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Tóm tắt 

rước năm 2007, trong nền kinh tế VN mỗi năm diễn ra không quá 50 thương 

vụ mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và giá trị giao dịch cao nhất ở 

mức 300 triệu USD. Từ khi gia nhập WTO vào năm 2007 đến nay, số thương 

vụ M&A gia tăng nhanh chóng, trung bình mỗi năm có 328 thương vụ, trong đó nhiều 

giao dịch đã vượt mức 500 triệu USD. Doanh nghiệp mục tiêu trong các thương vụ M&A 

hầu hết là doanh nghiệp do người VN sở hữu, chiếm đến 99%, trong khi đó doanh nghiệp 

VN mua lại chiếm 79,4%, doanh nghiệp nước ngoài mua lại chiếm 20,6%. Hoạt động 

M&A những năm qua chủ yếu là theo chiều ngang và sự phức tạp, đa dạng của hoạt 

động này ngày càng tăng. Trong khi đó môi trường pháp lý và chính sách quản lý, kiểm 

soát hoạt động M&A của VN đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Bài viết đưa ra những gợi ý 

chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát và phát huy những khía cạnh tích 

cực, hạn chế những mặt tiêu cực của hoạt động M&A. 

Từ khoá: Hoạt động M&A, tập trung kinh tế, cạnh tranh, hội nhập. 
 

Abstract: 

Before 2007, Vietnam’s economy takes place no more than 50 mergers and acquisitions 

(M&A) each year. The highest of M&A transaction value at $ 300 million. Since joining 

the WTO in 2007, the number of M&A increased rapidly, with an annual average of 328 

transactions, in which many transactions have exceeded $ 500 million. Target businesses 

mostly owned by Viet Nam, accounting for 99%, while Viet Nam enterprises accounted 

for  79.4%,  foreign  enterprises  accounted  for  20,6%.  Most  M&A has  implemented 

horizontally. Complexity, diversity of this activity is increasing. The laws and policies 

of Vietnam for management and regulation M&A incomplete. This paper offer policy 

suggestions to improve management and regulation efficiency, to promote the positive 

aspects and to limit the negative aspects of M & A activity. 
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