
 اطالعیه شرکت سوئیس ری:

های نوظهور را برای انجمن و صنعت بیمه/ بیمه اتکائی گزارش بازخورد جدید سوئیس ری، ریسک

 نماید بررسی می

  ،ریسک نوظهور که صنعت بیمه / بیمه اتکائی باید مراقب آنها باشند  12گزارش بازخوردی سوئیس ری

 سازد.را روشن می

  ،تجربه عظیم پولی"، "نوظهورهای بازارهای بحران"سه ریسک نوظهور با باالترین اثرات بالقوه" 

 باشند.می "شکاف اینترنتی"و

  های بشر هائی که به واسطه فعالیتزلزله"دیگر موضوعاتی که با این مهم در ارتباط هستند عبارتند از

 ."های دسته جمعیمهاجرت"و  "دهندرخ می

های های اینترنت در داخل مرزشبکه سازیمیآشفتگی بازارهای نوظهور، افزایش بو -2میالدی 5026می  52

ای هستند که در گزارش امسال سوئیس ری بدان های کلیدی شناخته شدهکشور و فشار مالی، برخی از ریسک

باشد، فرایندی که بر مبنای ابزاری جدید از می این انتشار، بر اساس فرایند بازخوردی پرداخته شده است.

گیرد و به منظور ترسیم کارشناسی مدیریت ریسک منحصر بفرد داخلی سوئیس ری صورت می دربرونسپاری 

 گیرند.های جدیدی است که در ماورای افق جای مینشان دریافت

های در ظور آن دسته از ریسکدهد، منهای نوظهور پیشنهاد میهائی را در خصوص ریسکاین گزارش، دیدگاه

های آن تابحال بطور کامل در نظر گرفته نشده است. باشد که اثر بالقوه و حوزهحال گسترش و در حال تحول می

 "گذاری و قانونی اقتصاد اشتراکیهای قیمتریسک"را در موسسات،  "بحران اعتماد"در میان اینها، این گزارش 

  سازد.را نیز روشن می "مولد توزیع انرژی"و   "دقت پزشکی"یر افزایش ، نظمبتنی بر فناوری و موضوعات

مدیریت ریسک تنها در "گوید: ، مسئول کنترل ریسک گروه سوئیس ری در این مورد می1پاتریک رافلوب

های آتی است تا بینی ریسکها در زمان کنونی نیست. مدیریت ریسک در مورد پیشخصوص مدیریت ریسک

ممکن است این بواسطه آن اطمینان حاصل نمائیم که در آینده در جایگاه مطلوبی با آنها مواجه خواهیم شد. 

های آینده هویدا سازند. این مهم بدان معنا نیست که برای کاهش ها تنها خودشان را برای نسلریسک

  دهیم. نااطمینانی و کم کردن مسئولیت آنها، امروز کاری انجام ن
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های بیمه زندگی و بیمه غیر زندگی مربوط هستند که با هدف کمک به ای به حوزهشدههای شناختهریسک

شان، رفتار بازار و پرتفوی محصوالت برای شوند تا به واسطه انطباق رفتاریبازیگران صنعت معرفی می

 سناریوهای جدید آماده شوند.

آورد تا شیوه فعالی از کاهش ریسک صورت دی، این امکان را فراهم میای از تهدیدات جهای تازهتشخیص نشانه

تر منعطف این موارد باشد تا بدین وسیلهمی از کل پذیرد و این گام مهمی در کمک به جامعه بعنوان بخشی

 د.نگرد

 ریسک نوظهور و اثر بالقوه آنها در طول زمان 52جدول: دیدگاه 

 های نوظهور و چهارچوب زمانی ریسک های نوظهور به واسطهدیدگاه ریسک

 سال 3-0

 : کماثر بالقوه : متوسطاثر بالقوه : زیاداثر بالقوه

 :مربوطهحوزه کسب و کار 

که بحران بازارهای نوظهور 

عملکردها و بازارهای مالی را 

 دهد.تحت تأثیر قرار می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار 

بحران اعتماد که عملکرد را تحت تأثیر 

 دهد.قرار می

 :مربوطهحوزه کسب و کار 

هویت دیجیتال که مسئولیت را 

 نماید.متأثر می

 : مربوطهحوزه کسب و کار 

تجربه عظیم پولی که 

را  ها و بازارهای مالیعملکرد

 دهند.تحت تأثیر قرار می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار 
 های بشر هائی که به واسطه فعالیتزلزله

دهند: رخ میاموال و مسئولیت حوزه در 

جدیدی از حفاظت  شکاف این امر آیا

 ؟ است

 :مربوطهحوزه کسب و کار 
نقل مکان که حوزه کسب و کار 

 دهد.اموال را تحت تأثیر قرار می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار   

که حوزه  های غذائیمکمل

-مسئولیت را تحت تأثیر قرار می

 دهد.

 :مربوطهحوزه کسب و کار   

 ناشی از وجود هاآلودگی اقیانوس

که مسئولیت را  هاریز پالستیک

 نماید.متأثر می



 :مربوطهحوزه کسب و کار   

های فراگیر بدون راهبر که جنبش

  دهد.اموال را تحت تأثیر قرار می

 سال 3بیش از 

 : کماثر بالقوه : متوسطاثر بالقوه : زیاداثر بالقوه

حوزه کسب و کار 

 : مربوطه

شکاف اینترنتی که 

عملکردها را متأثر 

 نماید.می

 

 : مربوطهحوزه کسب و کار 

ها را تحت های ارز دیجیتال که فعالیتریسک

 دهد.تأثیر قرار می

 

 : مربوطهحوزه کسب و کار 

مداخله بشر در طبیعت که حوزه 

کسب و کار اموال و مسئولیت را 

 کند.متأثر می

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

 که بر اموال تأثیرگذار است. توزیع انرژی ولدم

 :مربوطهحوزه کسب و کار 

که اموال و  حفاری دریائی

-مسئولیت را تحت تأثیر قرار می

 دهد.

  :مربوطهحوزه کسب و کار  

جهش ژنی که حوزه کسب و کار مسئولیت، 

 نماید.زندگی و درمان را متأثر می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

گذاری و قانونی در اقتصاد های قیمتریسک

اشتراکی که حوزه مسئولیت را تحت تأثیر قرار 

 دهد.می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

 که بر عملکرد تأثیرگذار است.های جعلی داده

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

-که عمر و سالمت را متأثر می پزشکی دقیق

 سازد.

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

بازاهای  فناوری که بر –های مالی حوزه ریسک

 عملکردها تأثیرگذار است.مالی و 

 



 :مربوطهحوزه کسب و کار  

ویژگی فعالیت شغلی که حوزه مسئولیت را تحت 

 دهد.تأثیر قرار می

 

 :مربوطهحوزه کسب و کار  

موضوع گوشت: شکایت از شرایط گوشت گاو که 

بر حوزه کسب و کار اموال و مسئولیت اثرگذار 

 است.

 

 

 سه ریسک اصلی با باالترین اثر بالقوه:

-های بینتواند ورود بازار و راهبردهای نفوذی شرکتآشفتگی در کشورهای نوظهور میبحران بازارهای مالی: 

های گری، خصوصاً در رشته اموال، رشتههای بیمهتواند منتج به زیانحتی می المللی بیمه را عقب بیاندازد

 .هاو بازرگانی شود، برای مثال، در مورد شورش اشخاص

های پولی نامتعارف های بهره منفی و سیاستهای بلند مدت نرخهنوزه، هزینه های عظیم پولی:تجربه

های بیشتری از اطمینان در بازارهای پولی منجر شوند. مزایای ناشناخته هستند، این موارد ممکن است به زیان

 شوند.د است رشد اقتصادی را ترقی بخشند، تحدید میبعی کههایی ستکوتاه مدت بعنوان سیا

-فیلتر کردن به منظور خروج اطالعات ناخواسته میافزاری تخصصی برای ، نرم3امنیت شبکهشکاف اینترنتی: 

هایی که در آنها آورد: شبکههای جهاتی را فراهم میای از شبکهباشد و نظام فناوری اطالعات جداسازی شده

های توانند تبدیل به یک واقعیت گردند. اثر بالقوه آنها شامل هزینهمیبه زودی قطع ارتباط رخ داده است 

آن سوی  درهای کسب و کار های بیمه و دیگر فعالیتهای وقفه در کسب و کار در شرکتافزایش یافته و مدل

 گردد.مرزها می

 

 مترجم: علی صادقخانی          
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