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Các nhân tố khách quan.
Nhân tố chính trị – luật pháp.
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu được tiến hành thông qua các chủ thể ở hai hay
nhiều môi trường chính trị – pháp luật khác nhau, thông lệ về thị trường cũng khác nhau.
Tất cả các đợn vị tham gia vào thương mại quốc tế đều phải tuân thủ luật thương mại
trong nước và quốc tế. Tuân thủ các chính sách , quy định của nhà nước về thương mại
trong nước và quốc tế :
• Các quy định về khuyến khích , hạn chế hay cấm xuất khẩu một Các quy định
về thuế quan xuất khẩu.
• Số mặt hàng .
• Các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia voà hoạt
động xuất khẩu.
• Phải tuân thủ pháp luật của nhà nước đề ra. Các hoạt động kinh doanh không
được đi trái với đường lối phát triển của đất nước.
Các nhân tố kinh tế – xã hội.
Sự tăng trưởng của kinh tế của đất nước. Sản xuất trong nước phát triển sễ tạo điều kiện
thuận lợi cho việc sản xuất hàng xuất khẩu, làm tăng khả năng cạnh trnah của hàng xuất
khẩu về mẫu mã , chất lượng , chủng loại trên thị trường thế giới. Nền kinh tế của một
quốc gia càng phát triển thì sức cạnh tranh về hàng xuất khẩu của nước đó trên thị trường
thế giới sẽ không ngừng được cải thiện.
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Sự phát triển của hoạt động thương mại trong nước cũng góp phần hạn chế hay kích
thích xuất khẩu, bởi nó quyết định sự chu chuyển hàng hoá trong nội địa và thế giới.
Sự biến động của nề kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hoá
trong nước và thế giới, do vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
Hệ thống tài chính, ngân hàng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu. Hoạt
động xuất khẩu liên quan mật thiết với vấn đề thanh toán quốc tế, thông qua hệ thống
ngân hàng giữa các quốc gia. Hệ thống ngân hàng càng phát triển thì việc thanh toán
diễn ra càng thuận lợi , nhanh chóng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị tham
gia kinh doanh xuất khẩu.
Trong thanh toán quốc tế thường sử dụng đồng tiền của các nước khác nhau, do vây tỷ
giá hối đoái có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu. Nếu đồng tiền trong nước so
với các đồng tiền ngoại tệ thường dùng làm đơn vị thanh toán như USD , GDP... sẽ kích
thích xuất khẩu và ngược lại nếu đồng tiền trong nước tăng giá so với đồng tiền ngoại tệ
thì việc xuất khẩu sẽ bị hạn chế .
Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu. Hoạt
động xuất khẩu không thể tách rời hệ thống cơ sở hạ tầng , hệ thống thông tin liên lạc ,
vân tải ... từ khâu nghiên cứu thị trường đến khâu thực hiện hợp đồng , vận chuyển hàng
hoá và thanh toán. Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển sẽ toạ điều kiện thuận lợi cho việc
xuất khẩu và góp phần hạ thấp chi phí cho đơn vị kinh doanh xuất khẩu.
Ngoài ra, sự hoà nhập và hội nhập với nề kinh tế khu vức và thế giới, sự tham gia vào
các tổ chức thương mại như: AFTA, APEC, WTO sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt
động xuất khẩu.

Những nhân tố chủ quan thuộc phạm vi doanh nghiệp.
Cơ chế tổ chức quản lý công ty.
Nếu cơ chế tổ chức bộ máy hợp lý sẽ giúp cho các nhà quản lý sử dụng tốt hơn nguồn
lực của công ty., sẽ nâng cao được hiệu quả của kinh doanh của công ty. Còn nếu bộ
mấy cồng kềnh , sẽ lãng phí các nguồn lực của công ty và hạn chế hiệu quả kimh doanh
của công ty.
Nhân tố con người.
Trình độ chuyên môn và năng lực làm việc của mỗi thành viên trong công ty là yếu tố
cơ bản quyết định sự thành công trong kinh doanh. Các nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu
nếu đước các cán bộ có trình độ chuyên môm cao, năng động , sáng tạo trọng công việc
và có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.
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Nhân tố về vốn và trang bị vật chất kỹ thuật của công ty.
Vốn là yếu tố không thể thiếu trong kinh doanh. Công ty có vốn kinh doanh càng lớn
thì cơ hội dành được những hợp đồng hấp dẫn trong kinh doanh sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Vốn của công ty ngoài nguồn vốn tự có thì nguồn vốn huy động cũng có vai trò rất lớn
trong hoạt động kinh doanh.
Thiết bị , cơ sỡ vật chất kỹ thuật thực chất cũng là nguồn vốn của công ty ( vốn bằng
hiện vật). Nếu trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại , hợp lý sẽ góp phần làm tăng
tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty.
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