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Tóm tắt:
oanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng
kinh tế và phát triển bền vững của bất kỳ nền kinh tế nào. Mặc dù, nhiều
nghiên cứu từ nhiều quốc gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược
quản lý rủi ro tốt, sử dụng hợp đồng bảo hiểm như là một công cụ hoán chuyển rủi ro
trong hoạt động kinh doanh góp phần tăng hiệu quả và hiệu năng hoạt động của các
DNNVV, góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính. Nhưng, tình trạng
chung của các quốc gia là tồn tại vấn đề không tuân thủ, bảo hiểm không đủ và không
bảo hiểm của các DNNVV. Mục tiêu của bài viết nhằm đúc kết kinh nghiệm quốc tế, tìm
hiểu thực trạng của VN, từ đó, khuyến nghị giải pháp quản trị rủi ro và ứng dụng bảo
hiểm cho DNNVV ở VN.
Từ khóa: Quản trị rủi ro, bảo hiểm, hoán chuyển rủi ro, doanh nghiệp nhỏ và
vừa.
Abstract:
Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in economic growth and
sustainable development of any economy. Although many studies from many countries
emphasize the importance of a good risk management strategy, using insurance contracts
as a risk-tranfer tool in business activities contributes to increasing efficiency operations
of SMEs, helping businesses access financial resources. But, the general situation is
that SMEs have incomplete or no insurance. The objective of the article is to summarize
international experience, assess the status of Vietnam, recommend risk management
solutions and insurance applications for SMEs in Vietnam.
Keywords: Risk management, insurance, risk transfer, small and medium
enterprises – SMEs.
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