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La crisi financera ha impactat amb força en l’economia espanyola i ha agreujat l’esclat 

de la bombolla immobiliària que s’havia format en els anys previs. La davallada de tots els 
sectors econòmics, i especialment el de l’edificació, ha provocat importants canvis en les sis 
grans constructores espanyoles: Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL i Sacyr. Aquests grans 
grups empresarials tenen una estructura complexa, altament internacionalitzada i diversificada, 
i constitueixen una de les puntes de llança de l’economia espanyola a nivell internacional, que 
es posiciona com una de les principals competidores en enginyeria civil. 

 
La comptabilitat constitueix una font de informació pública i abundant que permet 

apropar-se a la realitat de qualsevol empresa de forma directa. És una eina, però, que presenta 
certes dificultats quan s’aplica a l’anàlisi comparatiu d’empreses tant complexes com les aquí 
estudiades. Les principals limitacions son l’heterogeneïtat de la informació, qualitativament i 
quantitativa, la problemàtica de comparar xifres corresponents a empreses d’una mida molt 
diversa i la dificultat de copsar les raons que expliquen els resultats comptables.  

 
L’elaboració d’uns comptes unificats per totes sis empreses ha permès comparar 

directament el seu comportament i estudiar quines han estat les afectacions concretes de la crisi 
en cada grup. S'ha elaborat un balanç i un compte de resultats comú per tots els grups que 
homogeneïtzava la informació dispersa que cada empresa oferia per separat. La relativització 
d’aquests comptes respecte algunes de les principals magnituds empresarials ha possibilitat, 
alhora, la obtenció de informació estructural en clau de percentatge que permetés comparar les 
xifres d’empreses de mida tan diversa. La metodologia seguida ha estat l’anàlisi horitzontal de 
la comptabilitat de totes sis empreses en el mateix exercici i l’anàlisi dinàmic confrontant els 
comptes de 2007 amb els de 2008.  

 
Aquest estudi de les dades comptables s'ha completat amb una anàlisi qualitatiu que 

aprofundís en les explicacions de cadascuna de les xifres i les relacionés entre sí. En vista de 
que la crisi ha afectat en major mesura el finançament dels grans grups, l'estructura del passiu 
ha estat objecte d'un examen en més profunditat. S'ha observat l'evolució del finançament dels 
grans grups en els anys previs a la crisi, així com les seves estratègies de diversificació i 
internacionalització, a fi de comprovar les seves tendències de creixement i observar en quines 
condicions afrontaven la nova conjuntura.  

 
L’estudi comptable ha revelat que la crisi ha afectat a les sis grans constructores de 

forma diversa, tot i que s’observen alguns comportaments comuns molt significatius. El 
finançament ha esdevingut una peça clau en el negoci de les sis constructores i la manca de 
líquid al mercat bancari les ha empès a perdre part del volum d’actius que havien obtingut 
durant el període de bonança econòmica. Tots els grups s’han vist obligats a reestructurar tant 
el seu negoci operatiu com el seu crèdit, i afronten el futur en posicions diferents en funció de 
la resistència que les seves empreses constituents han mostrat davant els nous reptes que ha 
plantejat la crisi financera. 
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The financial crisis has struck with strength in the Spanish economy and has aggravated 

the burst of the estate bubble that had been created in the previous years. The slope of all the 
economic| sectors, and especially the one of the construction, has provoked important changes 
in the six big Spanish building companies: ACS, FCC, Ferrovial, OHL and Sacyr. These big 
company groups have a complex, highly internationalized and diversified structure, and 
constitute one of the vanguards of the Spanish economy at international level, which is 
positioned like one of the main competitors in civil engineering.  

 
The accounting constitutes a source of public and abundant information that allows to 

approach to the reality of any company in a direct way. It is a tool, however, that presents 
certain difficulties when it is applied to the comparative analysis of so much complex 
companies. The main limitations are the heterogeneity of the information, qualitatively and 
quantitatively, the problems of comparing companies of a very diverse size and the difficulty 
of understanding the reasons that explain the countable results. The elaboration of unified 
accounts for all six companies has allowed to compare their behavior directly and to study 
which have been the concrete affectations of the crisis in each group. A unic balance and 
income statement have been elaborated to homogenize the disperse information each company 
offered separately. 

 
The relativization of these accounts with respect to some of the main entrepreneurial 

magnitudes has made possible, at the same time, the obtaining of structural information in key 
of percentage that allowed to compare the figures of companies of so diverse size. The applied 
methodology has been the horizontal analysis of the accounting of all six companies in the 
same exercise and the dynamic analysis bordering the accounts of 2007 with those of 2008.  

 
This study of the countable datum has been completed with a qualitative analysis that 

seeks depth explanations after each of the figures and  tries to correlate them.Given that the 
crisis has affected to a greater extent the financing of these large corporations, the finantial 
structure has been examined with more care. We have observed the evolution of the financing 
of the groups in the years before the crisis, as well as their strategies of diversification and 
internationalization, to check its growth trends and observe the conditions under which they 
faced the new situation 

 
 The countable study has revealed that the crisis has affected the six great spanish 

construction companies in a diverse way, even though some very significant common 
behaviors are observed. The funding has become a key piece in the business of the six groups 
and the lack of liquid in the bank market has pushed them to losing part of the volume of assets 
that were obtained during the period of economic prosperity. All groups have seen themselves 
forced to restructuring their operating business as well as their credit, and face the future in 
different positions depending on the strength that their constituent companies have shown 
against the new challanges of the financial crisis. 
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