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ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

3.2 ∆ιαδικασία εκπροσώπησης συµφερόντων 

και οµάδες συµφερόντων

3.2.1. Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
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Τι είναι συµφέρον;
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Τι είναι συµφέρον;
� Συµφέρον = µια κατάσταση «που φέρνει 
κέρδος ή που θίγει κάποιον ή κάτι» 
(Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary).

� Συµφέρον = δικαίωµα, τίτλος, ή νόµιµο 
µερίδιο σε κάτι (Merriam-Webster 
Dictionary). Ενδέχεται να είναι η ανάµειξη 
ή ένα νόµιµο δικαίωµα για µια εργασία, µια 
επιχείρηση ή περιουσία
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Τι είναι συµφέρον;

�Έννοµο συµφέρον = το ενδιαφέρον ή 
αντικείµενο διακύβευσης για τη διατήρηση 
-ή για την επίδραση σ’ αυτήν- µιας 
κατάστασης, µιας διευθέτησης ή δράσης. 
Πρόκειται για την διατήρηση ενός νοµίµου 
δικαιώµατος για παρούσα ή µελλοντική 
άσκηση (π.χ. το συµφέρον ενός 
εργαζόµενου σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα 
συνταξιοδότησης).
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Οµάδες

� 1. Η οικογένεια, το σχολείο και οι οµάδες αποτελούν 
τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης στην κοινωνία 
µας.

Για την κατάταξη των οµάδων, βασικό κριτήριο θα είναι ο 
«βαθµός εσωτερικού ψυχοδυναµικού συνδέσµου 
µεταξύ των µελών της οµάδας».

Α΄γενείς οµάδες=∆ιαπροσωπικές επαφές-ένταση 
οικειότητας-συνήθως περιορισµένος αριθµός µελών της 
οµάδας.

Β΄γενείς οµάδες=Ο σκοπός υπερισχύει κάθε δι-ατοµικής 
επαφής. Οι επαφές των µελών γίνονται µε έναν τρόπο 
περισσότερο αφηρηµένο και κυρίως µέσα από την 
απρόσωπη ιδέα των της οµάδας ως θεσµού.
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Οµάδες

� 2. ∆ιάκριση των οµάδων

- Ανοµικές

- Μη συνεργατικές

- Συνεργατικές 

- Θεσµικές

Οι δύο τελευταίες είναι οµάδες συµφερόντων που 
αποσκοπούν να ασκήσουν πίεση στην εξουσία.

Α. Οι θεσµικές: διαθέτουν δοµές που δεν συγκροτήθηκαν 
για την εξυπηρέτηση ιδίων συµφερόντων, µπορούν 
όµως να τις επιστρατεύσουν για να τροποποιήσουν 
πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις (εκκλησία, στρατός, 
ένωση δηµάρχων κ.α.). Οι θεσµικές οµάδες 
συµφερόντων δεν συγκροτούνται µόνο για να 
προασπίσουν τα συµφέροντα των µελών τους ή να 
αντιστρατευτούν αλλαγές που επέρχονται.
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Οµάδες

� Β. Συνεργατικές οµάδες

Η οργάνωση είναι απολύτως αναγκαία για την 
ενσωµάτωση, την συνάρθρωση  και την υπεράσπιση 
των συµφερόντων. 

Γιατί δηµιουργούνται οι συνεργατικές ενώσεις 

Α)ως απάντηση στον κρατικό παρεµβατισµό –
περιβάλλον

Β)η ύπαρξη ήδη άλλων οµάδων που δεν 
αντιπροσωπεύουν στον απαιτούµενο βαθµό τα 
συµφέροντα – µικρέµποροι 

Γ) διάφοροι κρατικοί διακανονισµοί 
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Οµάδες

� Ποιες είναι οι οι σηµαντικότερες συνεργατικές οµάδες;

- Οι ενώσεις εργοδοτών

- Τα συνδικάτα

- Οι αγροτικές ενώσεις

Η Γαλλική πρακτική και οι «κοινωνικοί εταίροι»

Τα συνδικάτα βασίζονται συχνά σε ιδεολογικό ή πολιτικό 
πρόγραµµα. Συνδέονται περισσότερο µε τα κόµµατα. Τα 
συνδικάτα έχουν να αντιµετωπίσουν τόσο ζητήµατα 
εργασιακών σχέσεων (µε τους εργοδότες) όσο και µε 
την πολιτική εξουσία που είναι υπεύθυνη για την 
διευθέτηση των κοινωνικών προβληµάτων.
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Οµάδες συµφερόντων

� Οµάδες συµφερόντων (ή ειδικών συµφερόντων) 

Ο όρος καλύπτει κάθε σύνολο ατόµων που, στη βάση 
βάση ενός ή περισσότερων κοινών συµφερόντων, 
διατυπώνει αιτήµατα σε οµάδες ή στην κοινωνία 
γενικώς, αποσκοπώντας στην προώθηση των στόχων 
του.

� Οµάδα πίεσης = οργάνωση που επιδιώκει την 
εκπροσώπηση των συµφερόντων συγκεκριµένων 
τµηµάτων της κοινωνίας µε σκοπό την επίδραση στη 
διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής. (Στην περίπτωση 
της οµάδας πίεσης στενά νοούµενου συµφέροντος 
συχνά χρησιµοποιείται ο όρος Lobby.)
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Οµάδες πίεσης
Πολιτικό κόµµα Οµάδα πίεσης

Συναρθρώνουν τη µάζα των κοινωνικών 
συµφερόντων αλλιώς η πολιτική θα 
κυριαρχούνταν από τα ιδιαίτερα συµφέροντα.

Εκπροσώπηση συµφερόντων τµηµάτων της 
κοινωνίας (εργάτες, αγρότες κ.α.) ή προώθηση 
ειδικών σκοπών (π.χ. προστασία περιβάλλοντος, 
δικαιώµατα κλπ).

Στρατολογούν και κινητοποιούν µελλοντικούς 
πολιτικούς ηγέτες.

Οικονοµικές ή µη οικονοµικές οµάδες πίεσης

Τα κοµµατικά µέλη παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην επικοινωνία µεταξύ ηγετών και 
ψηφοφόρων

----------------------------------------------------------

Συµβάλλουν στην διαµόρφωση πολιτικής, 
εξασφαλίζοντας την εγγραφή ιδεών στην 
πολιτική ηµερήσια διάταξη.

Εσωτερικές (insider) ή εξωτερικές (outsider)
οµάδες πίεσης. Οι µεν είναι αναγνωρισµένες και 
νοµιµοποιηµένες από την κυβέρνηση που τις 
συµβουλεύεται σε τακτή βάση. Οι δε είτε δεν 
επιθυµούν να γίνουν σύµβουλοι κρατικών 
αξιωµατούχων είτε δεν µπορούν να κερδίσουν  
την κυβερνητική αναγνώριση και νοµιµοποίηση.

Κινητοποιούν τους ψηφοφόρους κατά τη 
διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών.

Κύριες ή δευτερεύουσες οµάδες πίεσης. Κύριες 
είναι αυτές που ενδιαφέρονται για την 
εκπροσώπηση των συµφερόντων ή των 
απόψεων των µελών τους ενώ δευτερεύουσες 
είναι εκείνες που φροντίζουν για παροχή 
υπηρεσιών στα µέλη τους και µόνο περιστασιακά 
εισέρχονται στο πολιτικό πεδίο
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Οµάδες πίεσης

�Συµπέρασµα:
Οι οµάδες πίεσης/συµφερόντων αναλαµβάνουν 
ουσιαστικά την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη 
λειτουργία των κοµµάτων. Σε σπάνιες περιπτώσεις 
αναλαµβάνουν την πρώτη και την τελευταία 
επιδιώκοντας την υπερψήφιση ορισµένων υποψηφίων 
που υποστηρίζουν και προωθούν τις θέσεις τους.

Τα τελευταία χρόνια κατεβλήθησαν προσπάθειες να 
υπάρξουν πολιτικά κόµµατα ως µετεξέλιξη οµάδων 
πίεσης (Μ.Β. περιπτώσεις  των Valley Party και 
Referendum Party. Το Εργατικό Κόµµα αποτελεί τέτοια 
εξέλιξη, όπως και τα Πράσινα Κόµµατα).
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Οµάδες πίεσης

� Η σχέση κοµµάτων και οµάδων πίεσης δεν είναι 
πάντοτε σχέση εξωτερική. Ακόµα και στην περίπτωση 
που µια οµάδα πίεσης δρα ανεξάρτητα από πολιτικά 
κόµµατα, η δράση της δεν παύει να έχει αντίκτυπο 
στην εσωτερική ζωή τους. Υπάρχουν περιπτώσεις 
όπως αυτή των συνδικάτων στις ΗΠΑ που 
κινητοποιούνται για την υποστήριξη συγκεκριµένων 
υποψηφίων του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος και για την 
καταψήφιση άλλων υποψηφίων του ιδίου κόµµατος ή 
του Ρεπουµπλικανικού. Άλλο ένα τρανταχτό 
παράδειγµα είναι αυτό των περιβαλλοντικών οµάδων 
και των κινήσεων κατά του πυρηνικού αφοπλισµού 
στο Εργατικό Κόµµα της Βρετανίας.
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Οµάδες πίεσης
� Ένα ακόµη χαρακτηριστικό πολλών οµάδων πίεσης είναι η 
ικανότητα προσαρµογής τους στην εξελισσόµενη κοινωνικο-
πολιτική δοµή. 

� Παίρνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολιτικού 
συστήµατος στο πλαίσιο στο οποίο δρουν (π.χ. πολιτική 
αστάθεια στην Ιταλία, ισχυρή και συγκεντρωτική δοµή 
σταθερής κυβέρνησης στη Βρετανία, πολλαπλότητα σηµείων 
πρόσβασης στο πολιτικό σύστηµα στις ΗΠΑ). Άλλες 
προσαρµόζονται σε νέες θεσµικές ρυθµίσεις άλλες όχι (π.χ. στο 
προεδρικό σύστηµα της 5ης Γαλλικής ∆ηµοκρατίας η ενίσχυση 
της εκτελεστικής εξουσίας είχε ως αποτέλεσµα να βρεθούν -
λόγω των καλύτερων προσβάσεών τους- σε πλεονεκτικότερη 
θέση οι οργανώσεις των επιχειρηµατικών τάξεων και των 
επαγγελµατιών σε σχέση µε τις εργατικές και αγροτικές 
οργανώσεις που είχαν καλύτερη πρόσβαση στη νοµοθετική 
εξουσία). 
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Οµάδες πίεσης
� Μια σηµαντική διάκριση: ινστιτούτα-οµάδες 
συµφερόντων

Σύµφωνα µε µια νεο-θεσµοκεντρική προσέγγιση 
για να συλλάβουµε την πολυπλοκότητα των 
σύγχρονων οργανώσεων πρέπει να ξεφύγουµε 
από τα δίπολα «δηµόσια-ιδιωτική σφαίρα», 
«ιεραρχίες-αγορές» και από τις διαφορές ως 
προς το νοµικό στάτους. 

Η κυβέρνηση θεωρείται ως συγκρότηµα 
ηµιοµοσπονδιακών, χαλαρά συνδεδεµένων 
οργανώσεων, που έχουν τη δική τους υλική ζωή 
και που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 
ξεχωριστά µε διάφορες οµάδες συµφερόντων.
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Οµάδες πίεσης

� Τα ινστιτούτα αυτά έχουν συµφέροντα που από πολιτική και 
αναλυτική σκοπιά είναι ανεξάρτητα από το συµφέρον των 
µελών του συγκεκριµένου ινστιτούτου. 

� Στην πράξη η δηµόσια πολιτική = το αποτέλεσµα της 
πολύπλοκης, και συχνά απρόβλεπτης, αλληλεπίδρασης µεταξύ 
κυβερνητικών θεσµών, µη κυβερνητικών ινστιτούτων και 
συµβατικών οµάδων µελών. ∆εν πρόκειται, όµως, για 
αποτέλεσµα µιας πολιτικής εξισορρόπησης αντιθέσεων 
ισοδύναµων οµάδων. 

� Αντιθέτως, διατυπώθηκε ένα πρότυπο όπου οι επιρροές για 
αλλαγή πολιτικής προέρχονται τόσο από το εσωτερικό της 
κυβέρνησης όσο και εκτός των ορίων της.
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Οµάδες πίεσης

� Στο παιχνίδι της επιρροής παίζουν «πολιτικοί 
επιχειρηµατίες» που έχουν ως βάση τους οµάδες 
συµφερόντων τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης 
και του κοινοβουλίου όσο και στα ιδιωτικά ινστιτούτα
και προσπαθούν:

� Α) να οικειοποιηθούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών

� Β) να προκαλέσουν την εµφάνιση νέων οµάδων, και

� Γ) να αγωνιστούν για την επιβολή της δικής τους 
εκδοχής περί δηµοσίου συµφέροντος.
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Πλουραλισµός
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων

Πλουραλισµός

� Σηµαντικότερη θεωρία από πλευράς επιρροής στον 
τοµέα της επιστηµονικής έρευνας για τις οµάδες.

� Θεωρία άκρως ελαστική ως προς τη λογική της, µε 
συνέπεια την ανάπτυξης αντιφατικών και αντιθετικών 
τοποθετήσεων.

� Βασική αρχή: ο ρόλος των οµάδων σε µια κοινωνία είναι 
να αποτελούν µέσα παροχής πρόσβασης στο πολιτικό 
σύστηµα και ταυτόχρονα να λειτουργούν ως αντίβαρα 
στις υπερβολικές συγκεντρώσεις εξουσίας.

� Επιχείρηµα: το ουσιώδες είναι ο ανταγωνισµός και 
συµµετοχή µεταξύ οργανωµένων οµάδων και όχι 
ατόµων.
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Πλουραλισµός

� Παραδοχή από βασικούς θεωρητικούς του 
πλουραλισµού ότι 

«η σχέση µεταξύ οµάδων συµφερόντων και 
κυβερνητικών υπηρεσιών µπορεί να καταστεί εντόνως 
αποκλειστική» και ότι

«δεν είναι πάντοτε σίγουρο πως υπάρχει µια αβίαστη 
ροή ιδεών και ανταλλαγή απόψεων στο πολιτικό πεδίο 
ούτε και πως όλες οι οµάδες έχουν ισότιµη πρόσβαση 
στο πολιτικό σύστηµα και είναι ίσες από πλευράς 
δύναµης».
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Πλουραλισµός

� Robert Dahl: «σε καθένα από µια σειρά 
νευραλγικών τοµέων της δηµόσιας πολιτικής, 
λίγα πρόσωπα ασκούν µεγάλη άµεση επιρροή 
στις αποφάσεις που λαµβάνονται ενώ, 
αντιθέτως οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται ότι 
ασκούν µάλλον µικρή άµεση επιρροή.» ∆εν 
είναι όµως σωστό «να υποεκτιµήσουµε την 
έκταση στην οποία µπορούν οι ψηφοφόροι να 
ασκήσουν έµµεση επιρροή στις αποφάσεις των 
ηγετών µέσω των εκλογών.»
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κριτικές κατά του πλουραλισµού

� Mancur Olson: επικέντρωσε την κριτική του στα 
λογικά σφάλµατα της θεωρίας του 
πλουραλισµού όσον αφορά την αντιµετώπιση 
των οµάδων οικονοµικών συµφερόντων. 

� Το µεµονωµένο µέλος µιας µεγάλης οργάνωσης 
βρίσκεται σε θέση τέτοια ώστε να µπορεί να 
περάσει απαρατήρητη η τυπική -και όχι 
ουσιαστική- συµµετοχή του στις 
δραστηριότητές της ενώ ταυτόχρονα να 
απολαµβάνει τα άνευ κόπου ωφελήµατα
(φαινόµενο free rider ή τσαµπατζή).
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κριτικές κατά του πλουραλισµού

� Τα µέλη της µεγάλης οργάνωσης συµµετέχουν 
σ’ αυτήν για τις δελεαστικές προσφορές 
υπηρεσιών και αγαθών που τους παρέχονται και 
όχι λόγω των γενικότερων κι ειδικότερων 
ηθικών και πολιτικο-κοινωνικών σκοπών της.
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κριτικές κατά του πλουραλισµού

� Οι θέσεις του Olson ισχύουν για τις οµάδες 
οικονοµικών συµφερόντων και όχι αυτές που 
προωθούν φιλανθρωπικούς και ιδεολογικούς 
στόχους.

� Οι καλύτερα οργανωµένες οµάδες είναι οι 
«µικρότερες –οι προνοµιούχες και οι ενδιάµεσες 
οµάδες- οι οποίες µπορούν συχνά να νικούν τις 
µεγαλύτερες –τις λανθάνουσες οµάδες (latent 
groups)- που κανονικά υποτίθεται ότι επικρατούν σε 
µια δηµοκρατία», δηλαδή οι «οµάδες της 
επιχειρηµατικής κοινότητας».
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Θεωρίες εκπροσώπησης 

συµφερόντων
Κριτικές κατά του πλουραλισµού

� Κριτική και συνάµα ανανεωτική για τη θεωρία του 
πλουραλισµού ήταν η τάση των «δικτύων πολιτικής» (policy 
networks)  και των «κοινοτήτων πολιτικής» (policy 
communities).

� Η διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής (Βρετανία-ΗΠΑ) 
αποσυναρθρώνεται σε µια σειρά ειδικευµένων υποσυστηµάτων
που δίνει τη δυνατότητα στις οµάδες πίεσης να έχουν άνετη 
πρόσβαση στα συγκεκριµένα κάθε φορά πεδία λήψης 
αποφάσεων που τις αφορούν.

� Στενή σχέση µεταξύ οµάδων και υπουργείων, διαµόρφωση 
κοινών αντιλήψεων και κοινής γλώσσας, για την περιγραφή των 
συγκεκριµένων προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
για τη χάραξη των πολιτικών του εν λόγω υπουργείου.
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κριτικές κατά του πλουραλισµού

� Στις κοινότητες πολιτικής συµµετέχουν οµάδες 
κυβερνητικών φορέων, οµάδες πίεσης, άνθρωποι των 
ΜΜΕ και µεµονωµένα άτοµα που έχουν συµφέρον ή 
άλλο λόγο για να ενδιαφέρονται για ένα ιδιαίτερο πεδίο 
πολιτικής και να ασκήσουν επιρροή στα µέλη της 
κοινότητας.

� Οι κοινότητες πολιτικής αντικαταστάθηκαν από τα 
«δίκτυα πολιτικής» που είναι µια πιο χαλαρά 
οργανωµένη διαδικασία διαµόρφωσης και χάραξης 
πολιτικής  και, συνεπώς, λιγότερο προβλέψιµη. Τα 
θεµατικά δίκτυα πολιτικής χαρακτηρίζονται από µεγάλο 
αριθµό συµµετεχόντων µε περιορισµένο βαθµό 
αλληλεξάρτησης. Η σταθερότητα και η συνέχεια είναι 
είδη εν ανεπαρκεία. Η δοµή τείνει στην εξατοµίκευση.
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Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κορπορατισµός

� Ph. Schmitter: «σύστηµα εκπροσώπησης συµφερόντων 
συγκροτηµένο από 

-περιορισµένο αριθµό 

-µοναδικών, 

-υποχρεωτικών, 

-µη ανταγωνιστικών, 

-λειτουργικά οριοθετηµένων και ιεραρχηµένων 
οργανώσεων, 

-που έχουν κρατική αναγνώριση ή άδεια (όταν δεν 
δηµιουργούνται εξ αρχής από το κράτος) 

-και στις οποίες απονέµεται σκόπιµα µονοπώλιο 
εκπροσώπησης των αντιστοίχων κατηγοριών,

-µε αντάλλαγµα ορισµένους περιορισµούς στην επιλογή 
ηγεσίας και στην άρθρωση αιτηµάτων.
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� Ο πλουραλισµός, κατά τον Schmitter είναι το ακριβώς αντίθετο: 
σύστηµα εκπροσώπησης συµφερόντων

-συγκροτηµένο από απροσδιόριστο αριθµό πολλαπλών,

-µη ιεραρχικά οργανωµένων και αυτοπροσδιοριζόµενων (ως προς 
τον τύπο ή το αντικείµενο του συµφέροντος) οργανώσεων

-στις οποίες δεν παρέχεται ειδική άδεια,

-αναγνώριση

-επιχορήγηση,

-ούτε ελέγχονται από το κράτος ως προς την επιλογή ηγεσίας ή ως 
προς τη συνάρθρωση συµφερόντων,

-και οι οποίες δεν έχουν µονοπώλιο εκπροσώπησης των των 
αντίστοιχων κατηγοριών τους.



13/1/201528

Θεωρίες εκπροσώπησης συµφερόντων
Κορπορατισµός



13/1/201529
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Κορπορατισµός

� Κρατικός και κοινωνικός κορπορατισµός

- Ο πρώτος σχεδιάζεται και επιβάλλεται άνωθεν 

από το κράτος

- Ο δεύτερος προκύπτει αυτόνοµα από την ίδια την 

εξέλικη των κοινωνικών πραγµάτων, δηλαδή από 

τα κάτω.

Οι δύο υπο-τύποι αποτελούν προϊόντα πολύ 
διαφορετικών πολιτικών, κοινωνικών και 
οικονοµικών διεργασιών, ως φορείς διαφορετικών 
σχέσεων ιδιοκτησίας και άσκησης επιρροής.
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Η Μαρξιστική κριτική του κορπορατισµού

� R. Miliband (εργαλειακή θεωρία για το κράτος) και 

Ν. Πουλαντζάς (δοµιστική αντίληψη για το κράτος)
τόνισαν ότι το κράτος αποτελεί θεσµό µε δική του 
λογική που διαµορφώνεται από πολιτικές δυνάµεις οι 
οποίες δεν είναι ουδέτερες αλλά αποτελούν έκφραση 
της ισορροπίας αυτών των δυνάµεων. Συνεπώς, το 
κράτος αποτελεί πεδίο όπου επιλύονται αυτές οι 
πολιτικές συγκρούσεις και έχει σχετική αυτονοµία και 
δεν είναι ούτε απολύτως αυτόνοµο και ουδέτερο 
απέναντι στον ταξικό και κοινωνικό ανταγωνισµό ούτε 
ένα απλό όργανο στα χέρια της κυρίαρχης τάξης.
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� L. Panitch: τόνισε ότι ο όρος «κορπορατισµός», έτσι όπως 
χρησιµοποιείται από τους θεωρητικούς του, είναι µια έννοια 

που περιλαµβάνει τα πάντα, δηλαδή εντάσσονται σ’ αυτήν οι 
δραστηριότητες όλων των κοινωνικών οµάδων. 

� Περιγράφεται έτσι ο κορπορατισµός µε όρους ιδεολογίας και 
όχι δοµής.

� Η µελέτη του κορπορατισµού πρέπει να γίνει από τη σκοπιά 

της ταξικής ανάλυσης και να περιοριστεί µόνο στις οµάδες 
εκείνες που σχετίζονται µε την οικονοµική πολιτική και τις 
εργασιακές σχέσεις. Ο κορπορατισµός είναι µια «περιορισµένη 

πολιτική δοµή» που αναπτύχθηκε από το καπιταλιστικό κράτος 
για την προστασία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και 
της κερδοφορίας. 
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� Οι θεωρητικοί του κορπορατισµού έλαβαν σοβαρά υπόψη τους 
την κριτική των µαρξιστών και σε συνδυασµό µε τις 
γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις σχετικοποίησαν 
την απολυτότητα της θέσης τους, αναζητώντας τις διάφορες 
εκδοχές του χαρακτήρα και του ρόλου των οµάδων πίεσης 
(εργοδοτικών και εργατικών) στο πλαίσιο των 
κοινωνικοπολιτικών δοµών, αποδίδοντας τες σε διαφορές που 

προκύπτουν από τις δυνατότητες ανεξάρτητης οργάνωσης των 

κρατικών υπηρεσιών. 

� Ph. Schmitter & W. Streeck (τέλη δεκ. ΄80) τόνισαν ότι υπήρξε 
παρακµή του εθνικού κορπορατισµού από τα τέλη της δεκ. ’70 
λόγω των εσωτερικών εξελίξεων όπως οι ποιοτικές µεταβολές 
στις κοινωνικές δοµές, στην οικονοµία και στα πολιτικά 

συστήµατα.
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Κι αυτό γιατί υπήρξαν τρεις τάσεις:

� Αυξανόµενη διαφοροποίηση των κοινωνικών δοµών και των 
συλλογικών συµφερόντων.

� Αύξηση της αστάθειας και των διακυµάνσεων της αγοράς που 
ωθεί διαρκώς προς αναζήτηση µεγαλύτερης επιχειρηµατικής 
ευελιξίας στην παραγωγή, στα προϊόντα, στην εργασία, στην 
τεχνολογία και στην κοινωνική οργάνωση.  

� Αλλαγές των ρόλων και των δοµών των συµφερόντων των 
οργανώσεων των συµφερόντων.

Η διαδικασία διαµεσολάβησης συµφερόντων εξελίσσεται µε βάση 
τα πρότυπα των ΗΠΑ προς έναν ασύνδετο πλουραλισµό ή 
ανταγωνιστικό φεντεραλισµό µε οργάνωση τριών 
επιπέδων: περιφέρειες, έθνη-κράτη, «Βρυξέλλες». 


