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Objectiu 

 

Presentar un estudi bibliomètric dels 

procediments d’insolvència i concursos de 

creditors, per conèixer les publicacions 

acadèmiques sobre aquesta temàtica i reflexionar 

sobre la continuïtat de les empreses. 

 

 



Metodologia 

• Anàlisi bibliomètrica utilitzant la base de dades SCOPUS 

 

• Període 1988-2019  

 

• Utilitzant la cerca “insolvency proceeding”  

 

• Resultat de 203 publicacions 

 

• Àrees de coneixement de ciències socials i economia i finances 

 



Plantejament teòric 



Plantejament teòric 



Plantejament teòric 



Plantejament teòric 



Plantejament teòric 

 A l’any  2008 va començar una crisi financera mundial, segurament la més 
greu des de l’any 1929. Aquesta crisi va provocar una falta de liquiditat 
a moltes empreses espanyoles que es van veure abocades a presentar 
concursos de creditors amb posterior liquidació i tancament. 
Concretament al 2012 i 2013 es van declarar en Concurs de Creditors 
8.095 i 9.143 (Font: INE). 

 

 La gran majoria de concursos de creditors van acabar en un procés de 
liquidació de l’empresa, en sintonia amb la literatura acadèmica que indica 
que només el 6% de les empreses que presenten concurs de creditors 
no es liquiden (J. H. García 2018). Malgrat tenir a l’abast la llei concursal, 
aproximadament un 93% de les empreses que entren en concurs de 
creditors acaben en liquidació (Registradores de España, 2018) 



Revisió bibliomètrica 

Els darrers quatre anys (2016-2019)  s’han realitzat el 42% de 

les publicacions. 

 

 



Revisió bibliomètrica 

Ranking Títol Autors Any Revista Total Cites 

1 
Free Choice in International 
Company Insolvency Law in 
Europe 

Eidenmülle
r, H.  

2005 
European Business 
Organization Law 
Review 

25 

2 
Jurisdictional competition and 
forum shopping in insolvency 
proceedings 

Mccormac
k, G.  

2009 Cambridge Law Journal 18 

3 

Trading in times of crisis: 
Formal insolvency 
proceedings, workouts and 
the incentives for 
shareholders/managers 

Eidenmülle
r, H.  

2006 
European Business 
Organization Law 
Review 

15 

4 
Risk perception and the 
financial system 

Purda, L.D.  2008 
Journal of International 
Business Studies 

14 

5 
Northern Rock, UK bank 
insolvency and cross-border 
bank insolvency 

Lastra, 
R.M.  

2008 
Journal of Banking 
Regulation 

13 

Articles més freqüent citats 



Revisió bibliomètrica 

Revistes on s’han publicat més articles Número articles 

     

International Insolvency Review 39 

European Business Organization Law Review 10 

PPI This Week 9 

European Company And Financial Law Review 5 

Per àrea de coneixement són les Ciències Socials les que amb 132 

articles han destacat amb diferència sobre la resta. L’àrea de 

coneixement de Economia, Econometria i Finances n’ha realitzat 

91 publicacions i Business, Management and Accouting amb 48 

publicacions 



Revisió bibliomètrica 

Publicacions per països Número 

    
Regne Unit 39 

República Txeca 30 

Alemania 20 

Holanda 12 

USA 11 

Bèlgica 8 

Itàlia 7 

Espanya 7 

Australia 5 

Canadà 5 



Revisió bibliomètrica 

Autors Títol Any Revista Resum de l’autor 

Eidenmüller, H. 
What is an Insolvency 

proceeding? 
2018 

American Bankruptcy 

Law Journal 

Problema regulatori dels 

procediments d’insolvència.  

Smrčka, L., Arltová, 

M., Schönfeld, J. 

Quality of  insolvency 

proceedings in selected 

countries – Analysis 

focused on recovery rates, 

costs and duration 

2017 
Administratie si 

Management Public 

Relació de l’eficàcia dels 

procediments d’insolvència i 

el nivell de 

desenvolupaments del país. 

Yserte, R.G., Rivera, 

M.T.G., Gautier, D.M. 

The economic crisis and 

the geography business 

network in Spain: 2000-

2013  

2016 
Revista de Estudios 

Regionales 

Situació que tenen les 

empreses abans i durant la 

crisi econòmica en les 

regions espanyoles.  



Revisió bibliomètrica 

Autors Títol Any Revista Resum de l’autor 

Arltova, M., Smrčka, 

L., Louda, L., Mateos-

Planas, X. 

An attempt to 

compare the 

efficiency of  

insolvency 

proceedings in 

various countries in 

the world 

2016 
Journal of  

International Studies 

Aquest document tracta 

sobre la eficiència dels 

processos concursals en 

diversos països.  

Serrano, J.L.G. 

El problema temporal 

en el inicio de los 

procedimientos 

concursales 

2012 Ius et Praxis 

Un dels aspectes més 

importants dels 

procediments concursals és 

quan s’inicia, ja que pot ser 

un mecanisme per la solució 

d’èxit de la sortida del 

concurs.  



Revisió bibliomètrica 

Autors Títol Any Revista Resum de l’autor 

Mevorach, I. 

Insolvency within 

Multinational 

Enterprise Groups 

2009 

Insolvency within 

Multinational 

Enterprise Groups 

La insolvència dins de 

grups d'empreses 

multinacionals  

Luttikhuis, K. 

The effectiveness 

and efficiency of  

corporate 

insolvency law-part 

two 

2009 
International 

Insolvency Review 

L’eficàcia de la llei 

holandesa d’insolvència 

a partir d’una 

investigació empírica. 



Discussió dels resultats i Conclusions 

Preveure la insolvència de la empresa. 

Normativa legal és la adequada? 

El factor temps. 

Més publicacions a partir de l’any 2016. 

L’afectació del COVID-19 a les empreses de 

diferents sectors. Sector del Turisme i de les 

Companyies Aèries 

 

 



Moltes gràcies per la vostra atenció 


