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hị trường bảo hiểm VN đã có hơn 20 năm hình thành, ph t triển và hội 

nhập quốc tế. Hiện tại, ngành bảo hiểm thương mại đang bước qua một 

giai đoạn hội nhập mới với mức độ cam kết tự do hóa rộng và sâu hơn 

khi VN tham gia vào ca  c hiệp ước tự do thương mại đa phương, cụ thể là Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối t c xuyên Th i Bình Dương (TPP). AEC 

và TPP với việc thúc đẩy tự do hóa dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa c c nước 

thành viên sẽ khuyến khích c c hoạt động kinh doanh và đầu tư tăng trưởng mạnh sẽ 

tạo cơ hội cho thị trường bảo hiểm ph t triển. Tuy nhiên, cũng sẽ có không ít những 

tha ch thức. Bài viết kha i qua t tình hình hiện tại của ngành bảo hiểm thương mại, 

định vị thị trường VN trên bản đồ ngành bảo hiểm khu vực ASEAN và khối TPP, 

phân tích cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm của c c hiệp ước tự do thương mại; từ đó, 

nhận diện c c th ch thức và đề xuất c c giải ph p vượt qua th ch thức. 
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