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 مقدمه

  شیدد در سیا     بینی میی  رو به افزایش است. پیش ها در سطح جهان ورشکستگی شرکتروند

درصید   اویییا افیزایش سیادنه در      8/9یافته  میزان قصدر تجاری در بازارهای تدسعه 9102

 درصد افزایش یابد. 9/0 ،9191طد  یک دهه( و در سا  

  هیایی کیه بیا     رشد اقتصادی در آمریکای شیاایی و افیزایش شیاار شیرکت     روندبا کندشدن

های تجاری مداجهند، ایا منطقه بادتریا رشید ورشکسیتگی    های ناشی از تشدید تنش  هزینه

 (.9191و  9102های  درصد به ترتیب در سا  7/0و  9/3کند   را تجربه می

 ای در شیرای    ییدات کارخانیه های بخش تد در اروپای غربی، کاهش رشد اقتصادی و چایش

دهید. از   درصید افیزایش میی    7/9های منطقیه را   محدود شدن تجارت جهانی، قصدر شرکت

 آید.  سدی دیگر عدم ثبات سیاسی نیز هاچنان عامل اصلی ریسک به شاار می

های ورشکسته در کشدرهای  روند آهسته رشد اقتصاد جهانی، اوییا عامل افزایش شاار شرکت

رود رشد  باشد. انتظار می می 9112و  9118های  پیشرفته از زمان اوییا بحران مایی جهان در سا 

درصد کاهش یابد.  6/9، به 9108درصدی سا   9/3نسبت به رقم  9102اقتصاد جهان در سا  

تجارت و   های مایی، عامل اصلی کاهش انگیزه های تجاری از طریق افزایش ریسک سیاستثباتی  بی

ها در جهان به  رود ورشکستگی شرکت گردد. بر ایا اساس انتظار می گذاری محسدب می رشد سرمایه

ها در  ورشکستگی آماربینی عادتاً به گسترش  ایا پیش. افزایش یابد 9102در سا   درصد 8/9

گردد که شاید از نرخ رشد ورشکستگی در اروپای غربی نیز فراتر رود. در آسیا  ایی بازمیآمریکای شا

 و اقیاندسیه نیز شاهد افزایش مستار نرخ ورشکستگی خداهیم بدد.

یافته، به ویژه ایادت متحده، رشد  با آزادشدن سیاست پدیی در بازارهای تدسعه 9191در سا  

شده تدیید ناخایص داخلی  بینی رونق خداهد گرفت. رشد پیش ها تا حدی اقتصادی و فعاییت شرکت

اما ایا امر مندط به میزان پیشرفت در رفع  ،درصد خداهد رسید 7/9جهان با اندکی افزایش به 

گذاری محدود  های تجاری در آینده نزدیک، سرمایه تنش استاراراختالفات تجاری است. با تدجه به 

 9/0ها با رشد  رود میزان ورشکستگی فزایش است. بنابرایا انتظار میهای تأمیا مایی رو به ا و ریسک

 درصد در سطح جهان، بار دیگر اندکی افزایش یابد.
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 9191و  9102های  ها در سال افزایش ورشکستگی  

 ای های منطقه رشد جهانی ورشکستگی در بازارهای پیشرفته، کمک
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 ابهام سیاسی و رکود صنعتیبا اروپا مواجهه 

درصد افزایش یابد. ایا اوییا  7/9 اروپای غربیهای ورشکسته در  شرکت تعدادرود  انتظار می

، رشد 9191شدد. برای سا   انداز منطقه محسدب می چشم بدتریاو  9103افزایش سادنه از سا  

گردد. کاهش رشد اقتصادی، افزایش جنگ تجاری بیا ایادت  بینی می درصدی پیش 7/1محدود 

عدامل اصلی در گسترش قصدر  ،متحده و چیا و عدم قطعیت پیرامدن برگزیت و سیاست ایتاییا

در حایی است که ثبات مایی و تدانایی پرداخت . ایا شدندمحسدب میها در کل اروپای غربی  شرکت

 . خداهد داشتتحت تاثیر ایا عدامل قرار  9191ها در سا   بدهی شرکت

در بیا اروپای غربی و نیز تاام کشدرهای مدرد مطایعه، بیشتریا رشد ورشکستگی در  انگلیس

، در نیاه او  9108ها در سا   رو دارد. روند صعددی قصدر شرکت را پیش 9191و  9102سایهای 

 مجدد درصد نسبت به دوره مشابه سا  قبل افزایش یافته است. تادید 2/8و  تداوم داشتهنیز  9102

 ، منجر به کند شدن رونداکتبر به تعدیق انداخت 30خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا که  01ماده 

. با نزدیک گردیدها  ذاری شرکتگ سرمایهشرای  مبهم نرخ تدرم و استارار رشد ، پدندافزایش ارزش 

ها را با چایش مداجه  شرکت کااکانشدن به زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایا عدامل 

، منجر به یک افزایش ده درصدی دیگر در یگدنه تدافق های خروج بدون هیچ سازند و ریسک می

 شدد.  می 9102بینی ورشکستگی برای سا   پیش

درصد، سا  دشدار دیگری محسدب  0ای انگلیسی با رشد مدرد انتظار ه برای شرکت 9191سا  

درصدی اقتصاد تحت سناریدیی است که تادید ماده  4/0شدد. ایا پیش بینی براساس رشد ناچیز  می

گردد. از سدی دیگر ماکا   9191 سا  او  نیاهتا ماه اکتبر منجر به تسهیل نقل و انتقادت در  01

ثباتی،  جر به برگزاری یک انتخابات عادمی گردد که ضاا گسترش دوره بیمن 01است تادید ماده 

 های ورشکسته شدد. منجر به افزایش شاار شرکت

منطقه کاک شایان تدجهی نادده ورشکستگی نیز به روند فزاینده  سوئیسیدرو،  منطقهخارج از 

تدقف رشد ارزش ر و متعاقب سیاست بانک مرکزی سدئیس دپس از بحران بدهی منطقه یدرو  .است

، تعداد فرانک سدئیس( 9/0حفظ ارزش یدرو در برابر فرانک سدئیس  یک یدرو برابر با فرانک و 

انتظار می رود  رو به افزایش بدده است. 9100های سدئیسی ورشکسته به طدر مستار از سا   شرکت

کشدر روی دهد که های ورشکسته ایا  درصدی دیگر در شاار شرکت 4افزایش  9102تا پایان سا  

ثباتی تجارت جهانی سبب  بی قه بسیار بادیی در تاریخ تجارت ایا کشدر خداهد بدد.برقم بیسا

تریا ضعف منطقه  افزایش تقاضا برای فرانک سدئیس، به عندان یک ارز مطائا گردیده است. مهم

حاضر در  بدده که در حا  9102درصدی ارزش فرانک در برابر یدرو از آوریل  0یدرو، رشد 
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داری را به چایش  بخش هتل بطدر خاصشدن فرانک  دو سا  اخیر قرار دارد. قدی طی بادتریا سطح

های ورشکسته را به خدد اختصاص داده  کشاند، بخشی که پس از ساختاان بیشتریا شاار شرکت می

بخش که ، چرا نیز تحت تأثیر منفی افزایش ارزش فرانک قرار دارند یاست. صادرکنندگان سدئیس

 9191سا  در  شدد  بینی می دهد. پیش صادرات دو سدم تدیید ناخایص داخلی کشدر را تشکیل می

. ایا در تثبیت گردد با پیش بینی منفی یک درصد تغییر( های ورشکسته در سطح باد  شاار شرکت

دد کااکان مدج -تدان تدییدهای  به ویژه تقاضای خارجی و محدودیت –ها  حایی است که ریسک

 .خداهند بدد

درصد  به عندان اوییا  9/0در سطح  منطقه یورورشد ورشکستگی  ،سا  جاری در مجادع طی

درصدی تدیید ناخایص داخلی در  9/1شدد. با افزایش محدود  بینی می ( پیش9103افزایش از سا  

نی ، آهنگ رشد اقتصادی منطقه در پایان سا  محدود خداهد شد. کاهش کند9102فصل دوم سا  

درصدی ماه ژوئا  6/0رشد اقتصادی به طدر گسترده مبتنی بر کاهش تدییدات صنعتی به ویژه افت 

ی داخلی تقاضابا وجدد تکاپدی بخش تدیید و حاایت از تقاضای خارجی، ضعف بدییل  باشد. می

بر اساس مطایعه وام دهی بانک مرکزی باشد. بداسطه تقدیت بازار کار، چشم انداز رشد ضعیف می

شده، که  دشدارتر، استانداردهای اعتباری برای اعطای وام به کسب وکارها 9102اروپا در فصل دوم 

. در ایا مطایعه هیچ باشدمی 9104ز سا  آغاز شده ا گیرانها امر نشان دهنده پایان دوره سهلیا

-تدجه به سیاستای به تغییر استانداردهای اعتباری برای مشاغل برای فصل سدم نشده است. با اشاره

تر، با کاهش اندک نرخ بهره  که گیرانههای پدیی سهلسیاسترود های بانک مرکزی اروپا، انتظار می

باشد( و احتااد آغاز مجدد برنامه خرید دارایی در ماه سپتامبر آغاز شدد. ایا در حا  حاضر صفر می

باشد، ایا در حایی است که یدرو میدهی و کاک به مشاغل در منطقه امر حاکی از بهبدد شرای  وام

 ماند.هاچنان تحت کنتر  باقی خداهد  9191انداز ورشکستگی برای سا  چشم

 خداهد یافت.کاهش  9102درصد در سا   2/1به  9108درصد در سا   0/0از  آلمانرشد اقتصادی 

-چشمانده و آسیب رسصنعت آیاان  به کااکانثباتی تقاضای خارجی ضعیف و تداوم سطح بادی بی

در کدتاه مدت در معرض آسیب قرار دارد. به طدر خاص بخش نیز های وابسته به صنعت انداز بخش

یاست تجاری و شدن شرای  خارجی و عدم اطاینان درخصدص س نامساعدترخددرو کااکان با 

. باشدپذیر میباشد. در عیا حا  تقاضای داخلی کامال انعطافمداجه می کنندهترجیحات مصرف

 9191شدد ورشکستگی تجاری آیاان طی سا  جاری یک درصد افزایش یافته و در سا  بینی میپیش

 نیز در هایا سطح باقی بااند.
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درصد باقی خداهد ماند. بخش  0/0در حد متدس   9102در سا   هلندرشد تدیید ناخایص داخلی 

ثباتی و چایش با صنعت ی بیتدیید ایا کشدر با فشارهای ناشی از تجارت جهانی ضعیف، سطح باد

هاچنان مستحکم نیز  ایبته تقاضای داخلی در سطح مناسبی قرار دارد. بازار کار .مداجه می باشد آیاان

شدد. ایا در حایی است که افزایش تدریجی قدی ارزیابی می 9102بدده و رشد اشتغا  در اوائل سا  

. پس از چندیا سا  کاهش شدید دستازدها مدجب افزایش مصرف بخش خصدصی نیز خداهد شد

شدد بینی میرسد امسا  نقطه عطفی در ایا زمینه باشد. از اینرو پیشورشکستگی، به نظر می

 درصد افزایش یابد.  0، 9191درصد و در سا   3، 9102ورشکستگی تجاری در سا  

اقتصادی گردد.  هایمدجب افزایش فشار بر فعاییت فرانسهتضعیف تقاضای داخلی در رود انتظار می

های خاندار شده است. با انداز هزینهکنندگان، مدجب بهبدد چشماز سدی دیگر افزایش اعتااد مصرف

ها خداهد گذاری، پدیاتر از سایر بخشگذاری، به طدر کلی بخش سرمایهوجدد احتاا  کاهش سرمایه

 9102ورشکستگی در سا  درصدی  3های اقتصادی مدجب افزایش کاهش فعاییت رودانتظار میبدد. 

 .وجدد دارد 9191ورشکستگی طی سا   کاهشهر چند که احتاا   ،گردد

%(، هرچند اندکی کاتر از  3/9طی سا  جاری احتاادً رشد مناسبی خداهد داشت   اسپانیااقتصاد 

ناشی از عدم بهبدد  -اما رو به کاهش -باشد. ایا رشد مناسب می 9108درصدی سا   6/9رشد 

رود درصدی سا  گذشته، انتظار می 4های گذشته بدده است. پس از افزایش دی ورشکستگیسطح با

انداز درصد کاهش یابد. برغم تضعیف چشم 0، 9102های تجاری اسپانیا در سا  ورشکستگی

، سطح ورشکستگی پنج برابر دوره گذاریرمایهسپدیایی عدم های خارجی و اقتصادی، افزایش ریسک

 کاهش یابد. بایدمیباشد، که می قبل از بحران

های اخیر بهبدد سریعی را تجربه نادده است که بر سطح نیز طی سا  پرتغالهاانند اسپانیا، 

درصد و در  6، 9102شدد ایا کشدر در سا  بینی میورشکستگی تاثیر مثبت داشته است. پیش

 درصد کاهش در ورشکستگی را تجربه نااید.  9، 9191

درصد کاهش یافته  7، 9108ا وجدد رکدد خفیف در نیاه دوم سا ، ورشکستگی در سا  ب ایتالیادر 

رود برخی درصد کاهش یافته، انتظار می 6که ورشکستگی در فصل او  سایجاری است. در حایی

-بینی میها گردد. بنابرایا، پیشاثرات رکدد اقتصادی سا  گذشته مدجب افزایش تعداد ورشستگی

 افزایش یک درصدی رکدد اقتصادی(، طی  9102های اقتصادی در سا  دد فعاییتشدد به دییل رک

انداز ورشکستگی درصد افزایش یابد. به طدر کلی، چشم 4سا  جاری ورشکستگی در ایا کشدر 

ها در ائتالف شکننده حاکم افزایش یافته و ماکا ثباتی سیاسی است، زیرا تنشمتاثر از افزایش بی
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یا دویت ایتاییا و کایسیدن اروپا نیز بیشتر شدد. هرگدنه تنش، ماکا است مدجب ها باست ایا تنش

 تر گردد.فشار بر بخش خصدصی شده و منجر به رکدد طددنی

باشد، به دییل ابهام ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ضعیف می ایرلندانداز ورشکستگی چشم

بینی مبنی بر %(، پیش 7/98در نیاه او  سا   کاهش هرچند در پی کاهش قابل تدجه ورشکستگی 

که ایریند دارای یک اقتصاد کامالً باز است، اکثر صادرات وجدد ندارد. درحایی 9102افزایش در سا  

دهند   کادها و خدماتی که ایا کشدر را داروها و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل می

باشند(. رشد اقتصادی ایا کشدر رو به پذیر نایخارجی آسیب چندان نسبت به ندسانات تقاضای

که اقتصاد داخلی با  کاهش بدده و تقاضا در بازارهای صادراتی ضعیف می باشد، ایا درحایی است

شدد ورشکستگی بینی میباشد. در نتیجه پیشهای دویتی نیز مداجه میکاهش ظرفیت و کاهش هزینه

یابد، هرچند، ماکا است به دییل خروج بدون تدافق انگلستان از  درصد افزایش 9، 9191در سا  

اتحادیه اروپا در اکتبر یا اوائل سا  آتی و به دییل نزدیک بددن رواب  اقتصادی ایریند و انگلستان، ایا 

 .بینی تحقق نیابدپیش
 

 آمریکای شمالی در باالترین روند رو به رشد ورشکستگی 

وجدد داشته، در  9191های سادنه در ایا منطقه که از سا  ورشکستگیرود روند کاهشی انتظار می

آمار سایجاری معکدس گردد. هاانند اروپا، بدییل کاهش رشد اقتصادی و باد بددن بی ثباتی تجاری، 

 9/3قصدر کسب و کار منطقه به  9102شدد در سا  ها رو به افزایش است. پیش بینی میورشکستگی

کرد  اقتصاد کانادا و ایادت متحده کاهش بیشتری را تجربه خداهند 9191در سا   درصد افزایش یابد.

درصد در تعداد ورشکستگی ها خداهد شد که ضعیفتریا  7/0 ی به میزانکه منجر به افزایش دیگر

 آمار منطقه در سا  بعد محسدب می شدد.

داشت، روند معکدس که طی یک دهه روند نزویی طددنی  ایاالت متحدهورشکستگی شرکتی در 

درصد از شرکتهای آمریکایی با  9یافته است. در فصل نخست سا ، در مقایسه با سا  قبل، بیش از 

مداجه شده اند. عالوه بر  ایدورهافزایش هزینه های تامیا مایی، ددر قدی و کاهش سیاست مایی 

ینی مشکل ساز شده ایا، بی ثباتی تجاری و افزایش تعرفه های وضع شده بخصدص بر واردات چ

 9102رود روند صعددی ورشکستگی که تاکندن مشاهده شده، در سا  است. با ایا وجدد انتظار می

 شدد.          9108در کل در مقایسه با سا  ورشکستگیها  درصدی 3رشد حدود تداوم داشته و مدجب 

ااد شرکتهای خصدصی را تداند از شرکتهای آمریکایی حاایت نااید و اعتسیاست پدیی انبساطی می

 311ها بر درصدی تعرفه 00ها از جاله افزایش در سطح باد حفظ نااید. اما آخریا افزایش تعرفه

تداند به طدر خاص بر بخش خرده میلیارد ددر کادی مصرفی وارداتی از چیا در سا  آینده می
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اری و افزایش آسیب پذیری های تجرود ادامه تنشفروشی آسیب چشاگیری وارد نااید. انتظار می

درصدی دیگری در  ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در سا   9مایی در بیا شرکتها سبب افزایش 

 شدد.  9191

شاهد ضعیف تریا  9102بیش از انتظار رو به کاهش بدده و نیاه نخست سا   کانادارشد اقتصادی 

ماهه نخست سا  ندسان  0ها در تگیتاکندن بدده است. آمار ورشکس 9100شرای  از زمان رکدد سا  

درصدی ورشکستگی  0درصد سادنه افزایش یافته که بر اساس آن رشد  2صعددی داشته و بیش از 

شدد. ایا در حایی است که بیشتریا افزایش، هاراستا با چایشهای برای کل سا  پیش بینی می

تجاری ضعیف و تدیید نفت پاییا  اقتصادی فزاینده از جاله باد بددن نرخهای بهره سرمایه گذاری

 می باشد.

کاهش بیشتری را تجربه  9191شدد رشد تدیید ناخایص داخلی در سا  در حایی که پیش بینی می

رود بازار کار هاچنان رونق داشته، نرخ بهره بانکی کاهش یافته و با تدجه به نااید اما انتظار می

رود تعداد ورشکستگی ت شدد. در مجادع انتظار میافزایش مجدد تدیید صنعتی، تقاضای داخلی تقدی

 درصد کاهش یابد.  9تا  9191ها در سا  
 

 پاسیفیک-انداز آسیابدتر شدن چشم

ها از سا  پاسیفیک در حا  مداجهه با اوییا مدج افزایش ورشکستگی -آسیاکشدرهای تدسعه یافته 

-اخلی و کندتر شدن رشد تجاری، پیشتاکندن هستند. با تدجه به کاهش رشد تدیید ناخایص د 9112

درصد افزایش یابد. هاچنیا پیش بینی  8/0جاری تا  ای، در سا های منطقهشدد ورشکستگیبینی می

ها، محی  کسب و کار در سا  درصدی احتاا  ورشکستگی 2/1شدد با تدجه به افزایش ناچیز می

 هاچنان با چایشهایی هاراه باشد. 9191

ها باشد. بخش تدییدی با درصدی در تعداد ورشکستگی 9شاهد افزایش ناچیز  نژاپ رودانتظار می

استهالک گردشی سرمایه و قدی شدن یا به عندان یکی از عدامل مدثر بر صادرات در حایت مبارزه 

، هاچنان ادامه داشته باشند و با تدجه به 9191های مذکدر در سا  رود چایشقرار دارد. انتظار می

، احتاا  رشد محدودتر 9102ماییات بر مصرف پیش بینی شده در فصل چهارم سا   افزایش نرخ

 ها باشیم. درصدی ورشکستگی 9شدد. بنابرایا پیش بینی می شدد در سا  بعد هم شاهد رشد 

منتقل شده، رکدد در  9102به فصل او  سا   9108ضعف اقتصادی از نیاه دوم سا   استرالیادر 

رود ایا رکدد ادامه داشته باشد. در پاسخ تر شده و انتظار میکدنی عایقبخش ساخت و سازهای مس

ها را کاهش داد اما با تدجه به آمار به ضعیف شدن شرای  اقتصادی، بانک مرکزی استراییا نرخ بهره

تا  9102رود آمار ورشکستگی در سا  درصدی قصدر کسب و کارها در نیاه او  سا ، انتظار می 6/0
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کرد دویت و انتظارات هزینههای های پدیی، هزینهبه افزایش حاایتایش یابد. با تدجه درصد افز 9

 تا حدودی بهتر شدد.  9191شدد چشم انداز سا  سرمایه، پیش بینی می
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