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ComissióMercantil, Concursal i d’Experts Judicials

P
er tal d’emprendre pro-

jectes empresarials ren-

dibles, cal sovint l’accés

al crèdit, sigui sense cost (el dels

proveïdors i entitats públiques) o

amb cost (el de les entitats fnan-

ceres). Una bona gestió empre-

sarial ha de saber utilitzar aquest

palanquejament i evitar incórrer

en risc d’insolvència. I sobretot a

Espanya, atès que tant la norma-

tiva legal com la percepció social

castiga excessivament les em-

preses que es declaren insol-

vents i les expulsa quasi sempre

del mercat.

El pro�essor Oriol Amat ha imple-

mentat per a empreses espanyo-

les el següent predictor de la insol- En canvi, si l’anàlisi es �eia sobre tenen les grans companyies insol- dades dels incompliments de

vència, derivat de la Z d’Altman: les companyies que havien con- vents abans de recórrer al proce- conveni, en quin cas les dades de

cursat durant el 2015, les compa- diment concursal en�ront de les recuperació podrien variar sensi-

Z = -3,9 + 1,28 AC / PC + 6,1 PN nyies d’actiu superior als deu mili- pimes. A més, un cop dins del blement. Costa d’entendre com a

/ A + 6,5 BN/ A + 4,8 BN/ PN,en ons d’euros tenien unes media- procediment concursal, els costa Espanya no s’hagi aconseguit re-

què AC = actiu circulant, PC = nes de -1,83 a la província de més a les pimes aconseguir un collir dades de recuperació del

passiu circulant, PN = patrimoni crèdit concursal i això seria molt

net,A = actius BN = benefci net. senzill unifcant la in�ormació que

els administradors concursals han

Com més positiu és el resultat, de recollir a l’in�orme fnal de rendi-

més solvent és l’empresa, mentre ció de comptes.

que el resultant negatiu indica una

situació d’insolvència. Cal recordar que a Espanya exis-

Barcelona i de -1,25 a les de Ma- conveni que a les companyies teix una proporció de pimes joves

Hemaplicat aquest predictor a les drid. Les d’actiu comprès entre un grans, tal com ens mostra l’Esta- més gran que la de la mitjana dels

empreses que, segons dades del i deu milions d’euros o�erien unes dística Concursal del 2016 edita- països de l’OCDE, tal com desta-

BOE, van sol·licitar el concurs de medianes a Barcelona de -1,47 i a da pel Col·legi de Registradors ca un estudi recent elaborat per

creditors el 2015, prenent com a Madrid, de -1,10. d’Espanya. En e�ecte, durant el Juan Carlos Fariñas i Elena Huer-

dades d’anàlisi les dels darrers 2015 la mediana d’actiu de les g po er a FEDEA, a causa d’una

comptes anuals dipositats al Re- En conseqüència,a més de l’efci- companyies que aconseguien un taxa d’entrada més elevada al

gistre Mercantil, a les províncies ència del predictor, podem com- conveni (sense entrar en liquidació mercat i a la típica resistència a

de Barcelona i de Madrid. Hem provar que, si bé les companyies durant el termini del primer any) créixer, �et que podríem denomi-

distingit dues mostres: les d’aque- grans que no van acabar concur- era de 3.238.735 d’euros, mentre nar com un cert e�ecte Peter Pan.

lles companyies que tenien un ac- sant mostren un grau més gran que la de les que anaven directa- D’altra banda,segons les darreres

tiu superior a deu milions d’euros i de solvència que les pimes, per a ment a liquidació era de 972.343 dades del DIRCE (Directori Cen-

les d’un actiu comprès entre un i les quals van acabar sol·licitant el euros. En canvi, les pimes que tral d’Empreses), en comparació

deu milions d’euros. Aplicant el concurs, la situació és a la inversa: acabaven aconseguint un conveni amb la Unió Europea, les micro-

predictor al conjunt de les compa- les companyies grans que es van o�erien més recuperació de crèdit empreses, és a dir, les que tenen

nyies de Barcelona i Madrid amb declarar insolvents mostraven als als creditors, probablement a cau- fns a nou empleats, suposen el

actiu superior als deu milions comptes anteriors al concurs una sa de la seva �orça de negociació 95,7% del total, 2,9 punts per so-

d’euros, hem comprovat que la predicció d’insolvència més més baixa en fxar els termes del bre de l’estimació que es disposa

mediana de la mostra era a Bar- agreujada que les pimes.Això ens pla de pagaments del conveni. per al conjunt de la Unió Europea

celona de 2,47 i a Madrid de 2,44. mostra la capacitat d’aguant que Una altra cosa seria poder tenir el 2014, que era del 92,8%.n
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