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المناسبة، البیئة والمؤسسات ذات الفدرالیة الدول في السویسري أنھ، النظام یبین
من عالیة درجة على الحفاظ مع مستدامة عامة مالیة إدارة ھناك یكون أن یمكن
نظام إصالح الحالة تلك أسباب ومن الفدرالیة. دون للوحدات المالي االستقالل
إلى جانب الوسائل المتاحة عام ٢٠٠٨، حیز التنفیذ المساواة المالیة الذي سیدخل

(المقاطعات). المالیة بین الكانتونات المسؤولیة لتشجیع

وحدات  أیة من الضرائب فرض في أكبر صالحیة سویسرا كانتونات وتمتلك
ضریبة وتعتبر المتحدة. الوالیات في الوالیات بعض عدا فیما العالم في مكونة
مجموعة كانتون كل ویوجد لدى كبیر، حد إلى ضریبة كانتونات السویسریة الدخل
ینطبق وال األخرى. من تصاعدًا أكثر وبعضھا بھا، الخاصة الضرائب فئات من
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ملیون ١,٢ من التي یقطنھا أكثر زوریخ، مثل الكانتونات الكبرى فقط على ذلك
أقل یقطنھا التي انرھودن، أبنزیل حجمًا مثل األصغر الكانتونات على بل نسمة،
في المباشرة سویسرا بالدیمقراطیة تتمتع ذلك، باإلضافة إلى نسمة. من ١٥,٠٠٠
حصل السویسري، إذا المواطن ذلك أن الحكومة. ویعني مستویات مستوى من كل
إلى أو الدعوة للناخبین مقترح تقدیم یمكنھ االلتماسات، أحد على كافیة على توقیعات
وتتفاوت صالحیات الحكومة. وافقت علیھ قانون جدید رفض أو لقبول استفتاء عام
آخر مكان أي من شموًال أكثر ذلك مع ولكنھا الكانتونات، بین الدیمقراطیة المباشرة

تقریبًا.

مما  الكانتونات، بین حادة ضریبیة  منافسة  إلى  البالد حجم صغر ویؤدي
كانتون عاصمة وفي دیلیمون، الضریبي. العبء ضخمة في اختالفات إلى یؤدي
یبلغ ١٥٠,٠٠٠ فرنك للضریبة لدیھا طفالن ودخل خاضع عائلة على كان جورا،
الضرائب من سویسري ٢٣,٨٤٧ فرنك مبلغ العام ٢٠٠٣ في تدفع أن سویسري
دخل كضریبة سویسري فرنك ٣,٤٦٦ إلى باإلضافة الكانتونات وضرائب المحلیة
مقیمة كانت سویسري فقط إذا فرنك ١٠,٠٩٤ ستدفع وكانت نفس العائلة فدرالیة.
إلى األغنیاء اتجاه إلى ذلك یؤدي أن إذًا، المفاجأة، قبیل من ولیس زوغ. كانتون في
المسافات ألن ویكون ذلك ممكنًا المنخفضة. في الكانتونات ذات الضرائب العیش
ضرائب ذي كانتون في بالسكن األقل على للبعض تسمح سویسرا في القصیرة

آخر. مكان من دخلھم وكسب منخفضة

التصاعدیة  الدخل ضرائب طریق عن الدخل توزیع إعادة من كبیر جزء  ویتم
القیام من النادر إنھ تقول التي التقلیدیة الحكمة مع ذلك ویتناقض الكانتونات.  في
الوحدات بین المنافسة تؤدي قد حیث الفدرالیة، دون المستویات في التوزیع بإعادة
ممكنًا: ذلك مؤسسیة تجعل عوامل ٤ وھناك القاع. نحو إلى سباق الفدرالیة دون
نظام في األول العامود التصاعد؛ شدیدة أنھا رغم الفدرالیة، الدخل ضریبة انخفاض
المستوى في موجود التوزیع بدرجة كبیرة یعید السن والذي  لكبار التقاعد راتب
والعوائد؛ الفوائد دخل على ٪٣٥ بـ یقدر مخصومة ضریبة معدل ھناك الفدرالي؛
المرتفعة الدخول أصحاب األشخاص وبذلك، فإن المالیة.  قائم للمساواة نظام وھناك
اإلسھام یتجنبوا بالكامل أن ال یمكن الضرائب منخفضة كانتونات في یقطنون الذین

للبالد. المالي العبء في

الوقت  نفس موحدة وفي البالد لتظل ضروریًا السویسري المالي النظام ویعتبر
خاطئة، حوافز توفیر یمكنھ  النظام ذلك أن إال الضریبیة. المنافسة للحفاظ على
المركزیة الحكومة من إضافیة منح عن البحث على الكانتونات بعض یحث حیث
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المساواة لنظام كان وقد الضرائب.  دافعي جذب بدًال من أخرى كانتونات ومن
سبب تصویت ذلك ھو وقد كان اآلثار. نفس - الیوم قائمًا ال یزال - الذي القدیم
عام التنفیذ حیز  سیدخل والذي النظام ھذا إلصالح الماضي العام في المواطنین
لن النظام الجدید، على وبناء كبیرة. بدرجة الحوافز تلك تجنب وسوف یتم .٢٠٠٨
سیتم بل فحسب، واألقالیم الجبلیة الحضریة المناطق أعباء لتغطیة المنح توفیر یتم
التنفیذ، حیز دخول اإلصالح بعد أنھ الُمَقدَّر فمن فقرًا؛ األكثر الكانتونات دعم كذلك
القومي. المتوسط من ٪٨٥ فرد عن لكل فقرًا األكثر اإلیرادات للكانتونات تقل لن
تلك وستأتي أموال بین الكانتونات. للمنافسة الضریبیة كبیرة ذلك فسحة وسیترك
المالي النظام على وبناء الحكومة المركزیة والكانتونات األغنى. من جزئیًا المنح
یمكن بحیث التماثل؛ من عدم األعباء المالیة في الكبیرة االختالفات الحالي، تنتج

حجمًا. األكبر الكانتونات استغالل الجید الموقع ذات للكانتونات

في النظم شائعة أخرى مشكلة من وتعاني سویسرا
الفقیرة خاصة الكانتونات، منع یمكن كیف الفدرالیة:
مع مسؤولة غیر مالیة سیاسات طرح من منھا،
المالي من اإلنقاذ واالعتماد أیضًا على متزاید، عجز
مختلف بشكل الكانتونات تعمل الفدرالیة؟ الحكومة
متوسط ٢٠٠٣، كان العملیة. ففي عام الناحیة  من
سویسري. فرنك  ١٠,٥٢٢ للفرد الكانتونات  دین
دین ھناك ٢٦ عددھا البالغ الكانتونات من ٦ وفي
یبلغ بینما  سویسري، فرنك ٤,٠٠٠ عن یقل للفرد 

سویسري. ٤٦,٥١٢ فرنك في جنیف الفرد دین

وفي للكانتونات، المالي االستقالل ضوء وفي
على كل نظریًا ینبغي المساواة، الضرورة، من نظام حالة في القادمة، ضوء المنح
وسیلتان ھناك ذلك، مسؤولة. باإلضافة إلى المالیة بطریقة بشؤونھ كانتون االعتناء
یسمح أوًال، مستدامة. مالیة سیاسة الحفاظ على على الكانتونات لمساعدة متاحتان
البرلمان و/أو  الحكومة قیام وإیقاف ومناقشة بفحص للمواطنین المالي االستفتاء 

مقترحة. نفقات بأیة

فھي  الكانتونات. بعض  تستخدمھا التي الدین”، “كابح الثانیة ھي  والوسیلة
قیمة خفض ذلك - بما في الحالیة فحسب الكانتون على موازنة المیزانیة ترغم ال
كما ھناك فائض كان إذا المال من توفیر مبلغ على بل - االستثماریة المشروعات
ھو كما عجز- كان ھناك إذا الفائض إنفاق ویمكن االزدھار. في أوقات ھو الحال

من سویسرا وتعاني
في شائعة أخرى مشكلة
كیف الفدرالیة:  النظم 
الكانتونات، منع یمكن
من منھا، الفقیرة خاصة
مالیة سیاسات طرح
عجز مع مسؤولة غیر
أیضًا واالعتماد متزاید،
من المالي  اإلنقاذ على

الفدرالیة؟ الحكومة
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سیاسة بمباشرة للكانتون ذلك ویسمح الضرائب. زیادة قبل الكساد- وقت في الحال
على المیزانیة توازن ضمان الوقت نفس وفي التقلیدیة للدورات خاضعة غیر مالیة

البعید. المدى

عامًا، فقد  ٧٠ من ألكثر القاعدة بتلك العمل استمر حیث غالن، سانت وفي
كان نسبیًا. وقد الكانتون منخفض دین فإن لذلك الفعالیة ونتیجة أنھا شدیدة ثبت
تتمتع أیضًا وھي العشرین، القرن ستینیات منذ فریبورج في مشابھة قاعدة ھناك
وأبنزیل سولوثیرن أدخلت األخیرة، العشر السنوات وفي كذلك. سلیم مالي بوضع
ھناك كان وطالما مشابھة. قواعد وفالیھ وبرن ولوزیرن وغراوبندن أوسیر-رودن
ال الكانتون، وبالتالي دین في حدوث أزمة خطر من القواعد، فال یوجد بتلك التزام
النظام فإن الفدرالیة. وباختصار، الحكومة قبل من أو للتدخل ضرورة لإلنقاذ توجد
المسؤولة المؤسسات تلك تبنت التي الكانتونات في جیدًا یعمل السویسري المالي

مالیًا.


