
Antclo, M. Difusión dinámica dtmlla ÍIIIIOI'ación drástica 

o benestar producido pola forma contractual M-D, que é: 

(a - c)2 (a-c)2 
EW ltt - D = y(81- 22y) - + (1 - y)(59 - 32y) ...;______;;_ 

72b 72b 
(19) 

e o benestar da estructura dinámica industrial D-D, dado por: 

EW D- D = y(27 -lly) (a - c)2 + 8(1 - y)2 (a - c)2 
18b 9b 

(20) 

compróbase, comparando as expresións ( 17) a (20), que o benestar social esperado 
das catro posibles configuracións é tal que Ewo-o > EwM-o > EWM-Dr: 

> EWM-M o cal, de ter en conta ademais as proposicións 1 e 2, proba o resultado 
proposto. • 
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Resumo: Neste trabal/o demóstrase que os cancel/os galegos de máis de 20.000 habitantes 
realizan políticas electoralistas, xa que programan os seus gastos e ingresos tendo en canta a 
data das eleccións. Aínda que os indicios que aparecen son de pouca entidade, entendemos 
que se presenta na maioría dos cancel/os. Nunha primeira parte, buscamos o modelo que nos 
serviría de referencia para analiza-los orzamentos das facendas locais ga/egas. Na segunda, 
mostramos un breve panorama dos sucesos políticos que oco"eron en España nestes anos. 
Finalmente, analizamos dous índices: o esforzot, ou diferencia entre o déficit e o superávit dun 
ano e o anterior, e o esforzo2, ou incremento dos ingresos e dos gastos totais con respecto ó 
ano anterior. Ademais, a diferencia e as porcentaxes de incremento dos orzamentos liquidados 
e os preventivos. 
Palabras clave: Eleccións 1 Políticos 1 Votantes 1 Déficit-superávit 1 Capacidade.necesidade de 
financiamento 1 Orzamentos. 

THE ELECTORAL CYCLES ANO THE BUDGETARIAN EFFORT 
IN THE GALICIAN COUNCILS 

Summary: In this paper it is shown that Gallician counci/s of over 20,000 inhabitants carry out 
vote-catching policies, since they program their expenditure and revenue bearing in mind the 
date of elections. Although th~re is no much evidence of the above, it is assumed that it hap
pens in most o/ the councils. In the first part o/ the work a search for the modal that would serve 
as a reference to analyse the budgets of local goverrment public finance is carried out. In the 
second part, a short review of the political events that took place in Spain in those years is de· 
picted. Finally, two indexes are analysed: Efforl1 or the difference between the deficit or surplus 
of a year and the previous one; effort2 or the total revenue and expenditure increase with re
gard to de previous year. The difference and percentage o! increase in preventiva and liqui· 
datad budgets are also examined. 
Keywords: Elec/ions 1 Politicians 1 Voters 1 Deficit-surplus 1 Capacity-necessity of financing 1 
Budget. 

INTRODUCCIÓN 
Na literatura económica existen unha serie de modelos que relacionan o gasto 

público local coa ilusión fiscal ou co votante medio, e modelos alternativos a este 
que buscan os elementos que determinan o devandito gasto local. Entre estes des
tacamos: Pommerehne ( 1978) e Pommerehne e Schneider ( 1978), Renaud e van 
Winden (1991), Todó-Rovira (1991) e Suárez Pandiello (1988). 

1 
As ideas ex postas nestc traballo cslán contidas de m~ncira mliis ampla no primciro capítulo expresamente e 

implicitamcntc ó longo do mcu trnba!lo doutoral, dirixido polo Dr. Luis Cararnés Viéitcz, titulado: " lllcidciiLÍII 
tft lo.f c1ll11.t dutoralt:.t c11 /t1J prt:.tlll111t .WI.t tic las lwcicmlm lourln }lltllcJ:II.t" , inédito. 
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Os dous primeiros modelos explican o comportamento do gasto das corpora
cións locais, de maneira que o nivel deste se aproxima ó de servicios desexado 
polo votante medio e que aqueJas incorren en supostos de ilusión fiscal a través do 
gasto, fundamentalmente se o relacionamos coas eleccións. A pesar da tendencia 
de que só os ingresos son os responsables da ilusión fiscal, Pommerehne e Schnei
der ( 1978) eren que "neste trabal/o proporciona certa evidencia empírica que 
unha relación similar pode tamén existir pam o ottfro lado das decisión.\· orza
mentarias, é tlicir, a ilusión dos beneficios tlo gasto"~. 

Po la súa parte, Renaud e van Winden ( 1991) desenvolven unha función de inte
rese en torno ós tres niveis gobernamentais de decisión e a súa interacción coa to
ma de decisións, os gastos das entidades locais e o sistema de subvencións e trans
ferencias, tendo en canta que "interesa aformali:.ación do proceso de toma de de
cisión do gobemo, dada a distinción entre os grupos sociaü e os seus intereses"3

• 

Á vez, tratan de ter en canta a forza dos grupos sociais na toma de decisión en tó
dolos niveis de goberno, pero preferentemente no local. 

Todó-Rovira ( 1992) intenta atopar un modelo máis xeral có do votante medio 
para explica-la toma de decisións nas entidades locais na provisión de bens públi
cos. Así, vincula o gasto en distintos bens e servicios públicos coa renda media, 
cunha medida da distribución da renda, coa progresividade dos impostas locais e 
con diversas variables que describen as características da cidade, como o tamaño 
da poboación, a porcentaxe de poboación maior de 65 anos, os anos medios de es
colarización, etc ... ~. 

Suárez Pandiello (1988, p. 1 25) analiza cáles son os determinantes do gasto nos 
municipios, sobre todo nos máis pequenos. Así, demostra que factores como a ur
banización ou a dispersión, ademais da estructura e do tammio da poboación, son 
os máis importantes para determina-lo gasto local e as necesidades de gasto dos 
municipios. 

~ l'revinmenle din: "A.t estimathitl.t cm¡ríriw.r rmlit'WI qrrc a m·orrencia e irrflucndtr da i/urili/1 fl.rt:tll .wbrc 11 

gclJio¡rtílr/h-o mm de¡rcmlcn crdrr.Hrtmrcnte tia t·omtrlcwlatlc do .rr.rlcrtlll tribuwrio. tlo "timmg" da wrgu tlo.r 
irrgre.w.r (llibliws e cla mlomdtirr e til.t(W.W:itírt tic partula.r rirrictu tic rrrgrc.m ( ... ), .fi!IIIÍJI tfiiC wmén tsttí jorfe r 
.rí.ttcmtltimmelllc mrreltrdmuultr m tipo tic íu.rtiwdcin tlt!lllllt:rtitím de tluí.ruin pmuiwcltl" (PommcriK:ne e 
Schneider, 1971!. p. 728.) lslo levounos, como veremos, a inlcnlar demoslra-la innuencin do ciclo polr1ico, ba· 
scado na cxislencia·de ilusión liscal, nos conccllos galegos n lrnvés de variables do gn.~lo 

3 
Renaud and van Winden (1991, p. 550) consideran lres nivcis de goberno: o ccnlrnl, o provincial e o local: 

calrn grupos sodais: os cmpregndos do seclor gobemamenlal. os empregados do sector privado, os propielarios 
de cnpílal e os dcpcndcnles, individuos que dependen de trnnsferendas doulros scc1ores; cadn un deh:s ~oa sú:~ 
función de inlerese depcndendo do nivel onde se cslcan lomando as dcdsións. 

~ O modelo de Todti-Rovir.1 ( 1991) formula unha regresión que bus<.:a demoslrnr que, ''tlwla a e ti.r· 
terrda tlmrlw oiJI'ÍII e 11/lflortcmtc lrctcroxcnciclcult im/ilrtlrw/, é tlifídl imcrprclll-lo.r re.wltmlo.r clo llttulclo clo 
1 tlltlllll! medio (e en .wmlm¡ucle.r obtído.r u.rmrtlo mmlclo.r de axcJI/t!.f rcprc.renllltiro.r) t¡ue e.1plri.iltiiiiCIIIC cmritc 
irrjltlCitdcr.f dütribucímwi.f" (p. 490). Fmalizn probando que. cnnlo máis homoxénea é a dislribución dn renda, 
subminfslr.mse máis servicios públicos, xa que luu un maior ncordo (menor d~o.'Sncordo) enlre os integranles d:1 
colcclividade sobre os bcns públicos locnis que hni que subminislrar, e que canlo márs hcleroxénca é n disuibu · 
ción da renda ocom: o conlrario (p 500). 

32 Revista Galega tle Economía, vol. 8, núm. 2 ( 1999), pp. 31-52 
ISSN 1132-2799 

Ballesteros, A. 0 .1· ciclos electorais e o e.iforzo o1zame11/ario ... 

Por outra parte, Bosch e Suárez ( 1992-1993, 1993a, 1993b, 1994, 1995) estu
dian diversas hipóteses institucionais e políticas para explica-lo gasto público. 
Bosch e Suárez ( 1 993a) proban empíricamente a hipótesc de descentralización que 
desenvolveron teoricamente Brennan e Buchanan ( 1980), segundo a cal "a tles
centralización xera competencia entre gobemos e sen•e para frea-la expansión 
dun Estado-Le•'iauín nwximizador de impostos"5

, pero atopan máis significativas 
as variables que favorecen o factor burocrático e, polo tanto, o feíto de que a des
centralización xera elementos burocráticos que fomentan o crecemento do sector 
público e non frean a súa expansión. Por outra parte, tamén atopa que estes niveis 
subcentrais financiados por medidas que xeran ilusión fiscal contribúen a eleva-lo 
tamaño do sector público. En Bosch e Suárez ( 1993b) inténtase establecer cáles 
son as restriccións que inflúen positiva (efecto renda) ou negativamente (efecto 
substitución) no tamaño do orzamento público local. Para iso leñen en conla o 
modelo institucional que leñan as comunidades autónomas, é dicir, se son uni- ou 
pluriprovinciais, forais ou de réxime común, de competencias amplas -urtigo 151 
da CE- ou de competencias restrinxidas -urtigo 143 da CE. Ademais, conside
ran se a cidade é centro administrativo ou capital provincial ou autonómica, e le
ñen en canta unha estimación do poder de compra da cidade. 

Bosch e Suárez ( 1992-1993, 1994) proban empíricamente en municipios espa
ñois diferentes hipóteses relativas a variables político~ideolóxicas, fiscais ou de 
comportamento económico e institucionais. De todas elas, as variables que mello
res resultados ofrecen son as fiscais. Por un lado, a relativa á ilusión fiscal -que 
se comporta co signo correcto-- mide os impostas máis visibles sobre o total de 
ingresos, advertíndose que canto máis alta é a relación, menor é o gasto público, e 
viceversa. Polo outro, están as cargas financeiras que presentan un signo contrario 
á hipótese de Bosch e Suárez en case tódolos casos, que intenta ~edi-lo gra_o de 
responsabilidade dos políticos en función das débedas herdadas; ast, canto ma10res 
sexan as cargas financeiras, menor debería de se-lo gasto público e viceversa, pero 
o signo negativo --esperado-- só se p~od~ce ~un~a das estimacións; as. d~~ais 
variables, tanto as ideolóxicas como as mstlluctonaiS, son poucas veces s1gmf1ca-
tivas. 

As implicacións do traballo de Bosch e Suárez ( 1994) son importantes. Os c?n
dicionantes do gasto -a ilusión fiscal fundamentalmente-- son elementos un
portantes da nasa análise. Pero, mentres eles_ buscan _explica-lo creceme~~o do 
gasto en relación a varias hipóteses, o noso mterese e establecer a relac10n do 
gasto público e dalgúns compoñentes dos ingresos co ciclo electoral. . ,. 

Entendemos que a ilusión fiscal é un dos elementos que debe ser t1do ma1s en 
conta en relación cos modelos político-económicos. Podemos dicir que o desexo 
dos gobernantes de manterse no poder implica que os políticos intenten engaiolar 
deliberadamente ós electores, de tal maneira que estes, enganados por unha falsa 

~ Bosch 1: Suárez ( 1993n. p. 11!1 ). Esl<~ hipólesc ~:slá dcscnvolvida en Brennan e Bochanan (191!0) 
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prosperidade ou por unha ilusa sensación de que o goberno está a facelo ben, aca
ben dándolle o seu voto a quen os enganou. Así, o goberno (central, autonómico 
ou local) intentará facer crer que a súa política é a mellor, aínda que sexa á custa 
de crear nos meses previos ás eleccións a falsa sensación de que se están facendo, 
e se fixeron, moitas causas. 

Na análise, sen embargo, non se pode incluir unha das figuras esenciais da de
mocracia, o votante-contribuínte, ó lado da demanda de políticas (oferta dos vo
tost Usualmente, nos modelos político-electorais considéranse índices de popula
ridade, como o índice Gallup ou outros similares, dependendo dos países. A través 
destes índices de popularidade coñécese: 

• A valoración continua do electorado do que o gobemo está facendo en política 
económica e cómo aquel estima que os asuntos de política económica !le afectan 
á súa vida diaria. 

• Cómo reacciona o gobemo ante os déficits de popularidade, medidos en función 
da cantidade mínima de votos necesaria para seguir no gobemo. De qué instru
mentos fan uso os gobernos para levar a cabo políticas electoralistas se o seu ni
vel de popularidade é baixo, ou ben, se o seu nivel de popularidade é alto e ere 
garantida a súa reelección, para levar a cabo políticas máis de acordo coa súa 
ideoloxía ou o seu prog~ama

1

• 

A nosa análise centrada nos concellos, non pode acudir a estes índices, pasto 
que resulta difícil atopar unha valoración da popularidade dos alcaldes e unha va
loración real continua do que pensan os cidadáns do seu labor; a única que ternos é 
a electoral, cada catro anos". Pero iso non quere dicir que o alcalde ou o gobemo 
municipal non coñezan a súa popularidade. O goberno local pode coñecer directa
mente a opinión do seu electorado sen recorrer a enquisas, porque os votantes esta
rán máis preto e concentrados nunha zona en concreto e non dispersos por todo o 
territorio nacional. Pero non hai constancia desa valoración e, polo tanto, non po· 
demos facer un estudio sobre a opinión do electorado, é dicir, a función de popula-

6 
A teoría da elección pública estudia outros grupos que non son só os polfticos e os votantes. Estes grupos. 

integrantes do proceso de torn;s de decisións públ icas, son os buró( rntas e os grupos de presión. Os prirneiros te· 
rán inc idencia dentro do proceso ó intentar aumentar ou mante-lo volume que representan no orzamcnto, e pode· 
rían ser estudiados a trnvés dos gastos de pcrsoal, as compras en bcns e servicios ou máis en xeral nos gastos co
rrcntes. Os grupos de prcsión poden ter unha irnponante innucncia dentro úa política municipal, xa que poden 
ser irnponantes no momento de influír no voto (asociacións de veciños, asoc1acións ou grupos de comerciantes, 
constructon:s, etc) e que á vez procuran actuar corno buscadorcs de rcndas (re111 .reekin~) e como elementos que 
influen no voto dos cidadáns que pcnencen ou non pcrtencen a estes grupos. A busca de rendas é o comporta· 
mento individual ou colectivo "dttr f'Cr.wa.r que imtmrllllll/11 ,; ¡:o/Jcnwpara que t.rta/Jiew impo.rw.r, ~tl.tlt e le· 
.rü/e ,¡ .rttt jin·or e • .re 11 fei/11 de im¡mmmtlfo i efectiw. produce mrlw retfi.rmbrtl'ilíll tia rmda e da rit[lll!lJill fll · 
n~r tlo.r t¡ue im¡mrtwum t tll nmlm tfo.r que 111111 o flm 1111 tlm¡11ele.r lfllt o flm inejkllllllt/1/e". A busca de rcndas 
utiliza trnballo e capital que doutro xcito se crnpregaría en actividades productivas e adernais fai que o trnballo e 
o capital restantes se utilice de form;s menos productiva ca no mercado, o cal supón nutro custo (Grnmmp, 1989). 

'Estas dú;ss modalidades corrcsponden ás fundóns de popularidade e reacción de Frey e Sehneider (1975). 

N Nalgunhas cnquisas hai prcguntas que se rcfircn á v¡¡lornción de políticos entre os que !e poden ;sto~r algúns 
¡¡lcaldes se son rclevantes políticamente, pero isto sería ou bcn unhil valoración nacional ou rcxional que mide 
máis a súa imaxe política, nacional ou n:xional có seu labor ~:omo alc;~lde. 
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ridade do electorado local. Aínda que coñeceremos cáles son as políticas de gastos 
e ingresos do goberno local, é dicir, a función de reacción"~ do goberno local. 

En definitiva, os políticos locais procurarán face-los gastos que máis votos lles 
proporcionen, principalmente os que o alcalde e o seu grupo consideren máis visi
bles, á vez que intentan que o financiamento deses gastos sexa o menos visible po
sible10. 

O ESFORZO DOS CONCELLOS GALEGOS 
Como xa vimos, os políticos11 poden influir nos votantes reducindo o prexuízo 

económico que Hes causa o labor municipal, aumentando os beneficios que este 
lles proporciona ou realizando ámbalas dúas causas. No primeiro caso, o obxecti
vo podería lograrse reducindo os impostas dos cidadáns, o que implicaría reduci
-los ingresos do municipio. No segundo caso, aumentando os bens ou servicios 
que lles subministra ós cidadáns sen aumenta-los seus impostas, senda a conse
cuencia desta opción un aumento do gasto. No terceiro, a opción é a conxunción 
de ámbalas dúas: a reducción dos ingresos e a ampliación do gasto. En calquera 
dos tres casos a consecuencia máis lóxica é a reducción do superávit ou o aumento 
do déficit. 

Este índice calcúlase a través da diferencia do déficit ou do superávit dun ano 
co do anterior e denominaré mola esforzo 1 (E 1 ). Aplicouno Rothenberg ( 1987) 
para intentar demostra-la existencia dun ciclo orzamentario na administración fe
deral norteamericana. Para iso aplicou dous índices--<> esforzo 1 (e!fort 1) e o es
forzo 2 (effort 2)-- referidos ós déficits ou ós superávits do orzamento do gobemo 
federal norteamericano e relacionou o proposto polo presidente co finalmente rea
lizado, é dicir, o aprobado polo Congreso. 

No noso caso, é obvio que non intentamos dilucidar se o alcalde ten ou non po
der sobre o orzamento final 12

, senón cáles son as variacións do saldo do orzamento 

v Frcy e Schnciúer ( 1975) distinguen a función de popularidade como a que "tmlll de t!.flllblecer wr/111 rcllldiÍn 
U}llllllr entre o e.rtmlo tfll ccmwmía ... e liJ dfm.f tic ¡m¡mltrritfmle tlo.r flllrlitlll.f e do }ltlbemo" (p. 458), e definen 
a función de reacción como n que "c.rtrulitro.r detcrmilllmtc.r ¡wlíticoJ tlt1.f ltUIIÍ II.f ,:o/Jermmltnwü" (p. 459) 

111 Os gastos que proporcionen votos han ser ;¡ltamente visibles. A dificultade estriba en saber c:iles son os 
gastos que se poden considerar visibles. Por o~trn pane. _o sistema fiscal m~nidpal é _altamente visible e de ahí o 
alto cuslo en votos que representa a existcncm des tes 1mpostos. Como smala Camilo Barroso ( 1991, p. 145) 
"Ctwlt¡uier trctulllltm:iti•l ele lo.r im¡mc.flo.r mwrici¡wle.f remlrtí 1111 cmuidemble w .flt ¡mlítiw Y" que lo.r lirulu· 
lflliW.f /el ÍIIIC111rtlttrtÍII Clllllll lllltl .fÍIIIfi[C cfCI'IICÍIÍII ". 

11 Entendcndo por tales aqucles que se dedican ós laborcs de gobemo ou oposición nun concello c. aínda que 
te1ian algún outro cargo político. son coñccidos prioritariamente por este labor. 

12 Afnda que podcriamos considera-la posibilidade de que os pactos necesarios en sobemos en minoría paro~ 
aproba-los orzmncntos provocan variacións nos orzamentos iniciais prc~e~tad?s polos gobe~os l_oc~is ó pleno. 
Bosch e Su:in:z. ( 1994) a topan un ha cena n:lación entn: os gobemos m:uontanos e aquel es nnnontilnos que po · 
den considerarse de maioría absoluta pola fragmentación fís1ca e idcolóxica da oposidón e un men_or gaslo, por
que o índice no que miden a frngrncnt;¡ción da oposición é significativo con n:spcclo ó gasto e de s1gno corrccto. 
aínd;s que só ocorrc na rcgresión que rcalizan parn os municipios rnaion:s de 50.000 habitantes e non nos que te· 
ñcn entn: 20 e 50.000. Ver Bosch y Su~n:z ( 1994 ). 

Revista Ga/cga cle Economía, vol. 8, núm. 2 ( 1999), pp. 31 -52 
ISSN 1132-2799 

35 



Ballesteros, A. Os ciclos c/c:ctomis e o c:rfort.o or..ame11Writ1 ... 

ó longo do ciclo electoral, se este é ou non máis expansivo, en tanto que gasta 
máis ou ingresa menos no ano electoral ou preelectoral; se se gasta máis ou menos 
ó principio do ciclo ou ó final. 

O esforzo 1 definímolo, tal e como o fai Rothenberg, como a diferencia entre o 
déficit ou o superávit dun ano menos o déficit ou o superávit do ano anterior13

• 

Desta maneira, o esforzo serJ: 

El= A · B 

ande A é o superávit ou o déficit no ano t e B o superávit ou o déficit no ano r-1. 
Tamén podemos definir A e B como: 

A = /T • GT e B : IT • GT 
ti 11 

senda IT os ingresos totais e GT os gastos totais. 
Así, se o esforzo fose negativo, iso indicaría que se está levando a cabo un or

zamento cun maior gasto ou menores ingresos nese ano ca no ano anterior, ó re
presentar este un maior déficit ou un menor superávit. Se isto ocorrese nun ano 
electoral ou preelectoral poderiamos dicír que se trata dun orzamento electoralis
ta1J, xa que nese período o concello en cuestión estará levando a cabo políticas que 
favorecen ós votantes. lsto estaría provocado porque se subministran máis bens, un 
maior gasto, sen recadar máis tributos, ou ben reducindo os impostas sen aumentar 
ou aumentando os gastos 1.~. 

Nas gráficas 1 e 2 e nas táboas 1 e 2, podemos ve-los resultados agregados 
deste índice aplicado para os dos estratos de poboación por separado'~. 

1 ~ Rnthenberg (19!!7) ddinco como . .. .. o primeim i o wmlno muwl1ro .w¡1erti1·it t/11 no dijiút do on¡rmen/1/ 
de f1/e11o em,-e~o f'm/u1.tto polo (II'Csitlelltc ... " (p. 241, traducción pcrsoal). Rolhcnbcrg analiza dous tipos de es
forw· un definido en función tlo orlamenlo que presenta u presidente no Congreso en relación co presenta!lo u 
ano anterior. e nutro a diferencia entre o urwmenlo presentado e o realizado o ano antcnor. o aproba!lo polo 
Congreso. Por suposto, ntís s1í wnsl!lcdmo-13 cxislcnda llun orwmenlo, que será o liquida!lo. M:ils adianlc, 
considcrarémo-las diferencias entre o orl:lrnento liquidado e o preventivo, De calqucra forrn:~, a :~nálisc das ur· 
dcnanzas fiscais locais nos anos clcctorais e nos non-cleLiorais poderia dar lugar a un estudio mleresanle. 

IJ Definimos clcctorJiisrno como as variadóns orLamenlarias ou as acdóns polfticas 1cnden1cs a alcanzar unha 
rnaror popularidade entre o clcctorJ!lo, de rnancira que cando se leva a c:~bo esta polftica o obxectivo scxa mante· 
-Jo roslo polflico que se ocupa. QuerernOS CVit:~r, por oUir.l parte, o sentido pexorativo que len esta palabrJ 

L En rJras ocasións, na mostra en ningunha, veré mo-la cxistencm de continuos e creccntes déficits. Ncse caso 
mais ca de clectorJiismo, ou xunlo con el, podcriarnos falar de xestión nefasta, malversadora c/ou ineficaz. 

1 ~ Os dous estratos ós que aludimos son o das ddadcs con poboaL'ión superior a 50.000 h:lbitantes, que deno
minaremos primciro estrato. e o das cíilades con poboación entre 20 e SO 000 habitantes, que chamaremos SI:· 

gundo estrato. 
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Túboa 1.- Délicit/supcr.ívit e esforzo l. Cidadcs > 50.000 habitantes 

tlllll wp (+)ldef(-) E.~fi'r.." 1 
1984 -94 662 499 

1985 1.552 2W 300 1 646 866 799 

1986 102 974.700 ·1 449.229.600 

1987 5K0.230.000 477.255.300 

198!! 2.652.516.600 2 072 2!!6.600 

1989 5.448.!!26.300 2.796 ]O'J.700 

1990 628.802 200 ·4 1!20 024.100 

1991 4.423.235.900 3.794 411.700 

1992 4.395. 1 09.300 -28 126 61Xl 

1993 4.778.189 )()() 11!3 080 2<Xl 

FONTE: Clabomdtin prop1.1 a p:mir de 

JlmifiJe CL'OIIÚIIIIW·jiiUIJII.'Ctrll tftn f 'tlf(IO• 

mdtÍIIJ lomü ~a/CJWt. varios ano~. X unta 

de Galida. 

Grálica 1.· Déficit/supenívit e esforzo l. Cidadcs > 50.000 habitantes 
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FONTE: Elaboración propia a partir de Amilru Cftllltímrm jimmteim dm 
mr(mrlldtím lot m.t ~alcgut, v.trios anos. X unta de Galicia. 

Para os concellos do primeiro estmto obsérvase que, tanto en 1986 coma en 
1990, o esforzo é negativo. En ámbolos dous casos este esforzo negativo non está 
provocado pota aparición dun déficit xeral, agregando os datos de tódalas cidades, 
senón pola diminución do superávit. Esta diminución supera os mil millóns en 
1986 e alcanza case os cinco mil millóns de pesetas en 1990. En canto a estas 
magnitudes desagregadas, pódese observar que no primeiro ano da mostra ( 1984) 
o déficit unicamente lles afecta a tres dos municipios deste estrato: Lugo, Ourense 
e Pontevedra. Nos anoc; restantes, o:;ó o concello de Lugo presenta déficit durante 
varios anos consecutivos, sistemático pero non crecente, mentres que nos demais 
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casos se producen esporadicamente, aínda que destaque pota súa contía o déficit 
do concello de Vigo en 199017

• 

Para o ano 1991, electoral como o 1987, o esforzo é positivo e moi elevado, a 
diferencia deste último; pero o importante non é a contía en ámbolos dous casos, 
senón que en 1987 son só tres cidades as que leñen esforzo negativo, en tanto que, 
a pesar da súa contía en 1991, son cinco as cidades que teñen esforzo negativo. No 
postelectoral de 1992, ó contrario de 1988, o esforzo conxunto é lixeiramente ne
gativo pese a que isto só acorre en dúas cidades. Así, sucede o mesmo pero con 
signo contrario que en 1991, momento no que tamén dúas cidades modifican o 
signo do esforzo conxunto. Seguindo a liña de 1989, pero máis moderada, en 1993, 
o intermedio do ciclo electoral, o esforzo é lixeiramente positivo, fronte ás cifras 
anteriores. 

Así, as cidades deste primeiro estrato de poboación leñen esforzo negativo nos 
períodos que consideramos directamente preelectorais. En 1986 presentan esforzo 
negativo seis das sete cidades (o 85,71%) e en 1990 catro das sete (o 57,14%), 
sendo en 1991 cinco (o 71,43%). Ademais, das catro cidades que teñen esforzo 
negativo en 1990, dúas non o teñen en 1991. É dicir, o esforzo establécese só nun 
ano dos dous. Feíto que, baixo a hipótese do comportamento deste índice, dá un 
primeiro indicio dun comportamento electoralista das cidades deste primeiro es
trato de poboación. 

Táboa 2.· Déficiúsupcnivit e csforzo l. Cidadcs < 50.000 habitantes 

Á/10 sun t+lldcrf·l Esforto 1 
1984 -59.903.510 

1985 52.657.800 112 561.310 

1986 -96.867.800 ~ 149 525.600 

1987 132 026.000 228.893.800 

1988 140948 .. 500 8.922.500 

1989 48 484 500 -92.464.000 

1990 311.845.400 263.360.900 

1991 258.109.100 -$3 .736.300 

1 
1992 646.153.600 388.044.500 

1993 63.299.700 ·582.853.900 

FONTE; Elaboración propia a panir de 
A~~tili.r~ ~cmrrímit:a:filltmceira tlcr.r car¡m· 
mdtítJ.r lawi.r gcrltgcr.r, varios anos. Xunta 
de Gaticia 

17 
Este déficit que alcanza os dous mil millóns de pesetas é o culpable tanto de que o balance orzamentario 

conxunto sexa moito menor có do ano anterior coma de que o csforzo conxunto dcstcs sete concellos sexa nega
tivo. lsto non querc dicir que deixemos de estimar que conxuntamentc o componamento dos concellos scxa 
electoralista, senón que mnti~mos que é Vigo o que se compona m:lis eltUtlrali.rtclmtlltt ncstc período, xunto 
cos outros tres conccllos que tamén leñen esCorzo negativo. 
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Gráfica 2.- Déliciúsupcrávit e csforzo l . Cidades < 50.000 habitantes 
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FONTE. Elaboración propia a par1ir de Ami/iu uolltímico:fimmu•¡m tltu 
wr¡mmcitin.t lomi.t ¡:tllcg11s, varios anos. X unta de Galicia. 

Polo que respecta ó segundo estrato de poboación, no que as cifras son moi in
feriores, tamén se produce un esforzo negativo nos unos 1986, 1989 e 1993, pero 
non en 1990. No primeiro caso, como cando nos referimos ás cidades do estrato 
superior, este feíto podería ser indicativo duns orzamentos con intencións electo
ralistas. Pero no último esta afirmación é máis difícil por canto estas intencións 
están a expensas de que se produzan gastos ou investimentos que dean o seu froito 
en 1991 e en 1995, respectivamente, en vésperas das eleccións'". En 1991, o esfor
zo é negativo e, aínda que o signo é diferente, a situación é igual á do estrato supe
rior, onde unha maioría de cidades tiñan esforzo negativo, pese a que o total era 
positivo. Neste estrato só son tres as cidades que teñen esforzo negativo, un 
37 ,5%. Nos dous anos poste1ectorais ( 1988 e 1992), o esforzo é positivo, aínda que 
maior neste último, e son, no primeiro caso, catro as cidades que leñen esforzo ne
gativo e, no segundo, só dúas. 

O ano 1989 é un ano no que medran os ingresos financeiros e as transferencias 
e non descenden, senón que se incrementan, os ingresos tributarios, polo que a 
existencia dun menor superávit nese ano vén dada por un aumento do gasto supe
rior ó dos ingresos. Isto non quere dicir que os concellos deste estrato, ó adiantar 

lA Nos cinco casos de csforzo negativo que hai en 1989 neste estrato, o esforzo negativo pode responder a un 
cambio de cstratcxia electoralista. por canto non hai cambios significativos no gobemo municipal en 1987, p7ro 
ou o panido cnmbiou n súa denominación ou o alcalde cambiou de par1ido; só non caso houbo un auténtico 
c01mbio de pnnido, Narón, pero dentro da esqucrdn nacionalista. O cnmbio de cslratexia seria realiota·lo incrc· 
mento do gasto dous anos antes das eleccións, en lugar do :~no anterior. Por out m pnne, pode o correr que se con· 
centren nestes :~nos os gastos porque os plans do gobemo municipal non superan o cuno prazo cuatrienal, ou 
porque de realizar gastos pouco dcspois, 1990 por exemplo, poderfan ser dcsaproveitados no caso de n~~ ga_~· 
-las cleccións o gobcmo que os formulou. Polo tanto, a inccr1ezn sobre o resultado electoral darla lug¡¡r a mh1b1· 
ción do gasto. 
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este gasto, non estean facendo políticas con intencións electoralistas, senón que 
estas políticas poden estar pensadas e programadas doutra maneira e cun obxecti
vo: as eleccións de 1991. 

En 1986 realizan un esforzo negativo seis dos nove municipios (o 66,67%); en 
1989 lévano a cabo cinco dos oito municipios (o 62,5%); en 1990 preséntano só 
catro dos nove municipios (o 44,44% ); e en 1993 o esforzo negativo preséntase en 
catro dos sete municipios (o 57, 14%). É dicir, os anos que presentan un maior in
dicio de comportamento electoralista para estes concellos son 1986, 1989 e 1993. 

O comportamento que teñen os concellos nos anos 1986 e 1990 é moi diferente. 
Mentres que en 1990 na metade dos municipios se produce un esforzo negativo, 
oito casos de dezaseis, en 1986 a situación presenta unha maior porcentaxe de mu
nicipios que levan a cabo un esforzo negativo, realizándoo doce dos dezaseis(o 
75% dos casos). Pola contra, 1987 é o ano no que esta porcentaxe é menor, corro
borando a idea de que as eleccións que se leñen lugar na primeira metade do ano 
abrigan a que as políticas electoralistas deban realizarse no ano anterior•''. 

En 1989 e 1990 hui tres concellos que non teñen un esforzo negativo en ningún 
dos dous anos, mentres que outros tres o repiten~". Dos primeiros dous teñen un es
forzo negativo en 1991 e, dos segundos un deles repite un csforzo negativo en 
1991. Os outros nove conce\los teñen esforzo negativo nalgún dos dous anos. Con 
respecto ós anos postelectorais, a situación é moi distinta: en 1988, oito cidades (o 
53,33%) teñen un esforzo positivo e sete (o 46,67%) téñeno negativo, mentres que 
en 1992 once cidades teñen un esforzo positivo (o 73,33%) e catro (o 26,67%) 
téñeno negativo. 

Constátase que a presencia dun esforzo negativo en calquera destes dous anos, 
pode indicar unha utilización electoralista dos orzamentos; así podemos cualificar 
este tipo de esforzo en 1986 e 1990. O mesmo poderiamos dicir do ano 1989, no 
que se producen á vez eleccións autonómicas e xerais porque, nalgún caso, pode 

•~ Analizando u índice csform 1 paro~ os cs1ra1os de municipios inferiores a :!0.11110 habilanles (son 1:! estratos 
de poboación, 1res pur cada unha do~s provincias) :nopamos que en 1987 e 1991, todos agás un leñen sistemall
camcnte esfor7.0 negativo, é dicir, o 91,67% dos casos (1111:!); e en 1991 son dez os (]Ue tci\cn csforzo negativo, 
é dit.ir. o 81,31% !los casos. Nos dcmais anos danse as seguintcs porccntaxes. 1985, o 66,67 (8/1:!); 1986, o 
16,67 <;;.. (211:!), 19!111, tamén o 16,67%; 19119, o 5!!,31% (7/12). 1990 o 16,67 %, e, en 1992, non hai ningún cs
forw ncgalivu Así, ruentres o 85 e 89 leñen unha porcentaxe media de esforzos positivos, o que nos índit:a que o 
comportamento ncse ano non é uniforme, en 1986, 1990 e 1992 a porcentaxc maioritoria é positiva (83,33'k, nos 
primciros, o 100% no último) o que indica ncstes conccllos un c:oruponarncnlo máis .uniforme e ~~.is electo~· 
lisl.l, en sentido estric:to; é die ir. realízasc a mcirandc parte do gasto o máis preto postble das ciL'CCtons. O fello 
de que sexa nos anos 19117 e 1991 cando o esfnrLo é ln.lloritoriamenle negativo, 1évanos á idea de que, mentres 
no~ c.onccllos rnaiorcs hai unha <:cna planifkación, ncstes se reuliza o gaslo electoral en véspcras das cleccións 
Sen emb:1rgu, esta lendcncia c:unb1a en 1993 c.ando o esforzo é negatjvo dous anos antes das elccdóru 

!>J Dos primeiros, o gobcmo municipal len maioria absoluta en !lúas, A Coruña e Vilagarcíu. e no tcrcciro ten 
un gobcmo de coalición que xorde dunha moción de c.ensura en setembro de 1989. En canto ós segundos, l~lase 
de gobemos en minoría ou en c:oahc:ión pero relativamente estables; en ningunha deles se consegue unha ma10rfa 
nas seguintcs clcccións. Dos :mtcñores, só se mantén a nmioria absoluta na Coruña, pero non así en Vilagarcía e 
a situación vol ve ser altamente incslablc en Ferro!. 
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servir de axuda para as campañas electorais dese ano, e ademais a consecuencia 
destas eleccións xorden compromisos (investimentos, transferencias, etc.) que fa
vorecerán nas seguintes eleccións municipais ( 1991) ó alcalde que prestara o seu 
apoio na campaña~• . Evidentemente, podemos dicir que o orzamento municipal 
pode servir como instrumento para buscar votos para o candidato apoiado polo al
calde (sexa ou non do mesmo partido), o cal, á súa vez, pode ser premiado se o 
candidato gaña as eleccións a través do orzamento da administración na que foi 
elixido

22
• Un dos elementos decisivos oeste caso é observa-la evolución de varia

bles como as transferencias antes e/ou despois das eleccións, que si poden ser sus
ceptibles de utilización partidista e electoralista. 

Táboa 3.- Esforzo positivo ou negativo, número de municipios 

!"estrato 1985 1986 1987 1988 1989 /990 1 /99/ 1992 /993 
+ 6 1 4 .. 5 

1 
'1 

1 
:! 5 3 

- 1 6 3 1 :! 4 5 2 4 
:!"estrJto 

+ .'í 3 7 .. :l 5 T 5 6 3 
- 4 6 1 4 5 4 :l 2 4 

Total 

+ 11 4 11 8 8 8 1 7 11 6 . .'í 1:! 4 7 7 8 K 4 8 
Nota: nos anos 1987, 1988 e 1991 non está conlabilizado o c:oncello de Cangas por falta de da· 
tos: no 89 porque o csforzo non pode ser c:alc:ulado pola falla de datos do anu anlcrior. Pulo tan-
lo, o lotal de municipios p:1ra estcs anos é de 8 no segundo cstr:llo e de 15 no tot:tl. No ano 199:!, 
faltan dalos do conc:cllo de Ribcim c. en 199:1. nara Monfortc e IUbeim. 

FONTE: ElaborJción propia a partir dos dalos anteriores. 

Na táboa 4 observamos como as porcentaxes de incremento das transferencias 
de capital son moi altas nos anos 1988 e 1989 para a Xunta de Galicianos dous 
estratos, o que ocorre tamén en 1991 e 1992, anque máis claramente no primeiro 

ll Tamén pode suceder que se produza un incremento do gasto público por un rnaior gasto da adnunistración 
autónoma ou da central no municipio que obri¡;ue a maiores ga.~tos do ¡;ubcrno local (p ex o financramento de 
proxec:tos que son pagodas polo gobcrno local e a ¡¡dminis1rac1ón autónoma ou c:cntml). l'or outr:t p;~rtc, o apoio 
implícito por parte doulra udministración, nunhas cleecitins rnunicipais . pode viren forma de promesa de in ves· 
timen tos ou lransfcrencias, en forma de si natura explícna de convenios entre conc:cllos e minrslcrios ou cunscllc
rías c . finalmente, en forma de aprobación por parte dcstas ou aqueJes de investuncnlos ou transferencias Todo 
istu rc:~lizado en épuc:a de campaña clecloral. N:~ncy Tcctcrs en Nordhaus ( 1 'JII'J), opin:t que "a actuin {Jolitu.a 
mente imporltlll/e i apmba·lo jimmdmnelllo, memres que o ¡:mto tiL'Wal potlc pre.fCIIIIIrse al¡:rí11 lempo despoi.f 
tfas elccwín.t" (p 65), tncntres se fai público o acordo de finantiarncnto. Pero son feítos que csl:in máis :tl6 do 
noso obxeclh·o, que é n estudio da manipulación orzamentaria e non da informativa, que sería este caso 

ll Nestc caso. trJtase dunha utiliwción máis ou menos caciquil do orz:uncnto, xa que se intcnla convcnce·los 
vcciños d~: que d:irllc-lo seu apoio a un dclerminado t:andidalo é bo para n mumcipio, utiliz:mdo t:omo argu· 
n1cn1o promesas de futuros invcstnncntos se aquel triunfa. De hídalas formas, c.-;mdo n~enos n.1 m.a10.r parte dos 
grandes concellos, isto non é así xa que o pamdo que gobema no Loncello non ncccsan:tmente comctde co ven
cedor no resto das cleccións, e pode ser unha das razóns polas que oeste tipo de conccllos non hai un csforLo nc· 
galivo este ano . De ttídolos xcilos, rnoílas veces o apoio é unicamcntc de tipo propagandfstico, xa que ó ak-o~lde 
en cuestión inlen!s:tllc o scu propio poder e non o dos dernais, a non ser, como dixemos, a cambio de apoio fu tu· 
ro. lsto leva a que akaldcs de prcstíxio se presenten en lisias clcctor:tis ú parlamento naciOnal ou 6 autonórnu:o 
para con iso arraslr:t-los volos dos seus munic.ipios. 
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estrato. No primeiro caso as eleccións autonómicas prodúcense en 1989 e no se· 
gundo en 1993, sempre no cuarto trimestre. 

Para o Gobemo central, os maiores incrementos se producen en 1988 e en 1992 
e 1 993 no prímeiro estrato, e en 1986, 1988, 1990, 1991 e 1993 no segundo. N este 
caso, as eleccións xerais se producen en 1986, 1989 e 1993, co cal en case tódolos 
casos do segundo estrato, agás no bienio 1990-1991, poden ter unha clara motiva
ción electoralista. 

Por último, para as deputacións provinciais prodúcense incrementos significa
tivos en 1986, 1988, 1989 e 1993 para as cidades maiores de 50.000 habitantes; e 
en 1988, 1989 e 1992 en calquera caso as eleccións coinciden coas municipais. 

En definitiva, hai certos indicios sobre todo no goberno autónomo e no central 
de que pode producirse unha manipulación partidista (solidariedade) entre admi
nistracións. Os maiores incrementos das transferencias de capital tenden a con
centrarse nos anos nos que hai eleccións e nos inmediatamente anteriores e poste
riores. 

Táboa 4.- Porcentaxe de crecemento con respecto ó ano anterior das transferencias de ca
pital recibidas polos concellos galegos 

Xmlfa de Galicia Gobemo Deputació11 
ce11tral provim:ial 

FONTE: ElaborJción propia a partir de Atrtílise umuimiw:fimmccira tlas wr¡wra· 
dtitLf lot·ais Ntlle¡:as. varios anos. Xunta de Galicia 

O ESFORZO 2: ÍNDICE DE CRECEMENTO PARA INGRESOS E 
GASTOS 

Neste epígrafe calculámo-lo esforzo2 de forma que mida o incremento dos in· 
gresos e dos gastos (Rothenberg, 1987, pp. 242-243 e táboa 1). Polo tanto, medí
mo-lo esforzo para os ingresos e para os gastos da seguinte maneira: 
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E2i ou E2g = f A 1/)* 100 

de onde se deduce que: 

E2i ou E2g =[(A 1 B)-1}* 100 

ondeA son os ingresos ou gastos totais no ano t, 8 son os ingresos ou gastos totais 
no t-l. Os subíndices i ou g indican ingresos e gastos respectivamente. 

O resultado pódese ver nas táboas 5 e 6 e nas gráficas 3 e 4. Nestas obsérvase 
cómo son 1985, 1988, 1989 e 1992 os anos nos que o incremento, tanto dos ingre
sos coma dos gastos, é marcadamente superior ó dos demais anos. 

Para as cidades do primeiro estrato, o incremento dos gastos é superior ó dos 
ingresos nos anos 1986, 1990 (menor descenso), 1992 e 1993. No estrato inferior, 
tamén observamos como os anos de maior crecemento coinciden en 1985, 1989 e 
1992, mentres que o crecemento dos gastos supera ó dos ingresos en 1986, 1988, 
1989e 1993. 

Debemos resaltar que os resultados obtidos non son simplemente incremellfa
lista. Aplicando o criterio de Carrillo Barroso ( 1991 ), só serían puramente incre
mentalistas os resultados de 1986, 1987, 1991 e 1993 para ámbolos dous estratos, 
e 1992 para o segundo estrato, aínda que con matizacións. O resto dos resultados 
son relativamente incrementalistas ou ben non son incrementalistas21

, o cal quere 
dicir que, cando menos na fixación do total do orzamento, existe algunha lóxica 
diferente da incrementalista. 

Táboa 5.- Esforzo 2 como índice de crcccmcnto dos ingresos e os gastos. Cidadcs > 50.000 
habitantes 

Ano % cSf. i11u. '7oesf. uas. 
1985 2.1.67 15.07 
t986 3.41 10.13 
1987 8.38 6.48 
1988 43.11 36. 1.~ 

1989 42.1!7 38.12 
1990 - lt.08 -2.53 
1991 7_14 -0.45 
1992 22.78 23.95 
1993 6.86 7 . .'i9 

FONTE: Elaboración propia a partir de 
Amilise cctmtimh·u·Jimmccim tlm tor· 
fWracifjll f lomi.f J:tiiCNIIJ, varios anos. 
Xunta de Galicia. 

» O incrcmenltlli.fmo sería aqueta técnica orzamcntaria que lixa os capitulas do orzamcnto dun ano en función 
dun incremento marxinal dos mesmos capltulos do ano anterior. Carrillo Barroso define esta cstrntexia afirmando 
que "lo t¡ue predice la mejorcul.fcrit•cititr tic rewr.w de rm mio es lam/scripcitíll del mrtcrior" (p. 108). Asf, se· 
guindo o criterio de Carrillo Barroso, un incremento entre o S e o 15% é incrementalista; un incremento entre o 
15 e o 30% ou entre o - 10 e o 5% será n:lativamente incrernentalista; un descenso que supera o tO% ou un in
cn:mento maior do 30% será non· incremcntalista. Cf. Carrillo Barroso ( 1991 , cap. 3, p. 111 ). 
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Grlilica 3.- Esrorzo 2 como índice de crccemcnto dos ingresos e dos gastos. Cida
dcs>50.000 habitantes 
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É evidente que os resultados están directamente conectados co índice anterior 
(esforzo 1 ); pero neste caso reflíctese máis palpablemente que son os gastos os que 
levan a maior parte do peso nas políticas electoralistas e que, polo tanto, é o maior 
incremento dos gastos, fronte a unha posible reducción ou un menor crecemento 
dos ingresos, a alternativa dos políticos locais para intentar manterse no poder~~. 

Debemos anotar que as cifras nos dous anos electorais están situadas nunha es
treita banda, que poderiamos cualificar de incrementalista e cun crecemento que é, 
ó contrario que outros anos, case coincidente cos índices da inflación. Polo tanto, 
trátase en ámbolos dous casos de orzamentos case neutrais e pouco belixerantes 
electoralmente. 

Pero, aínda que a maior parte do peso das políticas oportunistas lévana os gas
tos, podemos ver que os menores crecementos e nalgún caso o descenso dos ingre
sos prodúcense nos anos 1986, 1 987, 1990 e sobre todo en 1991, ano no que teñen 
lugar oito descensos dos ingresos (53,33%). Así, en 1985 prodúcense descensos no 
18,75% das cidades da mostra (3 de 16); en 1986 no 37,5% (6 de 16); en 1987 no 
26,67% (4 de 15); en 1988 no 6,67% (1 de 15); en 1989 no 13,33% (2 de 15); en 
1990 no 37,85% (6 de 16); en 1992 no 7,14% (1 de 14); e en 1993 no 28,57% (4 
de 14). 

~~ lslo lr.ienus á menle a idea de que os poliucos son nuíis procli\'es o gaslo c<i ingreso, poslo que o ¡;asco su· 
pón un incremen10 da ulilidade, en ~ambio os imposcos, formu máis xeral de ingresos, redúcena. Polo l:mlo. un 
polícico que dcsexe pcnn:mecer m.íis lempo no poder debe realizar un maior gaslo en época clc<.:loral, prcsupo· 
iiendo, como din Buchanan e W;~¡;ner ( 1977), que a prodm:dón pública cnlra posiuvamenle nas fundóns de ull· 
liJadc Jos cidadáns e os impos1os reducen a renda dos cidadáns e, polo 1anlo, réslanllc npoio ó polilico Pnra d1 · 
versas implicaci1ins des les fenómeno~ véxasc Buchanan e Wagner ( 1977. pp. 160-165). 
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Tliboa 6.- Esforzo 2 como índice de crccerncnto dos ingresos e os gastos. Cidades<50.000 
habitantes 

,\1111 % esf. illl!. %e.ff.l!as. 
1985 2~.39 21.65 
1986 ;.s.¡ 7. 111 
19117 2.59 -2.60 
1988 19.91) 20.1() 
1989 32.61 35.26 
1990 9.19 ;'í.53 
1991 · 1.54 -0.119 
1991 12.112 11.()2 
1993 ·1.47 3.;'í6 

FONTE: Elaboración prnpta a par1ir de 
¡\mili fC ct·omimit:o:fimmt'cim ¡/m l'llr· 
pomcilitu lowi.f galeKnr. \arios ;mos. 
Xunla de G;1licm 

Gráfica 4.- Esrorzo 2 como índice de crccemcnto dos ingresos e dos gastos. Cida
dcs<50.000 h¡¡bitantes 
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Polo tanto, a maior porcentaxe de descensos ten lugar nos anos 1986, 1990 e 
1991. No caso dos ingresos isto é lóxico, xa que os impostas locais esíxense, na 
súa maior parte, no cuarto trimestre do ano, co que, se se producise unha suba 
nestes anos, coincidiría dous trimestres antes das elcccións (no segundo trimestre 
do ano seguinte en cada caso). Aínda que no caso de 1986, 1990 e 1991 diminúen 
os ingresos financeiros e as transferencias e os ingresos tributarios medran moi 
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pouco: 1 J ,88%, 6,33% e 14,57% respectivamente. Os crecementos máis impor
tantes dos ingresos, sobre todo dos tributarios, prodúcense nos anos J 988 e 1989, 
cando só hai tres descensos. En definitiva, afástase o momento de maior crece
mento dos ingresos da época electoral, algo similar ocorre con 1985 e 1992 - ano, 
como 1988, postelectoral. 

En relación cos gastos, prodúcense dous descensos de pequena contía en 1990 
nas cidades do primeiro estrato (superado polo descenso dos ingresos) e en 1987 
nas cidades do segundo estrato. Ámbolos dous descensos son de similar contía, 
arredor do 2,5%. No resto dos anos prodúcense descensos: en 1985 no 12,5% das 
cidades da mostra (2 de 16); en 1986 no 25% (4 de 16); en 1987 no 40% (6 de 15); 
en 1988 no 6,67% (1 de 15); en 1989 no 6,67% (1 de 15); en 1990 no 66,67% (lO 
de 15); en 1991 prodúcense 7 descensos, cinco deles nunha porcentaxe menor á 
dos ingresos, son o 46,67%; en 1992, prodúcese un único descenso de catorce ca
sos que representa o 7, 14%; e en J 993 son dous descensos de catorce casos, é di
cir, o 14,29%. Como vemos, os gastos teñen un comportamento diferente, xa que, 
aínda que o seu descenso sexa superado polo dos ingresos, este se produce nunha 
maior cantidade de casos. Sen embargo, constatamos que na maior parte dos casos 
os descensos de 1990 veñen precedidos de anos de elevados crecementos dos gas
tos e que, nalgúns destes casos (4), o descenso dos ingresos é maior có dos gastos. 

En toda esta análise utilizamos datos dos orzamentos liquidados, pero agora 
xorde unha pregunta: ¿existe diferencia entre os orzamentos liquidados e os orza
mentas preventivos e o incremento de ámbolos dous valores?; ¿a favor de cal dos 
dous tipos de orzamentos, en relación ós ingresos e gastos totais, se inclina esa di
ferencia? En case ningún ano os orzamentos liquidados cumpren o que está pre
visto e, en case tódolos casos, os orzamentos liquidados superan ós preventivos. 

Por estratos e en relación cos ingresos a diferencia é negativa, a favor dos pre
venti vos, en 1984 e 1985 para as cidades do primeiro estrato, e en 1986, 1992 e 
1993 para as cidades do segundo. Os gastos preventivos son superiores en 1984, 
1987 e 1993 para o primeiro estrato, e en 1986, 1990, 1991, 1992 e 1993 para o 
segundo, como podemos ver na táboa 7 e nas gráficas 5 e 6. 

Para o primeiro estrato, é significativo que o ano no que se produce unha das 
menores diferencia sexa electoral ( 1987) e que a forma da gráfica destas diferen
cias sexa similar á forma que adquirían as gráficas do esforzo para ingresos e gas
tos, nas que os anos centrais do ciclo electoral eran nos que os incrementos eran 
maiores, mentres que neste caso, son nos que as diferencias son maiores. 

Podemos ver que en 1992, ó principio do novo ciclo electoral, para as cidades 
do primeiro estrato, as diferencias comezan diminuíndo a diferencia do que acorría 
no ciclo anterior, e, para as do segundo, mantense a tendencia de que os gastos li
quidados son inferiores ós preventivos e esta tendencia traspásase ós ingresos. Nas 
cidades do segundo estrato apreciamos, nos anos preelectorais, diferencias a favor 
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dos orzamentos preventivos, aínda que estas son moi pequenas. Isto se produce en 
tres dos catro casos nos dous anos preelectorais. 

Tá boa 7.- Ingresos e gastos liquidados menos ingresos e gaslos prevent ivos 

Cidades > 50.000 l1ab. 
Ano lm.!. /io.-nrcv. Gast. lio.•nrc•·· 
1984 -1 .326.884.000 ·1 .244 236.770 
1985 ·322.429.000 1.082.901.300 
1986 1.219.0 15.000 1.416 040.300 
1987 324.440.500 · 140.598.000 
19811 4.136.156.500 862.639 900 
1989 9.999.623.500 3.123.518.200 
1990 5.657.073.600 3.n t.052.4oo 
1991 6.113.1169.600 1.690.633.700 
1992 5.337.063. 100 465.95.1800 
1993 2.336202.100 ·2.441. 987.400 

Cidodcs < 50.000 llab. 
tlllo f lll!. /iQ,•IJI'Cl'. Gast. lio.-nrcv. 
19114 178.272.910 2.18.176 420 
1985 34. 139.300 528.478.300 
1986 -189.602.000 · 27.663.900 
1987 38 1.600.300 1.~9 .574 .300 

1988 387 5112.500 329.587.800 
1989 198 255.300 72 752.900 
1990 18.634.800 · 187.774.900 
1991 159. 11 3.700 -79.713.300 
1992 ·452.47 1.800 ·1.066.657. 700 

1993 -323.457.100 ·386.750.800 

FONTE: Elaboración propia a panir de 
1\míli.ft tt·muímiw:fimmu ircr da.f ¡:or· 

¡wmd1í11.f lomi.f ¡:alt¡:tl.f , varios anos. 
Xuntn de Galicin. 

Isto mesmo acorrerá, como vemos na táboa 8, se comparámo-lo crecemento 
dos ingresos e o dos gastos liquidados e os preventivos. Nas cidades do primeiro 
estra to apréciase como estes, aínda que en menor contía, seguen o comportamento 
dos primeiros; aoque deberíamos dicir que os liquidados son os que seguen o 
comportamento dos preventivos:!j e o amplían producindo uns maiores ascensos ou 
descensos; só nun caso o descenso convértese en incremento e noutro o incre
mento en descenso. 

2$ 
En cnlquern caso, polo que observamos no cadro. parece que os concellos galegos (de ámbolos dous estrn· 

tos) segucn unha técnica orznmcntario puramente incrcmcntnlista, alnda que na maior parte dos casos as cifras de 
incremento, de ámbolos dous tipos de orz:~mentos. cstean pordcbaixo do 30%: 56 de 64 (87,5 %}, e dcstas 4 1 
(64,06 %) están por dcbaixo do 15 % de incremento. As cifras non-inerementnlistns conc~ntrnnsc maioritnria
mcntc nos nnos 19 88 e 1989, pnrn ámbolos dous estratos e tipos de orznmcntos. alnda que sobre todo no 89, can· 
do tódolos incrementos son non·incremcntalistas (superiores ó 30 %). 
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Gráfica 5.- Ingresos e gastos liquidados menos ingresos e gastos preventivos. Cida· 
des>50.000 habitantes 
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Gráfica 6.- Ingresos e gastos liquidados menos ingresos e gastos preventivos. Cida· 
de-;<50.000 habitantes 
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O incremento dos ingresos e dos gastos liquidados segue, como no primeiro 
estrato, a norma que lle impoñen os orzamentos preventivos (só apreciamos un ca
so no que o descenso previsto se converte en incremento) pero, a diferencia do ca
so anterior, non sempre ingresos e gastos crecen ou decrecen máis do que o fan os 
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preventivos, senón que, ás veces, crecen ou decrecen menos. Pero, con todo, con
tinúan senda unha guía dos movementos dos ingresos e dos gastos liquidados, aín
da que non se axustan a unha pauta de maior crecemento ou menor descenso ca no 
estrato anterior. 

Táboa 8.- Crccemento de ingresos e de gastos liquidados e de ingresos e de gastos preven
tivos 

Tola/ > 5(J.00fl llab. 
Á/10 l. {1/'CI'. G.prcl'. l. lio. G.lio. 
1985 17.28 2.90 2J.67 15.07 
1986 -3.001 9.08 3.41 10.11 
1987 12,62 ll.:'i8 11.38 6.48 
1988 29.23 32.15 43.11 36.15 
1989 30.91 32.67 42.87 38.22 
1990 ·3,86 -4.11 -11.08 -2.54 
1991 7.25 4.20 7.34 -0.45 
1992 27.48 27.41! 22.78 23.95 
1993 12.59 12.59 6.86 1.59 

Total< 50.000 llab. 
A1111 l. IJ/'1!1'. G.nre•·· l. /ia. G./ia. 
1985 31 .35 14.19 25.39 21 .1í'i 
1986 8.93 23.56 3.54 7. 18 
1987 -10.07 -6.76 2.611 -2.60 
1988 21.61 17.111 19.90 :!0.311 
1989 38.96 42.89 32.61 35.26 
19911 12.06 9,31 9.20 5.53 
1991 -3.37 -2.29 -1.55 -0.89 
1992 21.27 21.16 12.83 8.02 
1993 -1.24 ·-1.:18 -3.47 356 

FONTE: Elabomción propia a panir de Amíliu 
Ct'llllrímko~{/lrmrceim tla.r corJWrtlciiÍIIs /ortri.r 
)llllc)lus, varios anos. Xunla de Gahcia . 

lsto quere dicir que os orzamentos preventivos séguense máis fielmente nos 
anos electorais para o primeiro estrato e nos preelectorais para o segundo, por 
canto as diferencias son menores ca no resto dos anos. Pero oeste último caso hai 
unha maior tendencia a que a desviación dos ingresos e dos gastos sexa que os in
gresos e os gastos liquidados sexan menores cós preventivos. En cambio, no pri
meiro estrato esta tendencia é a contraria, xa que a previsión dos orzamentos é cla
ramente insuficiente. Na maioría dos casos, as diferencias, tanto positivas coma 
negativas, son maiores nos ingresos ca nos gastos e, así, son estes os que se axus
tan menos ó previsto. 

CONCLUSIÓNS 

Dende 1979, os cidadáns poden escolle-Jos seus representantes municipais e, 
polo tanto, poden a través das eleccións determina-la política que deben seguí-los 
seus gobernantes. A pesar disto, e baseándonos en que estes quererán manterse no 
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poder o maior tempo posible, haberá manipulacións orzamentarias que terán como 
obxectivo fundamental provocar nos cidadáns a ilusión de que os gobernantes es
tán levando a cabo a política adecuada. Neste traballo analizamos algunhas varia
bles orzamentarias con relación ás eleccións municipais. 

Neste sentido, observamos que as cidades do primeiro estrato teñen esforzo ne
gativo tanto en 1986 como en 1990, anos preelectorais. Este esforzo negativo está 
provocado por un maior déficit nuns casos, e polo descenso do superávit noutros. 
Nos anos electorais o esforzo é positivo e bastante alto con relación ós demais 
anos. Nas cidades do segundo estrato, en 1986 prodúcese tamén un esforzo negati
vo; sen embargo, esta é unha situación que non se dá en 1990 senón en 1989. Co
mo no caso anterior, o esforzo de 1986 pode responder a un comportamento elec
toralista, mentres que non podemos dici-lo mesmo, en principio, do de 1989. 

En 1986 o 75% dos casos teñen un esforzo negativo mentres que en 1990 só o 
teñen un 50%. A porcentaxe deste ano é a máis repetida no resto, agás en 1987 
cando o 75% dos concellos teñen un esforzo positivo. lsto confirma que nestes 
dous anos o comportamento dos concellos será máis electoralista non só fronte ó 
resto senón tamén fronte a 1990-1991. Aínda así, o esforzo negativo do ano 1989 
pode responder a investimentos en bens e servicios municipais que estean nos or
zamentos dese ano e que non estean preparados ou non entren en funcionamento 
ata momentos previos ás eleccións. 

En relación co esforzo 2, obsérvase que 1985 e 1989 son anos nos que tanto os 
ingresos coma os gastos aumentan máis, mentres que as menores porcentaxes de 
crecemento se producen nos anos preelectorais e electorais. Nos anos postelecto
rais tanto os ingresos coma os gastos medran, en calquera caso, a un maior ritmo 
ca no ano anterior. 

Nalgún destes casos tales variables descenden con respecto ó ano anterior. O 
incremento (descenso) dos gastos é superior (inferior) ó dos ingresos en 1986 e 
1990 (o segundo) no primeiro estrato. Mentres que 1986 e 1989 o son no segundo. 
Isto lévanos a pensar que, loxicamente, o peso das políticas electoralistas traspása
se ós gastos. Aparece aquí un ciclo que eleva os gastos e os ingresos nos anos 
posteriores ás eleccións e fainos descender ou medrar moito menos nos anos pre
electorais e electorais. 

Por outra parte, os ingresos e os gastos liquidados dos que xa faJamos son en 
poucos casos inferiores ós preventivos, é dicir, os orzamentos incúmprense por de
fecto case sempre. Estas diferencias entre os ingresos liquidados e os preventivos e 
os gastos liquidados e os preventivos son menores ou negativas nos anos electo
mis. É dicir, os orzamentos liquidados seguen máis fielmente os preventivos du
rante os anos electorais. Apreciamos algo similar ó estudia-lo crecemento dos in
gresos e dos gastos preventivos con respecto ó dos liquidados. Crecen e decrecen 
no mesmo sentido, con maiores índices no primeiro estrato, mentres que no se-
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gundo hai unha maior tendencia a que os liquidados sexan inferiores ós preventi
vos. 
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Resumo: Existe unha gran cantidade de investigación na literatura de marketing arredor da 
cuestión da orde de entrada das man;as no mercado. A pesar desta gran canlídade de investi
gación non se atopa un consenso acen;a da existencia ou inexistencia dunha vantaxe competi· 
tiva derivada desa arde de entrada, o que en moitos estudios se denomina a "vantaxe do pio
neiro". No presente trabal/o preténdese afronta-lo fenómeno da vantaxe do pioneiro, tratando 
de desenvolver un esquema conceptual que inclúa tódolos factores que interveñen na arde de 
entrada das marcas no mercado. Con isto preténdese reflectir que se trata dun fenómeno com
plexo, estab/ecendo cáles son os príncipais elementos que deben ser considerados potas em
presas cando se enfronten a decisións de entrada en novos mercados ou de lanzamento de 
novas productos. 
Palabras clave: Orde de entrada 1 Vantaxe do pioneiro 1 Compoñentes da vantaxe do pioneiro 1 
Moderadores da vantaxe do pioneiro. 

ENTRY ORDER OF A FIRM INTO THE MARKET 
Summary: A great amount of research regarding the issue of entry arder of brands into the 
market does exist in marketing literature. In spite of the great amount of research there is no 
agreement on the existence of a competitiva advanlage in the arder of entry, which in many pa• 
pers is cal/ed the •pioneer advantage•. The aim of this work is lo focus on /he ploneer advan· 
tage tapie, trying lo implement a scheme of concepts, which wi/1 include al/ the factors involved 
in the entry arder of brands into the market. Doíng so, il is attempted lo stress the complexity of 
the process and the key elements that should be taken into account by companíes when they 
are faced with the decisions of enteríng new markets or launching new products. 
Keywords: Order of entry 1 Pioneer advantage 1 Pioneer advantage elements 1 Pioneer advan
tage moderators. 

INTRODUCCIÓN 

A orde de entrada nun mercado pode constituír un factor importante para o 
éxito das empresas. Unha estratexia relacionada con este aspecto baséase na inno
vación e na creación de novas mercados. Esta constitúe unha estratexia adecuada 
na medida en que a empresa poida aproveitar recompensas derivadas desa orde de 
entrada no mercado, baseándose na existencia da "vantaxe do pioneiro", fenómeno 
apuntado por numerosos estudios. Sen embargo, resulta arriscado e custoso ser 
unha marca pioneira. lsto, unido ó feito de que existe ademais unha serie de estu-
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