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NGHI£N CøU VËN DôNG PH¦¥NG PH¸P CHØ Sè
TRONG B¶O HIÓM N¤NG NGHIÖP VIÖT NAM
Apply the Index Insurance Method for Vietnam Agricultural Insurance
Nguyễn Tuấn Sơn
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, do
điều kiện khí hậu bất thuận nên nông dân gặp nhiều trở ngại và rủi ro trong sản xuất. Nhiều khi những rủi
ro do thiên nhiên mang lại chính là nguyên nhân của vòng xoáy đói nghèo. Để giúp nông dân vượt qua
những khó khăn và rủi ro trong sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy
nhiên, do chi phí giao dịch cao của việc bán bảo hiểm và đánh giá tổn thất, do rủi ro về đạo đức và lựa
chọn đối nghịch của người mua bảo hiểm và do sự liên kết của các thảm họa thiên nhiên nên các công ty
bảo hiểm và tái bảo hiểm không muốn cung cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp. Phương pháp bảo hiểm
dựa vào chỉ số thời tiết mở ra triển vọng mới cho bảo hiểm nông nghiệp. Phương pháp này có nhiều ưu
thế hơn phương pháp bảo hiểm truyền thống. Nhiều nước trên thế giới đã thành công phương pháp bảo
hiểm chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp. Việt Nam có thể áp dụng phương pháp bảo hiểm theo chỉ số để
tiến hành bảo hiểm nông nghiệp như bảo hiểm lũ sớm vụ lúa hè thu muộn (lúa vụ 3) ở ĐBSCL.
Từ khóa: Bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm theo chỉ số, đồng bằng sông Cửu Long.

SUMMARY
Agriculture plays an important role in the economy of developing countries. Due to unfavorable
weather conditions, then the farmers face with many risks in production process. Shocks from natural
disasters also contribute to a cycle of poverty. In order to help small farmers overcome risks and
difficulties in production then agricultural insurance is needed. But due to (1) high transactions cost for
selling insurance policies and adjusting losses; (2) moral hazard; (3) adverse selection; and (4)
correlated loss risk then the insurance and reinsurance companies were not willing to offer the
commercial products for agricultural insurance. The new approach (weather based index insurance)
opens a new window for agricultural insurance. This approach has more advantages than the
traditional approach. Many countries have successful applied this new approach for solving
agricultural insurance in their countries. Vietnam could apply index insurance for early flooding
insurance in Mekong River Delta for summer-autumn rice season.
Key words: Index insurance, Mekong River Delta, traditional insurance.

1. §ÆT VÊN ®Ò
N«ng nghiÖp lμ mét trong hai ngμnh
s¶n xuÊt chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ n−íc ta.
N«ng nghiÖp cung cÊp l−¬ng thùc, thùc
phÈm cho tiªu dïng trong n−íc, cung cÊp
nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn vμ
n«ng s¶n hμng hãa cho xuÊt khÈu. Tuy
nhiªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹i phô thuéc
rÊt lín vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn. N−íc ta lμ
n−íc nhiÖt ®íi nªn khÝ hËu thêi tiÕt diÔn
biÕn phøc t¹p. §Æc biÖt khi diÖn tÝch rõng
gi¶m nghiªm träng th× h¹n h¸n, b·o lôt, lò
quÐt x¶y ra th−êng xuyªn vμ rÊt khã dù
®o¸n. Do nh÷ng biÕn ®éng cña l−u vùc nªn
nh÷ng n¨m gÇn ®©y n−íc lò s«ng Mª k«ng
còng diÔn biÕn hÕt søc thÊt th−êng. ChÝnh

nh÷ng ®iÒu nμy ®· g©y ra cho s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp nhiÒu tæn thÊt vμ s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp lu«n chøa ®ùng nhiÒu rñi ro.
§¶ng vμ Nhμ n−íc ta, cïng víi sù gióp
®ì cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ®· vμ ®ang cã
nhiÒu ch−¬ng tr×nh nh»m h¹n chÕ t¸c
®éng xÊu do ®iÒu kiÖn tù nhiªn mang l¹i
cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Gi¶i ph¸p chñ
®éng, ch¾c ch¾n phßng ngõa rñi ro do
thiªn tai, dÞch bÖnh x¶y ra ®èi víi s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp lμ thùc hiÖn b¶o hiÓm c©y
trång, vËt nu«i cho c¸c hé n«ng d©n. Tuy
nhiªn kinh nghiÖm n−íc ta vμ c¸c n−íc
trªn thÕ giíi ®· cho thÊy r»ng b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp hÕt søc khã kh¨n, tèn kÐm,
rÊt Ýt c«ng ty b¶o hiÓm vμ t¸i b¶o hiÓm
cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm n«ng nghiÖp.
367

Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số...

Cã nhiÒu nguyªn nh©n lμm cho b¶o
hiÓm n«ng nghiÖp khã kh¨n vμ thua lç. §ã
lμ do chi phÝ qu¶n lý cao, th−êng x¶y ra sù
lùa chän ®èi nghÞch cña ng−êi mua b¶o
hiÓm ë c¸c vïng miÒn kh¸c nhau vμ rñi ro
vÒ ®¹o ®øc, còng nh− trôc lîi b¶o hiÓm
(Hazell, P. B. R, 1992). C¸c ph−¬ng ph¸p
b¶o hiÓm truyÒn thèng kh«ng ph¸t huy t¸c
dông ®èi víi b¶o hiÓm n«ng nghiÖp nªn viÖc
t×m ra mét ph−¬ng thøc tiÕp cËn míi lμ yÕu
tè quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng cña b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp. Theo kinh nghiÖm cña c¸c
n−íc trªn thÕ giíi, b¶o hiÓm theo chØ sè lμ
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi kh¾c phôc ®−îc
c¸c nh−îc ®iÓm cña b¶o hiÓm truyÒn thèng
vμ rÊt phï hîp víi b¶o hiÓm n«ng nghiÖp.
Nghiªn cøu nμy nh»m ph©n tÝch, so
s¸nh nh÷ng −u nh−îc ®iÓm cña c¸c ph−¬ng
ph¸p b¶o hiÓm n«ng nghiÖp hiÖn ®ang ¸p
dông ë ViÖt Nam vμ trªn thÕ giíi, ph©n
tÝch hiÖn tr¹ng b¶o hiÓm n«ng nghiÖp n−íc
ta, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó vËn dông
ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt
vμo thùc tiÔn n−íc ta.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU
Nghiªn cøu nμy sö dông c¸c tμi liÖu thø
cÊp ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ c¸c ph−¬ng
ph¸p b¶o hiÓm n«ng nghiÖp hiÖn nay vμ
ph©n tÝch nh÷ng kinh nghiÖm thμnh c«ng,
thÊt b¹i cña b¶o hiÓm n«ng nghiÖp trªn thÕ
giíi vμ ViÖt Nam. Ngoμi ra, chóng t«i cßn sö
dông ph−¬ng ph¸p ®èi chiÕu ®Ó ph©n tÝch so
s¸nh nh÷ng −u nh−îc ®iÓm cña c¸c ph−¬ng
ph¸p b¶o hiÓm tõ ®ã ®Ò xuÊt ph−¬ng
h−íng øng dông b¶o hiÓm theo chØ sè vμo
b¶o hiÓm n«ng nghiÖp n−íc ta.
3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU
3.1. Nh÷ng c¶n trë ®èi víi b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp
HiÖn nay trªn thÕ giíi cã 4 lo¹i h×nh
b¶o hiÓm n«ng nghiÖp, ®ã lμ (i) B¶o hiÓm
c©y trång; (ii) B¶o hiÓm rõng; (iii) B¶o hiÓm
vËt nu«i; vμ (iv) B¶o hiÓm nu«i trång thñy
s¶n. Trong c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nãi trªn
th× b¶o hiÓm c©y trång lμ phæ biÕn nhÊt.
B¶o hiÓm n«ng nghiÖp nãi chung
kh«ng ph¸t triÓn ®−îc (Ýt ra lμ ë c¸c n−íc
®ang ph¸t triÓn) lμ do nh÷ng trë ng¹i sau
®©y (Hazell, Pomareda, vμ Valdes, 1986).
a. Trë ng¹i vÒ tμi chÝnh
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B¶o hiÓm n«ng nghiÖp ®ßi hái ph¶i
®Çu t− rÊt lín d−íi h×nh thøc trî cÊp mμ
kh«ng ph¶i n−íc nμo còng ®¸p øng ®−îc.
Ch¼ng h¹n, mçi n¨m Hoa kú ®Çu t−
kho¶ng 4 tû ®«la vμo b¶o hiÓm c©y trång;
Canada 1,4 tû ®«la; T©y Ban Nha ®Çu t−
150 triÖu ®«la. Nh÷ng con sè nμy lμ qu¸
lín nÕu so s¸nh víi gi¸ trÞ s¶n l−îng n«ng
nghiÖp hμng n¨m cña nhiÒu n−íc. Trong
tæng sè tiÒn ®Çu t− nãi trªn, cã tíi h¬n 40%
®−îc trang tr¶i b»ng c¸c nguån vèn x· héi.
ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, bé phËn
d©n c− lμm n«ng nghiÖp rÊt lín vμ nãi
chung lμ rÊt nghÌo v× vËy viÖc cung cÊp tμi
chÝnh cho c¸c ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm c©y
trång gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C¸c n−íc cã
thu nhËp thÊp cã thÓ thÊy r»ng dμnh c¸c
nguån vèn tμi chÝnh cña x· héi ®Ó ®Çu t−
vμ c¸c lÜnh vùc kh¸c sÏ hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu
so víi ®Çu t− vμo b¶o hiÓm n«ng nghiÖp.
b. Trë ng¹i vÒ c¬ cÊu kinh tÕ
ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, quy m«
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th−êng rÊt nhá,
kinh tÕ hé gia ®×nh nhá lÎ, ph©n t¸n chiÕm
vÞ trÝ chñ ®¹o, lμm cho chi phÝ qu¶n lý
chiÕm tû träng rÊt lín trong phÝ b¶o hiÓm.
§ã lμ chi phÝ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, chi
phÝ marketing, chi phÝ khai th¸c b¶o hiÓm,
chi phÝ phôc vô sau khi ký hîp ®ång b¶o
hiÓm (gi¸m ®Þnh ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i, gi¶i
quyÕt båi th−êng). Chi phÝ thu thËp th«ng
tin vμ x©y dùng hÖ thèng kiÓm tra, kiÓm
so¸t nh÷ng hμnh vi tiªu cùc trong b¶o
hiÓm còng chiÕm tû lÖ rÊt lín.
c. Trë ng¹i vÒ thÞ tr−êng
ThiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra trong
n«ng nghiÖp th−êng rÊt lín v× vËy ®ßi hái
ph¶i cã thÞ tr−êng t¸i b¶o hiÓm rÊt lín ®Ó
ph©n t¸n rñi ro, trong khi ®ã th× c¸c n−íc
nghÌo rÊt khã tiÕp cËn thÞ tr−êng t¸i b¶o
hiÓm quèc tÕ, v× chi phÝ t¸i b¶o hiÓn
th−êng rÊt cao, do c¸c nhμ t¸i b¶o hiÓm
quèc tÕ rÊt e ng¹i nh÷ng tæn thÊt trong
n«ng nghiÖp. Muèn t¸i b¶o hiÓm, khèi
l−îng dÞch vô còng ph¶i ®¹t møc tèi thiÓu
cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m hiÖu qu¶ chi phÝ bá
ra (nhÊt lμ chi phÝ cè ®Þnh) vμ t¹o ®μ cho
sù ph¸t triÓn trong t−¬ng lai.
ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, m«i tr−êng
ph¸p lý còng ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn,
v× vËy ch−a æn ®Þnh vμ thiÕu tÝnh minh b¹ch,
®iÒu ®ã còng lμm cho c¸c nhμ t¸i b¶o hiÓm e
ng¹i khi tham gia vμo thÞ tr−êng t¸i b¶o hiÓm.

Nguyễn Tuấn Sơn

Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, cã thÓ
thÊy r»ng mét ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm c©y
trång muèn thμnh c«ng, ph¶i ®¸p øng ®−îc
nh÷ng yªu cÇu sau:
- Kh«ng qu¸ ®¾t tiÒn vμ ph¶i cã hiÖu qu¶,
- DÔ qu¶n lý vμ dÔ vËn hμnh (chi phÝ
qu¶n lý ph¶i chiÕm tû träng t−¬ng ®èi nhá
trong phÝ b¶o hiÓm),
- H¹n chÕ ®−îc sù lùa chän rñi ro b¶o
hiÓm (nÕu chØ nh÷ng ng−êi cã rñi ro cao
míi mua b¶o hiÓm th× sÏ kh«ng thùc hiÖn
®−îc nguyÕn t¾c sè ®«ng trong b¶o hiÓm vμ
nh− vËy sÏ kh«ng thùc hiÖn ®−îc nguyªn
t¾c chia sÎ, ph©n t¸n rñi ro),
- H¹n chÕ ®−îc viÖc ng−êi tham gia
b¶o hiÓm trôc lîi b¶o hiÓm (v× trôc lîi b¶o
hiÓm sÏ lμm t¨ng chi phÝ b¶o hiÓm),
- Rñi ro b¶o hiÓm ph¶i lμ rñi ro chung
®−îc nhiÒu ng−êi quan t©m,
- PhÝ b¶o hiÓm ph¶i phï hîp víi rñi ro
b¶o hiÓm,
- Thñ tôc chi tr¶ tiÒn båi th−êng b¶o
hiÓm ph¶i ®¬n gi¶n, b¶o ®¶m båi th−êng
nhanh chãng vμ t−¬ng ®èi hîp lý.
3.2. So s¸nh hai ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp
3.2.1. B¶o hiÓm n«ng nghiÖp truyÒn thèng
(b¶o hiÓm båi th−êng)
B¶o hiÓm n«ng nghiÖp nãi chung vμ
b¶o hiÓm c©y trång nãi riªng cã hai ph−¬ng
ph¸p tiÕn hμnh, ®ã lμ (i) Ph−¬ng ph¸p b¶o
hiÓm truyÒn thèng (b¶o hiÓm båi th−êng),
vμ (ii) Ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm theo chØ sè
(ph−¬ng ph¸p nμy míi xuÊt hiÖn trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn thÕ giíi).
B¶o hiÓm truyÒn thèng lμ b¶o hiÓm theo
nguyªn t¾c båi th−êng. §Æc tr−ng c¬ b¶n
nhÊt cña b¶o hiÓm båi th−êng lμ lÊy thiÖt
h¹i, tæn thÊt cña tõng c¸ nh©n hoÆc tõng tæ
chøc (d−íi ®©y gäi chung lμ c¸ nh©n) lμm
c¨n cø ®Ó xÐt båi th−êng. §iÒu ®ã ®ßi hái
ph¶i tiÕn hμnh gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh møc
®é thiÖt h¹i cña tõng c¸ nh©n, tiÕn hμnh båi
th−êng trªn c¬ së vμ trong ph¹m vi tæn thÊt
cña tõng c¸ nh©n (Hazell, P. B. R., C.
Pomareda, and A. Valdes, 1986).
¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ møc
båi th−êng b¸m s¸t møc ®é thiÖt h¹i cña
c¸ nh©n. H¬n n÷a, ®©y lμ ph−¬ng ph¸p b¶o
hiÓm ®· quen biÕt ®èi víi nhiÒu ng−êi tõ
tr−íc ®Õn nay.

Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nμy cßn mét
sè nh−îc ®iÓm nh−: §ßi hái ph¶i cã sè liÖu
thèng kª n¨ng suÊt c©y trång trung b×nh
nhiÒu n¨m cña tõng n«ng d©n vμ tõng lo¹i
c©y trång (mét viÖc v« cïng khã kh¨n vμ
hÇu nh− kh«ng thùc hiÖn ®−îc); Ph¶i x¸c
®Þnh møc ®é thiÖt h¹i cña tõng c¸ nh©n do
rñi ro ®−îc b¶o hiÓm vμ rñi ro kh«ng ®−îc
b¶o hiÓm g©y ra (mét viÖc v« cïng khã
kh¨n vμ tèn kÐm); B¶o hiÓm båi th−êng
dÉn ®Õn sù lùa chän rñi ro b¶o hiÓm,
kh«ng ph¸t huy ®−îc tÝnh céng ®ång vμ
ph¸t sinh rñi ro ®¹o ®øc (rñi ro vÒ ý thøc
con ng−êi), dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trôc lîi
b¶o hiÓm (khai b¸o kh«ng trung thùc møc
®é thiÖt h¹i, coi nhÑ tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc,
b¶o vÖ c©y trång sau khi mua b¶o hiÓm).
MÆc dÇu b¶o hiÓm c©y trång cã ý nghÜa
kinh tÕ, chÝnh trÞ rÊt lín nh−ng khi so s¸nh
lîi Ých víi chi phÝ th× b¶o hiÓm c©y trång
theo ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng lμ h×nh thøc
®Çu t− kh«ng hiÖu qu¶ cña x· héi.
3.2.2. Ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm n«ng nghiÖp
theo chØ sè
B¶o hiÓm theo chØ sè míi chØ xuÊt hiÖn
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m kh¾c phôc
c¸c nh−îc ®iÓm cña b¶o hiÓm truyÒn thèng.
§Æc tr−ng c¬ b¶n nhÊt cña b¶o hiÓm theo
chØ sè lμ lÊy c¸c chØ sè kh¸ch quan (®èi víi
c©y trång, ®ã lμ chØ sè thêi tiÕt) vμ møc båi
th−êng t−¬ng øng víi mçi chØ sè (quy ®Þnh
trong hîp ®ång b¶o hiÓm) lμm c¨n cø xÐt
båi th−êng (kh«ng cÇn tiÕn hμnh gi¸m ®Þnh
®Ó x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i cña tõng c¸
nh©n mua b¶o hiÓm). §Ó b¶o ®¶m båi
th−êng hîp lý, møc ®é båi th−êng ®−îc tÝnh
trªn c¬ së n¨ng suÊt b×nh qu©n nhiÒu n¨m
chung cña c¶ vïng hay tiÓu vïng sinh th¸i
(Skees, Hartell, vμ Hao, 2006).
Ph−¬ng ph¸p nμy cã møc rñi ro ®¹o ®øc
kh¸ thÊp v× c¨n cø ®Ó xÐt båi th−êng lμ chØ sè
kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vμo ý muèn vμ
hμnh vi chñ quan cña con ng−êi; Kh¶ n¨ng
lùa chän rñi ro ®Ó b¶o hiÓm còng h¹n chÕ v×
rñi ro ®−îc b¶o hiÓm lμ thêi tiÕt (lò lôt, h¹n
h¸n,…) t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ng−êi trong
vïng chø kh«ng chØ riªng ai; Chi phÝ qu¶n lý
thÊp (kh«ng cÇn ph¶i khai th¸c b¶o hiÓm
theo yªu cÇu riªng cña tõng ng−êi, kh«ng
cÇn gi¸m ®Þnh tæn thÊt do thêi tiÕt g©y ra
®èi víi tõng c¸ nh©n ng−êi mua b¶o hiÓm);
B¶o hiÓm theo chØ sè dÔ hiÓu, dÔ x¸c ®Þnh
møc båi th−êng cho tõng ng−êi mua b¶o
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hiÓm. §©y lμ lo¹i b¶o hiÓm rÊt kh¸ch quan,
kh«ng chÞu t¸c ®éng cña quyÒn lùc c¸ nh©n.
Nh−ng lo¹i b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt cßn
mét sè nh−îc ®iÓm (B¶ng 2).
3.2.3. So s¸nh hai ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp
Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y cho
thÊy, b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt cã
nhiÒu −u thÕ h¬n h¼n so víi b¶o hiÓm båi
th−êng. Nã võa kh¸ch quan, võa gi¶m chi
phÝ qu¶n lý ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ,
®ång thêi dÔ x¸c ®Þnh møc båi th−êng khi

cã thiªn tai xÈy ra. Tuy vËy nã còng cã mét
sè h¹n chÕ so víi b¶o hiÓm båi th−êng,
tr−íc hÕt do x¸c ®Þnh møc båi th−êng dùa
vμo mét chØ sè chung cho vïng hoÆc tiÓu
vïng nªn møc båi th−êng kh«ng b¸m s¸t
møc ®é thiÖt h¹i cña c¸ nh©n, nãi c¸ch
kh¸c lμ trong mét vïng nhiÒu khi ng−êi
tham gia b¶o hiÓm cã thÓ ®−îc båi th−êng
ngay c¶ khi kh«ng cã thiÖt h¹i hoÆc cã khi
hä bÞ thiÖt h¹i nh−ng kh«ng ®−îc båi
th−êng do dùa vμo chØ sè thêi tiÕt chung
cña vïng (B¶ng 2).

B¶ng 1. So s¸nh −u, nh−îc ®iÓm cña 2 ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm n«ng nghiÖp
Chỉ tiêu

Ưu điểm

Nhược điểm

Bảo hiểm truyền thống
1. Loại hình bảo hiểm quen thuộc với nhiều người
từ trước đến nay
2. Mức bồi thường bám sát mức độ thiệt hại của
cá nhân

1. Đòi hỏi số liệu thống kê năng suất cây trồng
trung bình nhiều năm của từng nông dân và
từng loại cây trồng
2. Phải xác định mức độ thiệt hại của từng cá
nhân do rủi ro được bảo hiểm và rủi ro không
được bảo hiểm gây ra
3. Dẫn đến sự lựa chọn đối nghịch trong bảo
hiểm, không phát huy được tính cộng đồng;
4. Phát sinh rủi ro đạo đức tức là rủi ro về ý thức
con người, dễ dẫn đến tình trạng trục lợi bảo
hiểm (khai báo không trung thực mức độ thiệt
hại, coi nhẹ trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây
trồng sai khi đã mua bảo hiểm).

3.3. VËn dông ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm
theo chØ sè vμo n«ng nghiÖp ViÖt Nam
3.3.1. HiÖn tr¹ng b¶o hiÓm n«ng nghiÖp
ViÖt Nam vμ sù cÇn thiÕt vËn dông ph−¬ng
ph¸p b¶o hiÓm míi
Theo Bé Tμi chÝnh, cã d−íi 1% diÖn
tÝch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc ®μn gia
sóc gia cÇm ®−îc b¶o hiÓm (Vietnamnet,
ngμy 16/11/2005). Cô thÓ n¨m 2001 chØ cã
0,19% tæng diÖn tÝch ®Êt gieo trång, 0,24%
®μn ®¹i gia sóc, 0,1% ®μn lîn vμ 0,04%
®μn gia cÇm ®−îc b¶o hiÓm.
a) B¶o ViÖt víi ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm
c©y trång
B¶o ViÖt ®· cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm
®èi víi thiÖt h¹i cña s¶n l−îng lóa tõ n¨m
1993 nh−ng dÞch vô nμy ®· bÞ ®×nh chØ
n¨m 1998 do bÞ lç mÊt 5 tû ®ång, t−¬ng
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Bảo hiểm theo chỉ số
1. Rủi ro đạo đức thấp
2. Khả năng lựa chọn rủi ro để bảo hiểm cũng
hạn chế
3. Chi phí quản lý thấp
4. Dễ hiểu, dễ xác định mức bồi thường cho
người mua bảo hiểm;
5. Khách quan, không chịu tác động của quyền
lực cá nhân
1. Phạm vi bảo hiểm bị hạn chế
2. Người tham gia bảo hiểm có thể được bồi
thường cả khi không có thiệt hại hoặc có khi bị
thiệt hại nhưng không được bồi thường
3. Khó khăn nhất là lập bản đồ các vùng rủi ro
đồng nhất
4. Cơ sở hạ tầng phải tốt để xây dựng các chỉ số
thời tiết của từng vùng rủi ro đồng nhất làm cơ
sở để doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền bồi
thường
5. Đây là phương pháp tiếp cận mới, vì vậy cần
phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,
giải thích với đối tượng mua bảo hiểm

®−¬ng víi tû lÖ th©m hôt 10% so víi phÝ
b¶o hiÓm thu ®−îc trong thêi kú cung cÊp
dÞch vô. S¶n phÈm nμy ®−îc b¸n t¹i 12
tØnh do c«ng ty lùa chän, ë c¸c ®Þa ph−¬ng
nμy öy ban nh©n d©n ph¶n øng tÝch cùc
®èi víi ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm. MÆc dï c¸c
tØnh ®−îc lùa chän ®Òu lμ tØnh s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp tiªu biÓu nh−ng diÖn tÝch
mua b¶o hiÓm chØ chiÕm mét phÇn nhá
trong tæng diÖn tÝch gieo trång. C¸c khu
vùc mua b¶o hiÓm chñ yÕu lμ nh÷ng vïng
chÞu rñi ro mÊt mïa lín nhÊt, v× vËy ®·
t¹o ra vÊn ®Ò lùa chän ®èi nghÞch nÆng nÒ
cho B¶o ViÖt. S¶n l−îng lóa gi¶m xuèng do
nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nªn c¸c
nhμ qu¶n lý rñi ro cña B¶o ViÖt gÆp khã
kh¨n trong viÖc ph©n biÖt phÇn thiÕu hôt
s¶n l−îng do qu¶n lý s¶n xuÊt kÐm (kh«ng
®−îc b¶o hiÓm) vμ phÇn thiÖt hai do c¸c
rñi ro mang l¹i (®−îc b¶o hiÓm). C¸c thiÖt

Nguyễn Tuấn Sơn

h¹i cña hé n«ng d©n liªn quan tíi phÇn chi
tr¶ b¶o hiÓm ®−îc −íc tÝnh th«ng qua n¨ng
suÊt lóa thùc tÕ. V× vËy, trong thùc tÕ
nh÷ng n«ng d©n cã n¨ng suÊt dù kiÕn thÊp
h¬n n¨ng suÊt trung b×nh cña ®Þa ph−¬ng
th−êng tham gia mua b¶o hiÓm, cßn
nh÷ng n«ng d©n cã n¨ng suÊt dù kiÕn cao
h¬n n¨ng suÊt trung b×nh th−êng kh«ng
mua b¶o hiÓm. Sù lùa chän ®èi nghÞch nμy
cuèi cïng ®· g©y ra sù sôp ®æ cho ch−¬ng
tr×nh b¶o hiÓm sö dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh
gi¸ n¨ng suÊt c©y trång lμm tiªu chÝ ®Òn
bï thiÖt h¹i. Mét nghiªn cøu kü thuËt cña
FAO (1999) ®· x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn
nh©n chñ yÕu g©y ra sù thÊt b¹i cña
ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm nμy nh− sau:
- N«ng d©n thiÕu c¸c kiÕn thøc chung
vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸nh
gi¸ thiÖt h¹i do rñi ro, quyÒn lîi vμ nghÜa
vô khi mua b¶o hiÓm;
- Nh÷ng ng−êi tham gia b¶o hiÓm
th−êng ë nh÷ng vïng cã rñi ro cao;
- Nh÷ng phóc lîi do chÝnh phñ chi tr¶
trong c¸c tr−êng hîp th¶m ho¹ thiªn nhiªn
x¶y ra ®· lμm suy yÕu c¸c ho¹t ®éng b¶o
hiÓm míi khëi x−íng;
- Sù hç trî kh«ng tho¶ ®¸ng vÒ tμi
chÝnh c¶ tõ bªn t¸i b¶o hiÓm vμ trî cÊp cña
chÝnh phñ ®· lμm h¹n chÕ kh¶ n¨ng tμi
chÝnh ®Ó chi tr¶ b¶o hiÓm cña c«ng ty.
Trong thêi kú 1997/1998, B¶o ViÖt ®·
ký hîp ®ång víi 10 tØnh thuéc vïng ®ång
b»ng s«ng Hång vμ s«ng Cöu Long ®Ó cung
cÊp dÞch vô b¶o hiÓm c©y trång cho n«ng
d©n. Ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm nμy ®· kh«ng
thμnh c«ng vμ cuèi cïng ®· bÞ chÊm døt
n¨m 2000 sau 2 n¨m ho¹t ®éng v× møc lç
nÆng nÒ vμ B¶o ViÖt ®· kh«ng cßn mét
ho¹t ®éng nμo cã ý nghÜa trªn thÞ tr−êng
b¶o hiÓm n«ng nghiÖp (FAO, 1999).
b) Kinh nghiÖm vÒ b¶o hiÓm vËt nu«i
t¹i ViÖt Nam
(b1) Ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm vËt nu«i
cña B¶o ViÖt
N¨m 1982, B¶o ViÖt giíi thiÖu ch−¬ng
tr×nh b¶o hiÓm vËt nu«i t¹i c¸c tØnh Hμ
T©y, Hoμ B×nh, Hμ Nam, Nam §Þnh, Ninh
B×nh vμ Thanh Ho¸. B¶o hiÓm ®−îc b¸n
th«ng qua c¸c hîp t¸c x· vμ hä còng lμ ®¬n
vÞ thu phÝ b¶o hiÓm cho c«ng ty. Tuy nhiªn
do khu vùc n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®−îc t¸i
cÊu tróc vμo n¨m 1986, dÉn ®Õn sù thay
thÕ m« h×nh hîp t¸c x· b»ng c¸c hé n«ng
d©n quy m« nhá. PhÝ b¶o hiÓm ®−îc t¨ng

lªn ®Ó bï ®¾p cho chi phÝ giao dÞch t¨ng
lªn do sù thay ®æi nμy. Do kh«ng cã sù trî
gióp cña c¸c hîp t¸c x·, nhu cÇu b¶o hiÓm
gi¶m xuèng râ rÖt vμ chØ nh÷ng n«ng d©n
cã møc ®é rñi ro cao h¬n míi quan t©m ®Õn
viÖc mua b¶o hiÓm. V× vËy, tæng sè tiÒn båi
th−êng b¶o hiÓm cao h¬n rÊt nhiÒu so víi
doanh thu tõ phÝ b¶o hiÓm nªn ch−¬ng
tr×nh b¶o hiÓm vËt nu«i cña B¶o ViÖt
kh«ng thÓ tù bÒn v÷ng ®−îc (FAO, 1999).
(b2) Ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm vËt nu«i ë
C«ng ty bß s÷a Méc Ch©u
C«ng ty bß s÷a Méc Ch©u thùc hiÖn
ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm vËt nu«i ®Çu tiªn
vμo n¨m 1993 víi sù trî gióp cña B¶o ViÖt.
B¶o hiÓm sÏ ®Òn bï cho n«ng d©n nÕu bß
s÷a bÞ chÕt do dÞch bÖnh hoÆc do tai n¹n.
N«ng d©n chi tr¶ phÝ b¶o hiÓm b»ng 10%
gi¸ trÞ vËt nu«i (kho¶ng 100 ngμn/con bß)
vμ sÏ nhËn ®−îc 700 ngμn nÕu yªu cÇu
nhËn b¶o hiÓm lμ tháa ®¸ng. Ch−¬ng tr×nh
b¶o hiÓm vËt nu«i nμy chÊm døt n¨m 1995
do c¸c yªu cÇu ®Òn bï qu¸ cao xuÊt ph¸t
tõ “rñi ro ®¹o ®øc vμ lùa chän ®èi nghÞch
®· n»m ngoμi tÇm kiÓm so¸t” (FAO, 1999).
(b3) Ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm cña tËp
®oμn GROUPAMA (Ph¸p)
Groupama lμ C«ng ty b¶o hiÓm cña
Ph¸p b¾t ®Çu ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam n¨m
2001 vμ lμ tæ chøc duy nhÊt cung cÊp dÞch
vô b¶o hiÓm n«ng nghiÖp t¹i ViÖt Nam tõ
sau n¨m 2001. Groupama ho¹t ®éng chñ
yÕu t¹i c¸c tØnh vïng ®ång b»ng s«ng Cöu
Long, cung cÊp b¶o hiÓm cho vËt nu«i, tμi
s¶n vμ b¶o hiÓm th−¬ng tËt. C«ng ty cã
kho¶ng 2000 kh¸ch hμng mua b¶o hiÓm
cho gia sóc, gia cÇm ®Ó chèng l¹i tai n¹n
vμ bÖnh tËt. BÖnh tËt chiÕm phÇn chñ yÕu
trong c¸c yªu cÇu båi th−êng b¶o hiÓm.
§Õn n¨m 2003, tû lÖ båi th−êng b¶o hiÓm
gÊp ®«i doanh thu tõ phÝ b¶o hiÓm, tøc lμ
thua lç 100%. Groupama còng ®· thö
nghiÖm cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm ®èi víi
c¸c ho¹t ®éng nu«i trång thñy s¶n, chñ yÕu
lμ nu«i t«m. Tuy nhiªn, C«ng ty ®· chÊm
døt cung cÊp dÞch vô nμy sau mét c¬n b·o
g©y ra thiÖt h¹i nÆng nÒ. §Õn n¨m 2005
c«ng ty t¹m thêi ho·n viÖc thùc hiÖn b¶o
hiÓm n«ng nghiÖp sau 3 n¨m thua lç nÆng
nÒ (Vietnamnet, 17/1/2005).
3.3.2. §Ò xuÊt vËn dông ph−¬ng ph¸p
b¶o hiÓm chØ sè vμo n«ng nghiÖpViÖt Nam
B¶o hiÓm n«ng nghiÖp ®· tõng ®−îc
tiÕn hμnh ë n−íc ta theo ph−¬ng ph¸p b¶o
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Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số...

hiÓm båi th−êng nh−ng kh«ng thμnh c«ng
v× nhiÒu lý do nh− sù hiÓu biÕt cña nh©n
d©n vÒ b¶o hiÓm n«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ,
ng−êi d©n cßn nghÌo trong khi phÝ b¶o
hiÓm l¹i qu¸ cao vμ viÖc ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i
riªng cña tõng hé n«ng d©n qu¸ phøc t¹p,
tèn kÐm vμ Èn chøa nhiÒu tiªu cùc.
B¶o hiÓm n«ng nghiÖp nãi chung vμ
b¶o hiÓm c©y trång nãi riªng lμ hÕt søc cÇn
thiÕt. Tuy nhiªn, ®Ó thμnh c«ng cÇn cã
nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nh− sau:
- Sè liÖu thèng kª cÇn cho b¶o hiÓm ph¶i
®¸ng tin cËy (®©y lμ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n ë
n−íc ta).
- Chi phÝ qu¶n lý kh«ng ®−îc qu¸ cao,
rñi ro ®¹o ®øc vμ sù lùa chän ®èi nghÞch
ph¶i ®−îc h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt, viÖc
lùa chän rñi ro ®Ó tiÕn hμnh b¶o hiÓm ph¶i
hîp lý (kh«ng thÓ b¶o hiÓm nhiÒu rñi ro
cïng mét lóc, kh«ng thÓ b¶o hiÓm nh÷ng
rñi ro x¶y ra th−êng xuyªn vμ nh÷ng rñi
ro mang tÝnh th¶m ho¹ t¸c ®éng ®Õn toμn
x· héi hoÆc nh÷ng vïng réng lín…).
- PhÝ b¶o hiÓm kh«ng thÓ qu¸ ®¾t.
- N©ng cao d©n trÝ vÒ b¶o hiÓm n«ng
nghiÖp vμ b¶o hiÓm c©y trång.
Nh−îc ®iÓm lín nhÊt cña b¶o hiÓm
theo chØ sè lμ ng−êi tham gia b¶o hiÓm cã
thÓ ®−îc båi th−êng ngay c¶ khi kh«ng cã
thiÖt h¹i. §iÒu nμy tr¸i víi nguyªn t¾c båi
th−êng trong b¶o hiÓm, chØ båi th−êng khi
cã thiÖt h¹i do rñi ro ®−îc b¶o hiÓm g©y ra
vμ båi th−êng thiÖt h¹i thùc tÕ trong ph¹m
vi sè tiÒn b¶o hiÓm. Còng cã thÓ x¶y ra
tr−êng hîp ng−êi tham gia b¶o hiÓm bÞ
thiÖt h¹i nh−ng kh«ng ®−îc båi th−êng do
chØ sè thêi tiÕt ¸p dông chung cho toμn
vïng nªn nÕu chØ sè thêi tiÕt cña vïng
ch−a ®¹t ®Õn møc ®Ó ®−îc båi th−êng th×
nh÷ng ng−êi bÞ thiÖt h¹i trong vïng ®ã
vÉn kh«ng ®−îc båi th−êng (Skees, J. R.,
P. B. R. Hazell, and M. Miranda, 1999).
* Cã 3 c¸ch ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nμy:
Thø nhÊt: G¾n b¶o hiÓm chØ sè thêi tiÕt
víi tÝn dông ng©n hμng. Ng©n hμng cã thÓ
mua b¶o hiÓm chØ sè thêi tiÕt ®Ó võa b¶o vÖ
c¸c kho¶n tÝn dông cung cÊp cho n«ng d©n,
võa båi th−êng thiÖt h¹i c©y trång cho n«ng
d©n lμ kh¸ch hμng cña m×nh. PhÝ b¶o hiÓm
tÝnh thªm vμo l·i suÊt tÝn dông. Khi thiªn
tai ®−îc b¶o hiÓm x¶y ra, ng©n hμng ®−îc
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båi th−êng theo chØ sè thêi tiÕt sÏ trÝch ra
mét phÇn ®Ó båi th−êng thiÖt h¹i cho n«ng
d©n theo nguyªn t¾c båi th−êng;
Thø hai: Dïng hîp ®ång b¶o hiÓm chØ
sè thêi tiÕt lμm c«ng cô t¸i b¶o hiÓm ®Ó
b¶o vÖ c¸c c«ng ty t− nh©n b¸n c¸c s¶n
phÈm b¶o hiÓm båi th−êng theo yªu cÇu
riªng cña c¸c hé n«ng d©n;
Thø ba: C¸c hé n«ng d©n phèi hîp víi
nhau mua b¶o hiÓm chØ sè thêi tiÕt. TiÒn
båi th−êng thu ®−îc tõ b¶o hiÓm chØ sè sÏ
®−îc t¸i ph©n phèi trong nhãm hé n«ng d©n
theo nguyªn t¾c båi th−êng (tû lÖ víi thiÖt
h¹i thùc tÕ cña tõng hé).
§Ó tiÕn hμnh b¶o hiÓm chóng ta chia
c¸c rñi ro ra lμm ba cÊp ®é kh¸c nhau vμ
b¶o hiÓm n«ng nghiÖp chØ tiÕn hμnh b¶o
hiÓm nh÷ng rñi ro cÊp ®é trung b×nh cã
møc ®é tæn thÊt g©y ra kh«ng qu¸ lín vμ
tÇn suÊt x¶y ra còng kh«ng cao (mÊy n¨m
thËm chÝ hμng chôc n¨m míi x¶y ra mét
lÇn). §èi víi nh÷ng rñi ro nhá, tæn thÊt
kh«ng lín nh−ng tÇn suÊt x¶y ra rÊt cao
(x¶y ra mét c¸ch th−êng xuyªn) th× ng−êi
s¶n xuÊt cã thÓ kh¾c phôc vμ v−ît qua ®−îc
mμ kh«ng cÇn cã sù hç trî cña b¶o hiÓm
can thiÖp. Cßn víi nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt
nghiªm träng dï tÇn suÊt x¶y ra rÊt thÊp
nh−ng cã tæn thÊt rÊt lín t¸c ®éng ®Õn toμn
x· héi th× c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng kh«ng
cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm mμ ®ßi hái Nhμ
n−íc vμ toμn x· héi ph¶i chung tay kh¾c
phôc (sö dông quü phßng chèng thiªn tai,
quü cøu trî x· héi, kªu goi nh©n d©n trong
n−íc vμ céng ®ång quèc tÕ gióp ®ì).
§ång b»ng s«ng Cöu Long (§BSCL)
n¨m nμo còng xÈy lò lôt g©y thiÖt h¹i cho
s¶n xuÊt vμ ®êi sèng nh−ng lò lôt còng lμ
nguån t¸i t¹o ®é ph× nhiªu cña ®Êt vμ lμ
nguån lîi cho nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû s¶n.
§Ó h¹n chÕ thiÖt h¹i do lò lôt g©y ra,
n«ng d©n ®· thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c:
Vô lóa hÌ thu muén (lóa vô 3) hä gieo cÊy
sím h¬n ®Ó cã thÓ thu ho¹ch tr−íc mïa lò.
Tuy nhiªn, nÕu lò vÒ sím h¬n th−êng lÖ (lò
sím) vÉn g©y ra thiÖt h¹i lín cho bμ con
n«ng d©n v× ch−a kÞp thu ho¹ch.
Nh− vËy, ®èi víi §BSCL kh«ng thÓ
b¶o hiÓm lò lôt nãi chung v× lò ë §BSCL
xÈy ra hμng n¨m, chØ cã thÓ b¶o hiÓm lò sím
(trong kho¶ng tõ 15/6 ®Õn 15/7 hμng n¨m).
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B¶ng 2. Sè liÖu lò sím mét sè n¨m ë §ång b»ng s«ng Cöu Long
Năm
1979
1981
1985
2000

Từ 15/6 đến 30/6
282 cm
293 cm
261 cm
258 cm

Từ 15/6 đến 15/7
282 cm
293 cm
261 cm
219 cm

Nguồn: Số liệu của trạm khí tượng thủy văn Tân Châu (Đồng Tháp)

Trªn c¬ së sè liÖu thèng kª lò sím cña
tr¹m khÝ t−îng thñy v¨n T©n Ch©u vμ
thùc tiÔn s¶n xuÊt ë §BSCL nh÷ng n¨m
qua, cã thÓ thÊy r»ng:
- NÕu mùc n−íc lò trªn s«ng TiÒn tõ 250
cm trë xuèng g©y thiÖt h¹i kh«ng lín, bμ con
n«ng d©n cã thÓ tù g¸nh chÞu vμ kh¾c phôc
®−îc mμ kh«ng cÇn b¶o hiÓm n«ng nghiÖp.
- NÕu mùc n−íc lò tõ 250cm ®Õn 350cm
g©y thiÖt h¹i kh¸ lín cho lóa hÌ thu muén vμ
trong thùc tÕ 21 n¨m tõ 1979 ®Õn 2000 chØ
xÈy ra 3 lÇn (tÇn suÊt 1/7 nghÜa lμ 7 n¨m míi
xuÊt hiÖn 1 lÇn) nªn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã
thÓ cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm cho n«ng d©n.
- NÕu mùc n−íc lò trªn 350 cm g©y
thiÖt h¹i qu¸ lín ®Õn s¶n xuÊt, c¬ së h¹
tÇng vμ ®êi sèng nh©n d©n t¸c ®éng ®Õn
toμn x· héi, b¶o hiÓm sÏ kh«ng kinh tÕ v×
khi ®ã phÝ b¶o hiÓm sÏ qu¸ cao vμ ng−êi
mua khã chÊp nhËn møc phÝ nμy.
V× vËy chØ nªn b¶o hiÓm lò víi mùc
n−íc s«ng TiÒn tõ 250 - 350 cm. Møc chi
tr¶ b¶o hiÓm nh− sau: cø mçi cm mùc n−íc
v−ît qu¸ 250 cm chi tr¶ 1% sè tiÒn b¶o
hiÓm (sè tiÒn b¶o hiÓm sÏ do c¸c bªn cã
liªn quan tháa thuËn; phÝ b¶o hiÓm do
doanh nghiÖp b¶o hiÓm tÝnh to¸n trªn c¬
së ®iÒu tra t×nh h×nh thiÖt h¹i do lò g©y ra
cho tõng tiÓu vïng thuéc §BSCL).
Víi m« h×nh b¶o hiÓm theo chØ sè n−íc lò
trªn s«ng, møc båi th−êng b¶o hiÓm kh«ng

c¨n cø vμo thiÖt h¹i thùc tÕ cña tõng hé n«ng
d©n cho nªn cã thÓ cã hé n«ng d©n bÞ thiÖt h¹i
mμ vÉn kh«ng ®−îc båi th−êng (do ë chç
tròng h¬n c¸c hé n«ng d©n kh¸c ch¼ng h¹n).
§Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm nμy, chóng t«i
®Ò nghÞ kÕt hîp b¶o hiÓm theo chØ sè thêi
tiÕt víi b¶o hiÓm båi th−êng theo ph−¬ng
ph¸p truyÒn thèng (b¶o hiÓm hai cÊp).
Ng©n hμng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn
n«ng th«n trong ho¹t ®éng cho vay cña
m×nh vÉn th−êng xuyªn x¸c ®Þnh thiÖt h¹i
do lò g©y ra cho tõng hé n«ng d©n ®Ó ®−a
ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ khoanh nî hoÆc gi·n
nî, v× vËy ng©n hμng nªn ®øng ra ký hîp
®ång b¶o hiÓm båi th−êng víi tõng hé n«ng
d©n. Nh− vËy ng©n hμng sÏ ®ãng 2 vai trß:
- Trong quan hÖ víi doanh nghiÖp b¶o
hiÓm, ng©n hμng ®ãng vai trß ng−êi mua
b¶o hiÓm chØ sè thêi tiÕt ®Ó b¶o vÖ c¸c
kho¶n tÝn dông cung cÊp cho c¸c hé n«ng
d©n (trong tr−êng hîp lò sím g©y thiÖt h¹i
cho n«ng d©n, ng©n hμng kh«ng thu håi
®−îc tiÒn cho vay th× sÏ ®−îc doanh nghiÖp
b¶o hiÓm båi th−êng theo hîp ®ång b¶o
hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt).
- Trong quan hÖ víi c¸c hé n«ng d©n
vay tiÒn, ng©n hμng ®ãng vai trß doanh
nghiÖp b¶o hiÓm ký hîp ®ång b¶o hiÓm båi
th−êng víi c¸c hé n«ng d©n vay tiÒn vμ båi
th−êng cho c¸c hé n«ng d©n bÞ thiÖt h¹i v×
lò trªn c¬ së thiÖt h¹i thùc tÕ cña hä.

Các tổ chức phi chính phủ/các tổ
chức từ thiện
Mức độ
nghiêm trọng

Sự hỗ trợ của Chính phủ
Tái bảo hiểm
Bảo hiểm (bảo hiểm chỉ số thời tiết
và bảo hiểm bồi thường
Bà con nông dân tự chịu

Tần suất
tăng theo chiều
mũi tên xuống

H×nh 1. M« h×nh kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai trªn c©y trång cho n«ng d©n
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Víi vai trß ng−êi mua b¶o hiÓm, ng©n
hμng ®¸nh gi¸ rñi ro kh«ng thu håi ®−îc
nî nÕu lò vÒ sím vμ mua b¶o hiÓm chØ sè
thêi tiÕt víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm. §Õn
®©y ng©n hμng cã thÓ dõng l¹i kh«ng ký
hîp ®ång b¶o hiÓm båi th−êng víi n«ng
d©n. Sè tiÒn båi th−êng do doanh nghiÖp
b¶o hiÓm tr¶ theo hîp ®ång b¶o hiÓm ng©n
hμng sÏ dïng ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n nî
kh«ng thu håi ®−îc. Tr−êng hîp ng©n
hμng ký hîp ®ång b¶o hiÓm båi th−êng víi
n«ng d©n, ng©n hμng céng thªm phÝ b¶o
hiÓm vμo l·i suÊt tiÒn vay vμ khi n«ng d©n
bÞ thiÖt h¹i th× båi th−êng cho hä. TiÒn båi
th−êng sÏ ®−îc dïng ®Ó hoμn tr¶ sè tiÒn
n«ng d©n vay cña ng©n hμng.
§Ó b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt ®¹t
hiÖu qu¶ cao, c¸c doanh nghiÖp nªn b¸n
b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt nªn tham gia
quü hoμ ®ång rñi ro ®Ó cïng chia sÏ tr¸ch
nhiÖm, l·i dïng h−ëng, lç cïng chÞu theo
tû lÖ ®ãng gãp vμo quü. Tõ quü chung nμy
trÝch ra mét phÇn ®Ó mua t¸i b¶o hiÓm
khèng chÕ tæn thÊt cña ChÝnh phñ. ChÝnh
phñ sÏ båi th−êng phÇn thiÖt h¹i v−ît qu¸
tû lÖ 105% (hay mét tû lÖ tho¶ thuËn gi÷a
c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm vμ chÝnh phñ)
tæng sè phÝ b¶o hiÓm thu ®−îc (H×nh 1).
Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp sÏ gãp phÇn thóc ®Èy s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn, æn ®Þnh vμ
n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n ®Æc biÖt
lμ nh÷ng vïng th−êng xuyªn gÆp thiªn tai,
®ång thêi còng gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m
nghÌo, x©y dùng n«ng th«n míi ph¸t triÓn.
Víi nh÷ng −u ®iÓm c¬ b¶n ®· nªu, b¶o
hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt kh¾c phôc ®−îc
tÊt c¶ nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p tiÕp
cËn truyÒn thèng vμ ®¸p øng ®−îc tÊt c¶
yªu cÇu ®Ó mét ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm
n«ng nghiÖp cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn.

4. KÕT LUËN
X©y dùng vμ tiÕn hμnh b¶o hiÓm n«ng
nghiÖp lμ mong muèn cña ChÝnh phñ ViÖt
Nam trong nhiÒu n¨m qua. ChØ cã tiÕn hμnh
b¶o hiÓm n«ng nghiÖp ta míi chñ ®éng ch¾c
ch¾n ®èi phã víi nh÷ng diÔn biÕn bÊt th−êng
cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu vμ dÞch bÖnh
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tham gia b¶o
hiÓm n«ng nghiÖp, kh«ng chØ ng−êi n«ng
d©n cã lîi mμ chÝnh c¸c tæ chøc tμi chÝnh, c¸c
ng©n hμng còng cã lîi nh»m ®¶m b¶o ch¾c
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ch¾n thu håi ®−îc nguån vèn cho vay ®Ó tiÕp
tôc chu tr×nh kinh doanh. Trong hai ph−¬ng
ph¸p b¶o hiÓm n«ng nghiÖp, ph−¬ng ph¸p
b¶o hiÓm theo chØ sè thêi tiÕt ®¶m b¶o tÝnh
kh¸ch quan, trung thùc, lo¹i bá ®−îc rñi ro
vÒ ®¹o ®øc, sù lùa chän ®èi nghÞch vμ gi¶m
thiÓu chi phÝ qu¶n lý trong b¶o hiÓm nh»m
h¹ thÊp møc phÝ b¶o hiÓm t¹o ®iÒu kiÖn cho
sè ®«ng n«ng d©n cã thÓ tham gia b¶o hiÓm
vμ ®ång thêi c¸c tæ chøc tÝn dông còng cã thÓ
tham gia b¶o hiÓm nh»m ®¶m b¶o an toμn
nguån vèn cho vay. Kinh nghiÖm cña c¸c
n−íc cho thÊy, c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm theo
chØ sè thêi tiÕt ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn, hoμn thiÖn vμ høa hÑn mét t−¬ng lai
tèt ®Ñp cho b¶o hiÓm n«ng nghiÖp.
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