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Οκάδες ζσκθερόληωλ

 Ομάδερ με ζσεηική αςηονομία από 
ηην κςβέπνηζη πος επιδιώκοςν ηην 
άζκηζη επιπποήρ ζηη δημόζια 
πολιηική

 Γιακπίνονηαι από ηα κοινωνικά 
κινήμαηα διόηι διαθέηοςν επίζημη 
οπγανωηική δομή.



Γηαηί ζτεκαηίδοληαη;

 Το δίλημμα ηος ελεύθεπος σπήζηη 

(free rider)

– Ανέξοδη ωθέλεια από πποζπάθειερ 

άλλων

– Νέερ μοπθέρ διακςβέπνηζηρ

• Σςμμεηοσή ζηη διαμόπθωζη πολιηικήρ

• Ακόμα και ζηην εξωηεπική πολιηική



Τη προζθέροσλ?

Τετλοθραηηθές 

Δεκοθραηηθές

ΔΛΑ

Αποδοηηθόηεηα 

αποηειεζκαηηθόηεηα

Δεκ. λοκηκοποίεζε



Καηεγορίες

Πποζηαηεςηικέρ Πίεζηρ

Σηόσοι Κοινό ζςμθέπον 

μελών

Σςγκεκπιμένο 

ζκοπό

Σςμμεηοσή Κλειζηή Ανοικηή

Καθεζηώρ Δζωηεπικού 

παπάγονηα

Δξωηεπικού 

παπάγονηα

Δζηίαζη Κςβέπνηζη Κοινή γνώμη

Οθέλη Των μελών ηοςρ 

επιλεκηικά

Σςλλογικά 

ακόμη και ηων 

μη μελών ηοςρ



Καλάιηα Επηρροής

Οκάδες πίεζες

Κοηλή γλώκε

Θεζκοί

Κόκκαηα

Ποιηηηθή ποσ 

επερεάδεη ηης 

Οκάδες 

ζσκθερόληωλ



Δίοδοη πρόζβαζες

 Δπαθέρ με κςβέπνηζη, κοινοβούλιο, 

γπαθειοκπαηία

– Γιαβούλεςζη (ζκανδιναβικέρ σώπερ)

– ΗΠΑ κονγκπέζο, ζςνηαγμαηικό 

δικαίωμα πποζθςγήρ ζηην κςβέπνηζη 

για αποθςγή αδικιών – ζςμμεηοσή ζηιρ 

επιηποπέρ

– Σηα δικαζηήπια ζςλλογική πποζθςγή



Δίοδοη πρόζβαζες

Έμμεζη άζκηζη επιπποήρ μέζω 

πολιηικών κομμάηων

– Π.σ. επγαηικοί ΗΒ και ζςνδικάηα

– Ππάζινοι και πεπιβαλλονηικό κίνημα

– Σςνήθωρ δεν ζςνδέονηαι ηόζο ζηενά με 

πολιηικά κόμμαηα



Δίοδοη πρόζβαζες

Έμμεζη άζκηζη επιπποήρ μέζω ηηρ 

κοινήρ γνώμηρ

– Καμπάνιερ ζηα ΜΜΔ

– Άνιζη ππόζβαζη π.σ. πεπιβαλλονηικέρ 

ομάδερ



Προϋποζέζεης θαη ηθαλόηεηες επηρροής

Μέζα πίεζηρ Απεπγία,

Απόζςπζη επενδύζεων 

διεκδικήζειρ

νομιμοποίηζη Δπίκληζη ηος ενικού 

ζςμθέπονηορ

πόποι Απιθμόρ μελών (ομππέλα), 

σπημαηοδόηηζη, βαθμόρ 

επαγγελμαηοποίζηρ



Στέζεης θοηλωλίας - θράηοσς

 Πλοςπαλιζμόρ 

 Κοπποπαηιζμόρ (ζςνολικέρ θεωπήζειρ)

 Γίκηςα πολιηικήρ (ςποζςζηήμαηα)

– Iron triangles (κςβέπνηζη, επιηποπέρ 

κονγκπέζος, ομάδερ ζςμθεπόνηων)

– Υποκςβεπνήζειρ (κεθάλαια ζηην κςβέπνηζη 

ππορ όθελορ ομάδερ ζςμθεπόνηων)



Πιοσραιηζκός

 Πολςάπιθμέρ ανηαγωνιζηικέρ ομάδερ 

αζκούν ζημανηική επιπποή ζηην 

κςβέπνηζη

Vs

Οςδέηεπη διοίκηζη (Γαλλία)



Πιοσραιηζκός

 ΗΠΑ – πλοςπαλιζμόρ ή ελίη 

(θςλεηική, ηαξική) – άνιζη ππόζβαζη

 Καναδάρ

 ΗΒ



Κορποραηηζκός

 Σςνηεσνίερ 

– Έλεγσορ όπων ζηελέσωζηρ και 

πςθμιζηικό πλαίζιο κάθε επαγγέλμαηορ

– Σςνηονιζμόρ, ζσεδιαζμόρ, 

διαππαγμάηεςζη

– ζςμμεηοσή – επιπποή, νομιμοποίηζη



Κορποραηηζκός

 Αςζηπία

 Γανία

 Δλβεηία

 Γεπμανία

 Φιλανδία

 Βέλγιο

 Ιπλανδία



Ελδηάκεζες τώρες

 Γαλλία

 Ιηαλία

 Νοπβηγία

 Ολλανδία


