
CHƢƠNG 3 

MÔI TRƢỜNG KINH DOANH 

Số tiết: 04 tiết (4LT) 

A. Mục tiêu: Người học cần đạt được những mục tiêu sau 

1. Kiến thức 

- Thông hiểu các khái niệm về môi trường kinh doanh, quản trị môi trường 

kinh doanh; 

- Trình bày được các loại môi trường kinh doanh. 

2. Kỹ năng 

- Giải thích được các chiến lược quản trị môi trường kinh doanh; 

- Giải thích được các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt 

động kinh doanh các doanh nghiệp nước ta hiện nay. 

3. Thái độ: chăm chỉ nghiên cứu tài liệu phục vụ môn học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: 

[1] Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Giáo trình Quản trị kinh 

doanh (Tập I), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2] Học viện Tài chính (2013), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nhà xuất 

bản Tài chính, Hà Nội; 

[3] TS. Đàm Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2013), Giáo trình 

Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội. 

2. Ngƣời học: Đọc trước nội dung kiến thức về khái niệm và các loại môi 

trường kinh doanh, các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến quản trị 

kinh doanh, các chiến lược quản trị kinh doanh. 

C. Nội dung bài giảng 

3.1. Khái lƣợc về môi trƣờng kinh doanh 

3.1.1. Khái niệm môi trƣờng kinh doanh 

Môi trường kinh doanh là tổng thể các yếu tố, các nhân tố (bên ngoài và bên 

trong) vận động tương tác lẫn nhau, tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp.  



Môi trường kinh doanh là giới hạn không gian mà ở đó doanh nghiệp tồn tại 

và phát triển. 

3.1.2. Các loại môi trƣờng kinh doanh 

a. Môi trƣờng kinh tế quốc dân (vĩ mô) 

- Bối cảnh kinh tế 

Sự hưng thịnh của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện 

kinh tế. Nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước đang ở đà phát triển với tốc 

độ cao sẽ như một bánh đà khổng lồ kéo doanh nghiệp vào vòng phát triển, 

ngược lại, khi nền kinh tế ở giai đoạn phát triển chậm chạp hoặc tiểu phát sẽ tác 

động tiêu cực đến sự phát triển của mỗi doanh nghiệp hoạt động trong đó. 

Đây là một yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của các nhà quản trị. Sự 

tác động của các yếu tố môi trường này có tính chất trực tiếp và năng động hơn 

so với một số yếu tố khác của môi trường tổng quát. 

Các chỉ tiêu thể hiện về bối cảnh kinh tế gồm: Tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP), lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, các biến động trên thị trường chứng 

khoán… 

- Bối cảnh chính trị và pháp lý 

Môi trường này bao gồm: luật pháp, các chính sách và cơ chế của nhà nước 

đối với nghành kinh doanh. Nhà quản trị phải lưu ý tới các yếu tố trên nhằm tiên 

đoán những thay đổi quan trọng về chính trị trong nước, khu vực và trên thế giới 

để có những quyết sách đúng đắn trong kinh doanh. Chúng ta có thể xem xét 

một số khía cạnh ảnh hưởng của môi trường chính trị đến hoạt động của doanh 

nghiệp. Chẳng hạn, mối quan tâm hàng đầu của nhà nước được thể hiện trong sự 

thay đổi của luật kinh doanh là bảo vệ các doanh nghiệp, nhưng đồng thời nó lại 

kích thích tính chất cạnh tranh và giữ thái độ trung gian khi phải đối phó với 

những xung đột trong cạnh tranh. Điều này bắt buộc mỗi doanh nghiệp muốn 

tồn tại phát triển phpải biết bám chặt hành lang pháp luật để hành động. 

Sự ổn định chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, vì rủi ro do 

môi trường chính trị là rất lớn. Khi chính phủ thay thế nhau có thể dẫn đến 

những thay đổi đáng kể về chính sách kinh tế, như chính phủ có thể quốc hữu 

hoá, tịch thu tài sản, ngăn cấm di chuyển ngoại tệ hoặc can thiệp vào chính sách 

tài chính tiền tệ. 

- Bối cảnh xã hội 

Môi trường xã hội bao gồm những vấn đề liên quan đến dân số học và sự 

phân chia các giai tầng xã hội, các vấn đề về văn hóa… Những thay đổi dân số 



và xã hội có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới và thậm chí cho sự gia 

tăng hoặc trong một số trường hợp đóng cửa một số doanh nghiệp đang tồn tại. 

Các xu hướng xã hội có ảnh hưởng to lớn theo cách thức mà các nhà lãnh 

đạo các doanh nghiệp khi quản trị nhân viên của họ, khi lựa chọn loại sản phẩm 

hoặc dịch vụ cung cấp cho xã hội cũng như khi doanh nghiệp phân tích các tác 

động của chúng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Bối cảnh đạo đức 

Bối cảnh đạo đức có quan hệ với hành vi đạo đức của các cá nhân và các 

doanh nghiệp. Khi ra quyết định, các nhà quản trị cần phải biết phân biệt giữa 

“tốt” và “xấu”. Theo nghĩa chung nhất, các quy tắc đạo đức được định nghĩa là 

những gì người ta cần phải làm và những gì người ta không được phép làm. 

Chúng tạo ra những giá trị và những niềm tin của mọi thành viên bên trong và 

bên ngoài doanh nghiệp. 

- Bối cảnh công nghệ 

Hầu như tất cả các hàng hoá sản phẩm được tạo ra hiện nay đều gắn liền với 

những thành tựu khoa học kỹ thuật -công nghệ. Có thể nói rằng, chúng ta đang 

sống trong thời kỳ kỹ thuật công nghệ phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng 

doanh nghiệp nào nắm vững kỹ thuật - công nghệ và sớm ứng dụng nó vào sản 

xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó tồn tại và phát triển. 

Kỹ thuật - công nghệ với tư cách là một bộ phận của môi trường kinh doanh 

bên ngoài tác động đến doanh nghiệp trên hai mặt: 

Thứ nhất, công nghệ bên ngoài tác động đến doanh nghiệp thông qua công 

nghệ bên trong. Đó chính là tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật thể hiện 

thông qua phát minh, ứng dụng chúng vào cuộc sống đã làm cho công nghệ bên 

trong của doanh nghiệp nhanh chóng lạc hậu. Doanh nghiệp nào kinh doanh 

trong các nghành, các lĩnh vực có sự đổi mới công nghệ cao thì sẽ dễ rơi vào 

tình trạng lạc hậu về công nghệ. 

Thứ hai, công nghệ làm xuất hiện các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, đó là 

những đối thủ kinh doanh các sản phẩm có thể thay thế sản phẩm mà doanh 

nghiệp đang kinh doanh. Công nghệ phát triển càng nhanh thì chu kỳ sống của 

sản phẩm càng ngắn. 

- Bối cảnh quốc tế 

Ngày nay, người ta đã phá bỏ các rào chắn về thương mại quốc tế, tự do trao 

đổi sản phẩm và dịch vụ giữa các nước đã trở thành hiện thực và dễ dàng hơn 

bao giờ hết. Bối cảnh toàn cầu hóa tạo ra sức ép mới đối với các nhà quản trị 

Việt Nam trong kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát doanh nghiệp của 

mình ở phạm vi thế giới hơn là chỉ dừng lại phạm vi trong nước như trước đây. 



Toàn cầu hóa đưa đến nhiều tác động khác nhau vào nền kinh tế bản địa: 

+ Trao đổi một số lượng lớn sản phẩm và dịch vụ giữa các nước; 

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã thể hiện một sự gia tăng lớn nhất; 

+ Sự gia tăng liên tục của các công ty đa quốc gia. 

- Những đối tác bên ngoài có liên quan 

+ Cộng đồng 

+ Các tổ chức hành pháp 

+ Các hiệp hội nghề nghiệp 

+ Các nhóm bảo vệ lợi ích đặc biệt 

+ Phương tiện truyền thông 

+ Các nhóm dân tộc thiểu số 

b. Môi trƣờng ngành (vi mô) 

- Sự cạnh tranh giữa người bán 

Mỗi doanh nghiệp tự củng cố để đạt tới một phần thị trường lớn hơn và tạo 

ra lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Tất cả mọi người bán làm việc trong cùng 

một thị trường nhất định đều mong muốn có được sự trung thành của cùng hoặc 

thậm chí một nhóm khách hàng. 

- Sự tồn tại của sản phẩm và dịch vụ thay thế 

Khi các doanh nghiệp của một ngành nào đó bắt đầu cung cấp các sản phẩm 

thay thế cho khách hàng của một doanh nghiệp đã có từ trước, các sản phẩm 

được thay thế hoàn toàn thỏa mãn tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng. Sự 

xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm/ dịch vụ thay thế làm thay đổi tính chất 

cạnh tranh trên thị trường cung sản phẩm/ dịch vụ. 

- Những đối thủ cạnh tranh mới 

Những doanh nghiệp mới xuất hiện sẽ mong muốn phần thị trường với sản 

phẩm có giá cạnh tranh. Khi đó, một tình huống như thế có xu hướng làm giảm 

khả năng sinh lợi của một ngành công nghiệp. 

- Quyền lực của các nhà cung cấp 

Nhà cung cấp của một doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp các nguồn 

lực nguyên vật liệu và tài chính. Một doanh nghiệp càng phụ thuộc nhiều vào 

nhà cung cấp thì doanh nghiệp càng mong muốn có sự giúp đỡ nhiều từ phía nhà 

cung cấp và ngược lại, nếu sự phụ thuộc không lớn, doanh nghiệp càng có 

những điều kiện để mặc cả với nhà cung cấp. 



- Quyền lực của người tiêu dùng 

Ngày nay rất khó để thỏa mãn được người tiêu dùng, người ta cũng thấy có 

khó khăn trong đánh giá và thỏa mãn hết các yêu cầu của người tiêu dùng. 

c. Môi trƣờng nội bộ doanh nghiệp 

Tiếp cận môi trường nội bộ là nói tới mục tiêu, văn hóa, cơ cấu tổ chức, 

nhân lực cũng như các chức năng quản trị từ hoạch định, tổ chức, điều hành cho 

đến kiểm tra. Một trong những nội dung quan trọng của yếu tố này là các nhóm 

liên quan trong doanh nghiệp, đây là nhóm có quyền lợi vật chất trực tiếp, bao 

gồm: các cổ đông, các lãnh đạo doanh nghiệp, người làm công, công đoàn, các 

nhà khoa học và các chuyên gia, các nhà tài trợ. 

3.2. Các đặc trƣng cơ bản của môi trƣờng tác động đến hoạt động kinh 

doanh các doanh nghiệp nƣớc ta hiện nay 

3.2.1. Nền kinh tế nƣớc ta đang xây dựng mang bản chất nền kinh tế thị 

trƣờng 

- Từ năm 1990 nước ta đã chính thức tuyên bố xây dựng nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN  xây dựng mô hình kinh tế hỗn hợp, dựa trên nền 

tảng kinh tế thị trường. 

Thị trường mang bản chất là thị trường cạnh tranh: người mua và người bán 

cạnh tranh với nhau trong mua và cung cấp hàng hóa. Bản chất của thị trường 

cạnh tranh là sự vận động của các quy luật cạnh tranh, quy luật cung – cầu. 

Sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường nước ta so với các nước khác: tính 

chất tác động của Nhà nước vào nền kinh tế. 

3.2.2. Các yếu tố thị trƣờng ở nƣớc ta đang đƣợc hình thành 

- Tư duy quản lý kế hoạch hóa tập trung vẫn chưa chấm dứt mà được chuyển 

sang quản lý nền kinh tế thị trường ngày nay. 

- Các thủ tục hành chính nặng nề tồn tại trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 

3.2.3. Tƣ duy còn manh mún, truyền thống, cũ kỹ 

- Kinh doanh với quy mô quá nhỏ bé 

+ Chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). 

+ Kinh doanh với quy mô nhỏ, dẫn đến chi phí kinh doanh cao, giảm năng 

lực cạnh tranh về giá. 

- Kinh doanh theo kiểu phong trào 

+ Ở bất kì đâu, nếu thấy xuất hiện một „nghề‟ mới có vẻ trụ được thì „nghề‟ 

đó sẽ lan tỏa. 



+ Người kinh doanh không nắm vững các nhân tố, các điều kiện cần thiết 

của „nghề‟ mình đang kinh doanh, dẫn đến thất bại. 

- Khả năng đổi mới thấp 

+ Các doanh nghiệp nước ta đang kinh doanh ở trình độ ít khả năng đổi mới, 

sáng tạo công nghệ, sản phẩm, thiết bị, vật liệu mới. 

+ Các doanh nghiệp thường chỉ đang ở giai đoạn học hỏi kinh nghiệm nước 

ngoài, nhập công nghệ, thiết bị cũng như vật liệu để sản xuất sản phẩm phổ biến 

là theo mẫu mã có sẵn, nhận gia công từ các đơn vị nước ngoài  doanh thu và 

lợi nhuận thấp. 

- Kinh doanh thiếu vắng hoặc hiểu sai tính phường hội 

+ Bản chất: những người cùng kinh doanh biết bảo nhau trong mua bán để 

khỏi bị thiệt thòi. 

+ Những người kinh doanh nhỏ biết liên kết, giúp đỡ nhau trong kinh doanh. 

- Thiếu cái nhìn dài hạn về sự phát triển và lợi ích 

+ Kinh doanh vì lợi nhuận, thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt; không 

có cái nhìn dài hạn về lợi ích. 

+ “Lấy ngắn nuôi dài”. 

3.2.4. Môi trƣờng kinh doanh hội nhập quốc tế 

- Phạm vi kinh doanh hội nhập quốc tế 

- Tính chất bất ổn của thị trường là rất rõ ràng và ngày càng mạnh mẽ 

3.3. Quản trị môi trƣờng kinh doanh 

3.3.1. Thực chất quản trị môi trƣờng kinh doanh 

Quản trị môi trường kinh doanh là quá trình vận dụng các chiến lược chủ 

động với mục đích duy trì hoàn cảnh hiện tại hoặc thay đổi bối cảnh mà ở đó 

một doanh nghiệp phát triển theo cách thỏa mãn được những nhu cầu của mình. 

3.3.2. Các chiến lƣợc quản trị môi trƣờng kinh doanh 

a. Các chiến lƣợc thƣơng mại 

- Chiến lược độc lập: vận dụng khi là người khởi đầu duy nhất thay đổi một 

số phương diện của môi trường vi mô để đáp ứng nhu cầu. 

- Chiến lược hợp tác: vận dụng khi hai tổ chức lựa chọn con đường hợp nhất 

với nhau để giảm chi phí, rủi ro, gia tăng sức mạnh. 

b. Các chiến lƣợc chính trị 



- Cuộc vận động hành lang: biểu hiện mong muốn tạo ra ảnh hưởng đến các 

tổ chức liên bang hoặc cơ quan cấp tỉnh. 

- Đại diện: với sự tham gia của các cá nhân để bảo vệ quyền lợi cho một 

doanh nghiệp ở phạm vi ngoài doanh nghiệp. 

- Tổ chức xã hội: một quá trình mà thông qua nó người ta truyền đến những 

người làm công những giá trị và niềm tin cơ bản của tổ chức. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

- Môi trường kinh doanh là gì? Trình bày các loại môi trường kinh doanh? 

- Nêu các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh 

doanh các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay? 

- Quản trị môi trường kinh doanh là gì? Trình bày các chiến lược quản trị 

môi trường kinh doanh? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Người học hệ thống lại kiến thức đã học 

- Đọc kiến thức của bài mới trong Tài liệu [1]/ từ tr 147 đến tr 193, bao gồm 

các nội dung sau:  

+ Khái lược về hiệu quả kinh doanh 

+ Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh 

+ Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh 

+ Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 


