4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέση στοργής ή οργής; Υπάρχει αντινομία μεταξύ ελεύθερης αγοράς και
δημοκρατίας;
Συμμετείχαν: Dominique Manotti, συγγραφέας, καθηγήτρια Ιστορίας και Νίκος
Βαρσακέλης, Αντιπρύτανις του ΑΠΘ , αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό
Τμήμα του ΑΠΘ (Κυριακή 6 Μαΐου 2018)
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ
Η επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. και η δυνατότητα των εθνικών κρατών να ασκούν
πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης - Μικρή σύνοψη
Δυο ερωτήματα τέθηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης. Το πρώτο αφορούσε τον
βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η απάντηση δεν θα μπορούνε να είναι παρά μόνο θετική, εάν θεωρήσουμε
την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως μια μακροχρόνια διαδικασία. Η πορεία της ΕΕ μέχρι
σήμερα συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την σημαντική βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των ευρωπαϊκών λαών, την βελτίωση της ποιότητας των θεσμών
και πάνω από όλα στην καθιέρωση κουλτούρας διαλόγου. Αναμφίβολα, σήμερα
που η ΕΕ έχει διευρυνθεί με την συμμετοχή κρατών από την Ανατολική Ευρώπη με
έλλειμμα δημοκρατικής κουλτούρας, θα πρέπει να επαναχαραχθεί η πορεία της
ενοποίησης. Θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την
διεύρυνση των δημοκρατικών διαδικασιών στην λήψη των αποφάσεων και
βελτίωση των συνθηκών διαφάνειας και λογοδοσίας (accountability) εκ μέρους των
οργάνων της ΕΕ.
Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε αφορούσε την δυνατότητα των εθνικών κρατών να
ασκούν πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση είναι ευθέως θετική.
Τόσο η μακροοικονομική πολιτική (νομισματική και δημοσιονομική) όσο και οι
επιμέρους πολιτικές όπως η βιομηχανική πολιτική , η πολιτική εκπαίδευσης. Βασική
αρχή της οικονομικής θεωρίας είναι ότι σε μια ανοικτή οικονομία η
μακροοικονομική πολιτική, κυρίως, πρέπει να ασκείται θέτοντας τους στόχους και
υιοθετώντας μέσα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που θέτουν πάντα το
διεθνές εμπόριο και οι κινήσεις κεφαλαίων. Η οικονομία λειτουργεί με «νόμους»
και οιαδήποτε πολιτική αντιβαίνει αυτούς τους νόμους δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα και έχει επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών, πχ υψηλά επιτόκια,
πληθωρισμός, ανεργία.
* Ο Νίκος Χ. Βαρσακέλης είναι Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

