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چکیده
شرکتهای هواپیمایی به علت حساسیتهای خاص این صنعت نسبتت سسبا ا اصادباهی هم بوا یرانبی صیمبت سبوخت
جنگهای سنطقهای عدم تقاضای فدلی از سوی سسافراا تحریمهای سیاسبی تر ییسبم هربای یشگسبایی سبیشبوند
سضاف بر این سوایه صنعت هوایی یک صنعت یراا تلقی سییرهه که خوه عاسبا اصبلی حساسبیت هشبوایی اهای ایبن
شرکتها صلمداه سیشوه از اینی با بریسی تاییخ صنعت هوایی شاهد یشگسباییهبای عدیبد ای هسبایم هی صبوی
یشگست شدا یک شبرکت هواپیمبایی بایبد ثابای ثا ببر ه عندبر اساسبی صبنعت هبوایی یعنبی سسبافراا ببه عنبواا
سدرف کنندیاا اصلی خدست حما نقا هوایی نیز فر هیا ها ببه عنبواا یکبن زیربنبایی حمبا نقبا هبوایی سبویه
سنجش اصع یرهه فرضیاتی هم وا اینکه ثیا سسافراا از این پدید ساباار سیوبوند؟ یبا ایبن یشگسبایی ببر ی ابب
صرایهاهی با فر هیا ها عملگره اصاداهی ثاها اارهایه؟ این سقاله بههنتال پاسخ یویی به این فرضیا ببوه
ثاای ناشی از یشگسایی شرکتهای هواپیمبایی ببر سبوایه پبیش ی ابه عبو

ببا ااتبا

ببر تاکیبد ببر پبیشییبری از یشگسبایی

شرکتهای هواپیمایی بر هدایت صحیح این ثاای یاهگایهای الزم ایا ه سییرهه

واژههای کلیدی :ورشکستگی ،شرکت هواپیمایی ،مسافر ،سرویس هوایی ،فرودگاه

 -1مقدمه
حملونقل هوایی مهمترین ابزار برای انتقال انسان ،کاال و

 )1394همچنین تروریسم ،جنگها ،تحریمهای اقتصادی و
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بار محسوب میشود .این صنعت موجب تسریع رشد اقتصادی،

تغییرات فصلی از جمله عوامل شکست شرکتهای هواپیمایی

تجارت جهانی ،سرمایهگذاری بینالمللی و صنعت توریستم

محسوب میشوند .به عنوان مثال ،حادثه تروریستی  11سپتامبر

شده است .این صنعت که پیشرفت بسیاری چشمگیری داشته

بیشترین اثر خود را بر صنعت هوایی گذاشت .شرکتهای

است و این ترقی همچنان ادامه داشته است اما با این وجود ،با

هواپیمایی پس از آن حادثه ،عالوه بر آنکه باید هزینهی بیشتری

ورشکستگی و منحل شدن شرکتهای مجری آن هم همراه بوده

جهت تامین امنیت بیشتر پرداخت مینمودند ،از عدم استقبال

است .از جمله عوامل این ورشکستگیها ویژگیهای این

مسافران از پروازهای هوایی رنج میبردند (اشراقی آرانی،

صنعت میباشد .صنعت هوایی یک صنعت گران تلقی میشود.

 )1394این صنعت به علت هزینه ثابت باال ،تقاضای دورهای

به طور مثال تهیه هواپیما که در حدود  53درصد هزینههای این

برای خدمات و رقابت شدید موجب میشود که شرکتهای

شرکتها را شامل میشود ( )morrell, 2011آن قدر گران

هواپیمایی دچار ورشکستگیهای بسیاری شوند .برای مثال در

است که این شرکتها در اکثر موارد قادر به خرید آن نیستند و

کشور آمریکا ،از سال  162 ،1978شرکت هواپیمایی

به کمک تأمینکنندگان مالی روی میآورند( .اشراقی آرانی،

دادخواست ورشکستگی تنظیم نمودهاند)Townsend, 2014( .

مضاف بر این ،این تعداد ورشکستگیها ،با روند خصوصی-

آسانتر میتوانند به عدالت حکم نمایند .همچنین ،آمار نشان

سازی 2افزایش خواهد یافت )morrell, 2011( .منظور از

داده است که با اعالم ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی،

ورشکستگی ،توقف و عدم توانایی در پرداخت دیون شرکت

شرکتهای رقیب در حدود  4.4درصد قیمتهای خود را

میباشد .در چنین وضعیتی پس از اقامه دعوای ورشکستگی از

کاهش میدهند )morrell, 2011( .این رقابت غیر منصفانه می-

سوی مدیون یا طلبکاران و اثبات توقف ،تشریفات تصفیه
ورشکسته
میگردد.

آغاز
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بسیاری از نویسندگان بر موضوعاتی همچون پیشبینی
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی و آثار بازسازی این
شرکتها قبل از صدور حکم ورشکستگی پرداختهاند .اما
نوشتار حاضر تنها بر آثار دوران ورشکستگی این شرکتها
تمرکز نموده است و مجالی برای پرداختن به موضوعات دیگر
اما اساسی ندارد .در این راستا بررسی محدود به شناسایی اثر

تواند منجر به حذف زود هنگام شرکت ورشکسته شود .و به
همین دلیل باید قوانینی وضع شود که با در نظر گرفتن آثار
مخرب ورشکستگی ایرالینها از اقدامات ضد رقابتی که موجب
ورشکستگی زودهنگام متوقف می گردد جلوگیری به عمل
آورد.
باید متذکر شد ،تحقیق حاضر ،براساس آمارهای
کشورهای مختلف میباشد .در واقع در کشورمان یک مقیاس
دقیق اندازهگیری برای سنجش اثر ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی بر موارد کلیدی اشاره شده در باال وجود ندارد .با این

ورشکستگی بر چند عنصر اساسی صنعت هوایی شامل مسافران

وجود استفاده از آمارهای این اثر از کشورهای دیگر امری اشتباه

حملونقل هوایی و فرودگاهها میباشد .شناسایی این اثر خود

نیست .زیرا آنچه که اهمیت دارد ،استنتاج نتایج صحیح از

میتواند برای موضوعات دیگر براساس نتیجه این تحقیق مفید

آمارهای موجود میباشد و داخلی و خارجی بودن اطالعات در

فایده باشد .در واقع با شناسایی اثر ورشکستگی شرکتهای

نتیجهگیری اثری نخواهد داشت و آنچه مهم میباشد تعیین اثر و

هواپیمایی ،میتوان نسبت به راهکارهایی در این خصوص اقدام

میزان آن میباشد تا براساس آن با آگاهی از حدود آن اثر ،برای

نمود.

جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی و کاهش و
با اثبات اثر این ورشکستگیها بر موارد پیشگفته ،چند

اقدام الزم است انجام گیرد .درواقع پس از روشن شدن این
موضوع که این ورشکستگیها دارای اثر است (اصوال آثار منفی)
باید بر اساس چگونگی و حدود آن به راهکارهایی اقدام نمود.
اول آنکه با آگاهی از این اثر ،روند تأسیس این شرکتها و

هدایت آثار ناشی از ورشکستگی این شرکتها ،راهکار ارائه
گردد .از این رو در این مقاله با آگاهی از تعدد و غیرقابلاجتناب
بودن ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی ابتدا از مصادیق و
اسباب ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی سخن میرود سپس،
اثر ورشکستگی شرکتهای هوایپمایی بر مسافران و فرودگاهها،
مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نظارت بر عملکرد آنها از سوی مقامات دولتی باید به گونهای
باشد که از ورشکستگی این شرکتها جلوگیری شود .بهطور
مثال مطابق دستورالعمل 2008/1000اتحادیه اروپا ،مقامات
دولتی باید وضعیت مالی شرکتهای هواپیمایی را در ابتدای
تأسیس و پس از آن بهصورت ماهانه ،فصلی و ساالنه مورد
نظارت واقع گردد .دوم آنکه با آگاهی از این اثر ،باید به دنبال
راهکارهای قانونی ،اقتصادی و سایر راهکارها بود تا این آثار
ناخویشاند را به حداقل رساند .بهطور مثال با ورشکستگی یک
شرکت ،مسافران هواپیما ،متحمل زیانهایی میشوند که با

 -2مصادیقی از ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی
واکنش شرکتهای هواپیمایی به توقف از پرداخت دیون
متفاوت میباشد .شرکتهای بزرگ بهدنبال بازسازی خود بر
میآیند و شرکتهای کوچک در ابتدا تالش میکنند تا با جذب
یک سرمایهدار برای خرید اموال و گواهینامه شرکت را زنده نگه
دارند )Ciliberto, 2012( .در صورتیکه این شرکتهای
کوچک در جذب یک تأمینکننده مالی ناموفق باشند به احتمال

آگاهی از آن موارد ،میزان و انواع این خسارتها ،قوانین

زیاد باید منتظر اعالم ورشکستگی شرکت خود باشند .برای مثال

راحتتر میتوانند از این مسافران حمایت نمایند و قضات

در پرونده ورشکستگی شرکت هواپیمایی مارک بعد از هشت

ماه که تحت حمایت فصل  11قانون ورشکستگی آمریکا

)2008

(با موضوع بازسازی متوقف) بود ،دادگاه پرونده را مطابق فصل

در آمریکای التین تا پایان سال  ،2004شش شرکت

 7که به تصفیه شرکتهای ورشکسته مربوط میشود تغییر داد.

دچار ورشکستگی شدند .یکی از این ورشکستگیها،

یکی دیگر از اقدامات این شرکتها ،ادغام شدن ،میباشد.

ورشکستگی شرکت ملی آرژانتین بود که در سال  2001اعالم

در تاریخ صنعت هوایی ،چندین ادغام میان شرکتهای

ورشکستگی نمود .در سال  ،2002طرح بازسازی این شرکت

هواپیمایی 4به عنوان راهکار مقاومتی این شرکتها در مقابل

مورد موافقت واقع شد و در پایان سال  2004با خرید 45

پدیده ورشکستگی دیده شده است)Augustine, 2013( .

درصد سهام به یک شرکت هواپیمایی اسپانیایی از ورشکستگی

در کشور آمریکا ،مطابق فصل  11قانون ورشکستگی این
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رهایی یافت.)morrell, 2011( .

کشور برای اجتناب از آثار بد انحالل شرکتها ،به شرکت

در اروپا نهاد بازسازی شبیه آنچه در کشور آمریکا موجود

بدهکار فرصت تنفس برای بازسازی شرکت داده میشود .در

است ،دیده نمیشود .اما این کشورها به راهکارهایی در این

صورتیکه شرکت مطابق فصل  7این قانون به تصفیه دچار

خصوص با هدف اینکه حداقل قسمتی از شرکت باقی بماند

شود ،آثاری ناخوشایندی همچون فروش هواپیما و دیگر

حتی با فروش برخی اموال دست زدند .در کشور انگلیس،

داراییهای شرکت ،خسارت به مسافران ،قطع خدمات هوایی در

شرکت هواپیمایی ( )Ukدر سال  1991بعد از تالشهای

برخی شهرها و بیکاری همراه خود دارد .این مهم که تا جای

فراوان جهت جذب یک سرمایهگذار دچار ورشکستگی شد.

ممکن باید از ورشکستگی این شرکتها جلوگیری شود در

( )AvmarkAviation Economist, 1991در آلمان اکثر

آمارها نمایان است .از سال  1978تا  2004حدود 144

سهامداران شرکتهای هواپیمایی ،بانکهای تجاری مهم این

شرکت هواپیمایی تحت حمایت فصل یازده قرار گرفتند

کشور میباشد .در آلمان شرکت  Aero Lloydکه  66درصد

(باهدف بازسازی و بقای شرکتهای هواپیمایی) اما تنها 14

آن برای بانک بایریشر بود .در سال  2002با توقف سرمایه

شرکت تحت فصل ( 7انحالل شرکت) قرار گرفتندmorrell, ( .

گذاری این بانک ،ورشکست شد.

 )2011در آمریکا از سال  1978به طور میانگین ،شش

در مقابل این ورشکستگیها در آمریکا و اروپا ،اکثر

ورشکستگی برای شرکتهای هواپیمایی ثبت شده است.

متصدیان هوایی در آسیا و اقیانوسیه از آنجا که دولتی هستند

( )Townsend, 2014تاثیر این ورشکستگی ها در کشورهای

احتمال ورشکست شدن بسیار کم میباشد .با این وجود چند

پیشرفته آن قدر زیاد است که محلی برای مجادالت سیاسی می

ورشکستگی قابل رویت است .شرکت هواپیمایی فیلیپین()PAL

شود .زیرا گفته شده است با ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی

از جمله موارد محدود این ورشکستگیها میباشد .شرکت

به طور معمول در حدود  40000نفر ،بیکار میشوند.

اَنست در استرالیا در سال  2002هم از جمله ورشکستگیهای

()Eilperin, 2002

در این کشور محسوب میشود)morrell, 2011( .

تاریخ صنعت هوایی کشور آمریکا ،با واقعه یازده سپتامبر

شرکتهای ورشکسته هواپیمایی با مشکالتی همچون

و ترس مردم از پدیده تروریسم هوایی و کاهش رغبت مردم

تغییرات هزینه برای اقدام به عملیات خود مواجهه هستند .به

برای استفاده از هواپیما و افزایش هزینه سوخت در آن سالها و

طور مثال قراردادهای شرکتهای ورشکسته در بسیاری موارد

پس از آن جنگ آمریکا یا عراق ،موجب ورشکستگی چندین

فسخ و دوباره منعقد می گردد .عالوه بر افزایش هزینه ،تقاضای

شرکت هواپیمایی شد )McQuaid, 2008) .قبل از حادثه

مسافران در این راستا شاید کم شود ( .)Opler, 1994همچنین

تروریستی افول صنعت هوایی آغاز شده بود .ورشکستگی

ورشکستگی این شرکتها میتواند عاملی برای کاهش کیفیت

شرکت های هواپیمایی آمریکا ،ایرالین هاوایی و هواپیمایی دلتا

سرویسها شود.

دلیلی بر وضعیت ناپایدار این صنعت در آن سالها بود .با آغاز

این دوران ورشکستگی شاید لزوما برای این شرکتها

سال  2008در آمریکا صنعت هواپیمایی دوباره دچار پریشانی

ناخوشایند نباشد .با این توضیح که میتوانند به اقداماتی دست

اقتصادی به علت افزایش بی رویه سوخت و خسارت 1.2

بزنند(که منجر به سوددهی این شرکتها شود) که در دوران غیر

بیلیون دالری در سه ماه اول سال  2008شدBowley, ( .

ورشکستگی ناممکن یا غیرقانونی است .برای مثال مطابق

کنوانسیون کیپ تاون یا قوانین کشوری همچون ماده 1110

همزمان با شرکت ترانس در سال  1930تاسیس شد و به عنوان

فصل  11قانون ورشکستگی کشور آمریکا ،در صورت نقض

دومین شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکا محسوب می شودHill ( .

قرارداد برای پرداخت اجاره به تأمینکنندهمالی هواپیما از سوی

)Aviation Week Group, 2003

شرکت هواپیمایی ،این شرکت  60روز مهلت دارد تا عدم
اجرای قرارداد خود را جبران نماید در غیر این صورت ،تأمین
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کننده مالی یا همان موجر هواپیما می تواند هواپیما را باز پس

از صنعت هواپیمایی برای مدت طوالنی با عنوان یک

بگیرد .اما در این زمان به علت آنکه تأمینکنندگانمالی با فسخ

«صنعت پرخطر» یاد میشده است )Gritta, 1972( .بخش

این قرارداد و انعقاد قرارداد دیگر ضرر بسیاری متحمل خواهند

عمدهای از خطرات این صنعت از ماهیت ذاتی هوانوردی،

شد در پی توافق دیگر با شرکت ورشکسته که به نفع ایشان

آسیبپذیری حملونقل هوایی از برخی حوادث و جریانات

است روی میآورند )Ciliberto, 2012( .همچنین کارمندان این

اقتصادی-اجتماعی و سایر موارد ناشی میشود که در ذیل به
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شرکت از ترس بیکاری به علت انحالل چنین شرکتی در

مهمترین آنها اشاره خواهیم نمود.

قراردادهای کار خود به نفع شرکت تجدید نظر می نمایند.

اول -تاثیرپذیری صنعت هوایی از حمالت تروریستی

شرکت هواپیمایی بینالمللی ترانس به عنوان یکی از

تحت تاثیر حمالت تروریستی یازده سپتامبر  2001و

مهمترین متصدیان کشور آمریکا که در سال  1930تأسیس شده

متعاقب آن ،شرکتهای هواپیمایی تدابیر امنیتی را تشدید

بود ،پس از  71سال فعالیت در سال  2001به علت

بخشیده که نه تنها هزینه زیادی را بر آنان تحمیل کرده است
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ورشکستگی منحل شد .پس از تأسیس این شرکت ،به سرعت

بلکه دشواری قابل توجهی در تحصیل بیمه خطر جنگ و

رشد نمود و در سال  1990به عنوان هفتمین شرکت هواپیمایی

خطرات مشابه به همراه داشته است .افزون بر آن به خاطر

بزرگ کشور آمریکا معرفی گردیدTrans World Airlines, ( .

مشکالت ناشی از سختگیریهای امنیتی بخشی از مسافران و

 )2010هرچند قبل از این موفقیت ،مشکالت این شرکت به

درآمد مربوطه از دست میرود (اشراقی آرانی.)1394 ،

علت فروش این شرکت هواپیمایی از سوی شرکت مادر ترانس

دوم -تاثیر پذیری از بیماریهای مسری

در سال  1979آغاز شد.

در سال  2003شیوع «بیماری سارس» 8به مسافرتهای

پس از این تحول در سال  1988به عنوان یک شرکت

هوایی نسبت داده شد که به دنبال کاهش تعداد مسافران ،لغو

مقروض ،در حدود  4بیلیون دالر بدهکار شد .در سال 1992

بسیاری از رزروهای بلیط هواپیما ،لغو بسیاری از پروازها و

برای اولین بار این شرکت مطابق فصل یازده از قانون

مرخصی خدمه شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها ،خسارت

ورشکستگی کشور آمریکا ،درخواست حمایت دولتی نمود .این

قابل توجهی به صنعت هوایی وارد شد( .اشراقی آرانی)1394 ،

شرکت برای بقا 28000 ،نفر از کارمندان خود را مجبور به

سوم -تاثیر پذیری از بحرانهای مالی

کاهش  15درصدی حقوق و وقفه در کار آنها نمود .پس از

در سالهای اخیر به خصوص از سال  2005صنعت

مدتی با کاهش شهرت این شرکت ،دوباره این شرکت در سال

هواپیمایی تاکنون تحت تاثیر رکود جهانی و نابسامانیهای مالی

 1995درخواست حمایت مطابق قانون پیش گفته را طرح نمود

شاهد اتحاد اجباری و ورشکستگی برخی از شرکتهای

تا از  500میلیون دالر بدهکاری از مجموع  1.7بیلیون دالری

هواپیمایی بوده است )Gritta, 1983( .به طور مثال در دهههای

خالصی یابد .این روند بدهکاری ادامه پیدا کرد تا در سال

اخیر افزایش قمیت سوخت آثار نامطلوبی بر سوددهی

 1997به اوج خود رسید .چهار سال بعد ،در سال 2001

شرکتهای هواپیمایی داشته است .گفته شده است که هزینه

باالخره برای بار سوم درخواست از طریق فصل یازده را نمود و

سوخت هواپیما در حدود سی درصد هزینههای شرکتهای

در یک شرکت هواپیمایی دیگر ادغام شد.

هواپیمایی را در برمیگیرد و دومین هزینه بزرگ این شرکتها

اما سوال اصلی آن است که چرا باوجود رشد شرکتهای

محسوب میشوند )Tolkin, 2010( .افزایش و کاهش قیمت

هواپیمایی آمریکایی در آن سالها ،این شرکت دچار مشکالت

سوخت بر تمام متصدیان حمل هوایی اثر میگذارد اما

مالی و بدهکاری شد؟ برای مثال شرکت هواپیمایی امریکن

شرکتهای هواپیمایی که دارای ناوگان قدیمتر و پر مصرفتر

هستند به شدت آسیب میبینند( .اشراقی آرانی)1394 ،

فصلی میتواند سبب عدم تناسب عرضه و تقاضا شود .در

چهارم -تاثیرگذاری حملونقل هوایی بر آلودگی زیست محیطی

نظریات مشهور است که «شرکتهای هواپیمایی در یک محیط

باتوجه به میزان دیاکسیدکربن بسیار زیادی که از هواپیما

رقابتی توانایی نامحدودی برای کنترل عرضه (ظرفیت) و تقاضا

به علت مصرف باال سوخت در آن منتشر میشود ،دولتها در

(ترافیک) دارند» )Baggaley, 1998( .از اینرو این عدم

راستای تکالیف و الزامات قانونی بینالمللی و داخلی،
استاندارهایی برای کاهش حداکثری میزان آلودگی ناشی از
هواپیما وضع نموده و درعین حال برای عدم رعایت مقررات و
استاندارهای موصوف جرایم و عوارض سنگینی بر شرکتهای
هواپیمایی تحمیل کردهاند .تالش شرکتهای هواپیمایی برای
تطابق با استانداردهای زیست محیطی ،هزینه زیادی بر دوش
آنها گذارده و در مواردی به زمینگیر شدن برخی از هواپیماهای
آنها منجر شده است.
پنجم -تحمیل هزینهها جهت تطبیق با مقررات ایمنی

تناسب عرضه و تقاضا و تغییرات فصلی میتواند سبب
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی گردد.

 -4اثر ورشکستگی بر مسافران حمل و نقل
هوایی
مسافران حمل و نقل هوایی رکن اصلی صنعت هوانوردی
محسوب میشوند .همهی اقدامات برای این افراد مهیا شده
است تا با جلب رضایت این افراد ،شرکتهای هواپیمایی به

هزینه تطابق شرکت هواپیمایی با مقررات ایمنی و پرواز

سودآوری دست یابند .افزون بر این اقتضای اقدام به هر امری،

متعدد بار سنگینی بر دوش آنها میگذارد و عدم رعایت

حمایت از قشر آسیب پذیر آن اقدام میباشد .از این رو باید

الزامات و استاندارهای مربوطه نیز به تحمیل جرایم مالی قابل

نسبت به ارزیابی میزان ،تعداد و چگونگی تاثیر مسافران هواپیما

توجه منجر میشود .به عنوان مثال ،هواپیما ممکن است موضوع

از ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی در جهت جلوگیری از

آییننامههای گوناگون قابلیت پرواز از سوی سازمانهای

واردن شدن ضرر به مسافران و یا جبران آن در جهت

هواپیمایی کشوری قرار گیرد که الزامات پشتیبانی با تعمیراتی

برنامهریزی و توسعه پایدار صنعت هوایی اقدام نمود .در کشور

متنوعی را مقرر میکند .در صورتی که شرکت هواپیمایی از

ما ،هر چند با توجه به دولتیبودن شماری از شرکتهای

تطبیق خود با آیین نامههای موصوف ناتوان باشد بار سنگین
ناشی از جرایم و عوارض ناشی از تخلف را باید تحمل نماید.
(اشراقی آرانی.)1394 ،
ششم -تغییرات فصلی
از نظر زمانی صنعت هواپیمایی به فصلی بودن مشهور است

هواپیمایی شاهد ورشکستگی پنهان (و نه رسمی) آنها هستیم اما
باتوجه به رهایی صنعت هوایی از یوغ تحریمها و چشمانداز
توسعه ناوگان هواپیمایی که میتواند به تسریع روند خصوصی
سازی ایرالینهای دولتی و قطع ارتزاق از منابع مالی دولتی
بینجامد ،این تاثیر مسافران از ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی در کشورمان قابل پیش بینی است.
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به طوری که بیشتر درآمد در برخی فصول حاصل میشود .این

با عارض شدن ورشکستگی بر یک شرکت هواپیمایی،

موضوع با این توجیه که بیش از نصف مسافرتهای هوایی با

ممکن است پروازهای این شرکت دچار تأخیر و یا لغو گردد .از

اهداف تفریحی-سیاحتی صورت میگیرد و از این رو تابستان

این رو حالتهای مختلفی بر مسافران قابل تصور است.

شلوغ ترین فصل 9سال به شمار میرود .توانایی یک شرکت
هواپیمایی برای تعدیل ظرفیت پروازها بر اساس چرخه فصلی
محدود است و به این دلیل نیمه دوم سپتامبر (فصل زمستان در
کشور ما) و پس از آن کاهش محسوس حملونقل هوایی را به
خود میبیند و در این هنگام است که برای تکمیل صندلیهای
خالی هواپیما تخفیفهای بسیار در قیمت بلیط عرضه میشود.
(اشراقی آرانی )1394 ،این تغییرات در تقاضا ناشی از تغییرات



گاهی مسافری پروازی را با یک شرکت ورشکسته آغاز
نموده است اما برای اجرای کامل پرواز بهعلت
ورشکستگی امکانپذیر نمیباشد .در اصطالح به این
مسافران ،مسافران در راه مانده 11اطالق میشود .برای مثال
یک مسافر از طریق یک شرکت دو پرواز را رزرو نموده
است .این مسافران پرواز اول از شهر تهران را به مقصد
اهواز انجام میدهد اما پرواز دوم که به عنوان پرواز نهایی
از اهواز به تهران است انجام نمیگیرد .در این مرحله



مسافر متحمل خسارتهایی همچون هزینه تهیه بلیط

شرکتها پرداختهاند .به عنوان مثال در کشور دانمارک

دیگر ،اسکان ،هزینه حملونقل و سایر هزینهها و

شرکتهای هواپیمایی ملزم میشوند تا گزارش ساالنه خود را

سرویسها شامل غذا و ارتباطات تلفنی میشود( .سلطانی،

ارائه دهند .این گزارش شامل نسبت نقدینگی به بدهی میباشد.

 )1395میزان خسارت در این حالت در حدود 1.109

همین نظارت در کشور فرانسه از طریق بررسی منظم پرداخت

یورو برای یک شرکت گران قیمت و  335یورو برای یک

مالیات ،بدهیها و حقوق کارمندان صورت میگیرد .در واقع در

شرکت ارزان قیمت تخمین زده شده است(Steinen et .

این کشور عالوه بر بازنگری ساالنه در صورت بروز و شناسایی

.)al., 2009

وضعیت بد مالی به بررسی ماهانه ساعات پروازی وارسی

گاهی قبل از شروع پرواز ،شرکت ورشکسته قادر به
اجرای پرواز نیست .در این مرحله براساس تصمیم مسافر
و شرایط پرواز جایگزین ،خسارت تحمیلی متفاوت
خواهد بود .در مواقعی شرکت ورشکسته یا مسافر امکان
تهیه بلیط دیگر برای اجرای پرواز خود را دارد و مسافر
هم قصد پرواز از طریق شرکت دیگر را دارد .در مقابل
گاهی مسافر ،باوجود امکان سفر از طریق پرواز از آن
امتناع مینماید یا اینکه اصال چنین پروازی وجود ندارد .در
حالت اول هزینه تحیملی نسبت به حالت دوم بسیار کمتر
و محدود هزنیه تهیه بلیط دیگر میباشد درحالیکه در
فرض دوم ،مسافر مجبور به تحمل هزینههای بیشتر



خواهد بود.
فرض سوم هم شامل زمانی است که پرواز نهایتا با تأخیر
انجام میشود .در این مرحله براساس مدت زمان تأخیر
شرکتهای هواپیمایی ملزم به تهیه برخی سرویسها
هستند .مضاف بر این ممکن است این تأخیر سبب
خسارتی همچون از دست دادن پرواز دیگر به علت عدم
رسیدن به موقع آن پرواز گردد.
باتوجه به توضیحات باال ،با ورشکستگی یک شرکت

هواپیمایی بررسی اثر آن بر مسافران از دو جهت دارای اهمیت
است .یکی آنکه با یک ورشکستگی از جهت کمیّت تعداد
زیادی از افراد تحت تاثیر قرار میگیرند .همچنین از بعد کیفیت،
ضرر وارده به مسافران بسیار گسترده خواهد بود .از اینرو در
جهت حمایت از مسافر دو نوع حمایت 12پیشنهاد میگردد.
اول -حمایت احتیاطی :13منظور از حمایت احتیاطی یا
پیشگیرانه ،مسئولیت دولت به علت صدور مجوز به شرکتهای
هواپیمایی بدون در نظر گرفتن کفایت مالی در ابتدای تأسیس و
عدم نظارت مستمر بر وضعیت مالی آنها پس از تشکیل
میباشد .در کشورهای مختلف با شناسایی اهمیت ورشکستگی
و خسارت وارده بر مسافران به نظارتهای مالی بر این

میشود )Mendes, Joerss, von den steinen, 2009( .همین
نظارت به صورت ماهانه یا فصلی در کشور ایرلند وجود دارد.
در کشور ایتالیا ترازنامه شش ماهه شامل هزینه عملیاتی و سود
بررسی میشود .در کشور لهستان اصل نظارت به صورت ساالنه
انجام می گیرد اما در صورت شناسایی مشکالت مالی این
نظارت به صورت فصلی یا ماهانه تحقق می یابد .در اسپانیا پس
از یک سال از اخذ گواهینامه ،کفایت مالی شرکت بررسی
میشود )Mendes, Joerss, von den steinen, 2009( .در
کشورمان هم همین رویکرد البته با ایراداتی در دستورالعمل
تأسیس شرکتهای هواپیمایی از سوی سازمان هواپیمایی
کشوری مصوب  1393دیده میشود (سلطانی.)1395 ،
البته این حمایت زمانی کامل میگردد که وظیفه نهاد
دولتی با پشتوانه ضمانت اجرا باشد .با این توضیح که با
ورشکستگی شرکت هواپیمایی و عدم نظارت از سوی نهاد
دولتی ،این نهاد به جبران خسارت از مسافران ملزم گردد .این
حمایت از آنجا که بر دولت بار مالی ایجاد مینماید ،دولت را بر
نظارت درخور در جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی ترغیب مینماید و نتیجتا ورشکستگی و خسارت ناشی
از آن تحقق نمییابد نسبت به راهکارهای دیگر بیشتر مورد
قبول است (سلطانی.)1395 ،
دوم -حمایت مساعدتی :14باوجود پیشنهاد حمایت احتیاطی ،در
بسیاری موارد دولتها از جبران خسارت امتناع مینمایند و
موانعی در این راستا وجود دارد .همچنین بسیاری موارد نهاد
نظارتی باوجود نظارت وافی ،ناتوان از ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی بوده است .از این رو این حمایت به عنوان حمایت
تکمیلی پیشنهاد میگردد .این حمایت زمانی کاربرد دارد که
شرکت هواپیمایی ورشکست شده است و مسافران آن دچار
خسارت شدهاند .در این مرحله در کشورهای مختلف،
واکنشهای متفاوتی جهت حمایت از مسافران تدارک دیده شده
است .این راهکارها هرچند از جهت شیوه جبران خسارت

متفاوت هستند ،اما از آن جهت که از جهت مبنایی در مرحله

باتوجه به شیوع ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی و

بعد از ورشکستگی شرکت هواپیمایی قرار دارند در یک عنوان

تاثیرپذیری درآمد و عملیات فرودگاهها از این شرکتها ،الزم

قرار میگیرند .از جمله این حمایتها میتوان به پوشش بیمهای

است برخی از موضوعات قابل پیش بینی مورد مداقه قرار

جهت جبران خسارت از مسافران نام برد .این پوشش بیمهای،

بگیرد .این موضوع آنقدر اثرگذار بود که در سال  2003کنگره

الزام شرکتها به بیمه خود جهت جبران خسارت ناشی از

کشور ایالت متحده اثر ورشکستگی بر فرودگاه را مورد بررسی

ورشکستگی یا خرید بیمه داوطلبانه از سوی مسافران میباشد.

قرار داد .در این بررسی فرودگاه های بینالمللی پیتسبورگ،

همچنین در بسیاری از کشورها همچون ایاالت متحده در

فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو و فرودگاه بینالمللی

صورتی که مسافر بلیط خود را از طریق کارتهای اعتباری

مینیاپولیس سنتپل مورد مداقه واقع شد .مطابق این مطالعه ،اثر

خریداری نماید بانک پشتیبان این کارت اعتباری در صورت

ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی را بر فرودگاه منفی و

عدم اجرای پرواز به هر دلیل از جمله ورشکستگی باید از

ناخوشایند است.

مسافر جبران خسارت نماید .درکنار این راه کارها ،توافقات

این آثار بد شامل اجارههای رد شده ،سرویسهای

داخلی شرکتهای هواپیمایی برای انجام پروازهای یکدیگر

کاهشیافته و با نرخ پایینتر برای فرودگاهها ،عدم پرداخت

عالوه بر آنکه به سود مسافران است برای خود شرکتهای

عوض ناشی از سرویسهای فرودگاهی به شرکتهای

هواپیمایی از جهات مختلف سودمند است (سلطانی.)1395 ،

هواپیمایی میشود (.)Brown, 2003

از این رو الزم است در کشورمان ،با توجه به لزوم حمایت از

ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی اول بهواسطه از دست

مسافران ،جهت حمایت این افراد به علت خسارت وارده ناشی

رفتن درآمد فرودگاهها برای آنها مشکلساز میشود .بهطور

از شرکتهای هواپیمایی موارد پیش گفته مورد نظر قانونگذار

مثال با ورشکستگی شرکت دلتا ،فرودگاه بینالمللی

قرار بگیرد.

 Hartsfield-Jacksonبهعلت عدم استفاده این شرکت از
قسمت تعمیرگاه فرودگاه در حدود  4.2میلیون دالر ضرر کرد.

 -5اثر ورشکستگی بر فرودگاهها
وابستگی فرودگاهها به پویایی فعالیت شرکتهای
هواپیمایی غیر قابل انکار است .این اهمیت از آن جهت است
که فرودگاهها جهت خدمات به پروازهای شرکتهای هواپیمایی
ایجاد شدهاند تا از این طریق بستر حملونقل هوایی فراهم
گردیده و نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب درآمد نمایند.
بنابراین ،باتوجه به اهمیت درآمد شرکتهای هواپیمایی در دوام
اقتصادی فرودگاهها و احتمال ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی ،فرودگاهها باید در حین توافق با شرکت هواپیمایی و
قبل از توقف آنها تمهیدات الزم را اتخاذ نمایند .ورشکستگی
شرکتهای هواپیمایی نه تنها به فرودگاهها از جهت درآمد آنها
ضرر میزند ،از جهت حقوق شرکت هواپیمایی نسبت به
تاسیسات فرودگاه مسایل حقوقی ایجاد مینماید که بهرهبرداری
حداکثری از اماکن و تاسیسات فرودگاهی را با مشکل مواجه
میسازد .در حقیقت ،بسیاری از اراضی و اماکن فرودگاهها
تحت اجاره یا حق انتفاع و یا امتیاز بهره برداری شرکتهای
هواپیمایی است که پس از ورشکستگی مستاجر یا صاحب حق
انتفاع و امتیاز بالتکلیف میمانند.

فرودگاه بینالمللی اُکلند به علت ورشکستگی شرکتهای
هواپیمایی ،Skybus Airlines ،Aloha Airlines

ATA

 Airlinesبیش از  2میلیون دالر به علت از دست دادن برخی
درآمدها متحمل شد )Andrejczak, 2008( .دلیل این تاثیر
چشمگیر هم روشن است زیرا بسیاری از فرودگاهها درآمدی
غیر از شرکتهای هواپیمایی ندارند .بنابراین ،عدم پرداخت
بدهیهای این شرکتها ،بار منفی مهمی بر فرودگاه قلمداد
میشود )Waite, 2012( .درآمد فرودگاهها از شرکتهای
هواپیمایی شامل هزینه فرود پروازها ،پارک هواپیما و خدمات
ترمینال و بار و برقراری امنیت میشود )Waite, 2012( .برای
اثبات اهمیت فعالیت شرکتهای هواپیمایی برای فرودگاه تنها
کافی است این امر بیان گردد که در حدود  60درصد درآمد
فرودگاهها ناشی از فعالیت این شرکتها میباشدWaite, ( .

 )2012بنابراین ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی تأمین مالی
فرودگاهها را به علت کاهش درآمد ناشی از کم شدن سرویسها
تحت تاثیر قرار میدهد.
در اثبات کاهش درآمد فرودگاهها باید این مهم را به
اثبات رساند که آیا با ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی میزان

سرویس های هوایی کاهش می یابد؟ در آمریکا گفته شده است

با ورشکستگی شرکت سیلورجت 17از  51/814صندلی موجود

متصدی ورشکسته  25درصد سرویسهای خود را نسبت به

در مسیر  London- DXBدر حدود  1/400صندلی از دست

قبل از زمان ورشکستگی از دست میدهند .مضاف بر این 21

رفت .همچنین در مسیر  2/600 London- EWRصندلی از

درصد پرواز این شرکتها با تأخیر روبرو میشودCiliberto, ( .

 97/024صندلی موجود از دست رفت .در مسیر London-

 )2012در واقع این مسافران از ترس عدم اجرا یا تأخیر در

 JFKبا ورشکستگی شرکت زوم 18تنها  1/596صندلی از دست

پرواز ترجیح میدهند از شرکتهای دیگر استفاده نمایند.

رفت درحالیکه  97/024صندلی دیگر در این مسیر هنوز

همچنین باید پاسخ داده شود که آیا شرکتهای هواپیمایی رقیب

موجود بود .در مقابل این ورشکستگیها که میزان صندلی و

با کاهش سرویسهای پروازی شرکت ورشکسته ،آیا میزان

سرویسهای از دست رفته در مقابل سرویسهای باقیمانده

سرویسهای خود را افزایش خواهد داد؟ در کشور آمریکا برای

ناچیز است بنابراین اثر ورشکستگی ملموس نخواهد بود،

پاسخ به این فرضیه میان انواع فرودگاه قائل به تمایز شدهاند.

ورشکستگی برخی شرکتها روند سرویس هوایی یک مسیر را

این تمایز از لحاظ بزرگی و کوچکی فرودگاهها بوده است 15.در

مختل نموده است .برای مثال در آلمان در مسیر  HAJ- POZبا

خصوص فرودگاههای بزرگ با بررسیهای انجام گرفته شده این

ورشکستگی شرکت هواپیمایی آلمان در حدود  330صندلی و

نتیجه حاصل شد که ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی تاثیر

سرویس مختل شد ،درحالیکه هیچ سرویس و صندلی دیگری

بسیار محدودی بر میزان سرویسها دارد .این اثر در

برای پرواز موجود نبود)Steinen et al., 2009( .

فرودگاههای متوسط در جاییکه شرکت ورشکسته سهم قابل

همانطور که آشکار است ،ورشکستگی شرکتهای
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توجهی از سرویسهای این قرودگاه را به خود اختصاص داده

کوچک زمانیکه تنها مجری پرواز در آن مسیر بودند ،میتواند

است چشمگیر میباشد .در خصوص فرودگاههای کوچک ،به

بر سرویسهای آن خط هوایی اثر چشمگیری گذارد .در این

علت اثر کوچک در تغییر سرویسها ،با طی زمان کوتاهی تعادل

موارد فاصله خط پروازی از مبدأ تا مقصد کوتاه است و بازار

از لحاظ میزان سرویسها برقرار خواهد شدBorenstein ( .

رقابتی کم است .در مقابل مسیرهای که رقابت شرکتهای

 )and Rose, 2003این نتیجهگیری نشان میدهد که

هواپیمایی همچون لندن -دوبی یا لندن -نیویورک بسیار زیاد

ورشکستگی در میزان سرویسهای هوایی اثر دارد که این اثر

است این اثر بسیار ناچیز است (.)Steinen et al., 2009

خود شایسته بررسی اقدامات مربوطه می باشد .در تایید این اثر

نتیجتا باید اذعان نمود که برای دستیابی صحیح از اثر

گفته شده است که با ورشکستگی شرکت هواپیمایی مجارستان

ورشکستگی شرکتهای ورشکسته بر میزان سرویسها باید

در حدود  6.3درصد سرویسهای هوایی کاهش یافت.

چندین عامل مدنظر قرار بگیرد .پیش فرض ثابت شده این است

()European Commission, 2014

که شرکتهای ورشکسته به علت مشکالت مالی قادر به اجرای

عالوه بر این مالک زمان هم میتواند عامل مهمی در تعیین

پروازهای خود نخواهند بود .در ایران به تازگی شرکت

این اثر باشد .در واقع ماههای ابتدایی ورشکستگی شرکت

هواپیمایی آسمان بهعلت بدهی به شرکت ملی سوخت و

هواپیمایی نسبت به دورههای زمانی بعدی این اثر متفاوت است.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور نتوانست چندین پرواز

برای مثال در صورتیکه یک متصدی 20درصد از پروازهای

خود را انجام دهد .حال اثر این عدم اجرای پرواز که باید از

یک فرودگاه را به خود اختصاص داده باشد ،در صورت

سوی شرکت ورشکسته انجام میگرفت براساس دو مالک مکان

ورشکستگی این شرکت ،میزان کلی پروازهای این فرودگاه در

و زمان متفاوت میشود .منظور از مالک مکان ،مسیر پروازی

حدود  4.5درصد تا شش ماه پس از ورشکستگی کاهش پیدا

میباشد .در صورتیکه این مسیر پروازی ،ازسوی شرکتهای

می نماید)Borenstein and Rose, 2003(.

دیگر با تعداد پرواز باال پوشش داده شود ،ورشکستگی یک

در اتحادیه اروپا ،در یک بررسی 16تعداد صندلیهای که

شرکت به نظر میرسد اثر قابل توجهی نخواهد داشت .مگر

هر هفته بهعلت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی از دست

آنکه این شرکت تعداد باالیی از پروازهای این مسیر را انجام

میرود و میزان صندلیهای جایگزین پیشنهاد شده از سوی

میداده است .در مقابل در صورتی که مسیر به صورت

شرکتهای رقیب به شرح ذیل است.

انحصاری در اختیار یک شرکت باشد ،با ورشکستگی این

شرکت هرچند کوچک ،اثر چشمگیری خواهد گذاشت .عالوه

 Unitedتخمین زده شده است چنین طلبکارانی در مجموع در

بر بعد مکان ،باید به زمان ورشکست شدن از لحاظ فصلی مورد

حدود  4تا  8درصد از طلب خود را وصول نمودندWaite, ( .

مداقه واقع گردد .در صورتیکه یک شرکت در فصل سرد

 )2012بنابراین فرودگاهها در این مرحله دچار زیان چشمگیری

ورشکست گردد ،به علت عدم تقاضای مسافران نیازی به

میشوند .با وجود موانع مذکور ،در ورشکستگی شرکت

پروازهای دیگر نیست و رقبای شرکت ورشکسته سودی در

هواپیمایی  Braniff Airwaysدادگاه به نفع فرودگاه مبنی بر

تدارک پرواز در این مسیر در فصل مربوطه نخواهند داشت .این

پرداخت تمام بدهی ایشان حکم صادر نمود)Waite, 2012( .

اثر منفی ناشی از ورشکستگی ،زمانیکه فرودگاه بخش عمدهی

در سطح فدرال نیز در کشور آمریکا باتوجه به لزوم

رابطه خود را با شرکت ورشکست شده داشته است ،بیشتر

حمایت از فرودگاه ها تدابیری اندیشیده شده است .یکی از این

خواهد شد .همچنین درخصوص روابط قراردادی و حقوق

موارد استفاده فرودگاهها از تامین مالی شرکتهای هواپیمایی

شرکتهای هواپیمایی نسبت به فرودگاهها در زمان رسیدگی

برای فرودگاهها جهت افزایش ایمنی و امنیت میباشدWaite, ( .

ورشکستگی نگرانیهایی ایجاد مینماید )Waite, 2012( .زیرا

 )2012این راهکار که با این ایراد روبرو شده بود که شاید در

با ورشکست شدن یک شرکت ،روابط مالی آن تحت مدیریت

زمان ورشکستگی شرکت هواپیمایی امکان دریافت آن مبلغ

دادگاه و مدیران تصفیه قرار خواهد گرفت و قراردادها از قبیل

وجود نداشته باشد در سال  2003اصالح شد و زمان

قرارداد اجاره اماکن فرودگاهی هرچند با رضایت فرودگاهها اما

ورشکستگی را هم دربر گرفت .افزون بر این ،تاسیس صندوق

با تشخیص مدیر تصفیه ورشکسته تمدید و یا فسخ خواهد شد.

ترمیمی برای زمان ورشکستگی میتواند راهکار مفیدی برای

برای مثال زمانیکه شرکت هواپیمایی ( )usتحت حمایت فصل

کاهش تبعات ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی باشد .به این

یازده قانون ورشکستگی کشور آمریکا قرار گرفت ،مدیر تصفیه

صورت که شرکتهای هواپیمایی که با فرودگاه دارای رابطه

شرکت هواپیمایی مذکور با استفاده از تهدید برای رد قرارداد،

قراردادی هستند ملزم به پرداخت درصدی از مبلغ قرارداد افزون

 18قرارداد اجاره با فرودگاه پیتسبورگ را مورد توافق دوباره و

بر مبلغ کل قرارداد به صندوق ورشکستگی با ذینفعی فرودگاه

بازنگری قرار داد )Brown, 2003( .بنابراین ،اصالح

شوند .همچنین ،فرودگاهها باید خود در قراردادهای منعقده با

قراردادهای قبلی منعقده فی مابین شرکت هواپیمایی ورشکسته

شرکتهای هواپیمایی به آیندهنگری بپردازند .این آینده نگری با

و فرودگاه که بنا به اصل به زیان فرودگاه هم صورت میگیرد

توجه به عدم حمایت وافی همچنان که برای تامین کنندگان

خطر بزرگی است که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت.

مالی هواپیما دیده میشود و فراگیری ورشکستگی شرکتهای

حال در این مرحله چه گام هایی جهت حمایت از

هواپیمایی الزم است .فرودگاه ها میتوانند تمام اجاره بها را در

فرودگاه ها میتوان برداشت و قوانین در کشورهای مختلف آیا

مرحله انعقاد قرارداد اخذ نمایند و یا وثایق مطمئن در اختیار

جهت حمایت از فرودگاه ها تدابیری اندیشیده اند .با بررسی

بگیرند تا درصورت بروز ورشکستگی برای شرکت هواپیمایی

قوانین کشورهای مختلف به این نتیجه می رسیم از جهت تقنینی

زیان کمتری بر آنها وارد شود.

حمایتی که فرودگاه دستاویز آن گردند وجود ندارد .به عنوان
مثال ،ماده  1110در جهت حمایت تامین کنندگان هواپیما
وجود دارد امٌا امکان بهره گیری از آن به علت محدود بودن
دایره شمول آن به تامین کنندگان مالی هواپیما وجود ندارد .با
ورشکست شدن شرکتهای هواپیمایی ،امکان وصول بدهی ناشی
از اجاره تسهیالت فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی برای
فرودگاه ها وجود ندارد .همچنین در مرحله تصفیه ،اولویت با
طلبکاران رهنی و طلبکاران ممتاز است .از این رو در صورتی
که فرودگاهها در دستهی طلبکاران باال قرار نگیرند به سختی
طلب خود را وصول مینمایند .در ورشکستگی شرکت هواپیمایی

 -6نتیجهگیری
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی ،به علت چندین عامل
پدیدهای غیر قابل اجتناب محسوب میشود .تعدد این
ورشکستگیها در سرتاسر جهان این مدعا را اثبات مینماید.
گاهی تروریسم عاملی میشود تا صنعت هوایی یک کشور به
افول و رکود برسد .برای مثال بعد از حادثهی یازده سپتامبر در
سال  ،2001نتیجه آن شد که مسافران به علت ترس از پرواز
هوایی در پی جایگزین نمودن سایر وسایل حملونقل به جای
هواپیما بر آمدند .این تصمیم به جایگزینی از سوی مسافران ،به

ورشکستگی چندین شرکت هواپیمایی منجر شد .همچنین

از اینرو باتوجه به قابل پیشبینی بودن ورشکستگی یک

جنگهای منطقهای میتواند در این صنعت اثر مستقیم یا غیر

شرکت هواپیمایی براساس نظارتهای فصلی و ساالنه ،باید

مستقیم بگذارد .جنگ میان ایران و عراق به صورت غیر مستقیم

نهادهای دولتی از قبل برای این مسیرها ،با همکاری سایر

موجب ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی به علت گرانی

شرکتهای هواپیمایی دیگر ،سرویسهای جایگزینی برای

سوخت گردید .همچنین شرکتهای هواپیمایی به صورت ثابت،

جلوگیری از خلل به حملونقل در آن مسیر تدارک ببینند.

متحمل هزینههایی هستند اما در برخی فصول درآمد شرکتهای

ارتباط فعالیتهای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها

هواپیمایی به علت کاهش تقاضا از سوی مسافران کاهش

آنقدر عمیق است که در فروضی ورشکستگی یک شرکت

مییابد .از این رو درآمد و هزینهها باهم همخوانی نخواهد

هواپیمایی به معنای از دست رفتن کلیه درآمدهای یک فرودگاه

داشت و عدم سود آوری عاملی برای ورشکستگی خواهد شد.

تلقی میشود .با ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی ،فرودگاهها

با بررسی تاریخ صنعت هوایی در جهان شاهد صدها

از این جهت که درآمد خود را به علت کاهش سرویسهای آن

ورشکستگی که دارای آثار اصوال ناخوشایند بسیاری بر چندین

شرکت از دست خواهند داد .همچنین در بسیاری موارد

عنصر مهم صنعت هوایی همچون مسافران ،نرخ بلیط ،سرویس

قراردادهای میان شرکت و فرودگاه براساس رویکرد حمایتی

و فرودگاهها هستیم .این ورشکستگیها همچنان ادامه دارد.

قوانین از شرکت ورشکسته اصالح میگردد .در کنار این موارد،

با این وجود ،اخیرا زمزمههایی جهت اهدای مجوز
تأسیس شش شرکت هواپیمایی در ایران به گوش میرسد .در

در بسیاری موارد چنین شرکتهایی قادر به بدهیهای خود
به فرودگاهها نخواهند بود.

حالیکه الزم است متصدیان امر به آثار فراگیر و ناخوشایند
ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی در سایر ابعاد صنعت هوایی
توجه داشته و ،در امر تأسیس شرکتهای هواپیمایی نظارت
بیشتر اعمال نمایند .بنابراین باید عالوه بر آنکه سیستم نظارتی
در بدو تشکیل این شرکتها برای جلوگیری از ورشکستگی به
نحو دقیقی عمل نماید ،آثار ورشکستگی این شرکتها بر موارد
پیشگفته مدیریت و سازماندهی گردد.
ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی اولین اثر خود را بر
قشر ضعیف ،یعنی مسافران با لغو و تأخیر پروازها که ناشی از
ناتوانی شرکت ورشکسته در اجرای صحیح تعهدات خود
میباشد ،میگذارد .این اثر در تعداد وسیع و با هزینهای که
نمیتوان از آن صرف نظر نمود در انواع ورشکستگی شرکتها
آشکار است .حال که اثر ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی بر
مسافران آشکار شده است دو انتظار از تصمیمگیران این صنعت
میرود .اول آنکه در حین تأسیس شرکت هواپیمایی ،با در نظر
گرفتن یک چارچوب صحیح ،شرکتهایی را وارد عرصه
حملونقل هوایی نمایند که شایسته باشند .دوم آنکه با آگاهی از
ورود ضرر به مسافران ،تدابیری جهت جبران خسارت از این
افراد ترتیب ببینند.
همچنین با روشن شدن این موضوع که در مواردی از جمله
بازار انحصاری یک شرکت ورشکست شده ،ورشکستگی بر
میزان سرویسها و ارائه خدمات تاثیر میگذارد.

 -7پینوشتها
 -1بیشترین آمار اعالم ورشکستگی در کشور آمریکا برای مثال،
ماه ژانویه بعد از ماههای مارچ ،سپتامبر و دسامبر بوده است .این
ماهها در فصل زمستان است که تقاضات بهعلت فصل سرد کم
میشود .اما ماههای فصل گرم همچون مِی ،ژوئن و ژوالی
کمترین اعالم ورشکستگی تحقق یافته است ( morrell,
.)2011
 .Privatisation -2بحران در صنعت حمل و نقل در اوایل
دههی  1990سبب شد تا شرکتهای هواپیمایی برای بقای
خود نیازمند اعطای کمکهای دولتی گردند .کمیسیون اروپا
بدون آنکه به رقابت بازار لطمه بزند ،حملونقل هوایی را آزاد
ساخت .از اینرو کمیسیون اروپا در سال  ،1994ضوابط و
اصول کمکهای دولتی به خطوط هوایی را درقالب متن پیشرو
عرضه کرد .این کمکها باتوجه به موارد زیر صورت میگیرد.
 -3کمکها باید برای بازسازی سریع و جامع ساختار ،در
راستای حفظ بقا و فعالیت طوالنی مدت شرکت باشد.
 -4کمکها باید مؤثر باشد به طوری که در مدت فعالیت
شرکت ،نیاز به کمک دیگری نباشد .به عبارت دیگر در اعطای
کمکها اصل «یکبار و برای اخرین بار» به شدت رعایت
میشود.
 -5این کمکها نباید برای هیچیک از برنامههای توسعهای

شرکت ،از جمله افزایش تعداد صندلی استفاده شود.

همچون شرکتهای هواپیمایی به این تعداد انسان تأثیر نخواهد داشت.

Guidelines on Application of) Articles 88 and
)87 of the EC Treaty.

در این خصوص باتوجه به لزوم حمایت از مسافران به عنوان مصرف
کننده خدمات صنعت هوایی در اتحادیه اروپا مطالعات قابل توجهی

از اینرو دولتهای اروپایی به شرکتهای هواپیمایی اجازه

رخ داده است .در یکی از این تحقیقات  18شرکت ورشکسته که از

دادند بدون دخالت دولت و با اصول بازرگانی اداره شوند.

ژانویه  2008تا اکتبر  2010در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رخ

 -6در آن دسته از نظامهای حقوقی که امکان بازسازی متوقف

داده بود ،مورد بررسی واقع شد.مطابق تخمین این بررسی در حدود

پذیرفته شده است در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب
مندرج در طرح بازسازی تشریفات تصفیه آغاز می شود.

 1.8میلیون مسافر از ورشکستگی شرکتهای ورشکسته هواپیمایی
میان سالهای  2000تا  2010متاثر شدند)Gleave, 2011( .
14- Stranded.

 - 7از جمله این ادغام ها می توان به :ادغام شرکت دلتا و

 -15برای مطالعه بحث تفضیلی این قسمت به پایان نامه نگارنده با

هواپیمایی شمال غرب ،شرکت جمهوری و شرکت غرب میانه

عنوان "ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی" از صفحه  30به بعد

و هواپیمایی امریکن و کانتیننتال اشاره نمود.

مراجعه گردد.
1- Precautionary protection
2- Contributory Protection

 -8این شش شرکت با نامهای ارولینیاس در آرژانتین VASP ،و
 Varigدر برزیل ،اَوینسا و اینترکانتینتال در کلمبیا،

Nuevo

 Continenteدر پرو می باشد.
 -9برای مطالعه بحث تفضیلی این قسمت به کتاب نگارنده با عنوان"

 -16مالک بزرگی و کوچکی فرودگاه ها براساس تعداد پروازهای
آن ها تعیین میگردد .برای نمونه در تحقیق حاضر در صورتی که
 400پرواز برای یک روز به صورت مستمر از سوی فرودگاه انجام

حقوق تامین مالی هواپیما" از صفحه  103به بعد مراجعه گردد.

شود ،به عنوان فرودگاه بزرگ محسوب میشود .در صورتی که این

 -10در خصوص هزینه ایجاد امنیت هوایی رجوع شود به:

تعداد از  100تا  400پرواز باشد ،فرودگاه متوسط محسوب میشود.

David Gillen , William G. Morrison. (2015) "Aviation
security: Costing, pricing, finance and performance,
Journal of Air Transport Management, vol 48, 1-12.
11- SARS.
12- High season.

در فرودگاه کوچک قلمداد می شود.
)16- The Official Airline Guide (OAG
17- Silver jet
18- Zoom
19- Air Lithuania- Styrian Spirit.

 -13در خصوص اثر ورشکستگی بر مسافران باید به چندین فاکتور
توجه نمود .یکی از مهمترین از این موارد ،بزرگی و کوچکی شرکت
ورشکسته هواپیمایی میباشد .در واقع هرچه شرکت بزرگتر باشد
میزان و تعداد پروازهای بیشتری دچار لغو و تأخیر می شوند .این
تفاوت با مقایسه میزان مسافران متاثر در ورشکستگی دو شرکت

 -8مراجع
 اشراقی آرانی ،م" ،)1394( .حقوق تامین مالی هواپیما"،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.

استرلینگ 1و هوال 1قابل رویت است .بهطور مثال با ورشکستگی
استرلینگ در سال  2008در حدود  210000مسافر دچار زیان شدند
در حالیکه این تعداد در ورشکستگی هوال تنها  214نفر را در
برمیگرفت )Gleave, 2011( .همچنین زمان ورشکستگی هم میتواند
در این رابطه اثرگذار باشد )Gleave, 2011( .با این توضیح که در
صورتیکه ورشکستگی یک شرکت در فصل کاری با حجم باال اتفاق
بیفتد امکان کمک و جایگزینی پرواز با امکان کمتری روبرو میباشد
اما در صورتیکه این ورشکستگی به تبع آن عدم اجرای پرواز در فصل
سرد رخ دهد بهعلت آنکه شرکتهای دیگر توانایی اجرای پرواز
شرکت ورشکسته را دارند ،مسافران کمتری دچار زیان میگردند .با
ورشکستگی شرکت ایزیجت 1در حدود  5000مسافر دچار زیان
شدند و پس از آن در حدود  50000تا  100000مشتری از آن متأثر
شدند )Steinen et al., 2009( .در ورشکستگی شرکت ایکس اِل1
که  80000مسافر را در تعطیالت و  240000مسافر را در ماه های
بعد دچار زیان ساخت که خود نشان میدهد ورشکستگی هیچ شرکتی

 سلطانی ،م" ،)1395( .ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی"،پایان نامه ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
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 -1بیشترین آمار اعالم ورشکستگی در کشور آمریکا برای مثال ،ماه ژانویه بعد از ماههای مارچ ،سپتامبر و دسامبر بوده است .این ماهها در فصل زمستان
است که تقاضات بهعلت فصل سرد کم میشود .اما ماههای فصل گرم همچون مِی ،ژوئن و ژوالی کمترین اعالم ورشکستگی تحقق یافته است.
()morrell, 2011
 .Privatisation -2بحران در صنعت حمل و نقل در اوایل دههی  1990سبب شد تا شرکتهای هواپیمایی برای بقای خود نیازمند اعطای کمک-
های دولتی گردند .کمیسیون اروپا بدون آنکه به رقابت بازار لطمه بزند ،حملونقل هوایی را آزاد ساخت .از اینرو کمیسیون اروپا در سال ،1994
ضوابط و اصول کمکهای دولتی به خطوط هوایی را درقالب متن پیشرو عرضه کرد .این کمکها باتوجه به موارد زیر صورت میگیرد.
 -1کمکها باید برای بازسازی سریع و جامع ساختار ،در راستای حفظ بقا و فعالیت طوالنی مدت شرکت باشد.
 -2کمکها باید مؤثر باشد به طوری که در مدت فعالیت شرکت ،نیاز به کمک دیگری نباشد .به عبارت دیگر در اعطای کمکها اصل «یکبار و برای
اخرین بار» به شدت رعایت میشود.
 -3این کمکها نباید برای هیچیک از برنامههای توسعهای شرکت ،از جمله افزایش تعداد صندلی استفاده شودGuidelines on Application .
)of) Articles 88 and 87 of the EC Treaty.
از اینرو دولتهای اروپایی به شرکت های هواپیمایی اجازه دادند بدون دخالت دولت و با اصول بازرگانی اداره شوند.
 -3در آن دسته از نظامهای حقوقی که امکان بازسازی متوقف پذیرفته شده است در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مندرج در طرح بازسازی
تشریفات تصفیه آغاز می شود.
 -4از جمله این ادغام ها می توان به :ادغام شرکت دلتا و هواپیمایی شمال غرب ،شرکت جمهوری و شرکت غرب میانه و هواپیمایی امریکن و
کانتیننتال اشاره نمود.
 -5این شش شرکت با نام های ارولینیاس در آرژانتین VASP ،و  Varigدر برزیل ،اَوینسا و اینترکانتینتال در کلمبیا Nuevo Continente ،در
پرو می باشد.
 -6برای مطالعه بحث تفضیلی این قسمت به کتاب نگارنده با عنوان" حقوق تامین مالی هواپیما" از صفحه  103به بعد مراجعه گردد.
 -7در خصوص هزینه ایجاد امنیت هوایی رجوع شود به:
David Gillen , William G. Morrison. (2015) "Aviation security: Costing, pricing, finance and performance,
Journal of Air Transport Management, vol 48, 1-12.
8
- SARS.
9
- High season.
 -10در خصوص اثر ورشکستگی بر مسافران باید به چندین فاکتور توجه نمود .یکی از مهمترین از این موارد ،بزرگی و کوچکی شرکت ورشکسته
هواپیمایی میباشد .در واقع هرچه شرکت بزرگتر باشد میزان و تعداد پروازهای بیشتری دچار لغو و تأخیر می شوند .این تفاوت با مقایسه میزان
مسافران متاثر در ورشکستگی دو شرکت استرلینگ 10و هوال 10قابل رویت است .بهطور مثال با ورشکستگی استرلینگ در سال  2008در حدود
 210000مسافر دچار زیان شدند در حالیکه این تعداد در ورشکستگی هوال تنها  214نفر را در برمیگرفت )Gleave, 2011(.همچنین زمان
ورشکستگی هم میتواند در این رابطه اثرگذار باشد )Gleave, 2011( .با این توضیح که در صورتیکه ورشکستگی یک شرکت در فصل کاری با
حجم باال اتفاق بیفتد امکان کمک و جایگزینی پرواز با امکان کمتری روبرو میباشد اما در صورتیکه این ورشکستگی به تبع آن عدم اجرای پرواز در
فصل سرد رخ دهد بهعلت آنکه شرکت های دیگر توانایی اجرای پرواز شرکت ورشکسته را دارند ،مسافران کمتری دچار زیان میگردند .با
ورشکستگی شرکت ایزیجت 10در حدود  5000مسافر دچار زیان شدند و پس از آن در حدود  50000تا  100000مشتری از آن متأثر شدند.
( )Steinen et al., 2009در ورشکستگی شرکت ایکس اِل 10که  80000مسافر را در تعطیالت و  240000مسافر را در ماه های بعد دچار زیان
ساخت که خود نشان میدهد ورشکستگی هیچ شرکتی همچون شرکتهای هواپیمایی به این تعداد انسان تأثیر نخواهد داشت.

در این خصوص باتوجه به لزوم حمایت از مسافران به عنوان مصرف کننده خدمات صنعت هوایی در اتحادیه اروپا مطالعات قابل توجهی رخ داده
است .در یکی از این تحقیقات  18شرکت ورشکسته که از ژانویه  2008تا اکتبر  2010در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رخ داده بود ،مورد بررسی
واقع شد.مطابق تخمین این بررسی در حدود  1.8میلیون مسافر از ورشکستگی شرکتهای ورشکسته هواپیمایی میان سالهای  2000تا  2010متاثر
شدند)Gleave, 2011( .
11

- Stranded.
 -12برای مطالعه بحث تفضیلی این قسمت به پایان نامه نگارنده با عنوان "ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی" از صفحه  30به بعد مراجعه گردد.

13

- precautionary protection.
- contributory protection.
 -15مالک بزرگی و کوچکی فرودگاه ها براساس تعداد پروازهای آن ها تعیین می گردد .برای نمونه در تحقیق حاضر در صورتیکه  400پرواز برای

14

یک روز به صورت مستمر از سوی فرودگاه انجام شود ،به عنوان فرودگاه بزرگ محسوب می شود .در صورتی که این تعداد از  100تا  400پرواز
باشد ،فرودگاه متوسط محسوب می شود .در فرودگاه کوچک قلمداد می شود.
16

)- The Official Airline Guide (OAG
- Silverjet.
18
- Zoom.
19
- Air Lithuania- Styrian Spirit.
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