
Ủy ban Nhà nước, Lộ tr và dinh dưỡng
Nước cho lương thực
Để có thêm thông tin, đề nghị tham khảo ấn phẩm của Swiss Re: Phương pháp bảo hiểm cho ngành nông nghiệp và thực phẩm Trung Quốc.

ình phát triển thực phẩm của Trung Quốc (2001 2010)
diễn, http//www.clw.csiro.au/publications/water_for_food.pdfCuộc tranh luận đang tiếp
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B¶o hiÓm - T¸I b¶o hiÓm thÕ giíi
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Nguồn: N và tư vấn kinh tế Swiss Re, dữ liệu của/c Cục thống kê quốc gia

triệu tấn triệu ha
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Tục ngữ Trung Quốc
về sự phát triển tiên phong thực hiện

Nông thôn XHCN mới”

4/2008.

Hội đồng quốc gia 2007/Số 1, “Quan điểm của ngành nông nghiệp hiện đại và tiến tới thành lập

CIRC, “Hướng dẫn thực hiện tốt bảo hiểm nông nghiệp: Bảo vệ sự phát triển ổn định của ngành Nông nghiệp và Sản xuất lương thực
năm 2008”, 7/

Cơ chế phòng ngừa rủi ro nông
nghiệp trong nội dung “Các vấn
đề Tam nông”

Trợ cấp phí bảo hiểm nông
nghiệp để thúc đẩy sự phát triển

1) Cải thiện
phòng

ngừa/giảmnhẹ tổn thất tiềm tàng.

vận
hành

mgia tự nguyện của nông dân”.

3) Mở rộng ình bảo
hiểm nông nghiệp

sang các vùng khác.

4) Cải thiện chia sẻ rủi ro và
chuyển giao rủi ro

ò sự phát triển hệ
thống tái bảo hiểm

chính quyền
tỉnh hỗ trợ.

5) Khuyến khích các công ty nông
nghiệp và các tổ chức trung gian
khác xúc tiến bảo hiểm nông
nghiệp

Ngay từ thập niên 1950, các công
ty bảo hiểm nhà ã cung cấp

ãi còn các công

chính quyền
ã hỗ trợ nông dân

bằng các khoản trợ cấp phí bảo
hiểm nông nghi

cho

khả năng giám sát
hiểm họa thiên nhiên và

2) Thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp
theo nguyên tắc “chính phủ chỉ
đạo, hỗ trợ bằng chính sách và

theo cơ chế thị trường, với sự
tha

các chương tr
được nhà nước

trợ cấp

cơ chế
đối với tổn thất

thiên tai và thămd
được chính

quyền trung ương và

nước đ
bảo hiểm vật nuôi. Tiếp theo đó là
bảo hiểm cây trồng vào thập niên
1980. Nhưng các sản phẩm này
hiếm khi có l ty bảo
hiểm miễn cưỡng bán

. Trái ngược với sự tăng
vọt về doanh thu phí bảo hiểm của
các sản phẩm bảo hiểm phi nhân
thọ và nhân thọ khác, phí bảo hiểm
nông nghiệp giảm gần 50% trong
giai đoạn từ năm1992đến 2002.

chính quyền trung
ương và địa phương
Trung Quốc đ

ệp được coi như là
biện pháp khuyến khích đầu tư

các sản
phẩm đó

Từ năm 2007,

đầu vào có chất lượng cao và kỹ
thuật nông nghiệp cải tiến ơ
quan giám sát bảo hiểm Trung
Quốc (CIRC) cho rằng sự phát
triển của bảo hiểm nông nghiệp
cần được “chính phủ chỉ đạo, hỗ
trợ bằng chính sách và vận hành
theo cơ chế thị trường, với sự tham
gia tự nguyện của nông dân”

cho phí bảo
hiểmnông nghiệp có thể chấp nhận
được với phần lớn nông dân và
giúp họ có lời từ tiền bồi thường
bảo hiểm trong trường hợp vụ thu
hoạch kém. Như ở nhiều nước
khác,

thúc đẩy ngành bảo hiểm
nông nghiệp Hơn nữa,
Tổ chức Thương mại Thế giới đ

định
thương mại tự do 1994 nếu nông
nghiệp làm giảm nhẹ cho nông dân
khỏi ảnh hưởng tài chính của thảm
họa khí hâu hoặc thiên nhiên. Năm
2007, chính phủTrungQuốc đ

khoản trợ cấp nông nghiệp. Khoản
trợ cấp này tăng lên 900 triệu USD
vào năm 2008. Bảo hiểm nông
nghiệ các công ty bảo hiểm tài
sản và trách nhiệmđứng đầu như là
PICC và China United cũng như
các công ty bảo hiểm nông nghiệp
chuyên ngành như là Anxin

. C

Các
khoản trợ cấp phải làm

các khoản trợ cấp làmột biện
pháp

lớn mạnh.
ã

loại trừ các khoản trợ cấp phí bảo
hiểm nông nghiệp khỏi hiệp

ã chi
khoảng 300 triệu USD vào các

p do

(Thượng Hải), Sunlight (Hắc Long
Giang), Anhua (Cát Lâm) và gần
đây nhất là Guoyuan (An Huy)

Chính quyền trung ương trợ cấp
chương tr

, được triển
khai ở 16 tỉnh và vùng miền và bao
gồm 6 loại cây trồng chính,

chương
lợn nái giống

và từ năm2008
Ngoài ra, một số cây trồng chuyên
dụng không đủ điều kiện được
chính quyền trung ương trợ cấp
lại được hỗ trợ bằng các khoản trợ
cấp của chính quyền địa phương.

ước
tính thị trường bảo hiểm nông
nghiệp Trung Quốc đạt doanh thu
phí bảo hiểm khoảng 1,8 tỷ USD
vào năm 2008 (H

ường
lớn thứ 2 sau Mỹ. Dự tính chương
tr đa rủi ro
và vật nuôi sẽ được mở rộng sang
các tỉnh khác và bảo hiểm thêm

Dự kiến hướng phát triển tiếp theo

cung cấp.

cho ình bảo hiểm cây
trồng (MPCI)

và trợ
cấp cho cả trình bảo hiểm
vật nuôi bảo hiểm cho

là bảo hiểm trâu bò.

thì

Với những sự phát triển này,

ình 3), khiến cho
Trung Quốc trở thành thị tr

ình bảo hiểm cây trồng

cả
các cây trồng và vật nuôi khác.

có thể là ngành lâm nghiệp, trồng
trọt trong nhà kính và nuôi trồng
thủy sản.

đa rủi ro

5

6

5

6

4

11Sè 4. Th¸ng 12/2009



Nguồn: Số liệu từ 1997 đến 2006 lấy từ sách xanh về Phát triển bảo hiểm Trung Quốc 2006, số liệu năm 2007 lấy từ
bài “CIRC yêu cầu mở rộng phạm vi bảo hiểm nông nghiệp” , Tờ tin tức Tài chính, 8/4/2008, và số liệu năm 2008 là
số ước tính của Swiss Re.
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