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Tình hình thị tr
và khu vực 9:

ường bảo hiểm
thế giới năm 200

2009

ình trệ
hoặc thậm chí hủy hoàn toàn. Xu
h

òng, bán lẻ và
bệnh viện…Hệ q

ình xây dựng bị giảm sút

Tình hình tài chính của
các doanh nghiệp xây dựng ngày
càng khó kh

p

ý 4/2009 ã xuất hiện dòng vốn
bổ sung vào thị tr và hệ quả là

Tỷ lệ phí

Hậu quả của khủng hoảng kinh tế
toàn cầu từ năm 2008 gây ra những
khó khăn cho bảo hiểm kỹ thuật
năm vừa qua. Thị trường tín
dụng ảm đạm tiếp tục ảnh hưởng
tới nhiều dự án, gây ra sự đ

ướng thắt chặt tín dụng cũng làm
suy yếu thị trường xây dựng nhà ở
và ảnh hưởng nhiều đến các thị
trường thương mại khác như xây
khu vui chơi, văn ph

uả là số lượng các
công tr
đồng nghĩa với việc gia tăng cạnh
tranh ở mọi lĩnh vực và các nhà
thầu xây dựng càng có ít cơ hội
tham gia.

tục các đơn hàng chưa
thực hiện được chắc chắn gây ra
việc sá nhập hoặc thậm chí phá
sản các doanh nghiệp này.

Mặc dầu vẫn có một số vụ tổn thất
trong thời gian qua song năm 2009
được đánh giá là năm tương đối
yên ả đối với nghiệp vụ kỹ thuật.
Qu

ường
khách hàng bảo hiểm và các công
ty môi giới vẫn kỳ vọng tỷ lệ phí
của nghiệp vụ kỹ thuật tiếp tục
giảm trong năm 2010. Năng lực bổ
sung này bắt nguồn từ thị trường
nội địa của Mỹ và Anh.
vẫn giảm, đặc biệt với những đơn

ăn. Việc buộc phải từ
chối tiếp

đ

NghiÖp vô kü thuËt

2009

NghiÖp vô kü thuËt

2009
























































