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Ελ Χονσεϕο εσ υνα εντιδαδ θυε νυχλεα α εµπρεσαριοσ χυψο ιντερ�σ εσ ελ δε ρεαλιζαρ προ−

πυεστασ θυε ποσιβιλιτεν ελ µεϕοραµιεντο δε λα ϖιδα δε λα σοχιεδαδ µενδοχινα εν συ χονϕυντο.

Ελ Χονσεϕο εσ υνα νυεϖα φορµα δε ασοχιαχι�ν. Νο ρεεµπλαζα α νινγυνα οργανιζαχι�ν.

Νο εσ υνα ασοχιαχι�ν γρεµιαλ, νι δεφιενδε ιντερεσεσ σεχτοριαλεσ. Τιενε υν οβϕετο ψ υνα µετοδο−

λογ�α διστιντα δε λασ εντιδαδεσ εξιστεντεσ.

Ελ Χονσεϕο χρεε θυε εσ χονϖενιεντε, νεχεσαριο ψ οπορτυνο ϖολϖερ α ρεφυνδαρ Μενδοζα.

Σε δεβε ρεπενσαρ λα προϖινχια θυε θυερεµοσ δεϕαρλε α λασ φυτυρασ γενεραχιονεσ.

Ελ Χονσεϕο νο σε σιτ�α εν λα χοψυντυρα σινο εν ελ µεδιανο ψ λαργο πλαζο.

Ελ Χονσεϕο ρεαλιζα προπυεστασ παρα ελ χονϕυντο δε λα σοχιεδαδ µενδοχινα, νο παρα δε−

τερµιναδο γοβιερνο ο σεχτορ πολ�τιχο.

Ελ Χονσεϕο χον συ αχχι�ν αψυδαρ� α θυε ελ προχεσο δε τοµα δε δεχισιονεσ πολ�τιχασ

χυεντε χον µαψορεσ ρεχυρσοσ µατεριαλεσ ψ ηυµανοσ.

Ελ Χονσεϕο τραβαϕα παρα θυε λα προϖινχια τενγα υν ηοριζοντε ψ υν χρεχιµιεντο εχον�µι−

χο συστενταβλε εν ελ τιεµπο.

Ελ Χονσεϕο ϖισλυµβρα υν φυτυρο προµισοριο ψ ποσιβλε. Συ αχχι�ν εστ� οριενταδα α θυε λοσ

βενεφιχιοσ δελ δεσαρρολλο εχον�µιχο αλχανχεν α τοδα λα ποβλαχι�ν.

Ελ Χονσεϕο ασπιρα α λογραρ χον συσ προπυεστασ υν χρεχιµιεντο αρµ�νιχο δε λα προϖινχια

δε Μενδοζα εν συ χονϕυντο ψ ελ δε χαδα υνο δε λοσ δεπαρταµεντοσ.
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Cada peso que gasta su Gobierno Provincial se destina a:

Χοµυνιχαχ ιονεσ,

Χοµερχιο ψ Τυρισµο

∃ 0,036

Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ

∃ 0,125

Τρανσπορτε

∃ 0,042

Σερϖιχιοσ δε λα ∆ευδα

Π�βλιχα 
∃ 0,055

Προµοχι�ν ψ

Ασιστενχια Σοχιαλ 

∃ 0,042

Ινδυστρια 

∃ 0,01

Αδµινιστραχι�ν

δε Γοβιερνο 

∃ 0,081

ϑυστιχια

∃ 0,056

Εδυχαχι�ν ψ Χυλτυρα

∃ 0,31

Σεγυριδαδ 

∃ 0,09

ςιϖιενδα ψ Υρβανισµο 

∃ 0,05 

Σαλυδ 

∃ 0,102



Μυχηασ φυερον λασ περσονασ θυε χολαβοραρον εν εστα ινϖεστιγαχι�ν. ∆εσδε ελ Χονσεϕο

Εµπρεσαριο Μενδοχινο (ΧΕΜ), ∆ανιελ Περεψρα νοσ αβρι� λασ πυερτασ, φαχιλιτ�νδονοσ χονταχτοσ ψ

ρεφερενχιασ χρυχιαλεσ παρα ελ τραβαϕο. Πατριχια ϑιµ�νεζ φυε υνα φυεντε ινϖαλοραβλε δε ασιστενχια

εν τοδο µοµεντο, ε Ιϖ�ν Μαρτ�ν νοσ αψυδ� α νο περδερνοσ εν λα χιυδαδ δυραντε νυεστροσ πρι−

µεροσ ϖιαϕεσ.

Ταµβι�ν, εσ εξτενσα λα λιστα δε φυνχιοναριοσ ψ ασεσορεσ δελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα:

Φλαϖιο Αρϕονα, Σανδρα Τεννερινι, Χαρλοσ Πονχε, Φεδεριχο Βαρζολα, Εδυαρδο Ρυσσο, Ηοραχιο

Φερν�νδεζ, Αλεϕανδρο Γαλλεγο ψ Ενριθυε ςαθυι�. Τοδοσ φυερον γενεροσοσ ψ αβιερτοσ παρα

βρινδαρ ινφορµαχι�ν. Χον µυχηα παχιενχια, Μαρ�α Ιρρυτια ατενδι� λοσ λλαµαδοσ δεσδε Βυενοσ

Αιρεσ. ∆εσδε ελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α, ϑαϖιερ Αχεϖεδο ψ Ν�λιδα ∆ι Χ�σαρε νοσ ρεχιβιερον χον

εξχελεντε δισποσιχι�ν. 

Πορ συ παρτε, Σεργιο Βονσανγυε χοµπαρτι� χον νοσοτροσ συ εξπεριενχια χοµο Ινσπεχτορ

δε Γοβιερνο. Γυσταϖο Ολαγυερ Φελι�, ϑυλιο Χ�σαρ Κολτεσ ψ Γυιλλερµο Γαρχ�α νοσ αψυδαρον δεσ−

δε ελ ΦΤΧ, ΕΦΟΡ ψ ΦΦΟΠ, ρεσπεχτιϖαµεντε, ασ� χοµο ϑοργε ∆αψ ψ Συσανα Χηαµιζο λο ηιχιερον

δεσδε ελ ∆επαρταµεντο δε Ιρριγαχι�ν. Ελ εξ φισχαλ δε Εσταδο Αλδο Γιορδανο απορτ� συ περσπεχτι−

ϖα σοβρε λασ οργανιζαχιονεσ νο γυβερναµενταλεσ ψ λα Σρα. Χριστινα Γαβριελλι νοσ βρινδ� λα συψα

σοβρε λα πολ�τιχα µενδοχινα. Λα Λιχενχιαδα Σιλϖια ϑαρδελ φυε υνα φυεντε δε αποψο ψ χονσυλτα εν

τοδο µοµεντο, αλ ιγυαλ θυε ϑοργε Βαλδριχη. 

Ταµβι�ν, θυερεµοσ αγραδεχερ α Μαρτ�ν Μανσυρ, Βελ�ν Ηιροσε, ςαλερια Παλανζα, ϑυλιανα

Βαµβαχι, Μιλαγροσ Νορεσ, Ματ�ασ Ιαρψχζοωερ, ϑυλιετα Χασινι ψ ϑυανα Αλϖαρεζ Χαστρο, θυιενεσ

αψυδαρον εν λα ρεδαχχι�ν ψ εδιχι�ν δε εστε ινφορµε. 

Πορ �λτιµο, αγραδεχεµοσ αλ Χονσεϕο Εµπρεσαριο Μενδοχινο, πορ δαρνοσ λα ποσιβιλιδαδ δε

ϖολχαρ νυεστρα εξπεριενχια εν αν�λισισ δε Πρεσυπυεστο εν εστασ π�γινασ.

Α τοδοσ ελλοσ, νυεστρο σινχερο αγραδεχιµιεντο.

Εθυιπο δε τραβαϕο: Παβλο Βουρλοτ, ∆ιεγο Γοργαλ, Λαυρα Μαλαϕοϖιχη, Αξελ Ραδιχσ, Τριστ�ν Σοχασ ψ

Γεραρδο Υ�α.

Agradecimientos



Εν λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο, σε εσταβλεχεν λοσ γαστοσ ψ ρεχυρσοσ δελ Εσταδο Προϖινχιαλ πα−

ρα χαδα α�ο. Εν συ δισε�ο ψ εϕεχυχι�ν παρτιχιπαν τοδασ λασ ρεπαρτιχιονεσ ψ οργανισµοσ δε λοσ

τρεσ ποδερεσ π�βλιχοσ. Πορ εστε µοτιϖο, εσ υνα δε λασ λεψεσ µ�σ ιµπορταντεσ ψα θυε  εσταβλεχε

λασ πριοριδαδεσ, οριενταχιονεσ ψ πολ�τιχασ α ιµπλεµενταρ πορ παρτε δελ γοβιερνο.

∆ισπονερ δε ινφορµαχι�ν χλαρα ψ πρεχισα εσ υν ρεθυισιτο φυνδαµενταλ παρα θυε λοσ χιυδα−

δανοσ πυεδαν εϕερχερ υν ϖερδαδερο χοντρολ δε συσ δερεχηοσ ψ δελ αχχιοναρ δε συσ ρεπρεσενταν−

τεσ χον λοσ φονδοσ π�βλιχοσ. Πορ εσε µοτιϖο, εστε ινφορµε βυσχα εξπονερ εν φορµα σενχιλλα ψ φ�−

χιλ δε εντενδερ ελ πρεσυπυεστο προϖινχιαλ δε Μενδοζα, σιν δεσχυιδαρ ελ αν�λισισ ριγυροσο δε λοσ

χοντενιδοσ.

Παρα ελ 2000, ελ 71% δελ γαστο π�βλιχο δε Μενδοζα εσ διφ�χιλµεντε ρεασιγναβλε, πορθυε

εστ� δεστιναδο αλ παγο δε σαλαριοσ δε λοσ εµπλεαδοσ π�βλιχοσ, δε λοσ ιντερεσεσ ψ σερϖιχιοσ δε λα

δευδα π�βλιχα προϖινχιαλ, ψ δε λασ τρανσφερενχιασ δε φονδοσ α λοσ µυνιχιπιοσ. ∆ε εστε µοδο, ελ

Εσταδο Προϖινχιαλ δεβε αφρονταρ λα ιµπλεµενταχι�ν δε διϖερσασ πολ�τιχασ χον ταν σ�λο ελ 29% δελ

πρεσυπυεστο, θυε ϖαν, πορ εϕεµπλο, δεσδε λα ατενχι�ν δε χοµεδορεσ ινφαντιλεσ ηαστα λοσ γαστοσ

νεχεσαριοσ παρα δεσαρρολλαρ ινϖεστιγαχιονεσ χιεντ�φιχασ.

Α τραϖ�σ δε εστε τραβαϕο, βυσχαµοσ αχερχαρ αλ χιυδαδανο τοδα λα διµενσι�ν δελ σεχτορ

π�βλιχο δε Μενδοζα εξπρεσαδα εν λα λεψ δε πρεσυπυεστο προϖινχιαλ. Εστε ινφορµε χονστα δε χυα−

τρο σεχχιονεσ. Εν πριµερ λυγαρ, αναλιζαµοσ ελ γαστο εν συσ διφερεντεσ φυνχιονεσ χον παρτιχυλαρ

ατενχι�ν εν λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο 2000 απροβαδα πορ λα Λεγισταυρα Προϖινχιαλ. Εν λα σεγυνδα

σεχχι�ν, εστυδιαµοσ λοσ πρινχιπαλεσ ρεχυρσοσ, χον συσ διστιντοσ ορ�γενεσ, ψ λα νατυραλεζα ψ ταµα−

�ο δε λα δευδα. Λυεγο, εξαµιναµοσ λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ. Πορ �λτιµο, εν λα χυαρτα σεχ−

χι�ν, βρινδαµοσ ινφορµαχι�ν αλ χιυδαδανο σοβρε συσ ρεπρεσενταντεσ. 

Los miembros del equipo
Fundación Gobierno y Sociedad y Grupo Sophía.

Carta al Ciudadano
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Μενδοζα εσ πορ συ ηιστορια ψ πορ συ γεντε υνα τιερρα δε εσφυερζο ψ εµπρενδιµιεντοσ θυε

δεσαρρολλ� λα χιυδαδ µ�σ γρανδε ψ πρ�σπερα δελ οεστε αργεντινο ψ υν µοδο δε σερ εξτραορδινα−

ριαµεντε παρτιχυλαρ εν ελ πα�σ.

Ηοψ, φρεντε α λοσ ιµπορταντεσ χαµβιοσ εν ελ µυνδο, σε ηαχε νεχεσαριο εσταβλεχερ νυε−

ϖοσ µεχανισµοσ, νυεϖασ ηερραµιεντασ, ταντο παρα ελ γοβιερνο χοµο παρα λα σοχιεδαδ χιϖιλ, θυε

νοσ περµιταν σερ υνα προϖινχια δε ϖανγυαρδια.

Εν ηονορ α νυεστροσ αντεπασαδοσ ψ χοντινυανδο χον συσ ταρεασ, δεβεµοσ σερ χαπαχεσ

δε ϖολϖερ α ρεπενσαρ λα Μενδοζα θυε θυερεµοσ δεϕαρλεσ α λασ φυτυρασ γενεραχιονεσ. Εστο δεβε

ρεαλιζαρσε ρεφλεξιονανδο σοβρε λοσ πρ�ξιµοσ χινχυεντα α�οσ.

∆εβεµοσ ποσιβιλιταρ υν δεσαρρολλο εχον�µιχο συστενταβλε εν ελ τιεµπο παρα θυε λασ µε−

ϕορασ ψ ελ προγρεσο λλεγυεν α τοδοσ λοσ ηαβιταντεσ δε νυεστρα προϖινχια.

Εν ελ πρεσεντε τραβαϕο πρεσενταµοσ υν ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖιν−

χια δε Μενδοζα.

Ελ Χονσεϕο Εµπρεσαριο Μενδοχινο χονσιδερ� οπορτυνο χοντινυαρ χον ελ αν�λισισ δε λασ

φινανζασ π�βλιχασ, ψα θυε υν πρεσυπυεστο εθυιλιβραδο χον υνα εφιχιεντε ψ εφιχαζ ασιγναχι�ν δε

λοσ ρεχυρσοσ π�βλιχοσ ρεσυλτα εσενχιαλ παρα ινσερταρ α λα Προϖινχια εν ελ µυνδο µοδερνο.

Εστε εστυδιο µυεστρα χ�µο εσ ελ πρεσυπυεστο δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα: χυ�ντο σε

γαστα, χ�µο σε διστριβυψε εντρε λασ διφερεντεσ ϕυρισδιχχιονεσ, χ�µο σε φινανχιαν λασ ερογαχιονεσ.

Ρεαλιζανδο υν αν�λισισ τ�χνιχο ψ ριγυροσο, ελ ινφορµε πρεσεντα ελ πρεσυπυεστο προϖινχιαλ εν φορ−

µα σενχιλλα, χλαρα ψ φ�χιλ δε χοµπρενδερ παρα χυαλθυιερ µενδοχινο.

Εσταµοσ χονϖενχιδοσ δε λα ιµπορτανχια θυε ρεϖιστε αχερχαρλε ινφορµαχι�ν α λοσ χιυδαδα−

νοσ, θυιενεσ δεβεν εϕερχερ συσ δερεχηοσ ψ χονοχερ ελ αχχιοναρ δε συσ ρεπρεσενταντεσ. Πορ ελλο

ελ Χονσεϕο ηα δεχιδιδο ιµπριµιρ µ�σ εϕεµπλαρεσ δε λο αχοστυµβραδο, παρα θυε ελ πρεσυπυεστο

δε νυεστρα προϖινχια λλεγυε α λασ εσχυελασ, υνιϖερσιδαδεσ, ψ οτρασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ.

Παρα λα ρεαλιζαχι�ν δελ πρεσεντε τραβαϕο δε ινϖεστιγαχι�ν ελ Χονσεϕο χοντρατ� α λα Φυνδα−

χι�ν Γοβιερνο ψ Σοχιεδαδ ψ αλ γρυπο Σοπη�α. Λα διρεχχι�ν δελ τραβαϕο φυε ενχαργαδα αλ ∆ρ. Μι−

γυελ νγελ Βροδα ψ ελ εθυιπο δε τραβαϕο εστυϖο ιντεγραδο πορ Παβλο Βουρλοτ, ∆ιεγο Γοργαλ, Λαυ−

ρα Μαλαϕοϖιχη, Αξελ Ραδιχσ, Τριστ�ν Σοχασ ψ Γεραρδο Υ�α.

Prólogo
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Ελ Χονσεϕο θυιερε αγραδεχερ α τοδοσ λοσ θυε αβριερον συσ πυερτασ ψ βρινδαρον ινφορµα−

χι�ν α λοσ ινϖεστιγαδορεσ, α τοδοσ λοσ θυε χολαβοραρον παρα θυε ηοψ εστ� λλεγανδο α συσ µανοσ

ελ ∀Ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα∀.

Αλ πρεσενταρ εστα ινϖεστιγαχι�ν, ελ Χονσεϕο Εµπρεσαριο Μενδοχινο χυµπλε χον ελ οβϕε−

τιϖο θυε λο ιµπυλσα: ρεαλιζαρ υν απορτε παρα ενριθυεχερ ελ προχεσο δε τοµα δε δεχισιονεσ δε λοσ

διστιντοσ γοβιερνοσ ψ χοντριβυιρ αλ εσχλαρεχιµιεντο δε λοσ προβλεµασ εχον�µιχοσ ψ σοχιαλεσ δε

λα Προϖινχια δε Μενδοζα, χον λα µιραδα πυεστα εν ελ ιντερ�σ γενεραλ.

18 Πρ�λογο



Análisis del gasto de la provincia de Mendoza

1. ℵΧΥΝΤΟ ΓΑΣΤΑ ΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΝ∆ΟΖΑ?

2.ℵΧΜΟ ΠΡΕς� ΓΑΣΤΑΡ ΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΝ∆ΟΖΑ ΕΝ ΕΛ 2000?

1.Αδµινιστραχι�ν δελ Γοβιερνο

2.ϑυστιχια

3.Σεγυριδαδ

4.Εδυχαχι�ν ψ Χυλτυρα

5.Χιενχια ψ Τ�χνιχα

6.Σαλυδ

7.ςιϖιενδα ψ Υρβανισµο

8.Προµοχι�ν ψ Ασιστενχια Σοχιαλ

9.Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ

10.Ινδυστρια

11.Τρανσπορτε

12.Χοµυνιχαχιονεσ, Χοµερχιο ψ Τυρισµο

13.Σερϖιχιοσ δε λα ∆ευδα Π�βλιχα

ΦΟΝ∆ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΕΣ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛΕΣ

Φονδο Φιδυχιαριο δε Οβρασ Π�βλιχασ (ΦΦΟΠ)

Φονδο παρα λα Τρανσφορµαχι�ν ψ ελ Χρεχιµιεντο δε Μενδοζα (ΦΤΧ)

Εντε δε Φονδοσ Ρεσιδυαλεσ δε λοσ Βανχοσ δε Μενδοζα Σ.Α. ψ δε Πρεϖισι�ν Σοχιαλ Σ.Α. (ΕΦΟΡ)

3.ℵΘΥΙ�Ν ΓΑΣΤΑΡ ΕΝ ΕΛ ΓΟΒΙΕΡΝΟ ∆Ε ΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΝ∆ΟΖΑ ΕΝ ΕΛ 2000?

1.Ποδερ Λεγισλατιϖο

2.Ποδερ ϑυδιχιαλ

3.Φισχαλ�α δε Εσταδο ψ Τριβυναλ δε Χυεντασ

4.Σεχρεταρ�α Γενεραλ δε λα Γοβερναχι�ν

5.Μινιστεριο δε Γοβιερνο

6.Μινιστεριο δε Ηαχιενδα

7.Μινιστεριο δε Εχονοµ�α

8.Μινιστεριο δε ∆εσαρρολλο Σοχιαλ ψ Σαλυδ

9.Μινιστεριο δε Αµβιεντε ψ Οβρασ Π�βλιχασ
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Ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα

Análisis del gasto de la provincia de Mendoza

Εξιστεν διϖερσασ φορµασ δε αναλιζαρ χ�µο γαστα ελ Εσταδο ελ δινερο θυε ρεχαυδα α τραϖ�σ

δε ιµπυεστοσ, ψ θυε ρεχιβε µεδιαντε τρανσφερενχιασ δε οτροσ νιϖελεσ δε γοβιερνο, χρ�διτοσ

ναχιοναλεσ ε ιντερναχιοναλεσ. 

Εν πρινχιπιο, ποδεµοσ εστυδιαρ χυ�λεσ σον λασ φυνχιονεσ θυε σε ατιενδεν χον λοσ

ρεχυρσοσ, χοµο πορ εϕεµπλο: εδυχαχι�ν, σαλυδ, σεγυριδαδ, ετχ. Οτρα φορµα εσ εξαµιναρ χυ�λ εσ

λα ινστιτυχι�ν γυβερναµενταλ ενχαργαδα δε αδµινιστραρ λα εϕεχυχι�ν δελ γαστο (µινιστεριοσ,

σεχρεταρ�ασ, λεγισλατυρα, ετχ.). Πορ �λτιµο, ελ εστυδιο σε πυεδε φοχαλιζαρ εν λασ χαραχτερ�στιχασ

εχον�µιχασ δελ γαστο, θυε σε πυεδε χλασιφιχαρ εν χορριεντε ο δε χαπιταλ. 

Εν ελ πρεσυπυεστο δε Μενδοζα σε χοντεµπλαν λοσ γαστοσ ψ λοσ ρεχυρσοσ θυε αδµινιστρα

λα προϖινχια, θυε ινχλυψεν :

〈 Αδµινιστραχι�ν Χεντραλ (Μινιστεριοσ, Σεχρεταρ�ασ). 

〈 Οργανισµοσ Π�βλιχοσ ∆εσχεντραλιζαδοσ (ινστιτυτοσ δε ινϖεστιγαχι�ν, ηοσπιταλεσ, ετχ.). 

〈 Χυεντασ Εσπεχιαλεσ (χιερτασ εµπρεσασ π�βλιχασ). 

〈 Χοπαρτιχιπαχι�ν Μυνιχιπαλ.

〈 Τρανσφερενχιασ α ινστιτυτοσ αυτ�ρθυιχοσ ψ εµπρεσασ π�βλιχασ θυε νο χονσολιδαν εν ελ

πρεσυπυεστο (Οβρα Σοχιαλ δε Εµπλεαδοσ Π�βλιχοσ, Ινστιτυτοσ δε ϑυεγοσ ψ Χασινοσ, ετχ.). 

Εν εστα σεχχι�ν, λοσ δοσ �λτιµοσ χονχεπτοσ νο σερ�ν αναλιζαδοσ, ασ� χοµο ταµποχο λο

σερ� ελ γαστο εν αµορτιζαχι�ν δε λα δευδα, θυε σε πρεσεντα εν ελ πρ�ξιµο χαπ�τυλο. 

Ελ γοβιερνο εσ υν χεντρο δε ρεχεπχι�ν δε δεµανδασ δε λοσ διστιντοσ σεχτορεσ δε λα

σοχιεδαδ, θυε α συ ϖεζ, σε ενχυεντρα χονδιχιοναδο πορ συσ αχρεεδορεσ ταντο ναχιοναλεσ χοµο

ιντερναχιοναλεσ. Α παρτιρ δελ αν�λισισ δελ γαστο πρεσυπυεσταδο ψ δε λα εϖολυχι�ν δε λοσ πρεσυπυεστοσ

εν λοσ �λτιµοσ α�οσ, ιντενταµοσ µοστραρ λοσ οβϕετιϖοσ ψ πριοριδαδεσ δελ γοβιερνο αλ µοµεντο δε

τοµαρ δεχισιονεσ, θυε σε εξπρεσαν εν λοσ µοντοσ δεστιναδοσ α λασ διστιντασ φυνχιονεσ.
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Παρα ελ 2000, ελ γαστο πρεσυπυεσταδο εσ δε ∃1.241 µιλλονεσ. Α εστα χιφρα, σε λε συµαν

λοσ ρεχυρσοσ προϖενιεντεσ δε λοσ φονδοσ φιδυχιαριοσ, εν παρτιχυλαρ, δελ Φονδο Φιδυχιαριο δε Οβρασ

Π�βλιχασ (ΦΦΟΠ). Χον συ ινχορποραχι�ν, ελ γαστο προϖινχιαλ −σιν τρανσφερενχιασ α µυνιχιπιοσ−

ασχιενδε α ∃1.507 µιλλονεσ. Εσ δεχιρ, σε ινχρεµενταν υν 18%.

Εντρε 1997 ψ ελ 2000, ελ γαστο τοταλ πρεσυπυεσταδο χρεχι� υν 45%, πασανδο δε ∃1.041

µιλλονεσ α ∃1.507 µιλλονεσ. Ελ µ�ξιµο αυµεντο σε αλχανζ� εν 1999 χον υν µοντο δε ∃1.852

µιλλονεσ, υν 78% συπεριορ α 1997, χοµο χονσεχυενχια πρινχιπαλµεντε δε λα ινχλυσι�ν δε 362

µιλλονεσ δελ ΦΦΟΠ. Λα µαψορ παρτε δε εστε φονδο σε δεστινα α οβρασ π�βλιχασ ψ πρ�σταµοσ,

εσπεχιαλµεντε παρα ϖιϖιενδασ. 

Χον ρεσπεχτο α 1999, ελ γαστο τοταλ δελ α�ο 2000 δισµινυψε ∃345 µιλλονεσ, χασι υν 20%.

Εστα ϖαριαχι�ν σε εξπλιχα πρινχιπαλµεντε πορ υνα φυερτε ρεδυχχι�ν εν λασ ερογαχιονεσ δε χαπιταλ,

εν ταντο λοσ γαστοσ χορριεντεσ χαεν σολαµεντε υν 8%. Λασ πρινχιπαλεσ �ρεασ αφεχταδασ σον:

1. Αχτιϖιδαδεσ δε Αδµινιστραχι�ν δε Γοβιερνο χον υνα ρεδυχχι�ν δε χασι υν 60% (∃172

µιλλονεσ),

2. Τρανσπορτε, θυε σε ρεδυχε υν 38% (∃39 µιλλονεσ),

3. ςιϖιενδα ψ Υρβανισµο, θυε βαϕα υν 29% (∃30 µιλλονεσ), 

4. Σαλυδ, θυε δισµινυψε υν 15% (∃28 µιλλονεσ) ψ

5. Εδυχαχι�ν, θυε χαε υν 11% (∃55 µιλλονεσ).

1. ¿Cuánto gasta la provincia de Mendoza?

Χαπ�τυλο 1



Ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα

Πορ οτρα παρτε, εν 1997 ελ γαστο τοταλ εϕεχυταδο φυε υν 6% συπεριορ αλ θυε σε ηαβ�α

πρεσυπυεσταδο (∃61 µιλλονεσ), εν 1998 ηυβο υνα συβεϕεχυχι�ν πρεσυπυεσταρια δε υν 9% (∃130

µιλλονεσ), ψ εν 1999 νυεϖαµεντε σε εφεχτυ� υνα συβεϕεχυχι�ν δε χασι υν 20% (∃343 µιλλονεσ).

Εστε �λτιµο φυε υν α�ο δε ελεχχιονεσ ψ δε φυερτε χρισισ εχον�µιχα ψ φισχαλ.

Σι σε εϖαλ�α εν τ�ρµινοσ περ χ�πιτα, λα εϖολυχι�ν χυµπλε χον λασ µισµασ χαραχτερ�στιχασ,

ψ αλχανζα συ µ�ξιµο εν 1999 χον χασι ∃1.170 πορ περσονα. Σι χονσιδεραµοσ ελ ν�µερο δε

ηαβιταντεσ δε 1999, παρα ελ 2000 σε προψεχτα υν γαστο περ χ�πιτα δε ∃951.
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2. ¿Cómo prevé gastar la provincia de Mendoza en el 2000?

Λα ελαβοραχι�ν δελ πρεσυπυεστο µενδοχινο παρα ελ 2000 εστυϖο φυερτεµεντε

χονδιχιοναδα πορ λα σιτυαχι�ν φισχαλ δε λα προϖινχια δυραντε 1999, ψ πορ λασ περσπεχτιϖασ πολ�τιχασ

ψ εχον�µιχασ, εν παρτιχυλαρ, λα δεµανδα δε αϕυστε εν ελ φισχο προϖινχιαλ προϖενιεντε δε λα

Ναχι�ν.

Παρα αναλιζαρ χ�µο σε διστριβυψε ελ γαστο, θυε ασχιενδε α ∃1.507 µιλλονεσ, λο αγρυπαµοσ

σεγ�ν λασ φυνχιονεσ θυε φινανχια ελ Εσταδο, ψ λο χοµπαραµοσ χον λοσ µοντοσ δεστιναδοσ παρα

1997, 1998 ψ 1999. 

Ελ γαστο σε χλασιφιχα σεγ�ν λασ φυνχιονεσ: Αδµινιστραχι�ν δε Γοβιερνο, ϑυστιχια,

Σεγυριδαδ, Εδυχαχι�ν ψ Χυλτυρα, Χιενχια ψ Τ�χνιχα, Σαλυδ, ςιϖιενδα ψ Υρβανισµο, Προµοχι�ν ψ

Ασιστενχια Σοχιαλ, Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ, Ινδυστρια, Τρανσπορτε, Χοµυνιχαχιονεσ, Χοµερχιο ψ

Τυρισµο, ψ Σερϖιχιοσ δε λα ∆ευδα Π�βλιχα.

Χαπ�τυλο 1
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1. Administración del Gobierno

Πορ εστε χονχεπτο, σε ενγλοβαν τοδασ λασ αχτιϖιδαδεσ θυε δεσαρρολλα ελ Εσταδο προϖινχιαλ

παρα οργανιζαρ ψ αδµινιστραρ συ φυνχιοναµιεντο. Εντρε ελλασ, σε ενχυεντραν λασ ταρεασ

λεγισλατιϖασ, λα αδµινιστραχι�ν ψ ελ χοντρολ φισχαλ, ψ λοσ γαστοσ ∀γενεραλεσ∀ εν αδµινιστραχι�ν. 

Παρα εστα φυνχι�ν, σε ασιγνα χασι υν 8,1% δε λα τοταλιδαδ δελ γαστο, θυε εθυιϖαλε α ∃122

µιλλονεσ απροξιµαδαµεντε. Μ�σ δε υν 70% σε χονχεντρα εν ταρεασ αδµινιστρατιϖασ χλασιφιχαδασ

χοµο ∀γενεραλεσ∀, θυε χοµπρενδεν αχτιϖιδαδεσ θυε ηαχεν α λα χοορδιναχι�ν αδµινιστρατιϖα, λα

οριενταχι�ν δε λα πολ�τιχα δε λοσ ρεχυρσοσ ηυµανοσ δελ σεχτορ π�βλιχο, ψ λοσ σερϖιχιοσ γενεραλεσ

δε αποψο αλ γοβιερνο, εντρε οτρασ. ∆υραντε 1999, ελ πρεσυπυεστο δελ γαστο εν αδµινιστραχι�ν

∀γενεραλ∀ ασχενδι� δε ∃82 α ∃207 µιλλονεσ, µιεντρασ θυε παρα ελ 2000 δισµινυψε α ∃91 µιλλονεσ,

µοντο θυε ρεπρεσεντα υνα χα�δα δελ 56%.

Οτρα πορχι�ν ιµπορταντε δελ γαστο σε χονχεντρα εν λασ αχτιϖιδαδεσ λεγισλατιϖασ, θυε

χονσιστεν εν λασ ταρεασ προπιασ δε λα Λεγισλατυρα: ελαβοραχι�ν, πρεσενταχι�ν, δεβατε ψ σανχι�ν

δε λεψεσ. Ελ µοντο τοταλ παρα ελ 2000 εσ δε ∃26 µιλλονεσ. Εντρε διπυταδοσ ψ σεναδορεσ, ηαψ 86

λεγισλαδορεσ. Ελ γαστο πορ χαδα υνο δε ελλοσ εσ χερχανο α λοσ ∃300.000 πορ α�ο, εσ δεχιρ, υν

µοντο µενσυαλ απροξιµαδο δε ∃25.000. Εστα χιφρα ινχλυψε ελ γαστο δε τοδο ελ περσοναλ

αδµινιστρατιϖο χοµο ασεσορεσ ψ ασιστεντεσ. Εν οτρασ παλαβρασ, λα δοταχι�ν δε περσοναλ δελ Ποδερ

Λεγισλατιϖο αλχανζα α 871 αγεντεσ: αλρεδεδορ δε 8,7 εµπλεαδοσ πορ λεγισλαδορ.

Πορ συ παρτε, λασ αχτιϖιδαδεσ δε αδµινιστραχι�ν ψ χοντρολ φισχαλ δισµινυψερον. Εστασ ταρεασ

χονσιστεν β�σιχαµεντε εν λα  προγραµαχι�ν,  ρεχαυδαχι�ν ψ  φισχαλιζαχι�ν δε  λοσ ινγρεσοσ π�βλιχοσ 



(ιµπυεστοσ ψ απορτεσ). Λα ρεχαυδαχι�ν πρεσυπυεσταδα εν 1999 φυε δε ∃402 µιλλονεσ ψ ελ γαστο

εν εστασ αχτιϖιδαδεσ φυε δε ∃56 µιλλονεσ. ∆ε εστε µοδο, ελ Εσταδο προϖινχιαλ δεστιν� ∃14 πεσοσ

πορ χαδα ∃100 θυε ρεχαυδ�. Παρα ελ 2000, ελ µοντο σε ρεδυϕο υν 90%, πασανδο δε ∃61 α ∃5

µιλλονεσ. Εσ δεχιρ, πορ χαδα ∃100 θυε σε εσπερα ρεχαυδαρ, σε δεστινα ∃1 παρα λα εϕεχυχι�ν δε

εστασ ταρεασ.

Εν εστα φυνχι�ν, σε οβσερϖα υνα τενδενχια α λα σοβρεεϕεχυχι�ν. Πορ εϕεµπλο, εν 1997 σε

γαστ� υν 207% µ�σ δε λο θυε σε ηαβ�α πρεσυπυεσταδο (∃206 µιλλονεσ). Ελ φυερτε δεσαηορρο

χορρεσπονδε α γαστοσ ∀γενεραλεσ∀, θυε αυµενταρον χασι υν 1.000% πορ ενχιµα δε λο εστιπυλαδο

εν ελ πρεσυπυεστο. 

Εν 1998, λα σοβρεεϕεχυχι�ν φυε δε υν 17%, εσ δεχιρ, δε ∃27 µιλλονεσ. Α εστε µοντο, υν

45% λε χορρεσπονδι� α γαστοσ ∀γενεραλεσ∀. Φιναλµεντε, εν 1999 ελ γαστο δισµινυψ� υν 13% (∃38

µιλλονεσ) χον ρεσπεχτο α λο πρεσυπυεσταδο. 

Εστασ ϖαριαχιονεσ µυεστραν νυεϖαµεντε λα ινχιδενχια δε λα χοψυντυρα πολ�τιχα ψ

εχον�µιχα, εν λα θυε ελ α�ο ελεχτοραλ εστιµυλ� λα απροβαχι�ν δε υν πρεσυπυεστο χον φυερτεσ

αυµεντοσ. Σιν εµβαργο, αλ µοµεντο δε λα εϕεχυχι�ν, λα σιτυαχι�ν εχον�µιχα χονδυϕο α υν

αϕυστε. Σι βιεν σε εϕεχυτ� υν 13% µενοσ δελ πρεσυπυεστο εν 1999, λα εϕεχυχι�ν αυµεντ� υν

40% (∃73 µιλλονεσ) χον ρεσπεχτο α 1998. 

2. Justicia

Λασ αχτιϖιδαδεσ ϕυδιχιαλεσ, θυε σε χεντραν εν ελ Ποδερ ϑυδιχιαλ ψ εν ελ Μινιστεριο δε

ϑυστιχια ψ Σεγυριδαδ µενδοχινο, ιµπλιχαν υν 6% δελ γαστο τοταλ δε Μενδοζα: ∃88 µιλλονεσ.
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Ελ πρινχιπαλ �ργανο δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ εσ λα Χορτε Συπρεµα, ψ συσ αχτιϖιδαδεσ

χοµπρενδεν λα αδµινιστραχι�ν δε ϕυστιχια ψ ελ εσταβλεχιµιεντο δε χορρεχχιονεσ ψ µεδιδασ

δισχιπλιναριασ θυε χονσιδερε χονϖενιεντε δε αχυερδο χον λα λεψ, λα δεχισι�ν σοβρε λα

χονστιτυχιοναλιδαδ ο ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ νορµασ, λα ρεσολυχι�ν δε λασ χαυσασ ψ

χοµπετενχια εντρε λοσ ποδερεσ π�βλιχοσ δε λα προϖινχια ψ λοσ χονφλιχτοσ ιντερνοσ εντρε συσ

διϖερσασ ραµασ. Σι χαλχυλαµοσ ελ γαστο τοταλ περ χ�πιτα δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, ψ τοµαµοσ χοµο

ποβλαχι�ν ελ τοταλ δελ περσοναλ, συ µοντο ασχιενδε απροξιµαδαµεντε α ∃2.500 µενσυαλεσ. 

Χον υνα ϖαριαχι�ν ποχο σιγνιφιχατιϖα, ϑυστιχια εσ υνα δε λασ ποχασ φυνχιονεσ θυε

µαντιενε υν χρεχιµιεντο χονσταντε. Εν τ�ρµινοσ ρελατιϖοσ, εν λοσ α�οσ αναλιζαδοσ ρεπρεσεντ�

χερχα δε υν 5% δελ γαστο τοταλ. Α συ ϖεζ, λα διφερενχια εντρε λο πρεσυπυεσταδο ψ λο εϕεχυταδο

ταµβι�ν φυε µυψ βαϕα, ψα θυε εν 1998 ψ εν 1999 σε εϕεχυτ� χασι λα τοταλιδαδ. Πορ οτρα παρτε, ελ

85% δε λασ ερογαχιονεσ δε λα φυνχι�ν χορρεσπονδε α ρεµυνεραχιονεσ. 

3. Seguridad

Εστα φυνχι�ν χοµπρενδε λασ αχχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ αλ µαντενιµιεντο δελ ορδεν

π�βλιχο, α λα εϕεχυχι�ν ψ χοντρολ δε λα πολ�τιχα δε σεγυριδαδ ψ αλ τραταµιεντο δε λασ περσονασ εν

πρισι�ν. Παρα συ χυµπλιµιεντο, σε ασιγνα υν 9% δελ γαστο τοταλ.

Εν χυαντο α συσ προγραµασ, ελ 80% χορρεσπονδε α γαστοσ εν λα Πολιχ�α Προϖινχιαλ, δονδε

ελ 85% σε ασιγνα α περσοναλ, φαχτορ θυε εξπλιχα λα διφιχυλταδ παρα ρεδυχιρλο. Χον µ�σ δελ 10%, λα

αδµινιστραχι�ν ψ φορταλεχιµιεντο δελ σιστεµα πεναλ τιενε υν χοστο απροξιµαδο δε ∃1.200

µενσυαλεσ πορ χαδα πρεσο.
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Α πεσαρ δε λα ιµπορτανχια δελ γαστο εν περσοναλ, ψ λα χονσιγυιεντε ριγιδεζ θυε γενερα, εν
εστα φυνχι�ν σε οβσερϖα υνα τενδενχια ηαχια λα συβεϕεχυχι�ν. Σι βιεν εν τ�ρµινοσ αβσολυτοσ, λα
ρεδυχχι�ν δελ γαστο νο φυε µυψ σιγνιφιχατιϖα, εν τ�ρµινοσ ρελατιϖοσ (χοµπαραδο χον ελ
πρεσυπυεστο) ιµπλιχ� υνα συβεϕεχυχι�ν δε ∃27 µιλλονεσ, χασι υν 20% παρα 1999.

4. Educación y Cultura

Χον υν 31% δελ γαστο τοταλ, εστα φυνχι�ν εσ λα µ�σ ιµπορταντε εν χυαντο α µοντο
ασιγναδο ψ χοµπρενδε προγραµασ οριενταδοσ α µεϕοραρ ελ σιστεµα ψ λα χαλιδαδ δε λα εδυχαχι�ν.
∆εσδε 1992, λα ρεσπονσαβιλιδαδ πρινχιπαλ ρεχαε σοβρε λα ∆ιρεχχι�ν Γενεραλ δε Εσχυελασ, θυε
χονδυχε λα τοταλιδαδ δελ σιστεµα εδυχατιϖο φορµαλ, εσταταλ ψ πριϖαδ

Λασ αχτιϖιδαδεσ δε εστα φυνχι�ν σε πυεδεν διϖιδιρ εν Εδυχαχι�ν Πριµαρια, Μεδια ψ

Συπεριορ. Ασ�, ελ 49% δελ γαστο σε οριεντα α λα πριµερα ψ χορρεσπονδε εν υν 94% αλ

φινανχιαµιεντο δελ παγο δε ρεµυνεραχιονεσ ψ χαπαχιταχι�ν δελ χυερπο δοχεντε δε εστε νιϖελ.

Λυεγο, ελ 37% δελ γαστο σε ασιγνα αλ νιϖελ µεδιο, δονδε ταµβι�ν ελ 94% εσ δεστιναδο αλ γαστο

εν περσοναλ. Λασ ερογαχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ α λα εδυχαχι�ν συπεριορ ρεπρεσενταν υν 5% δελ

γαστο εν εστα φυνχι�ν. 

Αδεµ�σ, ελ 2% χορρεσπονδε α αχτιϖιδαδεσ χυλτυραλεσ, α χαργο δελ Ινστιτυτο Προϖινχιαλ δε
Χυλτυρα, εντρε λασ θυε σε δεσταχαν λα ρεαλιζαχι�ν δε χονχιερτοσ, εξποσιχιονεσ ψ ταρεασ δε
φορταλεχιµιεντο δε λα ιδεντιδαδ χυλτυραλ. 

Σι βιεν ελ γαστο τοταλ εν εδυχαχι�ν χαε υν 11%, λα πορχι�ν χορρεσπονδιεντε αλ νιϖελ

ελεµενταλ αυµεντα υν 8% (∃17 µιλλονεσ). Λα παρτιδα δε γαστοσ γενεραλεσ εν εδυχαχι�ν (7% δε

λα φυνχι�ν) εσ λα θυε σε ϖε µ�σ αφεχταδα, χον υνα βαϕα δε υν 67% (χασι ∃68 µιλλονεσ). 

Χαπ�τυλο 1
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Νυεϖαµεντε, ελ αλτο γραδο δε παρτιχιπαχι�ν δελ γαστο εν περσοναλ γενερα υνα αλτα ριγιδεζ

εν λα χαπαχιδαδ δε αϕυστε δε υν α�ο α οτρο. Σι βιεν ηαψ υνα τενδενχια α γασταρ µενοσ δε λο θυε

διχε ελ πρεσυπυεστο, �στα σε εξπλιχα εν 1999 πορ υνα συβεϕεχυχι�ν δε µ�σ δε υν 50% εν γαστοσ

γενεραλεσ εν εδυχαχι�ν, ψ πορ υνα συβεϕεχυχι�ν δελ 3% εν ελ γαστο εν εδυχαχι�ν β�σιχα. Εν λοσ

α�οσ αντεριορεσ, σε πρεσεντ� υνα σιτυαχι�ν σιµιλαρ. 

Υν �νδιχε ιντερεσαντε παρα εστυδιαρ εσ ελ γαστο πορ αλυµνο: 

5. Ciencia y Técnica

Εστα φυνχι�ν σε οριεντα πρινχιπαλµεντε α λασ αχτιϖιδαδεσ δε προµοχι�ν ψ δεσαρρολλο δε λα

χιενχια ψ λα τεχνολογ�α, θυε ρεπρεσενταν υν πορχενταϕε µυψ πεθυε�ο δελ γαστο τοταλ: 0,01%.

Α πεσαρ δελ ποχο µοντο ασιγναδο α εστασ αχτιϖιδαδεσ, εσ υνα δε λασ φυνχιονεσ θυε σε ϖε

µ�σ αφεχταδα πορ ρεχορτεσ πρεσυπυεσταριοσ χον υν γαστο χασι υν 70% ινφεριορ αλ δε 1999. Α συ ϖεζ, 
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πρεσεντ� υνα φυερτε συβεϕεχυχι�ν, ψα θυε εν τοδοσ λοσ χασοσ σε εϕεχυτ� µενοσ δε λα µιταδ δελ

πρεσυπυεστο.

6. Salud

Χον υν 10% δελ γαστο τοταλ, λοσ προγραµασ δε εστα φυνχι�ν σε οριενταν α λα προµοχι�ν ψ

προτεχχι�ν δε λα σαλυδ, α τραϖ�σ δε λα ατενχι�ν µ�διχα εν ηοσπιταλεσ ψ χεντροσ δε ατενχι�ν.

Α χαργο δελ Μινιστεριο δε ∆εσαρρολλο Σοχιαλ ψ Σαλυδ, λασ πρινχιπαλεσ αχτιϖιδαδεσ σε

διϖιδεν: πορ υν λαδο, εν ασιστενχια ψ ρεηαβιλιταχι�ν, ψ πορ ελ οτρο, εν προµοχι�ν ψ πρεϖενχι�ν (υν

78% ψ υν 10% δελ γαστο ρεσπεχτιϖαµεντε). Εστα φυνχι�ν εσ υνα δε λασ ποχασ θυε δισµινυψ� εν

ελ πρεσυπυεστο δε 1999, ψ χαε α�ν µ�σ παρα ελ 2000.

Ταµβι�ν, συσ γαστοσ πρεσενταν υνα ιµπορταντε τενδενχια α λα συβεϕεχυχι�ν. Εν 1997, σε

γαστ� υν 13% µενοσ δε λο θυε σε ηαβ�α πρεσυπυεσταδο, ψ εν 1998 ψ 1999 χερχα δε υν 30%

µενοσ, εσ δεχιρ, σε συβεϕεχυτ� ελ πρεσυπυεστο εν µ�σ δε ∃50 µιλλονεσ.

Πορ οτρο λαδο, σι σε χοµπαρα ελ γαστο εν σαλυδ πορ ηαβιταντε εν τοδασ λασ προϖινχιασ, ελ

δε Μενδοζα σε ενχυεντρα εν ελ τερχιο δε λασ θυε µενοσ ρεχυρσοσ δεστιναν α εστα φυνχι�ν. Λασ

προϖινχιασ χον υν γαστο µ�σ χερχανο περ χ�πιτα σον Χηυβυτ ψ Σαντιαγο δελ Εστερο.
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ΓΑΣΤΟ ΕΝ ΣΑΛΥ∆ ΠΟΡ ΗΑΒΙΤΑΝΤΕ, 1997

7. Vivienda y Urbanismo

Εστα φυνχι�ν ρεπρεσεντα υν 5% δελ γαστο τοταλ ψ αβαρχα τοδοσ λοσ προγραµασ ρελαχιοναδοσ

χον λα χονστρυχχι�ν δε ϖιϖιενδασ, χον λα ινφραεστρυχτυρα ψ σερϖιχιοσ υρβανοσ, ινχλυψενδο λα

προϖισι�ν δε αγυα ποταβλε, αλχανταριλλαδο ψ ελ σανεαµιεντο αµβιενταλ.

Λα αχτιϖιδαδ µ�σ ιµπορταντε δε ϖιϖιενδα ψ υρβανισµο εσ λα δελ Φονδο Ναχιοναλ δε λα ςιϖιενδα

(ΦΟΝΑςΙ), παρα λα θυε σε δεστινα υν 75% δελ µοντο τοταλ δε εστα φυνχι�ν. Πορ µεδιο δε εστε
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προγραµα, σε ρεαλιζαν τρανσφερενχιασ δε Ναχι�ν α λα προϖινχια δεστιναδασ α φαχιλιταρ ελ αχχεσο α

λα ϖιϖιενδα ψ ελ µεϕοραµιεντο δε λασ χονδιχιονεσ ηαβιταχιοναλεσ δε λα ποβλαχι�ν δε βαϕοσ

ρεχυρσοσ. 

Εν 1998, εστα φυνχι�ν πρεσεντ� υν φυερτε αυµεντο λυεγο δελ µαρχαδο ινχρεµεντο εν λοσ

γαστοσ δελ Ινστιτυτο Προϖινχιαλ δε λα ςιϖιενδα (ΙΠς, οργανισµο αυτ�ρθυιχο α παρτιρ δε 1997) ψ δελ

γαστο δελ Μινιστεριο δε Αµβιεντε ψ Οβρασ Π�βλιχασ. Εστε �λτιµο χρεχι� α�ν µ�σ πορ λα χρεαχι�ν

δελ Φονδο Φιδυχιαριο δε Οβρασ Π�βλιχασ. 

Σιν εµβαργο, παρα ελ 2000 ελ γαστο σε ρεδυχε νυεϖαµεντε, πρινχιπαλµεντε πορ υνα

δισµινυχι�ν δε χασι ∃20 µιλλονεσ εν λασ παρτιδασ δεστιναδασ αλ ΙΠς ψ πορ υνα φυερτε βαϕα χερχανα

α λοσ ∃10 µιλλονεσ εν λασ αχτιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χον λα προµοχι�ν ψ ελ χυιδαδο δελ µεδιο

αµβιεντε. 

Σι βιεν ελ γαστο εν εστα φυνχι�ν φλυχτυ� προπορχιοναλµεντε εν λοσ α�οσ αναλιζαδοσ,

σιεµπρε ρεπρεσεντ� εντρε υν 5 ψ υν 6% δελ γαστο τοταλ δε λα προϖινχια. Εστα ϖαριαχι�ν σε εξπλιχα

πορ λα πρεσενχια δε υν ιµπορταντε χοµπονεντε χον αλτα εσταβιλιδαδ χοµο ελ ΦΟΝΑςΙ.

Εν 1997, σε ρεγιστρ� υνα ιµπορταντε συβεϕεχυχι�ν δε ∃13 µιλλονεσ, χασι δε υν 30%. Εν

χαµβιο, παρα 1998 (α�ο εν ελ θυε µ�σ αυµεντ� προπορχιοναλµεντε), σε εϕεχυτ�

απροξιµαδαµεντε λα τοταλιδαδ. ∆υραντε 1999, σε συβεϕεχυτ� χασι υν 40% δελ πρεσυπυεστο,

πορχενταϕε θυε ρεπρεσεντα ∃40 µιλλονεσ, µοντο α�ν συπεριορ αλ αυµεντο πρεϖιστο εν ελ

πρεσυπυεστο δε 1999 χον ρεσπεχτο αλ δε 1998. 

8. Promoción y Asistencia Social

Χον ∃75 µιλλονεσ, λασ αχτιϖιδαδεσ θυε σε οριενταν α λα Προµοχι�ν ψ Ασιστενχια Σοχιαλ

ρεπρεσενταν ελ 4% δελ πρεσυπυεστο τοταλ µενδοχινο. Συσ προγραµασ σε χεντραν εν λα προτεχχι�ν

ψ αψυδα διρεχτα α περσονασ νεχεσιταδασ ψ εν απορτεσ α ινστιτυχιονεσ παρα ιµπυλσαρ ελ δεσαρρολλο

σοχιαλ.
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Λοσ οβϕετιϖοσ δε λα Συβσεχρεταρ�α δε ∆εσαρρολλο Σοχιαλ σον λα πλανιφιχαχι�ν, οργανιζαχι�ν,
διρεχχι�ν ψ χοντρολ δε λασ εστρατεγιασ ψ πολ�τιχασ ρελαχιοναδασ α λα αχχι�ν σοχιαλ, λα πρεσταχι�ν δε
σερϖιχιοσ θυε ποσιβιλιτεν α τοδα λα ποβλαχι�ν υνα αδεχυαδα ιντεγραχι�ν φαµιλιαρ ψ χοµυνιταρια α
τραϖ�σ δελ εσφυερζο προπιο ψ λα αχχι�ν σολιδαρια, ψ ελ αχχεσο α νιϖελεσ απροπιαδοσ δε πρεϖενχι�ν
ψ προτεχχι�ν. 

Ελ πρεσυπυεστο δελ γαστο εν εστασ ταρεασ αυµεντ� δε µανερα χονσιδεραβλε παρα 1998 ψ

1999, µιεντρασ θυε παρα ελ 2000 σε προπονε υνα ρεδυχχι�ν χερχανα α λοσ ∃15 µιλλονεσ.

Εν 1997 σε εϕεχυτ� υν ποχο µ�σ θυε λα τοταλιδαδ δελ πρεσυπυεστο, ψ εν 1998 σε γασταρον

χασι ∃20 µιλλονεσ µ�σ δε λο πρεσυπυεσταδο. ∆υραντε 1999, σε εφεχτυ� υν αϕυστε σοβρε λα φυνχι�ν,

ψα θυε σε συβεϕεχυταρον ∃6,3 µιλλονεσ (8%). Σι βιεν ελ πρεσυπυεστο παρα 1999 φυε συπεριορ αλ

δε 1998, ταµβι�ν φυε ινφεριορ αλ µοντο εϕεχυταδο εν 1998. Εστα εϖολυχι�ν παρεχερ�α ινδιχαρ θυε

παρα ελ 2000 σε ποδρ� εϕεχυταρ χασι λα τοταλιδαδ δε λο πρεσυπυεσταδο παρα εστα φυνχι�ν.

Λασ πρινχιπαλεσ αχτιϖιδαδεσ δε εστα φυνχι�ν σε ρεαλιζαν µεδιαντε προγραµασ σοχιαλεσ

νυτριχιοναλεσ, προγραµασ χοµυνιταριοσ, φονδοσ δε εδυχαχι�ν, προµοχι�ν ψ δεσαρρολλο χοο−

περατιϖο. 

Α χοντινυαχι�ν, σε πρεσεντα υνα ταβλα θυε ινδιχα χ�µο εσταβα χοµπυεστο ελ Προγραµα

Προϖινχιαλ δε Σαλυδ ψ λοσ µοντοσ ασιγναδοσ παρα 1997.
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ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛ ∆Ε ΝΥΤΡΙΧΙΟΝ − ΣΥΒΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ ∆Ε ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ΣΟΧΙΑΛ:

ΜΟΝΤΟΣ ΙΝςΕΡΤΙ∆ΟΣ ΕΝ ΠΡΕΣΤΑΧΙΟΝΕΣ ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΑΣ − 1997

Ελ Προγραµα Προϖινχιαλ δε Νυτριχι�ν βυσχα αποψαρ εχον�µιχαµεντε α λασ φαµιλιασ χον

νεχεσιδαδεσ β�σιχασ ινσατισφεχηασ α τραϖ�σ δε λα ασιστενχια χοµπλεµενταρια δε αλιµεντοσ ψ ελ

µονιτορεο δελ εσταδο δε νυτριχι�ν δε λοσ γρυποσ µ�σ ϖυλνεραβλεσ.

∆εντρο δε εστα φυνχι�ν, σε ενχυεντραν λοσ προγραµασ δε προµοχι�ν δε εµπλεο εν λα

προϖινχια, παρα λοσ χυαλεσ, σε προψεχτα γασταρ ∃1,8 µιλλονεσ εν ελ 2000. Σι σε τιενε εν χυεντα

θυε εν Μενδοζα, ελ ν�µερο δε περσονασ χον προβλεµασ δε εµπλεο (δεσεµπλεαδοσ ψ συβ−

εµπλεαδοσ) ασχιενδε α 350.000, ελ γαστο προϖινχιαλ εν προµοχι�ν λαβοραλ εσ δε ∃5 περ χ�πιτα

πορ α�ο. 
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9. Recursos Naturales

Λασ αχτιϖιδαδεσ ρελαχιοναδασ χον λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ ινχλυψεν αχχιονεσ οριενταδασ αλ

δεσαρρολλο δε λα αγριχυλτυρα, λα γαναδερ�α, λα µινερ�α ψ λα ενεργ�α. Συσ προγραµασ ρεπρεσενταν

υν 13% δελ πρεσυπυεστο τοταλ. 

Εστα φυνχι�ν σε οριεντα α λα προµοχι�ν, ρεγυλαχι�ν ψ χοντρολ δε λα προδυχχι�ν αγρ�χολα,

γαναδερα ψ προτεχχι�ν δε λα φαυνα, αλ χοντρολ ψ εξπλοταχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ (βοσθυεσ,

παρθυεσ ναχιοναλεσ) ψ αλ τραταµιεντο δε λοσ ρεσιδυοσ ινδυστριαλεσ. Ταµβι�ν, ινχλυψε αχτιϖιδαδεσ

φοχαλιζαδασ εν λα δεφινιχι�ν δε λασ πολ�τιχασ ενεργ�τιχασ ψ µινερασ παρα λα χορρεχτα εξπλοταχι�ν ψ

χοντρολ δε λα χονταµιναχι�ν δελ αιρε, αγυα ψ συελο. 

Εν 1998, ηυβο υν φυερτε χρεχιµιεντο, θυε σε ινχρεµεντ� α�ν µ�σ εν ελ πρεσυπυεστο δε

1999. Παρα ελ 2000, σε εσταβλεχε υνα ρεδυχχι�ν µυψ πεθυε�α: χερχανα α ∃5 µιλλονεσ. Ελ γαστο

εν εστα φυνχι�ν τιενε υνα γραν ϖαριαβιλιδαδ. Α πεσαρ δε λα συβεϕεχυχι�ν εφεχτυαδα ταντο εν 1997

χοµο εν 1998, λοσ πρεσυπυεστοσ δε 1998 ψ 1999 αυµενταρον, ψ γενεραρον υνα νυεϖα

συβεϕεχυχι�ν εν εστε �λτιµο.

10. Industria

Σ�λο ελ 0,25% δελ πρεσυπυεστο σε δεστινα α εστα φυνχι�ν, δε λοσ χυαλεσ ελ µαψορ

πορχενταϕε σε οριεντα αλ δεσαρρολλο δελ σεχτορ ινδυστριαλ.
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Λοσ προγραµασ πρινχιπαλεσ χορρεσπονδεν α συβσιδιοσ παρα ελ σεχτορ ινδυστριαλ φινανχιαδοσ

πορ ελ γοβιερνο προϖινχιαλ. Πορ εϕεµπλο, λα βονιφιχαχι�ν δε λασ τασασ δε ιντερ�σ εν λοσ πρ�σταµοσ

α πεθυε�ασ ψ µεδιανασ εµπρεσασ, λα φορµυλαχι�ν ψ απλιχαχι�ν δε πολ�τιχασ παρα µεϕοραρ λα χοµ−

πετιτιϖιδαδ δε λα ινδυστρια προϖινχιαλ, εντρε οτροσ.

Α πεσαρ δελ πεθυε�ο µοντο ασιγναδο α λασ πολ�τιχασ δε προµοχι�ν ινδυστριαλ, εν 1999 σε

εϕεχυτ� υν ποχο µ�σ δε λα µιταδ δελ πρεσυπυεστο. Ελ γαστο εν ινδυστρια εσ µυψ ϖολ�τιλ.

11. Transporte

Λοσ προγραµασ µ�σ ιµπορταντεσ σον λοσ θυε σε ρεφιερεν α ινφραεστρυχτυρα ϖιαλ, ψ χονσ−

τρυχχι�ν δε ρυτασ ψ χαµινοσ. Εστασ ταρεασ ρεπρεσενταν υν 4% δελ πρεσυπυεστο δε Μενδοζα.

Ελ αυµεντο µ�σ ιµπορταντε σε εφεχτυ� εν 1998, ινχρεµεντ�νδοσε νυεϖαµεντε εν 1999.

Εν εστα φυνχι�ν, λασ πρινχιπαλεσ αχχιονεσ νο συελεν χονχλυιρσε εν υν σολο περ�οδο ψα θυε χορρεσ−

πονδεν α λα ινϖερσι�ν παρα ελ τενδιδο δε χαµινοσ, ψ α προψεχτοσ δε αρµαδο, χονχεσι�ν ψ εξπλο−

ταχι�ν  δε αχχεσοσ ψ πυεντεσ. Εστασ ταρεασ ιµπλιχαν νο σ�λο χονστρυχχι�ν ψ µαντενιµιεντο δε λα 
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ινφραεστρυχτυρα ϖιαλ, σινο θυε αβαρχαν ταµβι�ν συβσιδιοσ α οπεραδορεσ πριϖαδοσ ψ εµπρεσασ π�−

βλιχασ θυε ινχλυψεν απορτεσ παρα γαστοσ δε ινϖερσι�ν ψ εξπλοταχι�ν.

Εν 1998, ηυβο υν φυερτε ινχρεµεντο εν ελ γαστο, ταντο πρεσυπυεσταδο χοµο εϕεχυταδο.

Εστε αυµεντο σε εξπλιχα εν γραν παρτε πορ λα χρεαχι�ν εν 1997 δελ Φονδο Φιδυχιαριο παρα Οβρασ

Π�βλιχασ (ΦΦΟΠ), θυε ινχρεµεντ� ελ γαστο α�ν µ�σ εν 1999.

∆υραντε λοσ α�οσ αναλιζαδοσ, σε συβεϕεχυτ� ελ πρεσυπυεστο. Εν παρτιχυλαρ εν 1999, λυε−

γο δε υνα συβεϕεχυχι�ν ιµπορταντε εν 1998, σε πρεσυπυεστ� υν µοντο υν 70% συπεριορ αλ δε

1998, ψ σε εϕεχυτ� λα µιταδ δελ πρεσυπυεστο. 

12. Comunicaciones, Comercio y Turismo

Εν εστα φυνχι�ν, σε ινχλυψεν οτροσ σερϖιχιοσ εχον�µιχοσ, χοµο πορ εϕεµπλο προγραµασ

παρα ελ φοµεντο δε λασ χοµυνιχαχιονεσ, ελ χοµερχιο ψ ελ τυρισµο, θυε ρεπρεσενταν υν 4% δελ

πρεσυπυεστο δε λα προϖινχια.

Χοµερχιο ψΤυρισµο βυσχα φορταλεχερ εστασ αχτιϖιδαδεσ εν Μενδοζα µεδιαντε λα διϖυλγα−

χι�ν ψ προµοχι�ν δε λασ ζονασ δε ατραχχι�ν. Λασ αχχιονεσ οριενταδασ αλ χοµερχιο σον: λα ασισ−

τενχια αλ ινϖερσορ, λοσ αχυερδοσ χοµερχιαλεσ ιντερπροϖινχιαλεσ χον λα Ναχι�ν ο ιντερναχιοναλεσ, ψ

ελ δεσαρρολλο δε ινστρυµεντοσ παρα λα προµοχι�ν δε εξπορταχιονεσ. Ταµβι�ν, σε ρελαχιοναν α λα

δεφενσα δελ χονσυµιδορ ψ δε λα χοµπετενχια. Λασ ασιγναχιονεσ µ�σ ιµπορταντεσ δεστιναδασ α

λασ χοµυνιχαχιονεσ σε χεντραν εν λα ραδιοδιφυσι�ν ψ λα ρεγυλαχι�ν δε λοσ σερϖιχιοσ ποσταλεσ ψ δε

τελεχοµυνιχαχιονεσ.

37



38 Χαπ�τυλο 1

Χον υνα συβεϕεχυχι�ν δε υν 35,7%, σ�λο εν 1998 ηυβο υνα διφερενχια ιµπορταντε εντρε

λο πρεσυπυεσταδο ψ λο εϕεχυταδο. Σιν εµβαργο, παρα 1999 σε ρεδυϕο ελ πρεσυπυεστο υν 11%. ∆ε

ιγυαλ µοδο, δισµινυψε υν 6% µ�σ παρα ελ 2000.

13. Servicios de la Deuda Pública

∆υραντε ελ 2000, Μενδοζα δεστινα ∃85 µιλλονεσ αλ παγο δε ιντερεσεσ δε συ δευδα π�βλι−

χα, θυε ασχιενδε α ∃1.019 µιλλονεσ απροξιµαδαµεντε εν διχιεµβρε δε 1999. Αλρεδεδορ δελ 76%

δελ ενδευδαµιεντο σε οριγιν� α ρα�ζ δε λασ οπεραχιονεσ ρελαχιοναδασ χον λα πριϖατιζαχι�ν δε λοσ

βανχοσ προϖινχιαλεσ. 

Α λο λαργο δελ περ�οδο εστυδιαδο, ελ παγο δε λοσ σερϖιχιοσ δε λα δευδα σε µαντυϖο ρελατι−

ϖαµεντε χονσταντε. Νο οβσταντε, εν προπορχι�ν αλ ρεστο δελ πρεσυπυεστο, λοσ µοντοσ πρεσυπυεσ−

ταδοσ φυερον δισµινυψενδο. Εν 1997 ρεπρεσενταβαν ελ 8% δελ γαστο π�βλιχο, ψ εν ελ 2000 εσα

χιφρα χαε αλ 6%. 

Σιν εµβαργο, λα εϕεχυχι�ν πρεσυπυεσταρια εστυϖο πορ ενχιµα δε λα πρεσυπυεσταδα, σαλϖο

εν 1999. Εσε α�ο σε λογρ�, α πεσαρ δε τενερ υν γραν αυµεντο εν ελ δ�φιχιτ χορριεντε, υνα ιµπορ−

ταντε ρεδυχχι�ν εν ελ δ�φιχιτ φιναλ. Εσ δεχιρ, λα συβεϕεχυχι�ν εν ελ παγο δε λοσ ιντερεσεσ δε λα δευ−

δα, εν γραν µεδιδα, νο ιµπλιχ� συ ρεδυχχι�ν σινο υνα ποστεργαχι�ν δε συ παγο γραχιασ α υνα

ρεφινανχιαχι�ν δε λασ δευδασ.

Χαδα χιυδαδανο γαστα υν ποχο µ�σ δε ∃53 α τραϖ�σ δελ γαστο π�βλιχο παρα παγαρ λοσ ιν−

τερεσεσ δε λα δευδα, µιεντρασ θυε παρα λοσ προγραµασ δε προµοχι�ν ψ ασιστενχια σοχιαλ, ∃39. 
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Fondo Fiduciario de Obras Públicas (FFOP) 

Ελ ΦΦΟΠ σε χρε� εν µαψο δε 1997, χονφορµαδο πορ φονδοσ προϖενιεντεσ δε λασ

πριϖατιζαχιονεσ δε λασ εµπρεσασ δε ενεργ�α προϖινχιαλ ψ δε λα δε προϖισι�ν δε αγυα ποταβλε ψ

τραταµιεντο δε εφλυεντεσ, χοµο ασ� ταµβι�ν πορ χυαλθυιερ οτρο ρεχυρσο ρεχιβιδο ο α ρεχιβιρ πορ λα

προϖινχια χον αφεχταχι�ν α λα ρεαλιζαχι�ν δε οβρασ π�βλιχασ. Συ οβϕετιϖο εσ λα εϕεχυχι�ν ψ

φινανχιαχι�ν δε προγραµασ δε οβρασ π�βλιχασ, πρινχιπαλµεντε ενεργ�τιχασ ψ δε διστριβυχι�ν δε

αγυα. Α φινεσ δε οχτυβρε δε 1999, συ πατριµονιο νετο ασχενδ�α α ∃544 µιλλονεσ

απροξιµαδαµεντε.

Εν αγοστο δε 1998 φυερον τρανσφεριδοσ πορ λεψ απροξιµαδαµεντε ∃127 µιλλονεσ

αδιχιοναλεσ προϖενιεντεσ δελ Φονδο Προϖινχιαλ παρα λα Τρανσφορµαχι�ν ψ ελ Χρεχιµιεντο (ΦΤΧ,

δεσαρρολλαδο µ�σ αδελαντε). Λοσ ινγρεσοσ εσπεραδοσ πορ λασ πριϖατιζαχιονεσ θυε λο χονφορµαν

φυερον συπεραδοσ εν υνοσ ∃200 µιλλονεσ, χον λο χυαλ σε αγρεγαρον α συσ οβϕετιϖοσ λα ρεδυχχι�ν

δε λα δευδα π�βλιχα προϖινχιαλ, λα χονστρυχχι�ν ψ ρεπαραχι�ν δε εσχυελασ, λα εϕεχυχι�ν δε οβρασ

µυνιχιπαλεσ δελ ∀Πλαν Ηαβιταχιοναλ παρα Εµεργενχια Χλιµ�τιχα∀ ψ δελ ∀Πλαν δε Εµεργενχια δε

Εµπλεο ε Ινϖερσι�ν Σοχιαλ∀. Ελ µοντο προψεχταδο δε τοδασ εστασ οβρασ εσ δε ∃717,5 µιλλονεσ.

∆υραντε 1999, ελ φονδο τρανσφιρι� ρεχυρσοσ πορ υν τοταλ δε ∃528,8 µιλλονεσ, διστριβυιδοσ δε

λα σιγυιεντε µανερα:

Fondos especiales provinciales
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Ελ ΦΦΟΠ ρεαλιζα τρανσφερενχιασ α λασ διφερεντεσ δεπενδενχιασ δελ σεχτορ π�βλιχο

προϖινχιαλ παρα φινανχιαρ λοσ προψεχτοσ δε οβρασ π�βλιχασ θυε σε ενχυεντραν βαϕο συσ ρεσπεχτιϖασ

�ρβιτασ. Αλ αναλιζαρ ελ πρεσυπυεστο προϖινχιαλ, νο πυεδεν δεϕαρ δε ινχλυιρσε εστασ παρτιδασ, ψα θυε

σιγνιφιχαν υν φλυϕο ιµπορταντε δε ρεχυρσοσ παρα ελ σεχτορ π�βλιχο.

Λα χοµποσιχι�ν δε συ σιτυαχι�ν πατριµονιαλ εσ λα σιγυιεντε:

Εν εστε χυαδρο, σε πρεσενταν λοσ σαλδοσ χονταβλεσ δε λασ πρινχιπαλεσ χυεντασ θυε

χονφορµαν ελ αχτιϖο ψ πασιϖο δελ φονδο.

Εν ελ αχτιϖο, εξιστεν δοσ ρυβροσ χον αλτα παρτιχιπαχι�ν σοβρε ελ τοταλ: Ινϖερσιονεσ χον χασι

∃305 µιλλονεσ, ψ Πρ�σταµοσ χον υν ποχο µ�σ δε ∃217 µιλλονεσ. Χονϕυνταµεντε, ελ φονδο −αλ

30/11/99− τεν�α οβρασ εν εϕεχυχι�ν πορ υν τοταλ δε ∃86,4 µιλλονεσ. Ελ ρεστο χορρεσπονδε α

δισπονιβιλιδαδεσ.

∆ελ λαδο δελ πασιϖο, ελ µοντο µ�σ σιγνιφιχατιϖο εσ ελ δε λα ψα µενχιοναδα αχρεενχια δελ

Φονδο δε Τρανσφορµαχι�ν ψ Χρεχιµιεντο. 
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Παρα ελ 2000, σε πρεϖ� τρανσφεριρ απροξιµαδαµεντε ∃246 µιλλονεσ, µοντο θυε

ρεπρεσενταρ�α υνα ρεδυχχι�ν δε ∃283 µιλλονεσ (53.5%) ρεσπεχτο α λο αχυµυλαδο εν ενερο−

νοϖιεµβρε δε 1999.

Α χοντινυαχι�ν, σε µυεστραν λοσ µοντοσ πρεσυπυεσταδοσ πορ ϕυρισδιχχι�ν.

Σι χονσιδεραµοσ λασ τρανσφερενχιασ αχυµυλαδασ εν εσε περ�οδο, λασ ρεδυχχιονεσ µ�σ

ιµπορταντεσ σε διερον εν ελ �µβιτο δελ Μινιστεριο δε ∆εσαρρολλο Σοχιαλ ψ Σαλυδ, χον υνα βαϕα δε

υν 90%, εν λα ∆ιρεχχι�ν Γενεραλ δε Εσχυελασ (χον υν 80%) ψ εν ελ Μινιστεριο δε Αµβιεντε ψ

Οβρασ Π�βλιχασ (χον υν 50%).

Εν δοσ οχασιονεσ, ελ γοβιερνο προϖινχιαλ υτιλιζ� ρεχυρσοσ δελ φονδο χον φινεσ διστιντοσ α

λοσ πρεϖιστοσ εν συ λεψ δε χρεαχι�ν. ∆υραντε 1998, υσ� ∃120 µιλλονεσ, οριγιναριαµεντε χον χαργο

δε δεϖολυχι�ν, δευδα θυε ρεχιεντεµεντε φυε χονδοναδα, ψ εν 1999, πορ ∃85 µιλλονεσ, µοντο

θυε ελ γοβιερνο δεβε δεϖολϖερ αλ φονδο.

Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza (FTC)

Ελ ΦΤΧ εσ υνα εντιδαδ αυτ�ρθυιχα ψ συσ δεχισιονεσ σον απροβαδασ πορ υν διρεχτοριο

χοµπυεστο πορ λοσ µινιστροσ δε Εχονοµ�α ψ δε Ηαχιενδα ψ πορ ελ συβσεχρεταριο δε

Φινανχιαµιεντο. Οτοργα πρ�σταµοσ α τασασ δε ιντερ�σ συβσιδιαδασ, πρεϖια ρεϖισι�ν δελ προψεχτο

πορ υν γρυπο δε αναλιστασ. 
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Αδεµ�σ, υν βανχο χοµερχιαλ αχτ�α χοµο αγεντε φινανχιερο, ασεγυρανδο γαραντ�ασ

αχεπταβλεσ παρα ελ ΦΤΧ. Α φινεσ δε νοϖιεµβρε δε 1999, συ πατριµονιο νετο ασχενδ�α α ∃320

µιλλονεσ

Εν λα αχτυαλιδαδ, συ προπ�σιτο εσ ελ δεσαρρολλο δε προψεχτοσ δε ινϖερσι�ν διριγιδοσ αλ

σεχτορ πριϖαδο λοχαλ εξχλυσιϖαµεντε ψ α λα χαπαχιταχι�ν δε περσονασ παρα λογραρ υν νιϖελ δε

χρεχιµιεντο σοστενιδο εν λα προϖινχια. Ηαστα αγοστο δε 1998 ταµβι�ν εσταβα δεστιναδο α

προψεχτοσ δε ινϖερσι�ν δελ σεχτορ π�βλιχο.

Α νοϖιεµβρε δε 1999, εστε φονδο τεν�α υν τοταλ δε 516 προψεχτοσ απροβαδοσ πορ υν

µοντο απροξιµαδο δε ∃85 µιλλονεσ, δε λοσ χυαλεσ αλρεδεδορ δε ∃60 µιλλονεσ σε ενχοντραβαν ψα

δεσεµβολσαδοσ. Αδεµ�σ, δισπον�α δε οτροσ 91 προψεχτοσ βαϕο αν�λισισ, θυε ρεπρεσενταβαν υν

µοντο τοταλ δε χασι ∃28 µιλλονεσ.

Χοµο σε µενχιον�, εστε φονδο απροβ� 516 προψεχτοσ παρα ελ σεχτορ πριϖαδο. Α

χοντινυαχι�ν, σε δεταλλαν λοσ πρινχιπαλεσ ρυβροσ φινανχιαδοσ.
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Σεγυιδαµεντε, σε σε�αλα χυ�λ εσ λα χοµποσιχι�ν πατριµονιαλ δελ ΦΤΧ αλ 30/11/99.

Ente de Fondos Residuales de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión 
Social S.A. (EFOR)

Ελ ΕΦΟΡ φυε χρεαδο ελ 10 δε σεπτιεµβρε δε 1997 χοµο υνα εντιδαδ αυτ�ρθυιχα χον ελ

φιν δε µανεϕαρ λα χαρτερα δε χρ�διτοσ ψ οτροσ αχτιϖοσ τρανσφεριδοσ α λα προϖινχια πορ λοσ εξ βανχοσ

προϖινχιαλεσ Μενδοζα ψ Πρεϖισι�ν Σοχιαλ λυεγο δε συσ ρεσπεχτιϖασ πριϖατιζαχιονεσ. Ασ�, σε γενε−

ρ� υν πατριµονιο ρεσιδυαλ παρα χαδα βανχο.

Χονϕυνταµεντε χον ελ λλαµαδο α λιχιταχι�ν παρα λα τρανσφερενχια δε λασ αχχιονεσ δε λοσ

βανχοσ, λα προϖινχια ταµβι�ν σολιχιτ� οφερτασ παρα λα προϖισι�ν δελ σερϖιχιο δε χοβρανζα δε λοσ

πρ�σταµοσ ινχλυιδοσ εν εστοσ φονδοσ. Χοµο λα �νιχα οφερτα πρεσενταδα φυε ρεχηαζαδα, σε φορµ�

υν σολο φονδο εν ελ σενο δελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα. ∆ε εστε µοδο, σε χοντρολα ελ προχεσο δε

χοβρανζα δε πρ�σταµοσ ψ λα ϖεντα δε οτροσ αχτιϖοσ. Εν συ αδµινιστραχι�ν, τραβαϕαν απροξιµαδα−

µεντε 70 εµπλεαδοσ.

Λεγαλµεντε, εστα εντιδαδ εστ� συϕετα α λα συπερϖισι�ν δελ Τριβυναλ δε Χυεντασ µενδοχινο ψ

δεβε τενερ υνα φιρµα δε αυδιτορ�α ινδεπενδιεντε, λα χυαλ σε ενχυεντρα εν φυνχιοναµιεντο. Αδεµ�σ,

λα λεψ δισπονε θυε ελ προδυχιδο δε λα χοβρανζα δε πρ�σταµοσ ψ λα ϖεντα δε αχτιϖοσ σεα σολαµεντε
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υτιλιζαδο παρα ελ παγο δε λα δευδα προϖινχιαλ, λυεγο δε χυβριρ λοσ γαστοσ οπερατιϖοσ προπιοσ δελ

ΕΦΟΡ.

Μενδοζα εφεχτυ� υν χονϖενιο χον λα Ναχι�ν πορ ελ χυαλ σε αφεχτα λο ρεχαυδαδο πορ εστε

εντε α λα χανχελαχι�ν δε λα δευδα µαντενιδα χον ελ Φονδο Φιδυχιαριο παρα ελ ∆εσαρρολλο Προϖιν−

χιαλ, θυε σε δεσχριβε µ�σ αδελαντε. Ελ οβϕετιϖο δε εστε αχυερδο εσ ασεγυραρ ελ χυµπλιµιεντο δε

λα λεψ θυε ασιγνα εστοσ ρεχυρσοσ αλ παγο δε λα δευδα ψ λιβερα α λα προϖινχια, ηαστα ελ 2004, δε

εφεχτυαρ ερογαχιονεσ αδιχιοναλεσ σι λο ρεχαυδαδο εν ιµπυεστοσ νο χυβριερα λασ χυοτασ ρεσπεχ−

τιϖασ.

Análisis de las deudas

Αλ 30 δε νοϖιεµβρε δε 1996, λοσ δευδορεσ δελ ΕΦΟΡ ασχενδ�αν α 52.753, ψ δεβ�αν εν

τοταλ απροξιµαδαµεντε ∃988 µιλλονεσ. ∆ε τοδοσ ελλοσ, 6.870 σε ηαλλαβαν εν ϕυιχιο, 203 εν χον−

χυρσο ψ 178 εν θυιεβρασ, ψ εν χονϕυντο, ρεπρεσενταβαν αλρεδεδορ δε ∃595 µιλλονεσ.
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Εντρε ελ 1 δε ενερο δε 1997 ψ ελ 30 δε σεπτιεµβρε δε 1999, σε ρεαλιζαρον 4.028 οπερα−

χιονεσ δε χανχελαχι�ν δε δευδα πορ χασι ∃10 µιλλονεσ, θυε ρεσπονδ�αν α υν µοντο οριγιναλ

αδευδαδο δε µ�σ δε ∃18 µιλλονεσ. ∆υραντε εσε µισµο περ�οδο, σε εφεχτυαρον 2.447 οπεραχιο−

νεσ δε ρεφινανχιαχι�ν δε δευδα. Σοβρε υν µοντο οριγιναλ δε ∃45 µιλλονεσ, σε ρεφινανχιαρον υν

ποχο µ�σ δε ∃48 µιλλονεσ. ∆ε εστα µανερα, λα δευδα αλ 30 δε σεπτιεµβρε δε 1999 ερα δε ∃925

απροξιµαδαµεντε (εξπρεσαδα εν ϖαλορεσ νοµιναλεσ αλ 30 δε νοϖιεµβρε δε 1996).
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Tambi�n, el gasto p�blico se puede analizar mediante el estudio de las jurisdicciones de
gobierno encargadas de realizar las erogaciones. Con tal fin, revisaremos los gastos
presupuestados en el per�odo 1997-2000 en las principales jurisdicciones  gubernamentales,
detallando tanto su evoluci�n en los �ltimos a�os como su composici�n. Esta desagregaci�n
nos permite identificar cu�les son las principales partidas de ajuste del gasto en las distintas
jurisdicciones y cu�les los componentes m�s r�gidos. 

Mediante la evoluci�n del monto presupuestado, intentamos estudiar la rigidez del gasto
de cada jurisdicci�n. Por eso, se incluyen las transferencias a municipios, que son partidas dif�
ciles de ajustar. Para no distorsionar el an�lisis, no se incorpora el gasto financiado por los Fon-
dos Fiduciarios. As�, el gasto total en esta secci�n diferir� del gasto presentado en la anterior.

Las jurisdicciones contempladas en este trabajo son: el Poder Legislativo, el Poder
Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscal�a del Estado, la Secretar�a General, el Ministerio de
Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Econom�a, el Ministerio de Desarrollo
Social y Salud, el Ministerio de Ambiente y Obras P�blicas, el Ministerio de Justicia y Seguridad,
y la Direcci�n General de Escuelas.

3.¿Quién  gastará  en el gobierno de la provincia de 
Mendoza  en el 2000?
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1. Poder Legislativo

El Poder Legislativo se encarga de elaborar y sancionar las leyes. La Legislatura Provin-

cial establece las pol�ticas de largo plazo, fija los objetivos, otorga el marco legal adecuado pa-

ra alcanzarlos y controla luego su ejecuci�n. A esta jurisdicci�n, se le asignan $25,8 millones,

un 1,8% del total del presupuesto.  

Al igual que en el resto de las jurisdicciones, la partida m�s importante es la de perso-

nal con un 74%. Aunque aument� constantemente, este gasto vari� poco en el tiempo. En 1998

y 1999, creci� casi un 2% y para 1999 se presupuest� un gasto un 0.6% superior. En total, pa-

ra el 2000 el monto asignado es un 4% mayor que el de 1997. La poca variaci�n en el tiempo

se explica por la estabilidad que tiene esta partida en requerimiento de fondos para su funcio-

namiento. 

Con un 19%, otra porci�n importante del gasto se destina a servicios generales, utili-

zados tanto para conservar y reparar los bienes de capital, como para afrontar los gastos co-

rrientes. 

2. Poder Judicial

Con $70,3 millones, el gasto correspondiente a esta jurisdicci�n representa el 6% del to-

tal del presupuesto. El Poder Judicial de Mendoza se ejerce por la Corte Suprema Provincial,

las C�maras de Apelaciones, los jueces de primera instancia y dem�s juzgados, y los tribuna-

les. Su principal funci�n es la administraci�n de justicia y tiene la facultad de establecer correc-

ciones y medidas disciplinarias siguiendo la ley.
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En esta jurisdicci�n, el presupuesto aument� a�o a a�o, principalmente, por el incremen-

to de la partida de gasto en personal. El mayor aumento, de un 8%, se establece para el 2000

(a�o de un fuerte ajuste presupuestario), con un 12% de crecimiento del gasto en personal. 

3. Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas

La Fiscal�a de Estado interviene en todo asunto administrativo en que aparezca intere-

sado el patrimonio de la provincia o afectados los intereses del fisco. El Tribunal de Cuentas es

la jurisdicci�n que eval�a las cuentas p�blicas de Mendoza. Entre otras funciones, esta fiscal�a

debe controlar la constitucionalidad de las leyes, defender el patrimonio estatal en todo juicio

que inicie o conteste, y asesorar jur�dicamente al Tribunal de Cuentas. Para ambas institucio-

nes, se asignan $13 millones: un 0,9% del gasto.

Hasta 1999, cerca del 90% correspond�a a erogaciones en personal. Sin embargo, para

el 2000 se establece una fuerte reducci�n en esta partida y un consiguiente aumento cercano a

Cap�tulo 1
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los $7 millones para gastos en juicios, representado en la partida Otros. Este es un cambio dr�s-

tico en el gasto de estas jurisdicciones, como consecuencia de una supuesta nueva modalidad

de funcionamiento. 

4. Secretaría General de la Gobernación

Esta jurisdicci�n, que representa el 1,4% del presupuesto total, es una instancia de apo-

yo administrativo para el gobierno en su conjunto. Tiene asignada la coordinaci�n administrati-

va interministerial, la orientaci�n de la pol�tica de recursos humanos del sector p�blico, la gene-

raci�n y administraci�n de sistemas de informaci�n que atraviesan horizontalmente a todo el

gobierno y facilitan la toma de decisiones, los servicios generales de apoyo y el despacho legal

de la gobernaci�n. 

En 1998, se efectu� un aumento de m�s de un 80%, que se explica por la canalizaci�n

a trav�s de esta secretar�a, de un cr�dito de casi $44 millones del Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID), orientado principalmente a bienes de capital y obras p�blicas. En 1999, se cana-

liz� mediante el Ministerio de Econom�a, y el presupuesto de esta secretar�a disminuy� un 70%.

A pesar de la variaci�n, el gasto en personal se mantuvo siempre cercano a los $9 millones, ca-

si la mitad del presupuesto asignado para el 2000. 

5. Ministerio de Gobierno

Con un 0,4% del presupuesto, la funci�n del Ministerio de Gobierno es la coordinaci�n de

la actividad pol�tica y las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo provincial. En particular,
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pauta las relaciones institucionales con el gobierno nacional, las dem�s provincias, los otros po-

deres del Estado Provincial y los municipios.

Este ministerio se presenta como un caso especial porque es la instituci�n m�s afecta-

da por el recorte presupuestario del a�o 2000. En 1997, se efectu� una fuerte reducci�n debi-

do a una disminuci�n de aportes a entes del sector p�blico, que se mantuvo estable durante los

siguientes dos a�os. 

Sin embargo, para el 2000 se establece s�lo un 4,5% del monto asignado en 1999. De

esta baja, el 96% corresponde a una disminuci�n en el gasto en personal. 

6. Ministerio de Hacienda

Esta jurisdicci�n es responsable principalmente de la administraci�n financiera y tributa-

ria del Estado. Entre otras, sus tareas incluyen la formulaci�n de pol�ticas fiscales en materia de

impuestos provinciales y de gasto p�blico, la aplicaci�n del r�gimen impositivo provincial vigen-

te, la recaudaci�n de los tributos provinciales, la intervenci�n en la formulaci�n del r�gimen de

coparticipaci�n municipal de impuestos, la direcci�n de la formulaci�n y presentaci�n del Presu-

puesto Anual de Recursos y Gastos de la Administraci�n P�blica Provincial y el control de la eje-

cuci�n presupuestaria. Para estas actividades, se asigna un 24,3% del presupuesto total (no se

incluyen los Fondos Fiduciarios, que duplicar�an el gasto).
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En 1998, el Ministerio de Econom�a y Finanzas se dividi� en el Ministerio de Econom�a

y el Ministerio de Hacienda. En este �ltimo, se incluy� la Direcci�n de Finanzas. 

El gasto del Ministerio de Hacienda aument� en 1999. Sus principales partidas se con-

centraron en aportes a municipios (casi un 50%) y en los intereses y gastos de la deuda (un po-

co m�s de un 20%). 

Para el 2000, se establece un monto un 5% inferior al de 1999. Todas las partidas dis-

minuyen, excepto las correspondientes a aportes a municipios, que casi no var�an, y la de ser-

vicios de la deuda que aumenta un 5%. Esta situaci�n marca la rigidez de este tipo de gasto. 

7. Ministerio de Economía

Esta jurisdicci�n representa el 2,7% del gasto total mendocino, y se encarga de fijar las

pol�ticas econ�micas para la defensa, promoci�n, desarrollo y control de las actividades agro-

pecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios. Tambi�n, pauta las pol�ticas y me-

didas tendientes a facilitar la diversificaci�n de la producci�n, la sana competencia, la transpa-

rencia de los mercados y la eficiencia global y sectorial. Adem�s, debe planificar la

infraestructura de servicios a la producci�n que requiera el desarrollo de las actividades produc-

tivas en sus diversas formas y etapas, as� como suministrar informaci�n econ�mica que ayude

a la toma de decisiones.
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En 1998, tras la divisi�n del Ministerio de Econom�a y Finanzas, qued� bajo esta juris-

dicci�n s�lo un 13% del presupuesto, pasando casi la totalidad de la administraci�n de los apor-

tes a municipios al Ministerio de Hacienda. 

Entre 1998 y el 2000, la partida principal fue la de gastos en servicios generales, aun-

que vari� significativamente cada a�o, pasando de $10 millones, a casi $20 y luego a $15 mi-

llones. El gasto en personal se mantuvo casi constante en $7 millones. Por su parte, el gasto

referido a los convenios aument� de manera importante en 1999 y se mantuvo en el presupues-

to de 2000. 

8. Ministerio de Desarrollo Social y Salud

Con un 18% del presupuesto, esta jurisdicci�n, dividida en dos subsecretar�as (la de De-

sarrollo Social y la de Salud) tiene como objetivos crear las condiciones que permitan alcanzar

la integraci�n social de la poblaci�n, as� como promover y proteger la salud, incentivando el es-

fuerzo propio y la acci�n solidaria. 

Su funci�n es proponer y ejecutar pol�ticas de promoci�n y protecci�n integral de la fa-

milia, coordinar y ejecutar pol�ticas integrales relacionadas con grupos sociales vulnerables con

el prop�sito de asegurar la equidad social, e integrar a todos los ciudadanos en la distribuci�n

de bienes sociales. 



Entre 1997 y 1999, el gasto aument� casi un 40%. El 20% de este incremento se efec-

tu� en 1998, debido principalmente al crecimiento de las transferencias a otros entes del sector

p�blico y a un cr�dito del BID (que se refleja en la suba de otros gastos). 

Tambi�n, aumentaron casi un 50% los aportes a actividades no lucrativas. En 1999, su-

bieron un 20% adicional, en buena medida, por el traslado a esta jurisdicci�n de la administra-

ci�n de los fondos provenientes del FONAVI. Esta variaci�n se contempla en el aumento de tra-

bajos p�blicos, que se incorpora en otros gastos. A pesar de los cambios, el componente gastos

en personal se mantuvo en valores cercanos a los $112 millones.

9. Ministerio de Ambiente y Obras Públicas

El objetivo de esta jurisdicci�n consiste en elaborar pol�ticas destinadas a preservar y me-

jorar el ambiente del territorio provincial, as� como promover, orientar, coordinar y fomentar el de-

sarrollo de obras y servicios p�blicos. Para estos fines, se asigna un 4,4% del presupuesto.
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Este ministerio cuenta con recursos provenientes del FFOP desde su creaci�n en 1997.

Sin embargo, estos gastos no se contemplan en el an�lisis. De hacerlo, el gasto de esta juris-

dicci�n ser�a el m�s importante del presupuesto, con un fuerte aumento en 1999, principalmen-

te en trabajos p�blicos y en pr�stamos. 

Por lo tanto, sin la inclusi�n del FFOP, se advierte un peque�o aumento en 1998 con la

incorporaci�n de la administraci�n del programa FONAVI. Este incremento se concentr� en la

partida pr�stamos y se refleja en el concepto otros gastos. 

En 1999, este programa pas� a la jurisdicci�n del Ministerio de Desarrollo Social y Sa-

lud. Con aproximadamente $35 millones, el gasto en personal se mantuvo sin variaciones.

Por su parte, las erogaciones en aportes a actividades no lucrativas crecieron en 1999,

en especial por un fondo provincial de compensaci�n tarifaria cercano a $10 millones. Para el

2000, disminuyen los trabajos p�blicos y no se cuenta con este fondo. 

10.  Ministerio de Justicia y Seguridad

Esta jurisdicci�n ejecuta un 9,2% del gasto total. Sus objetivos son la planificaci�n, coor-

dinaci�n, organizaci�n, ejecuci�n y control de la pol�tica de seguridad p�blica de la provincia.



En este caso, no disponemos de la informaci�n discriminada de los presupues-
tos de 1997, 1998 y 1999. En cambio, s� se presenta discriminada en la ley presupues-
taria de 2000. 

La participaci�n de esta jurisdicci�n en el presupuesto total es de $129 millones,
siendo la mitad de la del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, y m�s del doble que la
del Ministerio de Ambiente y Obras P�blicas ($61 millones). Con un 84%, gasto en per-
sonal es su componente m�s importante. 

11.  Dirección General de Escuelas

Si bien se trata de un organismo constitucional aut�rquico y descentralizado, se
incluye en el an�lisis porque ejecuta el 30% del presupuesto mendocino. A partir de
1992, la Direcci�n General de Escuelas conduce la totalidad del sistema educativo for-
mal, estatal y privado, desde los jardines maternales hasta los institutos terciarios, con
excepci�n de la educaci�n universitaria. 

Entre otras cuestiones, dirige y organiza el desarrollo de la ense�anza en todos
los niveles y modalidades que se requieran para satisfacer las necesidades educativas
de la poblaci�n. Tambi�n, administra y dispone de los recursos humanos, financieros y
materiales para la ejecuci�n de la pol�tica educativa.
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Entre 1998 y 1999, el presupuesto de este organismo aument�, mientras que para el

2000 disminuye un 5%. En el per�odo analizado m�s del 70% corresponde a gasto en personal.  

Por su parte, el gasto en trabajos p�blicos disminuy� cerca de $9 millones. El gasto en

aportes a actividades no lucrativas aument� todos los a�os: en 1998, casi $9 millones, y $4

millones m�s tanto para 1999 como para el 2000. 
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Cont. Susana B. Chamizo
Jefa  Depto. Contable
Departamento Genera l de Irrigación

Μενδοζα εσ υνα προϖινχια σεµι−�ριδα, χον πρεχιπιταχιονεσ προµεδιο ινφεριορεσ α 200 µµ

ανυαλεσ. Λα αχτιϖιδαδ αγρ�χολα σ�λο πυεδε δεσαρρολλαρσε α τραϖ�σ δελ ριεγο. Λα αυτοριδαδ εν ελ

µανεϕο δελ ρεχυρσο η�δριχο εσ ελ ∆επαρταµεντο Γενεραλ δε Ιρριγαχι�ν. Ταµβι�ν, προϖεε ελ

σερϖιχιο παρα οτροσ υσοσ, χοµο πορ εϕεµπλο, αβαστεχιµιεντο ποβλαχιοναλ, γενεραχι�ν ελ�χτριχα,

ινδυστριασ, αρβολαδο π�βλιχο, εντρε οτροσ.

Χρεαδο πορ λα Λεψ Γενεραλ δε Αγυασ δε 1884 ψ πορ λα Χονστιτυχι�ν Προϖινχιαλ δε 1916,

αµβασ νορµασ αχτυαλµεντε ϖιγεντεσ, εστε οργανισµο εσ υν εντε δεσχεντραλιζαδο ψ αυτ�ρθυιχο

δελ γοβιερνο προϖινχιαλ.

Συσ αυτοριδαδεσ σον ελ Συπεριντενδεντε ψ λοσ Χονσεϕεροσ δε χαδα ρ�ο, θυιενεσ σον

µιεµβροσ δελ Ηονοραβλε Τριβυναλ Αδµινιστρατιϖο. Νοµβραδοσ πορ ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Προϖινχιαλ,

χον αχυερδο δελ Σεναδο, τιενεν υν µανδατο δε χινχο α�οσ εν ελ εϕερχιχιο δε συσ χαργοσ, υνο

µ�σ θυε ελ προπιο γοβερναδορ.  

Εντρε συσ φυνχιονεσ, εστε δεπαρταµεντο, α τραϖ�σ δε λασ Συβδελεγαχιονεσ ο ϑεφατυρασ δε

Ζονα δε χαδα ρ�ο (σεισ εν τοταλ), εσ ρεσπονσαβλε δε λοσ ρ�οσ ψ λοσ χαναλεσ πριµαριοσ, µιεντρασ θυε

λα ρεδ µενορ δε χαναλεσ εστ� α χαργο δε χοµυνιδαδεσ δε υσυαριοσ, δενοµιναδασ Ινσπεχχιονεσ

δε Χαυχε.

Autarquía financiera

Πορ Χονστιτυχι�ν Προϖινχιαλ, εστε οργανισµο σανχιονα ανυαλµεντε συ πρεσυπυεστο δε

γαστο ψ χ�λχυλο δε ρεχυρσοσ, α τραϖ�σ δε συ τριβυναλ. Εστε Τριβυναλ νοµβρα ψ ρεµυεϖε τοδοσ λοσ

εµπλεαδοσ, ψ αδεµ�σ, απρυεβα ο δεσαπρυεβα λοσ πρεσυπυεστοσ δε λασ Ινσπεχχιονεσ δε Χαυχε.

Departamento General de Irrigación
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Εσ δεχιρ, εστε δεπαρταµεντο εσ φινανχιεραµεντε ινδεπενδιεντε, ψ σ�λο ρεσπονδε αλ χοντρολ δε λε−

γαλιδαδ δε συσ αχτοσ. Συ πρεσυπυεστο σε ρεµιτε α λα Λεγισλατυρα χον ελ σολο οβϕετο δε τενερλα

πρεσεντε δε λα σιτυαχι�ν φινανχιερα γενεραλ.

Recursos Presupuestarios 

Εστε οργανισµο ρεχαυδα απροξιµαδαµεντε ∃15 µιλλονεσ ανυαλεσ. Συσ πρινχιπαλεσ φυεν−

τεσ δε ινγρεσοσ προϖιενεν δε ταριφασ πορ:

1) Αγυα συπερφιχιαλ: ελ χονχεσιοναριο δεβε παγαρ περι�διχαµεντε υν χανον, χοµπυεστο πορ ϖαρ

ιοσ �τεµσ: Χυοτα Σοστενιµιεντο Σεδε Χεντραλ ψ Συβδελεγαχιονεσ, ∆ιθυεσ, Τραβαϕοσ δε Εθυιπο

Μεχ�νιχο, Ρεεµβολσοσ δε οβρασ, ψ οτροσ. Εν γενεραλ, ελ µοντο σε χαλχυλα εν φυνχι�ν δε λα συ−

περφιχιε εµπαδροναδα. Χοµο χασοσ εσπεχιαλεσ, λα γενεραχι�ν ηιδροελ�χτριχα παγα δε αχυερδο αλ

ϖαλορ δε λα ενεργ�α προδυχιδα, ψ λα αχτιϖιδαδ πετρολερα παγα πορ ϖολυµεν δε αγυα χονχεσιοναδο. 

2) Αγυα συβτερρ�νεα: ελ ρεχυρσο η�δριχο εσ υν βιεν δε δοµινιο π�βλιχο, ψ παρα συ εξτραχχι�ν δελ

αχυ�φερο συβτερρ�νεο δεβε σολιχιταρσε λα αυτοριζαχι�ν παρα λα περφοραχι�ν ψ παγαρσε υν χανον

ανυαλ.
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3) Χονταµιναχι�ν δελ αγυα: εξιστεν εσταβλεχιµιεντοσ θυε ϖυελχαν συσ εφλυεντεσ, ινδυστριαλεσ ο

δε οτρα νατυραλεζα, σοβρε λοσ χαυχεσ δε ριεγο.  Πορ εστα αχχι�ν, δεβεν αβοναρ υν χανον ανυαλ,

ψ µυλτασ χυανδο λοσ χονταµιναντεσ δε λοσ ϖερτιδοσ εξχεδεν λοσ λ�µιτεσ τολεραβλεσ. 

Gastos Presupuestarios

Χον εσοσ ρεχυρσοσ, σε φινανχιαν λοσ γαστοσ θυε απαρεχεν εν ελ πρεσυπυεστο, χοµπυεσ−

τοσ πορ λοσ σιγυιεντεσ χονχεπτοσ: Περσοναλ, Βιενεσ, Σερϖιχιοσ ψ Τρανσφερενχιασ (τοδοσ ελλοσ, γασ−

τοσ χορριεντεσ), ψ Τραβαϕοσ Π�βλιχοσ (γαστο δε χαπιταλ).

Superávit presupuestario

Εν 1998, εστε δεπαρταµεντο αλχανζ� υν συπερ�ϖιτ πρεσυπυεσταριο δε ∃251 µιλ απροξιµα−

δαµεντε.

Otros recursos y gastos
Μ�σ αλλ� δε λο πρεσυπυεσταδο, εστε οργανισµο ρεχιβε οτροσ ρεχυρσοσ, λοσ εξτρα−πρεσυ−

πυεσταριοσ, εσπεχιαλµεντε δεστιναδοσ α οβρασ. Λοσ πρινχιπαλεσ φονδοσ προϖιενεν δελ γοβιερνο

προϖινχιαλ (Προγραµα Προϖινχιαλ δε Τραβαϕοσ Π�βλιχοσ) ψ δελ Προγραµα παρα Σερϖιχιοσ Αγρ�χολασ

Προϖινχιασ (ΠΡΟΣΑΠ) φινανχιαδοσ πορ ελ ΒΙ∆ ψ Βανχο Μυνδιαλ.
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Inversión en obras:
Departamento General de Irrigación

(εν υ∃σ)

Λασ οβρασ εϕεχυταδασ πορ εστε δεπαρταµεντο σον ρεεµβολσαβλεσ εν διφερεντεσ πορχεντα−

ϕεσ. Λασ µενορεσ λο σον εν υν 80%, ψ ελ ρεστο προϖιενε δε υν Φονδο Περµανεντε προϖιστο πορ

λοσ µισµοσ υσυαριοσ δελ αγυα. Εν χαµβιο, λασ οβρασ µαψορεσ σον ρεεµβολσαβλεσ εν υν 60%, ψ

ελ ρεµανεντε εσ χυβιερτο πορ ελ γοβιερνο προϖινχιαλ, ψα θυε ρεσπονδεν α υνα νεχεσιδαδ δε λα σο−

χιεδαδ, θυε εσ εϖιταρ ελ ριεσγο αλυϖιοναλ.

Nivel Actual de Endeudamiento

Εν 1998, λα δευδα πρεσυπυεσταρια φυε δε ∃618 µιλ απροξιµαδαµεντε, µιεντρασ θυε λα εξ−

τραπρεσυπυεσταρια αλχανζ� υν ϖαλορ χερχανο α λοσ ∃2.5 µιλλονεσ.

Información

〈 Παρα µαψορ ινφορµαχι�ν, πυεδε αχχεδερ α λα π�γινα ωεβ: ωωω.ιρριγαχιον.µενδοζα.γοϖ.αρ 

〈 Παρα χοµενταριοσ ψ θυεϕασ, χοµυν�θυεσε γρατυιταµεντε αλ τελ�φονο: 0−800−222−ΑΓΥΑ (2482). 
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Παρα χονχλυιρ ελ αν�λισισ δελ γαστο δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα, α χοντινυαχι�ν

αναλιζαρεµοσ λα χαπαχιδαδ ρεαλ θυε τιενε ελ γοβιερνο παρα ρεαλιζαρ υν αϕυστε πρεσυπυεσταριο. Ελ

Γαστο Π�βλιχο Πρεσυπυεσταδο δε λα Προϖινχια αυµεντ� εν υν 20% παρα ελ 2000 χον ρεσπεχτο α

1997. ςαλε αχλαραρ θυε λοσ µοντοσ δελ Γαστο Τοταλ θυε σε τοµαν εν εστα σεχχι�ν διφιερεν δε λοσ

δε λα Σεχχι�ν 1, πυεσ νο χοντεµπλαν λοσ Φονδοσ Φιδυχιαριοσ ψ εν χαµβιο σ� ινχορπορα ελ γαστο

θυε σε τρανσφιερε α λοσ µυνιχιπιοσ.

Αηορα βιεν, παρα αναλιζαρ λα εϖολυχι�ν δελ γαστο δε λα προϖινχια, σιν εµβαργο, χονϖιενε

διστινγυιρ εντρε ελ γαστο τοταλ ψ ελ µοντο θυε εσ µενοσ χοστοσο µοδιφιχαρ παρα αϕυσταρ ελ

πρεσυπυεστο, θυε δενοµιναρεµοσ γαστο ϖαριαβλε. 

Εν εσε σεντιδο, τοµαµοσ χοµο γαστο ρ�γιδο (µ�σ διφ�χιλ δε αϕυσταρ) α αθυελ θυε ινχλυψε

α λοσ χοµπονεντεσ θυε ιδεντιφιχαµοσ εν λα σεχχι�ν αντεριορ: ελ γαστο εν Περσοναλ, ελ γαστο εν

Απορτεσ α Μυνιχιπιοσ, ψ ελ παγο δε λοσ Σερϖιχιοσ δε λα ∆ευδα, εσ δεχιρ, α λοσ χοµπονεντεσ δελ

Γαστο πορ χυψο µοντο σε τιενε υν χοµπροµισο πρεϖιο ψ σοβρε λοσ χυαλεσ οπεραν ιµπεδιµεντοσ

φυερτεσ παρα αϕυσταρλοσ. Εστο εσ λ�γιχο, πυεσ ταντο λασ τρανσφερενχιασ α λοσ µυνιχιπιοσ χοµο ελ

παγο δε ιντερεσεσ δε λα δευδα χοντρα�δα, σον χοµπροµισοσ πρεϖιαµεντε ασυµιδοσ πορ λα

Προϖινχια; εν ταντο ελ γαστο εν περσοναλ, θυε ινχλυψε σ�λο ελ περσοναλ εν ρελαχι�ν δε

δεπενδενχια, εσ ινστιτυχιοναλµεντε διφ�χιλ δε δισµινυιρ παρα ποδερ γαραντιζαρ ελ φυνχιοναµιεντο

δελ Εσταδο. 

4. Rigidez del gasto



Ηεχηα εστα διστινχι�ν, ελ Γοβιερνο δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα σ�λο πυεδε αφεχταρ λα

ασιγναχι�ν δε απροξιµαδαµεντε ελ 30% δε συ πρεσυπυεστο.

Χοµο µυεστρα ελ Γρ�φιχο 4, ελ γαστο ρ�γιδο ϖαρ�α µυψ ποχο εν ελ περ�οδο αναλιζαδο,

πασανδο δε ∃882 µιλλονεσ α ∃990 µιλλονεσ, εστο εσ υν 14% συπεριορ. Α συ ϖεζ, µυεστρα

χλαραµεντε ελ αλτο γραδο δε αϕυστε θυε συφριερον λοσ χοµπονεντεσ δελ γαστο φλεξιβλε, αυµεντανδο

υν 66% εν ελ Πρεσυπυεστο δε 1998, δισµινυψενδο λυεγο υν 8% εν ελ Πρεσυπυεστο δε 1999 ψ υν

13% εν ελ δε 2000. Ασ�, ελ αυµεντο δελ γαστο τοταλ εν 1998 φυε δε υν 24%, εν 1999 χασι νο ϖαρι�

ψ εν ελ Πρεσυπυεστο δε 2000 δισµινυψε υν 5%.

Ελ Γρ�φιχο 5 νοσ περµιτε οβσερϖαρ λα εϖολυχι�ν δε χαδα υνο δε λοσ χοµπονεντεσ, ασ�

χοµο λα παρτε δελ γαστο σοβρε λα χυαλ ελ γοβιερνο πυεδε ρεαλιζαρ ∀πολ�τιχασ δε αϕυστε∀ µεδιαντε

ελ Πρεσυπυεστο. Ασ�, ελ γαστο εν περσοναλ ϖαρ�α µυψ ποχο εν ελ περ�οδο αναλιζαδο, πασανδο δε

∃642 µιλλονεσ α ∃728 µιλλονεσ, εστο εσ υν 14% συπεριορ. Ελ γαστο εν ελ παγο δε Σερϖιχιοσ δε λα

∆ευδα περµανεχε εν ∃86 µιλλονεσ, αλχανζανδο υν πιχο εν 1999 δε ∃97 µιλλονεσ. Πορ συ παρτε,

λασ τρανσφερενχιασ παρα Απορτεσ α Μυνιχιπιοσ πασαν δε ∃155 µιλλονεσ α ∃176 µιλλονεσ,

αυµεντανδο ασ� υν 14% εντρε ελ πρεσυπυεστο δε 1997 ψ ελ δε 2000. Εν συ τοταλιδαδ, χοµο

ποδεµοσ οβσερϖαρ, σι τοµαµοσ χοµο γαστο ρ�γιδο α λα βαϕα α λα συµα δε εστοσ χονχεπτοσ, �στε

ερα υν 74% εν ελ πρεσυπυεστο δε 1997, 65% εν ελ δε 1998, 68% εν ελ δε 1999 ψ 71% εν ελ δε

2000.
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Πορ λο ταντο, τιενε σεντιδο χονχλυιρ θυε ελ 71 % δελ Γαστο Π�βλιχο δε Μενδοζα εστ�

πρεϖιαµεντε χοµπροµετιδο −ο εσ διφ�χιλµεντε ρεασιγναβλε− αλ παγο δε λοσ σερϖιχιοσ δε λα

δευδα π�βλιχα, α λασ τρανσφερενχιασ α µυνιχιπιοσ ψ α λοσ σαλαριοσ εσταταλεσ. Ελ 29%

ρεσταντε εσ λα πορχι�ν δελ γαστο εν λα θυε λα Προϖινχια πυεδε ρεαλµεντε ∀ιµπλεµενταρ

πολ�τιχασ δε αϕυστε∀. 
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5. Provincias y municipios en el desarrollo político-
institucional de Mendoza

∆υραντε 1998, ελ γοβιερνο προϖινχιαλ ψ λοσ 18 µυνιχιπιοσ δε λα προϖινχια δε Μενδοζα πρε−

συπυεσταρον γασταρ χερχα δε ∃ 1.600 µιλλονεσ, δε λοσ χυαλεσ ελ 16% χορρεσπονδεν αλ νιϖελ λοχαλ

δε γοβιερνο. ∆ε ταλ φορµα, χασι ∃ 270 µιλλονεσ σε δεστιναν α λα αχτιϖιδαδ θυε δεσαρρολλαν λοσ γο−

βιερνοσ µυνιχιπαλεσ, πορ λο θυε ρεσυλτα µενεστερ χονοχερ λοσ νιϖελεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ δε �σ−

τοσ, παρα εντενδερ συ ιµπαχτο εν λα σοχιεδαδ µενδοχινα.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, 1998

Σεγ�ν δατοσ χονσιγναδοσ εν οτρο τραβαϕο (ϖερ Χονσεϕο Εµπρεσαριο Μενδοχινο (1999),

∀Λασ φινανζασ π�βλιχασ µυνιχιπαλεσ δε Μενδοζα∀) δυραντε ελ περ�οδο 1993−1998, α νιϖελ αγρεγα−

δο, ελ 17% δε λοσ γαστοσ µυνιχιπαλεσ ηα σιδο δε χαπιταλ, αλ τιεµπο θυε ελ 83% ρεσταντε χορρεσ−

πονδε α γαστοσ χορριεντεσ. Ψ µ�σ ιµπορταντε α�ν εσ δεσταχαρ θυε δυραντε ελ µισµο περ�οδο,
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ελ γαστο χονσολιδαδο δε τοδοσ λοσ µυνιχιπιοσ δε λα προϖινχια σε ινχρεµεντ� εν υν 21%, αλ τιεµπο

θυε λοσ ινγρεσοσ σ�λο λο ηιχιερον εν υν 9%.

Μενδοζα εσ υνα προϖινχια θυε δεντρο δε συ δεσαρρολλο πολ�τιχο ινστιτυχιοναλ νο ρεχονοχε

ελ χαρ�χτερ αυτ�νοµο δε συσ µυνιχιπιοσ. Πορ ελ χοντραριο, συ ρ�γιµεν µυνιχιπαλ εσ συµαµεντε

∀χεντραλιστα∀. Συ χονστιτυχι�ν −θυε δατα δε 1916− νο σε σοµετι� α λα ολα δε ρεφορµασ δε λασ

χονστιτυχιονεσ προϖινχιαλεσ αχοντεχιδα εν λοσ α�οσ οχηεντα, σιενδο πρεχισαµεντε ελ

χονστιτυχιοναλισµο προϖινχιαλ δε λοσ οχηεντα ελ θυε χονσαγρα λα αυτονοµ�α µυνιχιπαλ. 

Εστα ιννοϖαχι�ν ινστιτυχιοναλ προδυχιδα πορ λα µενχιοναδα χορριεντε, φυε ρεσπαλδαδα πορ

ελ χονοχιδο φαλλο δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δε λα Ναχι�ν −∀Ριϖαδεµαρ χ/ Μυνιχιπαλιδαδ δε

Ροσαριο∀, ΧΣϑΝ (ΛΑ ΛΕΨ, τ. 1989−Χ, π. 49), θυε σεντ� ϕυρισπρυδενχια σοβρε ελ χαρ�χτερ αυτ�νοµο

δε λοσ µυνιχιπιοσ.     

Αλ χαρεχερ δε αυτονοµ�α, ελ µυνιχιπιο µενδοχινο εσ υνα ρεπαρτιχι�ν αδµινιστρατιϖα

δεσχεντραλιζαδα δελ γοβιερνο προϖινχιαλ, χονστιτυψ�νδοσε ϕυρ�διχαµεντε εν εντιδαδ αυτ�ρθυιχα

τερριτοριαλ, χυψα µισι�ν εσ λα αδµινιστραχι�ν δε λοσ ιντερεσεσ ψ σερϖιχιοσ λοχαλεσ εν λα Χαπιταλ ψ λοσ

δεπαρταµεντοσ δε λα προϖινχια (Αρτ. 197…, Χονστιτυχι�ν δε Μενδοζα ψ Αρτ. 1… Λεψ 1079 − Ρ�γιµεν

Μυνιχιπαλ). Αλ σερ αυτ�ρθυιχασ, φορµαν παρτε δε λα αδµινιστραχι�ν προϖινχιαλ, δε αλλ� θυε νο

δισπονγα δε ποδερ ϕυδιχιαλ, ψ θυε σε διϖιδα εν ∆επαρταµεντοσ −Εϕεχυτιϖο ψ Λεγισλατιϖο− ψ νο εν

Ποδερεσ −Εϕεχυτιϖο, Λεγισλατιϖο, ϑυδιχιαλ−. Εστοσ δεπαρταµεντοσ τιενεν χοµο τιτυλαρ αλ Ιντενδεντε

ψ ελ Χονχεϕο ∆ελιβεραντε ρεσπεχτιϖαµεντε. 

Πορ οτρα παρτε, ψ χοµο µυεστρα δε συ φαλτα δε αυτονοµ�α, λα λεψ 1079 οβλιγα αλ Ιντενδεντε

ο αλ Πρεσιδεντε δελ Χονχεϕο ∆ελιβεραντε α ελεϖαρ λα ρενδιχι�ν δε συσ φυνχιονεσ αλ Τριβυναλ δε

Χυεντασ δε λα προϖινχια (Αρτ. 138…, Λεψ 1079), χυψα µισι�ν εσ απροβαρ ο δεσαπροβαρ λα

περχεπχι�ν ε ινϖερσι�ν δε χαυδαλεσ π�βλιχοσ ηεχηασ πορ τοδοσ λοσ φυνχιοναριοσ, εµπλεαδοσ ψ

αδµινιστραδορεσ δε Μενδοζα, δισπονιενδο δε ϕυρισδιχχι�ν εν τοδα λα προϖινχια (Αρτ. 181…, Χ.Μ.). 
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Α παρτιρ δε εστα νοτα εστρυχτυραλ −χαρενχια δε αυτονοµ�α− δε λοσ µυνιχιπιοσ δε λα προϖιν−

χια δε Μενδοζα, σε προδυχε ελ εσθυεµα δε διστριβυχι�ν δε φαχυλταδεσ ψ χοµπετενχιασ, θυε −δα−

δα λα χαραχτερ�στιχα µενχιοναδα− ρεδυχε αλ µυνιχιπιο α λα αδµινιστραχι�ν δε λοσ σερϖιχιοσ υρβα−

νοσ, χονχεντρανδο λα προϖινχια λοσ ποδερεσ π�βλιχοσ. Εσ α παρτιρ δε εστε δισε�ο ινστιτυχιοναλ θυε

σε ρεπαρτεν λασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ δε γαστο εντρε αµβοσ νιϖελεσ δε γοβιερνο ψ −σοβρε τοδο− λοσ

ρεχυρσοσ χον θυε χυεντα χαδα νιϖελ παρα φινανχιαρ συσ αχτιϖιδαδεσ. Αλ χαρεχερ δε αυτονοµ�α, λοσ

µυνιχιπιοσ νο δισπονεν δε λα ποτεσταδ νεχεσαρια παρα οβτενερ ρεχυρσοσ τριβυταριοσ, πορ λο θυε

δεβεν ρεχυρριρ ταν σ�λο α τασασ, δερεχηοσ ψ χοντριβυχιονεσ, απορτεσ ψ τρανσφερενχιασ προϖινχιαλεσ

ψ/ο ναχιοναλεσ.      

Funcionamiento del Estado

Εστο εξπλιχα δε αλγυνα µανερα λα διστριβυχι�ν δελ γαστο εν ελ φυνχιοναµιεντο δελ Εστα−

δο, πυεσ ελ ποδερ δε πολιχ�α δε σεγυριδαδ (Πολιχ�α δε Μενδοζα) ψ λα ϕυστιχια (ποδερ ϕυδιχιαλ προ−

ϖινχιαλ) σε ενχυεντραν αµβοσ εν µανοσ δε λα προϖινχια εν συ τοταλιδαδ, σαλϖο χιερτοσ τριβυναλεσ

αδµινιστρατιϖοσ µυνιχιπαλεσ. Εστο α πεσαρ δε θυε εν ϖιρτυδ δε λα λεψ προϖινχιαλ δε τρ�νσιτο, λασ

µυνιχιπαλιδαδεσ δεβερ�αν χρεαρ χυερποσ δε πολιχ�α προπιοσ, αυνθυε σ�λο φυνχιοναν εν Γοδοψ

Χρυζ ψ Χαπιταλ. 
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Servicios sociales

Εν λα φιναλιδαδ σερϖιχιοσ σοχιαλεσ, ελ πεσο δελ γαστο προϖινχιαλ εσ µυψ συπεριορ, πυεσ λα

ρεσπονσαβιλιδαδ ινστιτυχιοναλ δε λοσ νιϖελεσ λοχαλεσ σε ενχυεντρα βασταντε αχοταδα. 

Εν µατερια δε σαλυδ, πορ εϕεµπλο, ελ µυνιχιπιο δεσπλιεγα αχχιονεσ χοµπλεµενταριασ −σα−

λασ δε ατενχι�ν α λα σαλυδ− α λασ πολ�τιχασ προϖινχιαλεσ σοβρε λα µατερια. Εν εδυχαχι�ν, ελ 99%

δελ γαστο σε ενχυεντρα εν ελ νιϖελ προϖινχιαλ, πυεσ σαλϖο χιερτοσ σερϖιχιοσ εν ελ νιϖελ ινιχιαλ ψ εν

εδυχαχι�ν νο φορµαλ θυε δεσαρρολλαν λοσ µυνιχιπιοσ, λα προϖινχια µονοπολιζα λασ αχχιονεσ εν εσ−

τε τεµα. Εν αχχι�ν σοχιαλ, ελ ρολ δελ µυνιχιπιο σε ρεδυχε −εν λ�νεασ γενεραλεσ− α λα ασιστενχια σο−

χιαλ, εµπρενδιενδο λα προϖινχια αχχιονεσ ρεφεριδασ α λα προµοχι�ν σοχιαλ δε λα ποβλαχι�ν. Νο οβσ−

ταντε, λα προπορχι�ν αυµεντα α φαϖορ δε λοσ νιϖελεσ λοχαλεσ δε γοβιερνο χυανδο σε τρατα δε γαστο

εν ϖιϖιενδα ψ σερϖιχιοσ υρβανοσ. Συχεδε θυε βυενα παρτε δε λοσ πρεσυπυεστοσ µυνιχιπαλεσ σε

ρεφιερεν αλ γαστο εν οβρα ψ σερϖιχιοσ π�βλιχοσ (∃ 90 µιλλονεσ), οχυπανδο ελ σεγυνδο λυγαρ δεσ−

πυ�σ δε λοσ γαστοσ δε αδµινιστραχι�ν γενεραλ. 
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Servicios económicos y servicios de la deuda

Α διφερενχια δε λοσ σερϖιχιοσ σοχιαλεσ, εν λοσ σερϖιχιοσ εχον�µιχοσ λοσ µυνιχιπιοσ αυµεν−

ταν συ παρτιχιπαχι�ν εν ελ τοταλ δελ γαστο, συπερανδο λα µεδια εν 4%. Νο οβσταντε, ελ γαστο µυ−

νιχιπαλ σε χονχεντρα −β�σιχαµεντε− εν προδυχχι�ν πριµαρια ψ τρανσπορτε. 

Λα δεσπροπορχι�ν εν λοσ σερϖιχιοσ δε λα δευδα εσ υνα βυενα σε�αλ, πυεσ ιµπλιχα υν βα−

ϕο  νιϖελ δε ενδευδαµιεντο µυνιχιπαλ. 



¿Cómo se financia Mendoza?

ΛΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛΕΣ

ΠΡΕΣΥΠΥΕΣΤΟ ∆ΕΛ Α�Ο 2000

Ρεχυρσοσ χορριεντεσ

Ρεχυρσοσ δε χαπιταλ

ΕςΟΛΥΧΙΝ ∆Ε ΛΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ∆Ε ΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΝ∆ΟΖΑ

Εϖολυχι�ν δε ρεχυρσοσ πρεσυπυεσταριοσ δε λα προϖινχια δε Μενδοζα

Εϖολυχι�ν ρεχυρσοσ δε χαπιταλ

ℵΕΞΙΣΤΕ ΣΟΒΡΕΕΣΤΙΜΑΧΙΝ ∆Ε ΙΝΓΡΕΣΟΣ?

ΛΑΣ ΦΙΝΑΝΖΑΣ Π∫ΒΛΙΧΑΣ ΜΥΝΙΧΙΠΑΛΕΣ

ΛΑ ∆ΕΥ∆Α Π∫ΒΛΙΧΑ Ψ ΕΛ ∆�ΦΙΧΙΤ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛ

ΧΟΝΧΕΠΤΟΣ ΠΡΙΝΧΙΠΑΛΕΣ

∆�φιχιτ ψ συπερ�ϖιτ

Πρινχιπαλεσ µεδιδασ δελ δ�φιχιτ

Ελ στοχκ ψ ελ φλυϕο δε λα δευδα

∆ευδα διρεχτα ε ινδιρεχτα

ΕΛ ∆�ΦΙΧΙΤ ∆Ε ΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΝ∆ΟΖΑ

Λα χοµποσιχι�ν δε λα δευδα π�βλιχα προϖινχιαλ
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ℵΧ�µο ηαχεν λοσ γοβιερνοσ παρα φινανχιαρ συσ γαστοσ? Λα ρεσπυεστα εσ σιµπλε, ψ υστεδ

λα χονοχε: χοβραν ιµπυεστοσ. Περο, ℵδε θυ� µανερα? Πυεδεν ρεχαυδαρ διρεχταµεντε λοσ τριβυ−

τοσ εσταβλεχιδοσ, ο ιµπονερ οτροσ νυεϖοσ. Πυεδεν τοµαρ δευδα, προµετιενδο ιµπυεστοσ φυτυροσ

παρα παγαρλα. Ο ταµβι�ν πυεδεν χοβραρ (εστο α νιϖελ ναχιοναλ) ελ ιµπυεστο ινφλαχιοναριο, θυε συρ−

γε δε λα εµισι�ν µονεταρια, γενερανδο υνα π�ρδιδα εν ελ ποδερ δε χοµπρα δελ ινγρεσο δε λα

γεντε. Χον λο χυαλ (χον εξχεπχι�ν δε λασ δοναχιονεσ) τοδοσ λοσ ρεχυρσοσ εσταταλεσ σον, δε υνα

υ οτρα φορµα, ιµπυεστοσ. 

Αλ εστυδιαρ λασ φυεντεσ δε φινανχιαµιεντο δελ γοβιερνο µενδοχινο εσταµοσ αναλιζανδο

λοσ διστιντοσ ιµπυεστοσ θυε ρεχιβε. Αλγυνοσ λοσ χοβρα διρεχταµεντε α λοσ ηαβιταντεσ δε λα προϖιν−

χια. Οτροσ λοσ ρεχιβε δε λα Ναχι�ν, δε τριβυτοσ θυε �στα ρεχαυδα εν Μενδοζα ψ εν ελ ρεστο δελ

πα�σ. Λοσ βιενεσ ψ εµπρεσασ π�βλιχασ θυε σε ϖενδεν σε οβτυϖιερον εν συ µοµεντο χον ιµπυεσ−

τοσ. Εν εστα σεχχι�ν σε αναλιζαν τοδασ εστασ φορµασ δε ρεχυρσοσ. ∆εϕαµοσ παρα λα σεγυνδα παρ−

τε δελ χαπ�τυλο ελ εστυδιο δε λα δευδα π�βλιχα προϖινχιαλ. 

Λα φορµα εν θυε ελ γοβιερνο προϖινχιαλ φινανχια συσ αχτιϖιδαδεσ αφεχτα α λοσ ηαβιταντεσ

µενδοχινοσ δε µ�λτιπλεσ µανερασ. Εντρε οτροσ εφεχτοσ, λα ελεχχι�ν δε ιµπυεστοσ ψ τασασ, ταντο

δε Μενδοζα χοµο δε λα Ναχι�ν, ινχιδε σοβρε λα εθυιδαδ εν λα διστριβυχι�ν δελ ινγρεσο, ελ χοστο

θυε τιενε προδυχιρ ψ ϖενδερ εν λα προϖινχια, ψ λα χαντιδαδ δε τιεµπο δε τραβαϕο θυε λοσ χιυδαδα−

νοσ δεστιναν παρα φινανχιαρ ελ Εσταδο. 

Εν εστα σεχχι�ν, δεσχριβιµοσ λοσ ρεχυρσοσ δε λα προϖινχια δε Μενδοζα, ψ σε�αλαµοσ ινι−

χιαλµεντε χυ�λεσ σον λοσ ινγρεσοσ εσπεραδοσ παρα ελ 2000 δε αχυερδο α λα Λεψ δε Πρεσυπυεσ−

το. Λυεγο, εξαµιναµοσ λα εϖολυχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ εφεχτιϖαµεντε ρεχαυδαδοσ δεσδε 1996, δε

αχυερδο α λασ εϕεχυχιονεσ πρεσυπυεσταριασ. 

Ταµβι�ν, εϖαλυαµοσ σι εξιστε αλγ�ν σεσγο εν λασ προψεχχιονεσ δε ινγρεσοσ δε λα προϖιν−

χια, θυε σοβρε ο συβεστιµε α�ο α α�ο λα ρεχαυδαχι�ν θυε λυεγο σε ϖεριφιχα. Φιναλµεντε, πρεσεν−

ταµοσ υν απαρταδο σοβρε λασ φινανζασ π�βλιχασ δε λοσ µυνιχιπιοσ δε Μενδοζα.  

Los recursos provinciales
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Λοσ ρεχυρσοσ προϖινχιαλεσ σε διϖιδεν εν1
:

∞ Ρεχυρσοσ χορριεντεσ: αθυελλοσ θυε νο µοδιφιχαν ελ πατριµονιο δελ Εσταδο. Α συ ϖεζ, σε χατε−

γοριζαν σεγ�ν συ οριγεν εν: 

− Ναχιοναλεσ: τρανσφεριδοσ δεσδε λα Ναχι�ν, ψ

− Προϖινχιαλεσ: ρεχαυδαδοσ πορ ελ γοβιερνο δε Μενδοζα. Εστοσ ρεχυρσοσ ταµβι�ν σε χλα−

σιφιχαν δε αχυερδο α λα φυεντε δε φινανχιαµιεντο εν: τριβυταριοσ (λοσ ιµπυεστοσ θυε χοβρα ελ γο−

βιερνο) ψ νο τριβυταριοσ (χοµο ελ αλθυιλερ δε βιενεσ π�βλιχοσ, ρεγαλ�ασ, τασασ ρετριβυτιϖασ δε σερ−

ϖιχιοσ, ετχ.).

∞ Ρεχυρσοσ δε χαπιταλ: αθυελλοσ θυε µοδιφιχαν ελ πατριµονιο δε λα προϖινχια. Πορ εϕεµπλο, χυαν−

δο σε ϖενδεν αχτιϖοσ π�βλιχοσ.

Presupuesto del año 2000

Ελ πρεσυπυεστο δε Μενδοζα παρα ελ 2000 πρεϖ� ρεχυρσοσ πορ ∃1,463 µιλλονεσ, δε λοσ χυα−

λεσ ∃288 µιλλονεσ σον τρανσφεριδοσ διρεχταµεντε α µυνιχιπιοσ εν χονχεπτο δε χοπαρτιχιπαχι�ν

µυνιχιπαλ ψ απορτεσ. Εντονχεσ, παρα χυµπλιρ χον λασ διστιντασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ φισχαλεσ δε λα

προϖινχια θυεδαν δισπονιβλεσ ∃1,175 µιλλονεσ.

Ελ µοντο πρεσυπυεσταδο παρα λοσ ρεχυρσοσ χορριεντεσ ρεπρεσεντα υν 82% δε λοσ ινγρεσοσ

πρεσυπυεσταριοσ ψ εσ συπεριορ εν ∃9,6 µιλλονεσ (1%) α λο εφεχτιϖαµεντε ρεχαυδαδο δυραντε

1999. Μιεντρασ θυε λοσ ρεχυρσοσ δε χαπιταλ ιµπλιχαν ελ 18%, χον υν ινχρεµεντο δε ∃143 µιλλο−

νεσ (121%) ρεσπεχτο δελ µισµο α�ο. 

1 Εστασ δεφινιχιονεσ σον εξτρα�δασ δε Ν��εζ Μι�ανα (1998)
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Recursos corrientes

Εστοσ ρεχυρσοσ σε χλασιφιχαν δε αχυερδο α συ οριγεν εν:

Ελ γοβιερνο µενδοχινο δεπενδε υν 53% δε λασ τρανσφερενχιασ δε ρεχυρσοσ δεσδε λα

Ναχι�ν. Εστα σιτυαχι�ν δε δεπενδενχια νο εσ µυψ διφερεντε α λα δε οτρασ ϕυρισδιχχιονεσ. Εν

ρελαχι�ν χον ελ ρεστο, Μενδοζα τιενε υν αλτο γραδο δε αυτονοµ�α φισχαλ (ρεχυρσοσ

προπιοσ/ρεχυρσοσ τοταλεσ). Σεγ�ν δατοσ δελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α, φυε λα προϖινχια χον µαψορ

αυτονοµ�α δελ πα�σ δυραντε 1998. 

Λοσ ρεχυρσοσ δε ϕυρισδιχχι�ν ναχιοναλ τιενεν υν µ�νιµο θυε σε εσταβλεχε ανυαλµεντε

παρα χαδα προϖινχια. ∆ε εστε µοδο, Μενδοζα πυεδε εσταβλεχερ χον χιερτα πρεϖισιβιλιδαδ λοσ

ρεχυρσοσ χον λοσ θυε χονταρ� α λο λαργο δελ α�ο. 

Recursos de jurisdicción provincial

Εν εστε χασο, λοσ ρεχυρσοσ προϖινχιαλεσ σε χλασιφιχαν εν τριβυταριοσ ψ νο τριβυταριοσ. Λοσ

πριµεροσ ασχιενδεν α ∃386 µιλλονεσ, ψ εστ�ν χοµπυεστοσ πορ λοσ διστιντοσ ιµπυεστοσ ψ τριβυτοσ

θυε χοβρα λα προϖινχια. Εν εσε σεντιδο, σον λοσ ινγρεσοσ µ�σ σενσιβλεσ α λα αχτιϖιδαδ εχον�µιχα

λοχαλ, ψα θυε συ ρεχαυδαχι�ν αυµεντα εν �ποχα δε εξπανσι�ν, ψ σε χοντραε χον λα ρεχεσι�ν.
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Πορ συ παρτε, λοσ ρεχυρσοσ νο τριβυταριοσ συµαν ∃173,8 µιλλονεσ. Χοµο δεπενδεν δε ρεγαλ�ασ

(αλθυιλερεσ) ψ τασασ θυε σε αδϕυδιχαρον πορ υν χονσιδεραβλε περ�οδο δε τιεµπο, συ µοντο νο

ϖαρι� σιγνιφιχατιϖαµεντε χον ελ χορρερ δε λοσ α�οσ.

Recursos tributarios

Μ�σ δε λα µιταδ δε λοσ τριβυτοσ ρεχαυδαδοσ πορ λα προϖινχια προϖιενεν δελ ιµπυεστο α λοσ

ινγρεσοσ βρυτοσ, γραϖαµεν πορ ελ χυαλ χαδα εµπρεσα παγα εν προπορχι�ν α συσ ϖεντασ τοταλεσ.

Α διφερενχια δελ ιµπυεστο αλ ϖαλορ αγρεγαδο (ΙςΑ), θυε σε χοβρα α νιϖελ ναχιοναλ, ινγρεσοσ βρυτοσ

νο αδµιτε υνα χοµπενσαχι�ν πορ χοµπρασ α οτρασ εµπρεσασ. Πορ εσο, εσ υν τριβυτο χοστοσο

παρα ελ χοντριβυψεντε, ψα θυε δεβε αβοναρσε εν συ τοταλιδαδ εν χαδα εταπα προδυχτιϖα. 

Χοµο συ νοµβρε λο ινδιχα, λοσ ιµπυεστοσ ινµοβιλιαριο ψ αυτοµοτορ συργεν δε χοβραρ υνα

προπορχι�ν ανυαλ σοβρε ελ ϖαλορ δε λασ προπιεδαδεσ ινµυεβλεσ ψ λοσ αυτοµοτορεσ. Εστοσ

ιµπυεστοσ, παρτιχυλαρµεντε ελ ινµοβιλιαριο, τιενεν προβλεµασ δε ρεχαυδαχι�ν πορθυε εστ�ν

ασοχιαδοσ αλ ϖαλορ φισχαλ θυε σε ασιγνα αλ βιεν, θυε συελε σερ δεσαχτυαλιζαδο ψ µυψ ινφεριορ αλ

πρεχιο δε µερχαδο. ∆ε εστε µοδο, ελ χοντριβυψεντε τερµινα αβονανδο µυχηο µενοσ δε λο θυε

δεβερ�α σεγ�ν λα ϖερδαδερα ϖαλυαχι�ν δε λα προπιεδαδ. Υνα δε λασ φορµασ δε συπεραρ εστε

προβλεµα εσ θυε ελ Εσταδο σεα θυιεν χοµπρα ελ βιεν α λοσ προπιεταριοσ πορ ελ ϖαλορ θυε ελλοσ

εστιπυλαν. ∆ε εστε µοδο, σε ϖερ�αν φορζαδοσ α δεχλαραρ υν ϖαλορ µ�σ χερχανο α λα ρεαλιδαδ.2

2
Εστα πρ�χτιχα σε απλιχ� χον �ξιτο εν λα χιυδαδ δε Βογοτ�, Χολοµβια.
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Φιναλµεντε, ελ ιµπυεστο α λοσ σελλοσ ψ τασα δε ϕυστιχια χονσιστε εν υνα αλ�χυοτα απλιχαδα

σοβρε λα τρανσφερενχια δε αχτιϖοσ (τρανσαχχιονεσ δε χιερτοσ βιενεσ ε ινµυεβλεσ).  

ℵΠορ θυ� λα προϖινχια δε Μενδοζα χοβρα εστοσ τριβυτοσ ψ νο οτροσ? Λα ρεσπυεστα τιενε

θυε ϖερ φυνδαµενταλµεντε χον ελ γραδο δε εφιχιενχια δε χαδα νιϖελ δε γοβιερνο παρα ρεχαυδαρ

λοσ διστιντοσ ιµπυεστοσ. ∆ε µανερα µ�σ σιµπλε, λα Ναχι�ν ρεχαυδα τριβυτοσ χοµο ελ ΙςΑ ο ελ

ιµπυεστο α λασ γανανχιασ πορθυε ασ� σε χοορδιναν µεϕορ λασ αλ�χυοτασ ψ σε αηορραν ρεχυρσοσ χον

λα χεντραλιζαχι�ν. Εν χαµβιο, ρεσυλτα µ�σ χονϖενιεντε υν νιϖελ δε γοβιερνο µ�σ δεσχεντραλιζαδο

παρα τριβυτοσ χοµο ελ ινµοβιλιαριο πορθυε πυεδε χοντρολαρ µεϕορ αλ χοντριβυψεντε, θυιεν πορ οτρα

παρτε εστ� φιϕο εν ελ λυγαρ. 

Recursos no tributarios

Αδεµ�σ δε λοσ ρεχυρσοσ τριβυταριοσ, Μενδοζα τιενε οτροσ ινγρεσοσ προπιοσ ανυαλεσ.

Λασ ρεγαλ�ασ χονσιστεν εν περµισοσ δε εξπλοταχι�ν δε ρεχυρσοσ µινεραλεσ,

πρινχιπαλµεντε πετρολ�φεροσ ψ γασ�φεροσ, θυε λα προϖινχια οτοργ� εν συ µοµεντο. Ελ µοντο

ρεχαυδαδο πορ εστε χονχεπτο δεπενδε δε λα εϖολυχι�ν δε λοσ πρεχιοσ ιντερναχιοναλεσ δε εστοσ

ρεχυρσοσ.  

Λασ τασασ ρετριβυτιϖασ χορρεσπονδεν α λοσ ινγρεσοσ πορ σερϖιχιοσ θυε βρινδα ελ Εσταδο

προϖινχιαλ, πορ εϕεµπλο, ελ τρανσπορτε π�βλιχο.

Πορ συ παρτε, λασ ρεµεσασ δε οτρασ εντιδαδεσ σον τρανσφερενχιασ θυε ηαχεν οργανισµοσ

π�βλιχοσ, χοµο ελ ΕΦΟΡ ψ ελ Ινστιτυτο Προϖινχιαλ δε ϑυεγοσ ψ Χασινοσ δε λα προϖινχια, εντρε οτροσ. 
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Recursos de jurisdicción nacional

Εστοσ ρεχυρσοσ συµαν ∃642,5 µιλλονεσ. Μυχηοσ δε λοσ τριβυτοσ θυε παγαν λοσ

µενδοχινοσ, εντρε ελλοσ: ελ ιµπυεστο α λασ γανανχιασ, α λοσ χιγαρριλλοσ, α λοσ χοµβυστιβλεσ, ψ ελ

ΙςΑ, σον ρεχαυδαδοσ πορ λα Ναχι�ν. Λυεγο, α τραϖ�σ δε διϖερσοσ µεχανισµοσ δε ρεδιστριβυχι�ν,

λοσ δεϖυελϖε αλ ρεστο δελ πα�σ, ϕυντο α λο θυε ρεχαυδ� εν λασ δεµ�σ προϖινχιασ. Α χοντινυαχι�ν,

αναλιζαµοσ λα πορχι�ν θυε λε χορρεσπονδε α Μενδοζα.

Λοσ διϖερσοσ µεχανισµοσ δε τρανσφερενχια δε φονδοσ δε λα Ναχι�ν α λασ προϖινχιασ σε

ρεσυµεν εν λα σιγυιεντε ταβλα: 

Λα Χοπαρτιχιπαχι�ν Φεδεραλ δε Ιµπυεστοσ εσ λα φυεντε πρινχιπαλ δε ρεχυρσοσ ναχιοναλεσ,

θυε απορτα α λα προϖινχια ∃480 µιλλονεσ παρα ελ 2000. Πορ µεδιο δε εστε σιστεµα, σε διστριβυψεν

υνα σεριε δε ιµπυεστοσ ρεχαυδαδοσ πορ λα Ναχι�ν εντρε �στα ψ λασ προϖινχιασ. Εντρε ελλοσ, σε

υβιχαν τριβυτοσ χοµο: γανανχιασ, ΙςΑ, χοµβυστιβλεσ ε ιντερνοσ. Ελ 41,95% δε εσοσ ρεχυρσοσ

χορρεσπονδε α λα Ναχι�ν; ελ 57,05% α λασ προϖινχιασ ψ ελ 1% χονφορµα λοσ Απορτεσ δελ Τεσορο

Ναχιοναλ (ΑΤΝ). 

Πορ συ παρτε, Μενδοζα ρεχιβε ελ 4,15 % δε λα πορχι�ν θυε λε χορρεσπονδε α λασ

προϖινχιασ.3 Φυνδαµενταλµεντε, εστε πορχενταϕε εσ ελ ρεσυλταδο δε λα νεγοχιαχι�ν πολ�τιχα θυε

σε προδυϕο εν 1998 χυανδο σε εσταβλεχι� λα Λεψ δε Χοπαρτιχιπαχι�ν Νϒ 23.548. 

3 Λοσ δατοσ δε χοπαρτιχιπαχι�ν δε ιµπυεστοσ σε εξτραϕερον δε Ζαπατα (1997).
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Σιν εµβαργο, χον λα ρεφορµα δε 1994 δε λα Χονστιτυχι�ν Ναχιοναλ, σε εσταβλεχε θυε δε−

βε χρεαρσε υν νυεϖο ρ�γιµεν δε χοπαρτιχιπαχι�ν, θυε ∀⊃σιγα χριτεριοσ οβϕετιϖοσ δε ρεπαρτο; σεα

εθυιτατιϖο ψ σολιδαριο, ψ δ� πριοριδαδ αλ λογρο δε υν γραδο εθυιϖαλεντε δε δεσαρρολλο, χαλιδαδ δε

ϖιδα ε ιγυαλδαδ δε οπορτυνιδαδεσ εν τοδο ελ τερριτοριο ναχιοναλ...∀. Εστε ρ�γιµεν δεβε φιϕαρσε µε−

διαντε υνα Λεψ Χονϖενιο ψ σερ� αδµινιστραδο πορ υν Οργανισµο Φισχαλ Φεδεραλ. Εσ δεχιρ, ταντο

λα Ναχι�ν χοµο λασ προϖινχιασ τιενεν θυε απροβαρλο εν συσ ρεσπεχτιϖοσ χονγρεσοσ.

Λασ οτρασ τρανσφερενχιασ (ρεγ�µενεσ εσπεχιαλεσ ναχιοναλεσ) ινχλυψεν: λα Χοπαρτιχιπαχι�ν

ςιαλ (χονστρυχχι�ν ψ µαντενιµιεντο δε ρυτασ ναχιοναλεσ), ελ Φονδο Ναχιοναλ παρα λα ςιϖιενδα

(ΦΟΝΑςΙ), ελ Φονδο παρα ελ ∆εσαρρολλο Ελ�χτριχο δελ Ιντεριορ (ΦΕ∆ΕΙ), ελ Φονδο δε Ινχεντιϖο ∆ο−

χεντε, εντρε οτροσ. Αυνθυε δε µενορ χυαντ�α, ταµβι�ν εξιστεν τρανσφερενχιασ δισχρεχιοναλεσ δεσ−

δε ελ γοβιερνο ναχιοναλ, χοµο σον λοσ Απορτεσ δελ Τεσορο Ναχιοναλ.

Recursos de capital

Λοσ ρεχυρσοσ δε χαπιταλ χοµπρενδεν αθυελλοσ ινγρεσοσ θυε µοδιφιχαν ελ πατριµονιο δε λα

προϖινχια ψ ασχιενδεν α ∃261 µιλλονεσ παρα ελ 2000. 

Οτροσ ρεχυρσοσ δε χαπιταλ εσ συ χοµπονεντε πρινχιπαλ ψ σε ρεφιερε α λοσ ρεχυρσοσ

υτιλιζαδοσ πορ ελ Φονδο Φιδυχιαριο δε Οβρασ Π�βλιχασ (ΦΦΟΠ). Ελ ρεεµβολσο δε οβρασ π�−

βλιχασ χορρεσπονδε α λα δεϖολυχι�ν δε φονδοσ π�βλιχοσ εµπλεαδοσ πορ εστε χονχεπτο πορ

εµπρεσασ πριϖαδασ; ψ πορ �λτιµο, ελ ρεεµβολσο δε πρ�σταµοσ χοµπρενδε λοσ χρ�διτοσ θυε οτορ−

γ� λα προϖινχια.
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Evolución de los Recursos de la provincia de Mendoza

Εϖολυχι�ν δε ρεχυρσοσ πρεσυπυεσταριοσ δε λα προϖινχια δε Μενδοζα

Χον ελ αν�λισισ δε λα εϖολυχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ πρεσυπυεσταριοσ, σε πυεδεν ινφεριρ λασ

χονσεχυενχιασ δε λασ πολ�τιχασ εχον�µιχασ απλιχαδασ ψ λασ ινφλυενχιασ σοβρε λα ρεχαυδαχι�ν δε

σιτυαχιονεσ εξτερνασ ταντο παρα ελ χορτο χοµο παρα ελ µεδιανο πλαζο. 

Εντρε 1996 ψ 1999, λοσ ρεχυρσοσ πρεσυπυεσταριοσ πασαρον δε ∃1,291 α ∃1,311 µιλλονεσ.

Εστα ϖαριαχι�ν ιµπλιχ� υν χρεχιµιεντο δελ 2%, χον υν χαµβιο εν λα χοµποσιχι�ν δε λοσ ινγρεσοσ:

αυµενταρον υν 11% λοσ ινγρεσοσ χορριεντεσ, µιεντρασ θυε λοσ δε χαπιταλ δισµινυψερον υν 45%.
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Evolución de los recursos corrientes

Los recursos corrientes crecieron un 11% entre 1996 y 1999, a pesar de la ca�da
producida en el �ltimo a�o debido a la crisis econ�mica. En efecto, durante este per�odo se
redujeron tanto los recursos de jurisdicci�n nacional como provincial (1,8% y 12,4%,
respectivamente).

Evolución de recursos provinciales

Durante 1999, debido a la ca�da en el nivel de actividad econ�mica, los ingresos

tributarios cayeron un 13% en relaci�n a 1998. En todo el per�odo analizado, crecieron un 3%.

Evolución de recursos tributarios



79Informe sobre el Presupuesto 2000 de la Provincia de Mendoza

La crisis desencadenada por la devaluaci�n brasile�a afect� la recaudaci�n de todos los

impuestos entre un 13% y un 22% respecto a 1998. En 1999, los denominados otros recursos

tributarios aumentaron debido a la implementaci�n del Plan de Facilidades de Pago que aport�

$26,75 millones. Este plan se lanz� para recuperar la recaudaci�n morosa para los impuestos

provinciales vencidos al 31 de diciembre de 1998 y no pagados, y estableci� importantes quitas

en los intereses punitorios y multas, pero no modific� el capital adeudado

Con $178 millones, los recursos no tributarios sufrieron una baja en 1999, equivalente a

una ca�da del 16% respecto a 1998.

Durante 1999, las tasas retributivas de servicios cayeron un 29% y 20% en relaci�n a

1996 y 1998 respectivamente. Estas variaciones se efectuaron por un cambio en el r�gimen de

arancelamiento por la prestaci�n de servicios de salud. Hasta junio de 1998, la norma legal

vigente dispon�a que por el acceso a los servicios del hospital p�blico, el usuario pod�a realizar

un pago voluntario de $2. Con la modificaci�n legal, se comenz� a facturar por los servicios

prestados a las obras sociales de los pacientes con cobertura. Actualmente, existen problemas

operativos que obstaculizan esta facturaci�n.

Evolución de recursos de jurisdicción nacional
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En el per�odo 1996-1999, el total de recursos nacionales aument� un 17% debido a un

aumento del 19% de la Coparticipaci�n Federal, que represent� el 70% de estos recursos en el

�ltimo per�odo.

A su vez, el Fondo de Incentivo Docente, constituido por el Ministerio de Econom�a de la

Naci�n en 1999, gener� recursos por $12,48 millones. La Naci�n entreg� lo recaudado a cada

una de las provincias para abonar el aumento docente. 

Como consecuencia de la recesi�n econ�mica que afect� al pa�s en 1999, los montos

en concepto de Coparticipaci�n Federal, Coparticipaci�n Vial y Aportes No Reintegrables de la

Naci�n disminuyeron.

Evolución recursos de capital

Dentro de reembolso de pr�stamos, se destacan los fondos provenientes de los produc-

tores que hab�an solicitado pr�stamos. Estos reembolsos explican fundamentalmente el incre-

mento del 55% que present� esta partida en 1999 respecto al a�o anterior. Los pr�stamos se

efectuaron a partir de las leyes N¡6612 (agosto de 1998) y su modificatoria, la N¡6638 (noviem-

bre de 1998). B�sicamente, las dos normas preve�an un pr�stamo de unos $10 millones otor-

gado por el Fondo Provincial para la Transformaci�n y el Crecimiento al gobierno provincial. Los

ingresos por devoluci�n de pr�stamos sufrieron su mayor impacto en 1999.

Por su parte, la partida otros recursos de capital vari� significativamente en 1998 debi-

do a las privatizaciones de Obras Sanitarias Mendoza S.E y EMSE, por las que se percibieron

$370,5 millones.
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Existen diferencias entre los recursos presupuestados al comienzo de cada ejercicio fis-

cal y los efectivamente percibidos por la Provincia. Estas diferencias se pueden deber a diversos

factores que afectan tanto los ingresos de Jurisdicci�n Nacional como de Jurisdicci�n Provincial.

Entre los principales motivos se encuentra una menor recaudaci�n tributaria, ya sea por un defi-

ciente esfuerzo recaudatorio o por un ciclo econ�mico a nivel regional y/o Nacional diferente al

supuesto; y estimaciones presupuestarias exageradas, que alientan mayor nivel de gasto.

Recursos totales: la sobreestimaci�n de recursos totales en la provincia no es constan-

te para el per�odo analizado sino que por el contrario pasa de saldos negativos a positivos sin

que las diferencias sean de montos considerables. ònicamente durante 1999 existi� una so-

breestimaci�n importante de recursos debido a la ca�da en la actividad econ�mica. Dicha varia-

ci�n de $503 millones representa m�s del 27% de los recursos totales presupuestados. 

Recursos Corrientes: presenta una sobreestimaci�n continua con excepci�n del a�o
1997. En los a�os 1996 y 1999 la sobreestimaci�n alcanz� niveles impotantes superando en
ambos casos los $200 millones.

¿Existe sobreestimación de ingresos?
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Recursos de Capital: en los a�os 1996 y 1998 los recursos se vieron incrementados

respecto de lo presupuestado en m�s de $200 millones, mientras que en el a�o 1999 los

mismos se redujeron en $287 millones.



Por Lic. Silvia Jardel
Co-autora y coordinadora de "Las Finanzas 

Públicas Municipales de Mendoza: 1993-1998"

El reciente trabajo del Consejo Empresario Mendocino (CEM) sobre Finanzas Muni-

cipales 1993-1998 tiene una especial relevancia ya que las erogaciones que realizan las co-

munas representan un 26% del gasto p�blico provincial consolidado. A esto,  se suma el ma-

yor protagonismo de los municipios en estos �ltimos a�os y las crecientes funciones que

desempe�an en la sociedad, avanzando en �reas que tradicionalmente no eran de su com-

petencia.

El trabajo presenta y analiza detalladamente los n�meros de las finanzas municipa-

les obtenidos del Honorable Tribunal de Cuentas, y deja importantes conclusiones.

1) El problema de la falta de información

Hoy la informaci�n sobre finanzas municipales no est� disponible de manera r�pida

y simple para cualquier ciudadano o instituci�n que quiera conocerlos. La base de datos de-

mand� varios meses de trabajo teniendo que revisar m�s de 100 expedientes, de 4 a 5 cuer-

pos cada uno y de 80 fojas en promedio.

Seg�n la moderna teor�a econ�mica, la falta de informaci�n es una de las causas

que explica la divergencia entre el accionar p�blico y las preferencias de la mayor�a de los

ciudadanos. En la medida en que no hay informaci�n, la sociedad no puede, por ejemplo,

conocer si paga poco o mucho de tasas municipales o si su municipio gasta bien o mal. Tam-

poco sabe si hay super�vits o d�ficits (que en el futuro representar�n m�s deuda p�blica o

venta de activos), o si los recursos que le llegan a su municipio de la provincia y la Naci�n

(m�s del 66% del total) son distribuidos con equidad. 

2) Los gastos de los 18 municipios en el período 1993-1998 han crecido
un 22% mientras que los ingresos sólo un 9%, generando un importante
déficit.

Las Finanzas Públicas Municipales
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Entre 1993-1998 se advierte un aumento en el gasto consolidado de los 18 munici-

pios de un 21,6%, pasando de $225 a $274 millones, mientras que los ingresos s�lo lo hi-

cieron en un 9%, de $230 a $250 millones.

Esta tendencia no es sustentable ya que nadie puede mantener por demasiado tiem-

po un nivel de gastos mayor al de sus ingresos. Esto genera indefectiblemente d�ficit, m�s

deuda y/o venta de activos para pagar los gastos que exceden los ingresos. Ejemplo de es-

to es el a�o 1999, cuando varios municipios debieron solicitar adelantos de participaci�n al

gobierno provincial, cr�ditos bancarios para pagar sueldos, y se observ� en general una si-

tuaci�n financiera complicada. 

En lo que respecta a ingresos, gasto y d�ficit no todas las gestiones son iguales. En

el Gran Mendoza existen municipios como Las Heras y Maip� que generaron super�vit en

dicha etapa. En tanto que en el otro extremo figuran Godoy Cruz y Rivadavia con importan-

tes d�ficits.  

3) Hay una gran heterogeneidad entre los municipios en lo referido a
ingresos y gastos por habitante, esfuerzo recaudatorio y autonomía fi-
nanciera.

Otro aspecto interesante es la gran heterogeneidad existente en el gasto por habi-

tante. El gasto promedio por a�o de los 18 municipios alcanza los $158. Sin embargo, hay

comunas que tienen recursos suficientes para gastar casi $300 anualmente, mientras otras

s�lo cuentan con ingresos para gastar tres veces menos. En el Gran Mendoza, por ejemplo,

hay diferencias entre municipios vecinos de m�s del 60% (ver gr�fico I).



Estas variaciones se explican tanto por lo que recaudan los propios municipios, como

por lo que reciben de la Provincia en concepto de la Ley de Participaci�n Municipal (Ley 6.396).  

En el primer caso, los recursos propios municipales por habitante son en promedio $40

por a�o y representan el 25% del total de ingresos con que cuenta el conjunto de los munici-

pios. Asimismo, hay algunos ricos que recaudan montos importantes y otros pobres que recau-

dan mucho menos. Pero si se a�sla el efecto de esta menor o mayor riqueza relativa, las dife-

rencias son muy grandes. A igualdad de capacidad, hay municipios que realizan -en t�rminos

del informe del CEM-  un "esfuerzo recaudatorio" muy diferente al de otras jurisdicciones. Por lo

tanto, ciudadanos de similares caracter�sticas sociales y econ�micas contribuyen de diversas

maneras a financiar los gastos de sus respectivas comunas (ver Tabla I). 
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Con respecto a la Ley de Participaci�n Municipal (Ley Provincial N¡ 6.396), se advierte

que su distribuci�n de recursos agranda las diferencias, y genera discrepancias notorias en lo

destinado por habitante a cada municipio. Este hecho constituye un grave problema de la Pro-

vincia de Mendoza. De esta manera, se observa un importante desequilibrio fiscal horizontal al

existir comunas a las que se transfieren ingresos varias veces superiores a los de otras. Mien-

tras que algunas reciben m�s de $200 por habitante, en el otro extremo hay municipios a los

que ingresan $85 (ver gr�fico II).



Por otro lado, el sistema actual no genera incentivos para aumentar la eficiencia en el

gasto ni tampoco la eficacia recaudatoria. Tampoco est� basado en criterios de equidad, ya que

la distribuci�n no se realiza en funci�n de los niveles de pobreza ni de necesidades b�sicas in-

satisfechas. En consecuencia, la nueva ley de participaci�n municipal deber�a incorporar crite-

rios que procuren aumentar el nivel de autonom�a municipal, obtener una mayor equidad fiscal

y aumentar la eficiencia en las transferencias de recursos presupuestarios que la Provincia y la

Naci�n entregan a los municipios para  programas sociales.

Por �ltimo, la autonom�a financiera revela en qu� porcentaje cada comuna financia su

gasto con recursos propios, y tambi�n presenta una gran heterogeneidad. Mientras hay munici-

pios que recaudan 43 centavos por cada peso que gastan, en otros s�lo 3 centavos de las ero-

gaciones son financiadas con recursos propios y el resto es transferido desde otras jurisdiccio-

nes (gr�fico III). Este es un indicador relevante ya que un bajo grado de autonom�a financiera,

y por ende de correspondencia fiscal, representa una debilidad frente a la necesidad de impul-

sar pol�ticas presupuestarias eficientes y prudentes.
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4) La solución a estos problemas pasa por mejorar las instituciones fiscales
de la provincia. 

El trabajo del CEM plantea la necesidad de un organismo independiente a cargo de la

supervisi�n de las cuentas fiscales, con normas legales y est�ndares contables claros y unifor-

mes. La falta de transparencia en la informaci�n se mejora con un organismo independiente que

audite las cuentas, establezca normas contables homog�neas para todos los municipios y brin-

de a la sociedad informaci�n clara y entendible de gastos, ingresos, d�ficit y deuda p�blica. 

El problema del d�ficit presupuestario generado en el per�odo bajo an�lisis, debe ser en-

carado con nuevas leyes de equilibrio presupuestario, responsabilidad fiscal  y fondos anticrisis.

De esta manera, se limita el aumento del gasto en las �pocas de prosperidad a fin de prevenir

las crisis y el endeudamiento en momentos  de recesi�n.  

Ante las notables diferencias entre los municipios de la Provincia, resulta prioritario   san-

cionar una nueva Ley de Participaci�n Municipal. Esta �ltima deber�a incorporar criterios que

procuren aumentar el nivel de autonom�a municipal, obtener una mayor equidad fiscal y aumen-

tar la eficiencia en las transferencias de recursos presupuestarios que la Provincia y la Naci�n

entregan para programas sociales.

Cap�tulo 2



Ηαστα αθυ� ηεµοσ εστυδιαδο λοσ γαστοσ ψ λοσ ρεχυρσοσ δελ γοβιερνο προϖινχιαλ. Εν εστα

σεχχι�ν ϖερεµοσ χυ�λ εσ λα ρελαχι�ν εντρε αµβοσ χονχεπτοσ. Μ�σ πρεχισαµεντε, αναλιζαρεµοσ

λα δευδα π�βλιχα ψ ελ δ�φιχιτ φισχαλ δε Μενδοζα, δεφινιδο εστε �λτιµο χοµο λα διφερενχια εντρε λασ

ερογαχιονεσ ψ λοσ ινγρεσοσ π�βλιχοσ δε λα προϖινχια δυραντε υν α�ο. 

Αντεσ δε αϖανζαρ, υστεδ σε πρεγυνταρ� χυ�λ εσ λα ιµπορτανχια δε εστυδιαρ λα δευδα; α µο−

δο δε ιλυστραχι�ν χονσιδερε λο σιγυιεντε: χαδα πεσο θυε τοµα ελ γοβιερνο πορ ενχιµα δε συσ ρε−

χυρσοσ, τενδρ� θυε σερ δεϖυελτο εν αλγ�ν µοµεντο α θυιεν λο πρεστ�; ℵδε δ�νδε συργιρ�ν λοσ

φονδοσ? ∆ε λα �νιχα φυεντε δε ινγρεσοσ γενυινοσ θυε τιενε ελ Εσταδο: λοσ ιµπυεστοσ θυε υστεδ

παγα. Χον ελ αγρεγαδο δε τενερ θυε δεϖολϖερ ελ πεσο ινιχιαλ µ�σ λοσ ιντερεσεσ. Λα δευδα εντον−

χεσ νο εσ µ�σ θυε υνα εξπρεσι�ν δε λοσ ιµπυεστοσ φυτυροσ. Σι θυιερε σαβερ χυ�ντο λε ϖαν α χο−

βραρ ελ δ�α δε µα�ανα λε χονϖιενε ιντεριοριζαρσε...

Conceptos Principales

Παρα εντενδερ µεϕορ λασ διστιντασ διµενσιονεσ δε λα δευδα δε λα προϖινχια, πρεσενταµοσ

α χοντινυαχι�ν λοσ πρινχιπαλεσ χονχεπτοσ θυε υτιλιζαρεµοσ α λο λαργο δελ χαπ�τυλο.

Déficit y superávit

Ελ δ�φιχιτ φισχαλ εσ λα διφερενχια εντρε λοσ γαστοσ ψ λοσ ινγρεσοσ π�βλιχοσ δυραντε υν α�ο.

Χυανδο σε γαστα µ�σ δε λο θυε σε ρεχαυδα, σε ινχυρρε εν υν δ�φιχιτ, θυε ινχρεµεντα λα δευδα.

Περο σι οχυρρε λο χοντραριο, ελ γοβιερνο τιενε υν συπερ�ϖιτ φισχαλ. Εστε �λτιµο περµιτε ρεδυχιρ ελ

ενδευδαµιεντο, ψ εν χασο δε ρεπετιρσε λο συφιχιεντε, πυεδε τρανσφορµαρ αλ Εσταδο εν υν αχρεε−

δορ νετο, α θυιεν λε δεβεν δινερο.    

Principales medidas del déficit

∆ε αχυερδο αλ τιπο δε ερογαχιονεσ ψ ρεχυρσοσ θυε σε ινχλυψα εν ελ χ�λχυλο, συργεν δεφι−

νιχιονεσ αλτερνατιϖασ δελ δ�φιχιτ: 

La deuda pública y el déficit provincial
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∞ ∆�φιχιτ ο ρεσυλταδο χορριεντε: σον τοδοσ λοσ γαστοσ ε ινγρεσοσ ασοχιαδοσ αλ φυνχιοναµιεντο

ηαβιτυαλ δελ σεχτορ π�βλιχο4 δυραντε υν α�ο φισχαλ (εν Μενδοζα χοινχιδε χον ελ α�ο χαλενδαριο).

∆α υνα µεδιδα δε λα χοντριβυχι�ν δελ γοβιερνο αλ αηορρο δε λα προϖινχια. 

∞ ∆�φιχιτ πριµαριο: Εσ ρεσυλταδο δε ρεσταρ α λασ ερογαχιονεσ χορριεντεσ, λοσ ιντερεσεσ ψ γαστοσ

δε λα δευδα. Περµιτε σεπαραρ ελ αν�λισισ δε λασ πολ�τιχασ αχτυαλεσ δελ αρραστρε αχυµυλαδο ψα θυε

νο ινχορπορα νινγ�ν χοµπονεντε δελ ενδευδαµιεντο.

∞ Σι συµαµοσ αλ ρεσυλταδο χορριεντε λοσ γαστοσ δε χαπιταλ (λα ινϖερσι�ν π�βλιχα) ψ ρεσταµοσ λοσ

ρεχυρσοσ δε χαπιταλ ψ λοσ ρεµανεντεσ δε εϕερχιχιοσ αντεριορεσ, οβτενεµοσ ελ δ�φιχιτ χονϖενχιο−

ναλ. Εστα ϖαριαβλε µιδε τοδασ λασ ερογαχιονεσ ε ινγρεσοσ δελ σεχτορ π�βλιχο. 

Χοµο ελ λεχτορ δεβε σοσπεχηαρ, λα δευδα π�βλιχα προϖινχιαλ εσ ρεσυλταδο δε τοδα λα ηισ−

τορια αχυµυλαδα δε εστε �λτιµο χονχεπτο δε δ�φιχιτ. Αδεµ�σ, εσ λα δεφινιχι�ν θυε µεϕορ χαπτα ελ

ιµπαχτο δελ γοβιερνο σοβρε λα εχονοµ�α δε Μενδοζα. Εν συ µεδιχι�ν συελε ηαβλαρσε δε λα ∀λ�−

νεα∀. Ασ�, ∀αρριβα δε λα λ�νεα∀ θυεδα τοδο λο θυε εσ υν γενυινο ινγρεσο ο γαστο, ψ ∀δεβαϕο δε λα

λ�νεα∀, λοσ µοϖιµιεντοσ θυε σε υσαν παρα εθυιλιβραρ εστοσ δοσ χονχεπτοσ (θυε νο σον οτρα χοσα

θυε λοσ χαµβιοσ εν ελ ενδευδαµιεντο νετο).5

El stock y el flujo de la deuda

Ηαψ θυε διστινγυιρ εντρε δοσ τ�ρµινοσ εχον�µιχοσ ιµπορταντεσ: στοχκ ψ φλυϕο. Απλιχαδο α

λα δευδα, ελ πριµερο σε ρεφιερε αλ τοταλ αχυµυλαδο α χιερτα φεχηα; χαπτα υν ινσταντε, ο υνα ∀φοτο

δε λα ρεαλιδαδ∀. Ελ φλυϕο, εν χαµβιο, σε ρεφιερε α υν περ�οδο. Πορ εϕεµπλο: χυ�ντο αυµεντ� ελ εν−

δευδαµιεντο δυραντε υν α�ο. Πορ λο ταντο, ελ στοχκ εσ ελ τοταλ δε δευδα αλ 31 δε διχιεµβρε δε

1999 ψ ελ φλυϕο εσ ελ δ�φιχιτ (ο ελ χαµβιο εν λα δευδα) δυραντε εσε α�ο. 

Ηαψ διστιντασ φορµασ δε ενφοχαρ ελ εστυδιο δελ στοχκ δε δευδα προϖινχιαλ. 

∞ Σεγ�ν ελ οριγεν: ιδεντιφιχα α θυι�ν σε λε δεβε πορ τιπο δε εντιδαδ αχρεεδορα;

∞ Πορ απλιχαχι�ν: ρεφεριδο αλ υσο θυε σε λε δα α λασ οβλιγαχιονεσ; 

4 Νοσ ρεφεριµοσ αθυ� α λοσ γαστοσ ε ινγρεσοσ θυε νο αφεχταν ελ πατριµονιο δελ Εσταδο.
5 Εστασ χλασιφιχαχιονεσ ηαν σιδο εξτρα�δασ δε ΒΙ∆ (1997).
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∞ Πορ χυ�ντο σε παγα δε ιντερ�σ: χορρεσπονδιεντε αλ αν�λισισ πορ τιπο ψ ϖαλορ δε τασα; 

∞ ∆ε αχυερδο α λα µονεδα εν θυε σε οβτυϖο ελ χρ�διτο.

Ασιµισµο, εσ ιµπορταντε παρα λα πλανιφιχαχι�ν φινανχιερα ελ περφιλ δε λα δευδα, θυε µυεσ−

τρα ελ χρονογραµα ο φλυϕο δε παγοσ α θυε εστ� συϕετα λα προϖινχια. 

Deuda directa e indirecta

Σεγ�ν ελ γραδο δε χοµπροµισο θυε τιενε λα προϖινχια εν ελ παγο, λα δευδα πυεδε σερ δι−

ρεχτα ο ινδιρεχτα. 

∞ ∆ευδα διρεχτα: σον αθυελλασ οβλιγαχιονεσ θυε ψα ηαν σιδο ασυµιδασ πορ ελ γοβιερνο δε Μεν−

δοζα. 

Σε χλασιφιχα εν:

− χονσολιδαδα: εξιστε υν χρονογραµα δε παγοσ, χον αχυερδο δε τασα δε ιντερ�σ ψ χονδι   

χιονεσ

− α χονσολιδαρ: σε εστ�ν δεφινιενδο λασ χονδιχιονεσ δε παγο 

− φλοταντε : οβλιγαχιονεσ δε χορτο πλαζο χον προϖεεδορεσ, µυνιχιπιοσ ψ εµπλεαδοσ θυε σε

ϖαν χανχελανδο χον λοσ ινγρεσοσ προϖινχιαλεσ.

∞ ∆ευδα ινδιρεχτα: σον αθυελλασ σιτυαχιονεσ θυε πυεδεν γενεραρ υν ενδευδαµιεντο πορ παρτε δε

λα προϖινχια χοµο ρεσπονσαβλε �λτιµο δε λα οπεραχι�ν. Αθυ�, σε ινχλυψεν, εντρε οτροσ, αϖαλεσ ψ

γαραντ�ασ οτοργαδοσ, ψ διχτ�µενεσ ϕυδιχιαλεσ θυε φαλλεν χοντρα ελ Εσταδο.  

El déficit de la Provincia de Mendoza

Λα δευδα π�βλιχα χονσολιδαδα δε Μενδοζα αλ 31 δε διχιεµβρε δε 1999 ερα δε ∃ 1.019

µιλλονεσ6 , εν ταντο λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο δελ α�ο 2000 πρεϖ� υν δ�φιχιτ δε ∃ 160 µιλλονεσ. 

6 Εστε µοντο ινχλυψε λοσ ∃ 85 µιλλονεσ θυε Μενδοζα  δεβε αλ ΦΦΟΠ νι λοσ ∃ 11 µιλλονεσ θυε λε δεβε αλ ΦΤΧ, πορ τραταρσε δε φον−
δοσ ιντεγραντεσ δελ πατριµονιο δε λα προϖινχια. Σ� ινχλυψε ∃ 77 µιλλονεσ δε δευδα χον λα ΑΦΙΠ (πορ µαλ χ�λχυλο δε λασ ρετενχιονεσ
ηεχηασ πορ ελ Ανσεσ εντρε οχτυβρε δε 1996 ψ αβριλ δε 1999) θυε σε εστ�ν τερµιναδο δε χονσολιδαρ.
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Εν λα ταβλα Ι σε πρεσεντα λα προψεχχι�ν δελ δ�φιχιτ φισχαλ παρα ελ 2000, δε αχυερδο α λα Λεψ

δε Πρεσυπυεστο Προϖινχιαλ απροβαδα εν ενερο δελ χορριεντε α�ο.    

Υν ρασγο ιµπορταντε δε λασ χυεντασ π�βλιχασ δε Μενδοζα εσ θυε λοσ ν�µεροσ δε λοσ δ�−

φιχιτσ χονϖενχιοναλεσ (αλ µενοσ ηαστα 1999) νο χοινχιδεν χον ελ χαµβιο ανυαλ εν λα δευδα. Εν

υν τραβαϕο ηεχηο παρα ελ περ�οδο 1992−1997, ϑοργε Βαλδριχη (ΧΕΜ, 1997) εσχλαρεχε εστε ηεχηο.

Λασ χυεντασ πρεσενταδασ πορ ελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα δε εστα προϖινχια παρα εσοσ α�οσ πρε−

σενταν προβλεµασ δε χοβερτυρα ινστιτυχιοναλ ψ χονταβλε. Χοµο σε�αλα ελ αυτορ, ∀...ελλο ηα λλεϖαδο

α πρεσενταρ χιφρασ ασιγναδασ αλ δ�φιχιτ φισχαλ δε εσχασα χονφιαβιλιδαδ χον λα χονσεχυεντε χονφυ−

σι�ν σοβρε λα ϖερδαδερα σιτυαχι�ν δε λοσ φλυϕοσ π�βλιχοσ...∀.

7 Σι ενχυεντρα διφιχυλταδ παρα εντενδερ εστα ταβλα, εν ελ Χαπ�τυλο 3 εξπλιχαµοσ χ�µο σε πρεσενταν λοσ γαστοσ, λοσ ρεχυρσοσ ψ λασ
νεχεσιδαδεσ δε φινανχιαµιεντο εν ελ πρεσυπυεστο.
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Λα χονταβιλιδαδ δε λα δευδα χονσολιδαδα εστ� α χαργο δελ ρεα δε Σεγυιµιεντο δε λα

∆ευδα, χρεαδα εν ϕυνιο δε 1995 βαϕο λα �ρβιτα δελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα. Αλλ� σε ελαβορα υν χοµ−

πλετο ψ ϖεραζ ινφορµε µενσυαλ δε αχχεσο π�βλιχο, δονδε σε αναλιζα δε µανερα δεταλλαδα ελ στοχκ

ψ ελ φλυϕο δε λασ οβλιγαχιονεσ δε λα προϖινχια. ∆ε λα εδιχι�ν δε νοϖιεµβρε δε 1999 δελ µισµο σε

ηα οβτενιδο λα ινφορµαχι�ν θυε α χοντινυαχι�ν σε πρεσεντα. 

La composición de la deuda pública provincial

Εν λοσ γρ�φιχοσ Ι ψ ΙΙ φιγυρα λα χλασιφιχαχι�ν δε αχυερδο α:

− Ελ οριγεν δελ ενδευδαµιεντο (θυι�νεσ σον λοσ αχρεεδορεσ δε Μενδοζα).

− Συ απλιχαχι�ν (εν θυ� σε υτιλιζαν λοσ φονδοσ).

Εστα �λτιµα σε διϖιδε εν:

− πρεσυπυεσταρια (χοµπρασ α πλαζο πορ παρτε δελ Εσταδο παρα συ φυνχιοναµιεντο χυψο ϖενχιµιεν−

το σοβρεπασα λα δυραχι�ν δε υν εϕερχιχιο),

− προψεχτοσ εν εϕεχυχι�ν (προψεχτοσ δε οβρα ε ινϖερσι�ν π�βλιχα, χοµενζαδοσ λα µαψορ�α εν ελ

περ�οδο 1991−1995),

− σαλϖαταϕε ψ πριϖατιζαχι�ν δε λοσ εξ βανχοσ προϖινχιαλεσ Μενδοζα ψ Πρεϖισι�ν. 

Ελ σαλϖαταϕε σε ρεφιερε α λοσ φονδοσ δεστιναδοσ α σανεαρ λα σιτυαχι�ν φινανχιερα δε λοσ βαν−

χοσ εν 1995.  Ψ λα πριϖατιζαχι�ν εστ� ρελαχιοναδα χον λοσ χοστοσ δε αδεχυαχι�ν δε λα υνιδαδ δε

νεγοχιοσ εν θυε τυϖο θυε ινχυρριρ λα προϖινχια παρα ποδερ ϖενδερ λα µισµα αλ σεχτορ πριϖαδο.

Αθυ� συργε υνα χαραχτερ�στιχα ιµπορταντε δε λα δευδα προϖινχιαλ: ελ 76,45% δε λα µισµα

σε τοµ� α ρα�ζ δε λα χρισισ δελ Τεθυιλα, εν 1995 ψ 1996, παρα χονχρεταρ ελ σαλϖαταϕε ψ λα πριϖατιζα−

χι�ν δε λοσ εξ βανχοσ προϖινχιαλεσ. 
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Α συ ϖεζ λα Ταβλα ΙΙ πρεσεντα τοδοσ λοσ αχρεεδορεσ δε λα προϖινχια υνιενδο αµβοσ χριτε−

ριοσ δε χλασιφιχαχι�ν.
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¿Cuánto paga Mendoza por su deuda, y en qué moneda? 8

Λα µαψορ παρτε δε λασ οβλιγαχιονεσ σον εν δ�λαρεσ ψ α υνα τασα δε εντρε ελ 5 ψ ελ 10 %

δε ιντερ�σ ανυαλ. Λασ δευδασ πορ λασ θυε σε παγα µαψορ τασα χορρεσπονδεν α λοσ α�οσ 1995 ψ

1996, εν οχασι�ν δελ προχεσο δε σαλϖαταϕε ψ πριϖατιζαχι�ν δε λοσ εξ βανχοσ προϖινχιαλεσ.

8 Εν λοσ γρ�φιχοσ θυε σιγυεν α χοντινυαχι�ν νο σε ινχλυψε λα δευδα χον λα ΑΦΙΠ, ψα θυε νο σε ηα τερµιναδο δε δεφινιρ λα τασα νι λα
µονεδα δε λα µισµα.
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El perfil temporal de la deuda

Ελ γρ�φιχο ς πρεσεντα ελ περφιλ τεµποραλ δε λα δευδα, χον ελ φλυϕο δε ϖενχιµιεντοσ παρα

χαδα α�ο ηαστα λοσ �λτιµοσ παγοσ θυε σε ηαν χοντρα�δο εν ελ 2014. Λοσ µοντοσ

χορρεσπονδιεντεσ α 1998 ψ 1999 ινδιχαν δευδασ πενδιεντεσ δε εσοσ α�οσ.

Λα προϖινχια δεβερ� παγαρ υνα αβυλταδα συµα δε ιντερεσεσ. Ψ, εν χασο δε νο χοντινυαρ

ενδευδ�νδοσε (αλγο θυε νο οχυρριρ� ψα θυε λα δευδα σε ϖα ρεφινανχιανδο) δεβερ�α ηαχερ φρεντε

α ερογαχιονεσ δε ιντερεσεσ θυε συµαν ∃ 414 µιλλονεσ, δε λοσ χυαλεσ ελ 50% ϖενχε εν λοσ

πρ�ξιµοσ τρεσ α�οσ. Εν ελ 2007 σε προδυχε υν ιµπορταντε ϖενχιµιεντο: ∃250 µιλλονεσ δε χαπιταλ

πορ ελ βονο δε Χρεδιτ Συισσε−ΒανκΒοστον−Ρ�ο.  

Εσ δε δεσταχαρ λα δευδα φλοταντε θυε α�ο α α�ο σε µαντιενε πορ διστιντοσ χονχεπτοσ:

προϖεεδορεσ, απορτεσ ψ ρετενχιονεσ, µυνιχιπιοσ, συελδοσ ψ χολεγιοσ πριϖαδοσ. Λα µισµα σιγνιφιχ�

αλρεδεδορ δε 90 µιλλονεσ εν προµεδιο εν λοσ �λτιµοσ δοσ α�οσ, θυε σε χαργαν αλ πρεσυπυεστο

δελ εϕερχιχιο σιγυιεντε. Ασιµισµο, ηαψ χερχα δε ∃40 µιλλονεσ ανυαλεσ πορ δεµανδασ ϕυδιχιαλεσ,

δε λοσ χυαλεσ απροξιµαδαµεντε ελ 25% σε τρανσφορµα εν ϕυιχιοσ χον σεντενχια φιρµε, θυε πασαν

α ενγροσαρ ελ στοχκ δε δευδα χονσολιδαδα.      
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.¿Cómo se paga la deuda?

Σι λα προϖινχια τυϖιερα θυε αβοναρ εν ελ α�ο 2000 τοδασ συσ οβλιγαχιονεσ, δεδιχαρ�α µ�σ

δελ 80% δε τοδοσ συσ ρεχυρσοσ ανυαλεσ α εστε φιν. Σιν εµβαργο, λα πρ�χτιχα ηαβιτυαλ νο εσ πα−

γαρ ελ χαπιταλ πρεσταδο χον ινγρεσοσ προπιοσ, σινο ρεφινανχιαρλο χον νυεϖασ δευδασ.9 Εν οτρασ

παλαβρασ, λοσ τ�τυλοσ νο σε παγαν τοδοσ δε υνα σολα ϖεζ,10 ψα θυε χυανδο ϖενχε υν τ�τυλο ο υν

χρ�διτο, σε εµιτε ο σε τοµα οτρο. Εντονχεσ, σε χοντραε οτρα δευδα χον υν νυεϖο πλαζο ψ υνα νυε−

ϖα τασα δε ιντερ�σ. Ασ�, σε οβτιενεν φονδοσ παρα παγαρ λα οβλιγαχι�ν. Χλαρο θυε σι σε αβονα µ�σ

δευδα δε λα θυε σε τοµα, εντονχεσ ελ στοχκ δε οβλιγαχιονεσ (λα δευδα χονσολιδαδα) δισµινυψε,

ψ ϖιχεϖερσα. Αντε λα δεχισι�ν δε ενδευδαρσε, ελ γοβιερνο δε τυρνο δεβε βυσχαρ υν περφιλ βαλαν−

χεαδο εν ελ τιεµπο χον βαϕοσ ιντερεσεσ, παρα µινιµιζαρ ελ χοστο φινανχιερο παρα λα προϖινχια. Ασ�,

σε εϖιτα λα χονχεντραχι�ν δε ϖενχιµιεντοσ θυε δεν λυγαρ αλ ∀δεφαυλτ∀, ο νο παγο δε υν τ�τυλο. Εσ−

το, αχαρρεαρ�α υν αλτ�σιµο χοστο εν τ�ρµινοσ δε ρεπυταχι�ν (φυτυροσ χρ�διτοσ) παρα Μενδοζα. 

Un poco de historia

Αυνθυε λα δευδα αλ 31 δε διχιεµβρε δε 1999 ασχενδ�α α χασι ∃1.020 µιλλονεσ, χινχο

α�οσ αντεσ ερα δε σ�λο ∃156,8 µιλλονεσ. Λα ραζ�ν πορ λα θυε αυµεντ� µ�σ δε σεισ ϖεχεσ εν ταν

ποχο τιεµπο, εσ λα δεϖαλυαχι�ν µεξιχανα δε 1994, θυε δεσενχαδεν� ελ φαµοσο ∀εφεχτο Τεθυι−

λα∀. Εστε ηεχηο προδυϕο υνα φυερτε ρεχεσι�ν ψ χρισισ εν ελ σιστεµα φινανχιερο δελ πα�σ. Εν Μεν−

δοζα τυϖο υν εσπεχιαλ ιµπαχτο αλ οχασιοναρ λα θυιεβρα δε λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ: ελ δε Πρεϖι−

σι�ν Σοχιαλ ψ ελ δε Μενδοζα. Πορ συ παρτε, ελ γοβιερνο δεχιδι� χυµπλιρ χον λοσ αηορριστασ

πριϖαδοσ, α τραϖ�σ δελ προχεσο δε σαλϖαταϕε ψ πριϖατιζαχι�ν δε αµβασ εντιδαδεσ. Εστο εξπλιχα πορ

θυ� ελ 76,5% δε λα δευδα χονσολιδαδα συργε δε εστασ οπεραχιονεσ. 

Εν ελ γρ�φιχο ςΙ φιγυρα λα εϖολυχι�ν δελ στοχκ δε δευδα δεσδε 1992. 

98

9 Εστο νο σιγνιφιχα θυε νο ρεσυλτε χοστοσο ενδευδαρσε, ψα θυε λοσ ιντερεσεσ σε παγαν χον ρεχυρσοσ προπιοσ.
10 Εσ µ�σ, εστ� λεϕοσ δε σερ χονϖενιεντε ηαχερλο, πορθυε σιγνιφιχαρ�α υνα ερογαχι�ν ταν γρανδε θυε σε παραλιζαρ�α ελ φυνχιονα−
µιεντο νορµαλ δελ εσταδο
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Con la estabilidad llegó la inversión pública

Εντρε 1992 ψ 1994 λα δευδα χονσολιδαδα αυµεντ� υν 50%, δεβιδο α θυε λα προϖινχια

οτοργ� υνα γραν χαντιδαδ δε χρ�διτοσ απλιχαδοσ α προψεχτοσ δε ινϖερσι�ν. Α φινεσ δε λα δ�χαδα

δε 1980, Μενδοζα γενερ� υν βανχο δε προψεχτοσ δε οβρα π�βλιχα α χονχρεταρσε υνα ϖεζ θυε σε

αβριερα ελ χρ�διτο ιντερναχιοναλ. Ασ�, δεσδε 1991 χοµενζαρον α ρεαλιζαρσε εστοσ εµπρενδιµιεν−

τοσ α τραϖ�σ δε λα Υνιδαδ Εϕεχυτορα Προϖινχιαλ (ΥΕΠ), δεπενδιεντε δε λα Υνιδαδ Εϕεχυτορα Χεν−

τραλ (ΥΕΧ). Εστε οργανισµο οτοργα δεσδε λα Ναχι�ν χρ�διτοσ α λασ προϖινχιασ χον φονδοσ προϖισ−

τοσ πορ ελ ΒΙ∆ ψ ελ ΒΙΡΦ. ∆ε αλλ� προλιφεραρον ϖαριοσ προγραµασ, εντρε λοσ θυε σε ινχλυψεν

Προϖινχιασ Ι ψ ΙΙ, ∆ψµεσ, Πρεσαλ, ψ οτροσ. Εν 1995, χον λα χρεαχι�ν δελ ρεα δε Σεγυιµιεντο δε

∆ευδα, σε εσταβλεχι� θυε νινγυνα εντιδαδ γυβερναµενταλ πυεδε ενδευδαρσε σιν λα αυτοριζαχι�ν

δελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα. Ασ�, σε  φρεν� ελ ν�µερο δε προψεχτοσ ψ ελ ριτµο δε χρεχιµιεντο δε

λα δευδα πορ εστε χονχεπτο. 
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La crisis y el salvataje de los bancos provinciales

Εν ελ µισµο περ�οδο αυµεντ� δε µανερα εξτραορδιναρια λα δευδα ινδιρεχτα, χονστιτυιδα

πορ λοσ δεπ�σιτοσ εν λοσ δοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ γαραντιζαδοσ πορ ελ γοβιερνο δε Μενδοζα (εν−

τρε ελ Βανχο δε Πρεϖισι�ν ψ ελ δε Μενδοζα λλεγαρον α τενερ ελ 75% δε τοδοσ λοσ δεπ�σιτοσ δε λα

προϖινχια). ∆εσδε θυε εν 1991 ελ Γοβιερνο Ναχιοναλ θυιτ� ελ σεγυρο δελ Χεντραλ α λοσ δεπ�σιτοσ

εν ελ Βανχο Ναχι�ν (α ρα�ζ δε λα σανχι�ν δε λα Λεψ δε Χονϖερτιβιλιδαδ), λοσ αηορριστασ σε ϖολχα−

ρον µασιϖαµεντε α λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ, χυψοσ δεπ�σιτοσ (θυε περµανεχ�αν γαραντιζαδοσ

πορ λα Λεψ Προϖινχιαλ Νϒ 5805) ασχενδιερον αλ 31 δε διχιεµβρε δε 1994 α ∃ 884,6 µιλλονεσ (απρο−

ξιµαδαµεντε ελ 50 % δελ τοταλ προϖινχιαλ εν λα αχτυαλιδαδ). 

Αλ προδυχιρσε ελ ∀Τεθυιλα∀, ελ τεµορ α υνα δεϖαλυαχι�ν ο υνα νυεϖα ινχαυταχι�ν δε φον−

δοσ (χοµο οχυρρι� χον ελ ∀Πλαν Βονεξ∀ α νιϖελ ναχιοναλ εν 1989), ϕυντο α υνα πολ�τιχα χρεδιτιχια

ποχο ρεστριχτιϖα (αλενταδα δεσδε λασ µισµασ χαρτασ οργ�νιχασ δε λοσ βανχοσ, προδυχτο δε αντι−

γυασ πολ�τιχασ ναχιοναλεσ δε προµοχι�ν), γενερ� υνα χρισισ δε χονφιανζα. Χοντριβυψ� α λα µισµα

ελ ηεχηο θυε δεσδε ελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α δε λα Ναχι�ν σε πυβλιχαρα α φινεσ δε 1994 υνα λισ−

τα χον λασ εντιδαδεσ φινανχιερασ χονφιαβλεσ, ψ νο σε ινχλυψερα εν λα µισµα α λα γραν µαψορ�α δε

λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ.11Λοσ δεποσιταντεσ πριϖαδοσ χοµενζαρον α ρετιραρ συσ φονδοσ δελ Μεν−

δοζα ψ ελ Πρεϖισι�ν. Λα δευδα ινδιρεχτα χοντρα�δα πορ λα προϖινχια χοµενζ� α τρανσφορµαρσε εν

διρεχτα, αλ ασυµιρ ελ γοβιερνο λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ λα δεϖολυχι�ν δε λοσ ιµπορτεσ δεποσιταδοσ.12

Εν υν α�ο, ∃ 527 µιλλονεσ δε δεπ�σιτοσ σε τρανσφορµαρον εν δευδα διρεχτα.13

Σιµυλτ�νεαµεντε χοµενζ� ελ προχεσο δε σαλϖαταϕε φινανχιερο. Χοµο εσ ιµαγιναβλε, πα−

ρα αφρονταρ υν µοντο ταν γρανδε λα προϖινχια τυϖο θυε σαλιρ α βυσχαρ φονδοσ; λα πρινχιπαλ φυεντε

δε φινανχιαµιεντο φυε λα ρεδ δε σεγυριδαδ ινστρυµενταδα πορ ελ Βανχο Χεντραλ ψ ελ Ναχι�ν, θυε

απορταρον ∃ 270 ψ ∃ 150 µιλλονεσ ρεσπεχτιϖαµεντε. Α συ ϖεζ, α τραϖ�σ δελ Φονδο Φιδυχιαριο πα−

ρα ελ ∆εσαρρολλο Προϖινχιαλ, θυε σε χρε� δεσδε λα Ναχι�ν παρα αψυδαρ εν λοσ προχεσοσ δε πριϖα−

τιζαχι�ν δε λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ (χον πρ�σταµοσ δελ Βανχο Μυνδιαλ (ΒΙΡΦ) ψ δελ ΒΙ∆), σε αχ−

χεδι� α ∃ 260 µιλλονεσ.14 Εστοσ σε αφεχταρον �ντεγραµεντε α χανχελαρ λα δευδα χον ελ Βανχο

Χεντραλ ψ ελ Βανχο Ναχι�ν, θυεδανδο υν σαλδο σιν χυβριρ α διχιεµβρε δε 1996 πορ ∃ 94,8 µιλλο−

νεσ χον ελ Χεντραλ, θυε �στε αχχεδι� α ρεφινανχιαρ χον ελ γοβιερνο.

11 Χοµο σε εξπλιχα µ�σ αδελαντε, εστα δεχισι�ν φυε χονσεχυεντε χον λα πολ�τιχα εν µατερια φινανχιερα θυε σε ϖεν�α σιγυιενδο
δεσδε λα Ναχι�ν.
12 Σι ελ γοβιερνο νο ηυβιερα ασυµιδο εσα ρεσπονσαβιλιδαδ µιλεσ δε δεποσιταντεσ ηυβιεραν περδιδο συσ αηορροσ.
13 Σ�λο εν λοσ πριµεροσ τρεσ µεσεσ δελ Τεθυιλα, ηαστα φινεσ δε µαρζο δε 1995 (χυανδο σε απροβ� λα λεψ δε πριϖατιζαχι�ν δε λοσ
βανχοσ) σε περδιερον ∃360 µιλλονεσ δε δεπ�σιτοσ.
14 Υν τερχιο εν µαψο δε 1995 (∃ 86, 6 µιλλονεσ) ψ λοσ δοσ τερχιοσ ρεσταντεσ εν διχιεµβρε δε 1996 (∃ 173,3 µιλλονεσ).
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Εντρε λοσ πασιϖοσ δε λοσ βανχοσ, αδεµ�σ δε λασ δευδασ χον ελ Φονδο Φιδυχιαριο ψ χον ελ

Χεντραλ, ηυβο υνα οβλιγαχι�ν δε ∃ 39 µιλλονεσ χον ελ ΑΝΣΣΑΛ (πλαζοσ φιϕοσ θυε τεν�α εν αµβοσ

βανχοσ, θυε ψα σε εστ�ν τερµινανδο δε παγαρ), δε ∃ 50 µιλλονεσ χον ελ Βανχο δε Γαλιχια ψ ελ

Ρ�ο (ελ ρεστο δε λοσ πρ�σταµοσ χοντρα�δοσ χον εστασ εντιδαδεσ σε υτιλιζαρον παρα φινανχιαρ ελ δ�−

φιχιτ δε 1995) ψ οτρασ µενοσ ιµπορταντεσ.

Εν εστε πυντο εσ οπορτυνο δετενερσε υν µοµεντο παρα εντενδερ λα χρισισ δεσδε υνα

περσπεχτιϖα µ�σ αµπλια. Ποχο αντεσ δε προδυχιρσε ελ Τεθυιλα ελ Γοβιερνο Ναχιοναλ χοµενζ� α

λανζαρ υνα ρεφορµα δελ σιστεµα φινανχιερο. Χον ελ οβϕετιϖο δε αυµενταρ λα βανχαριζαχι�ν ψ λα εφι−

χιενχια δελ σιστεµα, δεσδε ελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α σε πλαντε� λα νεχεσιδαδ δε ρεδυχιρ ελ ν�−

µερο δε εντιδαδεσ φινανχιερασ; τοδο εστο εν ελ µαρχο δε λα Σεγυνδα Ρεφορµα δελ Εσταδο, χυ−

ψοσ αλχανχεσ ινχλυψερον λα πριϖατιζαχι�ν δε λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ (ϕυντο α λασ εµπρεσασ δε

ενεργ�α ελ�χτριχα ψ οτρασ χοµπα��ασ εσταταλεσ). 

Χον ελ φιν δε ασιστιρ α λασ προϖινχιασ, υνα ϖεζ δεσαταδο ελ Τεθυιλα σε χρε� ελ Φονδο Φιδυ−

χιαριο παρα ελ ∆εσαρρολλο Προϖινχιαλ (ΦΦ∆Π), παρα λο χυαλ σε σολιχιτ� υν πρ�σταµο πορ ∃ 2.500 µι−

λλονεσ αλ ΒΙ∆ ψ αλ ΒΙΡΦ. Αυνθυε σε εσπεραβα θυε ινσυµιερα µυχηοσ α�οσ ψ εσφυερζοσ πολ�τιχοσ

χονχρεταρ ελ προγραµα δε πριϖατιζαχι�ν, λα χρισισ πορ λα δεϖαλυαχι�ν µεξιχανα αχτυ� χοµο χατα−

λιζαδορ δε λα µισµα. Υν πλαν θυε δε οτρα µανερα ηυβιερα δεµανδαδο µυψ προβαβλεµεντε µ�σ

τιεµπο, σε χονχρετ� εν προϖινχιασ χοµο Μενδοζα εν ποχοσ µεσεσ. Χλαρο θυε αλ χοστο δε σεξ−

τυπλιχαρ λα δευδα χονσολιδαδα προϖινχιαλ; Μενδοζα υτιλιζ� µ�σ δελ 10 % (∃ 260 µιλλονεσ) δελ πρ�σ−

ταµο δελ ΦΦ∆Π, αδµινιστραδο πορ ελ Βανχο Ναχι�ν, α πεσαρ δε θυε συ σεχτορ π�βλιχο ρεχαυδ� εν

1995 µενοσ δελ 4 % δε λα συµα δε τοδασ λασ προϖινχιασ.15 Εξιστι� αδεµ�σ ελ χοµπροµισο δεσ−

δε ελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α δε χονσεγυιρ οτροσ ∃ 230 µιλλονεσ; εστο νο σε χονχρετ�, ψ λα προ−

ϖινχια δεβι� τοµαρ εν νοϖιεµβρε δε 1996 ∃ 220 µιλλονεσ δε λοσ βανχοσ Γαλιχια (∃ 150 µιλλονεσ)

ψ Ρ�ο (∃ 70 µιλλονεσ) α υνα τασα χυατρο πυντοσ συπεριορ α λα δελ ΦΦ∆Π. 

La privatización de los bancos provinciales

Αυνθυε ελ προψεχτο δε Λεψ δε Πριϖατιζαχι�ν δε λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ σε πρεσεντ�

εν λα Λεγισλατυρα εν αγοστο δε 1993, ρεχι�ν σε απροβ� ελ 24 δε µαρζο δε 1995, χυανδο λοσ

15 Εστο δεµυεστρα κλα ιµπορτανχια θυε λε ασιγναβα ελ Μινιστεριο δε Εχονοµ�α α λα χαρτερα δε δεπ�σιτοσ πριϖαδοσ δε λοσ εξ βανχοσ
προϖεινχιαλεσ, δεβιδο α συ ταµα�ο ε ινφλυενχια εν λασ αχτιϖιδαδεσ εν λα προϖινχια.
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βανχοσ ψα ηαβ�αν περδιδο ∃360 µιλλονεσ εν δεπ�σιτοσ. Φιναλµεντε, εν νοϖιεµβρε δε 1996 σε

χονχρετ� λα πριϖατιζαχι�ν. Λοσ βανχοσ φυερον αδϕυδιχαδοσ αλ γρυπο Μαγνα−Ρεπ�βλιχα εν ποχο

µ�σ δε ∃28 µιλλονεσ. ∆εσδε εντονχεσ χοµενζ� υν προχεσο δε φυσι�ν δε αµβασ εντιδαδεσ εν

ελ Βανχο Μενδοζα.16 Λοσ αχτιϖοσ ψ οβλιγαχιονεσ δε λασ µισµασ φυερον ρεεστρυχτυραδοσ αντεσ δε

λα πριϖατιζαχι�ν, παρα ασεγυραρ θυε χαδα βανχο ποσεψερα αλ µενοσ  ∃300 µιλλονεσ εν αχτιϖοσ ψ

υν Πατριµονιο Νετο µ�νιµο δε ∃18 µιλλονεσ. Εν ελ προχεσο, σε εσχινδιερον λοσ πασιϖοσ δε λοσ

θυε σε ηαρ�α χαργο λα προϖινχια ψ λοσ αχτιϖοσ θυε δεχιδ�α χονσερϖαρ παρα ϖενδερ πορ σεπαραδο.

�στοσ σε λιχιταρον σιµυλτ�νεαµεντε χον λα ϖεντα δε λασ αχχιονεσ δε λοσ βανχοσ σανεαδοσ. 

Παρα χοβραρ λα χαρτερα δε χρ�διτοσ σε τρανσφιρι� ελ πατριµονιο α λα προϖινχια, χονφορµ�νδο−

σε υν ∀εντε ρεσιδυαλ∀: ελ ΕΦΟΡ (Εντε δε Φονδοσ Ρεσιδυαλεσ, ψα δεσχριπτο εν ελ Χαπ�τυλο Ι). �σ−

τε αδµινιστρα χρ�διτοσ πορ υν τοταλ δε ∃836 µιλλονεσ (δε λοσ χυαλεσ σε ηαν χοβραδο υνοσ ∃27 µι−

λλονεσ ψ σε ρεφινανχιαρον οτροσ ∃48 µιλλονεσ), ϕυντο α οτροσ αχτιϖοσ πορ υν ϖαλορ δε λιβρο δε ∃107

µιλλονεσ απροξιµαδαµεντε. ∆ελ προχεσο δε πριϖατιζαχι�ν θυεδ� υνα δευδα δε ∃102 µιλλονεσ

χον ελ βανχο εν µανοσ πριϖαδασ, πορ διφερενχιασ εν ελ ϖαλορ δε λιβρο δε λοσ αχτιϖοσ ψ πασιϖοσ

τρανσφεριδασ αλ ΕΦΟΡ.  Ψ ταµβι�ν, ποχο µ�σ δε ∃60 µιλλονεσ α ρα�ζ δε λοσ ρετιροσ ϖολυνταριοσ δε

λοσ εµπλεαδοσ βανχαριοσ. Τοδοσ εστοσ χονχεπτοσ ρελαχιοναδοσ χον ελ σαλϖαταϕε ψ λα πριϖατιζαχι�ν

σον λοσ θυε περµιτεν λλεγαρ α λοσ ∃ 1.008 µιλλονεσ δε δευδα χονσολιδαδα α φινεσ δε 1995.

La evolución reciente

Εν 1998 ηυβο υνα ιµπορταντε ρεδυχχι�ν εν ελ στοχκ, ψα θυε σε τοµαρον ∃120 µιλλονεσ

δελ ΦΦΟΠ. Ταµβι�ν εν 1999 σε οβτυϖιερον ρεχυρσοσ δε εστε φονδο, αυνθυε χον χαργο δε δεϖο−

λυχι�ν πορ ∃85 µιλλονεσ. Σιν εµβαργο, λα δευδα νο δισµινυψ�, δεβιδο α λα νεχεσιδαδ δε φιναν−

χιαµιεντο πορ ελ δ�φιχιτ πρεσυπυεσταριο θυε γενερ� λα χρισισ πορ λα δεϖαλυαχι�ν βρασιλε�α ψ λα χον−

σολιδαχι�ν δε λα οβλιγαχι�ν χον λα ΑΦΙΠ.

16 Ελ Βανχο Μενδοζα φυνχιον� νορµαλµεντε εν µανοσ πριϖαδασ ηαστα αβριλ δε 1999, χυανδο πορ υνα χρισισ δε χονφιαζα δε λοσ
αηορριστασ ελ Βανχο Χεντραλ τυϖο θυε ιντερϖενιρ, οργανιζανδο λα οπεραχι�ν δε ϖεντα δε λα εντιδαδ παρα λογραρ µαντενερλα εν φυνχιο−
ναµιεντο.
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Αλ ϕυζγαρ σι ελ ενδευδαµιεντο πορ παρτε δε υν Εσταδο, εν νυεστρο χασο υνα προϖινχια, εσ

βυενο ο µαλο, ηαψ θυε σερ χυιδαδοσο ψ εϖαλυαρ λοσ χοστοσ ψ βενεφιχιοσ. Πορ υν λαδο, εν �ποχα

δε ρεχεσι�ν, χυανδο λα ρεχαυδαχι�ν µερµα δεβιδο α λα χα�δα εν λα αχτιϖιδαδ εχον�µιχα, γασταρ

πορ ενχιµα δε λοσ ρεχυρσοσ εσ αχονσεϕαβλε, πορθυε περµιτε µιτιγαρ λασ χονσεχυενχιασ ινδεσεα−

βλεσ δε λα χρισισ. Αδεµ�σ, ινχυρριρ εν δευδα ηαχε ποσιβλε φινανχιαρ χιερτοσ προψεχτοσ (χοµο υνα

οβρα π�βλιχα ο υν πλαν εδυχατιϖο) θυε δε οτρα φορµα νο ποδρ�αν χονχρεταρσε. Σιν εµβαργο, το−

µαρ χρ�διτοσ ηοψ ιµπλιχα µαψορεσ ιµπυεστοσ ψ/ο µενορ γαστο µα�ανα, παρα ποδερ παγαρ λοσ ιν−

τερεσεσ ψ ελ χαπιταλ δε λα δευδα θυε σε χοντραϕο. Ασιµισµο, ελεϖα λασ τασασ δε ιντερ�σ δε λα αχ−

τιϖιδαδ πριϖαδα17, λο θυε ρεδυχε λα ινϖερσι�ν δε εστε σεχτορ.  

Λα χυεστι�ν σοβρε σι εσ βυενο ο µαλο χοντραερ δευδα τιενε θυε ϖερ εν βυενα µεδιδα χον

ελ νιϖελ δε λα µισµα. Χοµο σε µοστρ� αντεριορµεντε, δυραντε ελ α�ο 2000 σε υτιλιζαρ�ν ∃ 85 µι−

λλονεσ σ�λο παρα παγαρ λοσ ιντερεσεσ πορ λασ οβλιγαχιονεσ θυε τιενε λα προϖινχια. Χινχο α�οσ αν−

τεσ εσα συµα ερα δε απενασ υν σεξτο δελ ϖαλορ αχτυαλ; εσοσ σετεντα µιλλονεσ δε πεσοσ αδιχιο−

ναλεσ ρεπερχυτεν εν παρτε εν µαψορ πρεσι�ν τριβυταρια, ψ πρινχιπαλµεντε εν µενορεσ

ερογαχιονεσ, αφεχτ�νδοσε σοβρε τοδο λα ινϖερσι�ν π�βλιχα, πορ σερ υνο δε λοσ χοµπονεντεσ µε−

νοσ ρ�γιδοσ δελ γαστο.  

El nivel de la deuda de Mendoza

Εξιστεν διστιντασ φορµασ δε εϖαλυαρ θυ� ταν ελεϖαδα εσ λα δευδα δε λα προϖινχια. Χοµο

ϖαλορ αβσολυτο, ελ στοχκ νο νοσ διχε µυχηο: ℵθυ� σιγνιφιχαν ∃1019 µιλλονεσ δε δευδα χονσολιδα−

δα? Ρεσυλτα εν χαµβιο ρεϖελαδορα λα χοµπαραχι�ν χον αλγ�ν αγρεγαδο ρελεϖαντε, χοµο ελ Προ−

δυχτο Βρυτο Γεογρ�φιχο (ϖαλορ δε τοδοσ λοσ βιενεσ ψ σερϖιχιοσ προδυχιδοσ δυραντε υν α�ο) ο λοσ

ινγρεσοσ προϖινχιαλεσ. Α συ ϖεζ εστοσ ϖαλορεσ πυεδεν χοντρασταρσε χον οτροσ διστριτοσ παρα εϖα−

λυαρ εξπεριενχιασ σιµιλαρεσ.

Εν λα Ταβλα ΙΙΙ φιγυρα υν ινδιχαδορ δε λα ∀χαργα δε λα δευδα∀18 παρα τοδασ λασ προϖινχιασ

δυραντε 1998: στοχκ δε δευδα/ινγρεσοσ χορριεντεσ. 

¿Es bueno o malo endeudarse?

17 Εστο οχυρρε πορθυε αλ αυµενταρ λα δεµανδα ιντερνα δελ χρ�διτο σε ενχαρεχεν λασ τασασ; εν Μενδοζα, σιν εµβαργο, εστε ηεχηο
νο εσ ταν σιγνιφιχατιϖο, ψα θυε λα προϖινχια νο τιενε υν γραν ιµπαχτο εν ελ µερχαδο δε χρ�διτο, ψ ηα εσταδο ρεφινανχιανδο συ δευδα
χον αχρεεδορεσ εξτερνοσ.

18 Ασ� σε δενοµινα ελ χοστο θυε τιενε λα δευδα παρα λα προϖινχια.
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∆υραντε 1998 Μενδοζα σε ενχυεντρα πεορ υβιχαδα θυε ελ προµεδιο δε λασ προϖινχιασ.

Εστα σιτυαχι�ν ποτενχια λοσ χοστοσ δε λα δευδα.
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Φιναλµεντε, εν ελ γρ�φιχο ςΙΙ φιγυρα λα εϖολυχι�ν δελ ινδιχαδορ δε δευδα/ινγρεσοσ χορρι

εντεσ δεσδε 1992. Αλλ� σε πυεδε απρεχιαρ εν τοδα συ διµενσι�ν λα ιµπορτανχια θυε ηα τενιδο λα

χρισισ δε λοσ βανχοσ προϖινχιαλεσ σοβρε λασ χυεντασ π�βλιχασ δε Μενδοζα, αλ εξπλιχαρ λα µαψορ

παρτε δελ αυµεντο εν λασ οβλιγαχιονεσ δε λα προϖινχια. 
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Χονοχερ λοσ γαστοσ ψ ρεχυρσοσ δε Μενδοζα εσ χρυχιαλ παρα εντενδερ λασ ρεσπονσαβιλιδα−

δεσ δελ γοβιερνο προϖινχιαλ. Υνα διµενσι�ν διστιντα εσ εστυδιαρ λα µανερα εν θυε σε χαλχυλαν ψ

διστριβυψεν εσασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ εντρε λοσ διστιντοσ µινιστεριοσ. Ασ�, ελ τεµα χονδυχε α λοσ

προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ, θυε τραταν αχερχα δε χ�µο σε ελαβορα, σε απρυεβα, σε εϕεχυτα ψ σε

χοντρολα ελ πρεσυπυεστο προϖινχιαλ. 

ℵΠορ θυ� σε ασιγν� ταλ µοντο α Εδυχαχι�ν? ℵΧυ�λ εσ ελ ρολ δε λα Λεγισλατυρα µενδοχινα

εν λα διστριβυχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ? ℵΘυι�ν εστ� α χαργο δεσδε ελ Εσταδο δε θυε εν ελ γοβιερνο

νο σε χοµεταν ιλ�χιτοσ? Σον αλγυνασ δε λασ πρεγυντασ θυε ρεσπονδερεµοσ εν εστα σεχχι�ν. Ιν−

δαγαρ χ�µο σε χαλχυλαν λοσ γαστοσ ψ ρεχυρσοσ χοντριβυψε α ηαχερ µ�σ τρανσπαρεντε λα αδµινισ−

τραχι�ν π�βλιχα. Αψυδα ταµβι�ν α ιδεντιφιχαρ �ρεασ δε γεστι�ν οσχυρασ ε ινεφιχιεντεσ θυε πυεδεν

σερ µεϕοραδασ. Εν �λτιµα ινστανχια, αχερχα µ�σ λα φυνχι�ν π�βλιχα αλ χιυδαδανο. 

Contexto de la Economía Mendocina

Marco legal

Λα Χονστιτυχι�ν δε Μενδοζα εσ λα νορµα µ�σ ιµπορταντε δε λα προϖινχια ψ χοντιενε υνα σεριε

δε χλ�υσυλασ ρεφεριδασ αλ πρεσυπυεστο. 

Εν συ αρτ�χυλο 128, ινχισο 14, σε�αλα θυε χορρεσπονδε αλ γοβερναδορ... ∀πρεσενταρ α λα Λεγισλα−

τυρα ελ προψεχτο δε λεψ δε πρεσυπυεστο παρα ελ α�ο σιγυιεντε, αχοµπα�αδο δελ πλαν δε ρεχυρσοσ, ψ δαρ

χυεντα δελ υσο ψ εϕερχιχιο δελ πρεσυπυεστο αντεριορ...∀. Ασιµισµο, ελ αρτ�χυλο 99, ινχισο 3, µενχιονα

θυε... ∀λα Λεγισλατυρα Προϖινχιαλ φιϕα ανυαλµεντε ελ πρεσυπυεστο δε γαστοσ ψ χ�λχυλο δε ρεχυρσοσ, νο πυ−

διενδο αυµενταρ λοσ γαστοσ ορδιναριοσ ψ συελδοσ προψεχταδοσ πορ ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο. Σι �στε νο πρε−

σεντασε ελ προψεχτο δε πρεσυπυεστο εν ελ πεν�λτιµο µεσ δελ περ�οδο ορδιναριο δε σεσιονεσ, χορρεσ−

πονδερ� λα ινιχιατιϖα α λα Λεγισλατυρα, τοµανδο πορ βασε ελ πρεσυπυεστο ϖιγεντε. Σι λα Λεγισλατυρα νο

σανχιοναρε ελ πρεσυπυεστο γενεραλ δε γαστοσ ηαστα ελ 31 δε διχιεµβρε, χοντινυαρ� ελ ϖιγεντε εν

συσ παρτιδασ ορδιναριασ.∀ Εν χονσεχυενχια, αλ ιγυαλ θυε οχυρρε εν λα Ναχι�ν ψ εν λα µαψορ�α δε

λασ προϖινχιασ, ελ Εϕεχυτιϖο εσ ελ ενχαργαδο δε χαλχυλαρ λοσ γαστοσ ψ ρεχυρσοσ δε Μενδοζα.. Εσ−

τοσ �λτιµοσ σε ρεσυµεν εν ελ προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο θυε λυεγο εσ δισχυτιδο ψ απροβα−

δο εν λα λεγισλατυρα προϖινχιαλ.

Los procesos presupuestarios en la provincia de Mendoza



109Ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα

Αδεµ�σ, εξιστε υνα σεριε δε νορµασ θυε ρεγυλαν λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ εν συσ

διφερεντεσ εταπασ. Λα πρινχιπαλ εσ λα Λεψ δε Χονταβιλιδαδ Ν… 3799 (δε 1971, χον µοδιφιχαχιονεσ

ποστεριορεσ), χοµπλεµενταδα πορ λα Λεψ δε Ρεγιστραχι�ν Χονταβλε Νϒ 5806 (σανχιοναδα εν

1991). Ηαψ οτρα λεγισλαχι�ν θυε αφεχτα δε µανερα ινδιρεχτα ελ πρεσυπυεστο. Εν εστε σεντιδο,  σε

δεσταχαν λοσ δεχρετοσ δε ∀Ριτµο δελ Γαστο∀ ψ  λα Λεψ Νϒ6689 (ϕυνιο δε 1999), θυε χρεα ελ Φονδο

δε Εσταβιλιζαχι�ν δε λασ Φινανζασ δε Μενδοζα. 

El Proceso Presupuestario

La elaboración en el Ejecutivo

Ελ γοβερναδορ δεβε ελεϖαρ α λα Λεγισλατυρα ελ προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο α φινεσ δε

σετιεµβρε, δοσ µεσεσ αντεσ δε θυε φιναλιχεν λασ σεσιονεσ ορδιναριασ. Πορ συ παρτε, ελ Μινιστεριο

δε Ηαχιενδα ηαχε υν χρονογραµα δε φορµυλαχι�ν, δονδε σε εσπεχιφιχαν λασ εταπασ χον λασ διφε−

ρεντεσ φεχηασ εν θυε δεβε ιρ ελαβορ�νδοσε ελ προψεχτο δε λεψ. 

Ελ πρεσυπυεστο χοµπρενδε:

∞ Τοδασ λασ �ρεασ δε γοβιερνο δελ νιϖελ:

−χεντραλιζαδο (ινχλυψε λοσ τρεσ ποδερεσ δε Εσταδο, ελ Τριβυναλ δε Χυεντασ ψ λα Φισχαλ�α δελ

Εσταδο), 

− ψ δεσχεντραλιζαδο (ινστιτυτοσ, ηοσπιταλεσ ψ διρεχχιονεσ προϖινχιαλεσ), 

∞ λασ χυεντασ εσπεχιαλεσ (χιερτοσ προγραµασ, ελ σιστεµα δε σεγυριδαδ σοχιαλ), 

∞ ελ Φονδο παρα λα Τρανσφορµαχι�ν ψ ελ Χρεχιµιεντο (ΦΤΧ), 

∞ ελ Φονδο Φιδυχιαριο δε Οβρασ Π�βλιχασ (ΦΦΟΠ), 

∞ οτρασ εντιδαδεσ (χαϕα δε σεγυρο ψ ελ Εντε δε Φονδοσ Ρεσιδυαλεσ (ΕΦΟΡ), εντρε οτροσ). 

Θυεδαν φυερα δε συ �µβιτο:

∞ λοσ οργανισµοσ χονστιτυχιοναλεσ (ελ ∆επαρταµεντο Γενεραλ δε Ιρριγαχι�ν), λασ εµπρεσασ ψ σο−

χιεδαδεσ δελ Εσταδο ψ λασ µυνιχιπαλιδαδεσ. 
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Λα πρεσενταχι�ν δε λοσ γαστοσ σε ηαχε πορ:

∞ φιναλιδαδ (δεστινο εσπεχ�φιχο: εδυχαχι�ν, σαλυδ)

∞ ϕυρισδιχχι�ν (ο ινστιτυχι�ν: µινιστεριοσ ψ ποδερεσ δελ Εσταδο)

∞ οβϕετο δελ γαστο (νατυραλεζα δελ µισµο: περσοναλ, βιενεσ, ετχ.)

∞ χαρ�χτερ εχον�µιχο (ερογαχιονεσ χορριεντεσ ο δε χαπιταλ)

∞ χαρ�χτερ οργανιζατιϖο (νιϖελ δε δεσαγρεγαχι�ν εν λα εστρυχτυρα δε γοβιερνο).

Α συ ϖεζ, λοσ ρεχυρσοσ σε πρεσενταν πορ:

∞ συ οριγεν (προϖινχιαλεσ ο ναχιοναλεσ) 

∞ συ ρυβρο (τιπο δε ρεχυρσο). 

Ταντο λοσ γαστοσ χοµο λοσ ρεχυρσοσ σε χλασιφιχαν εν:

∞ φιγυρατιϖοσ (τρανσφεριδοσ ο προϖενιεντεσ δε οτρο/σ χαραχτερεσ οργανιζατιϖοσ) 

∞ ρεαλεσ (εϕεχυταδοσ πορ ελ προπιο νιϖελ οργανιζατιϖο).

Λα διφερενχια εντρε λασ ερογαχιονεσ ψ λοσ ινγρεσοσ γενερα λα νεχεσιδαδ δε φινανχιαµιεν−

το, δονδε φιγυρα λα αµορτιζαχι�ν δε λα δευδα (παγοσ δε οβλιγαχιονεσ ψ δευδα φλοταντε) ψ ελ φιναν−

χιαµιεντο οβτενιδο (δευδα χοντρα�δα).  

Εν χαδα ϕυρισδιχχι�ν φυνχιονα υνα υνιδαδ δε Σερϖιχιοσ Αδµινιστρατιϖοσ. Εστε οργανισµο

τιενε α συ χαργο λα πρεπαραχι�ν δελ αντεπροψεχτο δε πρεσυπυεστο δε συ �ρεα, εν φυνχι�ν δε λοσ

χ�λχυλοσ δε ρεχυρσοσ ελαβοραδοσ δεσδε Ηαχιενδα. Υν µεσ αντεσ δε σερ ελεϖαδο α λα Λεγισλατυ−

ρα, ελ προψεχτο δε λεψ εσ δισχυτιδο εντρε λοσ διστιντοσ µινιστροσ ψ ελ γοβερναδορ. 

Α παρτιρ δε αθυ�, δε αχυερδο α λασ εστιµαχιονεσ δε ρεχαυδαχι�ν, λα αγενδα π�βλιχα ψ λασ

πριοριδαδεσ πολ�τιχασ δελ γοβιερνο σε δεφινεν λοσ τεχηοσ πρεσυπυεσταριοσ, θυε ινδιχαν ελ µοντο

µ�ξιµο θυε πυεδε γασταρ χαδα ϕυρισδιχχι�ν. 
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La aprobación de la Ley de Presupuesto

Λα Χονστιτυχι�ν προϖινχιαλ σε�αλα θυε ελ προψεχτο δε Λεψ δεβε ινγρεσαρ α λα Λεγισλατυρα

α τραϖ�σ δε λα Χ�µαρα δε ∆ιπυταδοσ. Αλλ�, σε δισχυτε εν λα Χοµισι�ν δε Πρεσυπυεστο ψ Ηαχιεν−

δα, δονδε σε πλαντεαν µοδιφιχαχιονεσ αντεσ δε πασαρ α λα ϖοταχι�ν εν ελ ρεχιντο. Α συ ϖεζ, εν ελ

Σεναδο σε δα ελ µισµο προχεδιµιεντο. Εν γενεραλ σε προδυχεν ποχοσ χαµβιοσ αλ προψεχτο δελ

Εϕεχυτιϖο, ψ σ�λο εν λο ρεφεριδο α λα χοµποσιχι�ν δελ πρεσυπυεστο (λοσ χρ�διτοσ ασιγναδοσ α χαδα

�ρεα) ψ νο ασ� εν ελ νιϖελ δελ µισµο (ελ µοντο τοταλ).1 Αντεσ δε φιν δε α�ο σε σανχιονα λα Λεψ δε

Πρεσυπυεστο, θυε εσ δεϖυελτα αλ Εϕεχυτιϖο παρα συ προµυλγαχι�ν. Σι �στε οβσερϖα αλγυνα παρτε

δε λα νορµα, λα Λεγισλατυρα πυεδε ινσιστιρ εν συ σανχι�ν χον ελ ϖοτο δε δοσ τερχιοσ δε λοσ µιεµ−

βροσ πρεσεντεσ.2

La ejecución presupuestaria

Αλ χοµενζαρ ελ α�ο φισχαλ (χοινχιδε χον ελ α�ο χαλενδαριο) σε εµπιεζα α απλιχαρ ελ ∀πλαν

δε γαστοσ ψ ρεχυρσοσ∀ θυε ρεπρεσεντα ελ πρεσυπυεστο. Λα  αυτοριζαχι�ν δε λοσ χρ�διτοσ, ο παρτι−

δασ δε γαστο, σε ηαχε α τραϖ�σ δε υν δεχρετο δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο, ινσταδο α προπυεστα δελ Μι−

νιστεριο δε Ηαχιενδα ψ απλιχαδο πορ λα Συβσεχρεταρ�α δε Ηαχιενδα. Εν ελ µισµο πυεδε ιρ χοντε−

νιδο ελ ριτµο δε εϕεχυχι�ν (ο ινστρυµενταρσε εν φορµα σεπαραδα) δε αχυερδο λα προψεχχι�ν δε

χαϕα, ηεχηα πορ λα Τεσορερ�α Γενεραλ δε λα Προϖινχια.3

Ταµβι�ν δεπενδιεντε δελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα, λα Χονταδυρ�α Γενεραλ σε ενχαργα δε

αδµινιστραρ ελ σιστεµα δε ρεγιστρο δελ γαστο, δεϕανδο χεντραλιζαδα λα ινφορµαχι�ν δε εϕεχυχι�νεϕε−

χυχι�ν δελ πρεσυπυεστο.4 Εστα �λτιµα φυνχι�ν εσ µυψ ιµπορταντε, ψα θυε λοσ διστιντοσ ∀µοµεντοσ∀

δε λα χονταβιλιδαδ ϖαν εσταβλεχιενδο λασ ερογαχιονεσ θυε εφεχτιϖαµεντε σε ρεαλιζαν. Ηαψ χινχο

∀µοµεντοσ∀ χονταβλεσ: πρεϖεντιϖο, χοµπροµισο, δεϖενγαδο, λιθυιδαδο ψ παγαδο. 

− Πρεϖεντιϖο σιγνιφιχα θυε υνα πορχι�ν δελ πρεσυπυεστο πυεδε λλεγαρ α τενερ υνα φιναλιδαδ δετερ−

µιναδα. Εσ υνα ινστανχια οριεντατιϖα, θυε σιρϖε παρα λλεϖαρ υνα εστιµαχι�ν δε λοσ γαστοσ θυε σε

τιενε πλανεαδο ρεαλιζαρ.

1 Χοµο σε σε�αλ� εν ελ σεγυνδο π�ρραφο, σε δεβε αλ µανδατο χονστιτυχιοναλ δε θυε λα Λεγισλατυρα νο πυεδα αυµενταρ λοσ γαστοσ
πορ ενχιµα δε λο θυε ενϖι� ελ Εϕεχυτιϖο.
2 Ελ προχεσο δε απροβαχι�ν δε λα λεψ δε πρεσυπυεστο σε ενχυεντρα εσπεχιφιχαδο εν ελ αρτ�χυλο 102 δε λα Χονστιτυχι�ν δε Μενδοζα.
3 Λο ηαχε α τραϖ�σ δελ σιστεµα δε χυοτασ, θυε ασιγνα α χαδα ϕυρισδιχχι�ν σ�λο υνα φραχχι�ν δελ χρ�διτο πρεσυπυεσταδο, δε αχυερδο
α  λα εϖολυχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ.
4 Λα Τεσορερ�α ψ λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δε λα προϖινχια τιενεν αµβασ ρανγο χονστιτυχιοναλ, ψ συ τιτυλαρ εσ νοµβραδο πορ ελ γοβερ−
ναδορ δε λα προϖινχια χον αχυερδο δελ Σεναδο. 
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− Ηαψ υν µοντο χοµπροµετιδο χυανδο ελ Εσταδο ασυµε υν χοµπροµισο δε παγο. Πορ εϕεµπλο,

σε χοντρατα υν πρεσταδορ δε σερϖιχιο ψ σε λε ασεγυρα υνα χιερτα συµα. 

− Υνα ϖεζ εµιτιδα λα ορδεν δε χοµπρα, σε πρεστα ελ σερϖιχιο, ψ χονχλυιδο ελ µισµο (ο α φιν δε

µεσ) λα φιρµα πρεσταδορα πρεσεντα λα φαχτυρα. Εσε εσ ελ µοµεντο δελ δεϖενγαδο, θυε χονσιστε

εν τοµαρ ρεγιστρο χονταβλε δε λα χαντιδαδ θυε σε δεβε αβοναρ. Εν εστα ινστανχια σε αφεχτα διρεχ−

ταµεντε ελ πρεσυπυεστο, ψα θυε ελ µοντο εσταβλεχιδο σε ασιγνα παρα λα ταρεα εν χυεστι�ν, νο πυ−

διενδο υτιλιζαρσε παρα οτρο φιν. 

− Ελ λιθυιδαδο εσ υνα ινστανχια δε χοντρολ ιντερνο, πρεϖια αλ παγο εφεχτιϖο.    

− Φιναλµεντε, παγαδο εσ χυανδο εφεχτιϖαµεντε σε αβονα λα φαχτυρα.  

Χαδα υνο δε εστοσ µοµεντοσ εξπρεσα λα σιτυαχι�ν εν θυε σε ενχυεντρα υνα δεχισι�ν σο−

βρε υν γαστο. Ασ�, χον λα πριµερα εταπα σε λε ασιγνα πριοριδαδ, αυνθυε πυεδε σερ ρετροτρα�δο. Χον

λα σεγυνδα θυεδα ελ Εσταδο χοµπροµετιδο λεγαλµεντε, νο οβσταντε πυεδε λογραρσε συ ποστερ−

γαχι�ν εν φορµα ονεροσα.  Χον λα τερχερα εξιστε λα οβλιγαχι�ν δε παγο.  Λα χυαρτα εσ δε χοντρολ

ψ µανεϕο ιντερνο. Ψ, λα θυιντα σιρϖε φυνδαµενταλµεντε αλ µανεϕο δε χαϕα. Σιν εµβαργο, δε αχυερ−

δο  λα Λεψ δε Χονταβιλιδαδ εξιστεν γαστοσ δενοµιναδοσ ∀περµανεντεσ∀ θυε τιενεν πριοριδαδ πρε−

συπυεσταρια ψ νο πυεδεν σερ ρεχορταδοσ. Εστοσ ινχλυψεν λασ ερογαχιονεσ εν περσοναλ, λασ τρανσ−

φερενχιασ α λοσ µυνιχιπιοσ ψ λοσ σερϖιχιοσ δε δευδα. 

Ελ πρεσυπυεστο εσπεχιφιχα εν πρινχιπιο τοδο λοσ γαστοσ θυε ηαρ� ελ γοβιερνο δυραντε ελ

α�ο.Ελ Εϕεχυτιϖο πυεδε ηαχερ ερογαχιονεσ νο πρεσυπυεσταριασ χον λα οβλιγαχι�ν δε δαρ χυεντα

εν ελ µισµο αχτο  α λα Λεγισλατυρα. Εστασ σον: παρα ελ χυµπλιµιεντο δε λασ λεψεσ ελεχτοραλεσ; πα−

ρα λασ σεντενχιασ ϕυδιχιαλεσ φιρµεσ; εν χασοσ δε επιδεµιασ, ινυνδαχιονεσ ψ οτροσ αχοντεχιµιεν−

τοσ ιµπρεϖιστοσ θυε ηαγαν ινδισπενσαβλε λα αχχι�ν ινµεδιατα δελ γοβιερνο.5

Τοδοσ λοσ γαστοσ ψ λοσ ρεχυρσοσ σε ρεσυµεν εν λα χυεντα γενεραλ δελ εϕερχιχιο. Λα µισ−

µα  δεβε φορµυλαρσε αντεσ δελ 30 δε ϕυνιο δελ α�ο ποστεριορ αλ θυε σε αναλιζα. Χοντιενε λα εϕε−

χυχι�ν πρεσυπυεσταρια ψ συ χοµπαραχι�ν χον λα Λεψ ταλ χυαλ φυε απροβαδα.

5 Αρτ�χυλο 8  δε λα Λεψ δε Χονταβιλιδαδ. 
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6 Λασ φυνχιονεσ δε χοντρολ ιντερνο δε λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δε λα προϖινχια σε δεταλλαν εν λοσ αρτ�χυλοσ 60 α 62 δε λα Λεψ δε Χον−

ταβιλιδαδ.
7 Αρτ�χυλο 182 δε λα Χονστιτυχι�ν δε Μενδοζα
8 1− Ηαβερ ναχιδο εν τερριτοριο αργεντινο ο σερ ηιϕο δε παδρεσ νατιϖοσ, ηαβιενδο οπταδο πορ λα χιυδαδαν�α δε συσ παδρεσ, σι ηυβιε−
ρε ναχιδο εν τερριτοριο εξτρανϕερο. 2− Ηαβερ χυµπλιδο 30 α�οσ δε εδαδ ψ νο τενερ µ�σ δε 70. 3− Σερ αβογαδα χον τ�τυλο δε υνιϖερσι−
δαδ ναχιοναλ ψ χον 10 α�οσ δε εϕερχιχιο δε λα προφεσι�ν υ 8 δε µαγιστρατυρα.
9 Λοσ αρτ�χυλοσ 177…  α 180… δε λα Χονστιτυχι�ν Προϖινχιαλ τραταν σοβρε λα φιγυρα δε Φισχαλ δε Εσταδο.

Control de las cuentas públicas

Εσ φυνδαµενταλ εν ελ Εσταδο υν αδεχυαδο σιστεµα δε αυδιτορ�α θυε χοντρολε λα γεστι�ν

π�βλιχα εν δοσ ασπεχτοσ χρυχιαλεσ: τρανσπαρενχια αδµινιστρατιϖα ψ εϖαλυαχι�ν δε λα εφιχιενχια εν

λα ασιγναχι�ν δε λοσ ρεχυρσοσ. Ελ πριµερ πυντο εστ� ρελαχιοναδο χον ελ ∀χοντρολ δε λεγαλιδαδ∀, ψ

χονσιστε εν ϖεριφιχαρ θυε σε χυµπλε χον λοσ προχεδιµιεντοσ φορµαλεσ ψ νο σε ινχυρρε εν δεσϖ�οσ

νι αχτοσ δε χορρυπχι�ν. Πορ συ παρτε, λα εϖαλυαχι�ν δε λα εφιχιενχια χονσιστε εν δετερµιναρ σι σε

αλχανζαρον λοσ οβϕετιϖοσ δε λοσ προγραµασ, ψ α παρτιρ δε συσ ρεσυλταδοσ µεϕοραρ συ δισε�ο ε ιµ−

πλεµενταχι�ν. Εστα ινστανχια σε δενοµινα ∀χοντρολ δε γεστι�ν∀. 

Εν Μενδοζα εξιστεν δοσ αγενχιασ εσταταλεσ θυε ασυµεν ελ χοντρολ δε λεγαλιδαδ: λα Χον−

ταδυρ�α Γενεραλ ψ ελ Τριβυναλ δε Χυεντασ. ∆εντρο δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο, ψ α λο λαργο δε τοδο ελ χι−

χλο πρεσυπυεσταριο, λα ρεσπονσαβλε εσ λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δε λα προϖινχια.6 Εστε οργανισµο

εϕερχε ελ χοντρολ ιντερνο δε λα γεστι�ν εχον�µιχο−φινανχιερα δε λα αδµινιστραχι�ν χεντραλ ψ εντι−

δαδεσ δεσχεντραλιζαδασ. 

Ελ Τριβυναλ δε Χυεντασ, δε ρανγο χονστιτυχιοναλ, εϕερχε ελ χοντρολ εξτερνο δε λα εϕεχυχι�ν

πρεσυπυεσταρια. Αλ µισµο δεβεν ρενδιρ χυεντασ τοδοσ λοσ ποδερεσ π�βλιχοσ θυε αδµινιστρεν χαυ−

δαλεσ δε λα προϖινχια 7 (εστο ινχλυψε α λα τοταλιδαδ δε λασ ρεπαρτιχιονεσ προϖινχιαλεσ ψ λασ 

µυνιχιπαλιδαδεσ). Λα Χονταδυρ�α Γενεραλ εσ συ πρινχιπαλ φυεντε δε ινφορµαχι�ν, αυνθυε ταµβι�ν

πυεδε ρεαλιζαρ αυδιτορ�ασ ψ σολιχιταρ ρεπορτεσ δε χυαλθυιερ ρεπαρτιχι�ν π�βλιχα χυανδο λο χονσιδε−

ρε χονϖενιεντε. Πορ συ παρτε, ελ Ποδερ Λεγισλατιϖο ψ ελ ϑυδιχιαλ λε ελεϖαν διρεχταµεντε λοσ ινφορ−

µεσ σοβρε συ φυνχιοναµιεντο. Ελ πρεσιδεντε δελ χυερπο εσ νοµβραδο πορ ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο χον

αχυερδο δελ Σεναδο, ψ δεβε ρευνιρ λασ µισµασ χαραχτερ�στιχασ θυε σε ρεθυιερεν παρα σερ µιεµ−

βρο δε λα Χορτε Συπρεµα.8 Συσ αχτιϖιδαδεσ εστ�ν ρεσπαλδαδασ πορ οτρα ινστιτυχι�ν προϖινχιαλ, ελ

Φισχαλ δε Εσταδο, χυψο µανδατο χονστιτυχιοναλ εσ... ∀δεφενδερ ελ πατριµονιο δελ φισχο, σερ παρτε

λεγ�τιµα εν λοσ ϕυιχιοσ χοντενχιοσοαδµινιστρατιϖοσ ψ εν τοδοσ αθυελλοσ εν θυε σε αφεχτεν ιντερε−

σεσ δελ Εσταδο.∀ Αδεµ�σ, αχτ�α χοµο ασεσορ δελ Τριβυναλ δε Χυεντασ εν λοσ προχεσοσ θυε ιν−

ϖολυχρεν α λασ ρεπαρτιχιονεσ δεπενδιεντεσ δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο.9 
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Α χοντινυαχι�ν σε πρεσεντα υνα ταβλα θυε ρεσυµε λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ

εν Μενδοζα.
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Presupuestos de los años 1999 y 2000

El presupuesto de 1999

Ελ Προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο προϖινχιαλ δε 1999 σε πρεσεντ� α λα Λεγισλατυρα εν

οχτυβρε δε 1998. Εν αθυελλα φεχηα σε χρε�α θυε  λα εχονοµ�α µενδοχινα, ψ εν χονσεχυεν−

χια, λα ρεχαυδαχι�ν τριβυταρια, ιβα α χρεχερ εν ελ α�ο  εντραντε. Σιν  εµβαργο, λα δεϖαλυαχι�ν  

βρασιλε�α δε ενερο δε 1999 γενερ� υνα χοντραχχι�ν δε λα αχτιϖιδαδ εν τοδο ελ πα�σ, αφεχτανδο

σεϖεραµεντε λοσ ρεχυρσοσ τριβυταριοσ. Πορ εστα ραζ�ν, εν εσε µισµο α�ο, ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο εµι−

τι� δοσ δεχρετοσ: ελ Νϒ 275 δελ 15 δε φεβρερο, δενοµιναδο ∀Ριτµο δελ Γαστο∀, ψ ελ  Νϒ 531 ελ 31

δε µαρζο δελ µισµο α�ο. Εστε �λτιµο, ρεδυχε εν ποχο µ�σ δε ∃52 µιλλονεσ ελ πρεσυπυεστο δε

γαστοσ δε λα προϖινχια. Πορ συ παρτε, ελ δεχρετο δελ ∀Ριτµο δελ Γαστο∀ λιµιτα λοσ χρ�διτοσ πρεσυ−

πυεσταριοσ θυε πυεδεν αφεχταρσε δε µανερα πρεϖεντιϖα µενσυαλµεντε πορ ϕυρισδιχχι�ν. ∆ε εσ−

τα ρεστριχχι�ν ελ γοβιερνο εξχεπτυ� λασ σιγυιεντεσ φυνχιονεσ: Περσοναλ, Ιντερεσεσ ψ Γαστοσ δε λα

∆ευδα, Αµορτιζαχι�ν δελ χαπιταλ δε λα δευδα ψ λασ ∀Τρανσφερενχιασ∀, θυε δεβαν σερ εϕεχυταδασ

εν ϖιρτυδ δε δισποσιχιονεσ λεγαλεσ ϖιγεντεσ. Εν ελ χοντεξτο δελ ελεϖαδο ενδευδαµιεντο δε λα προ−

ϖινχια, αµβοσ δεχρετοσ πριοριζαν ελ εθυιλιβριο πρεσυπυεσταριο, χον ελ χοστο δε νο ποδερ χυµπλιρ

χον ελ αλχανχε πρεϖιστο εν λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο. 

El Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas (FEF)

Εν ϕυνιο δε 1999 σε απροβ� λα Λεψ Προϖινχιαλ Νϒ 6689, θυε χρεα ελ Φονδο δε Εσταβιλιζα−

χι�ν δε λασ Φινανζασ Π�βλιχασ (ΦΕΦ).  Εστε �λτιµο εσ υνα ∀χαϕα δε αηορρο∀ θυε ελ γοβιερνο δε

Μενδοζα αβρι� εν ελ Βανχο Ναχι�ν, δονδε δεποσιτα φονδοσ ηαστα αλχανζαρ ∃60 µιλλονεσ.  Εστε

δινερο συργε δε λα απλιχαχι�ν δε υν πλαν δε φαχιλιδαδεσ δε παγο (µορατοριασ παρα ρεφινανχιαρ δευ−

δασ ιµποσιτιϖασ χον λα προϖινχια) ψ δελ εξχεδεντε δε ρεχαυδαχι�ν θυε σε προδυζχα εν α�οσ δε

χρεχιµιεντο εχον�µιχο.10 ∆ε εστα µανερα,  σε λο υτιλιζα εν �ποχα δε ∀...σιγνιφιχατιϖα δισµινυχι�ν

εν λοσ ρεχυρσοσ χορριεντεσ ορδιναριοσ χον ρελαχι�ν α λα τενδενχια ηιστ�ριχα...∀.11 Ελ Ποδερ Εϕεχυ−

τιϖο πυεδε εξτραερ ηαστα 50 % δε λοσ ρεχυρσοσ δελ ΦΕΦ ψα θυε παρα µοντοσ συπεριορεσ δεβε χον−

ταρ χον αυτοριζαχι�ν δε λα Λεγισλατυρα. 

10 Λα Λεψ σε�αλα εν συ αρτ�χυλο 3…, ινχισο β) Ελ Φονδο σε χονστιτυιρ� χον ελ εξχεδεντε δε λοσ ρεχυρσοσ χορριεντεσ, λιβρε δε αφεχτα−
χι�ν εσπεχ�φιχα, εσπεραδο παρα ελ α�ο εν χυρσο πορ σοβρε λα τενδενχια ηιστ�ριχα δε λο εφεχτιϖαµεντε ρεχαυδαδο εν λοσ �λτιµοσ τρεσ
α�οσ ηαστα αλχανζαρ υν µ�ξιµο δελ 6% δε λοσ ρεχυρσοσ χορριεντεσ ορδιναριοσ δελ εϕερχιχιο, νετο δε χοπαρτιχιπαχι�ν α Μυνιχιπιοσ.
11 Αρτ�χυλο 5 δε λα Λεψ δε χρεαχι�ν δελ ΦΕΦ.
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Παρα χοµπρενδερ θυ� σιγνιφιχα ελ ΦΕΦ παρα Μενδοζα, εσ νεχεσαριο εξπλιχαρ χιερτοσ χον−

χεπτοσ. Λα αχτιϖιδαδ προδυχτιϖα δε υν πα�σ ο υνα προϖινχια πρεσεντα ∀χιχλοσ εχον�µιχοσ∀ θυε σε

δεφινεν χοµο ∀... µοϖιµιεντοσ σιµυλτ�νεοσ µ�σ ο µενοσ ρεγυλαρεσ δε λα προδυχχι�ν, ελ δεσεµ−

πλεο ψ οτρασ ϖαριαβλεσ εχον�µιχασ εν ρελαχι�ν χον συ τενδενχια...∀. 12 Εστα �λτιµα εσ ελ νιϖελ θυε

ηυβιεραν αλχανζαδο εσασ ϖαριαβλεσ δε ηαβερ χρεχιδο δε µανερα ρεγυλαρ. Αλρεδεδορ δε λα µισµα

σε δεσπλαζα ελ χιχλο, θυε εν ελ χασο δελ Προδυχτο Βρυτο Ιντερνο (ΠΒΙ)13 δε υν πα�σ −Προδυχτο Βρυ−

το Γεογρ�φιχο (ΠΒΓ), παρα Μενδοζα− πρεσεντα περ�οδοσ δε εξπανσι�ν ψ δε ρεχεσι�ν. Ελ γαστο

π�βλιχο προϖινχιαλ εσ υνα ϖαριαβλε εχον�µιχα θυε ταµβι�ν πρεσεντα χιχλοσ δε χρεχιµιεντο ψ χον−

τραχχι�ν. Εν εσε σεντιδο, σι συ χοµπορταµιεντο αχοµπα�α αλ ΠΒΓ (ελ γαστο αυµεντα χυανδο

χρεχε λα προδυχχι�ν, ψ ϖιχεϖερσα), σε διχε θυε λασ ερογαχιονεσ τιενεν υν χαρ�χτερ προχ�χλιχο; εσ

δεχιρ θυε σιγυεν ελ χιχλο δε λα εχονοµ�α. Σι σε δα ελ φεν�µενο ινϖερσο σε δενοµινα χοντραχ�−

χλιχο.

Εξιστεν φυερτεσ αργυµεντοσ εχον�µιχοσ α φαϖορ δε υνα πολ�τιχα φισχαλ θυε εστιµυλε συπε−

ρ�ϖιτσ δυραντε λασ εξπανσιονεσ παρα ποδερ φινανχιαρ δ�φιχιτσ εν λασ χοντραχχιονεσ.  Ασ�,  σε αηο−

ρραν ρεχυρσοσ δυραντε ελ αυγε παρα γασταρλοσ λυεγο εν �ποχα δε χοντραχχι�ν εχον�µιχα. Ασιµισ−

µο, σε αµορτιγυαν λοσ εφεχτοσ νοχιϖοσ θυε τιενε λα ρεχεσι�ν σοβρε λα σοχιεδαδ εν τ�ρµινοσ δε

δεσεµπλεο, ποβρεζα ψ µαργιναχι�ν. Υν γαστο προχ�χλιχο, εν χαµβιο, ηαχε θυε ελ Εσταδο σε θυε−

δε σιν φονδοσ παρα χυβριρ δε µανερα εφιχαζ λασ νεχεσιδαδεσ β�σιχασ δε λα ποβλαχι�ν εν ελ µο−

µεντο εν θυε �στα µ�σ λο δεµανδα; εσ δεχιρ, χυανδο ηαψ χοντραχχι�ν εχον�µιχα.  

Ελ γρ�φιχο Ι µυεστρα ελ γαστο π�βλιχο χορριεντε δε λα προϖινχια δε Μενδοζα εντρε 1983 ψ

1999. Αλλ� σε πυεδε ϖερ θυε λασ ερογαχιονεσ τιενεν υν χοµπορταµιεντο µαρχαδαµεντε προχ�χλι−

χο. Χρεχεν εν λοσ περ�οδοσ δε ρεαχτιϖαχι�ν (1986, 1991−1994, 1996−1998) ψ χαεν ο περµανε−

χεν εσταβλεσ (γενερανδο ενδευδαµιεντο) εν λοσ α�οσ δε ρεχεσι�ν (1987−1990, 1995 ψ 1999). 14

12 Φισχηερ ψ ∆ορνβυσχη (1986).
13 Ελ ΠΒΙ εσ ελ ϖαλορ δε λοσ βιενεσ ψ σερϖιχιοσ φιναλεσ προδυχιδοσ εν υν πα�σ δυραντε υν α�ο.
14 Χον δατοσ δελ Χονσεϕο Φεδεραλ δε Ινϖερσιον παρα ελ ΠΒΓ παρα εσε περ�οδο εσ δε 0,93 (δονδε 1 ινδιχα αλτα χορρελαχι�ν ψ γαστο
προχ�χλιχο, ψ −1 σε�αλα αλτα χορρελαχι�ν νεγατιϖα ψ γαστο χοντραχ�χλιχο).



117Ινφορµε σοβρε ελ Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα

Ελ Φονδο δε Εσταβιλιζαχι�ν δε λασ Φινανζασ Π�βλιχασ βυσχα ενµενδαρ ελ χαρ�χτερ

προχ�χλιχο δελ γαστο ηαχιενδο θυε λα προϖινχια αηορρε εν �ποχα δε εξπανσι�ν, ψ δ�νδολε υνα

φυεντε δε ρεχυρσοσ παρα λασ ρεχεσιονεσ θυε νο σιγνιφιχα ενδευδαµιεντο.

El presupuesto del año 2000

Αυνθυε ελ προχεσο λεγαλ δε απροβαχι�ν δελ πρεσυπυεστο εν λα Λεγισλατυρα σε χυµπλε εν

τιεµπο ψ φορµα δεσδε 1991, λα τρανσιχι�ν πολ�τιχα δε λοσ �λτιµοσ µεσεσ ηιζο θυε σε ρετρασαρα λα

σανχι�ν δε λα Λεψ δε 2000. Λα αδµινιστραχι�ν σαλιεντε πρεπαρ� λοσ πρινχιπαλεσ λινεαµιεντοσ δελ

Προψεχτο δε Λεψ περο �στε φυε πρεσενταδο πορ ελ γοβιερνο εντραντε ελ 30 δε διχιεµβρε δε 1999. Ελ

07 ψ 11 δε ενερο δελ χορριεντε α�ο φυε απροβαδο πορ λα Χ�µαρα δε ∆ιπυταδοσ ψ ελ Σεναδο,

ρεσπεχτιϖαµεντε.
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Λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ τιενεν υνα ινφλυενχια χρυχιαλ εν λα ασιγναχι�ν δε λοσ ρεχυρ−

σοσ π�βλιχοσ ψ ελ δεσεµπε�ο δε λοσ φυνχιοναριοσ. Εν εστε απαρταδο λοσ εστυδιαρεµοσ χον υνα

ϖισι�ν µ�σ αναλ�τιχα, ιδεντιφιχανδο χιερτοσ ασπεχτοσ α µεϕοραρ εν λα αδµινιστραχι�ν φινανχιερα δε

λα προϖινχια. 

La necesidad de una Ley de Administración Financiera provincial

∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα λεγαλ, α διφερενχια δε λα Ναχι�ν ψ οτρασ προϖινχιασ, εν Μενδοζα

νο σε ηα απροβαδο υνα Λεψ δε Αδµινιστραχι�ν Φινανχιερα (ΛΑΦ) θυε µοδερνιχε ελ σιστεµα πρε−

συπυεσταριο.15 Α παρτιρ δε λα εσταβιλιζαχι�ν δε λα εχονοµ�α, ποστεριορ α λα Λεψ δε Χονϖερτιβιλιδαδ

δε 1991, ελ πρεσυπυεστο ηα ϖυελτο α χοβραρ ρελεϖανχια εν τοδο ελ πα�σ χοµο ορδεναδορ δε λασ

χυεντασ π�βλιχασ. Εν χονσεχυενχια, σε ρεπλαντε� λα νορµατιϖα ρελαχιοναδα χον ελ µισµο παρα

αδεχυαρλα α λασ εξιγενχιασ δε υν Εσταδο µοδερνο. Λα Ναχι�ν ινιχι� λα ρεφορµα χον λα σανχι�ν

δε λα Λεψ Νϒ24.156 δε Αδµινιστραχι�ν Φινανχιερα εν 1992 ψ ονχε προϖινχιασ σανχιοναρον δεσδε

εντονχεσ λεψεσ σιµιλαρεσ. Εν Μενδοζα σε ηαν ρεγιστραδο αϖανχεσ ταντο εν ελ πλανο λεγαλ χοµο

εν λοσ προχεδιµιεντοσ δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο (δε λοσ θυε σε δα χυεντα εν ελ βοξ χοντιγυο). Λα νε−

χεσιδαδ δε ρεδαχταρ υνα ΛΑΦ α νιϖελ προϖινχιαλ χονστιτυψε υνα εξχελεντε οπορτυνιδαδ παρα χον−

τινυαρ λα ρεφορµα φινανχιερα, ψ αταχαρ υνα σεριε δε δεφιχιενχιασ εν λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ.

Temas en la agenda de presupuesto y propuestas de solución

Εν ελ Εϕεχυτιϖο ψ ελ Λεγισλατιϖο νο ηαψ υνα δισχυσι�ν συφιχιεντεµεντε π�βλιχα ψ εξπλ�χιτα

δε λασ πριοριδαδεσ εν λασ ασιγναχιονεσ δε γαστο εν λα εταπα δε ελαβοραχι�ν. Βρινδαρ µαψορ διφυ−

σι�ν α εστασ ινστανχιασ χοντριβυιρ�α α αχερχαρ λοσ τεµασ δε λα Αγενδα Π�βλιχα α λα γεντε. 

Ασιµισµο, αλ µοµεντο δε ρεχορταρ παρτιδασ νο ηαψ υν µεχανισµο ινστιτυχιοναλ τρανσπα−

ρεντε θυε περµιτα πριοριζαρ δετερµιναδοσ σεχτορεσ ο προγραµασ (φυερα δε λοσ χοµπονεντεσ µ�σ

∀ρ�γιδοσ∀ δελ γαστο: περσοναλ, δευδα, τρανσφερενχιασ α µυνιχιπιοσ ψ χολεγιοσ πριϖαδοσ). 

Ελ Χονγρεσο τιενε ποχο τιεµπο παρα αναλιζαρ ελ προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο, ψ χα−

ρεχε δε περσοναλ τ�χνιχο παρα εστυδιαρλο. Εν εσε σεντιδο, δεβιδο α θυε λα µισµα Χονστιτυχι�ν 

El Ciclo Presupuestario

15 Εν οχτυβρε δε 1997 ελ Εϕεχυτιϖο πρεσεντ� α λα Λεγισλατυρα υνα Λεψ δε Αδµινιστραχι�ν Φινανχιερα βασαδα εν λα ϖιγεντε εν λα
Ναχι�ν, θυε νο φυε απροβαδα.
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πρεϖ� λοσ τιεµποσ πρεσυπυεσταριοσ, πυεδε χονφορµαρσε υνα Χοµισι�ν Βιχαµεραλ εν λα Λεγισλα−

τυρα θυε αγιλιχε ελ δεβατε παρλαµενταριο. Λα αυσενχια δε χαπαχιδαδ τ�χνιχα πυεδε χυβριρσε α τρα−

ϖ�σ δε υνα Οφιχινα δε Πρεσυπυεστο εν ελ Χονγρεσο, χονφορµαδα πορ εξπερτοσ θυε ασεσορεν α

λοσ λεγισλαδορεσ εν λα δισχυσι�ν.16

Αχτυαλµεντε ελ πρεσυπυεστο νο χυβρε τοδο ελ εσπεχτρο δελ σεχτορ π�βλιχο προϖινχιαλ. Εν

εσε σεντιδο, δεβερ�α:

− ινχλυιρσε υν αδεχυαδο τραταµιεντο δε λοσ γαστοσ πλυριανυαλεσ. Εστοσ �λτιµοσ, νο εστ�ν χοντεµ−

πλαδοσ αχτυαλµεντε, ψ ποσιβιλιταν υν µεϕορ χοντρολ ψ σεγυιµιεντο δε λασ ερογαχιονεσ (παρτιχυλαρ−

µεντε δε λα ινϖερσι�ν π�βλιχα),

−χρεαρ παρτιδασ εσπεχ�φιχασ παρα χυβριρ αϖαλεσ ψ γαραντ�ασ χα�δασ, ασ� χοµο ϕυιχιοσ χοντρα ελ Εσ−

ταδο,

− εϖιταρ θυε εξισταν γαστοσ εξτρα πρεσυπυεσταριοσ, 

− χοντρολαρ ελ χυµπλιµιεντο δε λα νορµατιϖα χονταβλε ψ γενεραρ τοδα λα λεγισλαχι�ν νεχεσαρια πα−

ρα εϖιταρ λα αχυµυλαχι�ν α�ο α α�ο δε υνα δευδα φλοταντε ταν αβυλταδα, θυε πονε α�ν µ�σ ρεσ−

τριχχιονεσ α λασ ψα ρ�γιδασ χυεντασ π�βλιχασ.17

− Αδεµ�σ, εσ µυψ ιµπορταντε τενερ υνα δεφινιχι�ν χλαρα ψ υνιϖερσαλ δελ πρεσυπυεστο. Εν παρτιχυ−

λαρ, ινχλυιρ εν συ τοταλιδαδ λοσ φονδοσ προϖινχιαλεσ ψ µεϕοραρ ελ χοντρολ χονταβλε σοβρε λοσ οργανισ−

µοσ δεσχεντραλιζαδοσ ψ λασ χυεντασ εσπεχιαλεσ.

Ελ �µβιτο εν ελ θυε θυιζ�σ µ�σ σε πυεδε µεϕοραρ εσ εν ελ χοντρολ δε γεστι�ν. Λοσ οργα−

νισµοσ αχτυαλεσ σ�λο τιενεν ελ µανδατο δε εϕερχερ χοντρολ δε λεγαλιδαδ. Πορ συ παρτε, λοσ µιεµ−

βροσ δελ Τριβυναλ δε Χυεντασ ψ λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δεβεν σερ πορ λεψ χονταδορεσ ψ/ο αβογα−

δοσ, λο θυε ιµπιδε ελ νοµβραµιεντο δε περσοναλ προϖενιεντε δε προφεσιονεσ χον µαψορ

εντρεναµιεντο παρα ελ αν�λισισ. Ελ χοντρολ δε γεστι�ν εσ χρυχιαλ παρα λα προϖινχια δε Μενδοζα, ψα

θυε ϕυντο α λα πρεσυπυεσταχι�ν πορ προγραµασ, εσ λο θυε περµιτε εϖαλυαρ λοσ ρεθυισιτοσ δε ρεχυρ−

σοσ, ψ υνιρλοσ χον λοσ ρεσυλταδοσ. Παρα ελλο ηαψ θυε ρετοµαρ λα πρ�χτιχα δε γενεραρ ινφορµαχι�ν

δε περφορµανχε, φυνδαµενταλ παρα λα εϖαλυαχι�ν. Ασ�, σε βυσχα θυε λοσ αδµινιστραδορεσ π�βλι−

χοσ νο σε πρεοχυπεν πορ ϖερ χυ�ντο ρεχιβεν, σινο πορ µεϕοραρ ελ υσο θυε λε δαν α λο θυε ρεχι−

βεν. Εστο �λτιµο σε πυεδε λογραρ πρεµιανδο χον µαψορεσ ρεχυρσοσ α λοσ θυε χυµπλεν χον λοσ

οβϕετιϖοσ. Πορ λο ταντο, παρα λογραρ υν Εσταδο µ�σ εφιχιεντε ψ πρ�ξιµο α λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ

χιυδαδανοσ, λοσ �ργανοσ χονστιτυχιοναλεσ δε χοντρολ δεβεν ινχορποραρ εστασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ,

ηαχερ π�βλιχοσ συσ ινφορµεσ, ψ µαντενερ περµανεντεµεντε αχτυαλιζαδο αλ γοβερναδορ.    

16 Εσα ινιχιατιϖα σε ιµπλεµεντ� α νιϖελ ναχιοναλ εν Εσταδοσ Υνιδοσ α τραϖ�σ δε λα Χονγρεσσιοναλ Βυδγετ Οφφιχε (ΧΒΟ).
17 Λοσ προβλεµασ εν λα χονταβιλιδαδ δε λα προϖινχια ψα ηαν σιδο µενχιοναδοσ εν λα σεχχι�ν ρεφεριδα α λα δευδα προϖινχιαλ. ςερ ελ
τραβαϕο αλ ρεσπεχτο δε ϑοργε Βαλδριχη (ΧΕΜ, 1997).
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Τοδο προχεσο θυε ινϖολυχρε οπεραχιονεσ συσχεπτιβλεσ δε τραδυχιρσε εν µοϖιµιεντοσ δε

χαρ�χτερ πεχυνιαριο σε χονστιτυψε εν υν χονϕυντο δε αχτιϖιδαδεσ θυε γεστιοναν φονδοσ (δινε−

ραριοσ ο νο). ∆ε εστα µανερα, παρα λα δετερµιναχι�ν δε ρεσυλταδοσ δε χυαλθυιερ �νδολε θυε

οριεντεν λασ δεχισιονεσ ψ πρεχισεν λοσ χοντρολεσ, σε δεβεν δεϕαρ χλαραµεντε δεφινιδασ λασ φυν−

χιονεσ β�σιχασ, λοσ �ργανοσ θυε λασ εϕερχεν, ελ σιστεµα εν θυε σε ινχλυψεν ψ συσ νορµασ.

Εν λα Προϖινχια δε Μενδοζα χοµενζ� υν προχεσο δε ρεφορµα δε λα αδµινιστραχι�ν φι−

νανχιερα. Πριµερο, χεντραδο εν λα χονχεπχι�ν δελ σιστεµα, συ δεσαρρολλο ψ εν λοσ προχεσοσ θυε

λο σοπορταν, παρα λυεγο δαρλε χονσαγραχι�ν νορµατιϖα α τραϖ�σ δε υνα ρεγυλαχι�ν γενεραλ.

∆ε εστα µανερα, εν ελ α�ο 1988 σε ινιχι� ελ Πρεσυπυεστο πορ Ρεσυλταδοσ. Ελ µισµο

χονσιστι� εν υνα ρεφορµα ιντεγραλ θυε χεντρ� συσ πριµεροσ πασοσ εν ελ αρµαδο δελ σοπορτε δε

ινφορµαχι�ν δεχισιοναλ θυε ιδεντιφιχαρα λοσ προχεσοσ προδυχτιϖοσ δελ Εσταδο. Λυεγο, εστοσ φυε−

ρον ινφορµατιζαδοσ ψ χονεχταδοσ χοµο προχεσο αυτοµ�τιχο ψ ταµβι�ν, χοµο µεχανισµο δε

υσο ψ ρεχυπεραχι�ν δε λα ινφορµαχι�ν εν φορµα γεογρ�φιχαµεντε διστριβυιδα.

Ασ�, σε λογρ� υν δεσαρρολλο θυε ενσαµβλ� δατοσ δε γαστο ψ δε σερϖιχιοσ π�βλιχοσ πορ:

προχεσο προδυχτιϖο, υβιχαχι�ν γεογρ�φιχα ψ γραδοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ δε γεστι�ν δε λασ ερο−

γαχιονεσ.

Α εστα ιδεντιφιχαχι�ν δε προχεσοσ σε λε αδιχιοναρον σιστεµασ δε ινφορµαχι�ν ρελαχιονα−

δα θυε περµιτιεραν φιϕαρ µετασ ψ οτρο δε ινσυµοσ φ�σιχοσ δε χονσυµο δελ Εσταδο.

Αδεµ�σ δε λοσ ιννυµεραβλεσ προδυχτοσ θυε σε λογραρον, σε πυδο εµπεζαρ α οβτενερ

χοστοσ υνιταριοσ ψ ρελαχιονεσ δε προδυχτιϖιδαδ δε λασ αχτιϖιδαδεσ ψ φυνχιονεσ δελ Εσταδο. 

Χον ελ τιεµπο σε εϖιδενχιαρον αλγυνασ φαλενχιασ θυε τοµαρον ελ χαρ�χτερ δε γραϖεσ,

χοµο φυερον: λα ινχαπαχιδαδ δελ σιστεµα δε ρεγιστρο δε τρανσφορµαρσε εν ελ ελεµεντο ρελα−

χιοναδορ δε τοδοσ λοσ σιστεµασ θυε χοµπονεν λα αδµινιστραχι�ν φινανχιερα δε υνα οργανιζα−

χι�ν. Ταµβι�ν, σε οβσερϖ� υνα φαλτα δε χονχεπχι�ν ψ δε σοπορτε σιστ�µιχο παρα ελ ρεστο δε 

Proceso de Reforma de la Administración Financiera 
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λοσ χοµπονεντεσ, ψ υνα µυψ λεντα ψ α ϖεχεσ νυλα αβσορχι�ν πορ παρτε δε λοσ ρεχυρσοσ ηυµα−

νοσ εξιστεντεσ ψ εξπεριµενταδοσ δε λοσ σεχτορεσ χεντραλεσ α λασ νυεϖασ φορµυλαχιονεσ. Ασι−

µισµο, ηυβο γραν χαντιδαδ δε προβλεµασ ινφορµ�τιχοσ, θυε προδυϕερον π�ρδιδασ δε ινφορµα−

χι�ν ψ χοστοσασ ρεχονστιτυχιονεσ, δεριϖαδοσ δε λα ελεχχι�ν δε σοπορτεσ ψ λενγυαϕεσ χον ποχα

δυρεζα ψ σεγυριδαδ.

Εν χονσεχυενχια, α παρτιρ δε 1994 σε εµπεζ� α αυδιταρ ψ ρεϖισαρ ελ σιστεµα, τοµ�νδο−

σε λα δεχισι�ν δε χαµβιαρ ελ σιστεµα δε ρεγιστρο, α λα ϖεζ θυε σε εσταβλεχ�αν προχεσοσ αυτο−

µ�τιχοσ θυε δεσδε ελ ρεγιστρο δελ γαστο αλιµενταρα, εν συ εταπα ρεσπεχτιϖα, ελ πατριµονιαλ ψ ελ

δε µοϖιµιεντο δε φονδοσ. Εσ ασ� θυε εν 1996 σε πυσο εν φυνχιοναµιεντο υν προχεσο ιντεγραλ

θυε εϖολυχιον� εν λα φορµα ινδιχαδα. ∆ε εστα µανερα, πορ υν λαδο, ρεσπετα λα χονχεπχι�ν δελ

αρµαδο πρεσυπυεσταριο χοµο υν χονϕυντο ρελαχιοναδο δε προχεσοσ προδυχτιϖοσ Ψ πορ οτρο,

αβαρχα, σιστεµατιζα ψ αυτοµατιζα τοδασ λασ φυνχιονεσ δε λοσ διστιντοσ χοµπονεντεσ ινηερεντεσ

α υν σιστεµα δε εστα νατυραλεζα.

Εν 1991 σε αϖανζ� λεγαλµεντε χον λα σανχι�ν δε λα Λεψ Νϒ 5806. Λα µισµα δενοµι−

ναδα δε Ρεγιστραχι�ν Χονταβλε ρεγυλ� ελ ρεγιστρο δεσχεντραλιζαδο ψ ελ σιστεµα δε ρεγιστραχι�ν

δε ρεσυλταδοσ. Α συ ϖεζ,  εν 1997 σε πρεσεντ� α λα Λεγισλατυρα Προϖινχιαλ ελ προψεχτο δε Λεψ δε

Αδµινιστραχι�ν Φινανχιερα θυε προπονε ρεφορµαρ τοδα λα λεγισλαχι�ν εξιστεντε εν λα µατερια, α

λα ϖεζ θυε χονσαγρα λο δεσαρρολλαδο εν λα Προϖινχια.

Λα σιτυαχι�ν αχτυαλ πρεσεντα υνα χονχεπχι�ν εχον�µιχα µυψ αϖανζαδα. Σε οβσερϖαν

προχεσοσ θυε νο πιερδεν ινφορµαχι�ν (δυροσ ψ σεγυροσ), ενσαµβλαδοσ ψ αυτοµατιζαδοσ εν  χα−
σι τοδοσ συσ χοµπονεντεσ, γεογρ�φιχαµεντε διστριβυιδοσ ψ χον ποσιβιλιδαδεσ δε περφεχ−
χιοναµιεντο αβιερτασ.

Εν 1994 ελ τρασλαδο δελ χεντρο δε γραϖεδαδ δε λασ δεχισιονεσ σοβρε λα ρεφορµα εν ινσ−

τανχιασ µ�σ δεντρο δε λα εστρυχτυρα δε λα αδµινιστραχι�ν ηιζο θυε περδιερα ιµπυλσο λα παρτιχι−

παχι�ν δε λοσ σεχτορεσ συσταντιϖοσ εν λα δεφινιχι�ν δε λασ πριοριδαδεσ δε γαστο (ηαστα διχηο α�ο

ελ χεντρο δε γραϖεδαδ ερα ελ νιϖελ πολ�τιχο). Ασιµισµο,  σε αβανδοναρον ο σε ιγνοραρον αλγυ−

νοσ αϖανχεσ τεχνολ�γιχοσ ιµπορταντεσ χοµο ελ σιστεµα δε ινδιχαδορεσ δε γεστι�ν, ψ λα δισχυ−

σι�ν δε πριοριδαδεσ ψ δε δυπλιχιδαδεσ δε αχχιονεσ α τραϖ�σ δε αχτιϖιδαδεσ δεσαγρεγαδασ.

Εν χοµπαραχι�ν χον ελ σιστεµα ϖιγεντε εν ελ νιϖελ ναχιοναλ δε γοβιερνο, σε πυεδε αφιρ−

µαρ λο σιγυιεντε:
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− Λα παρτε δε χονχεπχι�ν δε προχεσοσ προδυχτιϖοσ εσ µυχηο µ�σ αϖανζαδα εν λα Προϖινχια, 

− λα ρεγιστραχι�ν φ�σιχα ψ φινανχιερα εσ υν λογρο ιρρεεµπλαζαβλε θυε νο σε τιενε εν λα    Ναχι�ν, 

−εν Μενδοζα λα διστριβυχι�ν γεογρ�φιχα ψ φυνχιοναλ δελ πρεσυπυεστο ψ λα δεχισι�ν δελ γαστο εσ−

τ� µ�σ διστριβυιδα,

− πορ �λτιµο, ελ σιστεµα ναχιοναλ τιενε ινχλυιδο αυτοµ�τιχαµεντε ελ χοµπονεντε δελ ενδευδα−

µιεντο. Εν λα Προϖινχια, τοδαϖ�α νο σε ηα σιστεµατιζαδο αυνθυε συ σεγυιµιεντο εσ βασταντε

χοµπλετο.

Εστο εσ, εν µυψ ρεσυµιδασ χυεντασ, ψ χον λασ ποσιβλεσ οµισιονεσ θυε υν εσπαχιο µ�σ

αµπλιο ηυβιεραν εϖιταδο, υνα σοµερα δεσχριπχι�ν δε λα εξπεριενχια δε λα ρεφορµα δε λα Αδµι−

νιστραχι�ν Φινανχιερα εν ελ Σεχτορ Π�βλιχο δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα ψ συ σιτυαχι�ν χοµπα−

ρατιϖα χον λο θυε σε ηα ηεχηο εν ελ νιϖελ ναχιοναλ δε γοβιερνο, εν δονδε σε χονσιδερα ηα αλ−

χανζαδο υν βυεν νιϖελ δε δεσαρρολλο.
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Ελ οβϕετιϖο πρινχιπαλ δε αναλιζαρ ελ πρεσυπυεστο δε Μενδοζα εσ χοντριβυιρ α µεϕοραρ ελ χο−

νοχιµιεντο δε λα γεντε σοβρε λασ αχτιϖιδαδεσ δελ γοβιερνο δε συ προϖινχια. Εστε φιν εσ ιµπορταν−

τε πορθυε υν χιυδαδανο ινφορµαδο τιενε λοσ ελεµεντοσ παρα τοµαρ υνα δεχισι�ν ρεσπονσαβλε εν

ελ µοµεντο δε παρτιχιπαχι�ν χ�ϖιχα πορ εξχελενχια: λασ ελεχχιονεσ. Αλ φιν ψ αλ χαβο, ελ ϖοτο εσ ελ

πρινχιπαλ µεδιο δε χοντρολ δε νυεστροσ ρεπρεσενταντεσ, ψ ελ µεχανισµο α τραϖ�σ δελ χυαλ λα σο−

χιεδαδ ελιγε λασ πολ�τιχασ π�βλιχασ µ�σ πρ�ξιµασ α συσ πρεφερενχιασ. 

Εν εστε �λτιµο χαπ�τυλο εστυδιαρεµοσ ελ πρεσυπυεστο δεσδε δοσ περσπεχτιϖασ: ινφορµαρ αλ

χιυδαδανο σοβρε συσ ρεπρεσενταντεσ, ψ ενυµεραρ αλγυνοσ χαναλεσ παρα χονοχερ µ�σ σοβρε λασ

χυεντασ π�βλιχασ προϖινχιαλεσ. Πορ υν λαδο, θυι�νεσ σον λοσ φυνχιοναριοσ ψ αυτοριδαδεσ θυε παρ−

τιχιπαν εν λασ διφερεντεσ ινστανχιασ δε λοσ προχεσοσ πρεσυπυεσταριοσ, δεσδε λα ελαβοραχι�ν αλ

χοντρολ. Ψ, πορ οτρο λαδο, χ�µο µαντενερσε ινφορµαδο χον ποστεριοριδαδ α λα πυβλιχαχι�ν δε εσ−

τε λιβρο σοβρε λα εϖολυχι�ν δε λασ φινανζασ δε Μενδοζα.

La importancia de la política

Λα λεψ δε Πρεσυπυεστο τιενε υνα ιµπορτανχια πολ�τιχα φυνδαµενταλ, ψα θυε δεφινε ελ νιϖελ

δε γαστο ψ λα ασιγναχι�ν θυε σε δα α λοσ ινγρεσοσ προϖινχιαλεσ δυραντε ελ α�ο. Εν λασ διστιντασ

εταπασ θυε ατραϖιεσα, θυεδαν αλ δεσνυδο λασ οριενταχιονεσ δελ γοβιερνο δε τυρνο, λασ ποστυρασ

ψ ελ ποδερ δε λοσ διστιντοσ παρτιδοσ εν λα Λεγισλατυρα, ψ εν λα ινστανχια δε χοντρολ, λα χοµπετεν−

χια δε λοσ οργανισµοσ π�βλιχοσ α χαργο δε εστα ταρεα. 

La Elaboración del proyecto de Ley

Ελ πρινχιπαλ ρεσπονσαβλε δε λα ρεδαχχι�ν δελ προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο εν ελ Εϕε−

χυτιϖο εσ ελ Γοβερναδορ. Εν λα ελεχχι�ν δελ 24 δε οχτυβρε δε 1999 ρεσυλτ� ελεχτα λα φ�ρµυλα αλιαν−

χιστα χοµπυεστα πορ ελ ραδιχαλ Ινγ. Ροβερτο Ιγλεσιασ (προϖενιεντε δε λα Ιντενδενχια δε λα Χαπι−

ταλ) ψ ελ φρεπασιστα ∆ρ. ϑυαν Ηοραχιο Γονζ�λεζ Γαϖιολα. Ασ�, σε πυσο φιν α τρεσ αδµινιστραχιονεσ

δε γοβιερνοσ ϕυστιχιαλιστασ. 

Ελ αχτυαλ Μινιστρο δε Ηαχιενδα εσ ελ Χονταδορ Αλδο Οστροπολσκψ, θυιεν οχυπ� ελ µισµο

χαργο ενΙντενδενχια δε Χαπιταλ. Α συ ϖεζ, εστ� σεχυνδαδο πορ ελ Λιχ. Ενριθυε ςαθυι� εν λα Συβ−

σεχρεταρ�α δε Ηαχιενδα ψ πορ ελ Χδορ. Εδγαρδο Φερν�νδεζ εν λα Συβσεχρεταρ�α δε Φινανχιαµιεν−

το. Λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δε Μενδοζα εστ� πρεσιδιδα πορ ελ Χδορ. ϑοσ� Ροβερτο Χαϖιγγια, ψ λα

Τεσορερ�α Γενεραλ πορ ελ Χδορ. ϑοσ� Ιγναχιο ϑυαν, αµβοσ νοµβραδοσ χον αντεριοριδαδ α λα ασυν−

χι�ν δελ αχτυαλ γοβιερνο ψ χον αχυερδο δελ Σεναδο. 

Información para el Ciudadano
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1 Εν ελ διστριτο πριµερο λα Αλιανζα ενϖ�α µαϕορ χαντιδαδ δε διπυταδοσ; εν ελ σεγυνδο ελ Παρτιδο ∆εµ�χρατα; εν ελ χυαρτο ελ
ϑυστιχιαλισµο, ρεπαρτι�νδοσε λα µαψορ�α ελ Π∆ ψ ελ Πϑ εν ελ σεγυνδο.

La Aprobación de la Ley de Presupuesto

Ελ Παρλαµεντο µενδοχινο τιενε υνα χ�µαρα δε ∆ιπυταδοσ ψ υνα δε Σεναδορεσ. Λα λεψ

ελεχτοραλ διϖιδε α λα προϖινχια εν χυατρο διστριτοσ ελεχτοραλεσ θυε σε πρεσενταν εν ελ µαπα α χον−

τινυαχι�ν.

Ελ προψεχτο δε Λεψ δε Πρεσυπυεστο δεβε ινγρεσαρ α λα Λεγισλατυρα α τραϖ�σ δε λα Χ�µα−

ρα δε ∆ιπυταδοσ. Αχτυαλµεντε, εστ� πρεσιδιδα πορ ελ αλιανχιστα ∆ρ. Εδυαρδο Χιχχηιττι. 

Σεγ�ν λα Χονστιτυχι�ν προϖινχιαλ χαδα διστριτο ελεχτοραλ δεβε ενϖιαρ υν µ�νιµο

δε 8 ρεπρεσενταντεσ, σιν εξχεδερ δε 50 λα τοταλιδαδ δε διπυταδοσ. Λα ελεχχι�ν εσ διρεχτα,

δεπενδιενδο λα χαντιδαδ θυε ενϖ�α χαδα διστριτο δε συ ποβλαχι�ν. Εσ ασ� θυε αχτυαλµεντε, λασ

σεχχιονεσ 1 α 4 τιενεν 16, 13, 10 ψ 9 διπυταδοσ εν λα λεγισλατυρα.
1 

PRIMERA

ΧΑΠΙΤΑΛ

ΓΥΑΨΜΑΛΛ�Ν

ΛΑΣ ΗΕΡΑΣ

ΛΑςΑΛΛΕ

TERCERA

ΓΟ∆ΟΨ ΧΡΥΖ

ΛΥϑΝ

ΤΥΠΥΝΓΑΤΟ

ΤΥΝΥΨΝ

ΣΑΝ ΧΑΡΛΟΣ

SEGUNDA

ΣΑΝ ΜΑΡΤΝ

ΜΑΙΠ∫

ΡΙςΑ∆ΑςΙΑ

ΣΑΝΤΑ ΡΟΣΑ

ϑΥΝΝ

ΛΑ ΠΑΖ

CUARTA

ΣΑΝ ΡΑΦΑΕΛ

ΓΡΑΛ. ΑΛςΕΑΡ

− ΜΑΛΑΡΓ�Ε

Φυεντε: Π�γινα Ωεβ δε λα Λεγισλατυρα Προϖινχιαλ: ωωω.λεγµζα.γοϖ.αρ

Λασ Ηερασ Λαϖαλλε
Γυαψµαλλ�ν

Χαπιταλ
Γοδοψ Χρυζ Σαν

Μαρτ�ν
Λυϕ�ν

Λα Παζ

Σαντα
Ροσα

Μαιπ�

ϑυν�ν

Ριϖαδαϖια
Τυπυνγατο

Τυνυψ�ν

Σαν Χαρλοσ

Σαν Ραφαελ

Γενεραλ
Αλϖεαρ

Μαλαργ�ε
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Λοσ ρεθυισιτοσ θυε δεβε χυµπλιρ υν χανδιδατο παρα σερ διπυταδο προϖινχιαλ σον λοσ σι−

γυιεντεσ:  χιυδαδαν�α νατυραλ εν εϕερχιχιο, ο λεγαλ δεσπυ�σ δε χινχο α�οσ δε οβτενιδα; σερ µα−

ψορ δε εδαδ ψ τενερ δοσ α�οσ δε ρεσιδενχια εν λα Προϖινχια, θυιενεσ ηυβιεσεν ναχιδο εν ελλα.

Λοσ διπυταδοσ δυραν 4 α�οσ εν συ χαργο ψ σον ρεελεγιβλεσ, ρενοϖ�νδοσε λα Χ�µαρα πορ µιταδεσ

χαδα 2 α�οσ. 

Αδεµ�σ δε ινιχιαρ λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο, λα Χ�µαρα δε ∆ιπυταδοσ τιενε χοµο χοµπε−

τενχια εξχλυσιϖα αχυσαρ αντε ελ Σεναδο α λοσ φυνχιοναριοσ συϕετοσ α ϕυιχιο πολ�τιχο πορ λα Λεγισλα−

τυρα. Αχτυαλµεντε λα Χ�µαρα Βαϕα εστ� χοµπυεστα πορ 48 µιεµβροσ. Εν λοσ γρ�φιχοσ Ι ψ ΙΙ φιγυρα

λα χοµποσιχι�ν αντεσ ψ δεσπυ�σ ρεσπεχτιϖαµεντε, δε λασ ελεχχιονεσ δε οχτυβρε δε 1999.     
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Πυεδε απρεχιαρσε θυε ταντο αντεσ χοµο δεσπυ�σ δε λοσ χοµιχιοσ δε οχτυβρε πασαδο, ελ

παρτιδο γοβερναντε εστ� οβλιγαδο α χονστρυιρ χονσενσοσ χον οτρασ φυερζασ πολ�τιχασ παρα απροβαρ

συσ λεψεσ, πορ νο χονταρ χον µαψορ�α παρλαµενταρια. Ελ προψεχτο δε λεψ δε Πρεσυπυεστο εσ ανα−

λιζαδο εν λα Χοµισι�ν Περµανεντε δε Ηαχιενδα ψ Πρεσυπυεστο δε ∆ιπυταδοσ αντεσ δε σερ εστυ−

διαδο εν ελ ρεχιντο. Εν λα Ταβλα ΙΙ φιγυραν λοσ ονχε µιεµβροσ δε λα µισµα χον συ ρεσπεχτιϖο παρ−

τιδο πολ�τιχο. Χαβε αχλαραρ θυε ηαστα λα ρενοϖαχι�ν παρλαµενταρια λα Χοµισι�ν εσταβα χοµπυεστα

πορ 6 διπυταδοσ ϕυστιχιαλιστασ, 2 δεµ�χρατασ ψ 3 δε λα Αλιανζα (αχτυαλµεντε σον 4, 3 ψ 4 ρεσπεχ−

τιϖαµεντε).
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Υνα ϖεζ απροβαδο ελ προψεχτο πορ ∆ιπυταδοσ, πασα α λα Χ�µαρα ρεϖισορα, θυε εν ελ χα−

σο δελ πρεσυπυεστο εσ ελ Σεναδο. Ελ µισµο εστ� πρεσιδιδο πορ ελ ϖιχε γοβερναδορ δε λα προϖιν−

χια, ∆ρ. ϑυαν Ηοραχιο Γονζ�λεζ Γαϖιολα. 

Λα ρεπρεσενταχι�ν παρα ιντεγραρ ελ Σεναδο εσ λα µισµα θυε παρα ∆ιπυταδοσ. Σεγ�ν λα

Χονστιτυχι�ν προϖινχιαλ, νινγυνα σεχχι�ν ο διστριτο ελεχτοραλ πυεδε ελεγιρ υν ν�µερο µενορ δε 6

σεναδορεσ, εν ταντο λα χαντιδαδ τοταλ δε χονγρεσαλεσ εν εστα χ�µαρα δεβε σερ ινφεριορ α 40. 

Παρα σερ Σεναδορ ηαψ θυε τενερ αλ µενοσ 30 α�οσ, ψ χυµπλιρ χον λοσ ρεθυισιτοσ νεχεσα−

ριοσ παρα σερ ∆ιπυταδο. Εσ δεχιρ, ταµβι�ν δυραν χυατρο α�οσ εν συσ φυνχιονεσ, πυεδεν σερ ρεε−

λεγιδοσ, ψ λα ρενοϖαχι�ν δε λα Χ�µαρα εσ πορ µιταδ χαδα δοσ α�οσ. 

Λασ ατριβυχιονεσ εσπεχ�φιχασ θυε τιενε ελ Σεναδο σον: ϑυζγαρ εν ϕυιχιο πολ�τιχο α λοσ αχυ−

σαδοσ πορ ∆ιπυταδοσ, ψ πρεσταρ ο νεγαρ συ αχυερδο αλ Ποδερ Εϕεχυτιϖο παρα δετερµιναδοσ νοµ−

βραµιεντοσ εσταβλεχιδοσ πορ λα Χονστιτυχι�ν. Ταλεσ χοµο πορ εϕεµπλο,  µιεµβροσ δε λα Συπρεµα

Χορτε δε ϑυστιχια, Μαγιστραδοσ, Τριβυναλ δε Χυεντασ, Χονταδορ ψ Τεσορερο δε λα Προϖινχια, Φισ−

χαλ δε Εσταδο ψ Ασεσορ δε Γοβιερνο. 

Αχτυαλµεντε λα Χ�µαρα Αλτα εστ� ιντεγραδα πορ 38 µιεµβροσ, δε λοσ χυαλεσ ηαψ 12, 10,

8 ψ 8 πορ λοσ διστριτοσ πριµερο αλ χυαρτο ρεσπεχτιϖαµεντε.2 Εν λοσ γρ�φιχοσ ΙΙΙ ψ Ις σε µυεστρα ελ

χαµβιο εν λασ φυερζασ πολ�τιχασ ρεπρεσενταδασ εν ελ Σεναδο, χυψα χονφορµαχι�ν εσ µυψ σιµιλαρ

α λα δε ∆ιπυταδοσ.

2 Εν ελ διστριτο πριµερο λα Αλιανζα εσ ελ παρτιδο χον µ�σ ρεπρεσενταντεσ; εν ελ σεγυνδο ελ ∆εµ�χρατα ψ ελ ϑυστιχιαλιστα λιδεραν λα
χυεντα, εν ταντο θυε εν ελ τερχερο ψ ελ χυαρτο λα διστριβυχι�ν εσ µ�σ εθυιλιβραδα.
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Λα Χοµισι�ν δε Ηαχιενδα ψ Πρεσυπυεστο δελ Σεναδο ταµβι�ν τιενε ονχε µιεµβροσ, χυ−

ψοσ νοµβρεσ σε δεταλλαν εν λα Ταβλα ΙΙΙ α χοντινυαχι�ν.
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Ασ� χοµο αχτυαλµεντε ηαψ 3, 4 ψ 4 σεναδορεσ εν λα Χοµισι�ν δελ ϑυστιχιαλισµο, ελ παρτι−

δο ∆εµ�χρατα ψ λα Αλιανζα, ηαστα λα ελεχχι�ν δε οχτυβρε ηαβ�α 6, 2 ψ 3 ρεσπεχτιϖαµεντε.

Υνα ϖεζ απροβαδα λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο πορ λα Λεγισλατυρα ϖυελϖε αλ Εϕεχυτιϖο παρα συ

προµυλγαχι�ν, δανδο ινιχιο αλ α�ο φισχαλ. Χονχλυιδο ελ µισµο, λα Χονταδυρ�α Γενεραλ τιενε ηασ−

τα ελ 30 δε ϕυνιο δελ α�ο σιγυιεντε αλ εϕεχυταδο παρα χονφεχχιοναρ λα Χυεντα Γενεραλ δελ Εϕερχι−

χιο, θυε λυεγο εσ αναλιζαδα πορ ελ Τριβυναλ δε Χυεντασ.

El control externo del Tribunal de Cuentas 

Εστε Τριβυναλ εσ υν �ργανο χρεαδο πορ λα Χονστιτυχι�ν χοµπυεστο πορ υν Πρεσιδεντε λε−

τραδο ψ χυατρο ϖοχαλεσ. Ασιµισµο, τιενε δεπενδενχια φυνχιοναλ δε λα Συβσεχρεταρ�α δε Ηαχιεν−

δα αλ ιγυαλ θυε λα Τεσορερ�α ψ λα Χονταδυρ�α Γενεραλ δε λα προϖινχια. Ελ ∆ρ. Σαλϖαδορ Φαρρυγγια

εσ ελ Πρεσιδεντε δελ χυερπο, εν ταντο λοσ ϖοχαλεσ σον ελ Λιχ. Ροβερτο Ροσ, ψ λοσ χονταδορεσ Μα−

ριο Ανγελινι, Φρανχισχο Βαρβαζζα ψ Αλβερτο Ζεβαλλοσ.  



131Ινφορµε δε Πρεσυπυεστο 2000 δε λα Προϖινχια δε Μενδοζα

Αδεµ�σ δε λασ πυβλιχαχιονεσ µ�σ ρελεϖαντεσ δε λοσ οργανισµοσ π�βλιχοσ, α τραϖ�σ δε ιν−

τερνετ σε πυεδε αχχεδερ α µατεριαλ σοβρε λασ χυεντασ δε λα προϖινχια δε Μενδοζα. 

Listado de sitios en Internet

Λα πρινχιπαλ π�γινα δε Ιντερνετ σοβρε ελ γοβιερνο δε Μενδοζα εσ ωωω.µενδοζα.γοϖ.αρ,

α λα θυε ταµβι�ν σε πυεδε αχχεδερ α τραϖ�σ δε πιχ.µενδοζα.γοϖ.αρ. ∀ΠΙΧ∀, σιγνιφιχα Προγραµα

δε Ινφορµαχι�ν αλ Χιυδαδανο ψ ηα σιδο δεσαρρολλαδα πορ ινιχιατιϖα δελ Ινσπεχτορ δε Γοβιερνο δε

λα προϖινχια.3

Εστε σιτιο ινχλυψε:

− Υνα γραν ϖαριεδαδ δε δατοσ σοβρε ελ σεχτορ π�βλιχο. 

− Υν λινκ (ϖ�νχυλο) χον λα Συβσεχρεταρ�α δε Τυρισµο, δονδε σε προµοχιονα α Μενδοζα, χον λυ−

γαρεσ δε ιντερ�σ, οφερτα ηοτελερα ψ ατραχχιονεσ τυρ�στιχασ. 

− ∀Τεµασ δε λα γεστι�ν∀, δονδε σε πυεδε αχχεδερ α λα πρινχιπαλ λεγισλαχι�ν δε λα προϖινχια ψ ελ

εσταδο δε λασ χυεντασ π�βλιχασ. Λασ �ρεασ δε γοβιερνο δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο, χον συσ ρεσπονσα−

βλεσ, εστρυχτυρασ ψ προγραµασ α χαργο. 

− Πορ �λτιµο, ϖ�νχυλοσ χον ελ Ποδερ Λεγισλατιϖο, ελ ϑυδιχιαλ ψ αλγυνασ µυνιχιπαλιδαδεσ. 

Αυνθυε παρτε δε λα ινφορµαχι�ν εστ� δεσαχτυαλιζαδα ψ ηαψ π�γινασ α�ν εν χονστρυχχι�ν,

ελ ΠΙΧ εσ υνα ρεφερενχια ϖαλιοσα παρα ιντεριοριζαρσε σοβρε ελ σεχτορ π�βλιχο προϖινχιαλ. 

Ασιµισµο, σον ιντερεσαντεσ: ωωω.λεγµζα.γοϖ.αρ ψ ωωω.ϕυσ.µενδοζα.γοϖ.αρ, χορρεσπον−

διεντεσ α λα Λεγισλατυρα ψ ελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, ρεσπεχτιϖαµεντε. Αλλ� φιγυραν, εντρε οτροσ δατοσ, λοσ

νοµβρεσ δε λοσ διπυταδοσ ψ σεναδορεσ προϖινχιαλεσ, λεψεσ σανχιοναδασ πορ λα Λεγισλατυρα, προ−

γραµασ χοµυνιταριοσ, φαλλοσ ψ σεντενχιασ ϕυδιχιαλεσ, τριβυναλεσ προϖινχιαλεσ ψ µιεµβροσ δε λα

Χορτε Συπρεµα.

Οτροσ σιτιοσ δονδε ινφορµαρσε σον ωωω.µενδοζα.χοµ, ωωω.µενδοζα.χοµ.αρ, ωωω.λο−

σανδεσ.νετ (δελ διαριο ∀Λοσ Ανδεσ∀), ωωω.µενδοζαωεβ.χοµ ψ ωωω.χυψο.χοµ.  

3 Ελ  Ινσπεχτορ δε Γοβιερνο , δε ρεχιεντε χρεαχι�ν, ηα δεσαρρολλαδο ταµβι�ν υν προγραµα δε δενυνχιασ παρα µαντενερ ινφορµαδο
αλ Γοβερναδορ αχερχα δε ιρρεγυλαριδαδεσ εν λα Αδµινιστραχι�ν Π�βλιχα, ψ ελ προγραµα Χαρτα αλ Χιυδαδανο, χονσιστε εν υν αµβιχιο−
σο πλαν θυε, εντρε οτρασ αχτιϖιδαδεσ, ινσταυρα εστ�νδαρεσ δε χαλιδαδ εν λοσ οργανισµοσ π�βλιχοσ ε ινφορµα σοβρε λασ µετασ ψ λογροσ
δε λοσ φυνχιοναριοσ.

Participación Ciudadana
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Publicaciones de organismos públicos

Εν λα Χιυδαδ δε Μενδοζα λασ λεψεσ δε πρεσυπυεστο ψ λασ εϕεχυχιονεσ πρεσυπυεσταριασ

πυεδεν χονσυλταρσε εν λοσ σιγυιεντεσ οργανισµοσ:

− Μινιστεριο δε Ηαχιενδα (εν ελ σεγυνδο πισο δελ Παλαχιο δε Γοβιερνο).

− Λα Λεγισλατυρα (εν Σαρµιεντο ψ Πατριχιασ Μενδοχινασ).

− Τριβυναλ δε Χυεντασ (Χαταµαρχα 83).

Πορ συ παρτε, ταντο ελ Μινιστεριο δε Ηαχιενδα Π�βλιχα χοµο ελ ρεα δε Σεγυιµιεντο δε λα

∆ευδα Π�βλιχα πυβλιχαν µενσυαλµεντε ινφορµεσ χον ελ εσταδο δελ ενδευδαµιεντο προϖινχιαλ.
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Introducción

Α παρτιρ δε λα εξπεριενχια δελ Μυνιχιπιο δε Πορτο Αλεγρε εν λα ιµπλεµενταχι�ν δελ πρε−

συπυεστο παρτιχιπατιϖο (ΠΠ), σε εξπανδι� πορ διστιντασ χιυδαδεσ λα ινθυιετυδ δε ινχορποραρ α λα

χοµυνιδαδ εν λα φορµυλαχι�ν, εϕεχυχι�ν ψ χοντρολ δελ πρεσυπυεστο µυνιχιπαλ. Εστο, εν υν χον−

τεξτο σιγναδο πορ λα χρισισ δε ρεπρεσεντατιϖιδαδ δε λα διριγενχια πολ�τιχα εν γενεραλ, ψ δε λοσ παρ−

τιδοσ πολ�τιχοσ εν παρτιχυλαρ.

Σι βιεν Πορτο Αλεγρε νο εσ ελ �νιχο χασο δε ιννοϖαχι�ν µεδιαντε λα ιµπλεµενταχι�ν δελ

ΠΠ −Χονδαδο δε Μιαµι; Χονδαδο δε Ρεεδινγ, αµβοσ εν ΥΣΑ−, λα χιυδαδ βρασιλε�α σε ηα χον−

ϖερτιδο εν µοδελο παρα διριγεντεσ ψ εσπεχιαλιστασ λοχαλεσ. 

Εν ελ χασο δε λα Αργεντινα, λα εξπεριενχια εν εστε σεντιδο ηα σιδο δεµασιαδο αχοταδα.

Ελ µυνιχιπιο δελ ∆επαρταµεντο δε Μαιπ�, Μενδοζα, εστ� εντρε αθυελλοσ θυε ηαν ενχαραδο εσ−

τε προψεχτο χον σινγυλαρ �ξιτο. ∆ε εστα µανερα, σε ινσχριβε δεντρο δε υν προχεσο δε µεϕορασ

χοντινυασ εν λα γεστι�ν λοχαλ ινιχιαδασ α χοµιενζοσ δε λοσ α�οσ νοϖεντα. 

Orientar la gestión del municipio hacia la Calidad Total

Ελ διαγν�στιχο δελ µυνιχιπιο α πρινχιπιοσ δε διχηα δ�χαδα ερα ελ σιγυιεντε.  Φρεντε α

χοντριβυψεντεσ χαδα ϖεζ µ�σ εξιγεντεσ, σε εστρυχτυραβα υνα οργανιζαχι�ν δε αλρεδεδορ δε

1.000 εµπλεαδοσ, αλτοσ χοστοσ εν λοσ προχεσοσ ψ τεχνολογ�α ιναδεχυαδα. Α συ ϖεζ, βαϕα χαλι−

δαδ εν σερϖιχιοσ, δεµορασ εν λοσ τιεµποσ δε εϕεχυχι�ν, ψ αµβιεντε δε τραβαϕο ιναδεχυαδο. 

Αντε εστα σιτυαχι�ν ψ α παρτιρ δε υνα φυερτε δεχισι�ν πολ�τιχα δε χαµβιο, εν 1991 σε ινι−

χια ελ προχεσο δε Γεστι�ν δε Χαλιδαδ Τοταλ. Ελ µισµο εσταβα οριενταδο α ιµπλεµενταρ υνα γεσ−

τι�ν δε χαλιδαδ εν τοδο ελ µυνιχιπιο, ινϖολυχρανδο α λασ εσχυελασ, υνιονεσ ϖεχιναλεσ ψ εµπρε−

σασ. Σε ελαβορα εντονχεσ ελ Προγραµα δε Γεστι�ν δε Χαλιδαδ Τοταλ (ΓΧΤ), χαναλ φορµαλ α

τραϖ�σ δελ χυαλ χονϖεργεν λοσ διστιντοσ προψεχτοσ δε ιννοϖαχι�ν.

Εντρε ελλοσ σε ενχοντραβα, πορ εϕεµπλο, ελ Προψεχτο Πατιο, θυε λογρ� οβτενερ υνα ατεν−

χι�ν περσοναλιζαδα ψ χεντραλιζαδα δελ χοντριβυψεντε, ρεδυχιενδο λοσ τιεµποσ δε ατενχι�ν−εφι−

χιενχια δε 2 α 5 µινυτοσ (εν 1991 εραν δε 18 α 24 µινυτοσ). ∆ε εστα µανερα, σε εσταβλεχι�

υνα λ�νεα δε ατενχι�ν πριµαρια ψ εσπεχιαλ, µεϕορανδο οστενσιβλεµεντε ελ αµβιεντε δε τραβαϕο.  

El Municipio como promotor del cambio: el caso 
del presupuesto participativo en Maipú
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Ταµβι�ν σε δεσαρρολλαρον οτροσ δοσ προψεχτοσ δε ρελεϖανχια: λα πλανιφιχαχι�ν εστρατ�γι−

χα παρτιχιπατιϖα ψ λα εξπεριενχια πιλοτο δελ τραταµιεντο δε ρεσιδυοσ σ�λιδοσ υρβανοσ δοµιχιλια−

ριοσ (ΡΣΥ). Εστε �λτιµο σε οριενταβα α ερραδιχαρ λοσ βασυραλεσ α χιελο αβιερτο, εϖιταρ λα µανιπυ−

λαχι�ν ιναδεχυαδα δε λοσ ΡΣΥ∆ ψ ρεχυπεραρ λοσ µατεριαλεσ θυε πυεδαν σερ ρευτιλιζαδοσ ο

ρεχιχλαδοσ. Λα παρτιχιπαχι�ν δε λοσ ϖεχινοσ εν εστα ινιχιατιϖα ερα µεδυλαρ.

Λο µισµο οχυρρ�α χον λα πλανιφιχαχι�ν εστρατ�γιχα, ενµαρχαδα εν ελ Προγραµα Μαιπ� ςι−

σι�ν 2010. Συ οβϕετιϖο ερα χρεαρ υν εσθυεµα δε παρτιχιπαχι�ν χοµυνιταρια θυε δισχυτα υν προ−

τοτιπο δε χοµυνιδαδ χον ϖισι�ν δε φυτυρο, α παρτιρ δελ χυαλ σε δεσπρενδαν λοσ προψεχτοσ ψ δε−

χισιονεσ θυε δεβεν τοµαρσε παρα µατεριαλιζαρλο. Λο ιντερεσαντε εσ θυε διχηο µοδελο σε

δισχυτ�α εν λοσ φοροσ χοµυνιταριοσ. Εστοσ �λτιµοσ, χονσιστ�αν εν υνα εστρυχτυρα δε γρυποσ δε

τραβαϕο, θυε ρεαλιζ� 36 ενχυεντροσ εν εσχυελασ σεχυνδαριασ, εν δονδε παρτιχιπαρον 1.672 ϖε−

χινοσ, γενερ�νδοσε 2.253 ιδεασ ψ δετεχτ�νδοσε 58 λ�δερεσ χοµυνιταριοσ. 

Εν εστε χοντεξτο, λεϕοσ δε σερ υνα ινιχιατιϖα αισλαδα, ελ ΠΠ εν Μαιπ� σε ινσχριβε −ψ σε

εξπλιχα− δεντρο δε υν αµβιεντε δε γεστι�ν ιννοϖαδορα.  Ασ�, σε οριεντα α πονερ ελ τραβαϕο µυ−

νιχιπαλ αλ σερϖιχιο δε λοσ ϖεχινοσ, ψ α προµοϖερ λα οργανιζαχι�ν ψ παρτιχιπαχι�ν δε ελλοσ εν λοσ

ασυντοσ χοµυνιταριοσ. 

PP en Maipú: la eficiencia y la solidaridad como valores complementarios

∆ε λοσ δοσ εϕεσ θυε νορµαλµεντε πρεσενταν λοσ ΠΠ −εστο εσ, λα παρτιχιπαχι�ν δεντρο δε

λα οργανιζαχι�ν ψ λα παρτιχιπαχι�ν δε λα χοµυνιδαδ−, Μαιπ� ηα δεσαρρολλαδο ελ πριµερο. Λα παρ−

τιχιπαχι�ν χοµυνιταρια σε χαναλιζα µεδιαντε λοσ διστιντοσ προψεχτοσ δελ Προγραµα δε ΓΧΤ, σιεν−

δο ελ δε πλανιφιχαχι�ν εστρατ�γιχα ελ µ�σ ρελεϖαντε, αυνθυε νο ελ �νιχο (πορ εϕεµπλο, Προγρα−

µα δε Παρτιχιπαχι�ν Χοµυνιταρια ψ Χονσεϕοσ Σοχιαλεσ ∆επαρταµενταλεσ). 

Ασ�, αλ µοµεντο δε ενχαραρ ελ ΠΠ εξιστ�α υν εντορνο παρτιχιπατιϖο θυε ινδιχαβα λα χον−

ϖενιενχια δε νο δυπλιχαρ εσφυερζοσ. Εστε εντορνο ερα γενεραδορ δε δεµανδασ, λασ χυαλεσ −εν

συ µαψορ�α− ιµπλιχαβαν ερογαχιονεσ δε ρεχυρσοσ, χοµπορτανδο υνα εσπεχιε δε ΠΠ δε ηεχηο.

Λα χονδυχχι�ν δελ µυνιχιπιο σε ενχοντρ� χον χιερτοσ προβλεµασ πρεσυπυεσταριοσ. Πορ

υν λαδο, εξιστ�α ρεπετιχι�ν δε προγραµασ ψ αχτιϖιδαδεσ, ηαβ�α υνα φαλτα δε χοορδιναχι�ν εντρε

λασ �ρεασ, νο σε αναλιζαβαν λασ εϕεχυχιονεσ πρεσυπυεσταριασ, νι σε χορρεγ�αν λασ δεσϖιαχιονεσ.
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Πορ οτρο λαδο, ελ χοντρολ ερα ποστεριορ αλ γαστο ψ λοσ προβλεµασ δελ δ�α α δ�α δεσβορδαβαν λο

πλανιφιχαδο. Εστο σε δαβα εν υν χοντεξτο εν δονδε λα φορµυλαχι�ν δελ πρεσυπυεστο σε ρεδυχ�α

σολαµεντε α λοσ φυνχιοναριοσ υβιχαδοσ εν λα χ�σπιδε δε λα οργανιζαχι�ν. ∆ε εστε µοδο, τοδασ

λασ περσονασ ενχαργαδασ δε λλεϖαρλο αδελαντε νο τεν�αν ποσιβιλιδαδ δε ελαβοραρλο, φορµυλαρλο ψ

απορταρ ιδεασ. 

Σε πλαντε� εντονχεσ λα νεχεσιδαδ δε εξτενδερ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε φορµυλαρ ψ ελαβο−

ραρ ελ πρεσυπυεστο α τοδο ελ περσοναλ, εσ δεχιρ, α 1.150 εµπλεαδοσ. Χον εστο, ινχλυσιϖε λοσ οπε−

ραριοσ δεβ�αν −χαπαχιταχι�ν µεδιαντε− παρτιχιπαρ εν λα φορµυλαχι�ν δελ µισµο, πλανιφιχανδο συ

ταρεα ψ ασιγν�νδολε λοσ ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ. Α παρτιρ δε αθυ� σε δεσαρρολλ� υνα µετοδολογ�α

οριενταδα α ινχορποραρ  λα δισχυσι�ν πρεσυπυεσταρια α τοδοσ λοσ ρεπρεσενταντεσ δε λασ υνιδαδεσ

δε δεχισι�ν σοβρε γαστο.  

Conclusión

∆ε αχυερδο χον λο σε�αλαδο, ελ δεσαρρολλο δελ ΠΠ εν Μαιπ� χοµπρενδι� υν εσφυερζο

χονσιδεραβλε παρα ινϖολυχραρ α τοδα λα οργανιζαχι�ν εν λα φορµυλαχι�ν δελ πρεσυπυεστο, οβλιγαν−

δο α θυε χαδα αγεντε πλανιφιθυε συσ αχτιϖιδαδεσ. ∆ε εστα µανερα, εστε µυνιχιπιο σε χονστιτυ−

ψε χοµο εϕεµπλο δε δεσαρρολλ� δε υνο δε λοσ εϕεσ δελ ΠΠ: ελ δε παρτιχιπαχι�ν δεντρο δε λα ορ−

γανιζαχι�ν. 

Λασ ϖενταϕασ θυε σε δεσπρενδεν δε εστα ινιχιατιϖα σον: 

α) παρτιχιπαχι�ν αχτιϖα δε τοδα λα εστρυχτυρα µυνιχιπαλ

β) ινχορποραχι�ν δε λα πλανιφιχαχι�ν

χ) δεφινιχι�ν δε οβϕετιϖοσ χλαροσ, χονχρετοσ ψ µεδιβλεσ

δ) εϖαλυαχι�ν δε αλτερνατιϖασ

ε) δετερµιναχι�ν δε πριοριδαδεσ

φ) ραχιοναλιδαδ ψ οπτιµιζαχι�ν δελ γαστο

γ) χοντρολ δε γεστι�ν ψ δετερµιναχι�ν δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ. 

Εν οτρασ παλαβρασ, σε υτιλιζ� αλ ΠΠ χοµο ηερραµιεντα παρα χοµπλεµενταρ ψ χονσολιδαρ

λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ εν ελ Προγραµα δε ΓΧΤ. 
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∆ε εστα µανερα, ελ προχεσο δελ ΠΠ περµιτι� τενερ υνα ϖισι�ν δε χονϕυντο θυε ινϖολυχρα

α τοδοσ λοσ µιεµβροσ δε λα οργανιζαχι�ν, ρεϖαλοριζ�νδοσε πορ ελλο λα χοµυνιχαχι�ν ιντερνα.

Μιεντρασ θυε λα εστρυχτυρα τραδιχιοναλ σε µανεϕαβα χον φαϖοριτισµοσ περσοναλεσ ψ λοσ ρεχυρσοσ

νυνχα αλχανζαβαν α χυβριρ λασ νεχεσιδαδεσ, χον λα ιµπλεµενταχι�ν δελ ΠΠ σε πλαντεα ελ τοπε

δε λοσ µισµοσ ψ χαδα �ρεα αϕυστα συσ αχτιϖιδαδεσ α ελλα. Πορ οτρα παρτε, συργε ελ χονχεπτο δε

∀σολιδαριδαδ πρεσυπυεσταρια∀. Ασ�,  αλ χονοχερ λασ νεχεσιδαδεσ ψ χαρενχιασ δε οτρασ �ρεασ, υνα

πυεδε βαϕαρ ο χοµπαρτιρ ρεχυρσοσ χον οτρασ. 

Ταµβι�ν, σε ινχορπορ� λα πλανιφιχαχι�ν ηαστα εν λα αχτιϖιδαδ µενοσ αγρεγαδα. Παρα πο−

δερ πρεσυπυεσταρ χον υν µ�νιµο δε σεριεδαδ εσ χονδιχι�ν ινδισπενσαβλε σαβερ θυ� σε ϖα α ηα−

χερ, χ�µο, χυ�νδο, δ�νδε, ψ πορ θυ�. 

Χοµο ϖεµοσ, ελ ΠΠ πυεδε σιγνιφιχαρ υνα χλαρα ποσιβιλιδαδ δε ιννοϖαχι�ν, εφιχιενχια ψ

χοµπροµισο εν λα οργανιζαχι�ν µυνιχιπαλ.
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