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 خالصه:

دارای رشد قابل توجهی باشد.  2022و  2021های در سالشود اقتصاد جهانی بینی میپیش -

های نامطلوب مانند سویه دلتا و تنگناهای زنجیره البته کماکان این امکان وجود دارد که ریسک

 عرضه روند بهبود را کند نماید.

ورشکستگی در بازارهای مورد بررسی به میزانی بیش از ، 2022رود در پایان سال انتظار می -

توان تا حد زیادی به ورشکستگی مشاغلی که با حمایت گیری برسد. این امر را میهمهقبل از 

. وجیه نمودتها به سطح عادی بازگشت ورشکستگینیز نجات یافتند و  2020دولت در سال 

 شود.ها میدر برخی موارد کند بودن بهبود اقتصادی موجب افزایش ورشکستگی

 2022و  2021 هایورشکستگی را طی سالتجمعی د بیشترین رش رودنتظار میاکشورهایی که  -

 %(. 33%( و استرالیا ) 33%(، انگلستان ) 34داشته باشند عبارتند از ایتالیا )

 

دچار  19گیری کووید به دلیل همه نیادکه اقتصاد  2020در سال  نجها در سطح هاورشکستگیآمار 

جاری به دلیل  های تجاری در سالدرصد کاهش داشت. سطح پایین ورشکستگی 14رکود شده بود، 

تمدید اقدامات مالی در بسیاری از کشورها و در برخی موارد نیز به دلیل ادامه اصالحات مربوط به 

شاهد افزایش ورشکستگی خواهد بود، این در  2021. منطقه اروپا در سال باشدیمقوانین ورشکستگی 

 باشد.نزولی می پاسیفیک -حالی است که این روند در آمریکای شمالی و منطقه آسیا 

زیرا تا آن زمان حمایت مالی  ؛درصد افزایش یابد 33، 2022در سال  هاشود ورشکستگیبینی میپیش

کارهایی که سهم  شود. این امر همراستا با ورشکستگی کسب ودر اکثر بازارها به طور کامل حذف می

بازگشت به سطح  موجب، داشتندرا  2020ل از کسب وکارهای نجات یافته از ورشکستگی در سامعینی 

 افزایش خواهد یافت. فوق . لذا سطح ورشکستگی در هر سه منطقهخواهد شد هاعادی ورشکستگی

 

 به دلیل سویه دلتا 2021در سال اقتصادی  روند بهبوداحتمال کاهش 

قرار  19وید با ادامه روند واکسیناسیون، اقتصاد جهانی در مسیر بهبود از رکود اقتصادی ناشی از کو

، در سال 2020درصدی در سال  5/3رود تولید ناخالص داخلی جهان پس از کاهش دارد. انتظار می

به ویژه نوع با قابلیت انتقال بیشتر ویروس درصد رشد مواجه گردد. گسترش انواع جدید  8/5با  2021

در حالی است اشد. این بینی شش ماه قبل ببینی نرخ رشد اندکی کمتر از پیشدلتا موجب گردید پیش

 

 

 جهاندر  شرکتهاورشکستگی  چشم انداز
 آترادیوسموسسه  2021به نقل از  گزارش ماه اکتبر 
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. شده و بر سرعت بهبود نیز تاثیرگذار می باشد هاموجب کاهش روند برداشتن محدودیتکه سویه دلتا 

های مالی اند، در بسیاری از موارد حمایتاز آنجا که اکثر اقتصادها هنوز به طور کامل بازگشایی نشده

علیرغم افزایش فشارهای تورمی سیاستهای پولی  در عین حالنیز تمدید شده است،  2021برای سال 

 باشد.میکماکان انبساطی 

واکسیناسیون و بازارهای نوظهور با مراحل باالی  سرعت بهبود در بین کشورهای مختلف با نرخ

 70باشد. نرخ واکسیناسیون در بزرگترین اقتصادهای اروپایی تقریباً بین واکسیناسیون کندتر یکسان نمی

تزریق(. با وجود آنکه ایاالت متحده یکی از پیشتازان واکسیناسیون  وزدد است )با حداقل یک درص 80تا 

اند ) ایاالت بوده، اما در حال حاضر چندین کشور اروپایی نرخ واکسیناسیون باالتری را ثبت نموده

اسیون اقتصادهای نوظهور نرخ واکسین همچنیندرصد باقی مانده است(.  64سطح  متحده کماکان در 

کمتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته دارند. در کشورهای نوظهور بزرگ مانند چین، هند، ترکیه، برزیل 

 اند.درصد جمعیت واکسینه شده 75تا  20و آفریقای جنوبی بین 

شود. در برخی از بینی اقتصادی در نظر گرفته میسویه دلتا مهمترین ریسک نامطلوب برای پیش

باشد. چندین کشور از جمله ژاپن، استرالیا و ها مجددا در حال افزایش میسرایتبازارهای پیشرفته 

اند. نوع دلتا ها را اعمال و یا تمدید نمودهمجددا محدودیت 19لند با افزایش موارد جدید کووید ینیوز

ترکیه  تر است ) از جمله برزیل، روسیه،نیز تهدیدی برای بازارهای نوظهور با نرخ واکسیناسیون پایین

 و آفریقای جنوبی(.

تنگناهای موجود در زنجیره عرضه است که زمان  ،رشد اقتصادی قابلمدر دیگر ریسک نامطلوب یک 

دهد. با برخی استثنائات بخشی )خصوصاً  کمبود مواد نیمه های تولید را افزایش میتحویل و هزینه

ها در اکثر بخش 2021م سال از نیمه دو هادی در صنعت خودرو(، اختالالت زنجیره عرضه احتماالً

رود بازگشایی خدمات مصرف کننده و کاهش حمایت مالی این انتظار می برطرف خواهد شد. عالوه بر

منجر به کاهش تقاضا برای کاالها گردد. با این حال چنانچه اختالالت زنجیره عرضه بیش از حد انتظار 

 گردد. طول بکشد ممکن است به طور بالقوه مانع بهبود اقتصادی
 

 هاسطوح ورشکستگی کنونی بدلیل حمایت دولتاندک بودن 

گیری کرونا وجود داشت، ورشکستگی کسب و کارها در سال بر عکس انتظاراتی که در ابتدای همه

درصد  14در سطح جهانی افزایش نیافت. حتی در سال گذشته شاخص ورشکستگی جهانی تا  2020

این تحول می باشد، اول آنکه اکثر کشورها تغییراتی را در  کاهش یافت. اتخاذ دو نوع سیاست مسئول

ورشکستگی خود به منظور حمایت از شرکتها در برابر ورشکسته شدن آنها اعمال نمودند. دوم  ظامن

گیری و حمایت از کسب آنکه دولتها در سراسر جهان اقداماتی را برای مقابله با تاثیرات معکوس همه
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 2020دند. در اروپا کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا در سال و کارهای کوچک اتخاذ نمو

را بی اعتبار اعالم نمودند.  و یا آنقوانینی را اجرا نمودند که به طور موقت روند ورشکستگی را مسدود 

استرالیا حد نصاب بدهی برای اعالم ورشکستگی شرکتها را افزایش داده  کشوری مانند ،خارج از اروپا

در ها بودند. کشورهایی که شاهد کاهش شدید ورشکستگی 2020. تمامی این کشورها در سال است

، بطور کلی کاهش حاظ نکردندلاعمال نموده و یا هیچ تغییری تغییرات کمتری خود قوانین ورشکستگی 

رک، ایرلند، ژاپن توان به کشورهای سوئد، دانماثبت نمودند. در این زمینه می کمتری را در ورشکستگی

 و ایاالت متحده اشاره نمود.

شته عالوه بر تغییرات قانون ورشکستگی، حمایت مالی نیز نقش مهمی در حفظ سطوح ورشکستگی دا

ده است. است. موثرترین شکل اقدامات دولتی اعمال هزینه مالی مستقیم و کاهش تعهدات مالیاتی بو

انسه، اتریش، ایت مالی گسترده اجرا شده، شامل آلمان، فرهای حمکشورهای اروپایی که در آنها برنامه

حمایتی های اپن بستهبلژیک، هلند و انگلیس هستند. در خارج از اروپا، ایاالت متحده، کانادا، استرالیا و ژ

تگی در منجر به سطوح بسیار پایین ورشکس 2020اند که در سال مالی قابل توجهی را اعمال نموده

 هش تولید ناخالص داخلی شده است.مقایسه با کا

ی در بسیاری عمدتاً به دلیل افزایش حمایت مال ،یانگر پایین بودن سطح آنب 2021آمار ورشکستگی سال 

نونی کگیری با سطح پیش از همه 2019سطح ورشکستگی را در سال  «1نمودار ». باشدیماز کشورها 

ا بسیار پایین بازاره اکثردر  دهد ورشکستگیکند. این نمودار نشان میمقایسه میجاری میالدی  در سال

الی است درصد در استرالیا(. این در ح 44درصد در سنگاپور و  47درصد در کره جنوبی،  51هستند )

ی رچوبهاهای مهم در چایلرد استرالیا و سنگاپور اعمال تعدهای حمایتی )و در موبسته جرایکه ا

 اند.قانونی( بطور خاص موثر بوده

 1دهد شرکتهای به اصطالح زامبیدر بسیاری از کشورها نشان می همچنین کاهش شدید ورشکستگی

شود که به هنگام بازگشت شرایط اند. این اصطالح به شرکتهایی اطالق میبطور بالقوه ایجاد شده

دامه دهند، زیرا وضعیت مالی آنها بسیار ضعیف توانند به فعالیت خود ااقتصادی به حالت عادی، نمی

 است. به عبارت دیگر، این شرکتها بدلیل نرخ بهره پایین ممکن است حداقل برای مدتی فعالیت نمایند.
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 )درصد تغییر( 2019سال  قایسه بامدر  2021در سال ورشکستگی  وسعهت -1نمودار            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2022و در سال  2021ها در نیمه دوم سال افزایش ورشکستگی

افزایش  2022و در سال  2021ها در اکثر بازارها در نیمه دوم موسسه آترادیوس انتظار دارد ورشکستگی

های جهانی نسبت به سال قبل افزایش ناچیز یک شود ورشکستگیپیش بینی می 2021باید. در سال 

 تجربه نماید. 2022درصدی را در سال  33درصدی داشته باشد و بدنبال آن افزایش شدید 

ها در گزارش بینی ورشکستگی شرکتهای مالی گسترده در بسیاری از بازارها، پیشبا وجود حمایت

توجهی کاهش یافته است. با این حال، با حذف به طور قابل 2021سبت به گزارش مشابه مارس حاضر ن

 -ها های حمایتی در نیمه دوم سال، رابطه عادی بین تولید ناخالص داخلی و میزان ورشکستگیبرنامه

مجدداً برقرار شده و بسیاری از  2022در سال  -یعنی همبستگی منفی تاریخی بین دو متغیر

  شوند.ها با تاخیر محقق میشکستگیور

گیرد. نخست، تأخیر در بر سه اصل شکل می 2021-2022های پیش بینی ورشکستگی برای سال

 2020ها که در شرایط عادی )بدون بسته مالی، بدون استمهال ورشکستگی( باید در سال ورشکستگی

 داد. رخ می
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ده ماه از ورشکستگی نجات یافته بودند، دواز 2020شود مشاغلی که در سال در این راستا فرض می

نگی های مالی با ورشکستگی مواجه شوند. باید گفت در حال حاضر موقعیت نقدیحمایت ذفحپس از 

عیت مالی ها به دلیل برخورداری از حمایت مالی، در شرایط مناسبی قرار دارد. آنهایی که موقشرکت

ین در حالی توانند با کاهش نقدینگی، برای خود زمان بخرند. ا( میهای زامبیناپایداری دارند )شرکت

های مالی به ها نیز چهار فصل پس از حذف حمایترود ورشکستگی این شرکتاست که انتظار می

 .وقوع بپیوندد

 های مالی است که به طور کلیدومین عامل موثر بر پیش بینی ورشکستگی، حذف تدریجی حمایت

پیش  شده در دورانو مشابه میزان ثبت« عادی»ن ورشکستگی و رسیدن آن به سطح سبب افزایش میزا

ازارهای بهای مالی در نیمی از تر از آن، حمایتو حتی پیش 2021شود. در نیمه اول گیری میاز همه

های حمایتی که بسته هستند از جمله کشورهاییو روسیه  ترکیه  ،برزیلتحت بررسی حذف شدند. 

ذف خواهند ها در نیمه دوم یا حتی دیرتر ح. برای نیمه دیگر سال نیز مشوقآنها نسبتاً زود حذف شد

ادامه  2021سال  ها تا فصل چهارمشد. به عنوان مثال در استرالیا، ایرلند، ژاپن، اسپانیا و سوئد حمایت

 .د یافتادامه خواهن 2022های مالی حتی تا فصل دوم سال خواهند داشت. در کره جنوبی، مشوق

بینی ورشکستگی، تأثیر تحوالت اقتصادی است که به دو عامل بستگی دهنده پیشسومین عامل شکل

، و چگونگی روند 2(حیاءادارد: فاصله بین تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بالقوه )توان 

 ه، میزان ورشکستگیمیزان ورشکستگی نسبت به این اختالف یا چرخه اقتصادی. بر اساس شواهد گذشت

یابد و توأم با کندی یا کاهش رشد اقتصادی، های اقتصادی رو به رشد، کاهش میمعموالً در چرخه

ها در شود و میزان تغییر ورشکستگینامیده می «کشش»پذیری در اقتصاد یابد. این واکنشافزایش می

 .کندگیری میپاسخ به تغییرات تولید ناخالص داخلی را اندازه

ها در اروپا افزایش یابد. در حالیکه جاری میالدی ورشکستگی رود در سالدر سطح منطقه، انتظار می

باشد. در آمریکای شمالی، پاسیفیک رو به کاهش می-این روند در آمریکای شمالی و منطقه آسیا

طح پایینی ها هنوز با توجه به حمایت مالی قوی ایاالت متحده و بهبود اقتصادی قوی در سورشکستگی

پاسیفیک  نیز حمایت مالی، برای مدت طوالنی ادامه خواهد یافت. در سال -قرار دارد. در منطقه آسیا

پاسیفیک بیشترین -گانه افزیش خواهد یافت و در این میان آسیاها در تمام مناطق سه، ورشکستگی2022

خواهند نمود. در حالیکه رشد ورشکستگی و تا حدی اروپا و آمریکای شمالی رشد کمتری را تجربه 

این افزایش  ،گیردصورت می 2021پاسیفیک از یک سطح پایین در سال -افزایش ورشکستگی در آسیا
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باشد. در قاره اروپا، انتظار در  آمریکای شمالی تا حدی بواسطه رشد قوی ایاالت متحده محدود می

 برای دومین سال متوالی رشد نماید.رود آمار ورشکستگی می

است، تا که در سطح کشوری انجام شده  2022و  2021ا توجه به پیش بینی انجام شده برای سالهای ب 

ای از عوامل باالتر خواهد بود. مجموعهگیری  در مقایسه با قبل از همه ، سطح ورشکستگی2022سال 

با توجه ها به سطوح عادی ، بازگشت ورشکستگی2020های دچار تاخیر از سال از جمله ورشکستگی

سبب  به حذف تدریجی حمایتهای مالی و همچنین تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر ورشکستگی

درصد(، انگلستان  34(. در ایتالیا )2ر زارهای مورد بررسی هستند. )نمودادر اغلب با افزایش ورشکستگی

گیری، در باالترین وح ماقبل همهها در مقایسه با سطدرصد( ورشکستگی  33درصد( و استرالیا )  33)

رخ خواهد داد و  2022ا عمدتا در سال هسطح خواهد بود. در کشور استرالیا، افزایش ورشکستگی

خواهد بود. در ایتالیا و ایاالت متحده،  2021علت این امر، پایان یافتن حمایتهای مالی در اواخر سال 

 2022خواهد افتاد، اما بیشترین افزایش در سال اتفاق  2022و  2021طی سالهای  افزایش ورشکستگی

 رخ خواهد داد. 

گیری نسبتا باالست در مقایسه با سطوح ماقبل همه 2022در سال  در کشور هلند، سطح ورشکستگی

زیرا حمایتهای  ،خواهد بود 2022در کشور هلند صرفا در سال  درصد(. افزایش تعداد ورشکستگی 26)

رود سایر اقتصادهای شود. همچنین انتظار میمی 2021داشتن این آمار در سال مالی سبب پایینتر نگه 

درصد(، افزایش سطح  6درصد( و ایاالت متحده ) 23درصد( فرانسه ) 26بزرگ از جمله اسپانیا )

ها را تواند ورشکستگیبهبود اقتصادی محدود میتجربه نمایند. در اسپانیا  2022 ورشکستگی را در

ادامه  2022و  2021طی سالهای  افزایش دهد. در فرانسه، افزایش ورشکستگی 2021ل عمدتاً در سا

خواهد داشت و علت عمده این روند، ورشکستگی شرکت های زامبی و حذف حمایتهای مالی تا فصل 

، 2019در ایاالت متحده، در مقایسه با سال  رود سطح ورشکستگیخواهد بود. انتظار می 2021دوم سال 

رخ خواهد داد اما محدودتر  2022فقط در سال  نآدرصد باالتر رود، همچنین افزایش  6دود در ح

ها به اندازه خواهد بود. به دلیل بهبود اقتصادی چشمگیر و همچنین به این دلیل که کاهش ورشکستگی

  .باشدرات سال پایه ضعیف میتغیی تاثیر ،نخواهد بود 2021و  2020های سال
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 )درصد تغییر( 2019سال  قایسه بامدر  2022سال در ورشکستگی  وسعهت -2ر مودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبتاً پایدار پیش بینی شده است. نمونه این  2022ها در برخی از کشورها تا سال ورشکستگی روند

درصد(. در این بازارها، سطح  4درصد( و ژاپن ) 3درصد(، سوئد )2کشورها عبارتند از آلمان )

 تغییرات ساالنه ورشکستگی گردد. کم و بیش به حالت عادی برمی ،گیریبا وجود همه ورشکستگی

را  2020درصد کاهش ورشکستگی در سال  16آلمان دهد به عنوان مثال، )جدول ضمیمه( نشان می

، یک درصد دیگر کاهش یابد اما پیش بینی 2021رود آمار مذکور در سال ثبت کرده است و انتظار می

  افزایش یابد. 2022درصد در سال  22شود می

شکستگی ( تنها بازارهایی هستند که ور- %10( و ایرلند )-%15(، کره جنوبی )-% 35کشورهای برزیل )

تر گزارش شده است. به میزان قابل توجهی پایین 2019در مقایسه با سطوح سال  2022در آنها در سال 

تغیییرات سال پایه  تاثیر کاهش نیافت و بنابراین 2020سال به اندازه شدت در ایرلند، ورشکستگی 

 توان بد در عین حالیاادامه می 2021عالوه بر این، حمایت مالی تا فصل چهارم سال  ،اندک می باشد

مدت حمایتهای تمدید طوالنی ،شود. در کره جنوبیها میاقتصادی نیز سبب کاهش ورشکستگی بازیابی

کاهش یابد. در برزیل، بهبود  2022های مورد انتظار در سال مالی سبب شده است سطح ورشکستگی
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سال آینده در سطح پایین  طی دواقتصادی، چشمگیر بوده است و این امر سبب شده است ورشکستگی 

 فعلی ادامه یابد. 

، مجددا شروع به کاهش نموده یا ثابت باقی بماند. 2022ها بعد از سال رود سطح ورشکستگیانتظار می

گردد تا حد زیادی به حالت عادی برمی 2022ها تا سال علت این امر، آن است که سطح ورشکستگی

اند. واضح ایتهای دولت نیستند تا آن زمان ورشکسته شدهو شرکتهای زامبی که قادر به بقا بدون حم

هایی را برای برخی از شرکتها در کوتاه مدت تواند چالشاست که حذف تدریجی حمایتهای مالی می

زیرا شرکتها بار دیگر مجبور هستند در یک محیط رقابتی بدون برخورداری از حمایتهای  ،ایجاد کند

پذیرتر هستند، زیرا به منظور بقا در ها به طور خاص آسیبخی از شرکتسابق دولتی، فعالیت نمایند. بر

 اند. های بیشتری را پذیرا شدهگیری کرونا، بدهیبرابر همه
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 ضمیمه:  جدول

 ها به تفکیک کشورها: درصد تغییر ساالنه)%(مجموع ورشکستگی                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


