Estepona!
Ett ekonomiskt mirakel/eller hårt arbete?
Sanering av offentliga finanser hos lokala myndigheter har blivit den nya nationalsporten i Spanien. Trenden med årtionden
av budgetunderskott och ökande kommunal skuldsättning har vänt rejält. Detta tack vara mycket modiga lokalpolitiker.
Dessa har i stark motvind och urusla förutsättningar klarat av stordåd. Fenomenet får oförtjänt liten uppmärksamhet. Mycket
goda nyheter som helt saknar sitt historiska motstycke drunknar i skräpnyheter om falska master uppsatser och annat strunt.
Vid utgången av 2011 var Estepona en av de mest skuldsatta kommunerna i Spanien (Kommunal skuld per invånare).
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Skulderna har senaste 7 åren halverats och kommunledningen har det ambitiösa målet att amortera de resterande 150
miljonerna under närmaste 5 åren. Vid ingången av 2024 kommer således Esteponas kommun vara skuldfri.
Några exempel på betalda skulder
o Skatteskulder
o Missbruk av subsidier
o Bank skulder/ förfallna räntor
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Under samma period har kommunen investerad tungt i stadens infrastruktur. Drygt 100 gator, i gamla stan har renoverats,
upprustningar av sportarenor, fiber i nästan varenda gata i gamla stan, nytt centralt parkeringsgarage till en euro per dag,
nytt sjukhus under uppförande mm. Listan är imponerande lång.
Förutom aggressiva amorteringar och tunga investeringar har flera skatter sänkts under samma period.
Den ackumulerade minskningen av fastighetsskatt är ned 17 % och avgifter för sophantering är ned 15 %. Normalt är
sophantering självfinansierad via avgifter men för tillfället subsidieras delar kostnaderna genom den allmänna budgeten.
Minskningen av fastighetskatt måste ses i ljusen av reduktionen av beskattningsunderlaget (taxeringsvärdet). För några
fastighetsägare har taxeringsvärdet halverats under 2016. Kommunal skatt på näringsverksamhet (IAE) har reducerats med
ca 3 %.
Et tillägg till denna ej uttömmande och förenklade sammanställning, är kommunpolitikernas prioriteringar ett skolexempel på
Spanska Konstitutionens artikel 41.
“The public authorities shall maintain a public Social Security system for all citizens, guaranteeing adequate social assistance
and benefits in situations of hardship, especially in case of unemployment. Supplementary assistance and benefits shall be

optional”

Omfattningen av det sociala skyddsnätet för landets invånare beslutas nationellt. Konstitutionen avspeglar den värdegrund
av solidaritet som skyddsnätet bygger på. I det fall någon kommer i svåra ekonomiska problem, särskilt som resultat av
arbetslöshet har myndigheterna på alla nivåer inom sitt kompetensområde friheten att implementera ytterligare skydd.
I Spaniens drygt 8 200 kommuner finns det flera exempel på extraordinära åtgärder. När personer kom på obestånd och
fastighetstransaktioner genomfördes via utmätningar valde Estepona att bortse från Plus Valia skatt. Denna skatt betalas av
säljare och beräknas på en teoretisk värdehöjning av markvärdet. I detta fall var Esteponas politiker pionjärer och var det
första i Spanien med detta stöd. Övningen är ett tydligt solidaritetsagerande från lokala myndigheter.

För att stödja entreprenörsandan blev rabatter på mellan 50 och 75 % avseende skatt på näringsverksamhet (IAE) införd på
drygt 35 olika verksamhetsområden. Även öppnings-och aktivitets licenser blev föremål för rabattering.
Dessutom har kostnaderna för utbildningar och kurser i kommunal regi rabatterats kraftigt. För långtidsarbetslösa,
medlemmar av stora familjer, och funktionshindrade är rabatten 50 %. Kostnader för kommunala skolors sport-och
fritidsaktiviteter har halverats.
Hur är detta möjligt?
Svaret är minutiös kostnadskontroll. Produktivitetsökningen avseende våra gemensamma skattemedel saknar sitt historiska
motstycke. Jag har försökt att hitta exempel på liknande händelser och visst har det förekommit tidigare, men absolut inte i
samma omfattning.

Även om förändringen klassas som ett mirakel är det mycket hårt arbete som ligger bakom.
Mirakler kommer aldrig av sig själv.
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