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LỜI NÓI ĐẦU 
     Thị trường bảo hiểm Việt Nam còn khá non trẻ nhưng với sự tồn tại 

của mười bảy công ty bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau 

đã tạo nên một không khí cạnh tranh khá khốc liệt. Để giữ vị trí của 

mình trên thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm đều xây dựng cho mình 

một phương án cạnh tranh sao cho phù hợp và có hiệu quả. Hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm ngày càng mở rộng nhưng số vụ tổn thất ngày càng 

tăng, phí bảo hiểm ngày càng giảm, chi phí quản lý không đáng kể. Vậy 

lãi kinh doanh của các doanh nghiệp xuất phát từ đâu? Sự tồn tại và phát 

triển của các doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên cơ sở nào? Chính là hoạt 

động đầu tư các nguồn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm. 

     Trên thực tế, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam chưa thực sự quan 

tâm, chú trọng phát triển hoạt động đầu tư song song với hoạt động khai 

thác bảo hiểm nên hiệu quả hoạt động đầu tư chưa cao. Do đó làm ảnh 

hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

     Trong thời gian thực tập tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí, em nhận thấy 

sự tồn tại và phát triển của công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động đầu 

tư. Từ khi chính thức hoạt động trên thị trường bảo hiểm, Bảo hiểm Dầu 

khí chưa thực sự quan tâm tới hoạt động đầu tư nhưng trong những năm 

gần đây, Bảo hiểm Dầu khí đã chú trọng nhiều hơn vào hoạt động đầu tư 

tài chính và kết quả của hoạt động đầu tư đã có những bước tiến rõ rệt. 

Hội tụ tất cả vấn đề trên cũng là lý do em chọn đề tài: 

     “ Đầu tư tài chính trong hoạt động kinh doanh tại công ty Bảo 

hiểm Dầu khí Việt Nam ” 

     Trong phạm vi hạn hẹp của chuyên đề tốt  nghiệp, em chỉ đề cập tới 

những khía cạnh có ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, nội dung cơ bản của 
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hoạt động đầu tư, thực tiễn tại công ty Bảo hiểm Dầu khí và một vài kiến 

nghị. 

     Kết cấu của chuyên đề em xin được trình bày như sau:  

     Phần I: Lý luận chung về hoạt động đầu tư và đầu tư tài chính. 

     Phần II: Hoạt động đầu tư tài chính tại công ty Bảo hiểm Dầu khí 

Việt Nam. 

     Phần III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 

tài chính tại công ty Bảo hiểm Dầu khí. 
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PHẦN I 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ. 

1. Khái niệm đầu tư. 

     Đầu tư theo nghĩa chung nhất là việc bỏ vốn hay chi dùng vốn cùng 

với các nguồn lực khác trong hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó 

nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai. 

     Vốn và các nguồn lực khác cho đầu tư là tiền, là tài nguyên thiên 

nhiên, sức lao động, trí tuệ, quyền sở hữu…Các nguồn lực này sẽ được 

chủ đầu tư sử dụng để tạo tài sản mới hoặc nâng cao chất lượng của các 

tài sản hiện có. 

     Mục đích cuối cùng của các hoạt động đầu tư là thu được những kết 

quả nhất định lớn hơn so với nguồn lực đã bỏ ra. Kết quả này cũng biểu 

hiện dưới nhiều hình thức: với chủ đầu tư đó là lợi nhuận, với nền kinh 

tế đó là sự thoả mãn nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất, đóng góp cho 

ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện 

đời sống cho các thành viên trong xã hội. 

2. Đặc điểm của đầu tư. 

     Nguồn lực cần huy động cho một công cuộc đầu tư thường lớn, do 

vậy cần tích luỹ lâu dài, có khi là của nhiều thế hệ góp lại. Để hạn chế 

thấp nhất thời gian nhàn rỗi của vốn, một nhân tố quan trọng trong 

nguồn lực cho đầu tư, do chưa tích luỹ đủ hoặc chưa có cơ hội đầu tư 

may mắn thì cần phối hợp, huy động từ nhiều nguồn của nhiều người qua 
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các tổ chức huy động vốn trung gian, đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu 

tư có cơ hội đầu tư nhưng chưa tích luỹ đầu tư. 

     Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu tư cho đến khi các thành 

quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều 

biến động xảy ra. Thời gian tiến hành đầu tư càng dài thì khả năng xảy ra 

mất mát rủi ro càng lớn. Vì vậy, cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm 

quản lý, hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra. Mặt khác, nhà đầu tư phải có 

lòng dũng cảm, dám chấp nhận rủi ro. 

     Thời gian cần thiết để thu hồi vốn và giá trị sử dụng, khai thác các 

thành quả của đầu tư thường dài. Một lượng vốn lớn bỏ ra không phải 

sau một thời gian ngắn là đã có thể thu hồi vốn về đủ mà đòi hỏi phải kết 

thúc trong một thời gian dài. Mặt khác, khi vốn đã thu hồi về đủ nhưng 

có thể giá trị sử dụng của các thành quả đầu tư vẫn còn giá trị hoặc cũng 

có thể không còn giá trị do đầu tư công nghệ lạc hậu trong điều kiện 

khoa học kỹ thuật phát triển. 

     Các thành quả của đầu tư thường gắn với vị trí địa lý nhất định và nó 

được thực hiện ngay tại nơi chúng được tạo ra nên chịu sự chi phối của 

điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán, tâm lý sở thích, chính sách kinh 

tế xã hội nơi tạo dựng nên thành quả đó. Điều này cho thấy cần tìm hiểu 

kỹ càng nơi định tiến hành hoạt động đầu tư, tính toán đầy đủ các yếu tố 

chi phối công cuộc đầu tư trong dài hạn. 

3. Phân loại hoạt động đầu tư. 

     Xuất phát từ bản chất và phạm vi lợi ích do đầu tư đem lại chúng ta 

có thể phân loại hoạt động đầu tư thành: đầu tư tài chính, đầu tư thương 

mại và đầu tư phát triển. 

3.1. Đầu tư tài chính. 
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     Là loại hình đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc 

mua các chứng chỉ có giá để hưởng lãi suất cố định trước hoặc lãi suất 

tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu tư 

tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế mà chỉ làm tăng giá trị 

tài sản tài chính của tổ chức hoặc cá nhân đầu tư. 

3.2. Đầu tư thương mại. 

     Là loại hình đầu tư trong đó người có tiền bỏ ra để mua hàng hoá và 

sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi 

mua và khi bán. Loại hình đầu tư này cũng không tạo ra tài sản mới cho 

nền kinh tế ( không tính đến ngoại thương ) mà chỉ làm tăng tài sản tài 

chính của người đầu tư trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao 

quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán với người đầu tư và người đầu tư 

với khách hàng của họ. 

3.3. Đầu tư phát triển. 

     Là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, 

nguồn lực lao động, trí tuệ để xây dựng, sữa chữa nhà cửa, cấu trúc hạ 

tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ và bồi dưỡng 

đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với 

sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các 

cơ sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội 

     Trong các loại đầu tư trên, đầu tư vào đối tượng vật chất là điều kiện 

tiên quyết, cơ bản làm tăng tiềm lực cho nền kinh tế, đầu tư tài chính là 

điều kiện quan trọng để thu hút mọi nguồn vốn từ mọi tầng lớp dân cư 

cho đầu tư vào các đối tượng vật chất, còn đầu tư tài sản trí tuệ và các 

nguồn nhân lực là điều kiện tất yếu để đảm bảo cho đầu tư các đối tượng 

vật chất tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Trong 
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khuôn khổ đối tượng nghiên cứu của đề tài, chúng ta chỉ đi sâu nghiên 

cứu hoạt động đầu tư tài chính của các công ty Bảo hiểm. 
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4. Đặc điểm của hoạt động đầu tư tài chính. 

     Hoạt động đầu tư tài chính không tạo ra sản phẩm mới cho nền kinh 

tế ( nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này ) mà chỉ làm 

tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá nhân đầu tư. Đầu tư tài chính 

có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các trung gian tài chính.  

     Đầu tư tài chính trực tiếp là việc các chủ thể dư thừa vốn chuyển vốn 

trực tiếp cho các chủ thể thiếu vốn là người chi tiêu cuối cùng bằng cách 

mua các tài sản tài chính trực tiếp từ người phát hành, tức là người cần 

vốn. Trong trường hợp này, luồng tiền vận động thẳng từ người thừa vốn 

sang người thiếu vốn. 

     Đầu tư tài chính gián tiếp thể hiện ở chỗ các chủ thể thừa vốn không 

trực tiếp cung ứng vốn cho người thiếu vốn là người sử dụng cuối cùng 

mà gián tiếp thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng, các tổ 

chức nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay, các công ty bảo hiểm hay các tổ 

chức tài chính tín dụng khác. 

5. Vai trò của hoạt động đầu tư tài chính.  

     Vai trò nổi bật nhất của hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động đầu 

tư  cung cấp một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, tức là 

chuyển vốn từ tiết kiệm sang đầu tư. Hoạt động đầu tư tài chính giúp 

chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người cần vốn để 

đầu tư vào tài sản hữu hình, tạo ra hình thức chuyển vốn theo một 

phương thức sao cho những rủi ro không tránh khỏi , liên quan đến dòng 

tiền mà tài sản hữu hình tạo ra, được phân bổ lại giữa những người đang 

gọi vốn và những người cung cấp vốn. 

     Với sự hoạt động của hình thức đầu tư tài chính, vốn bỏ ra đầu tư 

được lưu chuyển một cách dễ dàng, khi cần có thể rút ra nhanh chóng 
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thông qua việc chuyển nhượng, mua bán các công cụ tài chính trên thị 

trường tài chính, điều này đã khuyến khích người có tiền bỏ ra để đầu tư. 

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM 

1. Bảo hiểm là gì? 

     Bảo hiểm là hoạt động thể hiện người bảo hiểm cam kết bồi thường 

cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro thuộc phạm 

vi bảo hiểm với điều kiện người tham gia nộp một khoản phí cho chính 

anh ta hoặc người thứ ba. 

     Bảo hiểm là hoạt động tương trợ, tương hỗ, được hợp bởi sự tiết kiệm 

của nhiều cá nhân nhằm bù đắp những hậu quả thiệt hại do những sự 

kiện ngẫu nhiên tác động đến con người hoặc tài sản. Dựa trên cơ sở 

cộng đồng và bù trừ các rủi ro cùng loại, bảo hiểm chính là sự phát triển 

có tính mở rộng và khoa học nhờ vào sự tính toán xác suất. Các phép 

tính xác suất cho phép công ty bảo hiểm lượng hoá - với sự gần đúng - 

tần số và mức độ của tổn thất. Có nghĩa là đánh giá tương đối chính xác 

dự kiến của sản phẩm bảo hiểm, từ đó xác định được phí bảo hiểm mà 

người tham gia bảo hiểm phải thanh toán cho công ty bảo hiểm để nhận 

được sự an toàn. 

     Đặc thù riêng nổi bật của hoạt động kinh doanh bảo hiểm đó là “ sự 

đảo ngược của chu kỳ sản xuất kinh doanh ”. Việc tiêu thụ sản phẩm dựa 

trên quy trình: phí bảo hiểm – tiền bán sản phẩm bảo hiểm được thu 

trước, còn cam kết bồi thường, trả tiền bảo hiểm – giá trị sử dụng của 

sản phẩm chỉ được thực hiện sau khi mua một khoảng thời gian nhất 

định nào đó. Như vậy, từ phí bảo hiểm, các công ty bảo hiểm có trong 

tay một quỹ tài chính rất lớn. Nhưng quỹ tài chính này sẽ không được sử 

dụng để bồi thường hết ngay, công ty bảo hiểm có thể sử dụng lượng “ 

tiền nhàn rỗi ”             
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này để đầu tư vào nền kinh tế. Có thể nói hoạt động đầu tư của các công 

ty bảo hiểm có ý nghĩa rất lớn không những riêng với các công ty bảo 

hiểm mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế. 

2. Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty bảo hiểm.  

2.1. Đối với công ty bảo hiểm.  

     Đầu tư là một một chức năng có tầm quan trọng sống còn đối với việc 

duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của bất kỳ công ty bảo hiểm 

nào. Công ty không chỉ có nhiệm vụ thực hiện và quản lý thu chi quỹ tài 

chính bảo hiểm, mà còn phát triển quỹ tài chính này. Hoạt động đầu tư 

có hiệu quả chính là phát triển quỹ tài chính của công ty bảo hiểm. 

     Hoạt động đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của 

công ty bảo hiểm. Tỷ suất lợi nhuận đầu tư cao sẽ giúp công ty bảo hiểm 

có điều kiện giảm phí bảo hiểm, từ đó giành khách hàng từ các đối thủ 

cạnh tranh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện cạnh tranh gay 

gắt của thị trường bảo hiểm hiện nay. Cạnh tranh thông qua phí bảo hiểm 

– tức là giá cả của dịch vụ bảo hiểm vẫn được coi là nhân tố hàng đầu 

đối với các tầng lớp dân cư có mức thu nhập bậc trung trở xuống. Việc 

tạo ra sản phẩm bảo hiểm với mức phí linh hoạt, nhạy cảm với biến động 

của lãi suất đã làm nảy sinh mối quan hệ qua lại giữa hoạt động đầu tư 

và hoạt động bảo hiểm. 

     Hoạt động đầu tư chi phối chiến lược thiết kế và bán sản phẩm của 

công ty bảo hiểm thông qua việc ảnh hưởng tới quá trình định giá các 

sản phẩm bảo hiểm, mở rộng phạm vi trách nhiệm hay tăng quyền lợi 

cho người được bảo hiểm. 

     Hoạt động đầu tư giúp các công ty bảo hiểm thực hiện các nghĩa vụ 

tài chính của mình đối với người tham gia bảo hiểm. Trong các hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm không chỉ có tính rủi ro mà 
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còn có tính tiết kiệm. Khi thiết kế sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, công ty 

bảo hiểm đã dự kiến mức lãi trả cho khách hàng dưới hình thức lãi kỹ 

thuật. Do đó việc đầu tư có hiệu quả tiền phí bảo hiểm không đơn thuần 

là phát triển quỹ tài chính bảo hiểm, mà là trách nhiệm của công ty bảo 

hiểm để đảm bảo trả lãi cho khách hàng như đã cam kết. 

     Hoạt động đầu tư đóng góp vào sự tăng trưởng và lợi nhuận của 

công ty bảo hiểm. Việc thông báo cổ tức và tính lãi cho hoạt động kinh 

doanh của các công ty bảo hiểm phụ thuộc rất nhiều vào khoản thu được 

từ hoạt động đầu tư. 

     Ngoài ra, hoạt động đầu tư còn có một số ý nghĩa khác đối với công 

ty bảo hiểm. Như thông qua hoạt động đầu tư bất động sản, các công ty 

bảo hiểm có thể khuyếch trương quảng cáo công ty. Hay thông qua hoạt 

động cho vay có thể tạo thêm khách hàng cho công ty ( người vay phải 

mua bảo hiểm tại công ty ) … 

2.2. Đối với nhà nước và xã hội. 

     Vai trò của hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm đối với xã hội 

được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động vốn cho nền kinh tế 

quốc dân. Bảo hiểm thực chất là hoạt động dịch vụ tài chính, và các công 

ty bảo hiểm là các tổ chức trung gian tài chính. Cùng với các trung gian 

tài chính khác như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán…Công 

ty bảo hiểm sử dụng “ tiền nhàn rỗi ” để đầu tư vào nền kinh tế được coi 

là một kênh cung cấp vốn quan trọng, và có một số ưu điểm so với các 

trung gian tài chính khác. Là một trung gian tài chính, công ty bảo hiểm 

thu hút vốn, cung ứng vốn, góp phần đáp ứng nhu cầu về vốn, thúc đẩy 

tăng nhanh luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nền 

kinh tế. 
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     Ngoài ra, hoạt động đầu tư còn có tác động không nhỏ đến sự phát 

triển của các nghành, các lĩnh vực trong nền kinh tế, tạo công ăn việc 

làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, tăng thu nhập cho 

ngân sách nhà nước, tăng tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân. 
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3. Các nguồn vốn đầu tư. 

3.1. Vốn điều lệ. 

     Hoạt động bảo hiểm là hoạt động có “ sự đảo ngược của chu kỳ sản 

xuất kinh doanh ”, công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm của khách hàng 

trước, sau đó mới dùng tiền này để chi trả bồi thường. Như vậy, có thể 

nói họ không cần tiền “ vốn ” trước hoặc cần nhưng rất ít để mua sắm  

“ nguyên vật liệu, nhà xưởng ”… để sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, 

trong thực tế, pháp luật Việt Nam quy định vốn pháp định cho các công 

ty bảo hiểm là tương đối lớn. Ví dụ ở Việt Nam hiện nay, luật Bảo hiểm 

quy định vốn pháp định như sau: 

     Với công ty bảo hiểm nhân thọ: Vốn pháp định là 70 tỷ VND hoặc 5 

triệu USD. 

     Với công ty bảo hiểm phi nhân thọ: Vốn pháp định là 140 tỷ VND 

hoặc 10 triệu USD. 

     Sở dĩ nhà nước yêu cầu vốn pháp định của các công ty bảo hiểm cao 

như vậy là nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Giống 

như các trung gian tài chính khác, khi công ty bảo hiểm làm ăn không có 

hiệu quả, không còn đủ tiền trả cho khách hàng, nhà nước sẽ lấy từ tiền 

vốn điều lệ của công ty ra để giải quyết cho họ. 

     Công ty bảo hiểm phải ký quỹ một phần vốn điều lệ của công ty theo 

quy định của pháp luật ( ở Việt Nam là 5% vốn pháp định ), phần còn lại 

họ có thể đem đầu tư sinh lời. Trong công ty bảo hiểm, nguồn vốn đầu tư 

này chiếm tỷ trọng chưa lớn nhưng cũng khá quan trọng. Nguồn vốn đầu 

tư này là vốn tự có của công ty nên nó không chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

của pháp luật, tạo điều kiện cho công ty bảo hiểm đầu tư vào những lĩnh 

vực có tỷ suất lợi nhuận cao. 
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3.2. Quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ tự nguyện. 

     Công ty bảo hiểm cũng như các trung gian tài chính khác có chức 

quan trọng lưu chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu thông qua việc thu 

phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và đầu tư nguồn phí đó một 

cách có hiệu quả. Nhưng trong qúa trình hoạt động kinh doanh, bản thân 

công ty cũng có thể gặp phải những rủi ro, ảnh hưởng đến khả năng 

thanh toán của công ty, và suy cho cùng là ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người tham gia bảo hiểm. Vì vậy, để quản lý công ty bảo hiểm và đảm 

bảo khả năng thanh toán cho công ty, nhà nước yêu cầu các công ty phải 

trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc. Mức tối đa của quỹ dự trữ bắt buộc 

bằng 10% vốn điều lệ của công ty bảo hiểm. 

     Trong quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm 

phải luôn duy trì được khả năng thanh toán của mình. Ngoài quỹ dự trữ 

bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật, công ty có thể thành lập quỹ dự trữ 

tự nguyện nhằm tăng khả năng thanh toán của công ty, được lấy từ lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối, và phải ghi trong điều lệ hoạt động của 

công ty. 

     Các quỹ dự trữ bắt buộc và tự nguyện là một nguồn vốn đầu tư, mặc 

dù thường chiếm tỷ trọng nhỏ, đối với công ty bảo hiểm, nhằm tăng 

doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 

3.3. Các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ 

được sử dụng để đầu tư hình thành từ lợi tức để lại công ty. 

     Cuối mỗi năm tài chính, lợi nhuận sau thuế của công ty bảo hiểm 

chưa được sử dụng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn đầu tư của công ty, 

đặc biệt trong đó có phần cam kết chia lãi cho những hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ. 
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3.4. Nguồn vốn nhàn rỗi tự dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 

     Các quỹ dự phòng nghiệp vụ là một đặc thù của hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm, nó xuất phát từ sự đảo ngược của chu kỳ sản xuất kinh doanh 

của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cuối mỗi năm tài chính, các công ty 

bảo hiểm phải trích lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ từ quỹ tài chính bảo 

hiểm cho từng nghiệp vụ bảo hiểm và cho phần trách nhiệm còn lại của 

hợp đồng bảo hiểm. Trong năm tài chính tiếp theo, các quỹ dự phòng 

nghiệp vụ thường không phải sử dụng để chi trả, bồi thường hết ngay. 

Ngoài ra công ty bảo hiểm có thể lấy từ chính tiền thu phí trong năm để 

chi trả, bồi thường cho phần trách nhiệm phát sinh từ những hợp đồng ký 

từ năm trước. Do vậy sẽ có một phần quỹ dự phòng nghiệp vụ là “ nhàn 

rỗi ” có thể được đem đi đầu tư kiếm lời. Tuỳ theo quy định của từng 

nước mà việc xác định bao nhiêu trong số các quỹ dự phòng nghiệp vụ 

được coi là “ nhàn rỗi ” được đem đi đầu tư. Tại Việt Nam, theo nghị 

định của Chính phủ số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001, nguồn vốn 

nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là tổng dự trữ nghiệp vụ trừ 

các khoản tiền mà công ty bảo hiểm dùng để bồi thường bảo hiểm 

thường xuyên trong kỳ đối với bảo hiểm phi nhân thọ ( quy định không 

thấp hơn 25% tổng dự phòng nghiệp vụ ), trả bảo hiểm thường xuyên 

trong kỳ đối với bảo hiểm nhân thọ ( quy định không thấp hơn 5% tổng 

dự phòng nghiệp vụ ). 

     Trong các nguồn vốn đầu tư trên, nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng 

nghiệp vụ bảo hiểm luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư của 

công ty bảo hiểm, đặc biệt là công ty bảo hiểm nhân thọ ( có thể trên 

dưới 90% ), và việc đầu tư nguồn vốn này cũng chịu sự kiểm soát chặt 

chẽ của pháp luật. 
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4. Các nguyên tắc đầu tư. 

4.1. Nguyên tắc an toàn.  

     Nguyên tắc này được đặt ra nhằm hạn chế rủi ro trong đầu tư, bảo 

toàn nguồn vốn sử dụng. Hoạt động đầu tư trong công ty bảo hiểm cũng 

giống bất kỳ hoạt động đầu tư nào, luôn đứng trước những rủi ro đầu tư. 

     Thứ nhất, rủi ro lãi suất, rủi ro này xuất phát từ việc giá trị của các 

khoản đầu tư có lãi suất cố định chịu sự biến động khi lãi suất trên thị 

trường thay đổi và tỷ suất thu hồi thực ( hay lãi suất điều chỉnh theo lạm 

phát ) có thể biến đổi một cách tương tự. 

     Thứ hai, rủi ro tín dụng, rủi ro xảy ra khi công ty mà công ty bảo 

hiểm đầu tư vào bị phá sản hay tổ chức lại công ty, khiến họ không trả 

lại tiền đầu tư cho công ty bảo hiểm như đã cam kết. 

     Thứ ba, rủi ro thị trường, rủi ro này xuất phát từ nhu cầu thị trường 

của lĩnh vực mà công ty bảo hiểm đầu tư. 

     Thứ tư, rủi ro tiền tệ, rủi ro xuất phát từ việc tỷ giá của đồng nội tệ 

so với đồng ngoại tệ luôn thay đổi làm cho giá trị của các khoản đầu tư 

không định giá bằng ngoại tệ sẽ thay đổi theo. 

     Thứ năm, rủi ro về chính trị xã hội, là loại rủi ro mang lại do chiến 

tranh, đình công, bế xưởng, đảo chính,…có thể làm cho hoạt động đầu tư 

bị ngưng trệ hoặc ảnh hưởng. Các rủi ro này ngoài sự lường trước của 

con người nên khó có thể dự đoán trước được. 

     Việc đảm bảo nguyên tắc đầu tư vốn an toàn là rất quan trọng đối với 

công ty bảo hiểm, nó đảm bảo cho các công ty bảo hiểm thực hiện đầy 

đủ các cam kết với người được bảo hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm 

khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Nguyên tắc an toàn của các khoản mục đầu 

tư của công ty bảo hiểm được pháp luật thể chế bằng việc quy định danh 

mục đầu tư với những lĩnh vực có mức độ rủi ro thấp. Ngoài ra, nguyên 
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tắc này cũng yêu cầu công ty bảo hiểm phải đa dạng hoá danh mục đầu 

tư của mình. Nguyên tắc phân tán rủi ro không chỉ được áp dụng đối với 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm trực tiếp, mà còn được sử dụng đối với 

cả hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm, bởi vì mỗi danh mục đều 

mang trong mình những rủi ro riêng. Do vậy, để phân tán rủi ro, cách tốt 

nhất là đầu tư vào nhiều danh mục khác nhau. 

4.2. Nguyên tắc sinh lời. 

     Hoạt động đầu tư phải đảm bảo tạo ra lợi nhuận, lợi nhuận rất cần 

thiết để đảm bảo cho công ty bảo hiểm tăng cường sức mạnh tài chính, 

thực hiện các chiến lược của công ty như giảm phí, mở rộng phạm vi bảo 

hiểm …Do đó, người quản lý quỹ bảo hiểm sẽ đầu tư vào những lĩnh vực 

có thể đem lại một tỷ suất lợi nhuận hợp lý. 

4.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên. 

     Việc đầu tư của công ty bảo hiểm phải đảm bảo có tính thanh khoản 

hợp lý. Công ty bảo hiểm có thể phải thanh toán tiền cho người được bảo 

hiểm bất kỳ lúc nào khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Do đó, các lĩnh vực 

đầu tư phải phù hợp với từng loại quy - đầu tư dài hạn hay ngắn hạn. 

Tính thanh khoản của các khoản mục đầu tư của các công ty bảo hiểm 

được pháp luật thể chế bằng việc quy định danh mục đầu tư với những tỷ 

lệ nhất định. 

     Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vốn đầu tư của công ty bảo hiểm được 

hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và mỗi nguồn có những đặc điểm 

riêng. So với hoạt động đầu tư từ các nguồn vốn tự có ( như vốn điều lệ 

), hoạt động đầu tư từ các nguồn vốn nợ ( như quỹ dự phòng nghiệp vụ ) 

phải tuân thủ các nguyên tắc trên là hết sức nghiêm ngặt. Bởi vì đây 

không phải là tiền của công ty, mà đây là các khoản nợ của công ty đối 

với khách hàng. 
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4.4. Nguyên tắc đa dạng hoá. 

     Nguyên tắc đa dạng hoá là nguyên tắc bổ trợ cho nguyên tắc an toàn 

bởi vì nguyên tắc này đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải có một 

danh mục đầu tư phong phú và đa dạng. Nếu danh mục đầu tư phong 

phú, đa dạng thì các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có nhiều lựa chọn trong 

việc đầu tư và bảo toàn nguồn vốn đầu tư hơn. Nếu các doanh nghiệp 

bảo hiểm có danh mục đầu tư quá ít thì sẽ dẫn đến rủi ro trong đầu tư rất 

cao và rất ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược 

lại, nếu các doanh nghiệp bảo hiểm có danh mục đầu tư đa dạng thì 

nguồn vốn sẽ được san sẻ vào các lĩnh vực đầu tư khác nhau đảm bảo 

nguyên tắc an toàn cho nguồn vốn sẽ phát huy tác dụng. 

4.5. Nguyên tắc lợi ích công cộng. 

     Nguyên tắc lợi ích công cộng là nguyên tắc chú ý đến lợi ích cộng 

đồng, xã hội và những người sống chung quanh. Nguyên tắc này rất cần 

thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm bởi 

thực chất bảo hiểm là một trong những hoạt động phân phối lại thu nhập 

trong cộng đồng dân cư, mang tính nhân văn và xã hội cao. Nguyên tắc 

này nếu được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện tốt sẽ nâng cao uy tín 

của mình trên thị trường, và đối với khách hàng…Thêm vào đó, các 

doanh nghiệp bảo hiểm nên đầu tư vào các công trình công cộng, phục 

vụ cộng đồng… 

5. Các hình thức đầu tư. 

5.1. Hoạt động thế chấp. 

     Hoạt động đầu tư thông qua cho vay có vai trò rất quan trọng đối với 

các công ty bảo hiểm, đặc biệt là công ty bảo hiểm nhân thọ. Điều đó 

được thể hiện ở các đặc điểm sau đây: 
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     Cho vay có tài sản thế chấp tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính. Các 

quỹ của công ty bảo hiểm chủ yếu được hình thành từ nguồn phí bảo 

hiểm của người tham gia bảo hiểm. Vì vậy, các khoản vay có đảm bảo là 

cách sử dụng có hiệu quả nhất những nguồn quỹ này bởi vì nó đáp ứng 

được các yêu cầu cơ bản của việc cho vay, đó là tính an toàn, khả năng 

sinh lời và tính thanh khoản cao. 

     Cho vay có tài sản thế chấp tạo thu nhập ổn định cho công ty bảo 

hiểm, bởi vì lãi suất cho vay đã được thoả thuận trước. Người vay bắt 

buộc phải trả lãi theo cam kết trong hợp đồng bất kể tình hình kinh 

doanh của họ tốt hay xấu. Từ đó giảm rủi ro tín dụng cho công ty bảo 

hiểm. 

     Cho vay có tài sản thế chấp tạo ra một kênh cung ứng vốn cho nền 

kinh tế. Bằng hình thức đầu tư này, công ty bảo hiểm thực sự hoạt động 

như một trung gian tài chính, đem đến cho công chúng một sự lựa chọn 

tài chính khác bên cạnh các ngân hàng thương mại và các tổ chức trung 

gian tài chính khác. 

     Cho vay có tài sản thế chấp góp phần khuyến khích việc tiêu thụ các 

sản phẩm bảo hiểm. Việc các công ty bảo hiểm cung cấp các khoản vay 

sẽ giúp tăng cường việc khuyến mại, chẳng hạn như việc bán các hợp 

đồng bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm nhờ việc xây dựng mối quan 

hệ tốt với khách hàng. Những khoản vay kết hợp với bán sản phẩm bảo 

hiểm sẽ mở rộng các dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng. Nhằm 

mục đích khuyến mại, các khoản vay sẽ rất có ích đối với việc phát triển 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm thông qua việc thu được thông tin từ 

khách hàng. Ngược lại, các sản phẩm cho vay có thể đáp ứng những nhu 

cầu của khách hàng trong hoạt động bán bảo hiểm.  
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     Hiện nay, các khoản vay có thế chấp của công ty bảo hiểm chủ yếu 

đảm bảo bằng những bất động sản. Ví dụ, ở Mỹ hơn 17% tổng giá trị các 

khoản đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ là đầu tư cho vay có tài 

sản thế chấp bằng bất động sản, trong khi những bất động sản do các 

công ty này trực tiếp sỡ hữu chỉ chiếm 3%. Ngoài ra, các khoản vay theo 

đơn bảo hiểm ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong bảo 

hiểm nhân thọ. Đây cũng là một hình thức thu hút thêm khách hàng cho 

công ty bảo hiểm. Tại Mỹ, cho vay theo đơn bảo hiểm chiếm 4% giá trị 

tài sản của các công ty bảo hiểm. 

5.2. Đầu tư chứng khoán. 

     Đầu tư chứng khoán là một công cụ đầu tư được các công ty bảo hiểm 

sử dụng rộng rãi nhất. Tại Mỹ, giá trị đầu tư vào chứng khoán chiếm tới 

khoảng 60% tổng giá trị đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Điều 

này có nghĩa là thu nhập từ các khoản đầu tư chứng khoán bao gồm lãi 

cổ tức và lãi vốn đem lại cho công ty bảo hiểm là khá lớn. Ngoài ra, đầu 

tư vào chứng khoán có tính thanh khoản cao, vì công ty bảo hiểm có thể 

nhanh chóng bán các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán để 

đáp ứng nhu cầu chi trả tiền mặt của công ty. Chứng khoán mà công ty 

bảo hiểm đầu tư gồm có: cổ phiếu và trái phiếu. 

     Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi 

sổ xác nhận quyền sỡ hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Khi 

các công ty bảo hiểm đầu tư vào cổ phiếu, họ được hưởng các quyền đối 

với công ty với tư cách là người sở hữu, với mức độ tương ứng với tỷ lệ 

cổ phiếu nắm giữ. Khi đầu tư vào cổ phiếu, ngoài phần lãi thu được từ 

thu nhập cổ tức, công ty bảo hiểm còn có thể thu được lãi vốn. Đó là thu 

nhập mà công ty bảo hiểm có được do có sự chênh lệch giữa giá thị 

trường hiện tại và giá mua vào của cổ phiếu. Giá cổ phiếu lên hay xuống 
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phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình hoạt động kinh doanh của công 

ty phát hành, nền kinh tế trong và ngoài nước, yếu tố tâm lý, cung cầu 

trên thị trường…Do vậy, các công ty bảo hiểm khi đầu tư vào cổ phiếu 

cần nghiên cứu kỹ thị trường để quyết định khi nào mua vào, khi nào bán 

ra để thu được lợi nhuận cao nhất. 

     Trái phiếu là một loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức 

chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận nghĩa vụ trả nợ ( gồm vốn gốc 

và lãi ) của tổ chức phát hành đối với người sỡ hữu trái phiếu. Trái phiếu 

là một công cụ nợ do Chính phủ hoặc các công ty phát hành gọi là trái 

phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty. 

     Việc đầu tư vào trái phiếu công ty là rủi ro hơn nhưng đồng thời cũng 

có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Đầu 

tư vào trái phiếu chính phủ chủ yếu chịu tác động của rủi ro lãi suất, do 

tỷ lệ lãi vay đã được ấn định trước, còn lãi suất thị trường lại thường 

xuyên biến đổi tuỳ theo tình hình kinh tế xã hội trong tưng thời kỳ. 

     Trong những năm gần đây, xu hướng của các công ty bảo hiểm trên 

thế giới là đầu tư vào trái phiếu công ty, vì so với cổ phiếu, đầu tư vào 

trái phiếu công ty an toàn hơn, và so với trái phiếu chính phủ nó có lãi 

suất đầu tư cao hơn. Ví dụ, hình thức đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất  ( 

40% ) trong danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ của Mỹ 

là trái phiếu công ty. Ơ Pháp, 63,9% giá trị đầu tư của các công ty bảo 

hiểm trong năm 1994 là mua trái phiếu. Cổ phiếu công ty chỉ chiếm 11% 

tổng giá trị tài sản của các công ty bảo hiểm nhân thọ Mỹ. 

     Để đảm bảo sự đa dạng hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm, 

từ đó giảm thiểu rủi ro đầu tư, pháp luật ở các nước đều đặt ra những hạn 

chế đối với các hoạt động đầu tư chứng khoán do các công ty bảo hiểm 

thực hiện. 
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5.3. Đầu tư bất động sản. 

     Đầu tư vào bất động sản cũng là một lĩnh vực quan trọng trong danh 

mục đầu tư của công ty bảo hiểm với những đặc điểm như: duy trì sự ổn 

định giá trị, bởi vì đầu tư vào bất động sản gần như không chịu tác động 

của yếu tố lạm phát; đa dạng hoá danh mục đầu tư cho công ty bảo hiểm 

thông qua đầu tư nhiều vào bất động sản khác như văn phòng, khách sạn, 

nhà ở…; phát huy tác dụng khuyếch trương, quảng cáo, nâng cao hình 

ảnh của công ty bằng việc sở hữu những toà nhà đẹp, lớn và chất lượng. 

Tạo ra nơi giao dịch thuận lợi cho khách hàng, từ đó thắt chặt mối quan 

hệ với khách hàng. 

     Tuy nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là có tính rủi ro cao 

và tính thanh khoản thấp. Do đó, hoạt động kinh doanh bất động sản của 

công ty bảo hiểm luôn phải chịu những hạn chế nhất định. 

5.4. Các hình thức đầu tư khác. 

     Ngoài các hình thức đầu tư phổ biến trên, các công ty bảo hiểm còn 

có thể đầu tư vào một số lĩnh vực khác tuỳ theo quy định của từng nước. 

Ví dụ, tại Việt Nam các công ty bảo hiểm còn có thể đầu tư vào công 

trái, góp vốn liên doanh hay gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng. 

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các công ty bảo 

hiểm.  

6.1. Các nhân tố bên trong. 

6.1.1. Bản chất của các nghĩa vụ tài chính. 

     Có thể nói nhân tố then chốt quyết định sự lựa chọn hình thức đầu tư 

của các công ty bảo hiểm là bản chất của các nghĩa vụ tài chính của công 

ty, đặc biệt là nghĩa vụ đối với người được bảo hiểm. Nghĩa vụ này được 

quy định tại các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Nếu không có sự 

quản lý hoạt động đầu tư một cách chặt chẽ và có hiệu quả, chính sách 
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đầu tư của các công ty bảo hiểm sẽ có xu hướng tìm kiếm các hình thức 

đầu tư sao cho thu được lợi nhuận cao nhất trên cơ sở các tài sản tài 

chính hiện có. Nhưng do tiền đem đi đầu tư của các công ty bảo hiểm 

phần lớn là lấy từ quỹ dự phòng nghiệp vụ hoặc nếu là nguồn vốn tự có 

thì vốn này cũng nhằm mục đích bảo đảm trách nhiệm chi trả cho người 

được bảo hiểm, nên khi đầu tư công ty bảo hiểm không chỉ tính đến lợi 

nhuận mà đồng thời phải đảm bảo khả năng đáp ứng cao trách nhiệm của 

công ty đối với người được bảo hiểm. Bởi vậy, hình thức đầu tư của các 

công ty bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào bản chất các nghĩa vụ tài chính của 

công ty đối với người được bảo hiểm. Và mỗi hình thức đầu tư lại có khả 

năng gặp phải những rủi ro khác nhau. Nói cách khác, xét trên quan 

điểm lựa chọn danh mục đầu tư, không có khái niệm chung về rủi ro đầu 

tư cho tất cả tiền mà công ty mang đi đầu tư, rủi ro đầu tư tồn tại chỉ liên 

quan đến các trách nhiệm cụ thể theo hợp đồng bảo hiểm. Các công ty 

bảo hiểm cung cấp các loại bảo hiểm tương tự nhau sẽ có xu hướng gặp 

phải những rủi ro đầu tư tương tự nhau, trong khi đó các công ty bảo 

hiểm cung cấp các loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau sẽ có các rủi ro 

khác nhau. 

     Anh hưởng của nghĩa vụ tài chính với khách hàng đối với hoạt động 

đầu tư của công ty bảo hiểm được thể hiện rõ nét thông qua sự khác biệt 

giữa nghĩa vụ tài chính của công ty bảo hiểm phi nhân thọ và công ty 

bảo hiểm nhân thọ. 

     Nghĩa vụ đối với người được bảo hiểm của công ty bảo hiểm phi 

nhân thọ thực hiện thông qua việc lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ. Dự 

phòng bồi thường cho các khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa giải quyết, kể 

cả các khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa có thông báo. Những dự đoán về 

mức thanh toán khiếu nại trong tương lai trong bảo hiểm phi nhân thọ 
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thường không chắc chắn kể cả dự đoán về thời gian xảy ra và số tiền 

phải trả cho việc giải quyết khiếu nại. Chính sự không chắc chắn này là 

một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chính sách đầu tư. Do một công 

ty bảo hiểm phi nhân thọ có thể đối mặt với tình trạng khiếu nại tăng cao 

một cách bất thường và do sức ép của cạnh tranh đòi hỏi công ty phải 

thanh toán các khiếu nại trong thời gian ngắn nhất, nên thông thường các 

công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải đầu tư một tỷ lệ đáng kể vào những 

tài sản có tính thanh khoản cao để đảm bảo chi trả cho các khoản vay bồi 

thường này. 

     Bản chất của nghĩa vụ tài chính đối với người tham gia bảo hiểm ở 

công ty bảo hiểm nhân thọ có ảnh hưởng lớn đến chính sách đầu tư của 

công ty, đặc biệt là đến việc lựa chọn các tài sản được coi là đảm bảo 

cho các nghĩa vụ đó. Nhìn chung, nghĩa vụ tài chính với người tham gia 

bảo hiểm của công ty bảo hiểm nhân thọ có thời hạn dài hơn nhiều so 

với nghĩa vụ của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là đối với các 

nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ có liên quan đến việc cung cấp các sản 

phẩm tiết kiệm và hưu trí dài hạn. Điều này có nghĩa là giới hạn thời 

gian cho việc đầu tư các quỹ của người tham gia bảo hiểm nhân thọ dài 

hơn nhiều so với quỹ của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Ngoài 

ra, luồng tiền thu vào từ phí bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ cũng 

tương đối ổn định do phí đã được tính trước và thường được thu định kỳ. 

Việc chi tiêu tiền mặt cho chi trả tiền bảo hiểm và khoản chi khác trong 

bảo hiểm nhân thọ cũng có thể được tính toán trước một cách chính xác. 

Chính sự kết hợp giữa tính dài hạn của các trách nhiệm với tính ổn định 

của luồng tiền thu chi tạo điều kiện cho các công ty bảo hiểm nhân thọ 

yên tâm, không phải lo lắng quá nhiều về tính thanh khoản của các tài 

sản trong danh mục đầu tư của họ.  
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6.1.2. Quy mô của công ty bảo hiểm.  

     Quy mô của công ty bảo hiểm sẽ có ảnh hưởng đến sự lựa chọn hình 

thức đầu tư của công ty. Các công ty bảo hiểm lớn, tức là có vốn đầu tư 

lớn, sẽ có phạm vi lựa chọn đầu tư rộng hơn, có khả năng đầu tư vào 

nhiều danh mục khác nhau, đặc biệt là khi có quy định tỷ lệ đầu tư tối 

thiểu với một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu chính phủ… 

     Mức độ thanh khoản của các tài sản tài chính sẽ phụ thuộc vào quy 

mô đầu tư vào tài sản đó của công ty bảo hiểm so với quy mô của toàn 

thị trường. Chẳng hạn, đối với một công ty bảo hiểm nhỏ, do tài sản đầu 

tư có giá trị nhỏ khi cần có thể bán ngay ra thị trường mà không lo làm 

rối loạn thị trường, đảm bảo tính thanh khoản để có tiền mặt chi tiêu. 

Trong khi đó, đối với một công ty bảo hiểm lớn, nắm giữ một giá trị lớn 

cùng loại tài sản đầu tư đó, khi cần nếu bán hết ra thị trường có thể bị 

ảnh hưởng đáng kể do khi bán với khối lượng lớn thường bị giảm giá. 

Trong trường hợp này, tài sản đầu tư đó có thể coi là không có đủ tính 

thanh khoản cần thiết. 

6.1.3. Chính sách phân phối lợi nhuận. 

     Chính sách phân phối lợi nhuận của các công ty bảo hiểm cũng có thể 

làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn hình thức của công ty. 

     Trong bảo hiểm nhân thọ, nếu thị trường địa phương có tập quán 

phân phối lợi nhuận cho người tham gia bảo hiểm dưới hình thức chia lãi 

bằng tiền mặt hàng năm, thì công ty bảo hiểm sẽ chú trọng hơn vào mức 

thu nhập ngắn hạn từ việc đầu tư. 

     Ngược lại, ở các công ty bảo hiểm mà việc phân phối lợi nhuận cho 

người tham gia bảo hiểm nhân thọ thực hiện chủ yếu dưới hình thức bổ 

sung vào số tiền được bảo hiểm hoặc trả thưởng khi hết hạn hợp đồng 
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bảo hiểm, công ty bảo hiểm ít quan tâm đến lợi nhuận đầu tư ngắn hạn, 

tập trung vào các đầu tư dài hạn. 

6.1.4. Quan điểm của người quản lý hoạt động đầu tư. 

     Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm chịu tác động của nhiều 

nhân tố, như bản chất các nghĩa vụ tài chính, quy mô của công ty bảo 

hiểm…Nhưng suy cho cùng, quyết định đầu tư cuối cùng: đầu tư vào 

đâu, giá trị đầu tư bao nhiêu…là do người chịu trách nhiệm quản lý hoạt 

động đầu tư trong công ty bảo hiểm ra quyết định. 

     Thực tế cho thấy quan điểm quản lý hoạt động đầu tư ở các thị trường 

bảo hiểm khác nhau là khác nhau. Do cùng chịu một sức ép, các chính 

sách đầu tư nhìn chung có xu hướng tương tự nhau giữa các công ty bảo 

hiểm hoạt động trên cùng một thị trường. 

6.2 . Các nhân tố bên ngoài. 

6.2.1. Chế độ thuế. 

     Thuế là một nhân tố bên ngoài quan trọng có ảnh hưởng đáng kể đến 

hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm. 

     Để khuyến khích tăng đầu tư cho nền kinh tế, các chính phủ thường 

ưu đãi không đánh thuế đối với lợi nhuận sau thuế của các công ty nếu 

lợi nhuận được đem tái đầu tư. Khi nhà nước áp dụng chính sách thuế 

này, các công ty bảo hiểm sẽ có xu hướng để lại nhiều hơn lợi nhuận sau 

thuế, bổ sung vào vốn điều lệ, tăng nguồn vốn đầu tư cho công ty. 

     Công ty bảo hiểm sẽ tăng giá trị đầu tư vào những lĩnh vực được nhà 

nước khuyến khích thông qua việc giảm thuế. Thông thường, để thu hút 

vốn đầu tư vào những lĩnh vực phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước, nhà nước thường sử dụng công cụ thuế. Chính 

sách thuế sẽ ảnh hưởng đặc biệt tới việc lựa chọn hình thức đầu tư của 
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công ty bảo hiểm khi nhà nước có những ưu đãi riêng cho các công ty 

bảo hiểm so với các nhà đầu tư khác. 

6.2.2 . Các điều kiện của thị trường vốn. 

     Quy mô của các thị trường vốn và thị trường tài chính trong nước có 

tác động quan trọng đối với sự lựa chọn hình thức đầu tư. Các thị trường 

vốn được tổ chức tốt có thể cung cấp một phạm vi rộng rãi các tài sản tài 

chính và điều này được thể hiện trong danh mục đầu tư của các công ty 

bảo hiểm. Nếu thị trường vốn chưa phát triển đầy đủ thì sự lựa chọn hình 

thức đầu tư sẽ bị hạn chế. Điều này được thể hiện rất rõ ở thị trường Việt 

Nam trong những năm qua. Có thể nói những năm trước đây, các công ty 

bảo hiểm gần như không có các cơ hội đầu tư cho mình ngoài tiền gửi tại 

các ngân hàng và một phần nhỏ kinh doanh bất động sản. Hiện nay, 

chúng ta đã có thị trường chứng khoán nhưng quy mô thị trường còn 

nhỏ,  đây là một thực tế tác động bất lợi tới hoạt động đầu tư của các 

công ty bảo hiểm trong nước, ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của 

công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường bảo hiểm hiện 

nay. 

6.2.3. Sự quản lý của nhà nước. 

     Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động đặc biệt với “ sự đảo 

ngược của chu kỳ sản xuất kinh doanh ”, từ đó làm nảy sinh một hoạt 

động kinh doanh khác – hoạt động đầu tư, bên cạnh hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm. Vì vậy, hoạt động đầu tư trong các công ty bảo hiểm 

cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Việc công ty bảo hiểm 

được đầu tư vào những lĩnh vực nào, giá trị đầu tư bao nhiêu thông 

thường đều bị pháp luật các nước khống chế. Sự quản lý của nhà nước 

đối với hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm là rất cần thiết nhằm 

bảo vệ người tham gia bảo hiểm, hướng dẫn các quỹ có thể đầu tư vào 
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những mục tiêu kinh tế của chính phủ, ngăn ngừa các công ty bảo hiểm 

tìm cách gây ảnh hưởng tiêu cực trên lĩnh vực tài chính. 

     Tuy nhiên, việc chuyển các mục tiêu này thành những quy định pháp 

luật không phải là việc dễ dàng vì khó có thể xem xét hết các yếu tố tài 

chính. Điều này đòi hỏi nhà nước phải thường xuyên có sự thay đổi lại 

các quy định pháp lý, và cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm có 

quyền tự quyết các quy định hiện hành cho phù hợp với các điều kiện 

của thị trường bảo hiểm và thị trường vốn luôn biến động. Một hệ thống 

quản lý hữu hiệu đối với hoạt động đầu tư đòi hỏi phải có chế độ trao đổi 

thông tin chặt chẽ và thông suốt giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo 

hiểm và nghành bảo hiểm bảo hiểm trong nước. 
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PHẦN II 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 

BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 
 

I. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM       

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bảo hiểm Dầu khí 

Việt Nam. 

1.1. Sự thành lập. 

     Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, của khoa học công nghệ nói 

chung và của nghành bảo hiểm nói riêng, bảo hiểm dầu khí ra đời là một 

tât yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của bất kỳ một nhà đầu 

tư cũng như nhà thầu dầu khí nào trước những rủi ro luôn rình rập mà 

không thể lường trước được. Mặt khác, cũng do đặc điểm của nghành 

dầu khí là một nghành công nghệ cao, không phải ai cũng có thể dễ dàng 

nắm bắt được, nên hầu hết các tập đoàn, các công ty dầu khí lớn trên thế 

giới đều thành lập một công ty bảo hiểm trực thuộc để đảm bảo cho hoạt 

động kinh doanh của chính mình. Các công ty bảo hiểm này phải có một 

đội ngũ cán bộ và chuyên viên am hiểu về công nghệ và kỹ thuật của 

nghành dầu khí với trình độ cao. 

     Ơ Việt Nam trước năm 1996, mặc dù hoạt động thăm dò và khai thác 

dầu khí đã được tiến hành một thời gian khá dài, nhu cầu bảo hiểm là rất 

lớn vì các nhà thầu dầu khí nước ngoài rất quan tâm đầu tư vào lĩnh vực 

khai thác chế biến dầu và họ sẽ không chấp nhận đầu tư nếu không có 

công ty bảo hiểm nào đứng ra nhận trách nhiệm bảo hiểm cho hoạt động 

của họ. Tuy nhiên, năng lực tài chính và kinh nghiệm của các công ty 

bảo hiểm ở Việt Nam chưa đáp ứng kịp, nên sau khi ký kết hợp đồng bảo 
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hiểm, các công ty này thường phải tái bảo hiểm hầu như toàn bộ hợp 

đồng ra nước ngoài. Do thế yếu của các doanh nghiệp bảo hiểm trong 

nước ( về uy tín, khả năng tài chính, kinh nghiệm bảo hiểm… ) làm cho 

hằng năm chúng ta mất một nguồn thu ngoại tệ rất lớn trong khi đang 

kêu gọi đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam ( khoảng từ 15 đến 17 triệu 

USD ), điều đáng nói là dịch vụ bảo hiểm bị chuyển ra nước ngoài trong 

khi rủi ro và đối tượng bảo hiểm lại phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. 

     Những lý do trên đã đặt ra một nhu cầu là phải thành lập một công ty 

bảo hiểm của nghành dầu khí chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những dự 

án thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển dầu khí của những nhà thầu 

trong và ngoài nước. Trên cơ sở nghị định 38/NĐ-CP ngày 30-5-1995 

phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty dầu khí Việt 

Nam và nghị định 100/NĐ-CP ngày 18/12/1993 về kinh doanh bảo hiểm, 

ngày 23/01/1996 Bộ tài chính đã ký quyết định 12/QĐ/HĐBT thành lập 

Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. Từ đây, Bảo hiểm Dầu khí chính 

thức đi vào hoạt động với tư cách là công ty bảo hiểm nghành trong 

Tổng công ty lớn – Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Với những nội 

dung chính sau đây: 

Tên gọi thông thường: Bảo hiểm Dầu khí 

Tên giao dịch quốc tế: Petrovietnam Insurance Company 

Tên viết tắt: PV Insurance 

Trụ sở chính: 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà nội.               

Vốn điều lệ ban đầu: 22 tỷ đồng 

     Để mở rộng kinh doanh, hiện nay ngoài trụ sở chính Bảo hiểm Dầu 

khí còn có 6 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều nơi trên cả nước, 

đó là: 

     1.Chi nhánh Vũng Tàu 
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     Địa chỉ: Tầng 4 Petrovietnam Tower, số 8 đường Hoàng Diệu, Thành 

phố Vũng Tàu 

     2.Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

     Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà Nam An, số 167-169 đường Điện Biên Phủ, 

Quận 1, Thành phố HCM. 

     3.Chi nhánh phía Bắc 

     Địa chỉ 78 đường Trần Phú, Thị xã Hà Đông, Hà Tây. 

     4.Chi nhánh Duyên Hải 

     Địa chỉ: 15A đường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng. 

     5. Chi nhánh Miền Trung 

     Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng-Thị trấn Quãng Ngãi. 

     6. Chi nhánh Tây Nam 

     Địa chỉ: 71 đường Hùng Vương, phường Thới Bình Thành phố Cần 

Thơ. 

     Như vậy, được thành lập với tư cách một doanh nghiệp bảo hiểm nhà 

nước, có đủ trình độ và kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, 

PV INSURANCE sẽ góp phần tăng cường vai trò chủ đạo của nền kinh 

tế quốc doanh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Sự ra đời của Bảo 

hiểm Dầu khí cũng góp phần đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thị trường 

bảo hiểm Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài và hoà nhập với thị trường bảo hiểm thế giới. 

1.2. Cơ cấu tổ chức. 

     Bảo hiểm dầu khí được tổ chức theo mô hình chức năng, mỗi bộ phận 

trong bộ máy của công ty đảm nhiệm những chức năng khác nhau thể 

hiện sự chuyên môn hoá trong phân công lao động cũng như cơ cấu tổ 

chức của công ty, điều này giúp cho cán bộ công nhân viên trong công ty 
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có khả năng tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực công tác của mình, nâng 

cao năng lực công tác, phát huy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

     Bên cạnh đó, công ty các khoá đào tạo ngắn hạn, chuyên đề và trọng 

điểm trong và ngoài nước để có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu, 

am hiểu mọi lĩnh vực về kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính, coi 

ngoại ngữ là phương tiện để tiếp thu kinh nghiệm và khoa học tiên tiến 

trên thế giới nhanh nhất. Các chuyên viên sau khi được đào tạo đã phát 

huy được năng lực, kiến thức chuyên môn trong kinh doanh. 

     Nhìn chung, qua hai năm thực hiện chỉ tiêu chất lượng quản lý theo 

tiêu chuẩn ISO 9001-2000, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, 

chú trọng đề bạt cán bộ trẻ, có năng lực, tạo đà phát triển cho công ty, 

Công ty Bảo hiểm Dầu khí đã xây dựng được một hệ thống quản lý có 

hiệu quả, có kỷ luật cao, bộ máy khá gọn nhẹ với 11 phòng ban chức 

năng chia thành 2 khối quản lý và kinh doanh: 
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Bảng 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty Bảo hiểm Dầu khí 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC 
 

KHỐI  
QUẢN LÝ 

KHỐI  
KINH DOANH 

CÁC CHI NHÁNH, 
CÁC ĐẠI LÝ CHUYÊN 
NGHIỆP 
Branches and Agents 

PHÒNG  
BẢO HIỂM 
HÀNG HẢI 

CHI NHÁNH  
TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG  
TÁI BẢO HIỂM 

PHÒNG 
MAKETTING 

CHI NHÁNH 
DUYÊN HẢI 
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PHÍA BẮC 
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MIỀN TRUNG 

CHI NHÁNH 
TÂY NAM 
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TỔ CHỨC 
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     Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn bộc lộ những bất cập, sự phối 

hợp của các phòng ban chưa tốt, chưa thường xuyên kiểm tra hướng dẫn 

đối với các chi nhánh và văn phòng đại diện trong việc thực hiện các quy 

định của công ty trong kinh doanh khai thác và phân phối thu nhập. 

     Công tác kế toán đã có nhiều tiến bộ, bước đầu đảm bảo được việc 

khoán kinh doanh của công ty, sổ sách kế toán qua nhiều lần kiểm tra, 

đảm bảo đúng các quy định, phân tách được các tài khoản chuyên thu và 

chuyên chi để tập trung vốn về công ty đem đi đầu tư và đề phòng các 

rủi ro. 

     Việc triển khai công nghệ thông tin cũng như đề tài nghiên cứu khoa 

học xác định mức giữ lại còn để kéo dài không đáp ứng được mục đích 

yêu cầu của công ty đề ra. 

2. Hoạt động. 

     Để thực hiện tốt vai trò là công ty bảo hiểm nghành của một nghành 

công nghiệp mũi nhọn và là một công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Trong 

điều lệ tổ và hoạt động của mình Bảo hiểm Dầu khí đã đề ra một số 

nhiệm vụ sau: 

     - Tổ chức thực hiện các loại hình kinh doanh bảo hiểm và tái bảo 

hiểm đối với khách hàng trong và ngoài nước, các nghiệp vụ bảo hiểm 

và tái bảo hiểm có liên quan tới hoạt động dầu khí. 

     - Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các 

nghiệp vụ liên quan đến giám định và điều tra, phân bổ tổn thất và xem 

xét giải quyết bồi thường. 

     - Tiến hành các nghiệp vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống cán bộ 

công nhân viên của nghành dầu khí không nhằm mục đích kinh doanh. 

     - Tiến hành các nghiệp vụ khác khi công ty được uỷ quyền. 
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     - Thực hiện tái bảo hiểm cho công ty tái bảo hiểm quốc gia theo quy 

định của nhà nước. 

     Cùng với sự lớn mạnh của nghành dầu khí, đồng thời được sự ủng hộ 

nhiệt tình của khách hàng trong suốt 9 năm hoạt động, Bảo hiểm Dầu khí 

đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, tạo vị thế vững chắc trên thị 

trường và trở thành một trong ba công ty bảo hiểm hàng đầu của Việt 

Nam, và là công ty bảo hiểm gốc nắm giữ vai trò chủ đạo trên thị trường 

bảo hiểm năng lượng. Thành công đó được thể hiện qua các kết quả cụ 

thể sau: 

     - Doanh thu của doanh nghiệp tăng liên tục qua các năm, đặc biệt 

trong hai năm đầu thế kỷ 21, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt mức rất 

cao từ 180% đến 270%. Bước sang năm 2003 Bảo hiểm Dầu khí duy trì 

mức tăng trưởng vượt bậc, doanh thu đạt 590 tỷ đồng, bằng 147,5% kế 

hoạch Tổng công ty giao và bằng 118,7% doanh thu năm 2002. 

     - Năm 2003 nộp ngân sách Nhà nước của Bảo hiểm Dầu khí đạt 78 tỷ 

đồng, đạt 202,62% kế hoạch Tổng công ty giao và đây cũng là năm thứ 3 

liên tiếp Bảo hiểm Dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch trước thời hạn 

ở mức cao và nộp ngân sách từ 50 đến 70 tỷ đồng năm. 

     - Lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 440% 

so với năm 2002, bổ sung nguồn vốn chủ sỡ hữu lên 110 tỷ đồng. 

     - Năng suất lao động của công ty năm 2002 là 2,8 tỷ đồng/người/năm, 

tăng gấp đôi so với năm 2001, năm 2003 là 2,68 tỷ đồng/người/năm tuy 

có giảm nhưng vẫn ở mức cao. 

     - Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng đầu năm 

2003, Bảo hiểm Dầu khí đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam 

trong các lĩnh vực bảo hiểm quan trọng là bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm 
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thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, đứng thứ hai về bảo hiểm tài 

sản và bảo hiểm xây dựng, lắp đặt. 

     - Đảm bảo đời sống cho người lao động ổn định ở mức cao, các quỹ 

phúc lợi, khen thưởng của công ty ngày càng được tích luỹ nhiều hơn. 

     Để có thể đánh giá tốt nhất kết quả hoạt động của Bảo hiểm Dầu khí 

có thể đánh giá thông qua từng loại hình hoạt động kinh doanh: 

2.1. Công tác khai thác. 

     Với lợi thế của một công ty bảo hiểm chuyên nghành có khả năng 

hiểu biết, phân tích, đánh giá rủi ro, am hiểu kỹ thuật, công nghệ và các 

hợp đồng dầu khí, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo trong và 

ngoài nước, Bảo hiểm Dầu khí tiếp tục vận động và mở rộng thị trường 

khai thác tới các nhà thầu dầu khí nước ngoài đang đầu tư trên thềm lục 

địa Việt Nam, các nhà thầu phụ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Đồng thời công ty cũng chuẩn bị kế hoạch triển khai hoạt động bảo hiểm 

tại Algeria, Iraq, Indonesia, Nga – nơi mà Tổng Công ty Dầu khí Việt 

Nam sẽ triển khai đầu tư. 

     Được sự ủng hộ mạnh mẽ của các công ty bảo hiểm và các nhà môi 

giới hàng đầu quốc tế, Bảo hiểm Dầu khí đã làm chủ từ khâu cấp đơn 

đến thu xếp tái bảo hiểm đối với bảo hiểm năng lượng, hàng hải, tài sản 

cũng như bảo hiểm an toàn, hiệu quả cho toàn bộ tài sản của nghành dầu 

khí, đặc biệt là tài sản của XNLD Vietsovpetro, PTSC, PV Gas, PV 

Trans. Từng bước tham gia các chương trình bảo hiểm do các nhà thầu 

phụ của các công ty dầu khí chịu trách nhiệm mua bảo hiểm từ trước tới 

nay công ty còn bỏ ngỏ như các dự án bảo hiểm tàu chứa dầu nổi của 

Cửu Long JOC, dự án tàu chứa dầu nổi của nhà thầu công nghiệp nặng 

Mitsubishi tại mỏ Rạng Đông, dự án XDLĐ giàn dầu giếng Sư Tử Đen, 
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dự án xây lắp tàu sản xuất dầu nổi, giàn dầu giếng nước ngoài của Hàn 

Quốc. 

     Bảo hiểm Dầu khí cũng đã được xác nhận tham gia bảo hiểm nhiều 

công trình trọng điểm quốc gia như: cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, cảng 

Hải Phòng giai đoạn 2, đường Hồ Chí Minh và rất nhiều các Tổng công 

ty 90-91, các công ty tàu Viễn Dương, các doanh nghiệp lựa chọn là nhà 

bảo hiểm cho họ. Năm 2003, Bảo hiểm Dầu khí đã tập trung phát triển 

mạnh kinh doanh thông qua mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện 

và các đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp. Tổng doanh thu của tất cả các chi 

nhánh đạt 95 tỷ đồng. Công ty chủ trương dùng các thuận lợi cơ bản do 

Công ty đạt được để hỗ trợ chi nhánh chiếm lĩnh thị trường, tạo điều 

kiện ổn định lâu dài, mặt khác công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các 

đại lý chuyên nghiệp như đại lý Hiếu Trung, Đức Tùng, Phước Vinh để 

tích cực khai thác các khách hàng lớn ngoài nghành như VIGECAM,

Tổng công ty thép, Vinafood 1,… 

 

     Bảng 2: Những khách hàng có giá trị bảo hiểm lớn nhất năm 2003 

                                                                                    Đơn vị: Triệu USD 

 

 

Khách hàng 

 

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 

 

VSP 

 

1113 

 

BP 

 

  694 
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JVPC   436 

 

Cửu long JOC 

 

  348 

 

Petronas 

 

  258 

 

                 ( Hội nghị khách hàng 2003 – PV Insurance ) 

     Nhờ những nỗ lực trong công tác khai thác, doanh thu phí bảo hiểm 

gốc năm 2003 của công ty đã lên đến 539,12 triệu đồng đạt 145,12% kế 

hoạch năm và bằng 121,89% so với năm 2002. Công ty Bảo hiểm Dầu 

khí đã thực sự khẳng định được vị trí đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm 

năng lượng cũng như có một vị thế xứng đáng trong các lĩnh vực bảo 

hiểm phi nhân thọ khác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam: dẫn đầu thị 

trường bảo hiểm Việt Nam về bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự 

của chủ tàu và đứng thứ hai thị trường về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xây 

dựng lắp đặt. Cụ thể: 

 

              22%                                 32%                                 21% 

        PV Insurance                  PV Insurance                 PV Insurance 

 

 

 

 

 
       BẢO HIỂM TÀI SẢN            BẢO HIỂM TNDS CHỦ TÀU         BẢO HIỂM HÀNG HOÁ 
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     Bảng 3: Thị phần một số loại hình Bảo hiểm Dầu khí (nguồn Hiệp 

hội Bảo hiểm Việt nam - Bản tin số 4/2003). 

     Tuy nhiên công tác khai thác vẫn còn những hạn chế nhất định: 

     - Chưa đa dạng được sản phẩm bảo hiểm, loại hình bảo hiểm làm cho 

năng lực bảo hiểm của hợp đồng tái bảo hiểm cố định thấp, Công ty buộc 

phải tái bảo hiểm tạm thời, vẫn còn thiếu chủ động trong kinh doanh. 

     - Hiện tượng tuỳ tiện mở rộng điều kiện, điều khoản của đơn bảo 

hiểm gây bất lợi cho kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

     - Việc phát triển dịch vụ ngoài ngành chưa có cơ sở ổn định, đặc biệt 

là các chi nhánh: hệ thống đại lý chưa đủ mạnh để mở rộng kinh doanh; 

việc hợp tác với Bảo Việt, Bảo Minh còn mang tích chất một chiều ( chỉ 

có công ty nhượng doanh thu cho họ mà chưa yêu cầu được họ chuyển 

giao lại các dịch vụ cho Công ty ). 

2.2.  Công tác tái bảo hiểm: 

     Tình hình thị trường tái bảo hiểm quốc tế ngày càng khó khăn, đặc 

biệt là sau thảm họa 11/9 tại Mỹ có lúc gần như đóng băng, nhiều công 

ty tái bảo hiểm hoặc bảo hiểm đã tạm ngừng nhận dịch vụ hoặc phá sản; 

thị trường trong nước vẫn cạnh tranh khốc liệt dẫn đến việc các nhà tái 

bảo hiểm thắt chặt hơn các điều kiện tái tục hợp đồng tái bảo hiểm cố 

định. Thị trường thiếu năng lực tái bảo hiểm trong khi khai thác gốc 

ngày càng tăng nhưng phí không tăng và điều kiện không thu hẹp đi 

ngược với tình hình chung của quốc tế. 

     Bằng thương hiệu của nghành dầu khí, Bảo hiểm Dầu khí có lợi thế 

trong quan hệ quốc tế để xây dựng được chương trình tái bảo hiểm mở 

sẵn cho hầu hết các đơn bảo hiểm lớn trong nghành. Bảo hiểm Dầu khí 

đã phối hợp với các nhà bảo hiểm hàng đầu quốc tế và các nhà môi giới 

bảo hiểm, tái bảo hiểm tổ chức các cuộc hội thảo cho khách hàng nhằm 
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thống nhất thu xếp các chương trình tái bảo hiểm an toàn, và bảo đảm 

thu hồi bồi thường từ thị trường một cách nhanh chóng và thoả đáng. Thị 

trường bảo hiểm quốc tế đã coi Bảo hiểm Dầu khí là nhà bảo hiểm gốc 

cho các hợp đồng dầu khí tại Việt Nam. Công ty đã chủ động thu hồi bồi 

thường tái bảo hiểm đặc biệt từ các công ty đã bị phá sản như TRB cho 

tới thời điểm này nợ tái bảo hiểm còn không đáng kể ( khoảng 

17000USD ). Với phong cách làm việc của một nhà bảo hiểm chuyên 

nghiệp theo phương châm “ Trung thành tận tụy với khách hàng ”, Bảo 

hiểm Dầu khí luôn tích cực hỗ trợ khách hàng trong vấn đề tư vấn và xây 

dựng chương trình quản trị rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất. Đồng thời 

trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với đối tượng được bảo hiểm, các dịch vụ 

bảo hiểm dầu khí luôn được khách hàng đánh giá là có chất lượng tốt, độ 

an toàn cao, phí bảo hiểm cạnh tranh. 

     Ngoài việc nhượng tái bảo hiểm để đảm bảo an toàn, Bảo hiểm Dầu 

khí đã nhận tái bảo hiểm nhằm mở rộng quan hệ và trao đổi dịch vụ với 

các công ty bảo hiểm trong nước, đồng thời triển khai việc nhận tái bảo 

hiểm từ nước ngoài. Doanh thu từ hoạt động nhận tái bảo hiểm năm 2003 

là 15 tỷ đồng bằng 144,7% so với năm 2002. 

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính. 

     Công ty có các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, đã sử dụng tốt vốn và 

các quỹ dự phòng nghiệp vụ, các khoản  tiền nhàn rỗi trong kinh doanh 

để triển khai đầu tư theo luật kinh doanh bảo hiểm như cho vay, uỷ thác 

đầu tư, đồng thời tài trợ qua các công ty tài chính, các ngân hàng, góp 

vốn đầu tư trực tiếp, tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư tiền gửi 

qua các ngân hàng…Việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tàu chở 

dầu FPSO Ruby Pricessgiwax, bảo hiểm dầu khí với PTSC và PVFC vừa 

mang lại hiệu quả kinh doanh cao vừa mang lại ý nghĩa trong việc sử 



 

 
 46

dụng tiền để tái đầu tư cho các công trình, dự án trong nghành. Bên cạnh 

đó, công ty đã kết hợp công tác đầu tư gắn với công tác khai thác bảo 

hiểm thông qua thông qua hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các 

công ty chứng khoán và đã được kết quả tốt . Công tác đầu tư tài chính 

đã đi vào ổn định, năm 2003 hoạt động đầu tư tài chính đã đem lại 17,5 

tỷ đồng doanh thu. Tỷ lệ lãi trên vốn và quỹ dự phòng nghiệp vụ trong 

công tác đầu tư tài chính là 9,3% vượt so với mục tiêu chất lượng đề ra 

là 8%. 
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3. Điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

3.1. Điểm mạnh.  

     - Uy tín, chất lượng về sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm Dầu khí 

ngày càng cao trong thị trường bảo hiểm. 

     - Sự đoàn kết thống nhất giữa các cấp lãnh đạo, giữa tập thể cán bộ 

công nhân viên, đặc biệt được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tổng công ty và 

các đơn vị trong nghành đã tạo nên cho Bảo hiểm Dầu khí một sức mạnh 

to lớn, giúp công ty vượt qua rất nhiều khó khăn. 

     - Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

ngày càng cao, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. 

     - Công tác quản lý tài chính, quản lý các chi nhánh văn phòng đại 

diện, quản lý nghiệp vụ và thực hiện các quy định khác của Nhà nước đã 

dần đi vào nền nếp. 

     - Bảo hiểm Dầu khí đã tận dụng được các khách hàng lớn, ổn định và 

lâu dài đó là các khách hàng ở trong nghành và một số khách hàng lớn ở 

ngoài nghành. 

     - Trong hoạt động kinh doanh, công ty vẫn duy trì được mức tăng 

trưởng cao và ổn định. 

     - Khối lượng khách hàng tham gia bảo hiểm bên ngoài ngày càng 

tăng so với trước. 

3.2. Điểm yếu.  

     - Chưa đa dạng được sản phẩm bảo hiểm, loại hình bảo hiểm. 

     - Khả năng tiếp thị của đội ngũ cán bộ công nhân viên còn hạn chế, 

nhất là đối với các khách hàng lớn. 

     - Tại các chi nhánh văn phòng đại diện vẫn còn thiếu những cán bộ 

bảo hiểm thông thạo nghiệp vụ. 
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     - Sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh còn chưa đồng đều giữa 

các đơn vị, giữa các nghiệp vụ và còn phải đặt ra nhiều vấn đề lớn phải 

khắc phục, giải quyết kịp thời. 

     - Danh mục đầu tư của công ty còn hạn chế, các chính sách về hoạt 

động đầu tư của phòng còn thắt chặt. 

     - Phòng phụ trách hoạt động đầu tư mới được thành lập nên còn thiếu 

kinh nghiệm.  

4. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm vừa qua.     

4.1. Kết quả hoạt động bảo hiểm gốc: 

 

Chỉ tiêu/ năm 2000 2001 2002 2003 

Doanh thu phí  

bảo hiểm gốc (tỷ đồng) 

88.363 152.041 442.316 539.120 

Tốc độ tăng trưởng (%)  172% 290% 122% 

 

     Bảng 4: Doanh thu phí bảo hiểm gốc trong những năm vừa qua. 

4.2. Công tác tái bảo hiểm: 

 

Chỉ tiêu/năm 2000 2001 2002 2003 

Phí nhận tái bảo hiểm 

(tỷ đồng) 

7.124 5.543 10.366 15.000 

Phí nhượng tái bảo hiểm 

(tỷ đồng) 

58.402 112.033 354.486  

 

      Bảng 5: Phí nhận, nhượng tái bảo hiểm trong những năm qua. 
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Bảng 7: Biểu đồ nộp ngân sách. 

     Ta có thể liệt kê ra các mốc phát triển chính của công ty Bảo hiểm 

Dầu khí trong những năm vừa qua như sau: 

     Năm 1996: Ngày 23/1/1996: Thành lập Công ty Bảo hiểm Dầu khí. 

     Năm 1998: Doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. 

     Năm 2001: Doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng; Công ty được Thủ tướng 

Chính Phủ tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc giai đoạn 1998-

2000. 

     Năm 2002: Doanh thu đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng; Công ty được Thủ 

tướng Chính Phủ tặng cờ thi đua “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ”. 

     Năm 2003: Doanh thu đạt xấp xỉ 600 tỷ đồng; được Tổng công ty 

Dầu khí Việt Nam đề nghị Chính Phủ tặng huân chương lao động hạng 

Ba. 

     Với kết quả đạt được trong những năm vừa qua như vậy, có thể khẳng 

định công ty bảo hiểm dầu khí đã có những bước trưởng thành vững 

chắc, trở thành một trong ba công ty bảo hiểm hàng đầu Việt nam.  

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG 

TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 

1. Mục tiêu, mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 

1.1. Mục tiêu của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động đầu tư hiện nay. 

     “ Với phương châm Trung thành tận tuỵ với khách hàng, Bảo hiểm 

Dầu khí đang ngày càng hoàn thiện mình hơn để đem lại sự hài lòng cho 

khách hàng. Từ những thành quả đã đạt được, Bảo hiểm Dầu khí quyết 

tâm giữ vững vị trí đứng đầu thị trường bảo hiểm trong các lĩnh vực 

quan trọng và phấn đấu trở thành một trong những công ty bảo hiểm 

hàng đầu ở Việt Nam, duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao năng lực tái 
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bảo hiểm, tăng cường các quỹ dự phòng, tập trung vào lĩnh vực đầu tư 

tài chính để kinh doanh đạt hiệu quả cao…”  
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1.2. Mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 

     Hoạt động đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí được tập trung tại trụ sở 

chính của công ty, các chi nhánh, văn phòng đại diện không được thực 

hiện hoạt động đầu tư. Công ty thực hiện các dự án đầu tư thông qua 

phòng đầu tư. 

     Bảng 8: Mô hình phòng đầu tư của công ty Bảo hiểm Dầu khí.  

       

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Với mô hình trên, phòng đầu tư thực hiện các chức năng nhiệm vụ: 

- Tổ chức nghiên cứu môi trường đầu tư. 

     - Lựa chọn các loại hình đầu tư phù hợp với chương trình đầu tư mà 

ban giám đốc đã đề ra. 

     - Thực hiện các hoạt động đầu tư như: đánh giá lĩnh vực đầu tư có 

hiệu quả nhất, lập kế hoạch khi nào đầu tư, khối lượng đầu tư bao 

nhiêu,… 

     - Lưu giữ các loại chứng khoán và giấy tờ khác. 
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     - Cố vấn cho Ban giám đốc công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt 

động đầu tư. 

2. Nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí. 

2.1. Nguồn vốn đầu tư.  

     Bảo hiểm Dầu khí là công ty bảo hiểm, Bảo hiểm Dầu khí thực chất 

là một trung gian tài chính huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân với 

chức năng dẫn truyền vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Do vậy, Công ty 

muốn hoạt động đầu tư đạt hiệu quả cao thì phải có một nguồn vốn dồi 

dào, ổn định, với chi phí thấp. Trên cơ sở đó, Công ty mới có điều kiện 

để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, thu hút khách hàng, cạnh 

tranh có hiệu quả với các doanh nghiệp bảo hiểm khác và tiến tới mục 

tiêu tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt động đầu tư. 

     Như trong phần lý luận đã đề cập, hoạt động bảo hiểm luôn gắn liền 

với hoạt động đầu tư. Do đó, ngay từ khi ra đời, Bảo hiểm Dầu khí đã 

thực hiện hoạt động đầu tư nhưng phòng quản lý hoạt động đầu tư chỉ 

mới thành lập năm 2000 và chịu trách nhiệm về lĩnh vực đầu tư vì vậy sẽ 

không tránh khỏi những thiếu sót, khó khăn. Theo số liệu thống kê của 

Công ty, trong các năm hoạt động thì nguồn vốn đầu tư của công ty đã 

có những bước tiến nhất định.   
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Bảng 9: Tổng vốn đầu tư của Công ty Bảo hiểm Dầu khí giai đoạn 2000-2003. 
Đơn vị: Tỷ đồng 

 
 
          
 
        Chỉ tiêu 

 
 
2000 

 
 
2001 

 
 
2002 

 
 
2003 
 
 
 

So sánh 
2001/2000 

So sánh 
2002/2001 

So sánh 
2003/2002 

Tuyệt 
đối 

Tỷ lệ 
(%) 

Tuyệt 
đối 

Tỷ lệ 
(%) 

Tuyệt 
đối 

Tỷ lệ 
(%) 

1.Dự phòng nghiệp     
vụ 

 40,685   74,942   95,244 138,993 34,257 184,2 20,302 127,09 43,749 145,93 

      +Dự phòng phí  26,715   25,869   25,506   24,499 -0,846     - -0,363     - -1,007     - 
  +Dự phòng bồi    

thường 
 10,131   36,705   50,262   72,677 26,574     -  13,557     - 22,415     - 

   +Dự phòng dao 
động lớn 

   3,839    12,368   19,476   41,817   8,529     -   7,108     - 22,341     - 

 2.Vốn điều lệ  20,760   20,682   20,598   20,784 -0,078  99,62 -0,084   99,59   0,186 100,9 
 3.Lợi nhuận chưa    
         phân phối 

   8,664   15,798   23,675   22,575  7,134 182,34   7,877 149,86  -1,1   95,35 

 4.Quỹ khác    2,744     4,411     4,982     5,820  1,677 160,75   0,571 112,95   0,838 116,82 
Tổng  72,853 115,883 144,499 188,172 42,98 158,99 28,666 124,75 43,673 130,22 

 
( Nguồn: Báo cáo Tài chính Phòng đầu tư Công ty Bảo hiểm Dầu khí ) 



 

 

     Theo số liệu thống kê ở Bảng 9: Tổng vốn đầu tư của Công ty Bảo 

hiểm Dầu khí giai đoạn 2000-2003, ta thấy tổng vốn đầu tư qua các năm: 

     Năm 2001 tăng so với năm 2000 về mặt tuyệt đối là: 42,98 tỷ đồng 

tương ứng với số tương đối là: 58,99%. 

     Năm 2002 tăng so với năm 2001 về mặt tuyệt đối là: 28,666 tỷ đồng 

tương ứng với số tương đối là: 24,75%. 

     Năm 2003 tăng so với năm 2002 về mặt tuyệt đối là: 43,673 tỷ đồng 

tương ứng với số tương đối là: 30,22%. 

     Như vậy, nhìn chung nguồn vốn đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí tăng qua 

các năm nhưng tốc độ tăng trưởng không đều. Tổng nguồn vốn đầu tư tăng 

là do hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng qua các năm.  

2.1.1. Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 

     Cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp bảo hiểm nào, Bảo hiểm Dầu 

khí cũng thiết lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ theo đúng quy định của 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm: 

     - Quỹ dự phòng phí. 

     - Quỹ dự phòng bồi thường. 

     - Quỹ dự phòng dao động lớn. 

     Các quỹ này được Bảo hiểm Dầu khí quan tâm sát sao bởi vì đây là 

một trong những nguồn vốn đầu tư chủ yếu của công ty và hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm phụ thuộc rất nhiều vào những quỹ dự phòng này. 

     Trong nguồn vốn đầu tư thì các quỹ dự phòng nghiệp vụ đóng vai trò 

rất quan trọng. Nhìn vào bảng số liệu cho thấy từ năm 2000 đến năm 2003 

ta thấy quỹ dự phòng nghiệp vụ chiếm một tỷ trọng cao tổng nguồn vốn 

đầu tư. Theo luật quy định, Bảo hiểm Dầu khí thiết lập đủ ba quỹ dự 

phòng nghiệp vụ: Quỹ dự phòng phí, quỹ dự phòng bồi thường, và quỹ dự 

phòng dao động lớn. Nhìn vào bảng số liệu ta có thể đánh giá sự biến động 

của các quỹ này. 
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     * Quỹ dự phòng bồi thường: 

      Năm 2001 so với năm 2000 tăng về mặt tuyệt đối là: 26,574 tỷ đồng 

      Năm 2002 so với năm 2001 tăng về mặt tuyệt đối là: 13,557 tỷ đồng 

      Năm 2003 so với năm 2002 tăng về mặt tuyệt đối là: 22,415 tỷ đồng 

     * Quỹ dự phòng dao động lớn: 

      Năm 2001 so với năm 2000 tăng về mặt tuyệt đối là:  8,529 tỷ đồng 

      Năm 2002 so với năm 2001 tăng về mặt tuyệt đối là:  7,108 tỷ đồng 

      Năm 2003 so với năm 2002 tăng về mặt tuyệt đối là: 22,341 tỷ đồng 

     * Quỹ dự phòng phí giảm: 

      Năm 2001 so với năm 2000 giảm về mặt tuyệt đối là: 0,846 tỷ đồng 

      Năm 2002 so với năm 2001 giảm về mặt tuyệt đối là: 0,363 tỷ đồng 

      Năm 2003 so với năm 2002 giảm về mặt tuyệt đối là: 1,007 tỷ đồng 

      Nguyên nhân là trên thị trường bảo hiểm, mức độ cạnh tranh gay gắt 

trong hoạt động bảo hiểm đặc biệt là bên bảo hiểm phi nhân thọ rất cao, 

thị trường gần như cố định, mức phí bảo hiểm ngày càng giảm nhưng số 

vụ phải bồi thường ngày càng tăng. Do đó, quỹ dự phòng bồi thường 

không ngừng tăng lên song song với quỹ dự phòng dao động lớn trong quỹ 

dự phòng phí có xu hướng giảm. Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh 

chóng của các nghành khoa học, công trình,...làm cho nguy cơ gặp rủi ro 

ngày càng tăng đặc biệt là các vụ tổn thất mang tính quy mô đã xuất hiện 

liên tiếp nên buộc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải tăng cường 

quỹ dự phòng dao động lớn. 

2.1.2.  Lợi nhuận chưa phân phối. 

      Lợi nhuận chưa phân phối dùng vào đầu tư nhìn chung năm sau cao 

hơn năm trước, chỉ riêng năm 2003 giảm về số tuyệt đối so với năm 2002 

1,1 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ công ty làm ăn có lãi và có chính sách đầu 

tư tốt, đã khai thác tốt khoản lãi chưa phân phối vào mục đích đầu tư kinh 

doanh. 
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2.1.3. Quỹ khác. 

     Các quỹ còn lại của Bảo hiểm Dầu khí cũng tăng đều qua các năm. Các 

nguồn quỹ này cũng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí 

. 

      * Quỹ dự trữ bắt buộc. 

      Bảo hiểm Dầu khí lập quỹ dự trữ bắt buộc là để bổ sung vốn điều lệ và 

đảm bảo khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc được công ty thiết lập 

theo quy định của pháp luật hiện hành: trích lập theo tỷ lệ 5% lợi nhuận 

sau thuế và tối đa bằng 10% vốn điều lệ. 

     * Các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, chênh lệch tỷ giá, 

các quỹ từ lợi nhuận để lại. 

     Qua Bảng 9 ta thấy, nguồn vốn đầu tư của công ty được thực hiện đúng 

và đủ như pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của Nhà nước quy định đối 

với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi 

nhân thọ. 

2.2. Danh mục đầu tư. 

     Như chúng ta đã biết, bảo hiểm là một trung gian tài chính, huy động 

vốn cho nền kinh tế và nó có những ưu điểm hơn so với ngân hàng trong 

hoạt động huy động vốn nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định so với 

Ngân hàng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư được an toàn, đảm bảo khả 

năng thanh toán cho khách hàng, đảm bảo được công ty tồn tại và phát 

triển. Bảo hiểm Dầu khí phải tự hoạch định cho mình một danh mục đầu 

tư hợp lý dựa trên danh mục đầu tư mà nhà nước quy định. 
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 Bảng 10: Cơ cấu đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí giai đoạn 2000-2003. 
 

 
 

Chỉ tiêu 
 

2000 
 

2001 2002 2003 

Tuyệt  
đối 
(Tỷ 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Tuyệt  
đối 
(Tỷ 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Tuyệt  
đối 
(Tỷ 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Tuyệt  
đối 
(Tỷ 
đồng) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Cho vay 
 

6,265 8,6 12,278 10,6 25,576 17,7 43,280 23 

Tiền gửi 
ngoại tệ 

14,935 20,5 25,831 22,3 38,437 26,6 54,569 29 

Tiền gửi 
VNĐ, Tín 
phiếu, Trái 
phiếu. 

51,653 70,9 77,724 67,1 80,486 55,7 90,323 48 

Tổng 
 

72,853 100 115,833 100 144,499 100 188,172 100 

 
(Nguồn: Báo cáo tài chính Phòng đầu tư Bảo hiểm Dầu khí ) 

     Cơ cấu đầu tư của công ty đã thay đổi rõ nét qua các năm với chiều 

hướng giảm dần tiền gửi tiết kiệm, tăng hoạt động cho vay, mua trái phiếu, 

tín phiếu. Đây là một biểu hiện đáng mừng bởi lợi nhuận từ mà công ty 

thu được qua hoạt động cho vay bao giờ cũng lớn hơn việc gửi tiền vào 

ngân hàng hay việc đầu tư vào chứng khoán. Tuy nhiên, rủi ro của việc 

cho vay cũng lớn hơn. Vấn đề đặt ra là công ty phải quản lý tốt rủi ro 

trong hoạt động tín dụng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư  

     Năm 2000, cho vay 6,265 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng nguồn vốn đầu tư 

     Năm 2001, cho vay 12,278 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng nguồn vốn đầu 

tư . 

     Năm 2002, cho vay 25,576 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng nguồn vốn đầu 

tư . 

     Năm 2003, cho vay 43,28 tỷ đồng, chiếm 23% tổng nguồn vốn đầu tư 

     Trong danh mục đầu tư những năm qua, Bảo hiểm Dầu khí chủ yếu đầu 

tư vào nghiệp vụ tiền gửi và chứng khoán ( Tín phiếu, Công trái ) bởi vì 
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những lĩnh vực này tương đối an toàn. Theo quy định của Nhà nước, đối 

với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, Nhà 

nước không cho phép đầu tư ra nước ngoài mà các doanh nghiệp bảo hiểm 

chỉ được kinh doanh trong phạm vi nước Việt Nam và các doanh nghiệp 

bảo hiểm phải đầu tư trên cùng một đồng tiền so với đồng tiền thu phí bảo 

hiểm. Quy định này của Nhà nước là muốn tránh cho các doanh nghiệp 

bảo hiểm còn non trẻ của Việt Nam tránh rủi ro về ngoại hối. 

3. Kết quả hoạt động đầu tư.  

     Sau mỗi năm hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm Dầu khí lại tiến hành 

tổng kết hoạt động đầu tư của từng năm và của các năm liên tiếp nhau. Số 

liệu về hoạt động đầu tư dựa trên các hợp đồng đầu tư được ký kết, các 

hoá đơn chứng từ thanh toán giữa công ty với khách hàng...Từ đó, công ty 

có chiến lược cụ thể đối với hoạt động đầu tư của năm tiếp theo. 

     Nguồn vốn đầu tư được đem đi đầu tư luôn luôn phải tuân thủ các 

nguyên tắc đó là: nguyên tắc an toàn, nguyên tắc sinh lời, tính thanh 

khoản hợp lý,...Để đảm bảo thực hiện được các nguyên tắc đó đòi hỏi phải 

xem xét và phân tích rất kỹ các danh mục đầu tư, dự án đầu tư... mới sử 

dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Nếu thực hiện tốt công tác đầu tư, công ty sẽ 

có khả năng cạnh tranh, tiềm lực tài chính, uy tín,...trên thị trường. Để 

hiểu rõ về hiệu quả đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí, chúng ta sẽ phân tích 

thông qua bảng số liệu sau ( Bảng 11 ): 

     Theo Báo cáo tài chính của Bảo hiểm Dầu khí thì doanh thu đầu tư của 

công ty không ngừng tăng đều lên qua các năm. Hiệu quả hoạt động đầu tư 

phụ thuộc rất nhiều yếu tố, yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Bảo hiểm 

Dầu khí dầu khí đã từng bước khắc phục được khó khăn bên ngoài tác 

động và biết phát huy nội lực bên trong, vì vậy mà kết quả thu được từ 

hoạt động đầu tư tài chính của công ty trong những năm gần đây là rất khả 

quan.  
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 Bảng 11: Hiệu suất đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí 
giai đoạn 2000-2003. 

 
Chỉ tiêu 

 
2000 2001 2002 2003 

Nguồn vốn 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

72,853 115,833 144,499 188,172 

Doanh thu 
đầu tư (tỷ 

đồng) 

4,75 8,34 11,82 17,5 

Hiệu suất 
đầu tư ( %) 

6,52% 7,2% 8,18% 9,3% 

 
( Nguồn: Báo cáo tài chính Phòng đầu tư Bảo hiểm Dầu khí ) 

     Hoạt động đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí chủ yếu trên các lĩnh vực như  

tín dụng, tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu, công trái. Đối với các hoạt động 

đầu tư này công ty phải đối mặt với rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro 

tiền tệ... bởi vì nguồn vốn đem đi đầu tư của công ty tồn tại dưới loại tiền 

VND và USD. Trong những năm gần đây, lãi suất tiền gửi ngân hàng lên 

xuống thất thường, thị trường chứng khoán vẫn còn nguội lạnh...nên công 

ty đã không tránh khỏi những tác động tiêu cực của thị trường mang lại. 

Nhưng bằng sự năng động của mình, công ty đạt được những kết quả hết 

sức khả quan trong sự so sánh với hoạt động đầu tư với các công ty bảo 

hiểm phi nhân thọ ở nước ta. 

     Qua Bảng 11, ta thấy hiệu suất đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí ở các năm  

2000 và 2001 là chưa cao. Song chỉ số hiệu suất đầu tư đã tăng đều qua 

các năm tiếp theo. 

     Năm 2000, hiệu suất đầu tư đạt 6,52% 

     Năm 2001, hiệu suất đầu tư đạt 7,2% 

     Năm 2002, hiệu suất đầu tư đạt 8,18% 

     Năm 2003, hiệu suất đầu tư đạt 9,3%. 
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     Các con số trên cho thấy hoạt động đầu tư của bảo hiểm khá đạt hiệu 

quả. Doanh thu từ hoạt động đầu tư cũng chiếm tỷ trọng tương đối trong 

doanh thu của công ty, năm 2003 chiếm gần 3%. Như vậy, để công ty tồn 

tại và phát triển, hoạt động đầu tư góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm và ngược lại hoạt động đầu tư phụ thuộc vào hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm. 

     Qua các bảng số liệu ta cũng thấy được rằng Bảo hiểm Dầu khí đã cố 

gắng rất nhiều trong công tác đầu tư, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

Qua sự so sánh giữa doanh thu bảo hiểm gốc, nguồn vốn đầu tư, doanh thu 

đầu tư chứng tỏ công ty đã có những bước phát triển vượt bậc và còn 

chứng tỏ rằng: xã hội Việt Nam, con người Việt Nam đã bắt đầu quan tâm 

hơn đến bảo hiểm, đến tính mạng, tài sản của mình . Nhận thức người dân 

được nâng cao, mức sống dân cư tăng, kinh tế xã hội phát triển. Hơn nữa, 

uy tín của công ty trong lĩnh vực bảo hiểm cũng tăng lên, điều đó đã góp 

phần không nhỏ trong hiệu quả công tác đầu tư. 

     Qua phân tích hoạt động đầu tư của công ty Bảo hiểm Dầu khí, chúng 

ta có thể công ty đã đạt được một số thành tựu sau: 

     - Cơ cấu vốn đầu tư không ngừng được thay đổi và phát triển theo 

chiều hướng hợp lý nhằm phân tán rủi ro, nâng cao chất lượng đầu tư của 

công ty. 

     - Chất lượng công tác thẩm định đã được chú ý để đáp ứng yêu cầu 

kinh doanh. 

     - Thành lập được phòng đầu tư để quản lý, kiểm soát hoạt động đầu tư 

có quy củ, hợp lý, logic và chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư  

4. Những tồn tại và hạn chế của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động 

đầu tư. 

     - Trình độ thẩm định kỹ thuật, tài chính dự án đầu tư còn hạn chế, chủ 

yếu dựa vào ý kiến khách hàng ( cho vay ) và sự hiểu biết ít ỏi của cán bộ 
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thẩm định. Bảo hiểm Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân 

thọ nên chủ yếu đầu tư vào các danh mục đầu tư mang tính ngắn hạn còn 

danh mục đầu tư mang tính trung và dài hạn vẫn chưa được chú trọng. Do 

đó, khi có các dự án đầu tư dài hạn, cán bộ có ít kinh nghiệm để thẩm định 

tốt các dự án đó. 

     - Danh mục đầu tư của công ty còn quá hạn hẹp. Điểm này làm cho 

nguồn vốn đầu tư của công ty không đảm bảo được độ an toàn, bởi vì có 

những lĩnh vực công ty đầu tư quá nhiều trong khi có lĩnh vực công ty 

không đầu tư. 

     - Số lượng cán bộ làm công tác đầu tư còn ít, trong khi rất cần mở rộng 

hoạt động đầu tư hơn nữa. 

     - Các chính sách về hoạt động đầu tư của công ty còn thắt chặt. 

     - Phòng đầu tư mới thành lập nên kinh nghiệm còn thiếu. 

5. Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của 

Bảo hiểm Dầu khí. 

5.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng.        

     - Khách hàng vay vốn thiếu năng lực vay vốn hoặc vay vốn nhưng 

không chịu thanh toán làm ảnh hưởng tới công tác đầu tư. 

     - Trình độ quản lý của các doanh nghiệp tham gia vay vốn còn thấp 

chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Trình độ quản lý 

của doanh nghiệp có tác dụng quyết định đến khả năng trả nợ của doanh 

nghiệp. Việc tổ chức quản lý chưa khách quan, chưa tuân thủ các chuẩn 

mực của công tác quản lý, quản lý còn mang tính hình thức. 

5.2. Nguyên nhân từ nền kinh tế. 

     - Môi trường kinh tế chưa thật thuận lợi cho việc đầu tư. Còn quá nhiều 

tiêu cực, không an toàn trong hoạt động kinh tế. Công ty vẫn còn phải đối 

mặt với tình trạng chiếm dụng vốn hoặc không thu hồi được vốn. 
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     - Môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh. Nhà nước đã ban hành Luật 

kinh doanh bảo hiểm nhưng các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện 

lại ra đời rất muộn làm cho các doanh nghiệp bảo hiểm không biết áp dụng 

như thế nào trong hoạt động kinh doanh. 

     - Thị trường vốn và thị trường chứng khoán chưa thực sự phát triển . 

Chính vì vậy mà rủi ro trong đầu tư tài chính là rất cao. 

5.3. Nguyên nhân từ phía Bảo hiểm Dầu khí. 

     - Công ty chưa có một quy trình quản lý hoạt động đầu tư hoàn chỉnh. 

     - Công tác kiểm soát nội bộ còn yếu. 

     - Trong những năm gần đây, tỷ lệ và số tiền bồi thường tăng lên cao 

cũng làm ảnh hưởng đến cơ cấu, doanh thu và hoạt động đầu tư. 

     - Danh mục đầu tư còn hạn hẹp. 

     - Các dự án đầu tư hầu hết phải thông qua hội đồng quản trị xét duyệt 

và có những dự án công ty không cho phép phòng đầu tư đem vốn đi đầu 

tư. 

     - Bảo hiểm Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 

nên số lượng nghiệp vụ bảo hiểm là rất lớn và mỗi nghiệp vụ phải lập quỹ 

dự phòng riêng biệt nên cũng ảnh hưởng đến nguồn vốn và doanh thu đầu 

tư. 

     Tóm lại, công tác đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí tuy đã được những 

thành tựu khả quan nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Để nâng cao hơn nữa 

hiệu quả của hoạt động đầu tư, khắc phục những hạn chế, đòi hỏi Bảo 

hiểm Dầu khí phải cố gắng hơn nữa và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

Công ty, Nhà nước và khách hàng.   
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PHẦN III 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY  

BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 
     Trên đây là toàn bộ nội dung của hoạt động đầu tư mà Bảo hiểm Dầu 

khí đã thực hiện trong những năm qua. Trải qua khó khăn của những năm 

đầu hoạt động và đội ngũ cán bộ nhân viên chưa giàu kinh nghiệm, nhưng 

kết quả mà công ty đạt được cho đến nay đã góp phần không nhỏ vào sự 

tồn tại và phát triển của Công ty và thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trước 

mắt vẫn còn nhiều thách thức nên công ty vẫn luôn cố gắng hoàn thiện 

mình để đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi của thị trường. Đặc biệt, trong thế 

kỷ 21 này, Nhà nước ta đang có những chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội - con người để bắt kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới, đến 

năm 2010 cơ bản trở thành nước công nghiệp. Hiệp định thương mại Việt 

– Mỹ đã được ký kết cũng mở ra cho chúng ta những cơ hội mới nhưng 

cũng có nhiều thách thức. Các công ty bảo hiểm nước ngoài, đặc biệt là 

của Mỹ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

trên toàn thế giới, do đó các công ty bảo hiểm Việt Nam phải có một nội 

lực thật sự vững mạnh thì mới có khả năng cạnh tranh với họ. Bên cạnh 

đó, cũng rất cần sự hộ trợ của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong 

việc tạo lập những điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp bảo 

hiểm trong nước. 
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I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC 

     Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp bảo hiểm là vấn đề mà các 

doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay rất quan tâm bởi vì trong thời 

gian tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước chuyển biến rất nhanh để 

hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong tương lai 

không xa nữa Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp, như vậy, 

nghành bảo hiểm sẽ là một trong những nghành giữ vai trò quan trọng 

trong việc phát triển kinh tế. Để hoàn thành tốt vai trò của mình, các 

doanh nghiệp bảo hiểm cần có sự giúp đỡ, chỉ đạo của Nhà nước. 

1. Xây dựng lại chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 

     Nhà nước cần cải cách, thiết lập, ban hành những chính sách thuận lợi 

cho hoạt động đầu tư, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Danh 

mục đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước còn hạn chế so với 

danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm nước ngoài. Không lâu nữa, 

chúng ta phải mở cửa hội nhập, vì thế các công ty bảo hiểm của các nước 

sẽ kéo vào Việt Nam rất đông, đặc biệt là các công ty bảo hiểm của Mỹ, 

Anh, Đức…Chính vì thế Nhà nước cần xây dựng một hệ thống chính sách 

thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước phát 

triển nhanh chóng, bền vững để đủ sức cạnh tranh trên thị trường bảo 

hiểm. Trong những năm gần đây, hệ thống chính sách của nước ta đã được 

sửa đổi, cải cách, và đã có nhiều thuận lợi hơn trước rất nhiều. 

     Nhà nước cần kiên định với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành 

phần. Việc xác định các cân đối lớn trong nền kinh tế cần tuân thủ theo 

các quy luật của thị trường, cải tiến công cụ điều hành chính sách vĩ mô 

nhằm thực thi chính sách tài chính - tiền tệ với mục tiêu ổn định thị trường 

vốn. 
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     Nhà nước cần xác định chiến lược phát triển kinh tế theo kế hoạch 

trung và dài hạn. Công bố kế hoạch tổng thể những nghành, những vùng 

trọng điểm cần ưu tiên đầu tư phát triển, tốc độ phát triển cụ thể của từng 

lĩnh vực, nhằm tập trung đủ vốn cho các công trình trọng điểm, tránh dàn 

trải lãng phí vốn. 

2. Phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. 

     Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trải qua những bước đổi mới để 

hội nhập với kinh tế thế giới. Từ nay cho tới năm 2010, Việt Nam cố gắng 

trở thành một nước công nghiệp, do đó các nghành kinh tế, các thành phần 

kinh tế giữ vai trò rất quan trọng. Thị trường vốn, thị trường chứng khoán 

của Việt Nam và phát triển theo sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đặc biệt 

thị trường chứng khoán mới vừa đi vào hoạt động được một thời gian 

ngắn, rất cần có sự quan tâm của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền 

để vực dậy thị trường đang hoạt động thiếu hiệu quả hiện nay. Bên cạnh 

đó, cũng cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp 

Nhà nước, mở rộng các thành phần kinh tế để tăng các loại chứng khoán 

được niêm yết trên thị trường, tạo các điều kiện thuận lợi để thị trường 

vốn và thị trường chứng khoán phát triển. 

3. Cải cách chế độ hành chính. 

     Chế độ hành chính trong những năm gần đây đã được cải cách rất 

nhiều và các doanh nghiệp kinh doanh làm thủ tục cũng nhanh hơn rất 

nhiều, nhưng đối với một số lĩnh vực, việc làm thủ tục vẫn còn khá rắc rối 

nhiêu khê. Nhà nước cần phải tinh giảm hơn nữa bộ máy hành chính, tránh 

tình trạng xoá bỏ chức năng này, nhưng lại xuất hiện ngay chức năng 

khác. Thủ tục hành chính phức tạp làm cho các doanh nghiệp bỏ lỡ mất cơ 

hội đầu tư, ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp, sự phát triển, uy 

tín…của doanh nghiệp trên thị trường và đối với khách hàng. 
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4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm. 

     Hiện nay, nhà nước đã ban hành các bộ luật, các nghị định, nghị 

quyết,… tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như hoạt 

động đầu tư của các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, các văn bản dưới luật, 

hướng dẫn thi hành vẫn chưa đầy đủ, có hiện tượng chồng chéo lên nhau 

và chưa thực sự tạo ra sự thông suốt cho hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Luật đầu tư trong nước chưa được phổ biến rộng rãi nhằm khuyến 

khích các doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư. Trình độ 

dân trí ngày càng cao, nhưng việc phổ biến về tác dụng hữu ích của bảo 

hiểm đối với người dân còn rất hạn chế và rất ít người tin vào bảo hiểm. 

     Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm cũng như các hệ thống luật 

trong các lĩnh vực khác sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp bảo hiểm trong nước được vững chắc và ổn định. Tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo 

hiểm nước ngoài. Hiệp định thương mại Việt Mỹ đã mở ra không ít các cơ 

hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và bảo hiểm nói riêng, tuy 

nhiên thách thức cũng không nhỏ. Đặc biệt, đối với lĩnh vực bảo hiểm của 

nước ta thì còn quá non trẻ đối với các nước khác, nhất là Mỹ, quốc gia đi 

đầu trong lĩnh vực bảo hiểm. Chính vì vậy, các văn bản quy định về kinh 

doanh bảo hiểm và các hoạt động có liên quan cần phải được ban hành kịp 

thời, khoa học tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có 

điều kiện tìm hiểu và thực hiện. Chúng ta phải đảm bảo cho các doanh 

nghiệp bảo hiểm Việt Nam tồn tại và phát triển được khi chúng ta thực sự 

mở cửa nền kinh tế. 
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5. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, cho thuê, bán khoán các doanh 

nghiệp Nhà nước làm ăn kém hiệu quả. 

     Việc thực hiện quá trình này cần kết hợp với việc đổi mới cơ chế quản 

lý doanh nghiệp Nhà nước nhằm chấm dứt việc thất thoát vốn ngân sách, 

giảm gánh nặng cho ngân sách, tập trung vốn cho Doanh nghiệp Nhà nước 

nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao sức cạnh tranh tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp tự lực phát triển. 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ 

VIỆT NAM 

     Song song với việc Nhà nước quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp bảo 

hiểm thì các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải tự vươn lên khẳng định 

mình trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Để làm tốt hơn 

điều đó Bảo hiểm Dầu khí cần chú ý tới các vấn đề sau: 

1. Kinh doanh bảo hiểm gốc cần phải có chất lượng, đội ngũ khai thác 

bảo hiểm phải có trình độ chuyên môn. 

     Bảo hiểm Dầu khí hàng năm luôn tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho 

cán bộ công nhân viên nhưng thực sự chưa có hiệu quả cao và gặp nhiều 

khó khăn. Để công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động trong hoạt 

động kinh doanh công ty cần phải xây dựng một chiến lược đào tạo tổng 

thể tới năm 2010 gắn với kế hoạch đào tạo nguồn, yêu cầu phát triển, năng 

lực cán bộ, quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng cán bộ về trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ…ngay tại công ty. Gắn việc tham gia đào tạo 

với chế độ tiền lương, đề bạt bổ nhiệm…Công ty nên mạnh dạn đầu tư và 

tranh thủ các nguồn hỗ trợ, cử các nhân viên có năng lực và trình độ ngoại 

ngữ đi học tập, đào tạo tại các trường đại học trong và ngoài nước. 

     Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng lao động cũng cần phải được chú 

trọng nâng cao. Công ty phải tuyển những người có năng lực chuyên môn 

vững vàng, những lao động được đào tạo có hệ thống, cơ bản,…để tạo nên 
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nền tảng vững chẳc trong đội ngũ nhân viên song song với việc nâng cao 

trình độ của cán bộ công nhân viên hiện đang làm trong công ty.  

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 

     Ngay từ khi hoạt động bảo hiểm ra đời, các doanh nghiệp bảo hiểm đã 

nghĩ ngay đến việc duy trì và phát triển đồng vốn như thế nào cho hợp lý 

và đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, hoạt động đầu tư luôn gắn liền với hoạt 

động bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm. Việc thực hiện các chính 

sách đầu tư tốt hay dở có thể là sự thành bại của công ty. Hơn nữa, hoạt 

động đầu tư lại luôn đi song song với hoạt động khai thác bảo hiểm, vì vậy 

nó trở thành không thể thiếu được trong cơ cấu tổ chức của bất kỳ công ty 

bảo hiểm nào. Tuỳ thuộc vào công ty mà hoạt động đầu tư được thực hiện 

qua phòng đầu tư hay công ty đầu tư độc lập hay các quỹ đầu tư. Đối với 

Bảo hiểm Dầu khí việc thành lập phòng đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi 

trong hoạt động kinh doanh cũng như trong việc giám sát, điều hành công 

ty. Hàng năm công ty đều được Công ty kiểm toán Nhà nước kiểm toán và 

đánh giá là một trong những công ty chấp hành đúng quy định của Nhà 

nước và pháp luật Việt Nam. 

3. Hoàn thiện danh mục đầu tư hay đa dạng hoá hình thức và đối 

tượng đầu tư. 

     Danh mục đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí còn rất hạn chế, chỉ mới đầu tư 

vào một số lĩnh vực nhất định. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, Bảo hiểm 

Dầu khí cần mở rộng danh mục đầu tư, phân tán bớt rủi ro trong hoạt động 

đầu tư. Việc đa dạng hoá các hình thức đầu tư có thể thực hiện theo các 

hình thức sau: 

     - Đầu tư trực tiếp vào các công trình có hiệu quả: Bảo hiểm Dầu khí có 

thể tham gia góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp khác trong các dự 

án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong hoạt động này, công ty phải trực 



 

 
 74

tiếp thẩm định dự án, vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ thẩm định phải có 

trình độ chuyên môn cao. 

     - Hình thành hoạt động đồng tài trợ trong lĩnh vực đầu tư giữa các 

doanh nghiệp bảo hiểm nhằm phân tán rủi ro đồng thời cạnh tranh với các 

tập đoàn bảo hiểm nước ngoài, tạo sức mạnh “ dân tộc ” trong lĩnh vực 

bảo hiểm. Việc thực hiện đồng tài trợ sẽ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm 

thực hiện đúng đường lối phát huy nội lực để thực hiện sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

     - Mở rộng hoạt động đầu tư vào các chứng khoán ( cổ phiếu, trái phiếu, 

các chứng từ bảo lãnh,… ) trên thị trường chứng khoán. 

     - Đầu tư vào các bất động sản, các công trình giao thông, các khu vực 

chung cư, đô thị mới,…từ đó gián tiếp cung cấp việc làm góp phần giải 

quyết vấn để thất nghiệp cho xã hội. 

     - Đầu tư xây dựng các con đường lánh nạn, các biển báo nguy hiểm, 

tham gia chương trình tài trợ các chương trình bảo vệ về sức khoẻ con 

người, bảo vệ tài sản,… 

     - Trong hoạt động tín dụng cần thẩm định dự án một cách kỹ càng 

tránh tình trạng cho vay nhưng không thu hồi được vốn. 

4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.  

     Chất lượng thẩm định dự án đầu tư là vấn đề được đặt ra mỗi khi người 

ta đề cập đến hiệu quả hoạt động đầu tư. Để nâng cao chất lượng thẩm 

định dự án đầu tư cần chú ý tới một số vấn đề sau:  

4.1. Hệ thống chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư. 

     - Hệ thống chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư phải có mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau để phản ánh hiệu quả dự án được toàn diện, chính xác. Các chỉ 

tiêu thẩm định hầu hết được xây dựng, tính toán từ các thành phần liên 

quan đến các dòng lợi ích và chi phí của dự án. Hiệu quả của dự án là kết 

quả của sự so sánh giữa lợi ích và chi phí. Do vậy, xác định chính xác lợi 
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ích và chi phí trong mỗi trường hợp mới đánh giá đúng hiệu quả của dự án 

đầu tư. Khi xác định lợi ích và chi phí cần phải xác định lợi ích và chi phí 

phát sinh từ các lợi ích và chi phí chung đến các lợi ích và chi phí riêng 

của từng loại dự án đặc thù. 

     - Việc xây dựng và tính toán các chỉ tiêu có một nền tảng toán học chặt 

chẽ và phong phú. Nhưng ở đây, nếu quá chú trọng tới lý thuyết thì sẽ khó 

đảm bảo cho việc triển khai áp dụng trong thực tiễn vì bị giới hạn bởi 

nhiều điều kiện ( dữ liệu, thời gian, tổ chức,… ). Về cơ bản, các chỉ tiêu 

đó phải thể hiện được tính phương pháp. 

     - Việc tính toán, vận dụng các chỉ tiêu không thể không chú ý đến tính 

khả thi. Điểm chính của vấn đề là dữ liệu, các yếu tố cấu thành chỉ tiêu, 

phương pháp tính toán chỉ tiêu phải đảm bảo dựa trên cơ sở những số liệu 

có thể thu thập hoặc dự kiến được một cách tương đối chính xác trong 

thực tế. Hơn thế nữa, công ty cần phải nhạy bén trong công tác ứng dụng 

các phần mềm tính toán vào công tác phân tích, thẩm định dự án đầu tư. 

4.2. Đánh giá những thông tin mà các chỉ tiêu, phương pháp phân tích 

đem lại. 

     - Mỗi chỉ tiêu từ hệ thống chỉ tiêu thẩm định được xem xét trong dự án 

sẽ được so sánh với các chỉ tiêu chuẩn chấp nhận dự án nhất định. Tuy 

nhiên, tiêu chuẩn chấp nhận dự án ở đây cũng phụ thuộc vào điều kiện 

không gian, thời gian cụ thể và có thể thay đổi khi không gian và thời gian 

thay đổi. 

     - Kết quả thẩm định sau khi so sánh với tiêu chuẩn phải nói lên được ý 

nghĩa của từng vấn đề. Qua việc thẩm định bằng một hệ thống nhiều chỉ 

tiêu, kết luận chung, cuối cùng về dự án phải là một kết luận mang tính 

tổng hợp, khái quát, thậm chí phải nhờ vào sự cho điểm để có sự phân biệt 

tầm quan trọng khác nhau của chỉ tiêu đánh giá. Mặt khác, kết luận chung 



 

 
 76

đôi khi cũng cần có tính linh hoạt tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và sự ưu 

tiên khía cạnh nào đó của dự án. 

     - Cần nhận thức rõ ràng rằng cách đánh giá, kết luận dự án còn tuỳ 

thuộc vào loại dự án, vào chủ thể thẩm định. 

5. Chuyên môn hoá đội ngũ thẩm định. 

     Hiện nay, đội ngũ thẩm định dự án đầu tư tại công ty là rất ít, kinh 

nghiệm hầu như chưa có nhiều, hầu như không được đào tạo đúng chuyên 

môn. Chính vì thế, trong quá trình thu thập xử lý thông tin về các mặt của 

dự án còn yếu. Bảo hiểm Dầu khí nên chuyên môn hoá các khâu của quá 

trình thẩm định như: thẩm định kỹ thuật, thẩm định về tính pháp lý, thẩm 

định tài chính,…Thêm vào đó, trong công tác tuyển dụng lao động cho bộ 

phận đầu tư cần chú trọng tuyển những người có kinh nghiệm, thâm niên 

trong lĩnh vực đầu tư. 

     Trên đây là những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của hoạt động đầu tư đối với Công ty Bảo hiểm Dầu khí. Trong 

quá trình thực hiện không được tách rời mà phải thực hiện đồng bộ các 

biện pháp với sự cố gắng của bản thân công ty  và phối hợp chặt chẽ với 

các ban nghành liên quan cũng như sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thì các 

kiến nghị này mới có hiệu quả. 

     Đây chỉ là một số giải pháp và kiến nghị nằm trong tổng thể các giải 

pháp đang được tiến hành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Giữa chúng có mối liên hệ tác 

động qua lại lẫn nhau nhằm nhanh chóng nâng cao hiệu quả hoạt động đầu 

tư tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí, đáp ứng với đòi hỏi của nền kinh tế thị 

trường trong giai đoạn mới. 
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KẾT LUẬN 
     Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế xã hội, các doanh nghiệp 

bảo hiểm có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho nghành bảo 

hiểm Việt Nam. 

     Tuy nhiên, trên thị trường bảo hiểm hiện nay đang diễn ra sự cạnh 

tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp nào cũng 

muốn tồn tại và phát triển . Chính vì vậy, nếu hoạt động đầu tư đạt hiệu 

quả cao sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm và 

ngược lại hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt chất lượng tốt là nền tảng 

cho hoạt động đầu tư. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là việc làm có ý 

nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

     Trong quá trình nghiên cứu, phân tích đánh giá những mặt được và 

chưa được trong hoạt động đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí, những nguyên 

nhân khách quan và chủ quan tác động đến hiệu quả hoạt động đầu tư, em 

mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu 

tư. Những ý kiến đề xuất trong chuyên đề này chỉ là những đóng góp nhỏ 

trong tổng thể các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư. Hy vọng 

rằng những đóng góp này sẽ giúp ích phần nào cho Bảo hiểm Dầu khí 

trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. 

    Chúc cho Bảo hiểm Dầu khí luôn luôn xứng đáng là một trong những 

công ty bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước.    
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