển 

Vận đơn đường biển cấp trước 

Điều kiện tàu chợ 

Tên gọi thuế quan theo hiệp ước 

Brussels 

Mua hàng tại kho cú ký quỹ 

C CAD (C/D) 

CAR 

 

Cash Against Documents 

Credit Approval  

Request  

Cubic Meter 

Trả tiền đổi chứng từ 

Tớn dụng cú xỏc nhận 
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CBM 

CCC 

 

CFR 

CFR.c 

CFS  

Cont.FR 

cft 

C/I 

Cons. In 

CBR 

CI 

C.I. 

C & I 

CIF 

CIF.c 

 

CIF.e 

 

CIF.i 

 

CIP 

CIQ 

 

CISG 

 

 

The Customs Cooperation 

Council  

Cost and Freight  

Cost, Freight and Commission  

Container Freight Station  

Container Freight Rate  

Cubic Ton 

Commercial Invoice  

Consular Invoice 

Commodity Box Rate 

Certificate of Insurance 

Certificate Inspection  

Cost and Insurance 

Cost, Insurance and Freight  

Cost, Insurance, Freight and 

Commission  

Cost, Insurance, Freight and 

Exchange  

Cost, Insurance, Freight and 

Interest  

Carrige and Insurance Paid to ~  

Customs, Immigration, 

Quarantine 

UN Convention on Contracts 

for the International Sale of 

Goods (Vienna Convention) 

Complete Know-down 

Class Rate/ Commodity 

Classification Rate 

Container Load Plan  

 

Cutting Making Product  

Cutting, Making, Trimming 

Một khối 

Hội đồng hợp tác hải quan 

 

Tiền hàng và cước phí 

Tiền hàng, cước phí và hoa hồng 

Bói để container đó nhận chuyờn chở 

Cước container 

Tấn vuụng 

Hóa đơn thương mại 

Hóa đơn lónh sự 

Cước trọn container chứa một loại 

hàng 

Chứng nhận bảo hiểm 

Chứng nhận kiểm nghiệm hàng húa 

Tiền hàng và phớ bảo hiểm 

Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 

Giỏ CIF và hoa hồng cho trung gian 

 

Giá CIF và phí chuyển đổi tiền 

 

Giỏ CIF và lói suất chiết khấu hối 

phiếu 

 

Phớ vận tải và bảo hiểm đó trả đến .... 

Hải quan, di trỳ và kiểm dịch 

 

Công ước của Liên hợp quốc về hợp 

đồng mua bán quốc tế (Công ước 
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CKD 

CR/CCR 

 

CLP 

 

CMP 

CMT 

 

C/O 

COCOM 

 

COD 

C.O.O.C 

 

C/P 

CP 

CPT 

CQD 

CR 

3C's 

 

CTD 

CTL 

CTO 

CTS 

CWO 

CY 

 

Certificate of Origin  

Coordinating Committee for 

Export Control to Communist  

Cash on Delivery  

Contract with Oil and/or Other 

Cargo 

Voyage Charter Party 

Certificate Posting  

Carriage Paid to ….  

Customary Quick Despatch 

Courier Receipt 

Characters, Capacity, Capital 

 

Combined Transport Document  

Constructive Total Loss  

Combined Transport Operator  

Central Terminal Station 

Cash With Order  

Container Yard  

Container Freight Station  

CFS charges 

Viên) 

 

Linh kiện đồng bộ 

Cước phân theo bậc hàng 

 

Kế hoạch xếp container lờn tàu 

Sản phẩm may mặc gia cụng 

Gia công theo phương thức mua 

nguyờn liệu, bỏn thành phẩm dệt may 

 

Chứng nhận xuất xứ 

UB hợp tác kiểm soát xuất khẩu đối 

với các nước Cộng sản 

Trả tiền khi giao hàng 

Hợp đồng tàu chở dầu/ và hàng hóa 

khác 

 

Hợp đồng thuê tàu chuyến 

Chứng nhận gửi hàng 

Cước phí đó trả đến ...... 

Thưởng thông quan nhanh 

Hóa đơn chuyên chở 

Đặc điểm tàu, công suất và thuyền 

trưởng 

Chứng từ vận tải đa phương thức 

Tổng tổn thất kết cấu 

Nghiệp vụ vận tải đa phương thức  

Bói tập kết hàng trung tõm 
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CFS 

CFS 

charges 

Tiền giao theo lệnh 

Bói container 

Trạm đóng hàng vào container 

Cước chở hàng lẻ 

D D/A 

DAF 

D/D 

dd ; D/d 

DPR 

DDP 

 

DDU 

 

DEQ 

DES 

dem 

D/M 

D/O 

D/P 

DP 

D/R 

D/W 

Dzs 

Document Against Acceptance  

Delivery at Frontier  

Document Draft 

days after date 

Defered Payment Rate  

Delivered Duty Paid  

 

Delivered Duty Unpaid  

 

Delivered Ex Quay  

Delivered Ex Ship  

demurrage  

Despatch Money  

Delivery Order  

Document against Payment  

Duty Paid  

Dock Receipt  

Dock Warrant  

Dozens 

Chấp nhận thanh toán đổi chứng từ 

Giao hàng biờn giới 

Hối phiếu chứng từ 

Ngày tiếp theo 

Cước hàng chậm 

Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan 

đó nộp 

Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan 

chưa nộp 

Giao hàng tại cầu cảng 

Giao hàng tại tàu 

Phạt chậm tàu 

Tiền thưởng (do xếp/dỡ hàng nhanh) 

Lệnh giao hàng 

Trả tiền đổi chứng từ  

Thuế đó nộp 

Hóa đơn sữa chữa 

Bảo lónh sữa chữa 

Tỏ 

E EC 

ECAFE 

 

 

European Community  

Economic Commission for Asia 

and Far East 

European Currency Unit  

Export Declaration  

Cộng đồng Châu Âu 

UBKT Châu Á và Cận Đông 

 

Đơn vị tiền tệ Châu Âu 
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ECU 

 

ED 

 

E/D 

EDI 

 

EFTA 

 

EIR 

 

E/L 

E/P 

Escrow 

A/C 

ETA / ETD 

 

 

EXIM 

Bank 

 

EXW 

 

Expiry Date  

Electronic Data Interchange  

European Free Trade 

Association  

Equipment Interchange Receipt 

Export Licence  

Export Permit  

Escrow Account 

 Expected Time Arrival / 

Expected Time Departure  

 Export -Import Bank  

  

Ex Works  

Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu  

Ngày đến hạn 

Trao đổi dữ liệu điện tử 

Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu 

Hóa đơn mua bán thiết bị 

Giấy phộp xuất khẩu 

Cho phộp xuất khẩu  

Tài khoản escrow 

Thời gian đến cảng/ thời gian khởi 

hành (dự kiến) 

Ngõn hàng xuất nhập khẩu  

Giao hàng tại nơi sản xuất  

F FAQ 

 

FAS 

 

FCA 

Fair Average Quality  

  

Free Alongside Ship  

 

Free Carrier  

 

Chất lượng hàng hóa trung bỡnh khỏ 

Giao hàng dọc mạn tàu 

Giao hàng cho người vận tải  

Cước trọn container chứa nhiều mặt 

hàng 

Hàng xếp đầy container 
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FAK 

 

FCL 

 

FCR 

 

FEU 

 

FF 

FI 

FO 

FIO 

FOA 

 

FOB 

FOB.c 

 

 

FOR 

FOT 

FPA 

 

FPAAC 

 

 

FPAEC 

Freight All Kinds Rate 

Full Container Load   

 

Forwarder's Cargo Receipt 

 Forty Feet Equivalent Units 

 Feeder Freight 

 Free In 

Free Out 

Free In and Out  

FOB Airport  

Free on Board  

Free on Board and Commission  

 

 

Free on Rail 

Free on Truck  

Free from Particular Average  

Free from Particular Average 

American Conditions  

Free from Particular Average 

English Conditions  

Full Cellular Container ship 

(Lift on - lift off) 

Hóa đơn của người giao nhận 

40ft3 ~ một container loại trung 

Chăng vận tải phụ 

Điều kiện miễn xếp 

Điều kiện miễn dỡ 

Điều kiện miễn xếp dỡ 

Giao hàng lờn boang mỏy bay 

Giao hàng lờn tàu 

Giá FOB công thêm hoa hồng cho 

trung gian ở nước xuất khẩu 

Giao hàng lờn toa tàu 

Giao hàng lờn ụ tụ 

Điều kiện bảo hiểm miễn tổn thất 

riêng 

Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo 

điều kiện của Hoa Kỳ 

Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo 

điều kiện của Anh 

Tàu container tổ ong Lift On - Lift 

Off 
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LO - LO 

G G/A 

GATT 

 

GS 

 

GCR 

GMQ 

 

GSP 

 

GSTP 

 

 

 

GR 

General Average  

General Agreement on Tariff & 

Trade 

General cargo ship 

 

General cargo rate  

Good Merchantable Quality  

Generalized System of 

Preference  

Global System of Trade 

Preference among Developing 

Countries  

Groupage Rate 

Tổn thất chung 

Hiệp ước chung về thuế quan và mậu 

dịch 

Tàu chở hàng bỏch húa (tàu chợ) 

Cước hàng bách hóa  

Chất lượng hàng hóa mua bán tốt 

Hệ thống thuế quan ưu đói phổ cập 

Hệ thống ưu đói thương mại toàn cầu 

giữa các nước đang phát triển  

Cước theo nhóm 

H HAWB 

 

HS 

House Airway Bill 

 

Harmonized Commodity 

Description and Coding System  

Vận đơn hàng không phụ 

Hệ thống mó số và mụ tả hàng húa 

hài hũa (thường gọi là "Hệ thống hài 

hũa) 

I IATA 

 

IBRD 

 

 

International Air Transport 

Association  

International Bank for 

Reconstruction and 

Development 

 

Hiệp hội vận tải hàng khụng quốc tế  

Ngõn hàng quốc tế tỏi thiết và phỏt 

triển (Nay là Ngõn hàng thế giới) 

Chứng nhận nhập khẩu 

Chứng nhận giám định 
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I/C 

 

I.C 

ICAR 

 

ICCI 

 

 

ICC 

 

ICD 

 

 

ID 

 

I/L 

INCOTER

MS 

 

IOF 

 

IOP 

 

I/P 

IQ  

ISO 

Import Certificate; 

 

Inspection Certificate  

Individual Credit Approval 

Request 

International Chamber of 

Commerce and Industry 

Institute Cargo Clause  

Inland Container Depot 

 

Import Declaration  

 

Import Licence  

International Commercial 

Terms  

Irrespective of  Franchise  

Irrespective of Percentage  

Insurance Policy  

Import Quota  

International Standardization 

Organization  

International Labour 

Organization  

Chứng minh tài chớnh cỏ nhõn 

Phũng thương mại và cụng nghiệp   

 

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa (Của 

Anh) 

Điểm khai báo hàng xuất nhập khẩu 

(Cảng cạn) 

Tờ khai hàng nhập khẩu  

Giấy phộp nhập khẩu  

Điều kiện thương mại quốc tế 

Nhượng quyền bất chấp ........... 

Theo tỷ lệ phần trăm không tính đến 

.... 

Hợp đồng bảo hiểm 

Hạn ngạch nhập khẩu 

Tổ chức Tiờu chuẩn Quốc tế 

 

Tổ chức Lao động Quốc tế  
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ILO 

L L/A 

Lay/Can 

 

 

 

LAFTA 

 

lb(s) ; lb 

L/C 

LCL 

 

L/G 

L/I  

LIBOR 

 

 

L.S  

 

L/T 

Letter of Authority  

Lay days and Cancelling date 

 

 

Latin American Free Trade 

Area  

pound(s), Libra 

Letter of Credit  

Less than Container Load  

Letter of Guarantee  

Letter of Indemnity  

London-Interbank-Offered 

Rate. 

 

Locus Sigilli=Place of the Seal  

Long Ton  

Thư ủy thác 

Thời gian tàu nằm tại cảng để xếp/dỡ 

hàng và ngày hết hạn xếp/ dỡ 

Khu vực thương mại tự do Mỹ Latinh 

Pound/ libo (454gr) 

Thư tín dụng 

Gửi hàng không đủ một container 

Chứng thư bảo lónh 

Chứng thư bồi thường 

Lói suất cho vay trờn thị trường liên 

ngân hàng London 

Nơi kẹp chỡ (Vị trớ gắn niờm phong) 

Tấn dài 

M M.AWB 

 

M/F 

 

MFN 

Master Air Way Bill  

 

Manifest  

 

Most Favoured Nation Clause  

Vận đơn chủ (hàng khụng) 

Bảng liệt kờ hàng húa giao lờn tàu 

Qui chế tối huệ quốc 

 

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải 
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MIP 

 

MID 

 

M 

M/L 

M/R ; MR 

M/T 

Mt 

MT 

MTD 

 

Marine Insurance Policy  

Manufacture's ID 

 

Minimum 

More or Less  

Mate's Receipt  

Mail Transfer 

Metric Ton 

Measurement Ton 

Multi-transport Document 

Tờ khai hàng gia cụng nhập khẩu  

Cước tối thiểu 

Hơn/ kém 

Hóa đơn thuyền phó 

Chuyển tiền bằng thư 

Metric tấn 

Tấn một 

Chứng từ vận tải đa phương thức  

N Neutral 

AWB 

NTB 

Neutral Air Way Bill 

Non-Tariff Barrier  

Vận đơn trung lập 

Hàng rào phi thuế quan  

O ODCY 

 

OEM 

 

OP 

Off Dock Container Yard 

Original Equipment 

Manufacturing  

Open Policy  

Bói container ngoài bến 

 

Gia cụng thiết bị gốc 

 

Hợp đồng bảo hiểm mở (Hợp đồng 

bảo hiểm bao) 

P PAR 

P/A 

 

 

PA 

Pakage Rate 

Power of Attorney  

 

 

Particular Average  

Piece  

Cước gộp toàn chặng 

Quyền được ủy nhiệm (quyền hành 

động với tư cách là người thụ ủy) 

Tổn thất riờng 

Chiếc (cỏi) 
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PCS 

P/L 

 

PL 

PR 

PSI 

Packing List  

 

Paperless 

Post Receipt 

Pre-Shipment Inspection  

Bảng lệt kờ hàng húa trong kiện, 

trong thựng 

Khụng bằng giấy 

Hóa đơn bưu điện 

Giám định trước khi giao hàng 

O QC 

Q/D 

Quality Control  

Quick Despatch  

Kiểm soát chất lượng 

Thưởng nóng 

R RFWD 

 

RORO   

 

ROD 

 

Rain & Fresh Water Damage  

Roll on-Roll Off Traffic 

Rust, Oxidation, Discoloration 

Tổn thất do mưa và rừ rệt 

Tàu chở container Roll On – Roll Off 

 

Tổn thất do ghỉ, ễxy húa, bạc màu 

S Semi-cont. 

ship 

S/D 

SDR 

 

SCR 

SF 

SITC 

 

SKD 

S/N 

S/O 

S.P.A 

Semi-container ship 

Shipping Date  

Special Drawing Rights  

Special Cargo Rate 

Square Feet  

Standard International Trade 

Classification  

Semi Knock-Down 

Shipping Note  

Shipping Order  

Specified Particular Average  

Strikes, Riots, and Civil 

Commotions Clause  

Shipping Request  

Sinking, Standing, Burning and 

Tàu bỏn container 

Ngày giao hàng 

Quyền rút vốn đặc biệt 

 

Cước hàng đặc biệt 

Feet vuụng 

Phõn loại hàng húa quốc tế  

Linh kiện bán đồng bộ 

Thụng bỏo giao hàng 

Lệnh giao hàng 

Tổn thất riêng đặc biệt 

 

Điều kiện tổn thất do đỡnh cụng, bạo 
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SR & CCC  

 

 

S/R;SHPRE

Q 

SSBC 

 

 

S/T 

SWIFT 

Collision 

 

Short Ton  

Society Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication  

loạn và hành vi dõn sự 

Yờu cầu giao hàng 

Tổn thất do chỡm, mắc cạn,chỏy, 

đâm va vao nhau 

Tấn ngắn 

Mạng thanh toỏn liờn ngõn hàng toàn 

cầu 

 

T T/C 

TVC 

 

TEU 

 

T/B 

 

 

Third party 

B/L 

 

TL 

TLO 

 

 

T.B/H 

Traveller's Cheque 

 Time Volume Contract 

Twenty Feet Equivalent Unit 

Term of a bill~Currency of a 

bill/tenor of a bill 

Third party bill of lading 

Total Loss  

Total Loss only 

 

 

Touched bill of health ~ Bill of 

health 

Theft, Pilferage & Non-delivery  

 

Trade bill 

Transhipment bill of 

lading/Local B/L 

Treasury bill 

Sộc du lịch 

Cước theo khối lượng container 

chuyên chở 

0 Ft3 

 

Thời hạn lưu thông hối phiếu 

 

Vận đơn cho bên thứ ba (B/L cho bên 

giao hàng) 

Tổn thất toàn bộ 

Chỉ xem xột tổn thất toàn bộ 

Giấy chứng nhận sức khỏe nghi vấn 

Tổn thất do trộm, ăn cắp và không 

giao hàng 

Hối phiếu thương mại 

Vận đơn chuyển tải/ Vận đơn địa 

phương 
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TPND 

 

 

Trade Bill 

Transhipme

nt B/L 

T.bill 

 

 

 

TR 

T/S Bank 

 

TS L/C 

 

TT 

T.T.B 

 

T.T.S 

 

 

 

Trust Receipt  

Transferable Bank 

 

Transferable L/C  

 

Telegraphic Transfer 

Telegraphic Transfer Buying 

Rate. 

Telegraphic Transfer Selling 

Rate  

Trái phiếu kho bạc (Chứng khoán 

ngăn hạn của chính phủ (Ở Hoa Kỳ) 

Tớn thỏc 

Thư tín dụng ngân hàng chuyển 

nhượng 

Thư tín dụng chuyển nhượng 

Chuyển tiền bằng điện 

Tỷ giá điện hối mua 

 

Tỷ giá điện hối bỏn 

U Unclean 

B/H 

 

Unclean 

B/L 

 

Undue.b 

 

Unclean bill of health 

 

Unclean bill of lading 

 

Undue bill 

 

Uniform Commercial Code 195  

Uniform Customs and Practice 

Giấy chứng nhận vệ sinh khụng hoàn 

hảo 

Vận đơn không hoàn hảo 

Hối phiếu chưa đến hạn 

Luật thương mại quốc tế 195 

Qui tắc thông nhất về thực hành thư 

tín dụng chứng từ 

Ủy ban của Liờn hợp quốc về Luật 



 113 

UCC 

 

UCP 

 

 

UNCITRA

L 

for Document Credit 

UN Commission on 

International Trade Law 

thương mại quốc tế  

V VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng 

W WA 

WAIOP 

 

 

WA 3PCT 

 

W/SRCC 

 

 

 

WTC 

 

WD 

WWD 

 

WWDSHE

XUU 

 

 

With Average  

With Average Irrespective of 

Percentage  

With Average 3percent 

War, Strikes, Riots and Civil 

Commotions  

 

World Trade Center 

 

Working days 

Weather Working Days  

Weather Working Day Sunday 

and Holiday Excepted, Unless 

Used 

Weather Working Day Sunday 

and Holiday Excepted, Even if 

Used 

Cú tổn thất riờng 

Có tổn thất riêng theo tỷ lệ phần trăm 

không giám định 

Cú tổn thất riờng 3% 

 

Cú bảo hiểm rủi ro chiến tranh, biểu 

tỡnh, bạo loạn và cỏc hành vi dõn sự 

Trung tâm thương mại thế giới 

Ngày làm việc 

Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết 

 

Ngày làm việc theo điều kiện thời 

tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ cú làm 

khụng tớnh.  

Ngày làm việc theo điều kiện thời 

tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ có làm 

không tính. 
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WWDFHE

X EIU 

 

 

Y YAR York Antwerp Rules of General 

Average 

Luật Antwerp về tổn thất chung 

 

 


