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5. CONCLUSIONS 
 
 
Fins ara hem vist quin ha estat el paper de les diferents empreses 
constructores espanyoles a cadascun dels tres països en estudi, així com 
l’evolució, a grans trets, de l’economia d’aquests. Ja coneixem també quins 
han estat els encerts i els errors dels diferents programes engegats per 
Argentina, Mèxic i Xile. 
 
Però per què ha estat tan diferent l’interès de les constructores espanyoles 
en els tres països?. Per què Xile, sent un país molt més petit que els altres dos 
ha captat l’interès general dels grups espanyols i no així Mèxic? Les raons 
són diverses i de diferent naturalesa.  
 
La dècada dels vuitanta ha estat anomenada pels països Llatinoamericans 
com la dècada perduda. Nombroses crisis van sacsejar la regió així com 
forts períodes inflacionaris. Tan Argentina, Mèxic com Xile van patir les 
conseqüències però amb finals força diferents.  
 
El país que millor se’n va sortir va ser Xile, com així ho demostren, entre 
d’altres coses, el major nombre de participacions espanyoles en les 
concessions de carreteres. 
  
Les reformes establertes als inicis de la dècada dels setanta, coincidint amb 
l’inici de la dictadura, van permetre al país sortir de la crisi més ràpidament 
que els seus veïns, que malgrat aplicar les mateixes o semblants reformes ho 
van fer anys més tard i sense aconseguir els resultats de Xile. Aquests anys 
d’avantatge han permès a Xile obtenir una major participació estrangera 
en el seu programa de concessions. Les reformes estaven dirigides cap a un 
menor proteccionisme de l’economia, és a dir, una major liberalització i 
obertura comercial del país, així com liberalitzacions en els sistemes 
bancaris. 
 
Sense cap mena de dubte, el creixement econòmic de Xile durant els 
noranta ha esta molt superior als assolits per Argentina o Mèxic, deixant així 
en evidència el major dinamisme del país. Aquest fet, segons el meu punt 
de vista ha estat la clau per a que empreses espanyoles participessin de 
forma més activa en el programa de concessions de carreteres xilenes. 
Només cal fer un petit repàs al nombre de concessions de grups espanyols 
en aquests tres països per veure que Xile és, i de molt, el país que més 
interès ha generat al voltant del seu programa concessionari.  
 

 Argentina Mèxic Xile 
Nº concessions 
constructores espanyoles 6 0 11* 
*Comptant les dues que Sacyr té de forma individual 
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En l’anterior taula tenim el nombre de concessions adjudicades a 
constructores espanyoles en cadascun dels tres països. Com es pot veure, el 
nombre de concessions a Xile és pràcticament el doble que les 
d’Argentina.  
 
El major interès dels 6 principals Grups constructors espanyols al programa 
de concessions de carreteres de Xile es deu principalment als següents 
factors: 
 

 Malgrat les crisis que van sacsejar els països llatinoamericans durant 
els vuitanta, les reformes establertes durant la dècada anterior van 
tenir els seus fruits durant els noranta, donant lloc a un dels 
creixements econòmics més importants a nivell internacional. Els 
creixements del PIB del 8, 10 i fins i tot del 12% durant els primers anys 
dels noranta no se’ls hi va passar per alt als grups espanyols. En canvi, 
Argentina i Mèxic van continuar submergits en períodes 
d’estancament econòmic fins ben entrats els noranta, ja que havien 
sotmès les seves economies a forts períodes proteccionistes. 

 
 Argentina, Mèxic i Xile van acusar a finals dels vuitanta i inicis dels 

noranta la manca d’inversions en infrastructures. Els dèficits en 
aquestes matèries assolien xifres desorbitades per a les malmeses 
economies dels països i, sobretot, pels creixents endeutaments externs 
d’aquests . En definitiva, cap dels tres podia fer front a aquestes 
inversions. És així com en els tres països es va decidir potenciar la 
cooperació públic- privada. En aquest punt, Xile també va ser 
diferent. Mentre que Mèxic i Argentina engegaven a corre-cuita un 
programa de concessions a finals dels 80, Xile va esperar fins al 1993 
per a adjudicar la seva primera concessió. Els resultats són evidents.  

 
Les preses en concessionar carreteres de Mèxic i Argentina els hi van 
passar factura anys més tard. En tots dos casos els governs van haver 
de recuperar un gran nombre de concessions o van haver de 
renegociar contractes.  
La manca de planificació del programa de Mèxic va acabar amb un 
autèntic desastre, tal i com hem pogut veure en anteriors apartats. 
L’alt cost de participació en el procés de licitació (500.000 euros) i les 
mancances en els estudis i projectes van afavorir a un conjunt 
d’empreses nacionals que es van encarregar de la construcció però 
no de l’explotació de les obres. Evidentment, aquestes empreses eren 
pròximes a interessos mexicans i, per tant, és normal que empreses 
espanyoles no aconseguissin cap concessió. 
En canvi, en el programa de concessions d’Argentina la situació 
encara que va ser força semblant a la de Mèxic, si que podem trobar 
concessions espanyoles. Això es deu bàsicament a que Dragados 
tenia i té una amplia participació en una de les constructores més 
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importants del país, Dycasa. A través d’aquesta va poder ser 
adjudicatària de vàries concessions.  
 

 Un altre punt important, relacionat amb l’anterior, va ser les garanties 
que oferien uns programes o altres. Aquestes s’utilitzaven per a cridar 
l’atenció d’un major nombre d’inversors. La inexperiència de Mèxic i 
Argentina es traduïa en els seus programes i això ho van copsar la 
majoria de les constructores. En canvi, Xile, amb un programa que va 
sortir 4 anys més tard que el dels seus col·legues, i amb un procés molt 
més acurat va saber donar la confiança que els grups espanyols 
estaven buscant.   

 
 El fet que Mèxic no tingui cap concessió de carreteres en la que 

participi cap constructora espanyola es deu, principalment, a la forta 
influència dels països del nord sobre Mèxic, en especial, els Estats 
Units. L’economia de Mèxic depèn en gran mesura del seu país veí. 
Prop del 80% de les exportacions i importacions tenen com a destí i 
origen els Estats Units. Per tant, la dependència és molt forta i els 
interessos creats en aquesta dependència són molt elevats. Massa 
elevats com per a què empreses d’altres països, com per exemple, 
les espanyoles poguessin aconseguir algun dels sucosos contractes 
de carreteres.  
En canvi, els principals Grups espanyols si que van poder aconseguir 
alguna de les concessions aeroportuàries, molt menys sucoses que les 
de carreteres i amb menors interessos creats al voltant. 
 

 Les fortes inflacions patides pels tres països també han suposat un fre 
a les inversions estrangeres, i més concretament, les espanyoles, com 
es pot veure en el següent gràfic. 

Inflació 1992-2000
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Gràfic 32: Inflació 1992-2000/ Font: Fitxa país ICEX 
 
Dels tres, Mèxic és el que ha obtingut valors més alts d’inflació. Per la 
seva part, Argentina va patir també forts períodes inflacionaris però 
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un cop entrada en vigor la Llei de Convertibilitat, 1991, es va 
aconseguir estabilitzar-la. En canvi, malgrat que Xile ha obtingut valors 
propers al 10% durant gran part dels noranta, no ha suposat un fre a 
les inversions espanyoles ja que aquesta inflació elevada ha estat 
associada a l’alt nivell de creixement de la seva economia. Tot el 
contrari que a Argentina, on la lluita contra la inflació ha portat 
conseqüències negatives a la seva economia. 
 

 Un altre punt important és la concepció de país que tinguin els 
inversors. No oblidem que l’adjudicació d’una concessió implica un 
risc elevat ja que s’ha de recuperar, en bona part, amb els ingressos 
obtinguts dels usuaris de les vies. I aquesta concepció de país es 
reflexa en el tipus de peatge utilitzat per les concessionàries. És curiós 
veure com a l’Argentina el mode de peatge més utilitzat és el de la 
típica cabina que obliga a parar als usuaris. En canvi, a Xile s’han 
posat en marxa sistemes novedosos de peatge electrònic que 
permeten prescindir de les cabines de cobrament. Això permet 
majors velocitats mitges en les seves vies. Aquest sistema seria de gran 
utilitat en els accessos a Buenos Aires degut a la gran quantitat de 
vehicles que s’hi desplacen però la por al frau impedeix que es posi 
en pràctica. Encara que sembli mentida, aquest punt fa decantar la 
balança cap a Xile.  

 
 Per últim, la greu crisi patida per Argentina des de finals del 1998 i 

amb els successius incidents viscuts al país durant el 2001, no han 
ajudat a crear un clima estable per a invertir grans quantitats de 
diners. Tot el contrari, nombroses empreses espanyoles van decidir 
retirar part de les seves inversions fetes al país arrel de la situació 
d’inestabilitat econòmica. S’ha de dir, també, que no ha estat el cas 
de Dragados o OHL, que han mantingut plena confiança en les seves 
concessions, malgrat el retrocés del trànsit patit durant els darrers 
anys.  

   


