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Tình hình thị tr
và khu vực 9:

ường bảo hiểm
thế giới năm 200

ã xảy ra hai trận

.

ãi. Tuy vậy
một vài

ái bảo hiểm
sự cẩn trọng trong khai thác

các rủi ro công nghệ và các rủi ro
trong quá trình chạy thử củ

ình bảo hiểm

hiểm
kỹ thuật chính là cuộc khủng
hoảng tín dụng toàn cầu m

õ.
Hàng loạt các dự án tầm quốc tế
hoặc bị trì hoãn hoặc bị hủy hoàn
toàn do các tổ chức tài chính không
còn

ình hạ tầng c ì hoãn và
mới

Ả Rập khoản

Thị trường bảo hiểm kỹ thuật toàn
cầu trong vài nămgần đây không bị
các thảm họa thiên tai lớn tác động
mạnh mặc dù đ
ộng đất lớn ởHaiti vàChile

Thị trường bảo hiểm
kỹ thuật thế giới tiếp tục thu được
kết quả khai thác có l

vụ tổn thất ở nhà máy điện
gần đây chắc chắn sẽ buộc các
công ty bảo hiểm/t tăng
cường

a ngành
công nghiệp năng lượng, một loại
h đang đem lại lợi
nhuận khai thác trong vài năm trở
lại đây.

Một trong những ảnh hưởng quan
trọng nhất tới thị trường bảo

à những
tác động của nó cũng

Khu vực
Trung Đông là một trong những
nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất: tại
Qatar, khoảngmột phần ba số công
tr ơ sở bị tr

đây Dubai cũng phải cầu cứu
nước láng giềng Abu Dhabi của
Tiểu Vương quốc

đ từ đầu
năm tới nay

bắt đầu lộ r

đủ sức tiếp tục cung cấp vốn
cho các giai đoạn phát triển tiếp
theo của các dự án đó.

cứu trợ 10 tỷ USD.

ình
hình thuận lợi của nghiệp vụ này có
còn ì trong n

tích cực sự
loại công trình xuất phát từ nhu cầu
của các khách hàng toàn cầu của họ
từ các công việc xây dựng

ình phức
hợp phát triển.

ý rủi ro ở mức

òng vùng của các công
ty bảo hiểm/tái bảo hiểm

bớt những
hạn chế khai thác và yêu cầu tham
khảo ý kiến của trụ sở chính

Do việc suy
giảm số lượng các dự án mới vào
thị trường, câu hỏi sẽ là liệu t

được duy tr

Mặc dù vậy, thị trường bảo hiểm
xây dựng toàn cầu vẫn tiếp tục đáp
ứng

cơ bản

Những loại dự án
quy tụ đầy đủ yếu tố kiểm soát tổn
thất và quản l độ cao
vẫn là những dự án mục tiêu mà
các công ty bảo hiểm cạnh tranh
với nhau quyết liệt để giành được.

tiếp tục
được phát triển, giảm

ăm2010?

đa dạng của các

cho đến các tổ hợp công tr

Các văn ph

, những

điều kiện đ

đ

ã từng bị áp
loại công

trình tổ hợp lớn và phức tạp.

ì ình ổn,
tỷ lệ phí bảo hiểm không chịu tác

ình
bảo hiểm khác.

ình hình suy giảm rõ rệt l

đặt trước
đó, chỉ trừ với những

Về cơ bản do bản chất của rủi ro
xây dựng thị trường bảo hiểm kỹ
thuật vẫn duy tr được sự b

ộng theo chu kỳ như các loại h
Đa phần các đơn

bảo hiểm xây dựng được cấp trên
cơ sở nhiều năm nên chu kỳ của thị
trường bảo hiểm xây dựng thường
bị tác động bởi tổn thất và bất cứ
vấn đề có tính kỹ thuật tiềm ẩn liên
quan đến chính loại rủi ro đó.
Không có sự giảm phí mạnh trong
năm 2010 tuy nhiên có thể nhận
thấy xu hướng phí giảmđôi chút do
t ượng dự
án mới trên thị trường toàn cầu và
sự dư thừa năng lực bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm và mức miễn
thường vẫn giữ được ở mức độ ổn
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định. Tỷ lệ phí của các dự án xây
dựng công nghiệp nặng hầu như
chắc chắn vẫn giữ nguyên số
lượng hạn chế các nhà bảo hiểm có
thể đứngđầu.

qua thị trường bảo
hiểm kỹ thuật cũng đ

đổi quan trọng như

Tháng 1/2010 Canopius
tại Lloyd's bắt đầu triển khai bảo
hiểm xây dựng và Công ty bảo
hiểmArch (châu Âu) lại chấm dứt
việc khai thác các đơn bảo hiểm
xây dựng và kỹ thuật của thị trường
LuânĐôn

ường.
Ước tính hiện thời năng lực toàn
cầu về bảo hiểm xây dựng tính trên
cơ sởPMLkhoảng 2,985 tỷUSD.

ăng thêm 900 triệu USD, đưa con
số này của 6 tháng đầu năm lên
mức 5,4 tỷ USD, tăng khoảng 6%
so với cùng kỳ. Như vậy, b

Đầu tư Việt
Namcho biết lượng đầu tư trực tiếp
nước ngoài, tức FDI, trong 6 tháng
đầu năm nay đ ăng 5,9% so với
cùng kỳ năm ngoái và lên tới 5,4 tỉ

.

Một bản báo cáo do Bộ Kế hoạch
và Đầu tư công bố cho biết trong
nửa đầu năm nay các khoản cam
kết FDImới và số tăng vốn của các
dự án hiện có đạt mức 8,43 tỉ ,
giảm 19,1% so với cùng kỳ năm
ngoái. Cục Đầu tư

vì

Trong thời gian
ã chứng kiến

một số thay
C.V. Starr liên kết với Talbot và
QBE thành lập nên tổ hợp với số
vốn 75 triệu USD chuyên khai thác
các rủi ro về xây dựng ở Mỹ tại
Lloyd's.

.

ã xuất hiện trong thị tr

G ã
t

ình quân
mỗi tháng từ

ì khoảng 900 triệuUSD.

Hãng tin Reuters trích lời các giới
chức Bộ Kế hoạch và

ã t

USD

USD

Nhóm các công ty đứng
đầu khai thác dịch vụ không có sự
thay đổi lớn, mặc dầu có nhiều
công tymới cung cấp năng lực khai
thác đ

iải ngân vốnFDI trong tháng 6 đ

đầu năm đến nay, giải
ngân vốn FDI của Việt Nam vẫn
duy tr

Từ đầu năm nay

2. Việt Nam:Bối cảnh thị trường

Vốn FDI giải ngân

FDI đăng ký

Nước ngoài lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng k
cao hơn 2009 nhưng vẫn kémxa

so vớimức71,7

dự đoán
ămnay có thể đạt 25 tỷUSD,
tỷUSDcủa năm2008.

ý vào
ViệtNam trong n

Tình hình biến đổi khí hậu

Tình hình thời tiết, khí hậu của khu
vực nói chung và củaViệt Nam nói
riêng ngày càng bất ổn, khó dự

W

ão và áp thấp nhiệt

ã có
những thay

ã xuất hiện
sớmATN

ình Thuận

đoán. Theo dự đoán của Trung tâm
dự báo khí tượng thủy văn T cho
biết, nămnay sẽ có khoảng 6 -7 cơn
b đới (ATNĐ)
ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam,
tương đương với năm 2009. Tuy
nhiên, quy luật thiên nhiên đ

đổi bất thường. Cụ thể,
ngày 18/1 năm nay đ

Đ ở phía NamBiểnĐông
và đi vào khu vực B đến
Sóc Trăng. Nhưng năm nay lũ tiểu

Năm FDI đăng ký FDI gi¶i ng©n

2006 12 4

2007 21,3 8

2008 71,7 11,5

2009 21,48 10

2010* (dù kiÕn) 22 - 25 11

m ởBắc Bộ, Trung
BộvàTâyNguyên sẽ xuất hiện nhỏ
và muộn hơn so với trung b

ăm
là 22/5). Đỉnh lũ cao nhất sẽ xuất
hiện trên các sông chính ở Bắc Bộ
có khả năng xuất hiện muộn vào
cuối tháng 7 và tháng 8; trên các
sông ở T

đến Ninh Thuận
vào tháng 10 và 11 và trên sông
Tiền, sông Hậu vào cuối tháng 9,
đầu tháng 10… mức phổ biến cao
hơnđỉnh lũ

ãn trên các sông

ình
nhiều n ình nhiều n

hanh Hóa, Bình Thuận
vào tháng 8 và 9; trên các sông từ
Nghệ An ình và Tây
Nguyên vào tháng 9 và 10, các
sông từ Quảng Trị

ăm (trung b

đến Quảng B

năm2009.
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Tình hình tái tục

Tình hình tái tục c

chủ yếu

. ình hình tái tục
không “khắc nghiệt”

ình hình tổn thất,
ão Ketsana tháng

9

ã phần
nào làm các nhà nhận TBH lo ngại
h

ã

hồng. Chi phí khai thác gốc và chi
ph

ãi/lỗ của

ì
hoãn/kéo dài hoặc thậm chí hủy bỏ
do rất nhiều lý do khiến các công ty
bảo hiểm và

nhận TBH lại
chính rủi ro mình ã nh

ác hợp đồng bảo
hiểm kỹ thuật năm 2010 của các
công ty trong thị trường diễn ra
theo nhiều chiều hướng khác nhau,
phụ thuộc vào kết quả hợp
đồng cũng như yêu cầu thay đổi
của bản thân các công ty nhượng
TBH Về cơ bản t

như năm
2009 tuy nhiên t
đặc biệt cơn b
/2009 lần đầu tiên gây ra tổn thất
lớn cho thị trường bảo hiểm kỹ
thuật Việt Nam (ước tính gần 100
tỷ VND) cộng với một vài tổn thất
lớn đơn lẻ của thị trường

ơn.

Việc định phí các hợp đồng bảo
hiểm tỷ lệ trong thị trường đ bước
đầu được Vina Re áp dụng nhằm
đánh giá chính xác hơn kết quả của
từng hợp đồng. Hơn nữa vấn đề
hoa hồng nhượng TBH trong các
hợp đồng cố định lại trở thành một
trong những điểm nóng trong mùa
tái tục vừa qua khi các đơn vị khai
thác gốc đang mong muốn các nhà
nhận TBH “chia sẻ gánh nặng” chi
phí với họ thông qua tỷ lệ hoa

í TBH (hoa hồng) không phải
lúc nào cũng là hai đại lượng tỷ lệ
thuận, đặc biệt với nghiệp vụ kỹ
thuật khi mà các kết quả l
đơn bảo hiểm chỉ có thể đánh giá
tương đối chính xác sau từ 3-4
năm.

Một vấn đề nữa cũng khiếnmột vài
hợp đồng bảo hiểm gặp khó khăn
khi tái tục là việc xác định thời hạn
bảo hiểm tối đa cho một đơn bảo
hiểm kỹ thuật (khoảng 60 tháng
bao gồm cả thời hạn bảo hành).
Đây là vấn đề tương đối nhạy cảm
của thị trường bảo hiểm Việt Nam
khi đa phần các dự án đều bị tr

đặc biệt là các công ty
nhận TBH không thể kiểm soát
được rủi ro.Việc tuân thủ nghị định
155/CP nghiêm cấm

ượng trong

đ

đ

thị trường đ được các công ty bảo
hiểm thông hiểu và chấp hành
nghiêm túc hơn. Các điều kiện
khác của hợp đồng bảo hiểm như
năng lực, hoa hồng, các điểm loại
trừ… hầu hết vẫn giữ nguyên hoặc
có chút ít so với năm trước.

So với năm 2009 là năm khủng
hoảng của nghiệp vụ kỹ thuật, các
dự đoán cho năm 2010 đều trở nên
lạc quan hơn rất nhiều. Tuy nhiên
những diễn biến thực tế của thị
trường thời gian 6 tháng qua không
được như mong đợi khi nhiều dự
án vẫn chưa được triển khai. Có thể
nói trong 5 tháng đầu, số lượng dự
án vừa và lớn được xúc tiến bảo
hiểm trong thị trường tương đối
hạn chế. Chúng ta đều hy vọng và
chờ đợi việc cấp đơn bảo hiểm cho
các dự án sẽ được xúc tiến mạnh
mẽ trong thời gian từ nay đến cuối
năm2010.

uật

ã

Việc cạnh tranh điều kiện bảo hiểm
trong nghiệp vụ bảo hiểm kỹ th

không có dấu hiệu giảm bớt trong
thời gian qua. Mặc dù đ

điều kiện bảo hiểm xấu song do
nhiều sức ép nên việc cạnh tranh về
phí và mức miễn thường giữa các
công ty thị trường đ đi
phần nào cái nh ường
khu vực và thế g

ường trong nước (như xây nhà
cao tầng, cảng..) hầu như đ

được các nhà TBH khu vực và
thế giới quan tâmvà hỗ trợ nữa.

khó khăn về nguồn vốn đầu tư th
ường gây ra

nhiều rủi ro cho công ty bảo
hiểm/tái bảo hiểm (khó quản l

có tổn thất;
tổn thất thường rất lớn trong giai
đoạn này; thông tin không có
và/hoặc không đầy đủ, thu phí bảo
hiểm đóng thêm là rất khó khi công
ty bảo hiểmmuốn tăng tỷ lệ phí…)

ã có ý thức
về

ã làm xấu
ìn của thị tr
iới về Việt Nam.

Một số loại hình rủi ro của thị
tr

ã không
còn

Nhiều dự án, công trình thời gian
qua ã bị kéo dài thời hạn bảo
hiểm. Ngoài lý do phổ biến nhất là

ì
việc kéo dài thời hạn th

ý,
hiểm nếu

đ

đặc biệt nguy

B¶o hiÓm - t¸i b¶o hiÓm viÖt nam


