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Các biện pháp
Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động
sáng tạo, hạn chế những khó khăn, phát triển những thuận lợi để tạo ra môi trường hoạt
động có lợi cho mình. Bản thân doanh nghiệp có vai trò quyết định trong sự tồn tại, phát
triển hay suy vong của hoạt động kinh doanh của mình. Vai trò quyết định của doanh
nghiệp thế hiện trên 2 mặt: thứ nhất, biết khai thác và tận dụng những điều kiện và yếu
tố thuận lợi của môi trường bên ngoài và thứ hai, doanh nghiệp phải chủ động tạo ra
những điều kiện, yếu tố cho chính bản thân mình để phát triển. Cả hai mặt này cần phải
được phối hợp đồng bộ thì mới tận dụng được tối đa các nguồn lực, kinh doanh mới đạt
được hiệu quả tối ưu. Hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là phạm trù
tổng hợp. Muốn nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh
nghiệp phải sử dụng tổng hợp các biện pháp từ nâng cao năng lực quản trị, điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến việc tăng cường và cải thiện mọi
hoạt động bên trong doanh nghiệp, biết làm cho doanh nghiệp luôn luôn thích ứng với
những biến động của thị trường, ... Tuy nhiên, dưới đây có thể đề cập đến một số biện
pháp chủ yếu:
Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
Kinh tế thị trường luôn biến động, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp
phải thích ứng với sự biến động đó. Quản trị kinh doanh hiện đại cho rằng không thể
chống đỡ được với những thay đổi thị trường nếu doanh nghiệp không có một chiến
lược kinh doanh và phát triển thể hiện tính chất động và tấn công. Chỉ có trên cơ sở đó,
doanh nghiệp mới phát hiện được những thời cơ cần tận dụng hoặc những đe dọa có thể
xảy ra để có đối sách thích hợp. Toàn bộ tư tưởng chiến lược và quản trị chiến lược sẽ
được trình bày sâu ở môn chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Phần này
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chỉ lưu ý rằng thiếu một chiến lược kinh doanh đúng đắn thể hiện tính chủ động và tấn
công, thiếu sự chăm lo xây dựng và phát triển chiến lược doanh nghiệp không thể hoạt
động sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế được và thậm chí trong nhiều trường hợp
còn dẫn đến sự phá sản.
Trong xây dựng chiến lược kinh doanh cần phải chú ý các điểm sau:
-

Chiến lược kinh doanh phải gắn với thị trường:

+ Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở điều tra, nghiên cứu
nhu cầu trị trường và khai thác tối đa các thời cơ, các thuận lợi, các nguồn lực để sản
xuất ra các sản phẩm với số lượng, chất lượng, chủng loại và thời hạn thích hợp. Có
thể coi “chiến lược phải thể hiện tính làm chủ thị trường của doanh nghiệp” là phương
châm, là nguyên tắc quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
+ Việc xây dựng chiến lược kinh doanh phải làm tăng được thế mạnh của doanh
nghiệp, giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
+ Chiến lược phải thể hiện tính linh hoạt cao và vì thế xây dựng chiến lược chỉ đề
cập những vấn đề khái quát, không cụ thể.
Khi xây dựng chiến lược kinh doanh phải tính đến vùng an toàn trong kinh doanh,
hạn chế rủi ro tới mức tối thiểu
Trong chiến lược kinh doanh cần xác định mục tiêu then chốt, vùng kinh doanh
chiến lược và những điều kiện cơ bản để đạt được mục tiêu đó.
Chiến lược kinh doanh phải thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa hai loại chiến lược:
chiến lược kinh doanh chung (những vấn đề tổng quát bao trùm, có tính chất quyết định
nhất) và chiến lược kinh doanh bộ phận (những vấn đề mang tính chất bộ phận như
chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược tiếp thị, chiến lược giao tiếp khuyếch
trương,...).
Chiến lược kinh doanh không phải là bản thuyết trình chung chung mà phải thể
hiện bằng những mục tiêu cụ thể, có tính khả thi với mục đích đạt hiệu quả tối đa trong
sản xuất kinh doanh.
Một vấn đề hết sức quan trọng là nếu doanh nghiệp chỉ xây dựng chiến lược thì chưa
đủ, vì dù cho chiến lược xây dựng có hoàn hảo đến đâu nếu không triển khai tốt, không
biến nó thành các chương trình, chính sách kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát
triển cũng sẽ trở thành vô ích, hoàn toàn không có giá trị làm tăng hiệu quả kinh doanh
mà vẫn phải chịu chi phí kinh doanh cho công tác này.
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Lựa chọn quyết định sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Quyết định sản lượng sản xuất và sự tham gia của các yếu tố đầu vào tối ưu
Đối với bất kì một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào (trừ các doanh nghiệp
nhà nước hoạt động công ích), khi tiến hành một quyết định sản xuất kinh doanh đều
quan tâm đến lợi nhuận mà họ có thể đạt được từ hoạt động đó và đều quyết định tiến
hành sản xuất theo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Quy tắc chung tối đa hóa lợi nhuận là
doanh nghiệp sẽ tăng sản lượng cho tới chừng nào doanh thu cận biên (MR) còn vượt
quá chi phí cận biên (MC). Trong đó, chi phí cận biên (MC) là chi phí tăng thêm khi sản
xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Doanh thu biên (MR) là doanh thu tăng thêm chi bán
thêm một đơn vị sản phẩm.
Doanh nghiệp sẽ đạt mức lợi nhuận tối đa ở mức sản lượng mà ở đó doanh thu
biên bằng chi phí cận biên (MR = MC). Tại điểm này mức sản lượng Q* đạt được đảm
bảo cho hiệu quả tối đa.
Mặt khác, để giảm thiểu chi phí kinh doanh nguyên tắc sử dụng các yếu tố đầu
vào là doanh thu biên do một yếu tố đầu vào bất kỳ tạo ra (MRP) bằng với chi phí biên
sử dụng yếu tố đầu vào đó (MC), tức là MRP = MC. Nguyên tắc này có nghĩa là doanh
nghiệp còn có thể sử dụng tăng thêm các yếu tố đầu vào khi MRP > MC và hiệu quả sẽ
đạt tối ta khi MRP = MC.
Xác định điểm hòa vốn của sản xuất
Kinh doanh trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp đều rất chú ý đến hiệu quả
của chi phí lao động, vật tư, tiền vốn. Để sản xuất một loại sản phẩm nào đó, doanh
nghiệp phải tính toán, xây dựng mối quan hệ tối ưu giữa chi phí và thu nhập. Sản xuất
bao nhiêu sản phẩm và bán với giá nào thì đảm bảo hòa vốn bỏ ra, và bao nhiêu sản
phẩm tiêu thụ trên mức đó để mang lại lợi nhuận. Điều đó đặt ra yêu cầu việc nghiên
cứu điểm hòa vốn và phân tích hòa vốn.
Phân tích điểm hòa vốn là xác lập và phân tích mối quan hệ tối ưu giữa chi phí
doanh thu, sản lượng và giá bán. Điểm mấu chốt để xác định chính xác điểm hòa vốn là
phải phân biệt các loại chi phí kinh doanh thành chi phí biến đổi và chi phí cố định. Cần
chú ý là điểm hòa vốn được xác định cho một khoảng thời gian nào đó.
Phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể và cá nhân người
lao động
Lao động sáng tạo của con người là nhân tố quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh. Các doanh nghiệp cần đầu tư thỏa đáng để phát triển quy mô bồi dưỡng lại và
đào tạo mới lực lượng lao động, đội ngũ trí thức có chất lượng cao trong các doanh
nghiệp. Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ khoa học,
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kỹ sư, công nhân kỹ thuật để khai thác tối ưu nguyên vật liệu, năng suất máy móc, thiết
bị công nghệ tiên tiến,...
Đặc biệt là cán bộ quản trị, giám đốc phải được tuyển chọn kỹ càng, có trình độ hiểu
biết cao. Giám đốc là nhà lãnh đạo kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có
hiệu quả nên giám đốc phải có kiến thức về công nghệ, khoa học, về giao tiếp xã hội, về
tâm lý, kinh tế,... tổng hợp những tri thức của cuộc sống và phải biết vận dụng kiến thức
vào tổ chức, ra quyết định những công việc trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
Về công tác quản trị nhân sự, doanh nghiệp phải hình thành nên cơ cấu lao động tối ưu,
phải bảo đảm đủ việc làm trên cơ sở phân công và bố trí lao động hợp lý, sao cho phù
hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của mỗi người. Trước khi phân công bố trí
hoặc đề bạt cán bộ đều phải qua kiểm tra tay nghề. Khi giao việc cần xác định rõ chức
năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm. Đặc biệt công tác trả lương, thưởng, khuyến
khích lợi ích vật chất đối với người lao động luôn là vấn đề hết sức quan trọng.
Động lực tập thể và cá nhân người lao động là yếu tố quyết định tới hiệu quả kinh tế.
Động lực cũng là yếu tố để tập hợp, cố kết người lao động lại. Trong doanh nghiệp,
động lực cho tập thể và cá nhân người lao động chính là lợi ích, là lợi nhuận thu được
từ sản xuất có hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp cần phân phối lợi nhuận thỏa đáng, đảm
bảo công bằng, hợp lý, thưởng phạt nghiêm minh. Đặc biệt cần có chế độ đãi ngộ thỏa
đáng với những nhân viên giỏi, trình độ tay nghề cao hoặc có thành tích, có sáng kiến,...
Đồng thời cũng cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm. Trong kinh doanh
hiện đại, ở nhiều doanh nghiệp hình thức bán cổ phần cho người lao động và người lao
động sẽ nhận được ngoài tiền lương và thưởng là số lãi chia theo cổ phần cũng là một
trong những giải pháp gắn người lao động với doanh nghiệp bởi lẽ cùng với việc mua
cổ phần người lao động không chỉ có thêm nguồn thu nhập từ doanh nghiệp mà còn có
quyền nhiều hơn trong việc tham gia vào các công việc của doanh nghiệp.
Công tác quản trị và tổ chức sản xuất
Tổ chức sao cho doanh nghiệp có bộ máy gọn, nhẹ, năng động, linh hoạt trước thay đổi
của thị trường. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp phải thích ứng với sự thay đổi của môi
trường kinh doanh. Những nội dung này đã được trình bày ở chương tổ chức bộ máy
quản trị doanh nghiệp. Một điều cần chú ý là cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp phải được
xây dựng phù hợp với các đặc điểm của doanh nghiệp (qui mô, ngành nghề kinh doanh,
đặc điểm quá trình tạo ra kết quả,...) thì mới đảm bảo cho việc quản trị doanh nghiệp có
hiệu quả được.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm, quan hệ giữa các bộ
phận với nhau, đưa hoạt động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, tránh sự chồng chéo giữa
chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận. Doanh nghiệp phải thường xuyên duy trì và
đảm bảo sự cân đối tăng cường quan hệ giữa các khâu, các bộ phận trong quá trình sản
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xuất,... mới có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người, nâng cao tính chủ
động sáng tạo trong sản xuất.
Hệ thống thông tin bao gồm những yếu tố có liên quan mật thiết với nhau, tác động qua
lại với nhau trong việc thu nhập, xử lý, bảo quản và phân phối thông tin nhằm hỗ trợ cho
các hoạt động phân tích và đánh giá kiểm tra thực trạng và ra quyết định về các vấn đề
có liên quan đến hoạt động của một tổ chức. Việc thiết lập hệ thống thông tin phải đáp
ứng các yêu cầu sau:
- Hệ thống thông tin phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng, được thiết lập với đầy đủ các
nội dung, các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm.
- Hệ thống thông tin phải là hệ thống thông tin thường xuyên được cập nhật bổ sung;
- Hệ thống cần phải được bố trí phù hợp với khả năng sử dụng, khai thác của doanh
nghiệp;
- Đảm bảo việc khai thác được thực hiện với chi phí thấp nhất.
Công tác quản trị và tổ chức sản xuất
Một trong những lý do làm hiệu quả kinh tế ở các doanh nghiệp thấp là do thiếu
kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Do vậy vấn đề nâng cao kỹ thuật, đổi mới công nghệ là
vấn đề luôn được quan tâm ở các doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh,
đặc điểm ngành kinh doanh, mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp có chính sách đầu tư
công nghệ thích đáng. Tuy nhiên, việc phát triển kỹ thuật công nghệ đòi hỏi phải có đầu
tư lớn, phải có thời gian dài và phải được xem xét kỹ lưỡng 3 vấn đề:
Dự đoán đúng cầu của thị trường và cầu của doanh nghiệp về loại sản phẩm
doanh nghiệp có ý định đầu tư phát triển. Dựa trên cầu dự đoán này doanh nghiệp mới
có những mục tiêu cụ thể trong đổi mới công nghệ
Lựa chọn công nghệ phù hợp. Các doanh nghiệp trên cơ sở mục tiêu của sản xuất
đã đề ra có những biện pháp đổi mới công nghệ phù hợp. Cần tránh việc nhập công nghệ
lạc hậu, lỗi thời, tân trang lại, gây ô nhiễm môi trường,... .
Có giải pháp đúng về huy động và sử dụng vốn hiện nay, đặc biệt là vốn cho đổi
mới công nghệ, các doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả thì cần sử dụng vốn có
hiệu quả, đúng mục tiêu nguồn vốn đầu tư công nghệ.
Rút ngắn thời gian xây dựng để nhanh chóng đưa dự án đầu tư vào hoạt động
luôn là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế của đầu tư kỹ
thuật công nghệ.
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Trong đổi mới công nghệ không thể không quan tâm đến nghiên cứu sử dụng vật
liệu mới và vật liệu thay thế vì giá trị nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng cao trong
giá thành của nhiều loại sản phẩm, dịch vụ. Hơn nữa, việc sử dụng nguyên vật liệu mới
thay thế trong nhiều trường hợp còn có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng
sản phẩm.
Máy móc thiết bị luôn là nhân tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả.
Trong công tác quản trị kỹ thuật công nghệ, việc thường xuyên nghiên cứu, phát triển
kỹ thuật đóng vai trò quyết định. Bên cạnh đó, công tác bảo quản máy móc thiết bị, đảm
bảo cho máy móc luôn hoạt động đúng kế hoạch và tận dụng công suất của thiết bị máy
móc cũng đóng vai trò không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói
chung. Để đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng hoạt động của máy móc thiết bị, trong
tính chi phí kinh doanh và phân tích kinh tế cần sử dụng khái niệm chi phí kinh doanh
“không tải” để chỉ chi phí kinh doanh về sử dụng máy móc thiết bị bị mất đi mà không
được sử dụng vào mục đích gì.
Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa doanh nghiệp với xã hội
Đổi mới công nghệ phải đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt
công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm, tránh để cho những sản phẩm chất
lượng kém ra tiêu thụ trên thị trường.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, sản xuất của các doanh nghiệp mở rộng
theo hướng sản xuất lớn, xã hội hóa và mở cửa làm cho mối quan hệ lẫn nhau trong xã
hội ngày càng chặt chẽ. Doanh nghiệp nào biết sử dụng mối quan hệ sẽ khai thác được
nhiều đơn hàng, tiêu thụ tốt. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp muốn đạt hiệu quả
cao cần tranh thủ tận dụng các lợi thế, hạn chế khó khăn của môi trường kinh doanh bên
ngoài. Đó là:
Giải quyết tốt mối quan hệ với khách hàng: là mục đích ý đồ chủ yếu trong kinh
doanh, vì khách hàng là người tiếp nhận sản phẩm, người tiêu dùng sản phẩm của doanh
nghiệp. Khách hàng có được thỏa mãn thì sản phẩm mới được tiêu thụ.
Tạo ra sự tín nhiệm, uy tín trên thị trường đối với doanh nghiệp về chất lượng
sản phẩm, tác phong kinh doanh, tinh thần phục vụ,... bất cứ doanh nghiệp nào muốn có
chỗ đứng trên thị trường đều phải gây dựng sự tín nhiệm. Đó là quy luật bất di bất dịch
để tồn tại trong cạnh tranh trên thương trường.
-

Giải quyết tốt mối quan hệ với các đơn vị tiêu thụ, đơn vị cung ứng.

Giải quyết tốt mối quan hệ với các tổ chức quảng cáo, các cơ quan lãnh đạo
doanh nghiệp,... thông qua các tổ chức này để mở rộng ảnh hưởng của doanh nghiệp, tạo

6/7

Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh

cho khách hàng, người tiêu dùng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp nhiều hơn, đồng
thời bảo vệ uy tín và sự tín nhiệm đối với doanh nghiệp.
-

Phát triển thông tin liên lạc với các tổ chức, khác với thị trường.

-

Hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật.

Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên sinh thái: bảo vệ rừng đầu nguồn, chống
sự ô nhiễm của bầu không khí, nguồn nước, sự bạc mầu của đất đai trong phát triển sản
xuất kinh doanh ..
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