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LỜI CẢM ƠN 

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế 

Việt Nam (Aus4Reform), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công 

Thương đã thực hiện Báo cáo “Kinh nghiệm quốc tế về các quy định kiểm soát 

tập trung kinh tế để xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định về 

tập trung kinh tế trong Luật cạnh tranh 2018 của Việt Nam”. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ5 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành. So với Luật 

Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh 2018 được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt 

chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường 

hiệu quả thực thi. 

Liên quan đến kiểm soát tập trung kinh tế, Luật Cạnh tranh 2018 đã: (i) Bổ sung 

tiêu chí xác định sức mạnh thị trường đáng kể một cách đầy đủ, phù hợp, giúp 

phản ánh chính xác vị thế của doanh nghiệp và thực tiễn cạnh tranh trên thị 

trường làm cơ sở xác định doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị 

trí độc quyền; và (ii) Thay đổi căn bản cách tiếp cận để hoàn thiện các quy định 

kiểm soát tập trung kinh tế trong đó trao quyền cho cơ quan cạnh tranh trong việc 

đánh giá tác động cạnh tranh của việc tập trung kinh tế và tăng cường sự chủ 

động của doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan cạnh 

tranh và mở rộng các yếu tố đánh giá một vụ việc tập trung kinh tế. 

Báo cáo đưa ra kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát tập trung kinh tế để từ đó 

đề xuất xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định tập trung kinh tế trong 

Luật Cạnh tranh 2018 tập trung vào các nội dung nội dung đánh giá tác động 

hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể cũng như tác động tích 

cực của vụ việc tập trung kinh tế.  

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin chân thành cảm ơn Chương 

trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, sự cộng tác và đóng góp nội 

dung, cơ sở dữ liệu từ các cơ quan hữu quan có liên quan, chuyên gia tư vấn 

trong nước trong các lĩnh vực nghiên cứu. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng luôn luôn mong muốn tiếp tục nhận được các đánh giá, ý kiến đóng góp từ 

các cơ quan, đơn vị, chuyên gia,…để hoàn thiện tốt hơn chất lượng Báo cáo. 
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Lời mở đầu 

Luật Cạnh tranh 2004 được Quốc hội thông qua vào ngày 03 tháng 12 năm 2004 

và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. Sau hơn 12 năm 

thi hành, Luật Cạnh tranh 2004 đã tạo được hành lang pháp lý quan trọng, góp phần 

tạo lập và duy trì một môi trường kinh doanh bình đẳng, từ đó tạo điều kiện phát 

triển kinh tế đất nước, phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội.  

Tuy nhiên, với sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển kinh tế - xã 

hội nhanh chóng trong những năm vừa qua đã khiến môi trường kinh doanh và môi 

trường pháp lý trong nước có nhiều thay đổi so với thời điểm Luật Cạnh tranh 2004 

mới được ban hành, điều này đã đặt ra những khó khăn, thách thức cho quá trình thực 

thi pháp luật cạnh tranh. 

Thứ nhất, bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có 

nhiều thay đổi, đặc biệt là khi Việt Nam hội nhập sâu, rộng hơn với nền kinh tế thế 

giới, cụ thể: Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

WTO; tháng 12 năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được 

thành lập và Việt Nam là một trong số những quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, Việt 

Nam cũng đã gia nhập hoặc tham gia đàm phán ký kết nhiều hiệp định thương mại 

tự do song phương, đa phương và khu vực. Những thay đổi đáng kể của bối cảnh 

kinh tế - xã hội đã làm cho một số nội dung của Luật Cạnh tranh 2004 không còn 

phù hợp. 

Thứ hai, trong thời gian qua, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật (đặc biệt 

là các quy định về điều tiết ngành và doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước) đã được ban 

hành, bổ sung hoặc sửa đổi. Do các đặc thù riêng, thông lệ kinh doanh riêng của một 

số ngành, lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông… các cơ quan 

chức năng đã quy định thêm nhiều nội dung điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các 

doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 hiện đã bổ sung quy 

định tại Điều 217 về tội hình sự đối với vi phạm pháp luật cạnh tranh. 

Vì vậy, để tránh chồng chéo, mâu thuẫn và đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu 

phát triển ngành và mục tiêu tạo lập, duy trì và thúc đẩy môi trường cạnh tranh hiệu 

quả, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật đòi hỏi cần 

có các điều chỉnh tương ứng trong pháp luật cạnh tranh.  

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ5 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành. So với Luật 

Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh 2018 được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt 
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chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường 

hiệu quả thực thi. 

Luật Cạnh tranh 2018 đãthay đổi căn bản cách tiếp cận đối với kiểm soát tập 

trung kinh tế trong đó thừa nhận tập trung kinh tế là quyền tự do của doanh nghiệp 

nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Do đó, Luật Cạnh tranh 2018 

không quy định cấm tập trung kinh tế một cách máy móc dựa trên mức thị phần kết 

hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường 

liên quan như qui định tại Luật Cạnh tranh năm 2004. Ngược lại, Luật Cạnh tranh 

2018 chỉ quy định cấm doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế khi hành vi tập 

trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một 

cách đáng kể trên thị trường. 

I. Tổng quan 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

1.1. Tập trung kinh tế và các hình thức tập trung kinh tế 

1.1.1. Khái niệm tập trung kinh tế  

Hiện nay, khái niệm về tập trung kinh tế được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác 

nhau. Tập trung kinh tế có thể hiểu là quá trình mà số lượng các doanh nghiệp độc 

lập cạnh tranh trên thị trường bị giảm đi thông qua các hành vi sáp nhập (theo nghĩa 

rộng) hoặc thông qua tăng trưởng nội sinh của doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng 

năng lực sản xuất. Hoặc, tập trung kinh tế có thể được hiểu là sự tăng thêm tư bản do 

hợp nhất nhiều tư bản lại hoặc một tư bản này thu hút một tư bản khác. Trong kinh 

tế học và trong khoa học pháp lý, khái niệm tập trung kinh tế được bình luận ở nhiều 

góc độ khác nhau. Trong đó, có ba cách tiếp cận cơ bản: 

Một là, với tư cách là quá trình gắn liền với việc hình thành và thay đổi của cấu 

trúc thị trường, tập trung kinh tế trên thị trường được hiểu là quá trình mà số lượng 

các doanh nghiệp độc lập cạnh tranh trên thị trường bị giảm đi thông qua các hành 

vi sáp nhập (theo nghĩa rộng) hoặc thông qua tăng trưởng nội sinh của doanh 

nghiệp trên cơ sở mở rộng năng lực sản xuất. Cách nhìn nhận này đã làm rõ nguyên 

nhân và hậu quả của tập trung kinh tế đối với cấu trúc thị trường cạnh tranh. Từ đó, 

các nhà hoạch định chính sách cạnh tranh có thể bóc tách các yếu tố kinh tế để tìm 

kiếm bản chất pháp lý của hiện tượng tập trung kinh tế nhằm tìm ra cơ chế điều 

chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, dường như quan điểm trên đã coi hiện tượng tích tụ tư 

bản là một phần của khái niệm tập trung kinh tế. 

Hai là, với tư cách là hành vi của các doanh nghiệp, tập trung kinh tế (còn gọi là 

tập trung tư bản) được hiểu theo từ điển tiếng việt là tăng thêm tư bản do hợp nhất 
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nhiều tư bản lại hoặc một tư bản này thu hút một tư bản khác. Khái niệm này đã 

không đưa ra các biểu hiện cụ thể của tập trung kinh tế, nhưng lại cho thấy bản chất 

và phương thức của hiện tượng. 

Ba là, dưới góc độ pháp luật, Luật cạnh tranh 2004 không quy định thế nào là 

tập trung kinh tế mà chỉ liệt kê các hành vi được coi là tập trung kinh tế, cụ thể, điều 

16 quy định tập trung kinh tế là hành vi của doanh nghiệp bao gồm: (i) sáp nhập 

doanh nghiệp; (ii) hợp nhất doanh nghiệp; (iii) mua lại doanh nghiệp; (iv) liên 

doanh giữa các doanh nghiệp; (v) các hành vi tập trung khác theo quy định của 

pháp luật. Sự liệt kê này đã làm rõ các hình thức tập trung kinh tế mà quan điểm thứ 

hai chưa làm rõ. 

Cho dù được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau và diễn tả bằng những ngôn 

ngữ pháp lý khác nhau, song các nhà khoa học đều thống nhất với nhau về bản chất 

của tập trung kinh tế bằng những nội dung sau: 

Thứ nhất, chủ thể của tập trung kinh tế là các doanh nghiệp hoạt động trên thị 

trường. Kinh tế học đã chỉ ra rằng, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có 

thể là các doanh nghiệp họat động trong cùng hoặc không cùng thị trường liên quan. 

Luật cạnh tranh năm 2004 quy định phạm vi của khái niệm doanh nghiệp bao gồm 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và hộ kinh doanh cá thể. Song điều 

đó không có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia vào tập trung kinh tế. 

Giới hạn về chủ thể tham gia vào các hành vi tập trung kinh tế phụ thuộc vào các 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Ví dụ, theo quy định của Điều 152 và 153 

của Luật Doanh nghiệp 2014, chủ thể của hành vi sáp nhập, hợp nhất chỉ có thể là: 

(i) các loại công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, công ty TNHH 2- 50 thành viên, công ty TNHH 1 thành viên); (ii) Các Hợp 

tác xã theo Luật Hợp tác xã. 

Thứ hai, hình thức tập trung kinh tế bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, mua lại và liên 

doanh giữa các doanh nghiệp. Phân tích bản chất của các hiện tượng tập trung kinh 

tế có thể thấy rằng để tập trung kinh tế có thể diễn ra thì cần có sự tồn tại của nhiều 

doanh nghiệp khác nhau trên thị trường. Nói cách khác, hành vi tập trung kinh tế 

không phải là hành vi đơn phương của doanh nghiệp. Vì vậy, hành vi đầu tư vốn để 

thành lập các công ty TNHH một thành viên của một doanh nghiệp nào đó có thể tạo 

ra nhóm kinh doanh nhưng sẽ không là hiện tượng tập trung kinh tế theo Luật cạnh 

tranh.  

Bằng việc sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, mua lại, các doanh nghiệp tham gia 

tập trung kinh tế đã chủ động tích tụ các nguồn lực kinh tế như vốn, lao động, kỹ 

thuật, năng lực quản lý, tổ chức kinh doanh… mà chúng đang nắm giữ riêng lẻ để 
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hình thành một khối thống nhất hoặc phối hợp hình thành các nhóm doanh nghiệp, 

các tập đoàn kinh tế. Dấu hiệu này giúp khoa học pháp lý phân biệt tập trung kinh tế 

với việc tích tụ tư bản trong kinh tế học. Theo từ điển tiếng Việt, tích tụ tư bản là 

tăng thêm tư bản dựa vào tích lũy giá trị thặng dư, biến một phần giá trị thặng dư 

thành tư bản. Có thể thấy rằng, tích tụ tư bản là quá trình phát triển nội sinh của một 

doanh nghiệp theo thời gian bằng kết quả kinh doanh. Theo đó, bằng việc sử dụng 

giá trị thặng dư trong kinh doanh (lợi nhuận) để tái đầu tư tăng vốn, doanh nghiệp đã 

dần dần nâng cao được năng lực kinh doanh. Một doanh nghiệp có thể tích tụ tư bản 

để có được vị trí đáng kể trên thị trường, song để điều đó xảy ra đòi hỏi thời gian 

khá dài. Trong khi đó, tập trung kinh tế cũng có dấu hiệu của sự tích tụ nhưng không 

từ kết quả kinh doanh mà từ hành vi của doanh nghiệp.  

Thứ ba, tập trung kinh tế đã hình thành nên doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh 

tổng hợp hoặc liên kết thành nhóm doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Từ đó làm thay 

đổi cấu trúc thị trường và tương quan cạnh tranh hiện có trên thị trường. Các hình 

thức sáp nhập, hợp nhất sẽ làm cấu trúc thị trường thay đổi theo hướng giảm đi số 

lượng doanh nghiệp đang họat động bằng cách dồn tất cả năng lực vào một doanh 

nghiệp duy nhất (doanh nghiệp được sáp nhập hoặc doanh nghiệp mới hình thành). 

Việc mua lại hoặc liên doanh sẽ hình thành nên các liên kết giữa các doanh nghiệp 

độc lập theo mô hình sở hữu để tạo ra nhóm kinh doanh theo kiểu tập đoàn. Vì vậy, 

cho dù tập trung được thực hiện theo mô hình tích tụ hay liên kết năng lực kinh 

doanh thì cuối cùng đều dẫn đến kết quả là tương quan cạnh tranh trên thị trường sau 

khi tập trung kinh tế sẽ thay đổi so với trước đó. Bởi lúc này, thị trường đột ngột 

xuất hiện doanh nghiệp, hoặc nhóm doanh nghiệp có tiềm lực kinh doanh lớn hơn 

trước mà không phải trải qua quá trình tích tụ tư bản. Cần phải khẳng định rằng, việc 

tập trung kinh tế không làm cho thị phần của các doanh nghiệp còn lại trên thị 

trường giảm đi, song lại làm thay đổi vị trí cạnh tranh của chúng khi so sánh với 

doanh nghiệp được hình thành từ tập trung kinh tế. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến các doanh nghiệp thường có xu 

hướng tập trung kinh tế là mong muốn “tăng trưởng”. Bằng nhiều phương thức khác 

nhau như phát triển hoạt động sản xuất, áp dụng công nghệ mới, cải tiến bộ máy 

quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm… hay nói cách khác là thực hiện quá trình 

“tăng trưởng nội sinh”, các doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của 

mình trên thị trường.  

Thực hiện tăng trưởng nội sinh sẽ gây tốn kém về mặt thời gian và chi phí cho 

các doanh nghiệp và có thể không đạt hiệu quả nếu các doanh nghiệp không có 

chiến lược phát triển phù hợp. Thay vào đó, các doanh nghiệp có thể tiến hành tập 
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trung theo phương thức “tăng trưởng ngoại sinh” thể hiện qua các hành vi như sáp 

nhập, hợp nhất, mua lại hoặc liên doanh.  

Tuy nhiên, khi thực hiện quá trình này, các doanh nghiệp có khả năng tiến tới 

thế độc quyền hoặc giữ vị trí thống lĩnh trên thị trường, từ đó dễ xảy ra hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền để gây hại đến các doanh nghiệp khác, 

ảnh hưởng đến trật tự cạnh tranh và quyền lợi của người tiêu dùng. Lúc này, tập 

trung kinh tế được hiểu là các hành vi của các doanh nghiệp để thực hiện quá trình 

tăng trưởng ngoại sinh gây hạn chế cạnh tranh và cần được pháp luật điều chỉnh 

1.1.2. Các hình thức TTKT 

Để nhận dạng bản chất của hành vi tập trung kinh tế, ngoài việc phân tích khái 

niệm, các lý thuyết kinh tế và các luận thuyết của pháp luật cạnh tranh cũng đòi hỏi 

phải nhận dạng những hình thức biểu hiện của chúng. Trong kinh tế học, tồn tại 

nhiều tiêu chí để xem xét về hình thức của tập trung kinh tế. 

Dựa vào mức độ liên kết từ hành vi tập trung kinh tế người ta chia thành hai loại 

là tập trung kinh tế chặt chẽ (hoặc còn gọi là tổ hợp) và tập trung không chặt chẽ 

(gọi là liên minh lý tài). 

Hình thức tập trung chặt chẽ hay còn gọi là hình thức tờ- rớt (trust) là việc các 

doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chấm dứt tồn tại để hình thành nên một 

doanh nghiệp thống nhất. Như vậy, việc thống nhất đã hoàn thành cả ở phương diện 

pháp lý lẫn quản trị doanh nghiệp. Hình thức tập trung kinh tế này thường được thực 

hiện bằng biện pháp sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp. 

Hình thức tập trung không chặt chẽ là việc các doanh nghiệp tham gia vẫn là 

những chủ thể độc lập dưới góc độ pháp luật, song chúng chịu sự chi phối bởi các 

doanh nghiệp khác. Bằng các hành vi mua lại hoặc liên doanh, các doanh nghiệp đã 

thiết lập được mối quan hệ với nhau để tạo thành một liên minh hoặc một nhóm 

doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn. Trong đó, bằng quyền của chủ sở hữu, các 

doanh nghiệp có thể chi phối các doanh nghiệp khác mà nó có phần vốn góp hoặc cổ 

phần. 

Dựa vào vị trí của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong các cấp độ 

kinh doanh của ngành kinh tế – kỹ thuật, tập trung kinh tế được bao gồm tập trung 

theo chiều ngang, tập trung theo chiều dọc hoặc tập trung theo đường chéo (tập 

trung hỗn hợp). 

TTKT theo chiều ngang 
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Hình thức này bao gồm những vụ TTKT của các doanh nghiệp tham gia cung 

ứng cùng một loại sản phẩm hoặc các sản phẩm có khả năng thay thế mật thiết cho 

nhau. Khái niệm TTKT theo chiều ngang ngầm ý rằng các doanh nghiệp tồn tại trên 

cùng một cấp trong chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm. Trước khi thực hiện TTKT, 

các doanh nghiệp này thường là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc đối thủ tiềm 

năng.  

Mục tiêu chính của hình thức này là: thực hiện hiệu quả theo quy mô (economies 

of scale), thực hiện mục tiêu chiến lược thị trường (khống chế thị trường hoặc tạo 

rào cản thị trường) …. Tập trung theo chiều ngang, về lý thuyết, có thể tạo ra những 

tác động tích cực và tiêu cực. Theo lý thuyết cạnh tranh thì sự gia tăng tập trung theo 

chiều ngang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp hành động giữa các doanh 

nghiệp và từ đó dẫn đến hạn chế cạnh tranh theo giá.  

Về nguyên tắc, khi số lượng doanh nghiệp hoạt động trên thị trường càng lớn 

(hoặc mức độ tập trung kinh tế càng nhỏ) thì nguy cơ để xuất hiện một thế lực khống 

chế trên thị trường càng nhỏ. Chính vì vậy, khi việc tập trung kinh tế tạo ra doanh 

nghiệp có qui mô vượt qua một mức giới hạn nào đó thì việc Nhà nước kiểm soát sự 

tập trung đó, đánh giá tác động của nó là rất quan trọng để từ đó có thể quyết định 

cho phép hay không cho phép các doanh nghiệp này tập trung với nhau. 

Sáp nhập theo chiều ngang được coi là có khả năng gây quan ngại đến cạnh 

tranh trên thị trường nhất do việc TTKT trực tiếp làm suy giảm số lượng đối thủ 

cạnh tranh độc lập trên thị trường.  

TTKT theo chiều dọc 

Hình thức này bao gồm các vụ TTKT giữa các doanh nghiệp ở cấp độ khác nhau 

trong cùng một chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm. Nói cách khác, các vụ việc này 

phát sinh khi các doanh nghiệp đang hoặc sẽ có mối quan hệ mua - bán sản phẩm 

thực hiện TTKT. 

Không giống như các vụ việc TTKT theo chiều ngang, các vụ TTKT theo chiều 

dọc không làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, tuy nhiên, 

cũng có thể gây ra những quan ngại đáng kể đối với cạnh tranh trên thị trường. Quan 

ngại nghiêm trọng nhất liên quan tới cạnh tranh là khi vụ việc TTKT gây ra tác động 

đóng cửa thị trường, ví dụ, trường hợp một doanh nghiệp sản xuất tiến hành TTKT 

với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào thiết yếu và từ chối cung cấp nguyên liệu 

thiết yếu đó cho các đối thủ cạnh tranh khác. Mục tiêu của sự hợp nhất này thường 

nhằm giảm chi phí giao dịch (transaction cost economies) hoặc thực hiện những 
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mục tiêu chiến lược thị trường (đảm bảo nguồn cung ứng hoặc nguồn tiêu thụ, ngăn 

cản đối thủ cạnh tranh mở rộng thị trường hoặc dựng rào cản gia nhập thị trường). 

Hình thức tập trung theo chiều dọc có thể dẫn đến những tác động tiêu cực ảnh 

hưởng đến cạnh tranh, có thể kể đến: (1) Khi một doanh nghiệp có vị thế rất mạnh ở 

một khâu nào đó (theo nghĩa thị trường một sản phẩm ) trong chu trình kinh doanh 

thì họ có thể tận dụng quyền lực này để gây sức ép đối với khâu có liên quan trước 

và sau đó (thị trường những người cung ứng hoặc những người tiêu thụ). Thông qua 

đó, doanh nghiệp này có thể gây khó khăn cho những người cạnh tranh không cùng 

liên kết với họ; (2) Về cơ bản, sự tập trung kinh tế theo chiều dọc của các doanh 

nghiệp sẽ gây khó khăn cho những người mới gia nhập thị trường bởi khả năng nâng 

cao năng lực hoặc hỗ trợ tài chính và bí quyết kỹ thuật giữa các khu vực thị trường. 

TTKT theo dạng hỗn hợp 

Hình thức này bao gồm các vụ TTKT khi các bên tham gia hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau. Điển hình là khi các công ty không cùng 

sản xuất một loại sản phẩm, và cũng không có mối quan hệ mua – bán hiện hữu hoặc 

tiềm năng. Các vụ sáp nhập theo dạng tổ hợp được coi là những hình thức TTKT ít 

gây quan ngại nhất đến cạnh tranh trên thị trường và thường được miễn trừ trong các 

quy định của Luật Cạnh tranh.  

Lý thuyết về hình thái thị trường độc quyền và độc quyền nhóm (monopoly và 

oligopoly) không nghiên cứu về ảnh hưởng của hình thức tập trung kiểu này, song 

thực tiễn cho thấy, chúng cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường 

cạnh tranh. Cụ thể là: (1) các doanh nghiệp tham gia tập trung dạng conglomerate có 

lợi thế cạnh tranh trong việc tiết kiệm được chi phí khi có nhu cầu tín dụng, bảo 

hiểm, quảng cáo và cả vận tải cũng như trên cơ sở tiềm lực hùng mạnh về tài chính, 

doanh nghiệp hợp nhất này có thể gây những ảnh hưởng đến chính trị, vận động hậu 

trường,… hoặc trong công tác đối ngoại, quan hệ công cộng (public relation). (2) 

Thông qua những hoạt động kinh doanh, các giao dịch qua lại các doanh nghiệp hợp 

nhất dạng conglomerate có thể có điều kiện để đưa ra những hạch toán hỗn hợp, hạn 

chế rủi ro về chi phí và thị trường, có được những điều kiện kinh doanh rất thuận 

tiện và vì thế sẽ gây bất lợi cho những đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. Hiện tượng này 

sẽ làm vô hiệu hoá nguyên lý hiệu quả với tư cách là nguyên tắc chọn lọc của nền 

kinh tế thị trường. (3) Về cơ bản, xã hội không bao giờ mong muốn việc hình thành 

một thế lực quá hùng mạnh trên thị trường, đe doạ sự kiếm soát thông qua cơ chế thị 

trường cũng như thông qua sự hợp tác giữa Nhà nước và các hiệp hội. Sự tập trung 

dạng conglomerate này chính là mối đe doạ đó. 
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Căn cứ theo Điều 17 của Luật Cạnh tranh về hình thức biểu hiện, tập trung kinh 

tế bao gồm các hành vi: sáp nhập, hợp nhất, mua lại và liên doanh giữa các doanh 

nghiệp. 

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ 

tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, 

đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài 

sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp 

mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất. 

Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài 

sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề 

của doanh nghiệp bị mua lại. 

Theo Điều 34 Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng9 năm 

2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cạnh tranh, kiểm soát hoặc chi phối 

toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp khác là trường hợp một doanh 

nghiệp (gọi là doanh nghiệp kiểm soát) giành được quyền sở hữu tài sản của doanh 

nghiệp khác (doanh nghiệp bị kiểm soát) đủ chiếm được trên 50% quyền bỏ phiếu 

tại đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc ở mức mà theo quy định của pháp 

luật hoặc điều lệ của doanh nghiệp bị kiểm soát đủ để doanh nghiệp kiểm soát chi 

phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp bị kiểm soát nhằm thu 

được lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị kiểm soát. 

1.2. Mục tiêu của kiểm soát TTKT 

Ở mỗi quốc gia, chính sách kiểm soát tập trung kinh tế là một bộ phận trong 

tổng thể các chính sách của Chính phủ, bao gồm chính sách công, chính sách kinh tế 

và chính sách cạnh tranh. 

Xét về cạnh tranh, mục tiêu cốt lõi của chính sách kiểm soát TTKT là nhằm đảm 

bảo hoạt động TTKT không gây ra hoặc không tiềm ẩn nguy cơ gây ra tác động tiêu 

cực tới hoạt động cạnh tranh trên thị trường.  

Là một bộ phận của chính sách cạnh tranh nói chung, chính sách kiểm soát 

TTKT được cụ thể hóa là một trong ba lĩnh vực điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, bao 

gồm: thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền và kiểm 

soát TTKT. Các quy định về kiểm soát TTKT có tác động tiền kiểm, nhằm ngăn 

chặn các vụ việc TTKT có khả năng làm phương hại tới cạnh tranh. 

Việc đưa các quy định về TTKT vào Luật Cạnh tranhlà do:  
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Thứ nhất, TTKT ngay lập tức loại bỏ áp lực cạnh tranh giữa các bên tham gia 

vào vụ việc và làm giảm số lượng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Khi tác 

động loại bỏ cạnh tranh của vụ việc TTKT đủ lớn, thị trường sẽ mất dần định hướng 

hiệu quả kinh tế; đồng thời trong một số trường hợp, doanh nghiệp thành lập sau vụ 

việc TTKT không cần thực hiện các hành vi có thể vi phạm các quy định mang tính 

hậu kiểm của Luật Cạnh tranh mà vẫn có thể loại bỏ được các đối thủ cạnh tranh và 

thu lợi từ thị trường.  

Thứ hai, không phải vi phạm nào cũng có thể bị phát hiện và xử lý. Do đó, việc 

áp dụng các biện pháp tiền kiểm có thể giúp giảm bớt áp lực cho cơ quan thực thi 

pháp luật. Ngoài ra, ngay cả khi có thể thực hiện các biện pháp khắc phục ở khâu 

hậu kiểm đối với các vụ việc TTKT bị phát hiện có tác động xấu tới cạnh tranh, thì 

các biện pháp này cũng rất tốn kém. 

Tóm lại, chính sách kiểm soát TTKT là nhằm mục đích ngăn ngừa việc thay đổi 

cấu trúc thị trường có thể dẫn đến việc làm tổn hại tới động lực cạnh tranh trên thị 

trường, từ đó làm suy giảm hiệu quả kinh tế và xâm hại tới lợi ích của người tiêu 

dùng. 

1.2.2. Vai trò của việc kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực 

thương mại và dịch vụ 

Trong một nền kinh tế, việc một doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí 

thống lĩnh thị trường sẽ dẫn đến hạn chế cạnh tranh và nếu tồn tại doanh nghiệp có 

vị trí độc quyền thì chắc chắn sẽ dẫn đến thủ tiêu cạnh tranh. Vì thế, Nhà nước cần 

có cơ chế để kiểm soát các quá trình dẫn đến việc hình thành doanh nghiệp, nhóm 

doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.  

Với tính chất là một hoạt động kinh tế, tự do cạnh tranh tự nó có thể dẫn tới 

nguy cơ cản trở hoặc tiêu huỷ cạnh tranh. Nhà nước có thể lựa chọn nhiều phương 

cách để ứng xử với hiện tượng này: (i) Hoặc tin vào sự tự điều chỉnh của thị trường, 

tin vào sự hợp lý của quá trình TTKT hướng tới độc quyền mà chủ trương không 

can dự (chủ nghĩa tự do); (ii) Hoặc can thiệp để tạo điều kiện cho cạnh tranh diễn ra 

bằng cách ngăn chặn độc quyền, chia nhỏ doanh nghiệp độc quyền, cấm thoả thuận 

để tạo vị thế thống lĩnh thị trường (quan điểm can thiệp để duy trì cạnh tranh); 

(iii)Hoặc chấp nhận vị trí thống lĩnh thị trường hoặc độc quyền của một số doanh 

nghiệp song giám sát, ngăn ngừa sự lạm dụng vị trí đó (quan điểm giám sát để điều 

tiết); (iv) Hoặc công hữu hoá doanh nghiệp có vị trí độc quyền, đặt chúng dưới sự 

quản lý của các cơ quan công quản và định hướng hoạt động của chúng vì lợi ích 

chung (quan điểm công hoá để điều tiết).  
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Trên thực tế, các quốc gia đều tìm cách phối hợp các phương cách kể trên. 

Trong đó, giải pháp chính vẫn là phối hợp giữa biện pháp can thiệp để duy trì cạnh 

tranh, và khi độc quyền đã diễn ra, tìm cách giám sát để điều tiết, hạn chế việc lạm 

dụng vị thế độc quyền.  

Từ những năm 1970, ở Hoa Kỳ xuất hiện nhiều học thuyết về cạnh tranh mới và 

cũ, trong đó có đề cập vai trò của Nhà nước trong kiểm soát TTKT. Trong các học 

thuyết đó trường phái Chicago về kiểm soát độc quyền đã gây được ảnh hưởng 

mạnh mẽ. Theo trường phái này, cạnh tranh là cuộc chạy đua để xác định những 

doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất, Nhà nước có vai trò đảm bảo trật tự chung và 

chỉ nên can thiệp vào cạnh tranh một cách hạn chế. Để đảm bảo lợi ích của người 

tiêu dùng, các cơ quan kiểm soát độc quyền (trong đó có kiểm soát TTKT) nên xem 

xét ảnh hưởng của hành vi độc quyền dưới 2 tiêu chí cơ bản: (i) đối với sự phân bổ 

có hiệu quả của mọi nguồn lực kinh tế; (ii) đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp – xét về chi phí giao dịch hoặc quy mô sản xuất. Các trường phái 

khác, ví dụ như trường phái Harvard mở rộng mục đích của cạnh tranh. Theo đó, 

cạnh tranh không chỉ phục vụ lợi ích của người tiêu dùng mà còn có nhiều chức 

năng khác như phân phối, xác định nhu cầu, khuyến khích phát triển công nghệ và 

phi tập trung hoá quyền lực kinh tế. Bởi vậy, các trường phái này yêu cầu Nhà nước 

can thiệp mạnh mẽ và linh hoạt hơn, ví dụ gia tăng giám sát thoả thuận hạn chế cạnh 

tranh, kiểm soát sáp nhập và thôn tính, thực hiện chính sách chia nhỏ doanh nghiệp 

có vị trí độc quyền. 

Xác định luận cứ cho việc kiểm soát TTKT một phần nhằm mục đích đặt ra giới 

hạn điều tiết của Nhà nước đối với các hiện tượng TTKT. Trong các giai đoạn của 

thị trường, TTKT luôn xuất hiện từ những cơ sở kinh tế cơ bản sau: 

Thứ nhất, do sức ép của cạnh tranh trong đời sống kinh doanh. Có hai mức độ 

TTKT có thể xảy ra là: (1) các nhà kinh doanh tìm mọi cách với thời gian ngắn nhất 

để có được vị trí cạnh tranh tối ưu trên thị trường; và (2) các doanh nghiệp đang yếu 

thế cần tập hợp thành liên minh hoặc đơn vị lớn hơn nhằm tìm kiếm cơ hội tồn tại 

trước đối thủ lớn đang chèn ép họ. Cả hai trường hợp nói trên đều dẫn đến kết quả là 

các doanh nghiệp đang từ đối đầu trở thành những đơn vị liên kết và không còn cạnh 

tranh với nhau nữa. Bởi vậy, TTKT bắt nguồn ở cạnh tranh nhưng kết quả của nó lại 

là tiêu diệt cạnh tranh.  

Thứ hai, do sức ép của các cuộc khủng hoảng kinh tế. Lịch sử đã chứng minh 

rằng, mỗi khi thị trường xảy ra khủng hoảng thì một trong những giải pháp hiệu quả 

mà các doanh nghiệp thường sử dụng là tập trung lại để nương tựa vào nhau nhằm 

tìm kiếm cơ hội tồn tại.   
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Thứ ba, do nhu cầu phát triển năng lực kinh doanh của thị trường. Dưới góc độ 

pháp lý, TTKT được các doanh nghiệp thực hiện dựa trên những nguyên tắc căn bản 

mà pháp luật đã thừa nhận, đó là: quyền tự do kinh doanh mà Hiến pháp và các văn 

bản pháp luật thừa nhận đã tạo ra chủ quyền cho doanh nghiệp trước Nhà nước và 

pháp luật. Chủ quyền của doanh nghiệp được thể hiện cơ bản ở hai nội dung: doanh 

nghiệp có quyền định đoạt các vấn đề phát sinh trong nội bộ như: quy mô kinh 

doanh, ngành nghề, kế hoạch và phương hướng kinh doanh, lao động,…; doanh 

nghiệp có quyền tự do liên kết trong kinh doanh, theo đó quyền tự do khế ước bao 

gồm sự tự chủ trong việc liên kết đầu tư để mua doanh nghiệp khác hoặc liên minh 

góp vốn thành lập các chủ thể kinh doanh mới. Đồng thời, pháp luật về doanh 

nghiệp của tất cả các quốc gia đều đã trao cho doanh nhân (trong đó có các doanh 

nghiêp) quyền được thay đổi quy mô theo nhu cầu kinh doanh. Trên cơ sở đó, các 

biện pháp tổ chức lại như sáp nhập , hợp nhất, chuyển đổi hình thức kinh 

doanh,….được ghi nhận như là các biện pháp căn bản để doanh nhân chủ động thích 

ứng các biến động thị trường, phù hợp với năng lực kinh doanh của mình. 

Như vậy, trong khoa học pháp lý không có nhiều tranh luận về lý do hay cơ sở 

để thiết lập cơ chế kiểm soát TTKT mà chỉ cósự khác biệt trong pháp luật của các 

quốc gia và sự khác biệt này tạo nên đặc thù của pháp luật cho từng quốc gia là 

phương thức và cơ sở để Nhà nước và pháp luật kiểm soát các vụ việc, các hiện 

tượng TTKT trên thị trường.  

1.3. Các cách tiếp cận và nguyên tắc đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh 

của TTKT 

1.3.1. Nhật Bản 

Hướng dẫn về tập trung kinh tế của Nhật Bản đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá 

khác nhau cho các loại giao dịch khác nhau dựa trên cấu trúc và tính chất của giao 

dịch. Hướng dẫn về tập trung kinh tế có các chương về liên kết kinh doanh theo 

chiều ngang và liên kết kinh doanh theo chiều dọc hoặc hỗn hợp, và cũng phân biệt 

giữa tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi đơn phương và hành vi kết hợp.  

Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản (JFTC) đánh giá giao dịch tập trung 

kinh tế riêng theo từng vụ việc trên cơ sở xem xét khả năng hạn chế cạnh tranh cạnh 

tranh một cách đáng kể trên thị trường liên quan. Dựa trên án lệ của Tòa Phúc thẩm 

Tokyo năm 1953 liên quan đến công ty Toho, tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể 

được hiểu là gây ra trạng thái trong đó mức độ cạnh tranh trên thị trường giảm một 

cách đáng kể, dẫn đến tình huống một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp 

có thể thao túng thị trường bằng cách ấn định giá, chất lượng, sản lượng và một số 

các yếu tố khác. 
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Khả năng được hiểu là hoạt động tập trung kinh tế sẽ tạo ra những điều kiện có 

thể dẫn đến tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trong tương lai. Theo đó, nếu cấu 

trúc thị trường trở nên kém cạnh tranh sau hành vi TTKT, và nếu những điều kiện 

được tạo ra sau hành vi tập trung kinh tế cho phép một doanh nghiệp thao túng giá 

cả, chất lượng, sản lượng và các điều kiện khác một cách đơn phương hay có sự phối 

hợp với các doanh nghiệp khác, thì hành vi tập trung kinh tế nói trên sẽ bị cấn theo 

Luật. 

Các yếu tố khác nhau được sử dụng để đánh giá tác động đơn phương và tác 

động kết hợp của giao dịch tập trung kinh tế bao gồm: (i) Vị thế thị trường của các 

bên và tình trạng của đối thủ cạnh tranh; (ii) Lượng nhập khẩu; (iii) Rào cản gia 

nhập thị trường; (iv) Áp lực cạnh tranh từ các thị trường liên quan hoặc lân cận; (v) 

Áp lực cạnh tranh từ người sử dụng; (vi) Năng lực kinh doanh, hiệu quả và sức 

mạnh tài chính của các bên tham gia. 

1.3.2. Úc 

Theo quan điểm của pháp luật cạnh tranh Úc, việc mua bán, sáp nhập giữa các 

doanh nghiệp được coi là đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Việc sáp nhập 

cho phép các doanh nghiệp sau sáp nhập tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô, tăng 

hiệu suất và giảm rủi ro. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ chế giúp các doanh nghiệp 

đang tồn tại có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, quản trị và hoạt động tốt hơn. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các vụ sáp nhập có thể gây ra tác động hạn 

chế cạnh tranh thông qua việc làm thay đổi cấu trúc thị trường và cho phép các 

doanh nghiệp sáp nhập với nhau có thể tăng thị phần, sức mạnh trên thị trường, và từ 

đó thực hiện các hành vi phản cạnh tranh. Do đó, Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người 

tiêu dùng Úc (ACC 2010) quy định cấm các vụ sáp nhập có, hoặc có khả năng gây 

ra tác động hạn chế cạnh tranh.  

Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc 2010 (trước đó là Luật Thương 

mại công bằng Trade Practice Act 1974) đưa ra các các quy định về tập trung kinh tế 

tại Mục 50. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn về hoạt động tập trung kinh tế gồm 

có: 

- Hướng dẫn sáp nhập năm 1999 (Meger Guidelines 1999); 

- Hướng dẫn sáp nhập năm 2008 (Merger Guidelines 2008). 

- Hướng dẫn quy trình rà soát sáp nhập không chính thức (tháng 09/2013); 

- Hướng dẫn quy trình sáp nhập chính thức (30/6/2008). 
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Hướng dẫn sáp nhập năm 2008 đưa ra các quy định, hướng dẫn về đánh giá thiệt 

hại trên góc độ cạnh tranh và tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường của vụ việc 

tập trung kinh tế.Nguyên tắc cơ bản mà cơ quan cạnh tranh Úc áp dụng đối với các 

vụ việc sáp nhập đó là các vụ việc mua bán, sáp nhập đóng vai trò quan trọng đối 

với nền kinh tế như tính hiệu quả về quy mô, tăng hiệu quả kinh tế, năng suất và chia 

sẻ rủi ro,v.v.. Tuy nhiên, một số vụ việc mua bán sáp nhập có thể gây ra các tác 

động hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Do đó, ACCC rà soát các vụ việc tập trung 

kinh tế không trên cơ sở về quy mô hay thị phần của các doanh nghiệp tham gia mua 

bán, sáp nhập mà tập trung vào việc phân tích tác động hạn chế cạnh tranh một cách 

đáng kể của giao dịch đó đến thị trường. 

Luật Cạnh tranh và người tiêu dùng năm 2010 của Úc (CCA) điều chỉnh đối với 

hoạt động tập trung kinh tế chủ yếu thông qua các quy định tại Mục 50 của Luật này. 

Trong đó, mục 50A điều chỉnh không chỉ đối với các giao dịch diễn ra trên lãnh thổ 

Úc mà bao gồm cả các giao dịch diễn ra bên ngoài lãnh thổ nước Úc nhưng có thể 

tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường 

Úc.  

Để kiểm soát việc mua lại cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp, ACCC có thể 

áp dụng các biện pháp khắc phục sau mua lại, các hình thức phạt tiền hoặc lệnh 

tuyên bố giao dịch vô hiệu.  

1.3.3. Singapore  

Điều 54 Luật Cạnh tranh Singapore quy định các giao dịch sáp nhập và mua lại 

chỉ bị cấm nếu các giao dịch đó gây ra hoặc có khả năng gây ra hạn chế cạnh tranh 

đáng kể trên thị trường. Khi đánh giá các giao dịch này có khả năng gây ra hạn chế 

cạnh tranh đáng kể hay không, Uỷ ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

Singapore (CCCS) sẽ đánh giá triển vọng cạnh tranh trong tương lai với giả định 

tình huống giao dịch được tiến hành và khi không tiến hành. Về nguyên tắc, khả 

năng gây ra hạn chế cạnh tranh đáng kể trong tương lai có thể xảy ra khi kết quả của 

giao dịch sáp nhập tạo nên một chủ thể có thị phần từ 40% trở lên; hoặc có thị phần 

từ 20%-40% nhưng thị phần kết hợp của 3 công ty lớn nhất trên thị trường sau sáp 

nhập chiếm trên 70% (Chỉ số CR3). Giao dịch này sẽ không bị cấm khi CCCS xác 

định rằng lợi ích có được từ vụ sáp nhập lớn hơn ảnh hưởng bất lợi mà nó mang lại, 

hoặc khi Bộ trưởng Bộ Công thương ra quyết định miễn trừ đối với một vụ việc sáp 

nhập cụ thể để bảo vệ lợi ích công.  

Việc cấm tập trung kinh tế theo Mục 54 của Luật Cạnh tranh có thể áp dụng 

ngay cả khi việc sáp nhập diễn ra bên ngoài Singapore hoặc bất kỳ bên nào nằm 

ngoài Singapore, miễn là việc sáp nhập có thể gây ảnh hưởng đến bất kỳ thị trường 
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nào liên quan đến Singapore (dù là một phần của khu vực toàn cầu hoặc thị trường 

địa phương). Như vậy, Luật Cạnh tranh Singapore cũng tiếp cận dựa trên các yếu tố 

về hành vi, tuy nhiên có xem xét và cân nhắc đến thị phần của thực thể tham gia vào 

thương vụ. 

1.3.4. Philippines 

Cũng như nhiều Luật cạnh tranh khác, Luật cạnh tranh của Philipines cũng đánh 

giá tác động hạn chế cạnh tranh đối với vụ việc TTKT dựa trên các yếu tố về hành vi 

tức là nhận định việc TTKT có ảnh hưởng cạnh tranh trên thị trường khi nó thuộc 

một trong các trường hợp gây ra ngăn cản, hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể 

hoặc thuộc các trường hợp bị cấm như lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. 

Các giao dịch thuộc các ngưỡng kiểm soát (được quy định theo Luật Cạnh tranh 

Philippines) sẽ bị Ủy ban cạnh tranh Philippines (PCC) điều tra nếu có thỏa thuận 

phản cạnh tranh hoặc lạm dụng thống lĩnh thị trường. Thỏa thuận phản cạnh tranh có 

thể là các thỏa thuận bị cấm (ví dụ:ấn định giá, thông đồng đấu thầu) hoặc thỏa 

thuận có ảnh hưởng ngăn chặn, hạn chế hoặc làm suy giảm đáng kể cạnh tranh (ví 

dụ, hạn chế nguồn cung, phân chia thị trường). Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh là 

hành vi ngăn cản, hạn chế hoặc suy giảm đáng kể cạnh tranh, ví dụ như định giá hủy 

diệt, phân biệt giá và từ chối bán hàng. 

PCC cũng dự tính kiểm soát các vụ sáp nhập nước ngoài nếu tổng doanh 

thuđược tạo ra trong hoặc vào Philippines bởi các doanh nghiệp tham gia sáp nhập 

vượt quá 1 tỷ peso. PCC sẽ tiến hành các bài kiểm trađể đánh liệu việc mua bán sáp 

nhập có làm ngăn cản, hạn chế, giảm đáng kể cạnh tranh trên thị trường, có thể dẫn 

đến ảnh hưởng bất lợi đối với cạnh tranh và người tiêu dùng hay không.  

Như vậy, khi tiến hành đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của vụ việc TTKT, 

PCC sẽ dựa trên các yếu tố về hành vi và các tiêu chí định tính, định lượng (ngưỡng 

thông báo, thị phần) để đo lường mức độ ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường 

liên quan trước và sau mua bán, sáp nhập. Việc đánh giá này được tiến hành một 

cách tổng thể từ đánh giá định lượng (bước xem xét hồ sơ thông báo ban đầu) đến 

đánh giá định tính (giả định) các yếu tố sau khi thực hiện thương vụ, hành vi trong 

thực tế và dự đoán ở tương lai. Đồng thời, PCC cũng kết hợp đánh giá các ảnh 

hưởng của vụ việc đến hiệu quả kinh tế cho người tiêu dùng để đưa ra quyết định 

chính xác nhất. 
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1.4. Cách tiếp cận về kiểm soát TTKT tại Luật Cạnh tranh 2018 của Việt 

Nam 

Theo Luật Cạnh tranh Việt Nam 2018, ngưỡng thông báo tập trung kinh tế bao 

gồm tổng doanh thu, tổng tài sản của một trong các bên tham gia tập trung kinh tế 

trên thị trường Việt Nam và giá trị giao dịch tập trung kinh tế. Cụ thể, các doanh 

nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải thông báo cho Ủy ban cạnh tranh Quốc gia 

trước khi tiến hành tập trung kinh tế nếu tập trung kinh tế thuộc ngưỡng thông báo 

tập trung kinh tế. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ trên một 

trong các tiêu chí như tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của một trong các doanh 

nghiệp tham gia tập trung kinh tế), tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam các 

doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế, giá trị giao dịch của tập trung kinh tế.  

Bên cạnh đó, với việc thay đổi cách tiếp cận kiểm soát tập trung kinh tế, từ cấm 

dựa trên ngưỡng thị phần của các bên tham gia tập trung kinh tế, Luật cạnh tranh 

2018 sửa đổi quy định cấm đối với tập trung kinh tế nếu có tác động hoặc khả năng 

gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường. Việc quyết định 

xử lý đối với vụ việc tập trung kinh tế phải được thực hiện trên cơ sở thẩm định tập 

trung kinh tế của cơ quan cạnh tranh dựa trên các bước lọc về mức độ tích tụ thị 

trường và đánh giá tác động cạnh tranh của việc tập trung kinh tế.  

Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của tập trung kinh tế bao gồm: 

Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường 

liên quan; Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh 

tế; Mối quan hệ của các bên tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân 

phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành nghề kinh 

doanh của các bên tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho 

nhau; Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trong thị trường liên quan; 

Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có thể tăng giá hoặc tăng tỉ suất lợi 

nhuận trên doanh thumột cách đáng kể; Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế 

có thể loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường; 

Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung 

kinh tế. Ngoài ra, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động tích cực của việc 

tập trung kinh tế căn cứ vào các yếu tố sau: Tác động tích cực đến việc phát triển 

của ngành, lĩnh vực và khoa học, công nghệ theo chiến lược, quy hoạch của Nhà 

nước; Tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tăng cường 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
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II. Kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát tập trung kinh tế 

1. Cơ chế giám sát, rà soát tập trung kinh tế 

1.1. Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế 

1.1.1. Nhật Bản  

 “Doanh số trong nước” là yếu tố quyết định trong việc xác định ngưỡng TTKT. 

Luật Chống độc quyền sửa đổi năm 2010 của Nhật Bản cũng đã định nghĩa lại khái 

niệm “Doanh số bán hàng trong nước”. Doanh số bán hàng trong nước được sử dụng 

như một yếu tố quyết định trong việc xác định ngưỡng thông báo TTKT. Ngưỡng 

thông báo TTKT sẽ được sử dụng cho cả các công ty trong và ngoài nước, doanh số 

bán hàng trong nước được định nghĩa là tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được 

cung cấp tại Nhật Bản trong năm tài chính gần nhất.Theo quy định Hướng dẫn Mua 

bán sáp nhập mới của Nhật Bản, doanh số bán hàng trong nước của một công ty bao 

gồm doanh số bán hàng được tích lũy thông qua xuất khẩu trực tiếp vào Nhật Bản 

bất kể công ty có bất kỳ sự hiện diện nào tại Nhật Bản hay không. 

Ngưỡng thông báo TTKT 

Đối với việc mua cổ phần (bao gồm cả liên doanh), ngưỡng thông báo được xác 

định dựa trên cả doanh số bán hàng trong nước và tỷ lệ cổ phần nắm giữ. Thứ nhất, 

cần phải tiến hành thông báo khi tổng doanh thu nội địa của tất cả các công ty của 

nhóm công ty mua lại vượt quá 20 tỷ JPY và tổng doanh thu nội địa của công ty bị 

mua lại và các công ty con phải vượt quá 5 tỷ JPY. Thứ hai, việc mua lại đó phải 

dẫn đến công ty mua có thị phần vượt 20% hoặc 50% tổng số quyền biểu quyết của 

tất cả cổ đông của công ty bị mua lại (do vậy nếu việc mua lại tăng cổ phần từ 19% 

lên 21% thì cần phải thông báo, nhưng nếu việc mua lại tăng cổ phần từ 21% lên 

49% thì không cần tiến hành thông báo).  

Đối với các vụ sáp nhập và chuyển nhượng cổ phần, ngưỡng  thông báo được 

dựa trên doanh số bán hàng trong nước. Cần phải tiến hành thông báo khi tổng 

doanh số bán hàng trong nước của nhóm công ty của một trong các công ty tham gia 

sáp nhập hoặc chuyển nhượng cổ phần vượt quá 20 tỷ JPY. Ngoài ra, tổng doanh số 

bán hàng trong nước của nhóm công ty của một trong các công ty tham gia sáp nhập 

khác phải vượt quá 5 tỷ JPY.  

Đối với hình thức mua lại doanh nghiệp, ngưỡng thông báo TTKT cũng được 

xác định dựa trên doanh số bán hàng trong nước. Cần phải tiến hành thông báo nếu 

tổng doanh số bán hàng trong nước của tất cả các công ty thành viên của nhóm công 

ty mua lại vượt quá 20 tỷ JPY. Ngoài ra, các ngưỡng khác nhau cũng được áp dụng 
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cho công ty chuyển nhượng (tức là người bán), tùy thuộc vào việc chuyển nhượng 

có bao gồm: (i) toàn bộ doanh nghiệp; hoặc (ii) một phần quan trọng của doanh 

nghiệp (hoặc toàn bộ hoặc một phần đáng kể tài sản cố định được sử dụng cho 

doanh nghiệp).  

Đối với chia tách doanh nghiệp, có một số tiêu chuẩn thông báo khác được áp 

dụng nhưng về cơ bản ngưỡng 20 tỷ JPY và ngưỡng 5 tỷ JPY được mô tả ở trên 

cũng áp dụng trong trường hợp này (mặc dù trong một số trường hợp, ngưỡng có thể 

thấp hơn). 

1.1.2. Úc  

Trong Luật Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc (ACCC), không có quy 

định bắt buộc các doanh nghiệp tham gia mua bán, sáp nhập phải làm thủ tục thông 

báo đến cơ quan cạnh tranh mà theo cơ chế tự nguyện. Theo đó, các doanh nghiệp 

được khuyến khích nộp hồ sơ thông báo, tham vấn đến ACCC trước khi thực hiện 

giao dịch. 

Tuy nhiên, để hỗ trợ và dễ dàng cho các doanh nghiệp trong việc xác định rằng 

giao dịch đó có nên thông báo tới ACCC, cơ quan cạnh tranh Úc đã xây dựng và 

thiết lập ngưỡng như sau: (i) Các hàng hóa của các các Bên tham gia sáp nhập có thể 

thay thế hoặc bổ sung cho nhau; (ii) Các Bên tham gia sáp nhập có thị phần kết hợp 

sau khi sáp nhập trên 20% trên thị trường liên quan. 

Hàng năm, ACCC có khoảng hơn 300 hồ sơ mà doanh nghiệp nộp lên thông báo 

hoặc tham vấn. Có thể thấy, số vụ rà soát chính thức giảm dần qua các năm, do 

ACCC thay đổi cách thức đánh giá các vụ việc mua bán, sáp nhập cần thực hiện 

thông qua thủ tục thông báo chính thức và tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp 

trong quá trình thực hiện thủ tục thông báo sơ bộ (đưa ra chứng cứ rõ ràng liên quan 

đến hạn chế cạnh tranh, các doanh nghiệp không có thị phần cao trên thị trường liên 

quan, quy mô của các giao dịch không quá lớn trên thị trường).  

Bảng 1: Số liệu về số vụ việc rà soát do ACCC thực hiện qua các năm 

Năm Số vụ rà soát chính 

thức 

Số vụ rà soát sơ bộ Tổng số 

2009-2010 168 153 321 

2010-2011 141 236 377 

2011-2012 90 250 340 
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2012-2013 76 213 289 

2013-2014 55 242 297 

2014-2015 44 278 322 

(Nguồn: Website của Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Úc) 

Khi các doanh nghiệp cho rằng giao dịch dự kiến thuộc ngưỡng thông báo, các 

doanh nghiệp tham gia mua bán, sáp nhập có thể nộp hồ sơ đến ACCC và thảo luận 

về các vấn đề liên quan đến cạnh tranh. Các thông tin và số liệu do doanh nghiệp 

cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật. Trong văn bản nộp, doanh nghiệp có thể đưa ra 

thông tin về các vấn đề, quan ngại liên quan đến cạnh tranh, các phân tích kinh tế và 

pháp luật có liên quan. Một yếu tố mang tính chất tham khảo nhằm đánh giá sức 

mạnh thị trường đó là việc doanh nghiệp có thể đưa ra số liệu thị phần. 

1.1.3. Singapore  

Việc thông báo đến cơ quan cạnh tranh là tự nguyện, không có ngưỡng pháp lý 

để thông báo. Tuy nhiên, “Hướng dẫn thủ tục sáp nhập năm 2012” chỉ ra rằng: Ủy 

ban sẽ không điều tra việc sáp nhập của các công ty quy mô nhỏ có doanh thu tại 

Singapore trong năm tài chính trước khi tiến hành giao dịch TTKT của mỗi bên dưới 

5 triệu đô Sing và doanh thu trên toàn thế giới kết hợp trong năm tài chính trước khi 

giao dịch của tất cả các bên dưới 50 triệu đô Sing.  

Ngoài ra, Ủy ban cũng đưa ra trong Hướng dẫn này như sau, một thương vụ hợp 

nhất, sáp nhập dự kiến sẽ làm gia tăng mối lo ngại cạnh tranh nếu nó thuộc các 

ngưỡng chỉ định sau đây: (i) Các thực thể sáp nhập sẽ có thị phần từ 40% trở lên; 

hoặc là (ii) Thực thể sáp nhập sẽ có thị phần từ 20 đến 40% và thị phần của ba doanh 

nghiệp lớn nhất sau hợp nhất (CR3) là 70% hoặc nhiều hơn . 

Các bên sáp nhập được khuyến khích thông báo cho Ủy ban nếu thương vụ sáp 

nhập nằm trong ngưỡng hoặc vượt quá một trong hai ngưỡng trên. 

Tuy nhiên, Ủy ban cũng có thể rà soát các thương vụ sáp nhập ngay cả khi các 

đối tượng tham gia thương vụ không nằm trong ngưỡng kiểm soát nếu nghi ngờ v 

việc sáp nhập làm gia tăng mối quan ngại về cạnh tranh. Vì  vậy, thị phần chỉ là một 

trong các yếu tố đánh giá một thương vụ sáp nhập. Hơn nữa, thông báo sáp nhập là 

tự nguyện và như vậy Luật Cạnh tranh không quy định bất kỳ ngưỡng hoặc thời hạn 

thông báo. Thay vào đó, các bên được khuyến khích mạnh mẽ để tự đánh giá xem họ 

có nên thông báo cho Ủy ban hay không.  
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1.1.4. Philippines 

Ngưỡng thông báo dựa trên doanh thu hoặc giá trị tài sản của công ty mẹ và giá 

trị của giao dịch. Các bên tham gia sáp nhập hoặc mua lại được yêu cầu thông báo 

cho PCC khi: (i) Lợi nhuận gộp hàng năm tại, vào, từ Philippines hoặc giá trị tài sản 

tại Philippines của công ty mẹ của tối thiểu một trong các công ty tham gia giao dịch 

tập trung kinh tế bao gồm tất cả cá công ty con mà công ty mẹ kiểm soát trực tiếp 

hoặc gián tiếp, vượt quá 1 tỷ Peso; và giá trị giao dịch vượt quá 1 tỷ Peso; (ii) Tổng 

doanh thu tích lũy hàng năm tại, vào hoặc từ Philipineses hoặc giá trị tài sản tại 

Philipin của công ty mẹ của ít nhất một trong các công ty tham gia giao dịch TTKT, 

bao gồm cả các công ty mà công ty mẹ kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, vượt quá 

1 tỷ Peso;và (iii ) Giá trị của giao dịch vượt quá 1tỷ Peso. 

Ngoài ra ngưỡng cũng được xác định dựa trên cổ phần biểu quyết của các bên 

mua và bên bán. Cụ thể, các bên tham gia (bao gồm cả các công ty con) sở hữu cổ 

phần biểu quyết thuộc các ngưỡng  (i) 35%, hoặc (ii) 50%, trong trường hợp các bên 

tham gia đã có sẵn cổ phần biểu quyết vượt ngưỡng 35% trước khi tham gia mua 

bán, sáp  nhập; hoặc trong trường hợp đề xuất mua lại một thực thể phi lợi nhuận, 

bên mua bán sáp nhập (bao gồm cả các công ty con của mình) sẽ nắm giữ lợi nhuận 

tích lũy hoặc tài sản của thực thể phi lợi nhuận đó vượt quá 35%, hoặc 50%, trong 

trường hợp các bên tham gia đã vượt sẵn mức 35% trước khi tham gia mua bán, sáp  

nhập.  

Các giao dịch thuộc ngưỡng nêu trên sẽ bị đình chỉ trong vòng 30 ngày sau khi 

bên sáp nhập nộp thông báo cho Ủy theo như biểu mẫu. Nếu không thông báo, các 

giao dịch thuộc ngưỡng sẽ bị phạt từ 1-5% giá trị giao dịch. Trong trường hợp cần 

thiết, Ủy ban có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi thời hạn 30 ngày kết thúc, Ủy 

ban cũng có thể gia hạn thêm 60 ngày nữa để kiểm tra các thông tin này, do đó giao 

dịch sẽ  bị trì hoãn không quá 90 ngày kể từ thông báo ban đầu của các bên tham 

gia. Sau 90 ngày, nếu như Ủy Ban không đưa ra được kết luận thì các bên có thể tiếp 

tục thực hiện giao dịch. 

1.2. Quy trình thông báo tập trung kinh tế 

1.2.1. Nhật Bản 

Giai đoạn I 

Giai đoạn I bắt đầu từ khi Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản (JFTC) tiếp 

nhận thông báo TTKT. JFTC có 30 ngày theo lịch kể từ ngày tiếp nhận để xem xét 

giao dịch và yêu cầu các bên cung cấp thông tin. Tuy nhiên, bên nộp đơn hoặc các 



23 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương  

bên có thể rút lại thông báo ban đầu và nộp lại, thông thường sau khi thảo luận với 

JFTC. 

Dựa trên kết quả rà soát của giai đoạn 1, Nếu xác định giao dịch không có khả 

năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể, JFTC sẽ gửi thư thông báo quyết 

định không ban hành lệnh ngừng, hoặc hủy bỏ giao dịch TTKT bằng văn bản. Nếu 

xác định rằng cần tiến hành đánh giá chi tiết hơn, JFTC sẽ tiến hành rà soát giai 

đoạn II bằng cách chính thức yêu cầu bên nộp đơn hoặc các bên đệ trình các báo 

cáo, thông tin hoặc tài liệu cần thiết. 

Giai đoạn II 

Thời hạn xem xét Giai đoạn II là120 ngày kể từ ngày JFTC chấp nhận thông 

báo, và 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận tất cả các báo cáo, thông tin hoặc tài liệu theo 

yêu cầu của JFTC vào cuối Giai đoạn I. 

Nếu, sau Giai đoạn II, JFTC xác định giao dịch sẽ không gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đáng kể, JFTC gửi thư thông báo cho phép thực hiện giao dịch TTKT. 

Nếu nhận thấy giao dịch có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể, 

JFTC sẽ thông báo quan điểm của mình cho các bên liên quan. JFTC sẽ phép các 

bên liên quan có cơ hội để đưa ra ý kiến và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định 

cuối cùng về việc ban hành lệnh ngừng giao dịch. Nếu một công ty đã hoàn tất giao 

dịch TTKT mà vi phạm các nghĩa vụ thông báo thì JFTC có thể tuyên bố giao dịch 

TTKT là không hợp lệ. Nếu một công ty không gửi thông báo hoặc gửi thông báo 

bao gồm thông tin sai lệch, công ty đó sẽ bị phạt tiền lên đến 2 triệu JPY (khoảng 

US $ 19.000).  

1.2.2. Úc  

Trên thực tế, Luật Cạnh tranh Úc đưa ra quy định về cơ chế thông báo tập trung 

kinh tế tự nguyện, không có bất kỳ quy định nào yêu cầu các Bên tham gia sáp nhập 

buộc phải thông báo đến Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc (ACCC), 

hoặc các doanh nghiệp hoàn toàn có quyền thực hiện các giao dịch mua bán, sáp 

nhập trước khi được cơ quan cạnh tranh xem xét. ACCC hoàn toàn có quyền rà soát 

và đánh giá các tác động cạnh tranh của vụ việc, thậm chí công bố công khai để thu 

thập ý kiến của công chúng và các bên liên quan về việc sáp nhập đó có gây ảnh 

hưởng tới cạnh tranh trên thị trường hay không. Trong trường hợp vụ việc gây tác 

động hạn chế cạnh tranh trên thị trường, ACCC có thể đưa vụ việc lên Tòa án và có 

quyết định thực thi luật như ngăn chặn hoặc đưa ra các biện pháp khắc phục đối với 

vụ việc đó. 

1.2.3. Singapore 
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Tham vấn trước khi thông báo 

Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCCS) sẽ thực hiện 

một quy trình bảo mật cho các doanh nghiệp khi tiếp cận CCCS để xin tư vấn, quy 

trình này thường được tiến hành trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi đăng ký. Lời 

khuyên bảo mật được đưa ra bao gồm việc sáp nhập có thể làm tăng mối quan tâm 

cạnh tranh ở Singapore hay không và liệu thông báo cho CCCS có được khuyến 

khích hay không, lời khuyên này được cung cấp trên cơ sở độc lập và không tính 

đến quan điểm của bên thứ ba. 

Thảo luận trước khi thông báo 

Trong trường hợp các bên đã quyết định nộp hồ sơ, họ cũng được khuyến khích 

tiếp cận CCCS trước khi nộp đơn để tiến hành một cuộc thảo luận trước khi thông 

báo, khi đó các bên có thể để thảo luận về nội dung và thời gian thông báo gửi của 

họ. Điều này là để xác định thêm thông tin mà CCCS có thể yêu cầu trong khi đánh 

giá hồ sơ. Nếu có thể, CCCS cũng sẽ cho biết những khoảng trống thông tin cần 

được cung cấp trong Mẫu dự thảo thông báo. Các cuộc thảo luận như vậy có thể 

giúp CCCS lập kế hoạch công việc của mình và tạo thuận lợi cho một quá trình xem 

xét sáp nhập một cách nhanh chóng. 

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận như vậy, CCCS không đưa ra quan điểm về 

việc liệu một tình huống sáp nhập có thể bị yêu cầu đánh giá Giai đoạn II hay sẽ dẫn 

đến giảm đáng kể cạnh tranh hay không. 

Không có yêu cầu đình chỉ việc thực hiện sáp nhập hoặc sáp nhập dự kiến trước 

khi CCCS đưa ra thông báo chấp thuận. Tuy nhiên, các bên tiến hành sáp nhập trước 

khi CCCS đưa ra thông báo chấp thuận nên lưu ý rằng họ phải tự gánh rủi ro thương 

mại của mình, vì CCCS có quyền hủy bỏ một vụ sáp nhập đã được thực hiện và áp 

đặt hình phạt tài chính (trong trường hợp cố ý hoặc vô tình vi phạm) nếu sau khi 

thẩm định hồ sơ và đưa ra quyết định rằng việc sáp nhập vi phạm lệnh cấm theo 

Mục 54 của Luật cạnh tranh. 

Thời hạn thông báo của doanh nghiệp và xử lý thông báo của CCCS 

Luật Cạnh tranh Singapore không có quy định cụ thể về thời hạn để thông báo. 

Nếu các bên muốn thông báo việc sáp nhập của họ với CCCS để xin quyết định 

chính thức, họ có thể làm như vậy bất cứ lúc nào trước, trong hoặc sau khi sáp nhập. 

Để nhận được quyết định của CCCS về việc đồng ý sáp nhập hoặc đồng ý dự kiến 

sáp nhập, bên thông báo cần phải hoàn thành Mẫu M1 (mẫu thông báo đầu tiên) và 

nộp cho CCCS cùng với lệ phí theo quy định. Khi CCCS nhận được Biểu mẫu M1 
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đầy đủ và phí nộp hồ sơ cần thiết, CCCS sẽ bắt đầu đánh giá Giai đoạn I của vụ sáp 

nhập đó. 

Đối với các vụ sáp nhập dự kiến, việc nộp đơn có thể được thực hiện bất cứ lúc 

nào (mặc dù việc nộp đơn sớm vẫn luôn được khuyến khích) kể từ khi các bên chính 

thức quyết định tiến hành sáp nhập hoặc có thông báo chính thức ra công chúng sẽ 

thực hiện vụ TTKT đó.  

Trong trường hợp việc sáp nhập đã hoàn thành, các bên vẫn được khuyến khích 

thông báo càng sớm càng tốt sau khi hoàn thành. Nếu, vào cuối Giai đoạn I, CCCS 

có ý kiến là cần phải tiến hành đánh giá Giai đoạn II, CCCS sẽ thông báo cho bên 

nộp đơn quyết định của mình để tiến hành đánh giá chi tiết hơn. Việc xem xét giai 

đoạn II sẽ bắt đầu khi CCCS nhận được một mẫu đơn đầy đủ M2 (mẫu thông báo 

thứ hai) và phản hồi yêu cầu thông tin về Giai đoạn II của CCCS mà CCCS coi là 

thỏa đáng. 

Như đã nói ở trên, có hai giai đoạn xem xét của Ủy ban cạnh tranh Singapore 

(CCCS) về việc sáp nhập được thông báo. CCCS không chịu rằng buộc quá khắt khe 

về thời hạn theo luật định cho quy trình đánh giá của mình. Khi CCCS nhận được 

đơn thông báo, trước tiên họ xác định xem Biểu mẫu M1 (biểu mẫu thông báo đầu 

tiên) đã hoàn thành chưa và Hồ sơ thông báo có đáp ứng tất cả các yêu cầu không. 

Hướng dẫn quy trình sáp nhập CCCS 2012 quy định khung thời gian chỉ định trong 

30 ngày làm việc, trong đó CCCS sẽ hoàn tất việc đánh giá Giai đoạn I của mình. 

Thời gian bắt đầu tính từ ngày Biểu mẫu M1 hoàn chỉnh được gửi và nhận được phí 

nộp hồ sơ cần thiết. Vào cuối giai đoạn này, CCCS sẽ quyết định có đưa ra quyết 

định cho phép việc sáp nhập được tiếp tục hoặc chuyển sang xem xét Giai đoạn II 

hay không. 

Nếu CCCS quyết định tiến hành đánh giá Giai đoạn II, CCCS sẽ thông báo cho 

người nộp đơn quyết định của mình để tiến hành đánh giá chi tiết hơn. Khung thời 

gian chỉ định để xem xét Giai đoạn II là 120 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày CCCS 

nhận được Biểu mẫu M2 đầy đủ (mẫu thông báo thứ hai) và người nộp đơn phải đáp 

ứng thỏa đáng các yêu cầu thông tin giai đoạn II của nó. 

Trong cả giai đoạn I và Giai đoạn II, CCCS có thể yêu cầu người nộp đơn cung 

cấp thêm thông tin. Nếu người nộp không thể cung cấp thông tin bổ sung trước thời 

hạn được CCCS quy định, họ có thể yêu cầu gia hạn. Nếu CCCS đồng ý gia hạn 

thêm thời gian, họ có thể ngừng tính thời gian cho đến khi thông tin được yêu cầu 

được cung cấp, kéo dài khoảng thời gian 30 ngày làm việc (Giai đoạn I) hoặc 120 

ngày làm việc (Giai đoạn II). 
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Trong trường hợp CCCS đề xuất đưa ra quyết định vi phạm vào cuối giai đoạn 

II, họ sẽ gửi thông báo cho người nộp đơn về quyết định tạm thời của mình. Phản 

hồi bằng văn bản của người nộp đơn với quyết định tạm thời đó sẽ là cơ hội cuối 

cùng để các bên đề xuất các cam kết hoặc đưa ra quan điểm của mình về các biện 

pháp do CCCS đề xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên đã đề xuất các cam kết, 

CCCS có thể xem xét và áp đặt các biện pháp thay thế. Ngược lại với thông báo sáp 

nhập, không có thời gian quy định hành chính cho CCCS để kết thúc một cuộc điều 

tra sáp nhập do họ tự khởi xướng. Các cuộc điều tra như vậy khá phổ biến và cuộc 

điều tra có thể bắt đầu bất cứ khi nào trước hoặc sau khi kết thúc thương vụ.  

1.2.4. Philippines 

Các bên tham gia sáp nhập hoặc mua lại thuộc các ngưỡng thông báo bắt buộc 

phải thông báo cho PCC (Ủy ban Cạnh tranh Philippines) trước khi thực hiện các 

thỏa thuận cuối cùng liên quan đến giao dịch. 

Tham vấn tiền sáp nhập 

Theo như Điều 4, Phần 4 của Luật cạnh tranh Philippines, trước khi điền mẫu 

đơn thông báo theo Luật, các bên định tiến hành mua bán sáp nhập được yêu cầu 

thông báo trước cho PCC về việc muốn tham vấn tiền sáp nhập. Để yêu cầu tổ chức 

buổi tiền tham vấn này, các bên phải cung cấp các thông tin sau bằng văn bản: (i) 

Tên và thông tin liên hệ của các bên liên quan, loại giao dịch; và (ii) Các thị trường 

liên quan hoặc các chuỗi kinh doanh do các bên mua bán, sáp nhập đề xuất. Trong 

quá trình tiền tham vấn, các bên có thể nhận được các lời khuyên không chính thức 

về các thông tin cụ thể được yêu cầu trong Thông báo. 

Thông báo theo mẫu 

Sau đó, các bên cần nộp Thông báo theo mẫu cho PCC. Các bên sẽ phải hoàn 

thành thông báo trước thời hạn được quy định trong Luật để có thể tiến hành mua 

bán, sáp nhập. Sau khi nộp Thông báo theo mẫu cho PCC, trong vòng 15 ngày, PCC 

sẽ xác định xem mẫu Thông báo đó và các tài liệu liên quan đã đầy dủ theo Luật và 

Hướng dẫn hay chưa. Sau đó, PCC sẽ thông báo cho các bên các thông tin hoặc tài 

liệu khác nếu chúng chưa phù hợp, cần nộp lại hoặc đã đầy đủ.Thời gian chờ ra 

quyết định được tính kể từ ngày PCC thông báo cho các bên nộp Thông báo rằng hồ 

sơ đã đầy đủ và hợp lệ. 

Đánh giá giai đoạn I và giai đoạn II 

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu đánh giá Giai đoạn I, PCC sẽ thông báo 

cho các bên nếu có nhu cầu phân tích chi tiết hơn về sáp nhập hoặc mua lại trong 
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giai đoạn II và yêu cầu các thông tin hoặc tài liệu khác có liên quan đến đánh giá của 

họ. 

Việc đưa ra yêu cầu nói trên của PCC có ảnh hưởng đến việc gia hạn thời gian, 

trong đó thỏa thuận có thể bị tạm dừng thêm 60 ngày nữa. Khoảng thời gian 60 ngày 

bổ sung sẽ bắt đầu tính vào ngày các bên nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, 

miễn là tổng thời gian được PCC xem xét trong thỏa thuận không vượt quá 90 ngày 

kể từ thời điểm ban đầu, khi Hồ sơ thông báo của các bên được coi là hoàn chỉnh 

theo quy định.  

Ngoài ra, các bên không thể cung cấp thông tin được yêu cầu trong vòng 15 

ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của CCCS, Hồ sơ thông báo sẽ được coi là đã hết 

hạn và các bên phải thay đổi thông báo của họ. Nếu các bên muốn gửi thông tin 

được yêu cầu vượt quá thời hạn 15 ngày, các bên có thể yêu cầu gia hạn thời gian để 

tuân thủ yêu cầu bổ sung thông tin, trong trường hợp đó, thời gian xem xét sẽ được 

gia hạn tương ứng. 

PCC, tùy theo quyết định của mình, có thể chấm dứt thời gian chờ đợi trước khi 

hết hạn. Khi các giai đoạn trên hết hạn và không có quyết định nào được ban hành vì 

bất kỳ lý do gì, việc sáp nhập hoặc mua lại sẽ được coi là đã được phê duyệt và các 

bên có thể tiến hành thực hiện hoặc hoàn thành nó.Tương tự với các trường hợp ở 

nước ngoài, PCC cũng có quyền hạn sử lý đối với các vụ việc gây ảnh hưởng đến 

cạnh tranh ở Philippines. 

Quyền  hạn của PCC 

Khi phát sinh thương vụ M&A thuộc thẩm quyền xử lý của PCC, PCC có quyền: 

(i) Yêu cầu nộp hồ sơ thông báo đối với tất cả các vụ sáp nhập liên quan đến giá trị 

giao dịch lớn hơn 1 tỷ peso Philippine, nếu không thương vụ sẽ bị đình chỉ hoặc hủy 

bỏ(mục 17, Luật Cạnh tranh Philippines-PCA); (ii) Nếu thị trường được xác định là 

chịu ảnh hưởng xấu đến cạnh tranh thì PCC có thể cấm thực hiện thương vụ phục 

hồi lại tình trạng ban đầu trừ khi nó thỏa mãn được các yêu của của PCC (Phần 12 

và Phần 18, PCA); (iii) Áp dụng các hình phạt hành chính nghiêm trọng đối với việc 

không tuân thủ các yêu cầu thông báo và xem xét đối với các vụ sáp nhập: phạt tiền 

lên đến 250 triệu peso Philippine; và yêu cầu thoái vốn, phân chia lợi nhuận dư thừa, 

tổ chức lại doanh nghiệp và các biện pháp xử lý khác (phần 12 (h), PCA). 

Đối với các biện pháp khắc phục cạnh tranh được quy định trong Phần 37 của 

PCA, Philippines cũng sử dụng các biện pháp không đối khánh (non-adversarial 

remedies) như yêu cầu thoái vốn  hoặc áp đặt các biện pháp về hành vi để khuyến 

khích việc tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp. Tương tự như Luật Cạnh tranh 
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Singapore, Luật cạnh tranh Philippines cũng có các biện pháp khắc phục về mặt cấu 

trúc và khắc phục về mặt hành vi.  

Các trường hợp mua bán sáp nhập bị cấm là khi thỏa thuận này có khả năng gây 

ngăn chặn, hạn chế hoặc giảm thiểu sự cạnh tranh ở Philippines trên thị trường liên 

quan hoặc trên thị trường hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định bởi Ủy ban. 

Đối với các thỏa thuận mua bán sáp nhập bị cấm và không đủ điều kiện miễn 

trừ, Ủy ban có thể: (i) Cấm thực hiện thỏa thuận; (ii) Cấm thực hiện thỏa thuận trừ 

khi và cho đến khi thương vụ thực hiện một số thay đổi do Ủy ban quy định; hoặc là 

(iii) Cấm thực hiện thỏa thuận trừ khi và cho đến khi các bên hoặc các bên liên quan 

thực hiện các thỏa thuận pháp lý do Ủy ban quy định. 

Công khai Hồ sơ thông báo 

Khi cần phải bổ sung thông tin hoặc tài liệu với mục đích đánh giá Giai đoạn II 

của một vụ sáp nhập hoặc mua lại đã được thông báo đến Ủy ban, Ủy ban sẽ công 

bố trên trang web của mình các thông tin sau trong Mẫu do các bên đệ trình bao 

gồm:(i) tên của các thực thể liên quan;(ii) loại giao dịch;(iii) các thị trường liên quan 

hoặc các ngành kinh doanh theo dự kiếnsáp nhập hoặc mua lại; và(iv) ngày nhận 

được thông báo đầy đủ.Khi công khai các thông tin này, Ủy ban sẽ tính đến lợi ích 

hợp pháp của các bên để giữ bí mật thương mại hoặc các thông tin quan trọng cần 

bảo mật khác.  

Kháng cáo 

Mục 39 của PCA quy định kháng cáo trực tiếp lên Tòa Kháng nghị nếu các bên 

không đồng ý bất kỳ quyết định nào của PCC. Tuy nhiên, các bên có khiếu nại về 

thủ tục (bằng cách gửi đơn yêu cầu cấp chứng nhận cho Tòa phúc thẩm) từ bất kỳ 

lệnh hoặc chỉ thị nào được PCC đưa ra thông qua quá trình xem xét. 

2. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của tập trung kinh tế 

2.1. Các tiêu chí định lượng 

2.1.1 Các chỉ số đo lường mức độ tập trung kinh tế 

Tại hầu hết các quốc gia có pháp luật về cạnh tranh, mức độ tập trung của một 

ngành đượccơ quan quản lý cạnh tranh sử dụng như một chỉ số xác định quy mô 

tương đối của cácdoanh nghiệp trong quan hệ với toàn bộ các doanh nghiệp khác 

trong cùng ngành. Các chỉsố này cũng có thể giúp xác định dạng thị trường của 

ngành. Các chỉ số tập trung thườngđược sử dụng nhất là tỷ lệ tập trung mức 3 hoặc 5 

doanh nghiệp (CR3 và CR5 – viết tắt từthuật ngữ Concentration Ratio), và chỉ số 

HHI (Hirschman – Herfindahl Index). 
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Chỉ số CR3 là tổng thị phần của 3 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường. Trong 

khi đó, chỉ số HHI là tổng bình phương thị phần của các doanh nghiệp hoạt động 

trên thị trường liên quan. Thị phần của các doanh nghiệp có thể là phần trăm sản 

lượng hàng hóa bán ra của doanh nghiệp chia cho tổng sản lượng hàng hóa bán ra 

trên thị trường liên quan. Tuy nhiên, trong các trường hợp khó xác định sản lượng 

hàng hóa, thị phần cũng có thể được tính toán dựa trên doanh số bán hàng.  

2.1.2. Đánh giá khả năng gây tác động HCCT đáng kể sử dụng các tiêu chí 

định lượng 

2.1.2.1. Nhật Bản  

Hướng dẫn về tập trung kinh tế của Nhật Bản đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá 

khác nhau cho các loại giao dịch khác nhau dựa trên cấu trúc và tính chất của giao 

dịch. Hướng dẫn về tập trung kinh tế có các chương về liên kết kinh doanh theo 

chiều ngang và liên kết kinh doanh theo chiều dọc hoặc hỗn hợp, và cũng phân biệt 

giữa tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi đơn phương và hành vi kết hợp.  

JFTC đánh giá giao dịch tập trung kinh tế riêng theo từng vụ việc trên cơ sở xem 

xét khả năng hạn chế cạnh tranh cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường liên 

quan.  

Ngưỡng an toàn đối với giao dịch theo chiều ngang, các tiêu chí bao gồm: 

(i)HHI sau tập trung kinh tế không vượt quá 1.500; (ii) HHI sau tập trung kinh tế 

trên 1.500 và không quá 2.500 và mức tăng chỉ số HHI không quá 250; hoặc (iii) 

HHI sau tập trung kinh tế hơn 2.500 và mức tăng chỉ số HHI dưới 150. 

Đối với các giao dịch theo chiều dọc và hỗn hợp, các tiêu chí cụ thể như sau: (i) 

Thị phần kết hợp không vượt quá 10% ở các thị trường có liên quan; và (ii) HHI sau 

tập trung kinh tế không quá 2.500 và thị phần kết hợp không quá 25% trên bất kỳ thị 

trường liên quan nào. 

Các ngưỡng số này không phải là tuyệt đối, chỉ đơn thuần cho mục đích hướng 

dẫn và quá trình đánh giá thực tế được thực hiện theo một số yếu tố thực tế, được liệt 

kê trong Hướng dẫn về tập trung kinh tế. Theo đó, nếu HHI sau tập trung kinh tế 

không quá 2.500 và thị phần kết hợp không cao hơn 35% thì việc liên kết kinh 

doanh ít có khả năng bị coi là hạn chế cạnh tranh. 

2.1.2.2. Úc  

Luật Cạnh tranh Úc không quy định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế và Mục 

50 quy định việc đánh giá việc tập trung kinh tế thông qua tác động hoặc khả năng 

gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể tại thị trường.  
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Cụ thể, Luật Cạnh tranh Úc đưa ra cơ chế thông báo tập trung kinh tế tự nguyện; 

do đó các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập không có nghĩa vụ bắt buộc nộp hồ sơ 

thông báo TTKT tới ACCC trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, theo Hướng 

dẫn sáp nhập 2008, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thị phần kết hợp 

sau khi sáp nhập trên 20% trên thị trường liên quan được khuyến khích nên nộp hồ 

sơ thông báo đến cơ quan cạnh tranh. Ngưỡng thị phần 20% được coi là một trong 

các tiêu chí tham khảo để các doanh nghiệp có thể nhận diện việc có cần hoặc nên 

thông báo tập trung kinh tế đến cơ quan cạnh tranh. Thị phần kết hợp của các doanh 

nghiệp được tính trên thị trường liên quan; do đó việc xác định chính xác thị trường 

liên quan trong vụ việc là rất quan trọng.  

Bên cạnh đó, việc thiết lập ngưỡng sẽ giúp cơ quan cạnh tranh có thể quét và lọc 

số lượng vụ việc cần rà soát và xem xét khi các vụ việc đó thực sự gây quan ngại 

hạn chế cạnh tranh. ACCC xác định ngưỡng thông báo này dựa trên kinh nghiệm 

thực thi thực tiễn về các vụ việc mà ACCC đã xử lý. 

Mức độ tập trung của thị trường được xác định dựa trên số lượng và quy mô của 

các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Các chỉ số về mức độ tập trung thị 

trường (CR3, CR5,HHI) là tiêu chí ban đầu xác định sự thay đổi về cấu trúc thị 

trường khi mà các giao dịch mua bán, sáp nhập của các doanh nghiệp diễn ra. Sự 

thay đổi về mức độ tập trung trên thị trường theo thời gian cũng là một trong những 

căn cứ giúp cơ quan cạnh tranh thấy được mức độ cao hay thấp của rào cản gia nhập 

hoặc rút lui của thị trường. Điều này thể hiện qua việc liệu các doanh nghiệp mới có 

thể dễ dàng gia nhập thị trường hay không; hoặc các doanh nghiệp nhỏ có thể mở 

rộng thị phần hoặc gia tăng thị phần hay không. 

Chỉ số về mức độ tập trung thị trường có thể giúp cơ quan cạnh tranh xác định 

liệu việc sáp nhập của doanh nghiệp có gây ra các tác động đơn phương và tác động 

kết hợp trong tương lai. Mối liên hệ giữa mức độ tập trung của thị trường và sức 

mạnh thị trường của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng đối với việc phân tích vụ 

việc sáp nhập. 

Tuy nhiên, mức độ tập trung trên thị trường không phải là tiêu chí duy nhất và 

quyết định để cơ quan cạnh tranh đánh giá tác động của việc mua bán, sáp nhập của 

các doanh nghiệp khi đối với thị trường. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp 

có thể tăng thị phần trên thị trường thông qua việc tăng sản lượng bán, tăng doanh 

thu nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, giảm chi phí sản xuất và giảm 

giá thành. Do đó, một số doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường hoặc mức độ 

tập trung thị trường không phải là yếu tố quyết định rằng thị trường mang tính tập 

trung cao và không mang tính cạnh tranh.  
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ACCC thường sử dụng các tiêu chí thị phần, mức độ tập trung thị trường và chỉ 

số HHI. Các chỉ số này được tính toán dựa trên thị phần tính theo doanh thu (theo 

giá trị, theo sản lượng bán) hoặc công suất và dựa trên các nguồn thông tin sau: (i) 

Thông tin cung cấp từ các doanh nghiệp tham gia sáp nhập; (ii) Thông tin cung cấp 

từ các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp sáp nhập; (iii) Thông 

tin từ khách hàng; (iv) Thông tin từ các doanh nghiệp cung cấp nguồn cung trên thị 

trường; (v) Thông tin từ các hiệp hội; (vi) Các báo cáo nghiên cứu thị trường. 

Cách tính thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan sẽ phụ thuộc 

vào từng vụ việc cạnh tranh cụ thể và các nguồn thông tin có thể thu thập được. 

ACCC sẽ tính mức độ tập trung thị trường trước và sau giao dịch mua bán, sáp nhập 

cũng như mức độ gia tăng của mức độ tập trung trên thị trường. Cụ thể, một số 

ngưỡng về mức độ tập trung thị trường mà ACCC coi là không gây ra những quan 

ngại đáng kể đối với cạnh tranh như sau: (i) Chỉ số HHI của thị trường sau khi các 

doanh nghiệp sáp nhập thấp hơn 2000; (ii) Chỉ số HHI của thị trường sau khi các 

doanh nghiệp sáp nhập cao hơn 2000 nhưng Delta HHI thấp hơn 100. 

2.1.2.3. Singapore  

Khả năng gây hạn chế cạnh tranh đáng kể trong tương lai có thể xảy ra khi: sau 

giao dịch, thương vụ tạo ra một thực thể có thị phần từ 40% trở lên; hoặc chỉ có thị 

phần từ 20%-40% nhưng thị phần kết hợp của 3 công ty lớn nhất trên thị trường sau 

sáp nhập chiếm trên 70% (CR3). Giao dịch này sẽ không bị cấm khi Ủy ban Cạnh 

tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCCS) xác định rằng lợi ích có được từ 

vụ sáp nhập lớn hơn ảnh hưởng bất lợi mà nó mang lại, hoặc khi Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ra quyết định miễn trừ đối với một sự sáp nhập cụ thể để bảo vệ lợi ích 

công. Như vậy, Luật cạnh tranh Singapore cũng xem xét thị phần như một trong 

những yếu tố đánh giá tác động HCCT trước khi đưa ra quyết định thông qua hay 

cấm hành vi TTKT đó.  

Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh Singapore có sử dụng tiêu chí mức độ tập trung 

trên thị trường- Chỉ số CR3, tức là thị phần kết hợp của 3 doanh nghiệp lớn nhất trên 

thị trường chiếm trên 75% thì có khả năng gây ra tác động hạn chế cạnh tranh, để 

xem xét mức độ HCCT, tuy nhiên đây chỉ là một trong số các tiêu chí. 

2.1.2.4. Philippines  

Cơ quan cạnh tranh Philippines (PCC) cũng tiến hành đánh giá tác động hạn chế 

cạnh tranh thông qua tiêu chí thị phần. Khi yêu cầu các bên tiến hành thông báo bắt 

buộc đến PCC (dựa trên doanh thu hoặc giá trị tài sản, tỉ lệ cổ phần biểu quyết), PCC 

cũng sẽ xem xét thêm các tiêu chí khác, chẳng hạn như mức tăng thị phần trên thị 
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trường liên quan vượt quá ngưỡng tối thiểu được áp dụng cụ thể cho một ngành, trên 

một số hoặc tất cả các ngành, để xác định liệu các bên tham gia sáp nhập hay mua 

lại này có cần thiết thông báo cho PCC hay không. Ví dụ trong việc xác định doanh 

nghiệp có vị trí thống lĩnh, ngoài các yếu tố được quy định tại (Phần 27 của PCA- vị 

trí thống lĩnh), PCC cũng xem xét thị phần như một trong các yếu tố quan trọng để 

đánh giá vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp: Giả định doanh nghiệp có vị trí thống 

lĩnh thị trường phải có thị phần ít nhất 50% trên thị trường liên quan, ngưỡng này có 

thể thay đổi dựa trên đánh giá của Ủy ban cho lĩnh vực cụ thể đó (theo như Phần 3- 

PCA- Giả định về vị trí thống lĩnh). Để có thể đưa ra ngưỡng thay đổi này, PCC sẽ 

dựa trên việc xem xét cấu trúc thị trường, mức độ hội nhập, khả năng tiếp cận người 

dùng cuối cùng, nguồn lực kĩ thuật và tài chính, các nhân tố khác ảnh hưởng đến 

kiểm soát thị trường… 

2.2. Các tiêu chí định tính 

2.2.1. Phương pháp đánh giá định tính tại Úc 

Để đánh giá một vụ việc sáp nhập, cơ quan cạnh tranh Úc dựa trên khả năng gây 

hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể mà giao dịch đó gây ra đối với thị trường. Khái 

niệm “cạnh tranh một cách đáng kể” có thể hiểu rằng các doanh nghiệp sau sáp nhập 

có thể tăng sức mạnh thị trường và thực hiện việc tăng giá bán sản phẩm, dịch vụ, 

hạn chế sản xuất,v.v. Các yếu tố cần đánh giá thường phụ thuộc vào từng vụ việc cụ 

thể, tuy nhiên, có thể dựa trên một số tiêu chí như sau: đánh giá tác động cạnh tranh 

dựa trên các lý thuyết về thiệt hại và các tác động đơn phương hoặc tác động hỗn 

hợp. Các vụ sáp nhập dẫn đến tác động đơn phương và/hoặc hỗn hợp khi doanh 

nghiệp có thể làm giảm hoặc loại bỏ áp lực cạnh tranhh trên thị trường.  

Với các đối tượng, giao dịch mua bán, sáp nhập thuộc quy định tại Mục 50 có 

khả năng gây ra hạn chế cạnh tranh trên thị trường, cơ quan cạnh tranh cần đánh giá 

các khía cạnh của vụ việc như sau: 

Đánh giá mức độ cạnh tranh hiện tại và trong tương lai trên thị trường liên 

quan 

Việc đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm hiện tại khi các 

doanh nghiệp tham gia mua bán, sáp nhập và mức độ cạnh tranh trong tương lai là 

hết sức quan trọng. Đánh giá cạnh tranh hiện tại và tương lai cần xem xét đến các 

hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu hoặc trong tương lai có thể thay thể các sản phẩm, dịch 

vụ trên thị trường liên quan. 

Các số liệu hiện tại và lịch sử về các hàng hóa được nhập khẩu cũng sẽ cho thấy 

được mức độ cạnh tranh của thị trường trong một số trường hợp như sau: (i) Lượng 
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hàng hóa nhập khẩu bởi các doanh nghiệp không phải các bên tham gia tập trung 

kinh tế chiếm ít nhất 10% doanh thu bán ra trên thị trường trong vòng 03 trước năm 

các doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế; (ii) Không có bất kỳ rào cản nào khiến 

số lượng các hàng hóa nhập khẩu bởi các doanh nghiệp không phải các bên tham gia 

TTKT gia tăng đáng kể và cạnh tranh với các sản phẩm do các doanh nghiệp sáp 

nhập cung cấp trong 2 năm trở lại; (iii) Hàng hóa nhập khẩu có thể thay thế về chủng 

loại, số lượng, giá cả trên thị trường sản phẩm liên quan của các doanh nghiệp tham 

gia TTKT; (iv) Các doanh nghiệp nhập khẩu có thể sẵn sàng gia tăng sản lượng cung 

cấp trên thị trường. 

Đánh giá các rào cản gia nhập và rút lui khỏi thị trường trong ngành công 

nghiệp mà các doanh nghiệp tham gia mua bán, sáp nhập hoạt động 

Rào cản gia nhập thị trường và khả năng các doanh nghiệp có thể dễ dàng tham 

gia thị trường là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá tác động cạnh tranh 

của vụ việc mua bán, sáp nhập đối với thị trường. Nếu rào cản gia nhập thị trường 

lớn, các doanh nghiệp mới sẽ khó khăn trong việc gia nhập thị trường; thì việc tập 

trung kinh tế của các doanh nghiệp sẽ gây tác động lớn đến cạnh tranh trên thị 

trường và ngược lại. 

Việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường 

cũng có thể làm gia tăng rào cản gia nhập thị trường. Khi đó, giao dịch mua bán, sáp 

nhập đó sẽ có tác động đáng kể đến cạnh tranh trên thị trường. Các rào cản gia nhập 

thị trường được xem xét gồm: (i) Các rào cản về chính sách và pháp lý như điều kiện 

cấp phép, chính sách thuế, quy định trong lĩnh vực chuyên ngành, quy hoạch và phát 

triển ngành; Các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ…; (ii) Các rào cản kỹ thuật và 

cấu trúc: như các chi phí chìm, các chi phí về quảng cáo, giới thiệu sản phẩm,v.v. 

(iii) Các rảo cản chiến thuật: các chiến thuật kinh doanh mà các đối thủ cạnh tranh 

đưa ra như hạ giá bán nhằm thu hút khách hàng, các hợp đồng ký kết độc quyền 

cung cấp hoặc phân phối hàng hóa, dịch vụ... 

Tác động và sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp tham gia tập trung 

kinh tế 

Điều 50 Luật Cạnh tranh Úc quy định cấm các hoạt động tập trung kinh tế có, 

hoặc có khả năng gây ra tác động làm giảm đáng kể cạnh tranh trên thị trường. Do 

đó, việc xác định sức mạnh thị trường là yếu tố quan trọng quyết định việc một hành 

vi của doanh nghiệp có gây hạn chế cạnh tranh hoặc tác động tiêu cực đến cạnh 

tranh trên thị trường và có thuộc trường hợp bị cấm, hoặc cho phép thông qua có 

điều kiện hay không. Thông thường, Ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng 

Úc (ACCC) sẽ xem xét một số yếu tố sau đây trong quá trình điều tra và xác định 
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sức mạnh thị trường: (i) Tòa án có quyền xem xét phạm vi mà hành vi của doanh 

nghiệp khác bị gây hạn chế bởi đối thủ cạnh tranh, hoặc đối thủ cạnh tranh tiềm 

năng. Biện pháp hữu hiệu để xác định sức mạnh thị trường là tiến hành điều tra thực 

tế thị trường để lấy lời khai/thông tin từ các doanh nghiệp có liên quan trên thị 

trường; (ii) Tòa án sẽ cân nhắc mức độ hạn chế cạnh tranh mà hành vi của doanh 

nghiệp đó gây ra trên trên cả hai phương diện cung và cầu của thị trường. Nói cách 

khác, sức mạnh thị trường có thể được xác định thông qua việc xem xét mức độ hạn 

chế cạnh tranh mà các nhà cung cấp hoặc khách hàng của doanh nghiệp đó chịu ảnh 

hưởng. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá sức mạnh thị trường của doanh nghiệp sẽ phải xem 

xét rào cản gia nhập thị trường gồm các rào cản về cấu trúc, rào cản hành vi, rào cản 

về chính sách và điều tiết ngành, rào cản về quyền sở hữu trí tuệ,v.v. Các báo cáo 

nghiên cứu cấu trúc thị trường do cơ quan cạnh tranh thực hiện có thể là nguồn 

thông tin hữu ích cung cấp những đánh giá về các rào cản gia nhập/ rút lui thị trường 

trong điều tra các vụ việc cạnh tranh. Trong một số vụ việc, cơ quan cạnh tranh có 

thể phải xem xét thêm một số yếu tố như mức độ gia nhập thị trường theo chiều dọc 

của doanh nghiệp, tính khác biệt hóa của sản phẩm do doanh nghiệp trong vụ việc 

cạnh tranh, hoặc thị phần của doanh nghiệp trên thị trường.  

Trong hầu hết các vụ sáp nhập, ACCC tập trung vào phân tích 03 nguồn chứng 

cứ chính như sau: (i) Doanh nghiệp tham gia sáp nhập trên thị trường; (ii) Các Bên 

liên quan trong việc mua bán sáp nhập, gồm các đối thủ cạnh tranh của doanh 

nghiệp, khách hàng và/ hoặc nhà cung cấp; và (iii) Các phân tích về kinh tế trên thị 

trường. 

Nhóm các yếu tố liên quan doanh nghiệp thực hiện mua bán, sáp nhập trên thị 

trường: Nguồn chứng cứ quan trọng khi tiến hành điều tra và xác định sức mạnh thị 

trường (bao gồm cả việc xác định thị trường liên quan) là các tài liệu, thông tin thu 

thập được từ chính doanh nghiệp đó. Cơ quan cạnh tranh cần đưa ra những cân nhắc 

manh tính chiến thuật trước khi quyết định các thông tin cần thu thập, bao gồm cả 

việc lựa chọn phương pháp nào để đánh giá và xác định thị trường liên quan và sức 

mạnh thị trường của doanh nghiệp trong vụ việc cạnh tranh.  

Do đó, cơ quan cạnh tranh cần chọn lọc các thông tin thu thập dựa trên các tiêu 

chí như sau: (i) Xác định được các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp có cung cấp 

hoặc kinh doanh (để xác định thị trường liên quan); (ii) Xác định các khách hàng 

chính, nhà cung cấp đầu vào của doanh nghiệp đó (xác định thị trường liên quan); 

(iii) Thu thập các số liệu về thị phần (xác định sức mạnh thị trường); (iv) Các tài liệu 

về chính sách, chiến lược, kế hoạch hoạt động/kinh doanh của doanh nghiệp (xác 
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định thị trường liên quan và sức mạnh thị trường); (v) Các nghiên cứu về thị trường, 

khách hàng, bao gồm cả quan điểm của khách hàng đối với hàng hóa/ dịch vụ của 

doanh nghiệp so với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh; (vi) Khảo 

sát thị trường về sự nhạy cảm của khách hàng và đối thủ cạnh tranh so với sự thay 

đổi về giá hàng hóa/ dịch vụ của doanh nghiệp trong vụ việc sáp nhập (xác định thị 

trường liên quan); (vii) Các thông tin về giá và nguồn cung (bao gồm cả các chỉ số 

về lợi nhuận) (để xác định sức mạnh thị trường); (viii) Các nguy cơ hạn chế cạnh 

tranh do việc sáp nhập gây ra đối với khách hàng, nhà cung cấp của mình, và phản 

ứng của các bên thamgia thị trường đối với giao dịch sáp nhập (đánh giá sức mạnh 

thị trường); (ix)Các chi phí (gồm cả chi phí chìm) và các khoản đầu tư của doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh (sức mạnh thị trường, đặc biệt là các 

yếu tố đánh giá được rào cản gia nhập thị trường); và (x) Các rào cản về bảo hộ sở 

hữu trí tuệ có thể tạo ra sức mạnh thị trường cho doanh nghiệp. 

Nhóm các yếu tố liên quan đến các bên tham gia thị trường, gồm các đối thủ 

cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp,v.v. Điều quan trọng là cơ quan cạnh tranh cần 

xác định được các đối thủ cạnh tranh , khách hàng và nhà cung cấp chính của doanh 

nghiệp đó vì đây là những bên liên quan cung cấp nguồn chứng cứ hết sức quan 

trọng và cần thiết. Các chứng cứ cần thu thập liên quan đến việc xác dịnh thị trường 

liên quan thường có được thông qua việc lấy thông tin về sản phẩm, dịch vụ, các rào 

cản gia nhập thị trường, quan ngại về hạn chế cạnh tranh do doanh nghiệp gây ra đối 

với các đối thủ cạnh tranh. Các bên liên quan trên thị trường cũng giúp cơ quan cạnh 

tranh khẳng định và đánh giá mức độ chính xác của chứng cứ thu thập từ doanh 

nghiệp trong vụ việc mua bán, sáp nhập đó.  

Nhóm các yếu tố đánh giá về kinh tế trong vụ việc cạnh tranh: Trong các vụ việc 

cạnh tranh, Phòng Phân tích kinh tế trong cạnh tranh và người tiêu dùng (CCEU) 

của ACCC sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các điều tra viên trong phân tích các chứng cứ đã 

thu thập, nhằm đánh giá, phân tích các khía cạnh về kinh tế, các giả thuyết vụ việc 

và hỗ trợ kết luận đối với các chứng cứ xác thực nhất.  

Các sản phẩm/ dịch vụ có thể thay thế cho hàng hóa, dịch vụ của mà các 

bên liên quan sản xuất và cung cấp 

Việc xác định các sản phẩm/ dịch vụ có thể thay thế cho hàng hóa, dịch vụ mà 

các bên tham gia TTTK sản xuất và cung cấp là việc xác định thị trường liên quan 

trong vụ việc. Luật Cạnh tranh Úc quy định rằng thị trường liên quan bao gồm thị 

trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan nơi mà các doanh nghiệp 

đối thủ và quá trình cạnh tranh diễn ra. Mục 4E của Luật quy định rằng thị trường 

gồm hàng hóa hoặc dịch vụ có thể thay thế cho nhau, hoặc có thể cạnh tranh với 
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nhau, sẽ được đưa vào phân tích. Do đó, “khả năng thay thế cho nhau” chính là mấu 

chốt quan trọng khi xác định thị trường sản phẩm liên quan. 

Cơ quan cạnh tranh Úc ACCC cũng tập trung vào hai khía cạnh cơ bản của việc 

thay thế cho nhau trên góc độ đặc điểm của thị trường: góc độ sản phẩm và khoảng 

cách địa lý. Trong một số trường hợp, định nghĩa thị trường sẽ yêu cầu việc phân 

tích mối quan hệ giữa các khâu trong chuỗi cung ứng sản phẩm/dịch vụ và có khả 

năng thay thế cần đưa ra đánh giá.  

Một phương pháp thường được ACCC sử dụng khi xác định thị trường liên quan 

đó là Phép thử độc quyền giả định (HMT) nhằm khoanh vùng sản phẩm và địa lý 

hẹp nhất khi ứng dụng giả thuyết tối qua hóa lợi nhuận thông qua việc doanh nghiệp 

độc quyền và sử dụng sức mạnh thị trường một cách hiệu quả. Nhìn chung, việc xác 

định sức mạnh thị trường thông qua phép thử độc quyền được thực hiện bằng phép 

thử SSNIP Test cho thấy sự thay thế giữa các sản phẩm/dịch vụ trong thị trường liên 

quan khi mà mức giá của sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp thực hiện sau sáp nhập có 

thể tăng giá. 

Các yếu tố mà ACCC sử dụng để xác định thị trường sản phẩm liên quan gồm: 

(i) Mục đích sử dụng, công năng, chức năng sử dụng của hàng hóa/ dịch vụ; (ii) Đặc 

điểm, tính chất vật lý, hóa học của sản phẩm; (iii) Chi phí chuyển đổi khi mua hàng 

hóa/ dịch vụ thay thế; (iv) Quan điểm và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng; 

(v) Chứng cứ về việc chuyển sang sử dụng sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ thay thế khi 

giá của hàng hóa do doanh nghiệp trong vụ việc cạnh tranh cung cấp tăng giá; (vi) 

Chi phí chuyển đổi dây chuyền sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm/ dịch vụ 

khác; (vii) Quan điểm của khách hàng, nhà cung cấp đối với việc tăng giá của doanh 

nghiệp... 

Trong khi đó, một số yếu tố mà cơ quan cạnh tranh cân nhắc trong quá trình xác 

định thị trường địa lý liên quan gồm: (i) Khả năng vận chuyển của hàng hóa, chi phí 

vận chuyển các sản phẩm liên quan giữa các vùng, miền (nhất là việc tính toán tỷ lệ 

chi phí vận chuyển so với tổng giá trị của hàng hóa); (ii) Chi phí khách hàng có được 

sản phẩm thay thế cung cấp từ các vùng lân cận; (iii) Các điều kiện hạn chế của 

khách hàng nhằm tiếp cận các nguồn cung ứng hàng hóa/ dịch vụ thay thế; (iv) Chi 

phí duy trì hoặc chuyển đổi sản phẩm và hệ thống phân phối nhằm cung cấp sản 

phẩm hàng hóa/dịch vụ đến khách hàng; (v) Các quy định rào cản hạn chế việc cung 

cấp hàng hóa/dịch vụ thay thế trên một khu vực địa lý nhất định,v.v. 

Khả năng việc mua bán, sáp nhập đó có thể loại bỏ hoặc tác động đến các 

đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường 
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Đối với vụ việc tập trung kinh tế, cơ quan cạnh tranh Úc sẽ đánh giá khả năng 

mà doang nghiệp sau sáp nhập có thể gây tác động đơn phương hoặc tác động kết 

hợp đến các doanh nghiệp khác trên thị trường. 

Tác động đơn phương 

Khi  phân  tích  tác  động  đơn  phương, ACCC thường tập trung đánh giá liệu 

doanh nghiệp hình thành sau TTKT có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách 

đáng kể trên thị trường liên quan thông qua việc tạo lập, củng cố vị thế trên thị 

trường và gia tăng khả năng và động lực của doanh nghiệp đó trong việc lạm dụng 

sức mạnh thị trường một cách độc lập. 

Do đó, cần phải áp dụng các lý thuyết hoặc mô hình kinh tế mô tả đúng nhất đặc 

điểm của thị trường cụ thể đó. Ngoài ra, cũng cần đánh giá các áp lực cạnh tranh  mà 

doanh nghiệp hình thành sau TTKT phải đối mặt hoặc các yếu tố giúp doanh nghiệp 

hình thành sau TTKT có thể lạm dụng sức mạnh trên thị trường liên quan. Các yếu 

tố mà ACCC sẽ cân nhắc khi đánh giá tác động đơn phương của vụ việc TTKT: (i) 

Vị thế của các bên tham gia TTKT - thị phần, vị trí trên thị trường xét về mặt thị 

phần, các đối thủ cạnh tranh trước khi thực hiện TTKT; (ii) Áp lực cạnh tranh từ các 

doanh nghiệp không tham gia TTKT - thị phần, khác biệt về thị phần giữa doanh 

nghiệp hình thành sau TTKT với các đối thủ cạnh tranh, dư thừa năng lực cung ứng, 

mức độ khác biệt hóa sản phẩm; (iii) Áp lực cạnh tranh trực tiếp hoặc tiềm năng – 

nhập khẩu và khả năng gia nhập thị trường của đối thủ mới, sự hiện diện của thị 

trường sản phẩm và thị trường địa lý thay thế gần cho thị trường liên quan đang xem 

xét, tính cạnh tranh trong các thị trường liên hệ theo chiều dọc đối với thị trường 

đang xem xét; (iv) Hiệu quả kinh tế và năng lực hiện tại của các bên tham gia 

TTKT. 

Tác động kết hợp 

Khi phân tích tác động kết hợp của vụ việc TTKT, ACCC thường đánh giá xem 

điều kiện thị trường sau vụ việc TTKT có làm gia tăng khả năng các doanh nghiệp 

trên thị trường cấu kết ngầm với nhau hoặc tăng cường sự liên kết hiện tại, gây hạn 

chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường liên quan. ACCC cũng đánh giá  

năng  lực  cạnh  tranh  của  các  doanh  nghiệp  trên  thị trường trước khi thực hiện 

TTKT và các yếu tố có tác động kìm hãm hoặc ngăn cản sự cấu kết giữa các doanh 

nghiệp đó sau khi vụ việc TTKT được thực hiện. Trong quá trình đánh giá này, cần 

xem xét tất cả các bằng chứng mà cơ quan cạnh tranh có thể thu thập được, bao 

gồm, điều kiện thị trường trước khi thực hiện TTKT có thể gây bất lợi hoặc tạo 

thuận lợi cho quá trình liên kết giữa các doanh nghiệp và tác động của vụ việc TTKT 

lên các điều kiện thị trường đó. 
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Hộp 1: Vụ sáp nhập giữa công ty PMP và công ty IPMG 

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc 

(ACCC) ra quyết định cho phép việc sáp nhập giữa Công ty PMP và Công ty IPMG 

Group. Hai doanh nghiệp tham gia sáp nhập đều kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ in cuộn sấy nhiệt, được sử dụng trong in catalog và tạp chí. Bên cạnh đó, 

bản thân PMP cũng hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm catalog và tạp 

chí. Trước đó, ngày 18 tháng 10 năm 2016, PMP đã thông báo về kế hoạch sẽ mua 

100% cổ phiếu của IPMG và phát hành cổ phiếu PMP cho các cổ đông của công ty 

bị sáp nhập.  

Trong vụ việc này, ACCC đã kết luận rằng việc sáp nhập giữa hai doanh nghiệp 

không vi phạm Mục 50 Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc, có nghĩa là 

việc sáp nhập không gây ra hoặc có khả năng gây ra tác động hạn chế cạnh tranh 

một cách đáng kể đến thị trường. Để đưa ra kết luận này, ACCC đã tiến hành đánh 

giá vụ việc, đánh giá tác động cạnh tranh trên 02 thị trường liên quan cụ thể là: 

(i) Thị trường cung cấp dịch vụ in cuộn sấy nhiệt trên toàn quốc; và 

(ii) Dịch vụ cung cấp các sản phẩm catalog theo mẫu. 

ACCC đã làm việc với doanh nghiệp tham gia TTKT, các bên tham gia trên thị 

trường liên quan, bao gồm các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, các khách hàng sử 

dụng dịch vụ in catalog và tạp chí, các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, các cơ 

quan quản lý chuyên ngành và một số bên liên quan khác.  

Trong quá trình đánh giá tác động về cạnh tranh, ACCC xem xét về việc đề xuất 

sáp nhập có khả năng dẫn đến việc hạn chế cạnh tranh trên các thị trường liên quan 

nêu trên, và khả năng giảm cạnh tranh xét trên phương diện về giá cả và/ hoặc chất 

lượng dịch vụ do việc sáp nhập giữa hai doanh nghiệp gây ra. 

Các nhóm vấn đề chính mà ACCC tập trung vào phân tích vụ việc như sau: 

- Mức độ cạnh tranh giữa PMP, IPMG và các doanh nghiệp khác: 

Trước khi sáp nhập, IPMG và PMP là các doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường 

cung cấp dịch vụ in cuộn sấy nhiệt tại Úc và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác 

trên thị trường thông qua các hợp đồng đấu thầu cung cấp dịch vụ. Các doanh 

nghiệp tham gia sáp nhập đều có cơ sở kinh doanh tại nhiều thành phố khác nhau 

trên toàn quốc. 

Hai doanh nghiệp lớn nhất thị trường sáp nhập sẽ tạo nên doanh nghiệp mới có 

thị phần lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh. Do đó, ACCC 
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quan ngại rằng việc thay đổi cấu trúc thị trường sẽ có những ảnh hưởng đến cạnh 

tranh trên thị trường.  

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Công ty Franklin và AIW cũng đã tiến hành 

sáp nhập và trở thành công ty IVE cũng là một doanh nghiệp có quy mô lớn trên thị 

trường cung cấp dịch vụ in cuộn sấy nhiệt tại các thành phố lớn, đặc biệt là Sydney 

và Melbourne. Bên cạnh đó, với xu hướng các báo in sẽ chuyển dần sang báo điện 

tử, ACCC cho rằng các công ty sản xuất và in báo gồm Fairfax, West Australian 

Newspaper và New Corporation sẽ có đủ khả năng và năng lực để cung cấp các dịch 

vụ in cuộn sấy nhiệt. Các sản phẩm in cũng có thể được cung cấp bởi các nhà sản 

xuất báo chí thông qua phương pháp máy ép nhiệt chuyên dụng hoặc máy ép lạnh 

được chuyển đổi thành máy ép lai giúp các công ty có thể sản xuất các sản phẩm tạp 

chí và catalog.        

- Điều kiện thị trường và các rào cản gia nhập và mở rộng thị trường: 

ACCC cho rằng các rào cản gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp mới là 

khá cao, tuy nhiên rào cản mở rộng thị trường của các doanh nghiệp đang hoạt động 

là thấp.  

- Tác động kết hợp của các doanh nghiệp sau sáp nhập: trong quá trình xem xét 

vụ việc, ACCC cũng cân nhắc đến khả năng doanh nghiệp hình thành sau sáp nhập 

có thể thực hiện các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, động lực của việc các 

doanh nghiệp trên thị trường có thể bắt tay thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là không 

bền vững, và các rào cản mở rộng thị trường thấp sẽ tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp nhỏ có thể cung cấp các sản phẩm/dịch vụ thay thế và tạo ra sự cạnh tranh 

trên thị trường.  

2.1.3.Phương pháp đánh giá của Nhật Bản  

Đối với TTKT theo chiều ngang 

Các yếu tố xác định khả năng gây tác động HCCT thông qua hành vi đơn 

phương 

Việc đánh giá khả năng gây tác động HCCT thông qua hành vi đơn phương phục 

thuộc vào việc hàng hóa là đồng đều hay khác biệt.  

Trong trường hợp hàng hóa là đồng đều, nếu nhóm doanh nghiệp tăng giá bán 

hàng hóa trong khi các đối thủ cạnh tranh khác giữ nguyên giá, người tiêu dùng sẽ 

chuyển sảng mua hàng từ các nhà cung cấp khác, do đó, lợi nhuận của nhóm doanh 

nghiệp sẽ giảm trong khi đối thủ cạnh tranh của họ sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu sản 

lượng và năng lực sản xuất của nhóm công ty lớn hơn rất nhiều so với các đối thủ 

cạnh tranh, các đối thủ cạnh trạnh sẽ không có khả năng tăng doanh số bán hàng nếu 
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không tăng giá bán. Do vậy, người tiêu dùng sẽ không thể chuyển đổi nhà cung cấp. 

Như vậy, nhóm doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát giá và các yếu tố khách, do 

đó, có thể gây ra tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể. 

Trong trường hợp hàng hóa khác biệt, khi có sự tăng giá của một nhãn sản 

phẩm, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng nhãn sản phẩm khác có 

thứ tự ưu tiên sau nhãn sản phẩm tăng giá. Tuy nhiên, nếu cả hai nhãn sản phẩm 

cùng thuộc sở hữu của một nhóm công ty, hai nhãn sản phẩm sẽ bù đắp doanh số 

cho nhau, do đó, doanh nghiệp có thể tăng giá mà không ảnh hưởng đến tổng doanh 

số. Như vậy, hành vi tập trung kinh tế giữa các đơn vị kinh doanh các sản phẩm có 

khả năng thay thế lẫn nhau có thể tạo nên một thực thể kinh doanh có khả năng kiểm 

soát giá và các yếu tố khác trên thị trường, do đó, có khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đáng kể. 

Ngoài ra, các yếu tố sau đây cũng được xem xét khi đánh giá định khả năng gây 

tác động HCCT thông qua hành vi đơn phương:  

Vị thế của nhóm doanh nghiệp và bối cảnh cạnh tranh trên thị trường 

Để  xác định vị thế của nhóm doanh nghiệp và bối cảnh cạnh tranh trên thị 

trường, cơ quan điều tra sẽ dựa vào các yếu tố sau: (i) Thị phần và thứ hạng: Thị 

phần của nhóm doanh nghiệp sau khi tiến hành TTKT càng cao hoặc mức độ thay 

đổi thị phần của họ sau khi TTKT càng lớn thì ảnh hường của hoạt động TTKT đến 

thị trường càng lớn; (ii) Cạnh tranh giữa các bên tham gia: trong trường hợp trước 

khi  TTKT, các công ty tham gia cạnh tranh gay gắt lẫn nhau dẫn đến giảm giá hàng 

hóa trên thị trường hoặc tăng chất lượng, sự phong phú của hàng hóa, thì ngay cả khi 

thị phần và thứ hạng của các công ty tham gia không cao, hành vi TTKT cũng triệt 

tiêu khả năng giảm giá và tăng chất lượng sản phẩm thông qua cạnh tranh và do đó 

có tác động đáng kể đến cạnh tranh trên thị trường liên quan; (iii) Công ty liên kết 

đầu tư: trong trường hợp một phần của mỗi công tư đầu tư tách ra để thành lập một 

công tư liên kết đầu tư khác, có nhiều khả năng xuất hiện mối quan hệ gắn kết giữa 

các công ty đầu tư trong quá trình vận hành công ty liên kết đầu tư, do đó, cơ quan 

điều tra cần xác minh mối quan hệ này thông qua việc đánh giá các chi tiết về hợp 

đồng liên kết đều tư, thỏa thuận giữa các bên; (iv) Sự chênh lệch về thị phần với các 

đối thủ cạnh tranh: chênh lệch về thị phần giữa nhóm công ty tham gia TTKT và các 

đối thủ cạnh tranh của họ càng lớn (trường hợp thị phần giữa nhóm công ty lớn hơn 

các đối thủ cạnh tranh) thì tác động của TTKT đến cạnh tranh càng lớn; (v) Năng lực 

sản xuất của các đối thủ cạnh tranh: nếu năng lực sản xuất của các đối thủ cạnh tranh 

thấp, họ sẽ gặp khó khăn nếu muốn tăng sản lượng mà không tăng giá, do đó, ngay 

cả khi sự chênh lệch về thị phần là không lớn thì TTKT vẫn gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đáng kể khi năng lực sản xuất thêm của các đối thủ cạnh tranh thấp; (vi) 
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Đối với những sản phẩm mà thị trường địa lý liên quan là xuyên quốc gia: trong 

trường hợp này, tất cả các yếu tố từ (i) đến (v) sẽ được được xác định trên phạm vi 

địa lý xuyên quốc gia để quyết định tác động đến cạnh tranh. 

Áp lực hàng nhập khẩu 

Khi phải chịu áp lực từ hàng nhập khẩu, khả năng gây tác động hạn chế cạnh 

tranh của TTKT sẽ giảm đi. Để xác định áp lực từ hàng hóa nhập khẩu, cơ quan điều 

tra sẽ cân nhắc các yếu tố như sau: (i) Rào cản pháp lý đối với hàng nhập khẩu bao 

gồm các rào cản thuế quan và phi thuế quan được áp dụng cho hàng nhập khẩu hoặc 

sẽ được áp dụng trong tương lai; (ii) Chi phí và các vấn đề liên quan đến phân phối 

hàng nhập khẩu: Đối với những loại hàng hóa tiêu tốn nhiều chi phí vận chuyển và 

phân phối, số lượng hàng nhập khẩu có thể sẽ không đủ lớn để thay thế sản phẩm 

nội địa khi nhóm doanh nghiệp tăng giá, trong trường hợp đó, áp lực hàng nhập khẩu 

là không đáng kể; (iii) Khả năng thay thế giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa: Khả 

năng thay thế sẽ là thấp nếu người tiêu dùng không lựa chọn hàng nhập khẩu do 

những vấn đề như chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, người tiêu dùng chưa quen 

sử dụng sản phẩm nhập khẩu... Khi đó, áp lực hàng nhập khẩu được coi là không 

đáng kể; (iv) Tiềm năng của nhà phân phối nước ngoài: Áp lực từ hàng nhập khẩu 

sẽ được coi là đáng kể nếu năng lực sản xuất của nhà sản xuất nước ngoài đầy đủ 

(giúp họ có thể tăng sản lượng và giữ nguyên giá bán), nhà sản xuất nước ngoài có 

kế hoạch xâm nhập thị trường nội địa, nhà sản xuất nước ngoài giảm giá sản phẩm 

nhập khẩu ở mức thấp hơn sản phẩm nội địa. 

Áp lực gia nhập thị trường 

Khi áp lực gia nhập thị trường đủ lớn, đây sẽ là yếu tố kìm hãm khả năng kiểm 

soát giá và các yếu tố khác trên thị trường của nhóm doanh nghiệp TTKT. Để xác 

định áp lực gia nhập thị trường, cơ quan điều tra sẽ cân nhắc đến các yếu tố như sau: 

(i) Rào cản pháp lý, thể chế đối với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường đang 

và sẽ được áp dụng trong tương lai; (ii) Rào cản thực tế bao gồm quy mô vốn đầu tư, 

điều kiện mua bán nguyên liệu thô, hệ thống phân phối hàng hóa, và các vấn đề về 

kỹ thuật; (iii) Khả năng thay thế giữa sản phẩm mới và sản phẩm cung cấp bởi nhóm 

doanh nghiệp TTKT; (iv) Tiềm năng gia nhập thị trường: Nói chung, đối với những 

thị trường có sự thay đổi thường xuyên về công nghệ, sản phẩm có vòng đời ngắn 

thì sẽ có áp lực gia nhập thị trường lớn hơn. 

Áp lực cạnh tranh trên các thị trường lân cận 

Các điều kiện cạnh tranh trên các thị trường gần với thị trường liên quan cũng 

cần được xem xét. Các thị trường nói trên có thể bao gồm những thị trường có phạm 
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vi địa lý gần với thị trường liên quan và cung cấp những sản phẩm có công dụng gần 

giống với sản phẩm trên thị trường liên quan (sản phẩm cạnh tranh).  

Áp lực cạnh tranh từ phía người tiêu dùng 

Nếu người tiêu dùng có sức mạnh đàm phán đủ lớn, đây có thể là yếu tố giúp 

kìm hãm khả năng thao túng về giá và các yếu tố khác của nhóm doanh nghiệp tập 

trung kinh tế. Để xác định áp lực đàm phán từ phí người tiêu dùng, cơ quan điều tra 

sẽ xem xét đến những yếu tố sau: (i) Cạnh tranh giữa những người mua hàng: ví dụ 

nếu những người mua mua nguyên liệu thô từ nhóm công ty để sản xuất ra một sản 

phẩm khác, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm nhà cung cấp có giá rẻ nhất để mua. Sự 

năng động của người mua trong trong trường hợp này có thể tạo áp lực kìm hãm khả 

năng kiểm soát giá và các yếu tố khác của nhóm doanh nghiệp; (ii) Khả năng thay 

đổi người bán: nếu người mua có thể dễ dàng thay đổi người bán thì họ cũng gây ra 

áp lực cạnh tranh; (iii) Thị trường thu nhỏ lại: áp lực cạnh tranh của người mua cũng 

đến từ sự suy giảm sức mua trên thị trường. 

Năng lực tổng thể của doanh nghiệp 

Sau TTKT nếu năng lực tổng thể của nhóm doanh nghiệp gia tăng đáng kể khiến 

cho các đối thủ của họ gặp khó khăn khi cạnh tranh thì cơ quan điều tra cần cân nhắc 

yếu tố này để xác định khả năng ảnh hưởng tới cạnh tranh của TTKT. Năng lực tổng 

thể bao gồm: khả năng mua nguyên liệu thô, năng lực về kỹ thuật, marketing, khả 

năng thanh toán nợ, thương hiệu, quảng cáo... 

Tính hiệu quả 

Sự gia tăng về hiệu quả của nhóm doanh nghiệp cũng được xem xét để xác định 

tác động đến cạnh tranh của TTKT. Sự gia tăng về hiệu quả được xem xét trên 3 góc 

độ như sau: (i) Sự gia tăng về hiệu quả cụ thể sau TTKT: những yếu tố liên quan đến 

kỳ vọng về hiệu quả (expected efficiency) bao gồm  hiệu quả theo quy mô, giảm chí 

phí vận chuyển, kết hợp cơ sở vật chất, hiệu quả trong nghiên cứu và phát triển công 

nghệ...; (ii) Sự gia tăng về hiệu quả có thể vật chất hóa: bao gồm các phân tích nội 

bộ dẫn đến quyết định thực hiện tập trung kinh tế, các tài liệu giải trình dành cho các 

cổ đông, đơn vị tài chính liên quan đến hiệu suất kỳ vọng và các nghiên cứu của các 

đơn vị độc lập; (iii) Sự gia tăng năng suất đóng góp vào lợi ích của người tiêu dùng 

ví dụ như giảm giá sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, ra đời các sản 

phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. 

Các điều kiện về tài chính của nhóm doanh nghiệp 

Trong một số trường hợp sau, tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi đơn 

phương được đánh giá là nhỏ khi: (i) Bên tham gia TTKT ghi nhận lỗ liên tục và 
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nghiêm trọng, có nợ quá hạn và có nguy cơ phá sản; (ii) Kết quả kinh doanh của bên 

tham gia TTKT rất khó khăn và doanh nghiệp có nguy cơ ra khỏi thị trường. 

Các yếu tố xác định khả năng gây tác động HCCT thông qua hành vi phối 

hợp 

Nếu số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan giảm bởi TTKT theo 

chiều ngang, cấu trúc thị trường sẽ thay đổi, mức độ tập trung kinh tế sẽ cao hơn trên 

thị trường liên quan, do đó các đổi thủ cạnh tranh có thể đoán trước hành vi của 

nhau và có nhiều khả năng thực hiện những hành vi phối hợp có thể mang lại lợi 

nhuận cho họ. Khi đó, lợi nhuận khi các công ty giảm giá để tăng doanh số sẽ thấp 

hơn khi các công ty cùng tăng giá. Tình huống này xuất hiện khi một nhóm công ty 

có khả năng kiểm soát giá cả và một số yếu tố khác thông qua việc phối hợp với các 

đối thủ cạnh tranh, đây là ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh có thể xảy ra khi tập trung 

kinh tế theo chiều ngang. 

Khả năng gây tác động HCCT đáng kể của TTKT thông qua hành vi phối hợp 

được xem xét dựa trên các yếu tố sau đây: 

Vị thế của nhóm doanh nghiệp và bối cảnh cạnh tranh 

Vị thế của doanh nghiệp được đánh giá thông qua những yếu tố như sau: (i) Số 

lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường; (ii) Cạnh tranh giữa các bên TTKT trong 

quá khứ; (iii) Năng lực sản xuất vượt mức của các đối thủ cạnh tranh; (iv) Công ty 

liên kết đầu tư. Các yếu tố được đánh giá tương tự như trường hợp hành vi đơn 

phương. 

Thực trạng hoạt động kinh doanh 

Được đánh giá thông qua các yếu tố sau: (i) Điều kiện thương mại và các yếu tố 

khác: Nếu hiệp hội ngành hàng thu thập và phổ biến các thông tin về giá bán, sản 

lượng của các công ty thành viên, các công ty sẽ hiểu rõ về thực trạng hoạt động 

kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh của mình, do đó, tăng khả năng dự đoán hành 

vi và phản ứng của nhau. Trong trường hợp sản phẩm có khối lượng giao dịch lớn và 

không thường xuyên, thì ít có khả năng phối hợp giữa các đối thủ cạnh tranh, do họ 

khó có thể dự đoán hành vi của nhau, ngược lại, giao dịch nhỏ và liên tục thì dễ diễn 

ra hành vi phối hợp; (ii) Xu hướng về cầu, tiến bộ công nghệ: nếu cầu thay đổi 

thường xuyên, tiến bộ công nghệ liên tục, vòng đời sản phẩm ngắn thì lợi nhuận thu 

được từ giảm giá và tăng sản lượng lớn, khi đó, khó dự đoán hành vi và ít có khả 

năng phối hợp; (iii) Cạnh tranh trong quá khứ: xem xét thay đổi về thị phần, biến 

động giá trong quá khứ. Thay đổi lớn thì ít khả năng phối hợp, do đó khó dự đoán 

hành vi đối thủ cạnh tranh. Thay đổi nhỏ thì dễ dự đoán nên có nhiều khả năng phối 

hợp.   
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Áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, gia nhập thị tường và các thị trường 

liên quan khác 

Trong trường hợp áp lực nhập khẩu lớn và các công ty trong nước tăng giá bán 

nội địa, nhiều khả năng họ sẽ mất thị phần vào sản phẩm nhập khẩu, do vậy ít khả 

năng xuất hiện hành vi phối hợp giữa các công ty. Tuy nhiên, nếu công ty nước 

ngoài đã có hiện diện thương mại và xác lập vị trí trên thị trường nội địa thì khả 

năng xuất hiện hành vi phối hợp sẽ lớn hơn. Bên cạnh đó, áp lực từ hàng nhập khẩu 

trong trường hợp doanh nghiệp nội địa tăng giá cũng được xem xét dựa trên các yếu 

tố như: rào cản pháp lý, chi phí vận chuyển, phân phối, khả năng gia tăng sản lượng 

mà không ảnh hưởng tới giá của nhà cung cấp nước ngoài. 

Áp lực gia nhập thị trường đối với khả năng xuất hiện hành vi phối hợp được 

đánh giá thông qua các yếu tố như: rào cản pháp lý gia nhập thị trường, rào cản gia 

nhập thực tế, khả năng thay thế giữa sản phẩm gia nhập và sản phẩm hiện có, tiềm 

năng gia nhập thị trường.  

Tính hiệu quả và các điều kiện tài chính của nhóm doanh nghiệp 

Đánh giá tương tự phần như trong trường hợp hành vi đơn phương. 

Đối với TTKT theo chiều dọc và hỗn hợp 

Khi TTKT chiều dọc hoàn tất, các công ty khác có thể bị đóng cửa vì họ mất cơ 

hội buôn bán với nhóm doanh nghiệp. Ví dụ, nhà sản xuất của một sản phẩm hoàn 

thiện, có thị phần lớn và mua nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp. Nếu nhà sản xuất 

đó sáp nhập với một nhà cung cấp thì có khả năng họ sẽ chỉ dùng sản phẩm đầu vào 

từ nhà cung cấp liên kết với họ. Do đó, các nhà cung cấp khác sẽ mất cơ hội làm ăn 

với nhà sản xuất nói trên. Tương tự nếu một nhà sản xuất lớn kết hợp với một nhà 

cung cấp nguyên liệu đầu vào lớn, thì sẽ tạo khó khăn cho các nhà sản xuất khác gia 

nhập thị trường do nhóm doanh nghiệp có thể hình thành một mạng lưới phân phối 

riêng của chính họ. Ngay cả khi nhóm doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với các đối thủ 

cạnh tranh sau TTKT, các đối thủ cạnh tranh cũng ở một vị thế bất lợi hơn trước đây 

so với nhóm doanh nghiệp và kết quả là việc cạnh tranh giữa họ không còn hiệu quả 

như trước.  

TTKT hỗn hợp cũng có thể gây ra các vấn đề về đóng cửa hoặc rút khỏi thị 

trường do nó gia tăng năng lực tổng thể của nhóm công ty, ví dụ cụ thể như khả 

năng mua nguyên liệu, kỹ thuật, quảng cáo, uy tín khi tiếp cận vốn, thương 

hiệu…Các yếu tố đánh giá khả năng gây tác động HCCT của TTKT theo chiều dọc 

thông qua hành vi đơn phương cũng tương tự như trường hợp TTKT theo chiều 

ngang thông qua hành vi đơn phương. 



45 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương  

 

Hộp 2: Vụ việc sáp nhập giữa công ty Zimmer, Inc và công ty Biomet 

Liên quan đến vụ việc sáp nhập giữa công ty Zimmer, Inc. (Hoa Kỳ) và công ty 

Biomet (Hoa Kỳ), Ủy ban Thương mại lành mạnh Nhật Bản(JFTC) nhận thấy rằng 

thị phần sau giao dịch của các bên sẽ là khoảng 90% trongthị trường khớp gối nhân 

tạo (UKA), và 60-70% trong thị trường khớp khuỷu tay nhân tạo, do vậy giao dịch 

này có khả năng tạo ra một khoảng cách đáng kể giữa những đối thủ cạnh tranh trên 

thị trường. Ngoài ra, JFTC còn cân nhắc đến các yếu tố như sau: 

Cạnh tranh giữa các bên tham gia TTKT 

Các bên tham gia sáp nhập chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên thị phần tương 

ứng khoảng 50% và khoảng 40%, là hai doanh nghiệp cạnh tranh tích cực trong quá 

khứ. Do đó, tác động hạn chế cạnh tranh trong vụ việc này là rất lớn. Ngoài ra, trong 

khi mỗi công ty tham gia TTKT có công suất dư thừa lớn, đa số các doanh nghiệp 

còn lại có một thị phần nhỏ và không thể tạo áp lực cản trở các bên TTKT lạm dụng 

sức mạnh thị trường của mình. 

Rào cản gia nhập thị trường  

Các doanh nghiệp mới khó có khả năng gia nhập thị trường nói trên do vậy áp 

lực gia nhập thị trường ở mức tối thiểu. 

Áp lực từ phía người mua 

Trong trường hợp này JFTC nhận định áp lực từ phí người mua là không lớn. 

Đánh giá của JFTC 

Sau khi giao dịch, thị phần của các bên trong thị trường UKA sẽ trở thành 

khoảng 90%, và sẽ có một khoảng cách đáng kể từ các doanh nghiệp cạnh tranh. 

Ngoài ra, sự cạnh tranh trước đó được tiến hành giữa các Bên sẽ bị mất. Trong khi 

đó, mỗi áp lực cạnh tranh trên thị trường UKA bị hạn chế, và Giao dịch sẽ dẫn đến 

việc tạo ra một tình huống mà các Bên có thể tự do kiểm soát giá cả ở một mức độ 

nhất định. Do đó, JFTC kết luận rằng Giao dịch sẽ hạn chế đáng kể cạnh tranh trên 

thị trường UKA. 

Sau khi tham khảo ý kiến với JFTC, các bên đã tự nguyện gửi các biện pháp 

khắc phụcnhư sau: (1) Tài sản hữu hình (ví dụ: hàng tồn kho, lịch sử thiết kế, dữ liệu 

thử nghiệm và lâm sàng) và quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: bằng sáng chế, thương hiệu 

và bí quyết) liên quan đến các thương hiệu hàng đầu của các bên tương ứng với 

khoảng 50% thị phần của thị trường UKA và khoảng 20% thị phần khớp khuỷu tay 

nhân tạo trong năm 2012 sẽ bị bán đi; (2) Người mua tài sản bị thoái vốn là các 
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doanh nghiệp có đủ kinh nghiệm và khả năng trong kinh doanh khớp nối và nhân tạo 

khớp và phải độc lập và không liên quan đến tài chính với các bên. Hơn nữa, người 

mua phải được lựa chọn theo các tiêu chí như vốn, sự khác biệt của sản phẩm và có 

năng lực duy trì và phát triển tài sản thoái vốn. Những người mua tiềm năng sẽ được 

thông báo và tiếp nhận tài sản thoái vốn từ JFTC sau khi ký kết hợp đồng với các 

bên để mua tài sản bị thoái vốn. Thời hạn thực hiện các khoản thoái vốn là ba tháng 

kể từ ngày JFTC chấp thuận sự phù hợp của những người mua tiềm năng. 

Nếu các biện pháp khắc phục được mô tả ở trên sẽ được thực thi, thị phần kết 

hợp của các bên trong thị trường khớp gối nhân tạo sau giao dịch đạt khoảng 40% và 

đứng thứ hai trên thị trường; và khoảng 40% trong thị trường khớp khuỷu tay nhân 

tạo và đứng đầu hoặc thứ hai trên thị trường. Trong cả thị trường UKA và thị trường 

khớp khuỷu tay nhân tạo, thị phần của các bên sau giao dịch sẽ thấp hơn thị phần 

của các bên trước giao dịch. Do đó, trên tiền đề rằng biện pháp khắc phục sẽ được 

thực thi, JFTC kết luận rằng giao dịch sẽ không hạn chế đáng kể sự cạnh tranh trong 

thị trường khớp nối khuỷu tay và UKA. JFTC trao đổi thông tin và hợp tác rộng rãi 

với Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ và Ủy ban châu Âu trong quá trình điều 

tra giao dịch. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá của Singapore 

Không có mức định tính hay ngưỡng định tính đặc biệt nào được loại trừ hay 

miễn trừ khỏi Điều 54 của Luật Cạnh tranh Singapore. 

CCCS sử dụng các thử nghiệm đáng kể (subtential test) để xác định liệu việc sáp 

nhập có dẫn đến hoặc có thể dẫn đến suy giảm cạnh tranh đáng kể ở bất kỳ thị 

trường nào có ảnh hưởng đến Singapore hay không. Ngoài thị phần, Ủy ban Cạnh 

tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCCS) cũng sẽ đánh giá mức độ cạnh 

tranh bị ảnh hưởng bởi việc sáp nhập và kiểm tra các yếu tố định tính như  rào cản 

gia nhập và mở rộng thị trường, sức mua đối kháng (countervailing buyer power), 

biến động thị trường, thay thế về cung, tính minh bạch của thị trường và sự ổn định 

của chi phí trên thị trường… Tùy theo hình thức mua bán sáp nhập (theo chiều dọc 

hay chiều ngang) mà CCCS sẽ có các cách đánh giá và đưa ra các phân tích khác 

nhau.  

Mua bán sáp nhập theo chiều ngang 

Rào cản gia nhập thị trường  

Theo như trong Hướng dẫn về mua bán sáp nhập của Singapore, rào cản gia 

nhập thị trường bao gồm các rào cản về cấu trúc, rào cản  về quy định và rào cản về 

chiến lược. 



47 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương  

Các rào cản quy định: Các bên có những lợi thế về chi phí tuyệt đối so với 

những đối thủ gia nhập tiềm năng khác. Những rào cản thuộc loại này bao gồm: các 

quy định của chính phủ như cấp phép, quyền sở hữu tài sản, quyền tiếp cận ưu đãi 

đối với các cơ sở vật chất thiết yếu, các quy định về môi trường, các yêu cầu phê 

duyệt quy hoạch, hoặc quy định về tiêu chuẩn và chất lượng, giới hạn số lượng đối 

thủ cạnh tranh có thể tham gia thị trường… 

Các rào cản cấu trúc: Đó là rào cản về công nghệ, nguồn lực hoặc đầu vào mà 

các hãng sẽ cần khi tham gia hoặc mở rộng thị trường. Ngoài ra, các chi phí mà 

khách hàng phải đối mặt khi chuyển sang một nhà cung cấp mới cũng rất quan trọng 

trong việc xác định rào cản gia nhập thị trường có lớn hay không… 

Các rào cản chiến lược: Rào cản chiến lượng thể hiện khi các hãng hiện tại có 

lợi thế hơn so với các hãng mới do đã xây dựng được uy tín trên thị trường, có kinh 

nghiệm và danh tiếng, hoặc có sự trung thành của khách hàng và các nhà cung cấp. 

Các hãng này đôi khi có thể giảm giá, đầu tư vào công suất dư thừa hoặc các thương 

hiệu bổ sung để ngăn chặn việc gia nhập của các bên khác hay làm tăng chi phí 

chuyển đổi của khách hàng, ví dụ: bằng cách kí kết các hợp đồng dài hạn (với các 

điều khoản độc quyền, gia hạn tự động, quyền từ chối đầu tiên) hoặc tạo lập lòng 

trung thành của khách hàng thông qua các chương trình tích điểm, do đó làm cho họ 

trở nên khác biệt đối với những bên mới tham gia khác. 

Khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh thông qua hành vi phối hợp và 

hành vi đơn phương 

Cạnh tranh theo chiều ngang sẽ làm gia tăng các quan ngại về cạnh tranh thông 

qua hành vi không phối hợp (hay các hành vi đơn phương). Hành vi không phối hợp 

xảy ra khi một doanh nghiệp/ công ty sáp nhập với một đối thủ cạnh tranh tiềm năng 

trong hiện tại và tạo nên sức mạnh thị trường lớn, có khả năng gây cản trở và hạn 

chế cạnh tranh.   

Khi đánh giá liệu việc mua bán sáp nhập có gây ra các tác động làm gia tăng các 

nguy cơ về cạnh tranh, có tạo nên các hành vi đơn phương hay không, CCCS sẽ 

đánh giá các yếu tố sau: (i) Mức độ tiếp cận giữa các bên tham gia sáp nhập với các 

đối thủ cạnh tranh gần nhất; (ii) Cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh hiện tại đang 

hoạt động trên thị trường liên quan, bao gồm việc đánh giá khả năng mở rộng doanh 

số bán hàng, khả năng ngăn cản đối thủ tăng giá; (iii) Cạnh tranh của các đối thủ 

cạnh tranh tiềm năng mới, có khả năng gia nhập thị trường và xem xét việc gia nhập 

có dễ dàng, kịp thời và đủ tác động hay không; (iv) Sức mua đối kháng của người 

mua có đủ mạnh để ngăn chặn việc tăng giá của các bên hay không… 
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Hành vi đơn phương có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào, đó là: (i) Ở nơi các 

sản phẩm hoặc dịch vụ tương đối giống nhau ("sản phẩm tương tự") và khách hàng 

không có thị hiếu quá khác biệt; (ii) Ở nơi sản phẩm hoặc dịch vụ có sự khác biệt về 

đặc tính (gọi là “sự khác biệt của sản phẩm”) như chất lượng sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu, dịch vụ sau bán hàng, vị trí địa lý và tính khả dụng của sản phẩm; hoặc 

là (iii) Ở nơi các nhà cung cấp cạnh tranh giành khách hàng thông qua quá trình đấu 

thầu. 

Đối với thị trường có các sản phẩm tương tự, việc phân tích cạnh tranh sẽ tập 

trung vào sự tương tác chiến lược giữa các đối thủ cạnh tranh về sản lượng hoặc 

công suất. Trong những trường hợp như vậy, các bên mua bán sáp nhập ảnh hưởng 

đến giá bằng cách thay đổi số lượng sản phẩm mà họ sản xuất hoặc cung cấp cho thị 

trường. Các hãng này sẽ đạt được lợi nhuận khi khống chế đầu ra, nếu như: (i) Các 

đối thủ cạnh tranh còn lại không đủ khả năng tăng sản lượng để thay thế; (ii) Thực 

thể được sáp nhập có thị phần lớn; (iii) Khách hàng không nhạy cảm với việc tăng 

giá. Nghĩa là khách hàng sẽ vẫn mua sản phẩm khi thấy giá tăng; và/hoặc (iv) Giá 

tăng đủ để bù đắp mức độ giảm sản lượng. 

Tương tự như việc sáp nhập giữa các nhà cung cấp, việc sáp nhập giữa những 

người mua cũng có thể tạo ra hoặc tăng cường "Sức mạnh độc quyền". Nghĩa là 

cũng cần xem xét khả năng sáp nhập của các hãng, tác động đơn phương của người 

mua khi họ sử dụng sức mạnh thị trường để mua sản phẩm hoặc dịch vụ. 

 Đối với các tình huống sáp nhập như vậy, CCCS sẽ đánh giá xem liệu việc mua 

bán sáp nhập có liên quan đến hai người mua cạnh tranh của cùng một sản phẩm 

hoặc dịch vụ hay không. Sau đó, CCCS sẽ đánh giá hiệu quả cạnh tranh của việc sáp 

nhập trên các thị trường liên quan mà ở đó các bên sáp nhập là người mua.CCCS sẽ 

tiến hành đánh giá này những điều sau đây: (i) Số lượng người mua khác sẽ mua 

(các) sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường liên quan; (ii) Thị phần của các bên sáp 

nhập và những người mua khác, dựa trên tỷ trọng các sản phẩm được mua; (iii) 

Lượng hàng hóa gia tăng (tính theo mức độ hoặc tỉ lệ) nếu giá của sản phẩm hoặc 

dịch vụ giảm; và / hoặc (iv) Khả năng các nhà cung cấp rút khỏi thị trường hoặc 

giảm sản xuất, hoặc đầu tư vào các sản phẩm và quy trình mới để phản ứng với bất 

kỳ sự giảm giá nào trên thị trường. 

Một vụ sáp nhập cũng có thể làm giảm cạnh tranh đáng kể bằng cách thu lợi 

thông qua tăng giá, giảm chất lượng hoặc điều chỉnh đầu ra của sản phẩm sau sáp 

nhập. Thông thường tác động của hành vi phối hợp xảy ra khi có sự thông đồng, tuy 

nhiên trên thực tế, không phải lúc nào cũng có sự thông đồng như vậy. Để tác động 

phối hợp trở nên thuận lợi hoặc thành công, thông thường phải đáp ứng ba điều kiện 
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sau: (i) Các bên tham gia có thể tự sắp xếp hành vi của họ trên thị trường; (ii) Các 

bên có động cơ để duy trì hành vi phối hợp và giữa họ có sự tin cậy, có khả năng 

trừng phạt các bên còn lại thông qua hành vi trả thù; và (iii) Hành vi phối hợp phải 

chặt chẽ khi các bên đối mặt với các ràng buộc cạnh tranh khác trên thị trường. Khi 

xem xét vụ việc có hay không gây ra các quan ngại về tác động phối hợp, CCCS sẽ 

kiểm tra xem có khả năng xảy ra đồng thời cả ba điều kiện trên hay không.  

Sức mạnh đối kháng của người mua 

Sức mạnh đối kháng của người mua thể hiện khi người mua có khả năng hạn chế 

các bên sau sáp nhập khỏi việc tăng giá, cụ thể có các hình thức sau: (i) Phổ biến 

nhất, khách hàng có thể đơn giản là chuyển đổi hoặc dự định sẽ chuyển nhu cầu của 

họ hoặc một phần nhu cầu của họ sang một nhu cầu khác hay sang một nhà cung cấp 

khác, đặc biệt điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu khách hàng có được thông tin đầy 

đủ về các nguồn cung cấp thay thế; (ii) Ngay cả khi khách hàng không có lựa chọn 

nào khác ngoài việc mua sản phẩm của nhà cung cấp đó, khách hàng vẫn có thể hạn 

chế việc tăng giá của nhà cung cấp bằng cách áp đặt chi phí đáng kể cho nhà cung 

cấp, ví dụ, khách hàng từ chối mua các sản phẩm khác cũng do nhà cung cấp đó sản 

xuất hoặc trì hoãn mua hàng; (iii) Khách hàng có thể áp đặt chi phí cho nhà cung cấp 

thông qua thực tế bán lẻ của mình, ví dụ, khách hàng ấn định các sản phẩm của nhà 

cung cấp đó ở các bộ phận ít thuận lợi hơn trong cửa hàng của họ; (iv) Khách hàng 

có thể gia nhập thị trường, bán sản phẩm nhãn hiệu riêng hoặc ủng hộ cho các bên 

khác tham gia vào thị trường bằng cách chịu một phần chi phí gia nhập, ví dụ, khách 

hàng sẽ kí kết hợp đồng dài hạn cho người mới tham gia; hoặc (v) Khách hàng có 

thể tăng cường cạnh tranh giữa các nhà cung cấp bằng cách đấu giá mua sắm hoặc 

mua sắm thông qua cạnh tranh  đấu thầu. 

CCCS nhận ra rằng không phải ở tất cả các thị trường đều tồn tại khách hàng có 

sức mua đối kháng lớn. Khi đó, CCCS sẽ kiểm tra xem liệu sức mua đối kháng của 

một số khách hàng có đủ sức ngăn cản các dấu hiệu phản cạnh tranh (SCL) trên thị 

trường sau sáp nhập hay không. Cụ thể, CCCS sẽ xem xét các yếu tố như sau: (i) 

Sức mua đối kháng được coi là không đầy đủ nếu nó chỉ đảm bảo ở một phân khúc 

khách hàng cụ thể và chỉ ở sức mạnh đàm phán về giá; (ii) Khách hàng sẽ bị hạn chế 

nếu như đó là sản phẩm “bắt buộc phải có” đối với họ mà không có nhà cung cấp 

nào thay thế. (iii) Quyền lợi nhận được khi duy trì sức mạnh đối kháng lớn hơn so 

với việc chấp nhận yêu cầu của nhà cung cấp.   

CCCS cũng sẽ xem xét các thông tin sau đây khi đánh giá sức mạnh đối kháng 

của người mua: (i) Đưa ra các giả định hoặc hành vi thực tế của khách hàng khi họ 

chuyển đổi giữa các nhà cung cấp là các bên trước khi sáp nhập và / hoặc chuyển 
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sang các nhà cung cấp thay thế khác trước khi sáp nhập; (ii)Tỷ lệ  gia tăng doanh thu 

đối với các khách hàng lớn của các bên trong vụ việc sáp nhập; (iii) Bằng chứng và 

dẫn chứng về các cuộc đàm phán trong quá khứ (về giá, chất lượng sản phẩm hoặc 

dịch vụ) giữa khách hàng và các bên tham gia sáp nhập; (iv) Xem xét liệu số lượng 

đơn hàng của người mua có đủ lớn để ủng hộ cho một nhà cung cấp tiềm năng mới 

gia nhập thị trường hay không; (v) Cân nhắc các bằng chứng cho thấy khách hàng đã 

từng xem xét việc sáp nhập theo chiều dọc hoặc ủng hộ cho một nhà cung cấp tiềm 

năng mới gia nhập thị trường; và liệu chiến lược đó có khả thi về mặt thương mại 

hay không; và (vi) Xem xét bằng chứng cho thấy khách hàng đã thường xuyên và đã 

thành công trong việc phản đối các nhà cung cấp trước khi sáp nhập khỏi việc tăng 

giá hoặc gây tổn hại đến cạnh tranh, đồng thời xem xét bằng chứng cho thấy việc 

sáp nhập sẽ không thay đổi các hành động này của khách hàng.  

Mua bán sáp nhập theo chiều dọc 

Các vấn đề xem xét chung 

Việc sáp nhập theo chiều dọc là sự hợp nhất giữa các hãng hoạt động ở các tầng 

khác nhau nhưng bổ sung cho nhau trong chuỗi sản xuất và / hoặc phân phối. Tính 

chất bổ sung của sản phẩm hoặc dịch vụ có nghĩa là giá cao hơn cho một sản phẩm 

sẽ làm giảm nhu cầu cho cả hai sản phẩm. Ví dụ, một sự sáp nhập giữa một nhà sản 

xuất (được gọi là upstream firm) và nhà bán lẻ (được gọi down stream firm) sẽ được 

coi là một sự hợp nhất theo chiều dọc. 

Việc mua lại dẫn đến tích hợp theo chiều dọc có những lợi ích sau: (i) Giảm chi 

phí sản xuất, ví dụ: giảm chi phí giao dịch và chi phí tổng thể, phương thức sản xuất 

và phân phối tốt hơn; (ii) Tăng cường đổi mới; và / hoặc (iii) Giá thấp hơn và / hoặc 

tăng nguồn cung cấp sản phẩm do biên lợi nhuận giảm, tức là, giá sẽ không còn bao 

gồm chi phí mà nhà cung cấp nhánh dưới phải chịu từ nhà cung cấp nhánh trên. 

Khung phân tích được áp dụng để đánh giá các vụ sáp nhập theo chiều dọc 

tương tự như khung áp dụng đối với mua bán sáp nhập theo chiều ngang. Cụ thể là, 

CCCS sẽ đưa ra một giả thuyết về thiệt hại (theory of  harm) gồm những bước công 

việc như sau: (i) Xác định các thị trường liên quan, có thể liên quan đến các phần 

khác nhau của chuỗi cung ứng các sản phẩm và dịch vụ bị ảnh hưởng, cụ thể là, thị 

trường riêng biệt cho các hoạt động nhánh trên và nhánh dưới; (ii) Đưa ra giả định 

về thị trường có những thay đổi sau sáp nhập; (iii) Đánh giá cạnh tranh trong mỗi thị 

trường liên quan và so sánh nó với các giả định. Giả định đó cũng cần xem xét các 

yếu tố như rào cản gia nhập thị trường, quyền lực đối kháng của người mua.   
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Tuy nhiên, các vấn đề cạnh tranh phát sinh trong các vụ sáp nhập theo chiều dọc 

có thể khác với các mối quan tâm đối với sáp nhập theo chiều ngang. Ví dụ, các vụ 

sáp nhập theo chiều dọc không liên quan đến sự mất mát trực tiếp về cạnh tranh giữa 

các hãng trong cùng một thị trường và không có khả năng dẫn đến các quan ngại về 

cạnh tranh trên cùng một thị trường, trừ khi sức mạnh thị trường tồn tại ở một trong 

những phần bị ảnh hưởng của chuỗi cung ứng. 

Các nguy cơ ảnh hưởng về cạnh tranh thường thấy đối việc sáp nhập theo chiều 

dọc có thể bao gồm: (i) Đóng cửa thị trường (ví dụ: bằng cách tăng chi phí tiếp cận 

thị trường của khách hàng hoặc hoàn toàn từ chối cung cấp cho họ); và / hoặc (ii) 

Tăng khả năng và khuyến khích các bên thông đồng với nhau trên thị trường. 

Rào cản gia nhập thị trường 

Sáp nhập theo chiều dọc có thể tạo ra các rào cản gia nhập thị trường. 

Thông thường sẽ có ba điều kiện cần dưới đây để gia tăng rào cản gia nhập thị 

trường: (i) Mức độ hội nhập theo chiều dọc giữa hai thị trường phải đủ rộng để nếu 

một hãng muốn tham gia vào một thị trường ( thị trường “chính”) cũng sẽ phải cùng 

lúc gia nhập vào thị trường còn lại (“ thị trường thứ cấp ”); (ii) Khi muốn gia nhập 

vào thị trường thứ cấp phải đồng thời gia nhập vào thị trường sơ cấp, và việc gia 

nhập vào thị trường thứ cấp này thông thường sẽ gặp nhiều khó khăn và khó có thể 

xảy ra; và (iii) Cấu trúc và đặc tính khác của thị trường sơ cấp lại có khả năng gây ra 

các hành vi phản cạnh tranh, gây tác động đến sự vận hành của thị trường.  

Sức mạnh đối kháng của người mua 

Tương tự như với các vụ sáp nhập theo chiều ngang, khả năng thực thi sức mạnh 

thị trường theo chiều dọc của các hãng có thể bị hạn chế nếu có sức mạnh đối kháng 

của người mua.Ví dụ: rủi ro mà khách hàng trong tương lai phải gánh chịu (bị buộc 

phải đáp ứng tất cả các yêu cầu cho một sản phẩm cụ thể) từ các hãng nhánh trên có 

thể được giảm nhẹ nếu khách hàng có đủ sức mạnh để chống lại việc tăng giá hoặc 

ủng hộ một nhà cung cấp mới gia nhập thị trường.CCCS sẽ đánh giá liệu việc sáp 

nhập theo chiều dọc có làm suy giảm quyền lực của khách hàng khi duy trì cạnh 

tranh một cách đáng kể trên thị trường sau sáp nhập hay không. 

Hộp 3: Vụ việc Công ty SEEK Asia Investments Pte. Ltd. mua lại Công ty 

Jobstreet Business  

Thời điểm thông báo: Ngày 20 tháng 02 năm 2014, hai công ty SEEK Limited 

và Jobstreet Corporation Berhad  gửi thông báo đến CCCS về vụ việc SEEK Asia 

Investments mua lại JobStreet Business. 
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Các bên tham gia: 

- JobStreet Business cung cấp các dịch vụ quảng cáo tuyển dụng trực tuyến và 

các phương án tuyển dụng. Cụ thể, công ty JobStreet Singapore, một trong các công 

ty của JobStreet Business bị Công ty Đầu tư SEEK Châu Á mua lại, cung cấp các 

dịch vụ quảng cáo tuyển dụng trực tuyến và các phương án tuyển dụng tại 

Singapore. 

- Công ty Đầu tư SEEK Châu Á là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của SEEK 

Châu Á.  

(Công ty con: Công ty cổ phần nội bộ Đầu tư Quốc tế SEEK là công ty con 

thuộc sở hữu toàn bộ của SEEK, nắm giữ 69% quyền lợi tại SEEK Châu Á. SEEK 

Châu Á nắm giữ 100% quyền lợi tại Job DB – tập đoàn nắm giữ 100% lợi ích tại 

Công ty CP JobsDB Singapore.) 

 SEEK cung cấp các dịch vụ quảng cáo tuyển dụng trực tuyến và các giải pháp 

tuyển dụng. JobsDB Singapore cũng liên quan trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo 

tuyển dụng trực tuyến và các giải pháp tuyển dụng tại Singapore. 

Thị trường sản phẩm liên quan: Các bên đệ đơn cho rằng thị trường sản phẩm 

liên quan là thị trường cung cấp dịch vụ quảng cáo tuyển dụng nói chung. Theo đó, 

quan điểm của các bên đệ đơn thì thị trường sản phẩm liên quan có phạm vi toàn 

cầu. Vì vậy đây là vụ việc mua lại theo chiều ngang.  

Đánh giá của CCCS:  

Sau khi tiến hành rà soát giai đoạn I, đánh giá của CCCS như sau:  

Thương vụ mua lại không gây hạn chế cạnh tranh đáng kể tại một vài khía cạnh, 

bao gồm những điều sau: 

Tác động của hành vi không đồng bộ(hành vi đơn phương) 

(a) cạnh tranh vẫn diễn ra gay gắt và có vô số các đối thủ cạnh tranh sẵn có trên 

thị trường liên quan; 

(b) khách hàng vẫn dễ chuyển đổi nhà cung cấp và có thể sử dụng đồng thời dịch 

vụ của các nhà cung cấp khác nhau; 

(c) không có rào cản gia nhập thị trường đáng kể nào. 

Tác động của hành vi đồng bộ 

(a) có nhiều đối thủ cạnh tranh với những quy mô khác nhau mà các doanh 

nghiệp tham gia không có khả năng tự điều chỉnh theo các điều khoản đồng bộ; 
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(b) thị trường còn lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo tuyển dụng trực 

tuyến, các doanh nghiệp trên thị trường có động cơ mạnh mẽ để phát triển đáp ứng 

nhu cầu từ những khách hàng chuyển đổi; 

(c)  rào cản tham gia thị trường thấp, cạnh tranh gia tăng, cũng như tạo ra những 

hiệu ứng gây rối và làm giảm sự vững chắc của việc đồng bộ. 

Theo như đề xuất về thực thi và tuân thủ các cam kết về hành vi và thoái vốn của 

SEEK Ltd. và SEEK Đầu tư Châu Á, thương vụ mua lại không vi phạm Điều 54 

Luật Cạnh tranh Singapore (Các trường hợp sáp nhập gây ra hạn chế cạnh tranh 

đáng kể), vì vậy CCCS đã gửi quyết định thông qua thương vụ cho các bên liên 

quan, đồng thời tiến hành các thủ tục về công khai trên trang web chính thức của 

mình, các bên nộp  hồ sơ thông báo được phép tiến hành mua bán theo Luật định. 

2.2.4. Phương pháp đánh giá của Philippines 

Đối với việc đánh giá tác động cạnh tranh, PCC cũng sử dụng các phương pháp 

đánh giá định tính để cân nhắc trước khi ra quyết định thông qua việc TTKT. Ví dụ, 

PCC sẽ tiến hành các bài Test liên quan đến ngăn cản, hạn chế hoặc làm giảm cạnh 

tranh một cách đáng kể (gọi là thử nghiệm SCL). Đây là bài kiểm tra xem xét tác 

động của cạnh tranh theo thời gian trên thị trường liên quan hoặc các ảnh hưởng đến 

thị trường sau vụ sáp nhập. Việc sáp nhập được cho là có thể gây ngăn cản, hạn chế 

hoặc giảm cạnh tranh một cách đáng kể nếu nó có tác động đáng kể đến cạnh tranh, 

đôi khi đó là các ảnh hưởng có vẻ tích cực như tạo áp lực giảm giá, nâng cao chất 

lượng và khiến cạnh tranh trở nên hiệu quả hoặc sáng tạo hơn. Một vụ mua bán, sáp 

nhập cũng bị tiến hành thực hiện các bài Test khi nó dẫn đến các ảnh hưởng bất lợi 

đối với người tiêu dùng.  

Ngoài ra, việc xem xét hiệu quả kinh tế là một yếu tố quan trọng được coi như 

một bằng chứng về hiệu quả đạt được đáng kể, là cơ sở để các bên đảm bảo nhận 

được miễn trừ của PCC sau khi tiến hành các thử nghiệm SLC (thử nghiệm liên 

quan đến ngăn cản, hạn chế hoặc làm giảm cạnh tranh một cách đáng kể) (phần 21 

và 22, PCA). 

Đánh giá khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh thông qua hành vi đơn 

phương 

Khi phân tích khả năng gây ra các tác động phản cạnh tranh của việc sáp nhập 

theo chiều ngang, Ủy ban đánh giá liệu việc sáp nhập có thể gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đáng kể bằng cách giúp doanh nghiệp tạo ra hoặc tăng cường khả năng sử 

dụng sức mạnh thị trường đơn phương hay không. 
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Trong một số vụ sáp nhập, việc loại bỏ cạnh tranh giữa các bên tham gia TTKT 

có thể tạo ra hoặc tăng cường khả năng sử dụng sức mạnh thị trường đơn phương 

của công ty tham gia sáp nhập, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc sáp nhập có 

thể làm tăng khả năng sử dụng sức mạnh thị trường đơn phương trong nhiều trường 

hợp, cụ thể như sau: 

Sáp nhập dẫn tới độc quyền: Việc sáp nhập sẽ kết hợp hai đối thủ cạnh tranh 

duy nhất trong một thị trường sẽ làm tăng nguy cơ gây tác động hạn chế cạnh tranh 

đáng kể thông qua hành vi đơn phương. Khi xem xét vụ việc sáp nhập như vậy đòi 

hỏi phải đánh giá các điều kiện thúc đẩy, duy trì cạnh tranh trên thị trường, như rào 

cản gia nhập thị trường, và ngăn chặn các bên có thể đơn phương lạm dụng sức 

mạnh thị trường của mình  

Sáp nhập của các đối thủ cạnh tranh trong các thị trường sản phẩm khác 

biệt: Việc sáp nhập giữa các nhà phân phối các sản phẩm khác nhau nhưng người 

tiêu dùng coi đó là các sản phẩm có khả năng thay thế trực tiếpthì có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh thông qua hành vi đơn phương. Khi xem xét vụ việc sáp 

nhập như vậy đòi hỏi cơ quan điều tra phải đánh giá liệu vụ việc sáp nhập có phép 

các bên tăng giá bán mà vẫn có lợi nhuận hay không hoặc liệu khách hàng có đủ khả 

năng chuyển sang sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác hay không.  

Sáp nhậpgiữa các đối thủ cạnh tranh trong thị trường sản phẩm đồng nhất: 

Việc sáp nhập giữa các nhà phân phốicác sản phẩm đồng nhất cần phải được đánh 

giá dựa trên việc xác định liệu các bên có tăng lợi nhuận khi tăng giá bằng cách 

giảm sản lượng cung cấp ra thị trường hay không.  

Một số điều kiệnduy trì cạnh tranh và điều kiện thị trường có thể ngăn chặn việc 

sử dụng sức mạnh thị trường đơn phươngcủa các bên tham gia sáp nhập như:  

Khả năng thay thế các nhà cung cấp: Nếu các nhà cung cấp thay thế (cung cấp 

sản phẩm thay thế với sản lượng đầy đủ) sẽ vẫn tồn tại sau khi sáp nhập, một số 

lượng lớn khách hàng sẵn sàng và có thể chuyển sang các nhà cung cấp thay thế này 

trong trường hợp tăng giá cả, mối đe dọa mất khách hàng như vậy có thể đủ để ngăn 

chặn việc thực hiện quyền lực thị trường của công ty sáp nhập. 

Gia nhập thị trường, tái định vị, hoặc mở rộng: Triển vọng của các đối thủ 

cạnh tranh mới, hoặc việc mở rộng hoặc tái định vị bởi các đối thủ cạnh tranh hiện 

tại có thể ngăn chặn hoặc đánh bại bất kỳ nỗ lực nào của công ty sáp nhập để thực 

hiện sức mạnh thị trường. 

Sức đối kháng của người mua: Trong một số trường hợp, khách hàng có 

thểngăn chặn việc thực hiện quyền lực thị trường thông qua khả năng thương lượng 
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của họ đối với người bán vì ý nghĩa thương mại của họ đối với người bán hoặc khả 

năng chuyển sang nguồn thay thế khác. Khách hàng cũng có thể có khả năng khuyến 

khích việc tham gia hoặc mở rộng cạnh tranh hoặc tự sản xuất sản phẩm có liên 

quan. Trong những trường hợp như vậy, ngay cả các công ty có thị phần rất cao 

cũng có thể thực hiện sức mạnh thị trường của mình. 

Đánh giá khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh thông qua hành vi phối 

hợp 

Để xác định một vụ việc sáp nhập có tăng cường khả năng phối hợp giữa các 

hay không, cơ quan cạnh tranh Philippines sẽ đánh giá: (a) Liệu các điều kiện trên 

thị trường liên quancó do tác động của việc sáp nhập mà tạo điều kiện thuận lợi cho 

hành vi phối hợp diễn ra hay không ; và (b) Phân tích khả năng và động lựctham gia 

hành vi phối hợp của các công ty sau khi sáp nhập. 

Khi đánh giá điều kiện thị trường tạo thuận lợi cho các hành vi phối hợp diễn ra, 

PCC sẽ xem xét các yếu tố liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) Số lượng 

các công ty trong một thị trường, một thị trường có ít đối thủ cạnh tranh thì việc phối 

hợp sẽ dễ thực hiện hơn; (ii) Các đơn đặt hành thường xuyên và đều đặn, giúp các 

doanh nghiệp dễ phối hợp và phát hiện sai lệch giữa thực tế và các các điều khoản 

phối hợp; (iii) Tính đồng nhất của các sản phẩm, vì dễ phối hợp hơn với các thuật 

ngữ như giá cả khi các sản phẩm cạnh tranh là giống nhau; (iv) Tính đồng nhất của 

các doanh nghiệp, đặc biệt là tính đối xứng của thị phần, tính tương đồng của cấu 

trúc chi phí, mức độ sáp nhập theo chiều dọc và tác động của sự đồng nhất đến khả 

năng và động lực tiến hành các thỏa thuận phối hợp giữa các đối thủ cạnh tranh trên 

thị trường; (v) Mức độ minh bạch của thông tin quan trọng có thể là một gợi ý cho 

sự phối hợp, chẳng hạn như thông tin liên quan đến giá cả, sản lượng, công suất, 

khách hàng phục vụ, lãnh thổ phục vụ, giảm giá, giới thiệu sản phẩm mới,… (vi) 

Nắm giữ cổ phần chéo và các liên kết khác có thể giúp các đối thủ cạnh tranh trao 

đổi thông tin về các điều khoản phối hợp dễ dàng hơn; (vii) Các điều kiện thị trường 

khác: ví dụ, dễ phối hợp về giá khi điều kiện cung và cầu tương đối ổn định. 

PCCsẽ đánh giá liệu các điều kiện để duy trì cạnh tranh hoặc các điều kiện thị 

trường khác còn lại sau khi sáp nhập có đủ để ngăn chặn việc tạo ra hoặc tăng cường 

các hành vi phối hợp hay không. Các yếu tố đánh giá liên quan bao gồm, nhưng 

không giới hạn: 

Lịch sử các hành vi phối hợp của các doanh nghiệp: PCC xem xét thông tin 

về các đặc tính của thị trường liên quan trước khi sáp nhập, bao gồm hành vi trong 

quá khứ của các công ty; 
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Công ty khác biệt (Maverick):Hành vi phối hợp cũng có thể khó duy trì nếu có 

sự hiện diện của một công ty khác biệt - một công ty có chiến lược cạnh tranh khác 

biệt và có động lực kinh tế lớn hơn các đối thủ của mình để đi ngược lại các điều 

khoản phối hợp. Cần thận trọng trong việc đánh giá các vụ sáp nhập liên quan đến 

việc mua lại các công ty khác biệt bởi vì trong một số trường hợp, việc sáp nhập có 

thể loại bỏ một ràng buộc đáng kể để thực hiện hành vi phối hợp và làm cho hành vi 

phối hợp có nhiều khả năng thực thi thành công hơn hoặc hoàn thiện hơn; 

Sức mạnh đối kháng của người mua: Ủy ban xem xét liệu các hành động hoặc 

đặc điểm của khách hàng có ảnh hưởng đến khả năng phối hợp thành công hay 

không. Trong một số trường hợp, người mua có thể làm suy yếu hành vi phối hợp, ví 

dụ bằng cách ủng hộ việc gia nhập thị trường và mở rộng của các công ty. Trường 

hợp khi một số người mua với sức mua lớn có khả năng ký kết các hợp đồng dài hạn 

mà doanh thu tạo ra từ những hợp đồng như vậy là rất lớn so với tổng sản lượng của 

công ty, các công ty có thể có động cơ lớn hơn để đi ngược lại các điều khoản phối 

hợp. 

Khả năng gia nhập và mở rộng thị trường  

Việc gia nhập thị trường và /hoặc mở rộng của các đối thủ cạnh tranh hiện tại là 

một phần không thể tách rời khi phân tích liệu việc sáp nhập có khả năng gây tác 

động hạn chế cạnh tranh đáng kể hay không và cho phép các bên tham gia tăng giá 

hoặc giảm sản lượng, chất lượng hoặc đổi mới công nghệ. 

Khả năng gia nhập thị trường từ các đối thủ cạnh tranh tiềm năng hoặc từ khách 

hàng chuyển sang cung cấp nội bộ, có thể là một điều kiện duy trì cạnh tranhsau khi 

sáp nhập. Nếu các bên tham giabị đe dọa bởi khả năng gia nhập thị trường từ các đối 

thủ cạnh tranh tiềm năng (ví dụ, nếu rào cản gia nhập thấp và việc gia nhập có khả 

năng sinh lời cao), việc sáp nhập có thể không có khả năng gây tác động hạn chế 

cạnh tranh đáng kể. 

Khi đánh giá khả năng gia nhập thị trường, PCC sẽ xem xét lịch sử gia nhập và / 

hoặc rời khỏi thị trường liên quan bằng cách sử dụng bằng chứng sẵn có, bao gồm 

thông tin về các doanh nghiệp vừa mới gia nhập hoặc ra khỏi thị trường, thông tin về 

tăng trưởng thị trường trong quá khứ và dự kiến, bằng chứng kế hoạch gia nhập và / 

hoặc mở rộng, trực tiếp quan sát các chi phí, rủi ro và lợi ích liên quan đến nhập 

cảnh và thông tin từ các công ty được xác định là sẽ gia nhập thị trường.  

Hơn nữa, PCCsẽ xem xét sự tồn tại và tầm quan trọng của các rào cản để gia 

nhập và mở rộng thị trường liên quan. Các yếu tố liên quan bao gồm, nhưng không 

giới hạn: (i)Lợi thế kinh tế theo quy mô, sự khan hiếm cả các yếu tố đầu vào như 
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năng lực kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ; (ii) Danh tiếng, đầu tư vào quy mô, năng lực 

sản xuất của các công ty đang hoạt động trên thị trường, hoặc các điều khoản về thời 

hạn, gia hạn tại các hợp đồng đang được công ty ký kết; (iii)Các quy định của chính 

phủ về việc gia nhập thị trường; (iv) Chi phí không thể thu hồi nếu người tham gia 

rời thị trường bao gồm máy móc có thể là trang web cụ thể hoặc nghiên cứu, phát 

triển  

PCCsẽ xem xét liệu yếu tố gia nhậpthị trường và / hoặc mở rộng kinh doanh liệu 

có: (i) Đủ về quy mô để cạnh tranh hiệu quả với các bên tham gia sáp nhập; (ii)Khả 

năng chống lại các tác động hạn chế cạnh tranh gây ra bởi hành vi sáp nhập; và 

(iii)Khả năng chống lại các tác động khu vực của vụ việc sáp nhập (ví dụ: tại các thị 

trường được phân biệt theo khu vực địa lý hoặc danh mục khách hàng). 

Tính hiệu quả 

Chương IV, Mục 21 (a) của Luật cạnh tranh Philippines quy định rằng các vụ 

sáp nhập gây tác động hạn chế cạnh tranh có thể được miễn trừ nếuPCC xác định 

rằng vụ sáp nhập đã mang lại hoặc có khả năng mang lại lợi ích về hiệu quả lớn hơn 

tác động hạn chế cạnh tranh. 

Lợi ích chính của việc sáp nhập với nền kinh tế là khả năngnâng cao hiệu quả 

sản xuất đáng kể và nâng cao khả năng và động lực để cạnh tranh của bên tham gia 

sáp nhập. Lợi ích bao gồm giá thấp hơn, chất lượng được cải thiện, dịch vụ nâng cao 

và sản phẩm mới. 

Hộp 4: Vụ việc PCC chấp thuận cho Tập đoàn Điện Ningbo Joyson mua lại 

Tập đoàn Takata 

Thông tin chung về vụ việc: Ngày 27/2/2018, Ủy ban Cạnh tranh Philippine 

(PCC) đã thông qua thương vụ Tập đoàn Điện Ningbo Joyson mua lại khối tài sản 

đáng kể của Tập đoàn Takata. Khi thương vụ kết thúc, tài sản được liệt kê trong giao 

dịch của Takata sẽ thuộc quyền sở hữu toàn bộ của Điện Ningbo Joyson. 

Các bên tham gia:  

- Điện lực Ningbo Joyson tham gia kinh doanh sản xuất các thiết bị điện tử tự 

động và mô-đun chức năng để phân phối toàn cầu, đặc biệt là thị trường Trung 

Quốc. Công ty con Key Safety Systems hoạt động nghiên cứu và phát triển, thiết kế, 

sản xuất, marketing và chào bán các hệ thống an ninh tự động. 

- Takata nghiên cứu và thiết kế, sản xuất, marketing và chào bán các hệ thống 

an toàn tự động như túi khí, dây đai an toàn và vô-lăng. Công ty con của Takata là 

Takata Phillipines điều hành một nhà máy ở Biñan, Laguna và sản xuất đệm và vải 
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túi khí, vải dây đai an toàn để xuất khẩu cho các công ty liên quan trong Tập đoàn 

Takata. 

- Điện lực Ningbo Joyson và Takata đều có trụ sở tại Nhật Bản.  

Đánh giá của PCC:  

Trong quyết định 07-M-005/2018 được ký vào 27/2/2018, Phòng M&A (MAO) 

của PCC cho rằng “giao dịch không gây hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường 

liên quan.” “Không có sự trùng lặp về sản phẩm của các bên trên thị trường nội địa 

Philippines”. 

Căn cứ theo Điều 16 và 20 của Đạo luật Cộng hòa (Republic Act) số 10667, 

Điều 1, Mục 4 của Luật và Quy định thực thi các Điều khoản của Đạo luật Công hòa 

số 10667 và trên cơ sở các thông tin thu thập được từ các bên và nhiều nguồn khác, 

thương vụ Điện lực Ningbo Joyson mua lại Takata không có khả năng gây hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường liên quan vì không có sự trùng lặp sản 

phẩm của 2 bên trong thị trường nội địa. Vì vậy Ủy ban sẽ không tiến hành hành 

động gì liên quan tới giao dịch. 

Vụ việc được tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nộp Hồ sơ thông báo đến cơ quan 

cạnh tranh Philippines. 

Cơ quan chống độc quyền PCC thực thi Đạo luật Cạnh tranh Phillipine để xem 

xét các thương vụ mua bán và sáp nhập đạt ngưỡng 1 tỷ Peso để đảm bảo rằng các 

giao dịch đó không gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng, bao gồm cả các giao 

dịch toàn cầu có sự hiện diện hoặc liên quan đến thị trường Phillipines, giống như 

giao dịch giữa Điện lực Ningbo Joyson và Takata. 

 Kể từ ngày thành lập, PCC đã nhận đươc 151 thông báo, trong đó có 41 thông 

báo về các vụ sáp nhập toàn cầu với giá trị lên đến 2.25 nghìn tỷ Peso. Đa số trong 

lĩnh vực sản xuất, tài chính, điện, bất động sả và vận chuyển. 
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III. Đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định 

về TTKT trong Luật Cạnh tranh 2018 của Việt Nam 

1. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của 

việc tập trung kinh tế 

1.1. Việc tập trung kinh tế không gây tác động hoặc không có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể 

1.1.1. Trường hợp các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế cùng hoạt 

động trên thị trường liên quan 

Quá trình đánh giá sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhằm đánh tác động 
hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế thông qua 
các nội dung: (i) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế 
trên thị trường liên quan, (ii) Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau 
khi tập trung kinh tế; (iii) Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia TTKT trong 
chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định 
hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu 
vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau. 

Cụ thể, sau khi thẩm định sơ bộ các giao dịch tập trung kinh tế được đánh giá 
“ít quan ngại” hoặc “ít có tác động hoặc có có khả năng gây ra tác động hạn chế 
cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam”, UBCTQGcó thể sẽ không 
thẩm định chính thức và cho phép các trường hợp sau đây được phép thực hiện 
TTKT: 

Thứ nhất, trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT 
thấp hơn 30% trên thị trường liên quan. Thực tiễn thực thi Luật Cạnh tranh 2004 cho 
thấy các giao dịch TTKT của các doanh nghiệp có thị phần kết hợp dưới 30% trên 
thị trường liên quan ít có quan ngại đáng kể về cạnh tranh. 

Thứ hai, trường hợp thị phần kết hợp từ 30% và tổng bình phương thị phần của 
các doanh nghiệp sau TTKT trên thị trường liên quan HHI < 1.800. Nghĩa là các 
mức độ tập trung kinh tế của thị trường sau khi sáp nhập không có mức độ tập trung 
cao và ít có quan ngại đáng kể về cạnh tranh trên thị trường. 

Thứ ba, trường hợp thị phần kết hợp từ 30%, nhưng tổng bình phương thị phần 
sau TTKT trên thị trường liên quan HHI > 1.800 và mức tăng tổng bình phương các 
doanh nghiệp trước và sau TTKT ΔHHI < 100. Nghĩa là khi một doanh nghiệp có 
thể có thị phần lớn nhưng thực hiện giao dịch TTKT với một doanh nghiệp có thị 
phần rất thấp trên thị trường và không làm thay đổi rất nhỏ cấu trúc thị trường.  
ΔHHI = 2x (thị phần DN1)x(thị phần DN2), do đó, nếu ΔHHI< nghĩa là việc TTKT 
giữa 02 doanh nghiệp có thị phần dưới 10%. 



60 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương  

Thứ tư, trường hợp doanh nghiệp sau TTKT không thuộc nhóm 05 doanh 
nghiệp có thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan. Nghĩa là thị phần kết 
hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT dưới 15% trên thị trường liên quan và 
không thuộc nhóm 05 doanh nghiệp dẫn dầu thị trường. 

Sơ đồ 1: Tập trung kinh tế theo chiều ngang 

 

(Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng) 

1.1.2. Trường hợp các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế không hoạt 

động trên thị trường liên quannhưng có ngành, nghề kinh doanh là đầu vào của 

nhau hoặc bổ trợ cho nhau 

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có quan hệ với nhau trong chuỗi 

sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc 

ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào 

của nhau hoặc bổ trợ cho nhau có thị phần thấp hơn 30% trên từng thị trường liên 

quan. 

Thị phần của một trong các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên 30% 

trên từng thị trường liên quan và tổng bình phương thị phần của các doanh nghiệp 

trên từng thị trường liên quan sau tập trung kinh tế từ 1.800 trở lên hoặc mức tăng 

tổng bình phương thị phần của các doanh nghiệp trên từng thị trường liên quan sau 

tập trung kinh tế từ 150 trở lên. 

Thị phần của một trong các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 

30% trên từng thị trường liên quan và tổng thị phần của hai, ba, bốn hoặc năm doanh 
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nghiệp lớn nhất trên từng thị trường liên quan lần lượt từ 50%, 65%, 75% hoặc 85% 

trở lên. 

Ngoài các trường hợp nêu trên thì tập trung kinh tế phải được thẩm định chính 

thức theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 LCT. 

 

Sơ đồ 2: Tập trung kinh tế theo chiều dọc 

 

(Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng) 

1.1.3. Trường hợp các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế vừa có hoạt 

động trên thị trường liên quan vừa có ngành, nghề kinh doanh là đầu vào của 

nhau hoặc bổ trợ cho nhau 

Chỉ tiến hành thẩm định chính thức đối với (các) ngành, nghề kinh doanh nào 

phải thực hiện TTKT.Nếu có sức mạnh thị trường do tiềm lực tài chính trong tương 

lai do TTKT thì sẽ thẩm định chính thức đối với trường hợp cụ thể, không nhất thiết 

với mọi trường hợp. Nếu không có thì, UBCTQG ra thông báo việc tập trung kinh tế 

được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 hoặc thực hiện theo khoản 

3 Điều 36. 

1.2. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trong quá trình 

thẩm định chính thức 

1.2.1.  Đánh giá tác động đơn phương 

Tạo ra hoặc tăng cường vị trí thống lĩnh thị trường 

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng tác động hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu 

tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây: (i) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp 

tham gia tập trung kinh tế chiếm trên  50% trên thị trường liên quan;(ii) Thị phần kết 

hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế từ 30% đến 50% trên thị trường 
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liên quan và tổng bình phương thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường liên 

quan sau tập trung kinh tế từ 2.000 trở lên hoặc mức tăng tổng bình phương thị phần 

của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan trước và sau tập trung kinh tế từ 200 

trở lên; (iii)Doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có thị phần từ 30% trở lên trên thị 

trường liên quan và thuộc nhóm 4 doanh nghiệp có thị phần từ 75% trở lên trên thị 

trường liên quan; (iv) Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có quan hệ với 

nhau trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ 

nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung 

kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau có thị phần chiếm trên 50% trên 

từng thị trường liên quan; (v) Đánh giá sức mạnh thị trường của doanh nghiệp được 

tạo ra từ việc tập trung kinh tế theo Điều 26 Luật Cạnh tranh; (vi) Xác định sự thay 

đổi trong khoảng cách  giữa doanh nghiệp có thị phần lớn nhất và doanh nghiệp có 

thị phần thứ hai trên thị trường; (vii) Xem xét độc quyền về sở hữu trí tuệ, một trong 

các doanh nghiệp tham gia TTKT sở hữu phát minh, sáng chế thì không chia sẻ hoặc 

không cho các doanh nghiệp khác tiếp cận phát minh, sáng chế. 

Khả năng thay thế giữa hàng hóa trong các thị trường sản phẩm khác biệt 

Xem xét về khả năng thay thế giữa hàng hóa trong các thị trường sản phẩm có sự 

khác biệt do vị trí địa lý, thương hiệu, hoặc các đặc điểm khác của sản phẩm (đặc 

tính kỹ thuật, chất lượng, dịch vụ,…). Quá trình thẩm định sẽ xem xét khả năng việc 

tập trung kinh tế tạo ra hoặc tăng cường sức mạnh thị trường khi sản phẩm của các 

doanh nghiệp tham gia là có sự thay thế gần nhau). 

UBCTQG yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin về giá, chi phí sản 

phẩm. Nếu UBCTQG có được thông tin đủ để xác định giá, chi phí sản phẩm và tỷ 

lệ chuyển đổi của các bên tham gia thì có thể áp dụng chỉ số UPPI nhằm định lượng 

tác động này. Khi tỷ lệ chuyển đổi cao có nghĩa là một trong các bên tham gia tập 

trung kinh tế có khả năng tăng giá đơn phương. 

Đặc điểm của các doanh nghiệp cạnh tranh khác (đối thủ cạnh tranh) trên thị 

trường liên quan 

UBCTQG đánh giá các tập quán kinh doanh phổ biến trên thị trường liên quan, 

đặc biệt các tập quán liên quan đến chính sách định giá và giảm giá sản phẩm, các 

kỹ thuật tiếp thị, chính sách về quảng cáo, phân phối và giao hàng, việc cung cấp các 

dịch vụ bổ trợ. Nếu cạnh tranh trong các khía cạnh trên là đáng kể và có đa số đối 

thủ cạnh tranh sử dụng thì có thể xác định việc tập trung kinh tế ít có khả năng gây 

tác động hạn chế cạnh tranh đơn phương. Ngược lại, nếu các doanh nghiệp cạnh 

tranh có xu hướng chấp nhận sự ổn định và theo chiến lược của các doanh nghiệp 
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dẫn đầu thì việc tập trung kinh tế có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đơn 

phương. 

 

Khả năng loại bỏ một doanh nghiệp cạnh tranh mạnh mẽ và hiệu quả 

Nếu việc tập trung kinh tế có sự tham gia của một doanh nghiệp có các đặc điểm 

sau thì việc tập trung kinh tế có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đơn 

phương: (i) Doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có khả năng kiểm soát các yếu tố đầu 

vào cần thiết và tăng giá bán lại cho các bên trung gian hoặc tăng chi phí đầu vào 

của doanh nghiệp khác hoạt động trên cùng thị trường liên quan; (ii) Lợi thế của 

doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế về sản phẩm, hệ thống phân phối, tiếp thị, 

quảng cáo; (iii) Doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thuộc nhóm 5 doanh nghiệp 

dẫn đầu thị trường và có mức thị phần tăng liên tiếp trong 3 năm trước năm thực 

hiện tập trung kinh tế hoặc thị phần có khả năng gia tăng trong 2 năm sau tập trung 

kinh tế; (iv) Diễn biến giá mua vào hoặc bán ra của doanh nghiệp tham gia tập trung 

kinh tế và tương quan giá mua vào hoặc bán ra so với các doanh nghiệp khác trên thị 

trường liên quan; (v) Phương thức cạnh tranh và lịch sử các hành vi cạnh tranh của 

doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; (vi) Rào cản gia nhập thị trường. 

1.2.2. Tác động phối hợp 

Khả năng có hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc lạm dụng vị trí 

thống lĩnh thị trường của nhóm doanh nghiệp 

UBCTQG đánh giá thị trường có những đặc điểm như sau: (i) Nếu việc tập trung 

kinh tế làm số lượng doanh nghiệp giảm xuống hoặc làm cho các doanh nghiệp có 

sự tương đồng về quy mô sản xuất, đồng nhất về sản phẩm thì có khả năng xảy ra 

hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của 

nhóm doanh nghiệp. (ii) UBCTQG xem xét lịch sử hành vi (lịch sử về hoạt động 

cạnh tranh, phương thức cạnh tranh) của các doanh nghiệp trong ngành có thị trường 

liên quan, và các vụ việc hạn chế cạnh tranh xảy ra trong quá khứ; (iii)UBCTQG 

xem xét các yếu tố tiềm ẩn một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được thực hiện thông 

qua mua bán sáp nhập.  

Quy mô tương đối của các doanh nghiệp 

Trường hợp một doanh nghiệp có thị phần lớn tham gia tập trung kinh tế với một 

hoặc một số doanh nghiệp có thị phần nhỏ hơn thì doanh nghiệp có thị phần lớn nhất 

có thể trở thành doanh nghiệp dẫn dắt hình thành một thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh.Trường hợp nếu hai hoặc một số doanh nghiệp có thị phần nhỏ thì sẽ làm giảm 

vị thế của doanh nghiệp lớn nhất và có khả năng làm tăng cạnh tranh. 

Trao đổi thông tin trên thị trường liên quan 
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UBCTQG xác định việc trao đổi thông tin trên thị trường liên quan là lượng 

thông tin về các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường liên quan mà bất kỳ doanh 

nghiệp nào cũng có thể tiếp cận được, bao gồm thông tin về mức giá và sản lượng 

bán ra, mức độ sáng tạo, chất lượng và đặc tính sản phẩm và dịch vụ,.. (chẳng hạn 

thông qua các hiệp hội ngành hàng hoặc các ấn phẩm chuyên ngành).Nếu mức trao 

đổi thông tin cao thì tiềm ẩn khả năng hình thành tác động phối hợp gây hạn chế 

cạnh tranh. 

Tối đa hóa công suất đầu ra  

UBCTQG xem xét sự chênh lệch giữa công suất cao nhất của các doanh nghiệp 

hoạt động trên thị trường và số lượng thực tế được sản xuất và bán ra trong thị 

trường đó trong một khoảng thời gian nhất định. Một thị trường mà có sự vượt quá 

công suất thì khó có khả năng hình thành thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, đặc biệt nếu 

một doanh nghiệp nhỏ nắm giữ đáng kể phần công suất dư thừa. Trong tình huống 

này, các doanh nghiệp nhỏ có động cơ mạnh trong việc tăng sản lượng bất cứ khi 

nào mà các doanh nghiệp lớn cố gắng hạn chế nguồn cung và dựa vào đó để tăng giá 

trên thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, việc vượt quá công 

suất có thể là động lực phục vụ mục đích duy trì một thỏa thuận theo chiều ngang về 

sản lượng sản xuất. Vì lý do này, mức tối đa hóa công suất phải được phân  tích 

trong từng trường hợp cụ thể (đối với sản phẩm hàng hóa).  

1.2.3. Sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp cạnh tranh mới và rào cản 

gia nhập thị trường liên quan 

UBCTQG đánh giá về khả năng tham gia thị trường liên quan của doanh nghiệp 

mới bao gồm các doanh nghiệp có các đặc điểm sau: (i) Các doanh nghiệp bán sản 

phẩm liên quan tại các khu vực địa lý xung quanh thị trường đang được phân tích; 

(ii) Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tương tự cần thiết cho việc cung ứng sản 

phẩm liên quan; (iii) Các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường đầu vào hoặc thị 

trường đầu ra; và (iv) Các doanh nghiệp sử dụng các kênh phân phối và tiếp thị 

tương tự, hoặc các kỹ thuật xúc tiến và tiếp thị tương tự với những công cụ khác 

được sử dụng trên thị trường liên quan.UBCTQG đánh giá về khả năng tham gia thị 

trường liên quan của doanh nghiệp mới theo các tiêu chí sau: 

Tính kịp thời: Khoảng thời gian mà một đối thủ cạnh tranh cần thâm nhập thị 

trường và gây ảnh hưởng đáng kể lên mức giá cả. Việc gia nhập thị trường liên quan 

được xem là kịp thời nếu như đáp ứng được thời hạn được tính từ khi quyết định 

xâm nhập thị trường được đưa ra cho tới khi sản phẩm liên quan được tiếp thị trên 

thực tế không vượt quá thời gian đòi hỏi đối với các doanh nghiệp hiện hành để đáp 

ứng với những hành vi của những doanh nghiệp đó đối với những đối thủ cạnh tranh 
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mới. Trong mỗi trường hợp, khía cạnh thời gian tương ứng cũng sẽ liên quan tới bản 

chất của quá trình sản xuất hoặc tiếp thị trên thị trường liên quan.  

Tính khả thi: Phân tích khả năng thu lợi nhuận khi gia nhập của các đối thủ 

cạnh tranh mới. Để đánh giá vấn đề này, việc ước tính mức doanh thu kỳ vọng của 

một đối thủ cạnh tranh mới là rất cần thiết, điều này phụ thuộc vào khả năng đáp ứng 

lượng cầu nếu như những nhà sản xuất hiện hành giảm mức sản xuất của họ. Khả 

năng này có thể bị giới hạn bởi: (i) xu hướng giảm cầu, (ii) các mối quan hệ dựa trên 

hợp đồng trung hạn và dài hạn giữa người mua và các doanh nghiệp hiện hành, (iii) 

chính sách giá cả của các doanh nghiệp đang hoạt động nhằm đối phó với sự gia 

nhập thị trường của một đối thủ cạnh tranh mới. 

Tính đầy đủ: Ngay cả khi việc gia nhập thị trường diễn ra kịp thời và khả thi 

trên một thị trường nhất định thì cũng phải đầy đủ để có thể ảnh hưởng lên giá cả 

trong thị trường liên quan. Ngoài ra, khi mối nguy hại tiềm năng của việc tập trung 

kinh tế không đồng nhất trên toàn thị trường, những đặc tính và sự đa dạng của sản 

phẩm được cung ứng bởi một đối thủ cạnh tranh sắp gia nhập thị trường cần phải 

đầy đủ để đối kháng với những mối quan ngại cạnh tranh cụ thể do việc tập trung 

kinh tế gây ra. 

UBCTQG xem xét các yếu tố sau để đánh giá rào cản gia nhập thị trường liên 

quan: 

Sự hạn chế về mặt pháp lý hoặc thực tế: (a) giới hạn khả năng cung ứng sản 

phẩm liên quan (ví dụ: đối với một số tổ chức hoặc cá nhân), (b) áp đặt chi phí phát 

sinh đối với những đối thủ cạnh tranh mới (so với những doanh nghiệp trong ngành 

mà phải đối mặt); hoặc (c) yêu cầu cấp phép đối với việc cung ứng sản phẩm liên 

quan. 

Chi phí chìm cao để gia nhập thị trường liên quan như: thiết kế sản phẩm và thử 

nghiệm, lắp đặt thiết bị, thuê và đào tạo nhân viên, phát triển các kênh phân phối, và 

các khoản đầu tư cần thiết để khắc phục bất kỳ lợi thế xuất phát từ sự khác biệt hóa 

sản phẩm mà các doanh nghiệp hiện tại đang hoạt động trong ngành có thể có (đặc 

biệt là trong những trường hợp khi chất lượng hàng hóa đang được lưu thông phải 

được xác minh thông qua việc sử dụng, và điều ngày ngụ ý rằng người tiêu dùng 

luôn coi trọng thương hiệu và danh tiếng). Thực tế rằng các doanh nghiệp trong 

ngành đã phải tiêu tốn một số chi phí cố định quan trọng cũng có thể có nghĩa rằng 

những quyết định định giá của họ sẽ không tính đến những chi phí đó. Tình trạng bất 

cân đối này thông thường ngụ ý về những rủi ro lớn và lợi nhuận thấp hơn đối với 

một đối thủ cạnh tranh mới. Nhìn chung, khi tỷ lệ chi phí chìm trong chi phí gia 

nhập thị trường tăng lên thì rủi ro và sự bất định mà những đối thủ cạnh tranh mới 
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gặp phải cũng sẽ tăng lên, và theo đó tính khả thi về việc gia nhập thị trường giảm 

xuống. 

1.2.4. Nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường liên 

quan (cổ đông lớn hoặc quyền phủ quyết) 

Ngoài việc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp để trở thành cổ đông lớn/có 

quyền phủ quyết (theo quy định của Luật Doanh nghiệp), UBCTQG có thể xem xét 

việc TTKT của một doanh nghiệp hiện đang nắm giữ cổ phần (cổ đông lớn/có quyền 

phủ quyết) của một doanh nghiệp khác với một doanh nghiệp đang hoạt động trên 

cùng thị trường liên quan. 

Nếu không có khả năng xuất hiện các yếu tố của tác động kết hợp thì UBCTQG 

ra thông báo việc TTKT được thực hiện. Cuối cùng, bản thân việc tập trung kinh tế 

của các doanh nghiệp có thể tạo ra rào cản gia nhập thị trường (rào cản hành vi), bất 

cứ khi nào nó ngăn chặn một nguồn đáng kể của nguồn lực thiết yếu hoặc một kênh 

phân phối quan trọng. Việc hình thành rào cản gia nhập thị trường cũng có thể xảy 

ra nếu do hậu quả của việc tập trung kinh tế, quy mô tối thiểu cần thiết cho việc gia 

nhập hiệu quả tăng lên đáng kể.  

1.2.5. Các yếu tố khác 

1.2.5.1. Cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu 

UBCTQG xem xét mức thuế suất nhập khẩu tại thời điểm các doanh nghiệp tập 

trung kinh tế và lộ trình điều chỉnh theo dự kiến của mức thuế suất nhập khẩu trên 

cơ sở các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia. 

Ngoài các mức thuế nhập khẩu, những yếu tố sau đây (trong số các yếu tố khác) 

có thể làm suy giảm đáng kể sự cạnh tranh xuất phát từ hàng hóa nhập khẩu: (i) Chi 

phí vận chuyển và bảo hiểm; (ii) Các loại thuế khác và chi phí hải quan (ví dụ: chi 

phí hậu cần tại cảng); (iii) Các quy định về tiêu chuẩn hoặc điều kiện tối thiểu về 

chất lượng, nhận dạng sản phẩm, các loại giấy phép đặc biệt; (iv) Dịch vụ hậu cần và 

phân phối đối với sản phẩm liên quan; (v) Việc mua phụ tùng và dịch vụ chăm sóc 

khách hàng sau khi mua hàng đối với hàng hóa nhập khẩu; (vi) Các chính sách của 

nhà nước trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước; (vii) Biến động tỷ giá 

hối đoái (nếu có); (viii) Các thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức liên quan 

đến phân chia thị trường thế giới của các công ty đa quốc gia có hoạt động tại Việt 

Nam, hoặc giữa những công ty đa quốc gia với nhau; (ix)Các hợp đồng li-xăng, 

nhượng quyền thương mại hoặc “thỏa thuận phi cạnh tranh” giữa các doanh nghiệp 

nước ngoài và các công ty thành viên trên lãnh thổ Việt Nam; (x) Khả năng sản xuất 

tại các quốc gia khác có tác động lên hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 
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Sức mạnh thị trường của người mua 

Trong trường hợp hàng hóa trên thị trường liên quan là đầu vào để sản xuất hàng 

hóa khác và khách hàng là doanh nghiệp thì UBCTQG có thể xem xét đánh giá có 

sự tồn tại sức mạnh thị trường của người mua với các yếu tố sau: (i) Khả năng 

chuyển đổi cầu, hoặc một phần cầu, của khách hàng sang nhà cung cấp khác; (ii) 

Khả năng khách hàng có thể áp đặt những chi phí đáng kể lên nhà cung cấp, ví dụ, 

bằng cách từ chối mua các sản phẩm khác do nhà cung cấp đó sản xuất; (iii) Khả 

năng khách hàng có thể tự gia nhập thị trường hoặc hỗ trợ nhà cung cấp khác gia 

nhập thị trường; (iv)Khả năng khách hàng có thể đàm phán giá tập thể với nhà cung 

cấp; (v) Phương thức mua sản phẩm liên quan của khách hàng (đấu giá, đấu thầu, tổ 

chức thi tuyển). 

Sơ đồ 3: Sơ đồ thẩm định tập trung kinh tế theo chiều ngang  
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(Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng) 

1.2.6. Tập trung kinh tế theo chiều dọc 

Đối với trường hợp tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp có ngành, nghề kinh 

doanh là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau thì UBCTQG xem xét các yếu tố 

sau: 

Thứ nhất, việc tập trung kinh tế làm loại bỏ một nhà cung cấp độc lập và điều 

này cản trở hoặc hạn chế tiếp cận của các đối thủ cạnh tranh của các bên tập trung 

kinh tế tới thị trường đầu vào, hoặc tới hàng hóa được bán ra trên thị trường đó. 

Điều này có thể xảy ra nếu các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thể tăng 

giá, giảm sản lượng, làm cho điều kiện cung cấp kém ưu đãi hơn, làm trì hoãn cung 

sản phẩm, hoặc từ chối cung cấp sản phẩm. 

Thứ hai, việc tập trung kinh tế làm loại bỏ một nhà phân phối độc lập, và ngăn 

cản hoặc hạn chế đáng kể đối thủ cạnh tranh tiếp cận thị trường đầu ra, hoặc tới 

khách hàng mua hàng hóa ở đó. Điều này xảy ra nếu do nguyên nhân tập trung kinh 

tế, một nhà sản xuất kiểm soát một khách hàng hoặc một kênh phân phối quan trọng. 

Thứ ba, việc tập trung kinh tế làm tăng đáng kể rào cản gia nhập đối với đối thủ 

cạnh tranh mới. Điều này đặc biệt quan trọng nếu một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

mong muốn gia nhập thị trường sản phẩm đầu vào hoặc đầu ra mà phải gia nhập 

cùng lúc cả hai thị trường, điều này cũng hàm ý chi phí gia tăng đáng kể cho đối thủ 

cạnh tranh tiềm tàng đó. 

Thứ tư, việc tập trung kinh tế tạo thuận lợi cho việc hình thành thỏa thuận giữa 

các doanh nghiệp tích hợp đầu vào – đầu ra của sản phẩm liên quan, hoặc tạo thuận 

lợi cho việc tiếp cận thông tin nhạy cảm về đối thủ cạnh tranh, hoặc làm giảm sức 

mạnh thị trường của người mua là các doanh nghiệp khác,… 

Nếu các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đã có mối quan hệ người mua – 

người bán (theo chiều dọc) trước đó (ví dụ như giữa các doanh nghiệp là nhà sản 

xuất một sản phẩm và một nhà phân phối độc quyền của nhà sản xuất đó) thì việc 

TTKT không tạo ra hạn chế mới nào đối với cạnh tranh.  
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Sơ đồ 4: Sơ đồ thẩm định tập trung kinh tế theo chiều dọc 

 

(Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng) 

1.2.7. Tập trung kinh tế dạng tổ hợp 

TTKT dạng tổ hợp là trường hợp khi các doanh nghiệp tham gia TTKT không 

hoạt động trên cùng thị trường liên quan, hoặc trên các thị trường có sự tích hợp 

theo chiều dọc. Về nguyên tắc, các vụ TTKT này không bị cấm và chỉ được coi là có 

tiềm ẩn tác động tiêu cực trong một số trường hợp đặc thù như sau: 

Thứ nhất là loại bỏ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

Trường hợp này xảy ra nếu một doanh nghiệp tham gia vào một thị trường bằng 

việc mua lại một doanh nghiệp hiện đang hoạt động, thay vì thực hiện một cách độc 

lập (đặc biệt nếu thị trường có mức độ tập trung kinh tế cao trước TTKT). Nếu 

doanh nghiệp đó có thể trực tiếp tham gia vào thị trường một cách nhanh chóng, khả 

thi và với quy mô đủ lớn, thì việc mua lại dạng tổ hợp này có thể tương tự như một 

vụ TTKT theo chiều ngang, vì có hàm ý rằng sẽ loại bỏ một đối thủ cạnh tranh tiềm 

tàng là doanh nghiệp bị mua lại. Trong trường hợp đó, vụ mua lại cần phải được 
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đánh giá theo các tiêu chí chung của vụ TTKT theo chiều ngang, vì cuối cùng nó sẽ 

gây tổn hại tới cạnh tranh do một số tác động đơn phương hoặc phối hợp. 

Thứ hai là hiệu ứng danh mục 

Một doanh nghiệp có thể hưởng lợi ích từ hiệu ứng danh mục khi tham gia vào 

một số thị trường khác nhau cho phép nó thu được lợi nhuận nhiều hơn các doanh 

nghiệp khác hoạt động riêng biệt trên các thị trường. Nhìn chung, hiệu ứng danh 

mục có liên quan đến khả năng giảm chi phí thông qua sử dụng lợi thế kinh tế theo 

phạm vi (economies of scope). Tuy nhiên, các tác động này cũng có thể là kết quả 

của các hành vi “mở rộng sức mạnh thị trường”, theo đó một doanh nghiệp có sức 

mạnh độc quyền trên một thị trường mở rộng sức mạnh đó ra một thị trường khác. 

Một trường hợp đặc biệt của mở rộng sức mạnh thị trường xảy ra khi các doanh 

nghiệp tham gia TTKT bắt đầu “bán kèm” sản phẩm sau vụ TTKT. Trong một số 

trường hợp, việc này còn hàm ý rằng các doanh nghiệp tham gia TTKT có thể hạn 

chế hành động của một số đối thủ cạnh tranh hiện tại hoặc ngăn cản việc gia nhập thị 

trường của đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Trong các trường hợp đó, một vụ TTKT tổ 

hợp có thể cho phép một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên một thị trường có thể 

mở rộng vị trí đó tới các thị trường khác mà được “kèm” với nó một cách nhân 

tạo.Trong các trường hợp đó, việc TTKT dạng tổ hợp có thể gây tác động hạn chế 

cạnh tranh tương tự như một số trường hợp TTKT theo chiều dọc.  

UBCTQCT chỉ xem xét hiệu ứng này nếu một trong các bên tham gia TTKT có 

vị trí thống lĩnh trên một thị trường, và nó có thể mở rộng vị trí đó sang một thị 

trường khác mà ở đó một doanh nghiệp tham gia TTKT khác đang hoạt động. 

2. Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế 

2.1. Các tác động tích cực của việc tập trung kinh tế 

UBCTQG phân tích lợi ích hiệu quả kinh tế có được từ việc tập trung kinh tế 

theo các tiêu chuẩn sau: 

Thứ nhất, chỉ các lợi ích hiệu quả được tạo ra trực tiếp từ việc tập trung kinh tế, 

và không thể có được nếu không tiến hành TTKT, mới được xem xét. Để điều này 

xảy ra, cần phải cho thấy không có các lựa chọn thay thế thực tế và khả thi để duy trì 

lợi ích có được và ít tổn hại hơn việc tập trung kinh tế đang xem xét. 

Thứ hai, cần phải chứng minh rằng lợi ích hiệu quả là có thể có được nhanh 

chóng. Cũng cần phải chứng minh rằng các lợi ích đó có thể tăng cường hiệu quả 

của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế để cạnh tranh với các doanh nghiệp 

khác nhưng vẫn duy trì mức độ cạnh tranh trên thị trường. 
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Thứ ba, các hiệu quả ước đoán, chung chung và không kiểm chứng được sẽ 

không được xem xét (chỉ xem xét hiệu quả bằng các con số cụ thể như tốc độ tăng 

trưởng của ngành/lĩnh vực; tăng năng suất; tỷ lệ đóng góp trong cơ cấu nền kinh 

tế;.v.v). 

Thứ tư, giảm chi phí hàm ý sự chuyển giao giữa hai tác nhân kinh tế trở lên sẽ 

được coi là lợi ích hiệu quả. Đó là trường hợp giảm chi phí không hàm ý là tiết kiệm 

nguồn lực thực tế và đến từ sự gia tăng sức mạnh đàm phán của các doanh nghiệp 

tập trung kinh tế. Chẳng hạn, nếu các doanh nghiệp tập trung kinh tế tăng khả năng 

giảm lương nhân viên, thì sự giảm chi phí đó sẽ không được coi là lợi ích hiệu quả. 

Lý do tương tự áp dụng cho giảm chi phí mà tập trung kinh tế có thể có do lý do 

thuế. (Giảm chi phí nhưng không giảm lương nhân viên, giảm tiền thuế đóng cho 

nhà nước, giảm phúc lợi cho người tiêu dùng,.v.v) 

Ngược lại, lợi ích hiệu quả có thể được chấp nhận trong các trường hợp như sau: 

(i) Khi số lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm do các doanh nghiệp tập trung 

kinh tế cung cấp được duy trì sử dụng mức nguồn lực thấp; (ii) Khi số lượng, chất 

lượng và chủng loại sản phẩm do các doanh nghiệp tập trung kinh tế cung cấp cung 

cấp gia tăng với cùng nguồn lực sử dụng; (iii) Khi một doanh nghiệp tập trung kinh 

tế cho phép giảm chi phí tài chính hoặc tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn. 

2.2. Tái cấu trúc doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn hoặc sắp phá 

sản nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực 

UBCTQG xem xét việc tập trung kinh tế được coi là có tác động tích cực nếu 

bản chất là việc tái cấu trúc doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn hoặc sắp phá 

sản (một bên tham gia việc tập trung kinh tế lâm vào tình trạng khó khăn hoặc sắp 

phá sản) với các yếu tố sau: (i) Nếu sự khó khăn của doanh nghiệp sắp phá sản sẽ tạo 

ra sự rút lui ngay lập tức khỏi thị trường; (ii) Nếu có người mua thay thế có thể đảm 

bảo sự phát triển của ngành; (iii) Nếu sự rút lui của doanh nghiệp khó khăn sẽ tạo ra 

tổn hại lớn hơn đối với người tiêu dùng hơn là bị đối thủ cạnh tranh mua lại (như 

trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, việc rút lui của doanh nghiệp sẽ dẫn 

đến tác động bất lợi cho người tiêu dùng.  
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