
NGHIÊN CỨU SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHAEBOL HÀN QUỐC VÀ 

TẬP ĐOÀN KINH TẾ VIỆT NAM 

AN INVESTIGATION INTO DIFFERENCES BETWEEN KOREA’S CHAEBOLS AND 

VIETNAM’S ECONOMIC GROUPS 

 Tác giả: Lê Phương Mỹ Hiền 

Công ty cổ phần Hapras Việt Nam; lpmyhien@gmail.com 

Tóm tắt: 

Hàn Quốc và Việt Nam là hai trong số nhiều nước phải nỗ lực rất nhiều để từ những quốc gia 

chịu vết thương chiến tranh và bị chia cắt trở nên phát triển như ngày nay. Tại Hàn Quốc – một 

quốc gia có sự phát triển vượt bậc, được biết đến với những cái tên như “Điều kỳ diệu sông 

Hàn”, “Con hổ của châu Á”, thì các tập đoàn kinh tế Chaebol đóng một vai trò rất quan trọng sự 

phát triển kinh tế đất nước từ những ngày đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc. Mô hình tập đoàn 

này có rất nhiều điểm chung với tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam (TĐKTVN). Tuy 

nhiên, trong khi các tập đoàn Hàn Quốc đến nay vẫn được cho là đang hoạt động rất hiệu quả thì 

ngược lại, TĐKTVN vẫn luôn bị đánh giá là kém hiệu quả. Bài nghiên cứu tập trung phân tích về 

nguồn vốn và mối liên hệ với chính phủ của hai mô hình tập đoàn để làm rõ nguyên nhân khác 

biệt. 
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Abstract: 

South Korea and Vietnam are the two countries which have made endless efforts to achieve the 

current level of development. From the countries which were divided and wounded by war, they 

have employed a number of appropriate strategies to reconstruct the countries and thrive 

successfully. Until now, “Tiger of Asia” or “the Magic of Han River” have been words often 

used to praise the remarkable advancement of South Korea in the contemporary world. In fact, 

since the very first days, such Chaebol conglomerates as Huyndai, Samsung, Lotte, or LG have 

played a very important role in the magical economic rise of South Korea. This group model has 

much in common with the Vietnam’s state economic groups. However, while Chaebol work very 

efficiently, Viet Nam’s state economic groups still show their weaknesses. The paper has found 

that the major differences lie in capital mobilization and relations with the government of the two 

models. 
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