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Trong một năm đầy biến động do căng thẳng
địa chính trị, đại dịch vẫn tiếp diễn và môi
trường kinh tế không chắc chắn, các CEO tiếp
tục đối mặt với những thách thức và cơ hội liên
tục thay đổi. Với những thay đổi chóng mặt
trong toàn ngành, chúng tôi đã khảo sát 134 
CEO bảo hiểm trong khuôn khổ Báo cáo Triển
vọng CEO của KPMG, để thu thập những hiểu
biết chuyên sâu và quan điểm của họ về ngành
và bối cảnh kinh tế trong 3 năm tới. 
. 
Các công ty bảo hiểm vẫn tiếp tục thích nghi với 
các công nghệ mới và chiến lược an ninh mạng, 
đồng thời các CEO đã xác định chính xác rủi ro 
vận hành và rủi ro công nghệ mới nổi/đột phá là 
hai mối đe dọa hàng đầu đối với sự phát triển 
của tổ chức họ trong 3 năm tới. Đây là một sự 
thay đổi so với năm 2021, khi rủi ro về thuế và 
quy định là những mối đe dọa lớn nhất. So với 
cuộc khảo sát năm 2021 của chúng tôi, các 
CEO bảo hiểm cũng bày tỏ sự lạc quan hơn về 
tăng trưởng của nền kinh tế và ngành, nhưng ít 
người cảm thấy lạc quan về triển vọng tăng 
trưởng của chính công ty họ.

Dưới đây là những gì các CEO bảo hiểm đã 
chia sẻ khi ngành này tiếp tục vận hành trong 
một thị trường luôn thay đổi không ngừng.

Laura Hay
Trưởng khối bảo hiểm toàn cầu   
KPMG International

Dựa trên quan điểm của 
1.325 CEO toàn cầu trên 11 
thị trường, Báo cáo Triển 
vọng CEO năm 2022 đưa ra 
phân tích chuyên sâu về triển 
vọng kinh doanh và kinh tế 
trong 3 năm tới. Khảo sát này 
cũng cho thấy sự thay đổi 
trong chiến lược và quan 
điểm so với ý kiến đưa ra 
trong cuộc Khảo sát nhanh 
của KPMG về triển vọng của 
CEO, được thực hiện trước 
khi xung đột Nga – Ukraine 
xảy ra.
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Trong khi 90% CEO bảo hiểm cho rằng suy thoái 
kinh tế có thể xảy ra trong 12 tháng tới, 53% cho 
rằng suy thoái kinh tế sẽ ở mức độ nhẹ và trong 
thời gian ngắn và 79% trong số các CEO đó đã có 
kế hoạch đối phó. 

Sự mệt mỏi do đại dịch, các quan ngại về quy định 
quản lý và các yếu tố kinh tế (như việc tăng lãi suất, 
lạm phát và khả năng rơi vào suy thoái kinh tế) và 
công nghệ mới nổi/đột phá là những yếu tố hàng 
đầu khi được hỏi về về mối quan tâm cấp bách 
nhất đối với tổ chức của họ hiện nay. 

Mặc dù niềm tin của các CEO bảo hiểm nhìn chung 
là cao so với tất cả các CEO được khảo sát, nhưng 
các dấu hiệu của những cơn gió ngược đang bắt 

đầu xuất hiện và họ đang chuẩn bị cho điều này 
một cách phù hợp. 

Các CEO bảo hiểm đang chuẩn bị sẵn sàng cho 
bản thân và tổ chức của họ để vượt qua những 
thách thức kinh tế và địa chính trị hiện tại, đồng 
thời khám phá cách họ có thể giảm thiểu tác 
động của suy thoái để lên kế hoạch cho sự gián 
đoạn kinh tế. Trong 6 tháng tới, 50% cho biết họ 
đang có kế hoạch đưa các hoạt động ở nước 
ngoài trở lại cấp địa phương hoặc thậm chí là nội 
bộ để đối phó với những thách thức địa chính trị. 
Cắt giảm quy mô nhân viên của mình trong thời 
gian ngắn và áp dụng biện pháp đóng băng tuyển 
dụng cũng đang hoặc sẽ được cân nhắc.

Khi ngành bảo hiểm đối phó với tình 
trạng chi phí gia tăng, sự bất ổn về 
kinh tế và chính trị toàn cầu, các luật 
và hướng dẫn quy định mới cũng 
như các mô hình hoạt động thay đổi 
nhanh chóng, khả năng thích ứng 
nhanh chóng và từ sớm đóng vai trò 
quan trọng hơn bao giờ hết. Các 
công ty bảo hiểm nên chuẩn bị cho 
những điều không chắc chắn này và 
lường trước sự thay đổi có thể sẽ 
tiếp tục.

Laura Hay
Trưởng khối bảo hiểm toàn cầu   
KPMG International

Triển vọng kinh tế

đã thực hiện hoặc có kế 
hoạch thực hiện đóng băng 
tuyển dụng trong 6 tháng tới

77%
Nguồn: Triển vọng CEO của KPMG 2022
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CEO bảo hiểm sẵn sàng cho khả năng rơi vào suy thoái

đã cân nhắc hoặc sẽ cân 
nhắc cắt giảm nhân sự 
trong 6 tháng tới

84%
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Cảm giác lạc quan
Mặc dù các CEO bảo hiểm đã sẵn sàng cho 
một cuộc suy thoái, nhiều người cũng cho biết 
họ cảm thấy lạc quan về triển vọng tăng trưởng 
trong 3 năm tới đối với nền kinh tế toàn cầu và 
ngành bảo hiểm nói chung. 72% cho biết họ 
cảm thấy tự tin hoặc rất tin tưởng về tiềm năng 
tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, tăng nhẹ 
so với mức 70% vào năm 2021. Ngoài ra, 90%
cho biết họ cảm thấy tin tưởng hoặc rất tin 
tưởng về triển vọng tăng trưởng của ngành, so 
với 84% vào năm 2021.

Giữa sự lạc quan là những bất lợi ban đầu. 
Nhiều CEO bảo hiểm bày tỏ sự tin tưởng vào 
triển vọng tăng trưởng trong ngành của họ so

với công ty của chính họ (87%). Đây là một sự thay 
đổi so với năm 2021, khi 93% CEO bảo hiểm cho 
biết họ cảm thấy lạc quan về triển vọng tăng trưởng 
của công ty mình.

Những bất ổn địa chính trị có thể sẽ tiếp tục tác 
động đến các chiến lược, với 92% CEO bảo hiểm 
ngừng hợp tác làm việc với Nga và 87% tạm dừng 
hoặc dự định tạm dừng chiến lược chuyển đổi số 
của họ. Những bất ổn này cũng đã ảnh hưởng đến 
niềm tin của các CEO về triển vọng tăng trưởng 
của công ty họ — với 87% những người được khảo 
sát bày tỏ sự tin tưởng, giảm 6% so với năm 2021.

Các chiến lược quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng trong 3 năm tới

Nguồn: Triển vọng CEO của KPMG 2022

Mặc dù không có gì ngạc nhiên khi
thấy M&A ít được chú trọng hơn
trong bối cảnh địa chính trị không ổn
định hiện nay, nhưng chúng tôi cũng
thấy được sự quan tâm và tham gia
tăng dần từ quỹ đầu tư tư nhân vào
ngành bảo hiểm.

Ram Menon
Trưởng khối bảo hiểm toàn cầu 
Tư vấn thương vụ
KPMG International

Sự gia tăng khẩu vị M&A 
Liên minh chiến lược (28%), tăng trưởng tự 
nhiên (21%) và quản lý rủi ro địa chính trị (20%)
đứng đầu danh sách các chiến lược quan trọng 
nhất của CEO bảo hiểm để đạt được các mục 
tiêu tăng trưởng trong 3 năm tới. 

Số lượng CEO bảo hiểm coi việc sáp nhập và 
mua lại (M&A) là một trong những chiến lược 
hàng đầu của họ ít hơn đáng kể so với Triển 
vọng năm 2021. Bất chấp sự sụt giảm này, 59%
CEO cho biết họ rất mong muốn M&A và công 
ty của họ có khả năng thực hiện các thương vụ 
mua lại sẽ tác động đáng kể đến hoạt động kinh 
doanh của họ. Xu hướng gia tăng hoạt động 
M&A này rõ ràng hơn trong lĩnh vực bảo hiểm, 
so với 47% trong số tất cả các CEO toàn cầu.

Liên minh chiến lược với bên thứ ba

Tăng trưởng tự nhiên

Quản lý rủi ro địa chính trị

M&A

Liên doanh

Thuê ngoài

28%
21%

20%
12%

10%
9%
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Rủi ro đối với tăng trưởng
Khi các công ty bảo hiểm tiếp tục thích ứng với các 
công nghệ mới và chiến lược an ninh mạng, rủi ro 
vận hành và rủi ro công nghệ mới nổi/đột phá được 
xác định là những rào cản lớn đối với tăng trưởng. 
Với việc tỷ lệ thất nghiệp không ổn định tiếp tục là 
một thách thức toàn cầu, rủi ro về văn hóa phi đạo 
đức nội bộ đã tăng đáng kể lên 13%, so với 1% vào 
năm 2021.

Rủi ro về thuế có thể không còn là một trong hai mối 
quan tâm hàng đầu của các CEO bảo hiểm, nhưng 
đa số nhận thấy công ty của họ vẫn đang chịu áp lực 
gia tăng do sự thay đổi của những yêu cầu về thuế.

Rủi ro đối với tăng trưởng trong 3 năm tới

Công nghệ mới nổi/đột phá

Biến đổi môi trường/khí hậu

2022

1 Rủi ro vận hành

2

3 Văn hóa phi đạo đức nội bộ

4

Rủi ro về thuế

Rủi ro trong chuỗi cung ứng 

5 Rủi ro lãi suất      

2021

1 Rủi ro pháp lý

2

3 Rủi ro ảnh hưởng uy tín/thương hiệu 

4 Công nghệ mới nổi/đột phá

5

Nguồn: Triển vọng CEO của KPMG 2022

Với tất cả chuyển đổi đã xảy ra
trong những năm qua, không có gì
ngạc nhiên khi rủi ro vận hành đang
đứng đầu bảng xếp hạng như một
rủi ro chính đối với tăng trưởng. Với
tất cả sự thay đổi và chuyển đổi, 
thách thức đối với các công ty là
tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa
tốc độ thay đổi và cải tiến, đồng
thời quản lý những rủi ro mà các
yếu tố này có thể gây ra.

Erik Bleekrode
Trưởng khối bảo hiểm
KPMG China & Asia Pacific

Trên thực tế, 77% CEO cho rằng tổ chức của
họ đang chịu thêm áp lực trước việc phải tăng
cường báo cáo về các khoản đóng góp thuế
toàn cầu của họ — và đề xuất chế độ thuế tối
thiểu toàn cầu chiếm một mối quan tâm đáng
kể đối với các mục tiêu của tổ chức họ.

Khi các CEO bảo hiểm tiếp tục thay đổi cách
họ và tổ chức của họ kinh doanh, đại đa số
(83%) nhận ra có mối liên hệ chặt chẽ giữa
niềm tin của công chúng vào một doanh
nghiệp và cách tiếp cận thuế phù hợp với các
giá trị của doanh nghiệp đó. 
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Công nghệ giúp thúc đẩy tăng trưởng
Các CEO bảo hiểm cũng đang hướng đầu tư số
vào các lĩnh vực kinh doanh thúc đẩy tăng
trưởng, với 77% CEO bảo hiểm cho biết họ đã
có sẵn chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số với
mục đích duy trì sự phù hợp và dẫn trước đối
thủ. Nhưng họ cũng nhận ra rằng quá trình tăng
tốc chuyển đổi số cần thiết trong vài năm qua đã
dẫn đến tình trạng kiệt sức — và 83% đồng ý 
rằng điều này cần được giải quyết trước khi các
CEO có thể tiếp tục hành trình chuyển đổi của
họ. Nhất quán với suy nghĩ này, ngày càng ít
hơn các CEO bảo hiểm nói rằng họ cần nhanh
chóng hơn trong việc dịch chuyển đầu tư sang 
các cơ hội số và thoái vốn ở những lĩnh vực
đang phải đối mặt với sự lỗi thời do kỹ thuật số -
72%, giảm từ 75% vào năm 2021

Chuyển đổi số đã trở nên đắt đỏ hơn trong
những năm gần đây. Điều này được phản ánh
bởi 54% doanh nghiệp được khảo sát đang đầu
tư vốn nhiều hơn vào việc mua công nghệ mới
so với phát triển kỹ năng và khả năng của lực
lượng lao động. Đây là một sự đảo ngược so 
với năm 2021, khi 49% đang đầu tư nhiều hơn
vào công nghệ mới và 51% vào lực lượng lao
động của họ.

Khi được hỏi đâu là những những rào cản hàng
đầu đối với chuyển đổi số, quyết định chọn
công nghệ phù hợp là phản hồi đứng đầu. Điều
này thể hiện ở việc 78% CEO đồng ý rằng quan
hệ đối tác là rất quan trọng để duy trì khả năng

phục hồi, sự bền bỉ và tiếp tục nhịp độ chuyển đổi
số (tăng từ 65% vào năm 2021).

Hơn bao giờ hết, đầu tư nên được ưu tiên vào
những lĩnh vực giúp thúc đẩy tăng trưởng — và có
thể làm chậm hoặc xem xét lại những nỗ lực được
xem như không quan trọng. Tại những thời điểm
không ổn định, các doanh nghiệp có thể sẽ muốn
tập trung đầu tư số vào các cơ hội có ảnh hưởng
lớn và có thể đo lường được, có nhiều khả năng hỗ
trợ các mục tiêu chiến lược của họ nhất.

Thúc đẩy chuyển đổi và nâng cao hiệu
quả bằng cách sử dụng công nghệ tại
toàn bộ các bộ phận văn phòng, từ bộ
phận Front office tiếp xúc khách hàng, 
bộ phận Middle office rà soát, quản lý
rủi ro và tài nguyên cho đến bộ phận
Back office cung cấp dịch vụ hành
chính, hỗ trợ kinh doanh khác có thể sẽ
trở nên rất quan trọng đối với các công
ty bảo hiểm khi xây dựng những tham
vọng về hệ thống vận hành trong ba
năm tới. 

Mark Longworth
Trưởng khối tư vấn bảo hiểm toàn cầu
KPMG International
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An ninh mạng
Tiếp tục phát triển những tiến bộ được củng cố bởi 
công nghệ, các CEO bảo hiểm đang nỗ lực tăng 
cường các chiến lược an ninh mạng của họ để xây 
dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên 
quan. Đại đa số đồng ý rằng một chiến lược không 
gian mạng vững chắc là rất quan trọng để đạt 
được sự tin tưởng từ các bên liên quan chủ chốt 
(82%). Hơn nữa, 84% coi bảo mật thông tin là một 
chức năng chiến lược có thể giúp họ đạt được lợi 
thế cạnh tranh. 

Kinh nghiệm đối với những thách thức của an ninh 
mạng ngày càng tăng cũng mang đến cho các CEO 
bảo hiểm một bức tranh rõ ràng hơn về mức độ chuẩn 
bị — hoặc chưa chuẩn bị — của họ. Đã có nhiều CEO 
hơn cho biết họ đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công 
mạng — 59%, tăng từ 48% vào năm 2021 và 76% nói 
rằng việc bảo vệ hệ sinh thái đối tác và chuỗi cung 
ứng của họ cũng quan trọng không kém việc xây dựng 
hệ thống phòng thủ mạng cho chính tổ chức của họ.

Những biến động địa chính trị gần đây đã làm gia 
tăng đáng kể nguy cơ các công ty thuộc mọi quy mô 
bị tấn công mạng. Sự gia tăng nhanh chóng, cũng 
như khó khăn ngày càng tăng trong việc phát hiện 
các cuộc tấn công như vậy, đòi hỏi tự động hóa và 
cải tiến trong việc xử lý các sự cố mạng.

Hơn nữa, theo các chuyên gia trong ngành, trong 
tương lai sẽ có sự gia tăng về số lượng các cuộc tấn 
công mạng cũng như mức độ phức tạp của chúng. 
Do đó, điều quan trọng đối với các CEO bảo hiểm là 
nhận ra tầm quan trọng của việc sở hữu hệ thống an 
ninh mạng vững chắc và tập trung vào việc củng cố 
khả năng của hệ thống. 

Sự chênh lệch giữa tốc độ
cải tiến công nghệ và thời
gian đào tạo lực lượng lao
động đã thúc đẩy các công
ty bảo hiểm đầu tư vào công
nghệ mới để không bị tụt lại
phía sau, thay vì xây dựng
các kỹ năng và năng lực nội
bộ. Để tiếp tục tăng trưởng
trong lĩnh vực này, các công
ty bảo hiểm cũng nên xem
xét sự cân bằng giữa việc
đầu tư vào quản trị công
nghệ mới với việc tuyển
dụng và giữ chân nhân tài
phù hợp.

Simona Scattaglia
Trưởng nhóm công nghệ
bảo hiểm toàn cầu
KPMG International
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Đẩy mạnh ảnh hưởng của ESG
Các CEO bảo hiểm ngày càng nhận thấy tầm quan 
trọng của các sáng kiến ESG, đặc biệt khi đề cập 
đến cách ESG cải thiện hiệu quả tài chính, đáp ứng 
kỳ vọng của các bên liên quan và thu hút nguồn 
nhân tài hùng hậu. Cuộc khảo sát năm nay cho thấy 
nhu cầu tăng vọt rõ rệt từ các bên liên quan — đặc 
biệt là nhân viên — đối với việc tăng tính minh bạch.

Nhiều CEO bảo hiểm đồng ý rằng các chương trình 
ESG cải thiện hiệu quả tài chính (44%), tăng từ 40%  
vào một năm trước. Các bên liên quan nội bộ và bên 
ngoài đang ngày càng đòi hỏi các tổ chức những tiết 
lộ chi tiết hơn và phương pháp tiếp cận chủ động để 
tích hợp sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Trên 
thực tế, 28% CEO bảo hiểm chỉ ra rằng nhân viên 
và nhân viên mới đang yêu cầu tính minh bạch và 
báo cáo ESG nhiều hơn. Đây là mức tăng đáng kể 
so với mức 3% vào năm 2021. 

Các CEO ngày càng hiểu rằng các doanh nghiệp áp 
dụng ESG có khả năng thu hút nhân tài tốt nhất, 
tăng cường Định vị giá trị nhân viên (các cam kết về 
chế độ phúc lợi, đãi ngộ doanh nghiệp có thể sử 
dụng và để chiêu mộ và giữ chân nhân tài), thu hút 
khách hàng trung thành và huy động vốn. ESG đã đi 
từ một “điều tốt đẹp” để trở thành một “phần không 
thể thiếu” đối với thành công tài chính dài hạn. 
• 59% CEO bảo hiểm nhận thấy nhu cầu của các

bên liên quan về việc tăng cường tính minh
bạch và báo cáo các vấn đề ESG đang tăng lên
đáng kể (tăng từ mức 48% vào tháng 8 năm
2021). 

• 81% cho rằng hoạt động giám sát của các bên liên
quan đối với các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục tăng
nhanh (tăng từ mức 60% vào tháng 8 năm 2021).

• 22% cho thấy sự hoài nghi của các bên liên quan
xoay quanh quảng cáo xanh đang gia tăng (tăng từ
12% vào tháng 8 năm 2021).

Kể từ tháng 7 năm 2021, hơn 29 công ty bảo hiểm hàng 
đầu đã đăng ký tham gia Liên minh bảo hiểm Net Zero 
do Liên hợp quốc triệu tập. Dưới quy định của liên minh 
này, các công ty bảo hiểm đã cam kết chuyển đổi tất cả 
các phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành 
(Phạm vi 1, 2 và 3) từ danh mục bảo hiểm và tái bảo 
hiểm của họ về mức 0 ròng (net zero) vào năm 2050.

Trong Triển vọng CEO, các CEO bảo hiểm đã nêu bật 
những rào cản lớn nhất của họ trong việc đạt được mức 
0 ròng (net zero):

• 28% cảm thấy ngành bảo hiểm đang thiếu chuyên 
gia sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến 
tính bền vững.

• 23% xem việc thiếu sự quản trị/kiểm soát nội bộ 
để đưa vận hành đến trạng thái mức 0 ròng (net 
zero) là một rào cản.

• 22% nhấn mạnh sự phức tạp của việc khử cacbon 
trong chuỗi cung ứng như một chướng ngại lớn đối 
với việc đạt được mục tiêu mức 0 ròng  (net zero) 
của họ.

Hầu hết các công ty bảo hiểm đã 
thực hiện tốt việc xác định và 
định lượng phát thải trong vận 
hành và chuỗi giá trị của họ, tuy 
nhiên vẫn cần nhiều nỗ lực hơn 
để triển khai các quy trình mới 
này phù hợp với năng lực tài 
chính của công ty. Điều này đã 
dẫn đến một loạt các thay đổi 
trong vận hành giúp giảm lượng 
khí thải toàn ngành.

Roger Jackson
Trưởng nhóm bảo hiểm ESG toàn cầu  
KPMG International
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30% CEO bảo hiểm cho biết việc đưa ra 
một câu chuyện ESG hấp dẫn là thách thức 
lớn nhất của họ trong việc truyền đạt hiệu 
suất ESG cho các bên liên quan. Thách 
thức này bao gồm việc đáp ứng nhu cầu 
báo cáo ESG của các nhà đầu tư và các 
bên liên quan khác nhau, cũng như sự thiếu 
chặt chẽ trong chính tổ chức của họ đối với 
việc báo cáo về hiệu suất ESG. Tuy nhiên, 
đầu tư vào các công cụ như đo lường và 
quản trị ESG đang tăng lên — 64% CEO 
bảo hiểm đã cam kết phân bổ hơn 6%
doanh thu để giúp tổ chức của họ bền vững 
hơn. 49% trong số họ nói rằng sẽ đầu tư từ 
6 đến 10 phần trăm doanh thu. Con số này 
tăng gần gấp đôi so với năm 2021, khi 25% 
CEO bảo hiểm đã nói như vậy.

Những yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh chiến lược ESG của tổ chức

Chủ động tiếp cận hơn đối với các 
vấn đề xã hội, chẳng hạn như tăng 
cường đầu tư vào mức lương sinh 
hoạt tối thiểu, quyền con người và 
“just transition” – Quá trình xanh 
hóa nền kinh tế theo cách công 
bằng và dành cho tất cả mọi người, 
tạo ra cơ hội việc làm tử tế và 
không để ai lại phía sau

34%
Tăng cường đo lường và quản 
trị để xây dựng cách tiếp cận 
ESG mạnh mẽ và minh bạch hơn

25%
Mang lại sự bình đẳng giới tốt 
hơn trong cấp lãnh đạo và giải 
quyết các vấn đề về giới bao 
gồm khoảng cách lương

21% 20%
Thực hiện chiến lược mức 0 
ròng và/hoặc đo lường và hành 
động dựa trên lượng khí thải 
carbon của công ty

ESG đã dần trở nên bắt buộc trong kinh doanh. Tương 
tự như Rome không thể được xây dựng trong vòng một 
ngày, ESG là một hành trình vẫn tiếp diễn. Một chiến 
lược ESG mạnh và nhất quán có thể giúp một tổ chức 
nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Việc trì hoãn 
các chương trình ESG quan trọng có thể khiến doanh 
nghiệp bị động thay vì chủ động và cuối cùng dẫn đến 
phát sinh chi phí lớn hơn cho doanh nghiệp và khách 
hàng. Thay vì vậy, các công ty bảo hiểm có thể dẫn đầu 
với sự minh bạch, khả năng phục hồi và tính bền vững 
cao hơn. 

Đẩy nhanh tiến độ IDE
Trên tất cả các ngành nghề, hòa nhập, đa dạng và công 
bằng (IDE) liên hệ khá rộng rãi và hài hòa với nhau, tuy 
nhiên ngày càng có nhiều sự lo ngại về tốc độ tiến triển. 

Đầu tiên, 74% CEO bảo hiểm cho rằng IDE đang 
tiến triển quá chậm trong môi trường kinh doanh và 
74% cũng cho rằng việc xem xét kỹ lưỡng hiệu suất 
của IDE sẽ tiếp tục tăng trong 3 năm tới. Nhận thức 
chính là chìa khóa và các CEO đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp thúc đẩy các chương trình của 
IDE trong những năm tới.

78% CEO bảo hiểm cho rằng họ có trách nhiệm 
thúc đẩy tính di động xã hội tốt hơn trong tổ chức 
của mình, điều này liên quan đến cách cấu trúc và 
kêu gọi người tham gia vào tổ chức — nghĩa là 
doanh nghiệp phải đầu tư vào con người theo một 
cách mới.
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Khả năng phục hồi của lực lượng lao động

Laura Hay
Trưởng khối bảo hiểm toàn cầu
KPMG International

Khi xem xét cách họ hỗ trợ và thu hút nhân tài, các
CEO bảo hiểm đang tập trung nhiều hơn vào công
nghệ và Định vị giá trị nhân viên của tổ chức. Mặc
dù đang xem xét giảm số lượng nhân viên trong 6 
tháng tới, nhưng các CEO bảo hiểm tích cực hơn
trong dài hạn - 87% cho biết họ đang có kế hoạch
tăng quy mô lực lượng lao động trong 3 năm tới.

Ngoài ra, 24% cho biết Định vị giá trị nhân viên để
thu hút và giữ chân nhân tài là ưu tiên hàng đầu
của họ để đạt được các mục tiêu tăng trưởng
trong 3 năm. Gần 3/4 CEO ngành bảo hiểm (74%) 
đồng ý rằng việc giữ chân nhân tài trước áp lực
lạm phát/chi phí sinh hoạt gia tăng là ưu tiên hàng
đầu. Với tình trạng thiếu hụt lao động đang diễn
ra, các công ty nên làm mọi thứ có thể để giữ
chân nhân tài đồng thời giải quyết các vấn đề thực
tế về kinh tế, cạnh tranh và nhân khẩu học.

Quan điểm đang phát triển về
cách thức làm việc
Làm việc kết hợp/làm việc từ xa đã có tác động
tích cực đến việc tuyển dụng, cộng tác và đầu tư
công nghệ trong 2 năm qua — nhưng gần một nửa
số CEO bảo hiểm (49%) xem văn phòng là môi
trường làm việc tốt nhất của công ty trong 3 năm tới. 
Điều này có thể gây khó khăn cho việc thu hút nhân
viên, vì nhiều người coi mô hình kết hợp hoặc làm
việc tại nhà sẽ tốt hơn cho họ. Đưa ra quyết định thu
hẹp quy mô hoặc đưa nhân viên trở lại văn phòng
làm việc toàn thời gian trong ngắn hạn có thể gây
ra những hậu quả đáng kể về lâu dài.

Do đó, các tổ chức nên đặt mục tiêu tập trung
vào nhân viên nhiều hơn, tích cực lắng nghe và
chia sẻ giao tiếp đồng cảm để giải quyết tỷ lệ
nhân viên rời công ty ngày càng tăng và áp
dụng công nghệ mới tại nơi làm việc để làm
việc trong một môi trường kết hợp liền mạch và
thuận tiện. Các CEO bảo hiểm cần đảm bảo
rằng nhân viên của họ có những tương tác có
mục đích khi họ ở trong văn phòng, và bây giờ
là lúc để thử nghiệm và xem những gì đem lại
hiệu quả tốt nhất khi xác định cấu trúc làm việc
tối ưu trong dài hạn.

Trong quá trình tiếp tục phục hồi
sau đại dịch, nhân viên cần được
truyền cảm hứng từ các nhà lãnh
đạo và chiến lược có sức thuyết
phụccủa công ty. Tất cả đều cần
thích nghi, học hỏi và phát triển để
tận dụng tối đa các cơ hội mà số
hóa mang lại. Các CEO đang tìm
kiếm sự cân bằng phù hợp và tôi tin 
rằng đây sẽ là yếu tố thành công
riêng biệt cho các công ty trong việc
thu hút nhân tài trong những năm
tới. 
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CEO hình dung môi trường làm việc tương lai 
cho nhân viên công ty

Nguồn: Triển vọng CEO của KPMG 2022
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Triển vọng CEO của KPMG 2022 nêu bật sự lạc quan dài hạn của các CEO bất chấp những thách thức ngắn hạn do những lo ngại về địa chính trị và khả năng 
suy thoái kinh tế mang lại. Đã sẵn sàng để vượt qua những khó khăn kinh tế, các CEO tự tin vào khả năng phục hồi và triển vọng tăng trưởng của công ty mình.

Khi các CEO bảo hiểm chuẩn bị sẵn sàng cho tổ chức của họ trước khả năng rơi vào suy thoái dự kiến, dưới đây là một số bước họ có thể thực hiện nhằm đảm 
bảo khả năng phục hồi:

Công nghệ

• Mang con người và công nghệ đến với nhau: Các tổ chức đã đầu tư rất nhiều vào chuyển đổi số nên họ cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều áp dụng 
và tận dụng được tiềm năng tối đa của những công nghệ này.

• Đánh giá hệ thống và nền tảng công nghệ hiện tại: Các công ty bảo hiểm nên đánh giá xem kiến trúc và nền tảng công nghệ hiện tại của họ có phù hợp 
với mục đích hay không và quyết định xem họ có nên thích ứng, điều chỉnh, tạo giao diện hoặc bản sao kỹ thuật số hay thay thế và tái tạo nền tảng cho các 
hệ thống hiện tại để phù hợp hơn với nhu cầu trong tương lai.

• Làm việc với các đối tác để thúc đẩy giá trị: Với việc các CEO ngày càng quan tâm đến quan hệ đối tác, việc xác định, tích hợp và quản lý các bên thứ 
ba một cách hiệu quả có thể giúp tăng tốc độ tiếp cận thị trường, giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và bổ sung những lỗ hổng về năng lực trong việc thực hiện 
lời hứa với khách hàng. Thúc đẩy cải tiến mở rộng bằng cách tương tác chặt chẽ với các nền tảng kỹ thuật số, hệ sinh thái và công ty khởi nghiệp. Những 
quan hệ đối tác này sẽ đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ chính cho các chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp.

• Đến gần hơn với khách hàng: Việc sắp xếp các trải nghiệm khách hàng hấp dẫn đòi hỏi các công ty phải bắt đầu với khách hàng và làm việc/phụng sự 
ngược lại, dùng góc nhìn từ ngoài vào trong để thiết kế ngược và định hình trải nghiệm phù hợp; sau đó, họ nên áp dụng góc nhìn từ trong ra ngoài để 
xác định cách thức cung cấp trải nghiệm.

• Xem an ninh mạng như một chức năng chiến lược: An ninh mạng ngày càng không chỉ là vấn đề CNTT; đó là sự bắt buộc trong hoạt động kinh doanh 
cơ bản. Sự gia tăng theo cấp số nhân của các cuộc tấn công mạng, cùng với khó khăn trong việc phát hiện một cuộc tấn công kịp thời, đòi hỏi tự động hóa 
và đổi mới trong việc xử lý các sự cố mạng.

Những ưu tiên của CEO bảo hiểm
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Nhân tài
• Thử nghiệm các cách thức làm việc: Khi các tổ chức triển khai kế hoạch quay trở lại văn phòng, điều quan trọng đối với các CEO là phát triển cấu trúc

làm việc phù hợp với nhân viên của họ. Đây là lúc thử nghiệm và xem cách thức đem lại hiệu quả tốt nhất. Lắng nghe tích cực, giao tiếp đồng cảm và
cam kết tìm kiếm sự cân bằng phù hợp trong thời gian dài sẽ là yếu tố trọng điểm.

• Đưa ra câu chuyện về ESG của bạn: Cách tiếp cận ESG ngày càng được coi là điểm khác biệt của một doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân nhân
tài. Với nhiều CEO đang gặp khó khăn trong việc kể một câu chuyện ESG hấp dẫn, họ cần phải trình bày rõ ràng cho các bên liên quan về các bước họ
đang thực hiện để giải quyết ESG trong tổ chức của mình.

• Xây dựng, không chạy theo: Các tổ chức và nhân viên của họ đang thay đổi và các nhà lãnh đạo cần tái tạo lại lực lượng lao động. Những cuốn sách
cũ về quản lý nhân tài đã lỗi thời và việc vẫn chưa có những cuốn sách mới để thay thế chúng là một thách thức. Con đường phía trước liên quan đến
các chiến lược bao gồm tái tạo lực lượng lao động, tập trung vào khía cạnh xã hội của ESG, tận dụng phân tích và thiết kế chương trình đào tạo phát
triển nhân tài.

ESG
• Để ESG hiện hữu trong tất cả các khía cạnh của tổ chức: Quản lý và điều hành ESG có thể sẽ cần phải trở thành một phần của chiến lược kinh doanh

thông thường. Các CEO nên đảm bảo rằng nó được đưa vào tham vọng và tầm nhìn tài chính của tổ chức họ.

• Nhận biết sự ảnh hưởng của ESG đối với hiệu quả tài chính: ESG đã trở thành một phần không thể thiếu đối với thành công tài chính dài hạn. Các
CEO ngày càng đồng ý rằng các chương trình ESG cải thiện hiệu quả tài chính, bao gồm khả năng thu hút nhân tài, củng cố Định vị giá trị nhân viên, thu
hút khách hàng trung thành và huy động vốn.

• Đầu tư vào công nghệ thời gian thực: CEO nên giám sát sâu hơn chuỗi cung ứng của họ (ví dụ ở cấp độ thứ ba và thứ tư). Các nhà lãnh đạo chuỗi cung
ứng toàn cầu đang bắt đầu tăng gấp đôi đầu tư vào công nghệ — bao gồm phân tích toàn diện, theo thời gian thực — để xác định nơi tồn tại các vấn đề và
cải thiện khả năng hiển thị trên toàn bộ chuỗi giá trị.

• Dẫn đầu về IDE: Các CEO có thể đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc lãnh đạo và thúc đẩy chương trình của IDE trong những năm tới. Điều quan
trọng là phải bình thường hóa và tạo ra văn hóa IDE trong các tổ chức để thu hút và giữ chân nhân viên mới.
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