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Ειςαγωγή
Επιτρζψτε μου να ξεκινιςω με μια μικρι ιςτορία, που δείχνει, πϊσ και γιατί θ αυτονομία
καντονιϊν και διμων, λειτουργεί πραγματικά ςτθν Ελβετία. Γνωρίηω ζναν διμαρχο, ενόσ
μζςου διμου ςτο ανατολικό τμιμα τθσ Ελβετίασ, με περίπου 5000 κατοίκουσ.
Με αυτόν τον διμαρχο είχα πρόςφατα μια ςυηιτθςθ, για το αν θ Ελβετία πρζπει να
ενταχκεί ι όχι ςτθν ΕΕ, και ςυηθτιςαμε επίςθσ το κόςτοσ και τα οφζλθ, από τθ ςυμμετοχι μια πολφ ελβετικι προςζγγιςθ. Συμφωνιςαμε ότι υπάρχουν ςοβαροί λόγοι για ςκεπτικιςμό,
και κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα, ότι αν κα ενταχκεί κάποια μζρα, δεν κα του κοςτίςει
περιςςότερο από περίπου 15 Ελβετικά Φράγκα, πράγμα που ςθμαίνει περίπου 10 δολάρια
ΘΡΑ. Τον ρϊτθςα γιατί, και μου εξιγθςε: «Ξζρετε, ςτο γραφείο μου ζχω ιδθ δφο μεγάλα
καλάκια αχριςτων, για όλθ τθν επίςθμθ αλλθλογραφία που παίρνω κάκε μζρα. Ζχω
καλφτερα πράγματα να κάνω με το χρόνο μου, από το να τθν διαβάηω, και ωσ επί το
πλείςτον, τθν πετάω κατευκείαν ςτο καλάκι των αχριςτων. Ζχω ζνα καλάκι για όλα τα
ζντυπα, κανονιςμοφσ, και άλλα ζγγραφα, που παίρνω από τθν κυβζρνθςθ των καντονιϊν, κι
ζνα άλλο καλάκι, για κάκε τι που μου ςτζλνουν από τθν ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ τθσ
Βζρνθσ. Και όταν γίνουμε μζλοσ τθσ ΕΕ, κα χρειαςτϊ άλλο ζνα καλάκι αχριςτων, για όλα τα
ζντυπα και κανονιςμοφσ, που κα προζρχονται από τισ Βρυξζλλεσ. Αυτό κα μου κοςτίςει
περίπου 15 ελβετικά φράγκα, γιατί κα χρειαςτεί να είναι πολφ ωραίο και μεγάλο...». Φυςικά
μπορεί να ιταν υπερβολικόσ, αλλά θ δθμοτικι αυτονομία βαςίηεται ςτθν οικονομικι και
δθμοςιονομικι αυτονομία, θ οποία είναι πολφ ςθμαντικι, και θ οποία εξθγεί, γιατί μπορεί
να αναλάβει τον κίνδυνο τθσ αγνόθςθσ τθσ αλλθλογραφίασ από τισ κεντρικζσ αρχζσ. Το
Ελβετικό φορολογικό μασ ςφςτθμα, βαςίηεται ςε φορολογία τριϊν επιπζδων, και το
δθμοτικό επίπεδο παίρνει το ζνα τρίτο των φόρων ειςοδιματοσ - απευκείασ από τουσ
φορολογοφμενουσ. Ζτςι, οι δθμοτικζσ αρχζσ ζχουν «τα δικά τουσ χριματα». Μποροφν να τα
ξοδζψουν

για

τισ

τοπικζσ

δθμόςιεσ

υπθρεςίεσ,

αλλά

ελζγχονται

από

τουσ

φορολογουμζνουσ, οι οποίοι είναι λίγο-πολφ, οι ίδιοι και χριςτεσ και ψθφοφόροι.
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1. Ο Ανταγωνιςμόσ ωσ Διαδικαςία Ανακάλυψησ
Δεν υπάρχει τζτοιο πράγμα, όπωσ «θ καλφτερθ λφςθ» των διαρκρωτικϊν, οικονομικϊν, και
φορολογικϊν οργανιςμϊν του κράτουσ. Πςο μικρότερθ κρατικι παρζμβαςθ, τόςο το
καλφτερο. Το μόνο δεδομζνο, είναι θ ανταλλαγι εμπειριϊν με βάςθ διαφορετικά ιςτορικά
πλαίςια. Οι μζρεσ τθσ απλισ, τυφλισ αντιγραφισ, «καυματουργϊν λφςεων» από τισ ΘΡΑ,
ζχουν τελειϊςει οριςτικά, και όλεσ οι χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων τθσ
Δυτικισ Ευρϊπθσ, ψάχνουν αλλοφ, για ιδζεσ. Με μεγάλο ενδιαφζρον παρατθροφμε, πϊσ
λφνονται τα προβλιματα ςε άλλα μζρθ του κόςμου, για παράδειγμα ςτθ Νζα Ευρϊπθ και
ςτθν Αςία. Θ Ελβετία είναι μια επιτυχθμζνθ χϊρα, και ιμαςταν πολφ τυχεροί που μείναμε
εκτόσ των δφο παγκοςμίων πολζμων του 20οφ αιϊνα, και είμαςτε μεταξφ των κορυφαίων
δζκα, ςχεδόν ςε κάκε τφπο κατατάξεων, πχ. οικονομικϊν, ελευκερίασ, του κατά κεφαλιν
ειςοδιματοσ, του προςδόκιμου ηωισ, και ακόμθ και τθσ ευτυχίασ, αν υπάρχει κάποια
ορκολογικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ, για το οποίο αμφιβάλλω.
Εδϊ είναι εν ςυντομία, τα ςθμαντικότερα γεγονότα και ςτοιχεία. Θ Ελβετία ζχει πλθκυςμό 7
εκατομμφρια άτομα, το 20 τοισ εκατό από αυτοφσ ζχουν μεταναςτεφςει κατά τα τελευταία
20 χρόνια.
Στο ςφνολο, ζχουμε πάνω από 2000 διμουσ ςτθν Ελβετία, και 25 καντόνια πολφ
διαφορετικϊν μεγεκϊν. Ο μικρότεροσ διμοσ αρικμεί λιγότερουσ από 100 κατοίκουσ, και ο
μεγαλφτεροσ, θ πόλθ τθσ Ηυρίχθσ, περιςςότερουσ από 300000.
Δεν είμαςτε μζλοσ τθσ ΕΕ, το οποίον κατά τθ γνϊμθ μου, είναι καλό και για τθν Ελβετία και
για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Συνεργαηόμαςτε με βάςθ διμερείσ ςυμφωνίεσ, και πλθρϊνουμε
το τίμθμα τθσ απουςίασ μασ από το τραπζηι, που λαμβάνονται οι αποφάςεισ. Αλλά ωσ μία
μικρι και πλοφςια χϊρα, ζχουμε πάντα τον κίνδυνο να βρεκοφμε ςε λάκοσ ςτρατόπεδο.
Χάνεισ τθν ψθφοφορία όταν πρζπει να πλθρϊςεισ, και χάνεισ πάλι όταν είναι θ ςειρά ςου να
κυβερνιςεισ. Θ Ελβετικι άποψθ για τθν ΕΕ, μπορεί να αποδοκεί ωσ εξισ: Ο κεςμόσ
βαςίηεται ςε τζςςερισ ιδζεσ. Δφο από αυτζσ είναι καλζσ, και δφο είναι κακζσ, ι τουλάχιςτον
«παλιομοδίτικεσ»: 1) ειρινθ, 2) ελεφκερθ αγορά, εντόσ και εκτόσ, 3) εναρμόνιςθ
πολφπλοκων ςυςτθμάτων, δθλ. θ κεντρικι τεχνοκρατικι γραφειοκρατία τθσ ΕΕ, και 4)
εξιςωτιςμόσ με επιδοτιςεισ, παρεμβάςεισ και αναδιανομι, δθλ. το κράτοσ πρόνοιασ τθσ
ΕΕ.Θ αγορά είναι ζνα ςχολείο χωρίσ δαςκάλουσ, και θ ςθμαντικότερθ αγορά είναι θ αγορά
των ιδεϊν. Σ’ αυτιν τθ διεκνι αγορά, είναι ςθμαντικό να ανταλλάςςονται ιδζεσ, και να
μοιράηονται οι εμπειρίεσ, για το τί λειτουργεί και τί δεν λειτουργεί. Είναι πιο ςθμαντικό από
κάκε είδουσ δθμόςιασ ςχζςθσ.
Ροιό είναι το μυςτικό μιασ επιτυχθμζνθσ χϊρασ; Καλοφμαι αρκετά ςυχνά να μιλιςω για
κζματα, όπωσ «Τα μυςτικά τθσ Ελβετικισ επιτυχίασ». Νομίηω ότι ζνα από τα μυςτικά είναι θ
ανακάλυψθ, ότι δεν υπάρχει τζτοιο πράγμα, όπωσ μια κονςτρουκτιβιςτικι φόρμουλα, που
οδθγεί ςτθν επιτυχία. Το πιο ςθμαντικό πράγμα είναι, να γίνονται οι άνκρωποι όλο και
περιςςότερο ανοικτόμυαλοι, και να μακαίνουν από άλλουσ ανκρϊπουσ και ζκνθ, κακϊσ και
να επικοινωνοφν με βάςθ τθν ειρινθ, το εποικοδομθτικό ίδιον ςυμφζρον, τισ ςυμβάςεισ, και
τθ φιλία. «Ο ςωςτόσ τρόποσ» βρίςκεται ςτον ανταγωνιςμό ιδεϊν, μοντζλων, προτάςεων, και
πειραμάτων. Βρίςκομαι, λοιπόν εδϊ, ωσ μακθτισ και όχι ωσ κακθγθτισ.

Page | 4

Το Ελβετικό πείραμα κατά του ςυγκεντρωτιςμοφ

2. υνομοςπονδία, Ομοςπονδιακό Κράτοσ, και υγκεντρωτικό Κράτοσ
Θ Γερμανία είναι μια πολφ ςυγκεντρωτικι χϊρα, και όπωσ κάκε ομοςπονδία, χωρίσ να
αποκλείω τθν Ελβετία και τισ ΘΡΑ, κινείται από τθν αποκζντρωςθ προσ τον ςυγκεντρωτιςμό.
Θ διαφορά μεταξφ ςυνομοςπονδιακοφ, ομοςπονδιακοφ, και κεντρικοφ πολιτικοφ
ςυςτιματοσ, είναι διαφορά βακμοφ, αλλά υπάρχει και μια άλλθ βαςικι διαφορά επίςθσ.
Θ κφρια διαφορά είναι, ότι θ ςυνομοςπονδία προςφζρει το δικαίωμα τθσ ειρθνικισ
απόςχιςθσ, πράγμα που ςθμαίνει, ότι υπάρχει πολφ μεγαλφτερθ αυτονομία και
περιςςότερθ ευελιξία, ςτον κακοριςμό και τον επανακακοριςμό των βαςικϊν κανόνων τθσ
εταιρικισ ςχζςθσ. Από αυτι τθν άποψθ, προςφζρει περιςςότερα πλεονεκτιματα ςτουσ
ιςχυρότερουσ και πλουςιότερουσ εταίρουσ, να είναι ςε μια ςυνομοςπονδία παρά να είναι ςε
μια ομοςπονδία.
Αλλά αν οι πλουςιότερεσ περιφζρειεσ ζχουν τθ φιλοδοξία να θγοφνται μιασ ενοποιθμζνθσ
χϊρασ, τα χριματά τθσ, τα ςυςτιματα φορολογίασ και κοινωνικισ αςφάλειασ, το κεφάλαιό
τθσ, και θ δφναμθ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ, μπορεί να ευνοοφν το πιο ςυγκεντρωτικό
μοντζλο. Αλλά το τίμθμα αυτοφ του μοντζλου, δθλ. τθσ επικυριαρχίασ ενόσ τμιματοσ επί τθσ
υπόλοιπθσ χϊρασ, μπορεί να είναι υπερβολικά υψθλό. Ο πικανόσ επικυρίαρχοσ,
αναλαμβάνει τον κίνδυνο να απολζςει το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ, του φιλικοφ
ανταγωνιςμοφ, ακόμθ και τθσ ειρινθσ.
Θ Ελβετία ζχει τθν εμπειρία του μεταςχθματιςμοφ από μια ελεφκερθ κοινότθτα, βαςιηόμενθ
ςε ζνα πολφπλοκο δίκτυο πολιτικϊν ςυνκθκϊν και ςυμβάςεων, αρχικά ςε μια
ςυνομοςπονδία, και τουλάχιςτον ςε μια ομοςπονδία. Ζχουμε αποφφγει με επιτυχία το
μοντζλο τθσ θγεςίασ, όπου κυριαρχεί το ζνα μζροσ τθσ χϊρασ επί των υπόλοιπων. Θ πρϊτθ
περίοδοσ τθσ οικοδόμθςθσ του ζκνουσ, διιρκεςε περίπου 500 χρόνια, ενϊ το δεφτερο 50
χρόνια - μεταξφ 1800 και 1848.
Το ελβετικό ομοςπονδιακό ςφνταγμα είναι λίγο-πολφ, ζνα αντίγραφο του Συντάγματοσ των
ΘΡΑ.
Πμωσ, υπάρχουν τουλάχιςτον τρεισ ςθμαντικζσ διαφορζσ: Δεν ζχουμε ιςχυρό πρόεδρο,
επειδι αυτόσ ο κεςμόσ βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ κυκλικισ εναλλαγισ, όπωσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ. Αλλάηει κάκε χρόνο - ζνασ από τουσ 7 Υπουργοφσ προεδρεφει - ωσ πρϊτοσ μεταξφ
ίςων. Δεν ζχουμε ιςχυρό ςυνταγματικό δικαςτιριο όπωσ το Ανϊτατο Δικαςτιριο των ΘΡΑ, ι
το Bundesverfassungsgericht τθσ Γερμανίασ. Δεν ζχουμε κανζναν ομοςπονδιακό
αξιωματοφχο, ςτο επίπεδο καντονιϊν και ςτο τοπικό επίπεδο - θ ίδια αρχι όπωσ και ςτθν ΕΕ
- δθλ. δεν ζχουμε ομοςπονδιακι αςτυνομία.

3. Η Αρχή τησ Επικουρικότητασ
Θ αρχι τθσ επικουρικότθτασ ςθμαίνει: Κοινά προβλιματα πρζπει να επιλφονται ςτο
χαμθλότερο δυνατό επίπεδο. Το υψθλότερο επίπεδο, είναι για να παρεμβαίνει μόνο αν
είναι απαραίτθτθ, θ κοινωνικι και θ πολιτικι υποςτιριξθ.
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Θ αρχι τθσ επικουρικότθτασ ζχει καταςτεί επίκαιρθ, δεδομζνου ότι χρθςιμοποιικθκε ωσ
ακρογωνιαίοσ λίκοσ των Ευρωπαϊκϊν Συνκθκϊν, του Μάαςτριχτ και του Άμςτερνταμ. Πλοι
μιλοφν γι’ αυτό, αλλά κανείσ δεν ξζρει πραγματικά τί ακριβϊσ οφείλει να ςθμαίνει. Θ
Ελβετικι επικουρικότθτα, αντιμετωπίηει μάλλον με ςκεπτικιςμό τθν εξουςία του κζντρου,
και κακϊσ αυτό είναι που κι εγϊ επικυμϊ από καρδίασ, κα ικελα να προβάλω κάποια
επιχειριματα γι’ αυτό το είδοσ τθσ επικουρικότθτασ, που απαιτεί τθν αφαίρεςθ εξουςιϊν
από το κεντρικό κράτοσ. Θ ίδια θ αρχι, ςτθρίηεται ςε ζναν κεμελιϊδθ διαχωριςμό, του
ατόμου, του κράτουσ, και τθσ κοινωνίασ. Είναι το αντίκετο τθσ ςοςιαλιςτικισ και τθσ εκνικοςοςιαλιςτικισ προςζγγιςθσ (οι οποίεσ είναι ςτθν πραγματικότθτα πολφ κοντά μεταξφ τουσ
ιδεολογικά), ότι δθλ. θ κοινότθτα είναι πάντα πιο ςθμαντικι από το άτομο. Επικουρικότθτα
ςθμαίνει, ότι πρζπει να προςπακιςουμε να βροφμε τθ λφςθ των πολιτικϊν, κοινωνικϊν, και
οικονομικϊν προβλθμάτων, με το πιο ιδιωτικό και το πλζον τοπικό πλαίςιο, που είναι
δυνατόν.

4. Ομοςπονδιακό φςτημα και Επικουρικότητα
Και οι δφο αυτζσ αρχζσ είναι ανοικτζσ ςε ερμθνεία, και ςυνεπϊσ, ςυχνά χρθςιμοποιοφνται
καταχρθςτικά, για να δικαιολογιςουν μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων προσ τα πάνω.
Ωςτόςο, όλεσ οι φράςεισ όπωσ «είναι ςε κζςθ να», «το μικρότερο δυνατό», ι
«αποτελεςματικά εκπλθρϊςουν», χρειάηονται περαιτζρω επεξεργαςία. Θ αρχι μπορεί να
κινδυνεφςει, από «διαφορετικζσ ερμθνείεσ» των όρων και οριςμϊν τθσ αποδοτικότθτασ, διά
των οποίων θ ανϊτερθ οργανωτικά βακμίδα, εξάλλου, δικαιολογεί τθν οικειοποίθςθ
οριςμζνων εξουςιϊν. Ράντα υπάρχουν οι λεγόμενοι «ςοβαροί λόγοι» για ςυγκεντρωτιςμό.
Ρολυάρικμα ςυντάγματα και γραπτά ςφνολα κανόνων, ςυντελοφν ςυχνά ςε μια ιδιαίτερα
«ομογενοποιθμζνθ ίςθ κατανομι» του πλοφτου και ςε μεγάλεσ επιδοτιςεισ, για
προβλθματικζσ ι περικωριακζσ περιοχζσ.
Ζνα από τα πιο αδφναμα ςθμεία του Γερμανικοφ Συντάγματοσ, το Grundgesetz, είναι ο
ςτόχοσ να προςφζρει ίςεσ ςυνκικεσ ηωισ, ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια του εκνικοφ
κράτουσ. Κςωσ αυτόσ είναι ο πραγματικόσ λόγοσ, που θ Γερμανία αντιμετωπίηει τα τρζχοντα
διαρκρωτικά προβλιματά τθσ, μετά από 50 χρόνια επιτυχοφσ ανάπτυξθσ. Θ παρεμβατικι και
προςτατευτικι ςτιριξθ, θ αναδιανομι του ειςοδιματοσ μζςω των περιφερειακϊν,
διαρκρωτικϊν ταμείων, και οι μαηικζσ επιδοτιςεισ, είναι μερικοί από τουσ αγαπθμζνουσ
ρόλουσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ, και περιλαμβάνω και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Θ
πολιτικι τότε εκφυλίηεται ςε μια γενικι μάχθ όλων εναντίον όλων, για όλο και περιςςότερεσ
επιδοτιςεισ και παρεμβάςεισ. Είναι το χειρότερο ςενάριο για το μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικόσ, ζναντι όλων των μορφϊν αναδιανομισ από τθν
κεντρικι κυβζρνθςθ, και ιδιαίτερα τθσ αναδιανομισ, θ οποία λαμβάνει χϊρα ςε
διαπεριφερειακό επίπεδο. Σχετικά φτωχοί φορολογοφμενοι πλοφςιων περιφερειϊν,
διοχετεφουν τα χριματα των φόρων τουσ, ςε ςχετικά πλοφςιουσ ανκρϊπουσ φτωχϊν
περιοχϊν, οι οποίοι τα επενδφουν εκ νζου ςτισ πλοφςιεσ περιοχζσ.
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Ζτςι, μπορεί να αποδειχκεί, ότι ςθμαντικό μζροσ των χρθμάτων από τθ γενικι φορολογία,
που επιδοτεί τισ περικωριακζσ περιφζρειεσ, επιςτρζφει και πάλι ςτο κζντρο. Το μόνο
αποτζλεςμα τθσ διαπεριφερειακισ αναδιανομισ, είναι να ενιςχφεται θ εξάρτθςθ τθσ
περιφζρειασ από το κζντρο, και να καταπνίγεται κάκε ωφζλιμοσ ανταγωνιςμόσ, μεταξφ των
διαφόρων περιοχϊν. Αλλά αυτό είναι ζνα ηιτθμα με αρκετό υλικό, για άλλθ ξεχωριςτι
ειςιγθςθ. Εδϊ, ικελα απλϊσ να υπαινιχκϊ αυτά τα προβλιματα.

5. Αναδιανομή, Επικουρικότητα, και ο Κανόνασ τησ Πλειοψηφίασ
Τοπικζσ αρχζσ, που χρθματοδοτοφνται από τα «πάνω» ι από το κζντρο, είναι ςυνικωσ
εξαρτϊμενεσ, και μποροφν να διαφκαροφν εφκολα. Ξανά και ξανά, φαίνεται να υπάρχουν
καταςτάςεισ ςτθν πολιτικι ηωι, όπου όλεσ οι ενεργζσ δράςεισ και πολιτικζσ, επιτυγχάνουν
το ακριβϊσ αντίκετο αποτζλεςμα, από αυτό που επιδιϊκουν. Θ αρχι τθσ επικουρικότθτασ
ωσ εκ τοφτου, ςυχνά γίνεται αντικείμενο κατάχρθςθσ, ϊςτε να «δικαιολογθκεί» θ
μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων προσ τα πάνω, προσ επίτευξθ μιασ καλφτερθσ λφςθσ.
Τα πράγματα γίνονται ακόμθ πιο δφςκολα, όταν ο αυξθμζνοσ ςυγκεντρωτιςμόσ,
«δικαιολογείται» από τθν ανικανότθτα των χαμθλότερων διοικθτικϊν βακμίδων, να
παράςχουν επαρκι οικονομικι ςτιριξθ για τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ τουσ. Ζνα κεντρικό
ςφςτθμα φορολόγθςθσ, κα ςτεριςει προφανϊσ τισ διοικθτικζσ μονάδεσ χαμθλότερου
επιπζδου, από τουσ φόρουσ των καντονιϊν και των διμων, και είναι προφανζσ ότι τζτοιεσ
φτωχζσ κοινότθτεσ και περιφζρειεσ, δεν κα μποροφν να ζχουν δικά τουσ φορολογικά ζςοδα,
για να υλοποιιςουν τουσ δικοφσ τουσ ςτόχουσ. Ζτςι, αν αρχίςουμε με τθ ςυγκεντροποίθςθ
του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, ανοίγει ο δρόμοσ, για τθν κεντρικι διαχείριςθ των ςτόχων.
Αυτό είναι προφανϊσ ζνα περίεργο ςφςτθμα, το οποίο ςυλλζγει τα χριματα κεντρικά, και
αποκεντρϊνει μόνο τουσ ςτόχουσ.
Κςωσ θ χειρότερθ λφςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι, κα ιταν μια τεχνθτι απόφαςθ από το κζντρο,
για τθν κατανομι χρθμάτων μεταξφ των χαμθλότερων επιπζδων ςε ζνα ομοςπονδιακό
ςφςτθμα, για τθν επίτευξθ των ςτόχων. Θ καλφτερθ λφςθ, τότε, είναι να μθν
ςυγκεντροποιθκεί κακόλου το φορολογικό ςφςτθμα, και να αφεκεί θ πλευρά των δαπανϊν
και θ πλευρά τθσ φορολογίασ, ςτθ φροντίδα των χαμθλότερων επιπζδων διοίκθςθσ. Μια
αποτυχία ςε αυτό, ςυχνά κακιςτά αναξιόπιςτθ τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ.

6. Σο Μζλλον τησ Επικουρικότητασ
Επικουρικότθτα ςθμαίνει προτεραιότθτα ςτισ μικρότερεσ ι ιδιωτικζσ μονάδεσ. Ρροχποκζτει
αποκζντρωςθ, ιδιωτικοποίθςθ, και κατάργθςθ των ρυκμίςεων. Στον 21ο αιϊνα, θ ζννοια τθσ
επικουρικότθτασ πρζπει να γίνει πιο ακριβισ και ριηικι, ϊςτε να ταιριάηει ςτο ςθμερινό
περιβάλλον. Στισ μζρεσ μασ, θ αρχι πρζπει να είναι, ότι κάκε υψθλότερθ διοικθτικι
βακμίδα, κα πρζπει να παραχωρεί τθν αρμοδιότθτά τθσ, τισ εξουςίεσ τθσ, τθν ευκφνθ, και
τθν οικονομικι ςτιριξθ, ςε μια μικρότερθ διοικθτικι βακμίδα , που είναι πιο κοντά ςτθ ρίηα
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του προβλιματοσ, αμζςωσ μόλισ φανεί ότι υπάρχει ζνα πρϊτο πρόβλθμα με τθν υψθλότερθ
βακμίδα, ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν εκπλιρωςθ των ςτόχων, ι τθσ
οικονομικισ τθσ δυνατότθτασ. Ζχω πλιρθ επίγνωςθ, ότι αυτό είναι κάπωσ ουτοπικό, διότι
ποιόσ ζχει δει ποτζ ζνα επίπεδο τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ να είναι ζτοιμο, για μια τζτοια
«ομαλι μεταβίβαςθ»;
Θα πρζπει να είμαςτε αιςιόδοξοι, αλλά προςπακϊ να είμαι ειλικρινισ, ςχετικά με τα
αδφνατα ςθμεία του – ονομαηόμενου – Ελβετικοφ μοντζλου. Δεν ζχουμε ακόμθ κατορκϊςει
να ςταματιςουμε τθν εξζλιξθ τθσ προνοιοποίθςθσ και του αναδιανεμθτικιςμοφ, οφτε του
διαπροςωπικοφ οφτε του διαπεριφερειακοφ τφπου. Και οι δφο είναι πολφ δθμοφιλείσ, πιο
δθμοφιλείσ από όλθ τθ ρθτορικι ςχετικά με τθν αποκζντρωςθ.

7. Αποκζντρωςη και Φορολογικό φςτημα
Υπάρχουν τζςςερισ βαςικζσ αρχζσ ενόσ υγιοφσ φορολογικοφ ςυςτιματοσ: Μθ φορολόγθςθ
χωρίσ εκπροςϊπθςθ, όςο πιο ενδιαφερόμενοι τόςο πιο ςυμμετζχοντεσ, μθ εκπροςϊπθςθ
χωρίσ φορολόγθςθ, και όχι φοροδαπάνεσ χωρίσ φοροζςοδα. Το φορολογικό ςφςτθμα, το
νομιςματικό ςφςτθμα, και το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλειασ, είναι θ ρεαλιςτικι βάςθ του
οποιουδιποτε πολιτικοφ ςυςτιματοσ, και θ νομοκεςία ςχετικά με τα κζματα αυτά, είναι πιο
ςθμαντικι από το ςφνταγμα.
Στον ιςτορικά κρίςιμο ρόλο, που ζχουν διαδραματίςει τα ςυςτιματα φορολόγθςθσ κατά το
παρελκόν, και ςυνεχίηουν να παίηουν ςτο παρόν, είναι ςκανδαλϊδεσ το πόςο πολφ λίγα
ζχουν γραφτεί γι’ αυτά, με τρόπο κατανοθτό ςτον απλό άνκρωπο. Υπάρχουν ολόκλθρεσ
βιβλιοκικεσ πλιρεισ τεχνικϊν εκκζςεων, για τουσ πιο αποτελεςματικοφσ ι πιο αποδοτικοφσ
τρόπουσ φορολόγθςθσ του πλθκυςμοφ, κακϊσ και, από τθν άλλθ πλευρά, λεπτομερείσ
οδθγοί για τουσ καλφτερουσ τρόπουσ νόμιμθσ, θμι-νόμιμθσ, και μθ νόμιμθσ φοροδιαφυγισ.
Αυτό που ςυνικωσ περνά απαρατιρθτο είναι, ότι το ςφνολο τθσ πολιτικισ ιςτορίασ, είναι
τουλάχιςτον κατά 50 τοισ εκατό επίςθσ, θ ιςτορία των φορολογικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και
ότι οι περιςςότερεσ ιςτορικζσ εξεγζρςεισ και επαναςτάςεισ, αρχικά ξεκίνθςαν ωσ εξεγζρςεισ
κατά του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. Μια ειρθνικι κοινωνία των πολιτϊν, πρζπει να
χαρακτθρίηεται από μια ςχετικι ζλλειψθ κατθγορθματικϊν κανόνων και τεχνικϊν ςυνταγϊν,
για τθν κοινωνικι υποδομι, και όπου οι αντικζςεισ μεταξφ των εμπλεκομζνων επιλφονται
ιδιωτικά, ςτο πλαίςιο του κράτουσ δικαίου.

8. Η Μείωςη τησ Φορολογικήσ Επιβάρυνςησ
Τρεισ τρόποι οδθγοφν ςε μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ: Θ μείωςθ τθσ
διαπροςωπικισ αναδιανομισ, θ μείωςθ τθσ διαπεριφερειακισ αναδιανομισ, και ο
φορολογικόσ ανταγωνιςμόσ.
Το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι του πολιτικοφ και
οικονομικοφ ςυςτιματοσ, του οποίου ο κεμελιϊδθσ ρόλοσ ςυχνά υποτιμάται. Ο ςτόχοσ του
φορολογικοφ ςυςτιματοσ, ωσ όλο εγχείρθμα, δεν είναι να δθμιουργεί ζνα άκροιςμα
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χρθματικϊν ποςϊν από χρόνο ςε χρόνο, για να παρζχει, με πολφ αυτοςχεδιαςμό, επαρκι
κονδφλια για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ.
Ο κλαςικόσ φιλελεφκεροσ ςτόχοσ είναι, να περιοριςτεί ςαφϊσ θ πρόςβαςθ ςτα φορολογικά
ζςοδα, και επομζνωσ, επιτυγχάνει τθν καλφτερθ δυνατι μζκοδο για τθ μείωςθ του πεδίου
εφαρμογισ του κράτουσ, και τθν βελτίωςθ τθσ υγείασ τθσ οικονομίασ ςτο ςφνολό τθσ. Το
μεγαλφτερο μζροσ των φορολογικϊν βαρϊν, κα μποροφςε να μειωκεί δραςτικά, με μείωςθ
τθσ διαπροςωπικισ και διαπεριφερειακισ αναδιανομισ, και από ζνα φορολογικό
ανταγωνιςμό διμων, περιφερειϊν, κρατϊν, και ομοςπονδιϊν.

9. Φορολογικόσ Ανταγωνιςμόσ και Φορολογικόσ Περιοριςμόσ με
Άμεςη Αντιπροςϊπευςη
Το Ελβετικό φορολογικό ςφςτθμα, είναι ανταγωνιςτικό, κατανζμεται μεταξφ των επιπζδων
ομοςπονδίασ, καντονιοφ και διμου, και εξαρτάται από τισ αποφάςεισ τθσ πλειοψθφίασ των
φορολογουμζνων. Στθν Ελβετία, είναι οι πολίτεσ και οι φορολογοφμενοι, οι οποίοι
αποφαςίηουν ςε μια άμεςθ δθμοκρατία με τον κανόνα τθσ πλειοψθφίασ, για τον
φορολογικό ςυντελεςτι. Ζνα τζτοιο μοντζλο δεν μπορεί να εφαρμοςτεί άμεςα, για άλλα
ςυςτιματα και τοπικζσ ςυνκικεσ. Ξανά και ξανά, αμφιςβθτείται ότι θ κυβζρνθςθ μπορεί και
πρζπει να αφιςει τθν «φορολογικι εξουςία», ςτθν αρμοδιότθτα των ίδιων των πολιτϊν. Το
γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία αποφαςίηει για το φψοσ τθσ φορολογίασ ςε όλα τα επίπεδα τθσ
κεςμικισ ιεραρχίασ, παρζχει βάςιμουσ λόγουσ, για να μθν καταςτεί το φορολογικό ςφςτθμα
υπερβολικά προοδευτικό, και εξωκιςει το πλουςιότερο άκρο του φάςματοσ ςε αποχϊρθςθ,
αν δεν μποροφν να επιτφχουν μείωςθ του βάρουσ τουσ. Σε ζνα ανταγωνιςτικό ςφςτθμα,
υπάρχουν ιςχυροί λόγοι, να ζχει μόνο μια πολφ ιπια μορφι προοδευτικότθτασ. Ο κανόνασ
ζνα μζλοσ-μία ψιφοσ, μπορεί να είναι λειτουργικόσ, μόνο ςε ζνα ςφςτθμα όπου «ζνα μζλοσ
- ζνασ φορολογικόσ ςυντελεςτισ».
Τα ανταγωνιςτικά ςυςτιματα τθσ Ελβετικισ φορολογίασ, και θ κατανομι των άμεςων
φορολογικϊν εςόδων μεταξφ και των τριϊν ομοςπονδιακϊν επιπζδων (δθμοτικό,
καντονιακό, και ομοςπονδιακό), αποτελοφν ζνα καλό πεδίο για πειράματα. Μπορεί να μθν
είναι πλιρωσ και ςε κάκε πτυχι βζλτιςτο, αλλά λειτουργεί, και είναι ςε κζςθ να ςυνδυάηει
ζνα ςχετικά χαμθλό επίπεδο φορολογίασ, με μια καλι ποιότθτα δθμόςιων υπθρεςιϊν και
υποδομϊν.

Στθν

Ελβετία υπάρχει αυτό που λζγεται «ψιφοσ με τα πόδια», ιδίωσ ενόψει του μικροφ μεγζκουσ
των διοικθτικϊν μονάδων, ςτθν ομοςπονδία ωσ ςφνολο. Ακόμα και τότε, θ αναχϊρθςθ ενόσ
ςθμαντικοφ πλοφςιου φορολογοφμενου από μια περιοχι, ςυνικωσ οδθγεί ςε ζντονθ
λαϊκίςτικθ εκςτρατεία ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, κατά των «πλουςίων», και υπζρ ενόσ νζου πιο
ςυγκεντρωτικοφ ςυςτιματοσ, όπου δεν υπάρχει δυνατότθτα να ψθφίηεισ «με τθν ζξοδο». Το
ςφςτθμα των ανταγωνιηόμενων διοικθτικϊν μονάδων και ανταγωνιςτικϊν φορολογικϊν
ςυντελεςτϊν, μπορεί να είναι ζνα από τα καλφτερα ςυςτιματα, αλλά δεν είναι και από τα
πιο δθμοφιλι και - υπό τθν πίεςθ δθμοκρατικϊν αποφάςεων - δεν είναι το πιο βιϊςιμο. Θ
δθμοκρατία ζχει πάντα μια τάςθ για ςυγκεντρωτιςμό.
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Τα Ελβετικά επίπεδα φορολόγθςθσ, παρζχουν ςε πολλοφσ δθμιουργοφσ πλοφτου, ζνα
φιλόξενο καταφφγιο, και θ χϊρα αυτι μπορεί να ζχει κζρδοσ, από τθν ευρωπαϊκι
υπερφορολόγθςθ των πλουςίων. Ρλοφςιοι άνκρωποι είναι ευπρόςδεκτοι ςτθν Ελβετία. Σε
καμία περίπτωςθ δεν αιςκάνομαι ενοχι γι’ αυτό.
Πςο πιο άμεςθ είναι θ δθμοκρατία, τόςο πιο ιςχυρι κα είναι θ ςυηιτθςθ για τουσ φόρουσ
και τισ χριςεισ τουσ, κακϊσ και τον ρόλο των δθμόςιων αξιωματοφχων, και ςτισ δφο αυτζσ
πτυχζσ. Ο ϊριμοσ φορολογοφμενοσ, είναι τότε ςυνϊνυμοσ του ϊριμου πολίτθ, ο οποίοσ
εποπτεφει διαρκϊσ, τθν ςχζςθ αξίασ-τιμισ που παίρνει από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, απαιτεί
απόδοςθ, μθ ςπατάλθ, διαφάνεια, και είναι ζτοιμοσ να αντιδράςει ςε τυχόν ελλείψεισ του
ςυςτιματοσ.

10. Ο Ανταγωνιςμόσ ωσ Διαδικαςία Ανακάλυψησ και Μάθηςησ
Βεβαίωσ, θ αποκζντρωςθ μπορεί επίςθσ να ζχει και τα μειονεκτιματά τθσ. Ο λιγότερο
αποτελεςματικόσ παίχτθσ, είναι ςε χειρότερθ κατάςταςθ ςε ζνα ανταγωνιςτικό πεδίο, απ’
ό,τι κα ιταν κάτω από ζνα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα μζςου όρου τθσ «εναρμόνιςθσ» τθσ
ευθμερίασ.
Οπωςδιποτε, και οι φιλελεφκεροι παραδζχονται, ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματι κάποιεσ
οδυνθρζσ ελλείψεισ, ςτισ αποκαλοφμενεσ υπανάπτυκτεσ περιοχζσ, και το τίμθμα τθσ
ανιςότθτασ μπορεί να είναι αρκετά υψθλό. Θ ποικιλομορφία είναι πάντα ςυνδεδεμζνθ με
τθν ανιςότθτα. Ωςτόςο, θ ιςτορία επιμζνει να μασ λζει, ότι αυτζσ οι κακυςτερθμζνεσ
υπανάπτυκτεσ δομζσ, μετατρζπονται ςτο τζλοσ ςε ςφγχρονεσ και πλζον αποτελεςματικζσ,
φζρνοντασ ςτο πζραςμά τουσ, μια ευπρόςδεκτθ ϊκθςθ τθσ γενικισ ευθμερίασ. Αντίκετα, ο
ςυγκεντρωτιςμόσ περιζχει, τον κίνδυνο τθσ «ενοποίθςθσ όλων των διοικθτικϊν μονάδων,
όλα τα μζρθ του ομοςπονδιακοφ ςυςτιματοσ, με τισ πλζον πρόςφατεσ τάςεισ των
επιςτθμονικϊν και πολιτικϊν λακϊν και ςφαλμάτων». Οι κλαςικοί φιλελεφκεροι, οι
υποςτθρικτζσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, δεν διεκδικοφν το μονοπϊλιο τθσ αλικειασ, και των
ορκϊν πρακτικϊν λφςεων.
Αυτό υπζρ του οποίου ςυνθγοροφν, ωςτόςο, είναι ζνα ςφςτθμα μικρϊν ανταγωνιςτικϊν
μονάδων, που κάνουν πολλά διαφορετικά μικρά λάκθ και ςφάλματα. Σε αυτό το είδοσ
ςυςτθμάτων, υπάρχει θ ευκαιρία για μάκθςθ μζςω τθσ ςφγκριςθσ. Αυτό μπορεί να περιζχει
μικρότερο κίνδυνο, απ’ ό,τι ζνα ιδιαίτερα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα, όπου μεγάλα λάκθ και
ςφάλματα, είναι πιο επικίνδυνα. Θ μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ, θ μάκθςθ μζςω τθσ
ςφγκριςθσ, θ μάκθςθ μζςω τθσ ανάλθψθσ ρίςκου, και θ διάπραξθ αλλά και θ παραδοχι των
λακϊν μασ, κα πρζπει να είναι ο κοινόσ μασ ςτόχοσ. Πςο μικρότερεσ είναι οι μονάδεσ, οι
οποίεσ ξεκινοφν ςε αυτόν τον δρόμο, τόςο αυξάνονται οι πικανότθτεσ να είναι επιτυχείσ και
να αποφφγουν τα μεγάλα κεντρικά λάκθ!

Page | 10

Το Ελβετικό πείραμα κατά του ςυγκεντρωτιςμοφ

Για τον ςυγγραφζα
Ο Robert Nef είναι ο πρόεδροσ του ιδρυτικοφ ςυμβουλίου του Φιλελεφκερου Ινςτιτοφτου
ςτθν Ηυρίχθ, Ελβετία, και μζλοσ πολλϊν άλλων φιλελεφκερων ιδρυμάτων ςτθν Ευρϊπθ.
Σποφδαςε νομικά, και τα ερευνθτικά κζματά του περιλαμβάνουν τα κφρια ηθτιματα του
φιλελευκεριςμοφ, του φεντεραλιςμοφ, και του κεςμικοφ ανταγωνιςμοφ. Από το 1979 ζωσ το
2006, διετζλεςε αρχιςυντάκτθσ του τριμθνιαίου περιοδικοφ "Reflexion", και από το 1994
ζωσ το 2008, του μθνιαίου "Schweizer Monatshefte». Εκτόσ από τα πολυάρικμα δοκίμια και
άρκρα, ςχετικά με ηθτιματα που αφοροφν τισ κλαςικζσ φιλελεφκερεσ αρχζσ, τθν ιςτορία των
ιδεϊν, και ιδιαίτερα τθν κριτικι για το κράτοσ πρόνοιασ, είναι ςυγγραφζασ του βιβλίου
«Φμνοσ ςτθν Αποκζντρωςθ" (ςτα Γερμανικά «Lob des Non Zentralismus").
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