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YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
➢ Hiểu được nội dung của kinh doanh TMQT: Môi

trường, thị trường, sản phẩm; chiến lược; phương án

kinh doanh.

➢ Phân tích và đánh giá được mức độ tác động của môi

trường kinh doanh TMQT.

➢ Hiểu tổng thể về thị trường quốc tế và thị trường khu

vực

➢ Phân tích, đánh giá và nhận biết khả năng thâm nhập

của hàng hóa, dịch vụ Việt nam vào một số thị trường

khu vực cụ thể

➢ Hiểu tổng thể về thị trường sản phẩm hàng hóa và

dịch vụ



YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC (tiếp)
➢ Phân tích, đánh giá và nhận biết khả năng thâm nhập

của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam vào thị trường thế

giới.

➢ Hình thành kiến thức và kỹ năng phát triển thị trường

theo chiều rộng và chiều sâu.

➢ Xây dựng được chiến lược đưa một loại sản phẩm

thâm nhập một thị trường cụ thể.

➢ Xây dựng được một phương án kinh doanh TMQT

cho một sản phẩm cụ thể (giả định)



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NỘI DUNG:

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

1.1.2. Đặc trưng của kinh doanh thương mại quốc tế

1.2. NỘI DUNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

QUỐC TẾ

1.2.1. Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế

1.2.2. Thị trường kinh doanh thương mại quốc tế

1.2.3. Chiến lược kinh doanh và phương thức thâm nhập

thị trường

1.2.4. Phương án kinh doanh thương mại quôc tế



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1/ Hiểu được bản chất và đặc trưng của kinh doanh

TMQT;

2/ Nắm vững các hoạt động của kinh doanh TMQT và

giải thích được mối quan hệ giữa các hoạt động này.



CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ KHÁI NIỆM

✓ 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 là các doanh nghiệp từ qui mô nhỏ, vừa

đến các doanh nghiệp đa quốc gia, các tập đoàn

kinh doanh lớn



CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ ĐẶC TRƯNG

ĐẶC 

TRƯNG 

CỦA 

KINH 

DOANH 

TMQT

▪ Khối lượng hàng hóa và dịch vụ mua bán lớn

▪ Cơ cấu hàng hóa mua bán

▪ Hàm lượng vật chất của sản phẩm

▪ Phương thức kinh doanh thương mại quốc tế: 

▪ Tính chuyên môn hoa cao

▪ Tác động của tiến bộ khoa học công nghệ

▪ Thương mại điện tử

▪ Hiệu quả kinh doanh thương mại quốc tế



CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ NỘI DUNG KINH DOANH TMQT

Môi trường kinh doanh TMQT

(Chương 2)

Thị trường kinh doanh TMQT

Thị trường quốc tế và

thị trường khu vực

(Chương 3)

Thị trường sản phẩm

(Chương 4)

Chiến lược kinh donh TMQT

(Chương 5)

Lập phương án kinh doanh TMQT

(Chương 6)



Câu hỏi thực hành

1.1.Giải thích bản chất của kinh doanh TMQT? Lấy một

thí dụ để phân tích minh họa.

1.2. Phân tích các đặc trưng của Kinh doanh TMQT?

Với các thông tin thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp, bạn

hãy chứng minh tính chuẩn xác của các đặc trưng đó.

1.3. Mô tả nội dung kinh doanh TMQT? Nêu rõ mối

quan hệ giữa các hoạt động kinh doanh TMQT.



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NỘI DUNG:

2.1. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

2.1.1. Môi trường quốc tế

2.1.2. Phân loại môi trường kinh doanh thương mại quốc tế
2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

QUỐC TẾ

2.2.1.Môi trường tự nhiên

2.2.2. Môi trường chính trị - luật pháp

2.2.3. Môi trường kinh tế 

2.2.4. Môi trường xã hội - văn hoá

2.2.5. Môi trường cạnh tranh
2.3. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG KINH TẾ QUỐC TẾ 



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1/ Hiểu được môi trường kinh doanh TMQT

2/ Phân tích được các nhân tố của môi trường kinh

doanh TMQT (Môi trường PEST; môi trường tự nhiên;

môi trường cạnh tranh)

3/ Bước đầu vận dụng để phân tích môi trường kinh

doanh TMQT cụ thể (EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa

Kỳ, v.v.)

4/ Phân tích được tác động của các nhân tố môi trường

đến kinh doanh TMQT của một doanh nghiệp, một

ngành hàng.



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.1. MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

❖ Môi trường kinh doanh TMQT

✓ Khái niệm: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 nghệ, 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 nghiệp. Nó đòi hỏi

các doanh nghiệp 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 tác động.

==> Thí dụ



✓ Đặc điểm của môi trường kinh doanh TMQT

▪ Có tính lan tỏa: 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

▪ Mang tính toàn cầu

▪ Rất đa dạng

▪ Thay đổi nhanh

▪ Kiểm soát và không kiểm soát được



❖ Phân loại môi trường kinh doanh TMQT

✓ Theo phạm vi lãnh thổ

✓ Theo các yếu tố cấu thành

✓ Theo mức độ cạnh tranh

✓ Theo chức năng hoạt động

✓ Theo chức năng kinh doanh



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chính trị - Luật pháp
Môi trường vi mô

(5 nhân tố của M. Porter)M
ô
i

tr
ư

ờ
n
g

tự
n
h
iê

n
Môi trường 

Chính trị - Luật 

pháp

Môi trường 

Kinh tế

Môi trường

Xã hội - văn hóa

Môi trường 

Công nghệ



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ
Tìm ra và xác định

chính xác các nhân

tố cơ bản có ảnh

hưởng đến hoạt

động KDTMQT
❖ Mục tiêu

của phân

tích môi

trường

KDTMQT

Dự báo xu

hướng vận

động của các

nhân tố môi

trường

KDTMQTNắm bắt

được sự thay

đổi của các

nhân tố môi

trường

THÍCH ỨNG VỚI

MÔI TRƯỜNG: Điều

chỉnh chiến lược và

hoạt động phù hợp

với môi trường nhằm

đạt hiệu năng cao nhất



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ

Chỉ ra được

những cơ hội

kinh doanh

❖ Yêu cầu

của phân

tích môi

trường

KDTMQT

Chỉ ra khả

năng nội tại

của doanh

nghiệp

Chỉ ra những

thách thức

của môi

trường

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.



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ PHÂN

TÍCH MÔI

TRƯỜNG

TỰ

NHIÊN

Điều kiện

thời tiết

Nguồn tài

nguyên tự

nhiên

Các loại

sinh vật và

thực vật
Vị trí địa lý, 

đất đai, bờ

biển, 



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ PHÂN TÍCH MÔI

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Hệ thống

chính trị

Những rủi

ro chính trị

Tịch thu

hành chính

Những qui 

định không

mong đợiNhững cản

trợ hoạt

động kinh

doanh

Định hình

chiến lược

chính trị

Hiểu được

chức năng

của các

chính phủ

Thiết lập một

qui trình định

hình CL chính trị



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

❖ PHÂN TÍCH MÔI

TRƯỜNG LUẬT PHÁP

Hệ thống

chính trị

Những rủi

ro chính trị

Tịch thu

hành chính

Những qui 

định không

mong đợiNhững cản

trợ hoạt

động kinh

doanh

Định hình

chiến lược

chính trị

Hiểu được

chức năng

của các

chính phủ

Thiết lập một

qui trình định

hình CL chính trị



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Môi trường 
kinh tếNền kinh tế chỉ huy

Trình độ phát triển kinh tế

Hệ thống kinh tế
Thể chế kinh tế

Liên kết kinh tế
quốc tế

Nền kinh tế thị trường

Nền kinh tế hỗn hợp

Khu vực mậu dịch 
tự do, liên minh 
thuế quan, thị 

trường chung, liên 
minh tiền tệ, liên 

minh kinh tế

Hiệp định song phương
Hiệp định đa phương

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 



Môi trường 
văn hóa - xã hội

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tôn giáoNgôn ngữ



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

01

02

03

Các doanh nghiệp cạnh tranh với ai và phải hiểu rõ 
người cạnh tranh với mình.

Cạnh tranh bằng giá cá
Cạnh tranh bằng nâng cao chất lượng lao động

Cạnh tranh bằng cung ứng dịch vụ
Cạnh tranh bằng quan hệ khách hàng
Cạnh tranh bằng xúc tiến thương mại

Mô hình 05 nhân tố của M. Porter (cạnh tranh cùng 
ngành, khách hàng, nhà cung ứng, người cạnh tranh 

tiềm tàng, sản phẩm thay thế.

Môi trường cạnh tranh



CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.3. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG KINH TẾ QUỐC TẾ

Hoạt động 

Mục tiêu 

• Mở rộng tiêu thụ 

• Tìm và sử dụng được nguồn lực nước

ngoài

• Đa dạng hoá 

Ảnh hưởng

Môi trường bên ngoài

• Luật pháp

• Kinh tế

• Chính trị

• Văn hoá

• Cạnh tranh

Hoạt động 

• Xuất, nhập khẩu 

• Vận chuyển 

• Cấp giấy phép kinh

doanh

• Đại lý đặc quyền 

• Hợp đồng quản lý 

• Đầu tư trực tiếp, gián tiếp

• Xây dựng và chuyển giao

Chức năng 

• Sản xuất 

• Marketing 

• Kế toán

• Tài chính

• Nhân sự

Môi trường cạnh tranh

Môi trường bên ngoài

• Luật pháp

• Kinh tế

• Chính trị

• Văn hoá

• Cạnh tranh

Phương tiện 

Tác động chi phối

Ảnh hưởng



CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

NỘI DUNG:

3.1. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

3.1.1. Khái niệm thị trường quốc tế

3.1.2. Đặc điểm của thị trường quốc tế
3.2. THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

3.2.1. Khái niệm thị trường khu vực

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

3.3.2. Thị trường Liên minh châu Âu (EU)

3.3.3. Thị trường ASEAN



CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1. Thị trường quốc tế và đặc điểm của thị trường quốc tế?

Trên cơ sở nghiên cứu thị trường quốc tế, Anh/chị hãy đánh

giá khả năng xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt

Nam ra thị trường quốc tế?

2. Thị trường khu vực và đặc điểm của thị trường khu vực?

Thị trường khu vực và đặc điểm của thị trường khu vực

Bắc Mỹ? Trên cơ sở nghiên cứu thị trường khu vực Bắc

Mỹ, Anh/chị hãy phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu

một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam vào khu vực thị

trường này?



CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

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.

❖ 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.
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3.1. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

3.1.2. Đặc điểm của thị trường quốc tế

Tốc độ tăng trưởng của thương

mại "vô hình” nhanh hơn tốc độ

tăng trưởng của thương mại "hữu

hình".

ĐẶC    ĐIỂM

Cơ cấu của các mặt hàng buôn bán

trong thương mại quốc tế có

những thay đổi sâu sắc.

Phạm vi và phương thức cạnh

tranh của nền thương mại thế giới

ngày càng được mở rộng.

Thị trường tài chính- tiền tệ

thế giới phát triển mạnh.

Chu kỳ sống của từng loại

sản phẩm ngày càng được

rút ngắn.

Các hoạt động

thương mại quốc tế

ngày càng phát triển.

Thể chế phục vụ cho

các hoạt động thương

mại này ngày càng

được hoàn thiện.
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3.2. 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.

❖ 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.
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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.
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3.3. MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

3.3.2. Thị trường Liên minh Châu Âu (EU)

❖ 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.

❖ Các nước thành viên EU 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.
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3.3. MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

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. 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...

❖ 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.
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NỘI DUNG:
4.1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM

4.1.1. Khái quát và phân loại thị trường sản phẩm

4.1.2. Đặc trưng của thị trường sản phẩm

4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.1. Thị trường hàng dệt - may

4.2.2. Thị trường giầy dép

4.2.3. Thị trường hàng thủy sản

4.2.4. Thị trường gạo

4.2.5. Thị trường sức lao động thế giới

4.2.6. Thị trường phần mềm thế giới

4.2.7. Thị trường dầu mỏ

4.3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

4.3.1. Những vấn đề cơ bản của thị trường toàn cầu

4.3.2. Xu hướng vận động thị trường toàn cầu



YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1. Thị trường sản phẩm và đặc điểm của thị trường sản

phẩm?

2. Một số thị trường loại hàng hóa chủ yếu và các đặc

điểm?

Thị trường dệt may và đặc điểm của thị trường dệt may?

Trên cơ sở nghiên cứu thị trường dệt may, Anh/chị hãy

phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu mặt hàng dệt

may của Việt Nam?

3. Triển vọng của thị trường toàn cầu?

CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM
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4.1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM

4.1.1. Khái quát và phân loại thị trường sản phẩm

4.1.2. Đặc trưng của thị trường sản phẩm
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.1. Thị trường hàng dệt - may

S

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.

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.

Các sản phẩm dệt may là

một trong những sản phẩm

được bảo hộ chặt chẽ.
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

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.

Việc tiêu dùng sản phẩm giầy dép phụ thuộc
nhiều vào các yếu tố khác nhau

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....
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.3. Thị trường thủy sản

❖ 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.

❖ Nhu cầu thế giới về thuỷ sản tăng mạnh trong những năm gần đây vì tốc độ tăng dân

số cao, thu nhập của dân cư được cải thiện đáng kể và do sự thay đổi thói quen của

người tiêu dùng.

❖ Nhập khẩu thủy sản của các nước phát triển có tỷ trọng rất cao.
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.4. Thị trường gạo

❖ 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.

❖ Xu hướng tiêu dùng gạo có giảm đi và thay vào đó là bột mì.

❖ Thị trường gạo trên thế giới có những biến động nhất định về cơ cấu nhu cầu và nguồn

cung cấp.

❖ 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.

❖ 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.
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.5. Thị trường sức lao động

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

Cơ cấu lao động của các

nước này có sự chuyển

đổi cơ bản. Tỷ lệ lao

động chất lượng cao tăng

lên. Tỷ lệ lao động giản

đơn giảm xuống.
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

4.2.6. Thị trường phần mềm

Hàm lượng lao động trí tuệ cao

Nhân bản dễ 

dàng, dễ bị 

mất bản 

quyền

Năng suất 

tính theo 

doanh số/đầu 

người

Càng rẻ càng 

tố, phải vượt 

qua ngưỡng 

chất lượng

Chu kỳ sống 

của sản phầm 

ngày cành rút 

ngắn

Xu hướng 

miễn phí

Tính toàn 

cầu, cạnh 

tranh quyết 

liệt

Đầu tư cho 

R&D rất lớn

Bán sản phẩm 

trên mạng là 

chủ yếu
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4.2. THỊ TRƯỜNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA CHỦ YẾU

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.

❖ Trong điều kiện thị trường dầu mỏ biến động phức tạp, 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 những cơ hội trong kinh doanh nhằm đối phó với những biến động trên thị

trường mặt hàng chiến lược này.
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4.3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

4.3.1. Những vấn đề cơ bản của thị trường toàn cầu

❖ Thứ nhất, thương mại sẽ được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

❖ Thứ hai, thương mại điện tử là loại hình thương mại phổ biến. 

❖ 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.

❖ Thứ năm, các công ty xuyên quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các

hoạt động thương mại toàn cầu. 

❖ 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. 

❖ 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. 
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4.3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

4.3.2. Xu hướng vận động của thị trường toàn cầu



CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ

PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.1. CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ

TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.2.1. Khái niệm và vai trò chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế

5.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh trên thị trương quốc tế

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 thương mại quốc tế

5.2.2. Tổ chức thực hiện chiến lược

5.3. CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.3.1. Nghiên cứu phát triển thị trường quốc tế

5.3.2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1. Hiểu được khái niệm về chiến lược, phân loại chiến lược

kinh doanh trong thị trường quốc tế?

2. Nắm vững và vẫn dụng việc xây dựng và thực hiện chiến

lược kinh doanh trên thị trường thế giới?

3. Phân loại và vận dụng các phương thức thâm nhập thị

trường quốc tế?



CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ

PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.1. CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

QUỐC TẾ

5.2.1. Khái niệm và vai trò chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế

1

2

4

5

3 6

Khái niệm: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.

Vai trò:

Xây dựng định hướng phát triển của toàn 

bộ doanh nghiệp và các bộ phận 

Chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu, 

cơ hội và thách thức 

Đưa các hoạt động kinh doanh thương 

mại của doanh nghiệp vào nền nếp và có 

trật tự

Tạo ra tiêu điểm để quy tụ, liên kết và phát 

huy các thế mạnh của doanh nghiệp

Hình thành triết lý kinh doanh và văn hoá 

doanh nghiệp 

Là điều kiện để các doanh nghiệp hội nhập 

và liên kết có hiệu quả và môi trường kinh 

doanh thường xuyên biến động
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.1. CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

QUỐC TẾ

5.2.2. Phân loại chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế

PHÂN 
LOẠI

QUÁ TRÌNH XÂY 
DỰNG VÀ THỰC 

HIỆN CHIẾN 
LƯỢC

Chiến lược dự định

Chiến lược hiện thực

PHẠM VI VÀ 
CẤP ĐỘ TÁC 

ĐỘNG

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược của các đơn vị kinh 
doanh chiến lược

Chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược chức năng

Chiến lược quốc tế
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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 thương mại quốc tế

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)

Ma trận SWOT



CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ

PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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 thương mại quốc tế

Ma trận cạnh tranh 05 nhân tố của M. Porter

Sự đe doạnh của 
người tiềm tàng 
mới vào thị trường

Khả năng mặc cả 
của người cung cấp

Khả năng mặc cả 
của khách hàng

Sự đe dọa của các 
sản phẩm thay thế

Cường độ cạnh 
tranh của nội bộ 
ngành
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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 thương mại quốc tế

Các phương pháp dự đoán môi trường

❖ Phương pháp ngoại suy

❖ Phương pháp chuyên gia

❖ Phương pháp xu hướng liên hệ

❖ Phân tích tác động lan truyền

❖ Xây dựng hồ sơ trạng thái doanh nghiệp
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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 thương mại quốc tế

So sánh các thị trường để lựa chọn thị trường thích hợp

Thị phần 
Tăng trưởng thị trường

Cao Thấp

Cao Ngôi sao (*) Bò sữa ($)

Thấp Dấu hỏi (?) Yếu kém (X)

MÔ HÌNH BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

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 thương mại quốc tế

MÔ HÌNH CHUỐI GIÁ TRỊ

Các hoạt

động hỗ trợ

Cơ sở nguồn nhân lực

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
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.2. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

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. 

04

03

02

01 Cụ thể hoá mục tiêu chiến lược

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
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.3. CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.3.1. Nghiên cứu phát triển thị trường quốc tế
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

PHÂN 
LOẠI

XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Liên doanh quốc tế

GIA CÔNG QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

HỢP ĐỒNG LICENSE

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

Đầu tư qua thị trường chứng khoán

Hỗ trợ phát triển chính thức ODA
MARKETING QUỐC TẾ

5.3. CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

5.3.2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế
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PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

1. Mô hình BCG dùng để phân tích vị thế hiện tại của doanh nghiệp

và sản phẩm trên thị trường kinh doanh thương mại quốc tế. Anh/chị

hãy giải thích cách sử dụng mô hình BCG và sử dụng để phân tích vị

thế hiện tại của một doanh nghiệp với những sản phẩm mà doanh

nghiệp đó kinh doanh trên thị trường quốc tế theo sự hiểu biết của anh

chị?

2. Ma trận SWOT được sử dụng khi phân tích các yếu tố bên trong và

bên ngoài doanh nghiệp làm cơ sở cho xây dựng chiến lược kinh

doanh thương mại quốc tế như thế nào? Anh/chị hãy chọn một doanh

nghiệp (theo sự hiểu biết của mình) và sử dụng ma trận SWOT để

phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp đó khi

kinh doanh thương mại quốc tế?
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3. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế?

Theo anh/chị, trong các phương thức thâm nhập thị

trường quốc tế, phương thức nào quan trọng nhất

đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?

4. Mô hình chuỗi giá trị được sử dụng để xác định

một cách có hệ thống các thế mạnh và điểm yếu của

doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh

thương mại quốc tế. Hãy giải thích về mô hình đó

và lấy một doanh nghiệp (theo sự hiểu biết của

anh/chị) để phân tích minh hoạ?



CHƯƠNG 6: LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỐI TÁC KINH DOANH

6.1.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu trong kinh doanh thương mại quốc tế

6.1.2. Lựa chọn đối tác trong kinh doanh xuất nhập khẩu

6.2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.2.1. Xác định mục tiêu, thị trường và sản phẩm

6.2.2. Phân tích các chỉ tiêu của 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

6.2.4. Các giải pháp thực hiện phương án kinh doanh thương mại quốc tế
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YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC:

1. Hiểu được khái niệm về nghiên cứu thị trường và vận

dụng thực tế trong chọn đối tác kinh doanh?

2. Nắm vững nội dung lập phương án kinh doanh thương

mại quốc tế?
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6.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỐI TÁC KINH DOANH

6.1.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu trong kinh doanh thương mại quốc tế

❖ 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

▪ Vấn đề vận tải: các hãng vận tải, cước phí trung bình, các thông lệ vận tải

▪ Văn hoá kinh doanh, văn hoá tiêu dùng, tập quán thương mại
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6.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỐI TÁC KINH DOANH

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.

❖ Một số tiêu chí cụ thể:

▪ Tư cách kinh doanh và pháp nhân của đối tác;

▪ 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.
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6.2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

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.

❖ 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.
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6.2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.2.2. Phân tích các chỉ tiêu của phương án kinh doanh thương mại quốc tế

04030201

Doanh thu kinh 

doanh thương 

mại quốc tế

Tỷ suất ngoại tệ 

kinh doanh thương 

mại quốc tế

Tỷ suất ngoại tệ 

kinh doanh thương 

mại quốc tế

Giá hoà vốn trong kinh 

doanh thương mại quốc tế
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6.2. LẬP 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



CHƯƠNG 6: LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.2. LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.2.4. Các giải pháp thực hiện phương án kinh doanh thương mại quốc tế


