
 3

RESUM 
 
La dècada dels vuitanta va estar caracteritzada per forts períodes de desinversió en 
matèria d’infrastructures en molts dels països de l’Amèrica Llatina. Els tres països en estudi; 
Argentina, Mèxic i Xile no van ser una excepció. Aquests deixadesa va comportar 
problemes de diferent mena, sobretot socials i econòmics. Estudis realitzats per diferents 
països quantifiquen les pèrdues ocasionades per les deficients xarxes de carreteres en 
mil·lers de milions de dòlars.  
 
Les successives crisis que van sacsejar aquesta regió i els problemes econòmics dels governs 
van forçar la incorporació del sector privat en la construcció i gestió d’obres, fins aleshores, 
considerades públiques. Les polítiques proteccionistes d’Argentina i Mèxic durant bona part 
dels 80 i inclòs els principis dels 90, van col·locar-los en situacions d’extrema sensibilitat en 
vers les crisis de 1995 i 1998. En canvi, Xile, que havia introduït reformes a les seves polítiques 
econòmiques, liberalitzant-la, durant la dècada dels 70 li va permetre afrontar la dècada 
dels 90 des d’un altre situació molt diferent. Aquest període ha estat considerat la dècada 
daurada de l’economia xilena, la qual li va permetre aconseguir creixements del PIB per 
sobre del 10% durant gran part d’aquest decenni.  
 
Per la seva banda, els principals Grups constructors espanyols; ACS, ACCIONA, DRAGADOS, 
FERROVIAL AGROMAN, FCC i OHL inclouen dins de les seves àrees de negoci les concessions 
d’infrastructures. La nova realitat de la gestió de carreteres no ha passat desapercebuda 
per aquests sis grans Grups, dels quals tres es situen entre els sis primers grups concessionaris 
a nivell mundial, segons la prestigiosa revista Public Works Financing. Argentina i, sobretot, 
Xile han estat el blanc d’algunes de les filials de concessions d’aquests Grups. La 
participació no ha estat ni de bon tros homogènia en el país argentí. Dragados, la principal 
concessionària del món per nombre de concessions ha monopolitzat la participació 
espanyola en el programa de concessions d’autopistes d’Argentina, amb més del 80% de la 
inversió feta per aquests sis grups. En canvi, a Xile, la participació ha estat més repartida. 
Pràcticament, la totalitat de les empreses en estudi han aconseguit adjudicar-se alguna 
concessió, a excepció de FCC. El cas de Mèxic ha estat molt diferent. Cap Grup espanyol 
ha aconseguit l’adjudicació d’una carretera, però si la gestió d’algun dels aeroports del 
país.  
 
Tan Argentina com Mèxic van ser els pioners en la seva regió en engegar programes de 
concessions d’autopistes mitjançant la participació privada. La precipitació en l’elaboració 
d’ambdós programes va comportar resultats contraris als desitjats. Per una banda, el govern 
argentí va haver de renegociar els primers contractes, ampliant el període de concessió, 
mentre que el govern mexicà va haver de recuperar la meitat de les concessions 
adjudicades durant els primers anys. Per la seva banda, Xile no es va precipitar, amb 
l’experiència viscuda per altres països va realitzar un programa de concessions concret, ben 
estudiat i que pretenia evitar caure en els mateixos errors que els seus veïns. Els cinc anys de 
demora del seu programa respecte els d’Argentina i de Mèxic i la seva millor posició 
econòmica els ha permès captar majors inversions dels principals Grups constructors 
espanyols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


