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Εισαγωγή 

Ο εκλογικός- οικονομικός κύκλος συνδέει τη διαχείριση βασικών οικονομικών μεγε-

θών με τις εκλογικές στρατηγικές των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία, με μια 

απλούστερη διατύπωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά τις προεκλογικές περιό-

δους παρατηρείται μια συστηματικά επεκτατική οικονομική πολιτική και αντίστροφα 

μια περιοριστική πολιτική σε μετεκλογικές. 

Ένα από τα μεγέθη που παρουσιάζουν αύξηση κατά τα εκλογικά έτη συνήθως -αν όχι 

κυρίως- είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Η ιδιαιτερότητα του δημοσιονομικού κύ-

κλου είναι το ότι η μετεκλογική ρύθμιση των διακυμάνσεων των άλλων μεγεθών γίνε-

ται σε βάρος του δημοσιονομικού ελλείμματος με συνέπεια τη μακροπρόθεσμη απο-

σταθεροποίηση του κύκλου αυτού. 

Η αποσταθεροποίηση του δημοσιονομικού κύκλου παρατηρείται συχνά σε δικομμα-

τικά συστήματα. Οι τάσεις προς εκλογοκεντρικό πολιτικό ανταγωνισμό εμπεδώνουν 

συμπεριφορές κατά τις οποίες αφενός οι πολιτικές ηγεσίες αντιδρούν με πελατειακές 

πλειοδοσίες και αφετέρου οι ψηφοφόροι εκδηλώνουν έναν κυνικό ορθολογισμό με 

στόχο να αποσπάσουν ιδιωτικές ωφέλειες. 

Ουσιαστικά το ερώτημα που τίθεται πλέον και το οποίου η απάντηση αποτελεί των 

στόχο της παρούσας εργασίας είναι το εάν το πολιτικό σύστημα ωθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση, δηλαδή αν η διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος αποτελεί πιθανή 

αιτία  της δημοσιονομικής κρίσης ελλείμματος. Ως περιπτώσεις μελέτης έχουν επιλε-

γεί τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία. Η επιλογή των χωρών έγινε 

εξαιτίας των κοινών χαρακτηριστικών που μοιράζονται: 1) χώρες του Ευρωπαϊκού νό-

του με πολλά κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την οικονομία τους 2) κομματικό σύ-

στημα που αποτελείται από δύο κύριους αντικρουόμενους πόλους 3) χώρες με σοβα-

ρότατα προβλήματα δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Στόχος είναι δηλαδή η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι κυκλικής συμπεριφοράς καθώς 

και ο προσδιορισμός αυτού του είδους κυκλικής συμπεριφοράς- εφόσον υπάρχει- 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα. 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: η βιβλιογραφική έρευνα, 

η συγκέντρωση πληροφοριών μέσω επιστημονικών άρθρων καθώς και έντυπου και 
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ηλεκτρονικού τύπου, συλλογή στατιστικών δεδομένων των τελευταίων ετών (χρονο-

λογικές σειρές για ΑΕΠ, Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσια Έσοδα, Δημοσιονομικό Έλλειμ-

μα) που αφορούν και τις τέσσερις αυτές χώρες. Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια 

σύγκρισης των στατιστικών αυτών δεδομένων για την εύρεση της μεταβολής, μεταξύ 

των προεκλογικών-μετεκλογικών περιόδων, καθώς και της συνολικής μεταβολής των 

μεγεθών από το έτος βάσης μέχρι σήμερα. Τέλος εφόσον γίνουν τα παραπάνω για την 

κάθε χώρα ξεχωριστά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ των ευρημά-

των έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κοινοί παράγοντες, σχετιζόμενοι με το 

πολιτικό/κομματικό σύστημα, που επηρεάζουν/οδηγούν στη διεύρυνση του δημοσιο-

νομικού ελλείμματος και κατά συνέπεια στην κρίση του δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει από διάφορους ερευνητές στο παρελθόν, η βι-

βλιογραφία όμως για το συγκεκριμένο θέμα εκτός του ότι είναι σχετικά περιορισμένη 

είναι και συγκεχυμένη, καθώς οι μελέτες περιπτώσεων αφορούσαν διάφορες χώρες 

μεμονωμένα ή και ως σύνολο αλλά χωρίς να έχουν κάποιο συνεκτικό κοινό χαρακτη-

ριστικό, με την παρούσα λοιπόν εργασία γίνεται για πρώτη φορά η προσπάθεια πα-

ράλληλης και συγκριτικής μελέτης περίπτωσης των τεσσάρων χωρών του Ευρωπαϊκού 

Νότου, οι οποίες μοιράζονται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά αναφορικά τόσο με την 

οικονομία τους όσο και με το κοινωνικοπολιτικό τους σύστημα. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στο ότι υπάρχουν ενδείξεις 

κυκλικής συμπεριφοράς η οποία μπορεί και να διαφοροποιείται κατά περιπτώσεις 

ακόμα και αυτό βέβαια χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

Ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν κείμενα τωνFrey S. Bruno , Schneider Friedrich 

Dorussen Han and Taylor Michael, Magone M. Jose,Pappas S. Takis, Nikiforos 

Diamandouros and Richard Gunther, Alesina Alberto και  Roubini Nouriel ,Hibbs A. 

Douglas ,Kirchgaessner Gebhart ,Nordhaus D. William, δημοσιεύματα ηλεκτρονικού 

τύπου από the economist, the guardian, euronews, bbc, Bloomberg, καθώς και στατι-

στικά δεδομένα από τις Βάσεις Δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής. 

 Τέλος όσον αφορά τη δομή, πριν τη παρουσίαση των εκλογικών οικονομικών κύκλων 

και των θεωρητικών μοντέλων,  γίνεται μια αναφορά και στην οικονομική ψήφο και 

τον προσδιορισμό αυτής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το διπολικό σύστημα ό-

http://economist.com/
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πως αυτό εμφανίζεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, που αποτελούν και το αντικεί-

μενο της μελέτης. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται και αναλύο-

νται τα δεδομένα για την κάθε χώρα από την μελέτη των οποίων προκύπτουν και τα 

συμπεράσματα της εργασίας. 

  



 

4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Οικονομική Ψήφος 

Θεωρώντας την ψήφο ως ατομική διακριτή επιλογή, οποιαδήποτε προσπάθεια προσ-

διορισμού της «οικονομικής ψήφου» σε ατομικό επίπεδο, πρέπει να ενέχει μια σχέση 

μεταξύ της αντίληψης του ψηφοφόρου  για την κατάσταση της οικονομίας και την 

αποτύπωσή αυτής με την επιλογή ενός κόμματος/ υποψηφίου σε κάποια εκλογική 

αναμέτρηση. Η προσπάθεια ορισμού της οικονομικής ψήφου αποτελεί ουσιαστικά 

προσπάθεια προσδιορισμού της σχέσης αυτής και όσον αφορά αυτό υπάρχουν διά-

φορες προσεγγίσεις στην εμπειρική βιβλιογραφία. Για παράδειγμα η οικονομική ψή-

φος εκλαμβάνεται ως η μείωση (αύξηση) της στήριξης σε ένα κόμμα ανάλογα με την 

καλυτέρευση (επιδείνωση) των οικονομικών συνθηκών (Lewis-Beck, 1988). Οι Powel 

και Whitten (1993) την προσδιορίζουν με παρόμοιο τρόπο αλλά αυτή τη φορά δίνουν 

έμφαση στις αλλαγές της υποστήριξης μιας κυβέρνησης συνεργασίας στο σύνολό της. 

Αντίθετα ο Stevenson (2001)με το μοντέλο του «πολυτελούς αγαθού» (luxury good) 

εκλαμβάνει την οικονομική ψήφο ως κάθε μείωση (αύξηση) της στήριξης των αριστε-

ρών κομμάτων (είτε είναι στη κυβέρνηση είτε όχι) όταν οι οικονομικές συνθήκες επι-

δεινώνονται (καλυτερεύουν) 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως οικονομική ψήφος ορίζεται κάθε αλ-

λαγή στην στήριξη που δείχνει ο ψηφοφόρος απέναντι σε ένα πολιτικό κόμμα η οποία 

είναι αποτέλεσμα της αντίληψής του για τις μεταβολές στην οικονομία. 1 

Η οικονομική ψήφος, ψήφος πολιτικής; 

Το εκλογικό σώμα εκφράζει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας τις προτιμήσεις του 

για τη σωστή διαχείριση της οικονομίας- κατά κοινή ομολογία ενός εκ των σημαντικό-

τερων τομέων της κρατικής πολιτικής. Οι ψηφοφόροι αξιολογούν την  κυβέρνηση σε 

επίπεδο αποτελεσμάτων οικονομικής πολιτικής –πληθωρισμός ανεργία, ανάπτυξη 

κλπ. Οι πολιτικοί που αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τους στόχους της κοινής γνώ-

μης ή που επιδεικνύουν έλλειψη ικανότητας στη διαχείριση της οικονομίας απορρί-

πτονται. Κατά αυτή την έννοια η οικονομική ψήφος αποκτά μια χροιά δημοκρατικής 

«λογοδοσίας». 

                                                             
1 Raymond Mm. Duch, Randolf T. Stevenson, 2008 “The Economic Vote, How Political and Economic 
Institutions Condition Election Results”, Cambridge University Press (39-40-41) 
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Στην ιδεατή της μορφή η οικονομική ψήφος αποτελεί μία ορθολογική αποτύπωση της 

εκλογικής συμπεριφοράς. Η οικονομική ψήφος κατά αυτό τον τρόπο δίνει στο εκλογι-

κό σώμα τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την ατομική χρησιμότητα και ευημερία. Οι  

πολιτικοί , με τη σειρά τους, που θέλουν να επανεκλεγούν «προσφέρουν πακέτα πο-

λιτικής» τα οποία μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.  Στα όσα προα-

ναφέρθηκαν ενέχεται η παραδοχή ότι η οικονομική πολιτική και γενικότερα η απόδο-

ση της οικονομίας είναι εξέχουσας σημασίας παράγοντες για τη συμπεριφορά του ε-

κλογικού σώματος και επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Παρόλα αυτά, η πολιτική πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν συνάδει 

απόλυτα με την ιδεατή έννοια της δημοκρατικής «λογοδοσίας». Οι ψηφοφόροι είναι 

πολύ πιθανόν να αποτύχουν να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα μιας πολιτικής ή α-

κόμα να  αποδώσουν με ακρίβεια το τι θεωρούν οι ίδιοι ευθύνη  χάραξης πολιτικής. 

Αυτές οι λάθος αντιλήψεις μπορεί να οδηγήσουν σε υπονόμευση των εκλογικών κινή-

τρων, επιπλέον ελλιπώς ενημερωμένοι ψηφοφόροι είναι αρκετά πιθανόν να «επι-

βραβεύσουν» ή να «τιμωρήσουν» όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κυβερνήσεις, βάσει 

εσφαλμένων εκτιμήσεων των αποτελεσμάτων πολιτικής. Υπάρχει επίσης η περίπτωση 

να εκλάβουν σωστά το αποτέλεσμα μιας πολιτικής αλλά να θεωρήσουν λάθος το ποι-

ος είναι υπεύθυνος γι αυτό. Συνεπώς με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιθανόν να «επι-

βραβεύσουν» ή να τιμωρήσουν» τους λάθος πολιτικούς. Στην περίπτωση της πλήρης 

αποτυχίας, η εκλογική διαδικασία είναι πολύ πιθανόν να κάνει τους πολιτικούς εξαι-

ρετικά προσεκτικούς όσον αφορά στη διακύμανση της κοινής γνώμης σχετικά με την 

άσκηση πολιτικής. Συνεπώς , στην ακραία αυτή περίπτωση της πλήρης άγνοιας, η 

σχέση μεταξύ οικονομικών αντιλήψεων και εκλογικής συμπεριφοράς δεν συνιστά α-

πόδειξη της πολιτικής εκπροσώπησης. 

Αυτό το σενάριο της πολιτικά «αδαούς» οικονομικής ψήφου είναι εκ διαμέτρου αντί-

θετο με τον ορισμό του υψηλά πληροφορημένου, πολιτικοποιημένου οικονομικού 

ψηφοφόρου. Σύμφωνα πάντως με αρκετούς μελετητές η αλήθεια βρίσκεται κάπου 

στη μέση. Οι αποδείξεις ύπαρξης οικονομικής ψήφου αποδεικνύουν ότι οι εκλογές 

διασφαλίζουν αντιπροσωπευτική κυβέρνηση μόνο εάν το εκλογικό σώμα πλησιάζει σε 

ένα βαθμό το ιδεατό του ορθολογικού ψηφοφόρου.2 

                                                             
2 Han Dorussen and Michael Taylor ,(2002) , Economic Voting, Routledge/ECPR Studies in European 
Political Science, p.p. 1-2 
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Ωστόσο στην παρούσα εργασία αυτό που θα μας απασχολήσει είναι η μεταβολή μα-

κροοικονομικών μεγεθών και ειδικότερα η μεταβολή που υπήρξε στο δημοσιονομικό 

έλλειμμα των προς μελέτη περιπτώσεων και ειδικότερα το αν αυτή η μεταβολή συ-

σχετίζεται με τις εκλογικές αναμετρήσεις και τις εναλλαγές των κυβερνήσεων στις 

προς μελέτη περιπτώσεις. 

1.2  Παρουσίαση των Εκλογικών Οικονομικών Κύκλων 

Οι θεωρίες του εκλογικού-οικονομικού κύκλου αφορούν τα διπολικά πολιτικά συστή-

ματα στα οποία οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κόμματα  Το κόμ-

μα που κυβερνάει και το κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με την 

άποψη που υιοθετούν οι θεωρητικοί του εκλογικού οικονομικού κύκλου στα δικομ-

ματικά καθεστώτα  «ως ένα σημείο τουλάχιστον η ψήφος αποτελεί μια επιλογή ανά-

μεσα σε δύο εναλλακτικές ομάδες διακυβέρνησης της χώρας», όταν ο ψηφοφόρος 

είναι ευχαριστημένος από την πρόσφατη πολιτική διακυβέρνησης της χώρας ψηφίζει 

υπέρ του κυβερνώντος κόμματος ενώ όταν είναι δυσαρεστημένος ψηφίζει υπέρ της 

αντιπολίτευσης. 

Οι ψηφοφόροι εκτός  των άλλων παραγόντων παίρνουν πολύς σοβαρά υπόψη τους 

την κατάσταση της οικονομίας. 

Προσπαθώντας να αναλύσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούσαμε να πού-

με ότι: 

1. Το ποσοστό των ψήφων υπέρ του κυβερνώντος κόμματος σχετίζεται θετικά με τον 

ρυθμό αύξησης του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος και αρνητικά με ανεργία 

πληθωρισμό. 

2. Οι ψηφοφόροι λαμβάνουν υπόψη τους το πρόσφατο παρελθόν, με άλλα λόγια θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν βραχυπρόθεσμη μνήμη 

3. Οι ψηφοφόροι αγνοούν τις διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ βασικών οικονομικών 

μεγεθών. Ο μέσος ψηφοφόρος δεν είναι σε θέση να συγκρίνει την πραγματική από-

δοση των υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής. Επίσης δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις επι-

πτώσεις αυτής της πολιτικής μετεκλογικά 

4. Οι ψηφοφόροι αξιολογούν τις ικανότητες και τις προτιμήσεις των κυβερνήσεων 

συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας με την κατάσταση στο πρό-

σφατο παρελθόν.  
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Από την άλλη πλευρά είναι τα πολιτικά κόμματα των οποίων η συμπεριφορά θα μπο-

ρούσαμε να πούμε ότι επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Παράγοντες δημοτικότητας: τα κόμματα έχουν ως στόχο να κερδίσουν τις εκλογές. 

Γνωρίζοντας λοιπόν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων διαμορφώνουν την πολιτική 

τους έτσι ώστε3 να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. 

2. Ιδεολογικοί παράγοντες: ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η επανεκλογή θεωρείται από 

το κόμμα ως εξασφαλισμένη, οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν την πολιτική τους έτσι 

ώστε να προωθηθούν οι ιδεολογικοί σκοποί του κόμματος. Για παράδειγμα σε ένα 

διπολικό όπου οι πόλοι συντηρητικοί από την μία πλευρά σοσιαλιστές /εργατικοί α-

πόν την άλλη έχει παρατηρηθεί ότι οι πρώτοι ευνοούν λιγότερο την επέκταση του δη-

μόσιου τομέα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται λιγότερες δημόσιες δαπάνες 

3. Τεχνοκρατικοί παράγοντες: οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των κομμάτων γνωρίζουν 

τις διαρθρωτικές σχέσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών γι αυτό και εκ των προ-

τέρων λαμβάνουν υπόψη τους το αποτέλεσμα που θα έχει πάνω στις άλλες το πώς θα 

επηρεάσουν κάποια από αυτές. 3 

1.2.1.1 Θεωρητικά Μοντέλα Εκλογικών Οικονομικών Κύκλων 

Η κυβέρνηση μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα της υπό περιορισμούς. Την χρησιμότητα 

της αυτή την αντλεί από την εφαρμογή των ιδεολογικών της σκοπών. Ο κύριος περιο-

ρισμός ο οποίος αντιμετωπίζει είναι πολιτικός, δηλαδή το ότι θα μείνει στην εξουσία 

μόνο εφόσον επανεκλεγεί. Υπάρχουν επίσης σοβαροί οικονομικοί περιορισμοί όσον 

αφορά το πώς τα εργαλεία πολιτικής επηρεάζουν την οικονομία όπως και περιορισμοί 

στον προϋπολογισμό και τα ισοζύγια πληρωμών. Επιπλέον η δραστηριότητα της κυ-

βέρνησης περιορίζεται και από άλλους διοικητικούς και νομικούς περιορισμούς (γρα-

φειοκρατία). 

Επομένως ένα υπόδειγμα πολιτικο-οικονομικού συστήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην αλληλεξάρτηση της οικονομίας με την πολιτική λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το α-

ποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας εξαρτάται και από την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η οικονομία και ότι η κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές επα-

νεκλογής της αλλάζοντας την κατάσταση της οικονομίας. 

                                                             
3 Ματθαίος Ι. Λαμπρινίδης, (1984), “Η Θεωρία του Εκλογικού-Οικονομικού Κύκλου: Παρουσίαση και 
Κριτική”, περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ, Ιαννουάριος-Μάρτιος 1984, σ.σ. 184-215 
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Από την άλλη πλευρά ο ψηφοφόρος παίρνει μια λογική απόφαση η οποία μεγιστο-

ποιεί την ωφέλεια που προκύπτει γι αυτόν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει ουσια-

στικά να πάρει δυο αποφάσεις 1) αν θα ψηφίσει ή όχι και 2) αν θα ψηφίσει υπέρ η 

κατά της κυβέρνησης 

Οι ψηφοφόροι που συμμετέχουν στις εκλογές θεωρείται ότι αξιολογούν την κυβέρνη-

ση για την απόδοσή της κατά την τελευταία νομοθετική περίοδο ή ακόμα παλιότερα. 

Πιο συγκεκριμένα  ο  ψηφοφόρος την κρίνει για εκείνα τα  γεγονότα για τα οποία θε-

ωρεί ότι ευθύνεται. Γι’ αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης ο ψηφοφόρος θα χρησιμο-

ποιήσει τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες τους οποίους μπορεί να ανα-

γνωρίσει εύκολα όπως πχ το επίπεδο του πληθωρισμού και της ανεργίας, το ποσοστό 

αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, το βάρος της φορολογίας καθώς και άλλες κυ-

βερνητικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα  οι μεταβιβαστικές πληρωμές. Θα 

χρησιμοποιήσει όμως και άλλους πολιτικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων ε-

σωτερικών και εξωτερικών γεγονότων όπως διεθνείς κρίσεις ή γεγονότα του εσωτερι-

κού, σκάνδαλα κλπ. 

Τα όσα αναφέρονται παραπάνω ενέχουν την υπόθεση ότι το εκλογικό σώμα είναι μια 

ομοιογενής ομάδα. Όμως θα πρέπει να θεωρήσουμε αναμενόμενο ότι διαφορετικές 

ομάδες ανθρώπων επηρεάζονται διαφορετικά από τις μεταβολές στην οικονομία. Πα-

ραδείγματος χάριν άτομα που ανήκουν σε χαμηλά εισοδηματικά στρώματα ενδιαφέ-

ρονται περισσότερο για το ποσοστό ανεργίας παρά για τον πληθωρισμό, σε αντίθεση 

με τα άτομα που ανήκουν σε μια εισοδηματική ελίτ.4 

Κάποιοι «πρόδρομοι» ερευνητές είχαν ήδη δει ξεκάθαρα το ρόλο των πολιτικο-

οικονομικών κύκλο με γνώμονα τα εκλογικά ζητήματα. Σημαντικότεροι από αυτούς θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ο Akerman ,με άρθρο του το 1947,και οι Frey και Lau, αυτά 

τα άρθρα είχαν περιορισμένη αποδοχή κυρίως γιατί δεν παρουσίαζαν κάποιο κλειστό 

μοντέλο. Ένας άλλος πρόδρομος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ο Kalecki με το 

άρθρο του «Political Aspects of Full Employment” (1943), στο οποίο διαπραγματεύε-

                                                             
4 Friedrich Schneider and Bruno S. Frey (1988), “Politico-economic Models of Macroeconomic Policy: 
A Review of the Empirical Evidence”, in Thomas D. Willet (ed), Political Business Cycles. The Political 
Economy of Money, Inflation and Unemployment, Chapter 9, Durham and London: Duke University 
Press, 239-75 
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ται τον κύκλο ο οποίος προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ καπιταλιστών και 

εργατών και γι αυτό το λόγο διαφέρει αρκετά από την υπόλοιπη βιβλιογραφία.5 

 Γενικότερα θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε την βιβλιογραφία σχετικά με το 

θέμα σε τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα μοντέλα μεγιστοποίησης ψήφων (Vote 

Maximizing Models)θεωρούν ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκεντρώσει όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από το λαό στις περιόδους των εκλογών, υπό τους 

περιορισμούς που τίθενται από το οικονομικό σύστημα. Το πιο χαρακτηριστικό υπό-

δειγμα γι αυτή την κατηγορία είναι αυτό του Nordhaus όπου ουσιαστικά παράγει ένα 

μοντέλο εκλογικού οικονομικού κύκλου για μια κυβέρνηση που έχει ως στόχο την με-

γιστοποίηση των ψήφων με τη χρήση μιας διευρυμένης καμπύλης Phillips. Αυτό επι-

τρέπει στην κυβέρνηση να μανιπουλάρει την οικονομία έτσι ώστε τα επίπεδα πληθω-

ρισμού και ανεργίας να είναι χαμηλά πριν από τις εκλογές, ενώ οι αρνητικές συνέπει-

ες να εμφανίζονται μόλις μετά από τις εκλογές. 

Μία δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή των κομματικών μοντέλων (Partisan Models) ε-

ξαιτίας της επιρροής που έχουν οι διάφοροι τύποι ιδεολογιών στις κυβερνήσεις των 

δημοκρατιών που αποτελούν το αντικείμενο της ανάλυσης. Θιασώτης αυτής της προ-

σέγγισης ήταν ο Hibbs ο οποίος έδειξε για δώδεκα χώρες της δυτικής Ευρώπης και 

Βόρειας Αμερικής ότι οι κυβερνήσεις επιδιώκουν μακροοικονομικές πολιτικές εναρ-

μονισμένες με τις υποκειμενικές προτιμήσεις του εκλογικού τους πυρήνα. Πολλά χρό-

νια αργότερα ο Alesina και ο Roubini  αναπτύσσουν περαιτέρω αυτή την ανάλυση και 

ουσιαστικά καταρρίπτουν το μοντέλο του Nordhaus υποστηρίζοντας ότι ο κύκλος που 

αυτός προτείνει δεν υποστηρίζεται από τα εμπειρικά δεδομένα. 

Τέλος η Τρίτη προσέγγιση συνδυάζει το στοιχείο ότι οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται 

για τη συγκέντρωση ψήφων κατά τις εκλογικές περιόδους αλλά και ότι είναι παράλ-

ληλα αφοσιωμένες στην ιδεολογία τους. Αυτά τα «Vote-Cum-Partisan Models» (Ψη-

φο-σωρευτικά κομματικά μοντέλα) θεωρούν ότι οι πολιτικοί θέλουν να επιδιώξουν 

τους πολιτικούς τους στόχους όσο είναι στην εξουσία, αλλά παρ’ όλα αυτά για να πα-

ραμείνουν στην εξουσία χρειάζονται νίκη στις εκλογές. Οι ψήφοι εκλαμβάνονται ως 

περιορισμός ενώ η ιδεολογία αποτελεί το επιχείρημα στην συνάρτηση χρησιμότητας 

του πολιτικού. Όταν η κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι θα κερδίσει τις εκλογές δεν παρά-

γεται κανενός είδους πολιτικός κύκλος, αυτό χρειάζεται να το πράξει όταν στην αντί-
                                                             
5 Michael Kalecki,(1943) “Political  Aspects of Full Employment”, Political Quarterly 
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θετη περίπτωση κερδίσει λίγες ψήφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα μοντέλα  α-

ναπτύχθηκαν πριν από τα πιο αυστηρά κομματικά μοντέλα.6 

Στη συνέχεια της ανάλυσής μας θα προβούμε σε μία παρουσίαση των χαρακτηριστι-

κότερων θεωρητικών μοντέλων για κάθε μία από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις 

έτσι ώστε μπορέσει να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόμενό τους. 

1.2.1.2   Vote Maximizing Models- Προσέγγιση του Nordhaus 

Το υπόδειγμα που στοιχειοθέτησε και παρουσίασε ο Nordhaus αποτελεί και το «υπό-

δειγμα-τύπο»  και έχει ασκήσει τεράστια επίδραση σχεδόν σε όλες τις μεταγενέστερες 

αναλύσεις του εκλογικού – οικονομικού κύκλου. 

Στο υπόδειγμα που στοιχειοθέτησε λοιπόν, ο Nordhaus  θεωρεί ότι όλες οι πτυχές της 

οικονομικής ζωής επηρεάζονται από τις κυβερνητικές πολιτικές. Όλα έχουν να κάνουν 

με την επιλογή μεταξύ παρούσας και μελλοντικής ευημερίας και κατά συνέπεια με 

της επιλογές στη δημόσια επένδυση. Παρόλο που τα κανονιστικά κριτήρια των πτυ-

χών των δημοσίων επενδύσεων έχουν μελετηθεί εκτενώς, υπάρχει ένα θεωρητικό κε-

νό που αφορά στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της κυβέρνησης σχετικά με τις δη-

μόσιες επενδύσεις ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις περιορίζονται από την πολιτική 

πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη ανάλυση μελετήθηκε το πρόβλημα  της σχέσης 

πληθωρισμού-ανεργίας (καμπύλη Phillips) αρκετοί ερευνητές της εκλογικής συμπερι-

φοράς καταδεικνύουν ότι οι ψηφοφόροι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και στις δυο αυ-

τές μεταβλητές όσον αφορά την εκλογική τους επιλογή. Επιπλέον το μοντέλο που 

προτείνεται μπορεί να έχει  εφαρμογή και σε άλλα προβλήματα επιλογής, όπως για 

παράδειγμα δημόσιες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά ή ισορροπία στο ισοζύγιο 

πληρωμών. 

Στην προσπάθεια προσδιορισμού του μακροοικονομικού πλαισίου γίνονται οι εξής 

παραδοχές, αρχικά ότι υπάρχει στην οικονομία μία σχέση εξισορρόπησης  του επιπέ-

δου της χρησιμότητας και απασχόλησης στην οικονομία με το ποσοστό του πληθωρι-

σμού.  Μία δεύτερη παραδοχή είναι ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

εξισορρόπηση μεταξύ των μεγεθών βραχυπρόθεσμα παρά μακροπρόθεσμα. 

                                                             
6 Bruno S. Frey, (1997), “Political Business Cycles”, The International Library of Critical Writings in 
Economics, Introduction p. xii 



 

11 

Στη συνέχεια της ανάλυσης γίνεται η υπόθεση ότι τα άτομα λαμβάνουν υπόψη κατά 

το σχηματισμό των προτιμήσεών τους τα επίπεδα του πληθωρισμού και της ανεργίας. 

Τα άτομα προτιμούν σταθερό επίπεδο τιμών και χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Τέλος 

υποθέτουμε ότι ενώ τα νοικοκυριά είναι ορθολογικά όσον αφορά τις προτιμήσεις 

τους, έχουν άγνοια σχετικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη. Δεδομένου αυτού δεν 

μπορούν να γνωρίζουν πόσο καλά ή άσχημα σχετικά με τους αντικειμενικούς στόχους 

και πιθανότητες δρουν οι φορείς πολιτικής. Τα νοικοκυριά βασίζονται στην προηγού-

μενη εμπειρία για να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Αυτές οι αποφά-

σεις παίρνουν την μορφή περιοδικής ψήφου μεταξύ εναλλακτικών πολιτικών κομμά-

των. 

Θα ήταν πιο λογικό να θεωρηθεί ότι τα νοικοκυριά διαμορφώνουν ένα σύνολο προσ-

δοκιών σύμφωνα με το τι θεωρείται από τα κόμματα συνήθης συμπεριφορά, αυτές οι 

προσδοκίες βασίζονται σε προγενέστερη εμπειρία. Ο ψηφοφόρος συγκρίνει τη συ-

μπεριφορά του κυβερνώντος κόμματος με τη συνήθη συμπεριφορά έτσι ώστε να αξι-

ολογήσει την κυβέρνηση. Εάν οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με το προσδο-

κώμενο αυτό τον οδηγεί στο να μη ψηφίσει το κόμμα και το αντίστροφο. Είναι προ-

φανές λοιπόν ότι μία σύγκριση μεταξύ πραγματικού και προσδοκώμενου αφήνει ε-

κτός αρκετά σημαντικούς παράγοντες της εκλογικής συμπεριφοράς. 

Προχωρώντας την ανάλυσή του ο Nordhaus χρησιμοποιεί ένα σύστημα συναρτήσεων 

και συνδέει την καμπύλη Phillips με την εκλογική καμπύλη (την καμπύλη η οποία κάθε 

μέρος της αποτελεί ένα σταθερό κλάσμα του εκλογικού σώματος που θα ψηφίσει για 

μια συγκεκριμένη πολιτική). Συνδυάζοντας τις δύο αυτές καμπύλες καταλήγει στον 

προσδιορισμό ενός σημείου όπου η μακροχρόνια καμπύλη Phillips εφάπτεται της ε-

κλογικής, σε αυτό το σημείο είναι και η πολιτική του «Χρυσού Κανόνα»  (Golden Rule 

Policy δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των γενεών (τωρινών και μελλοντικών). 

Το θεμελιώδες μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα συνοψίζεται επομένως ως εξής: « σε  

συνθήκες κατά τις οποίες η ψηφοφορία είναι ο κατάλληλος μηχανισμός κοινωνικής 

επιλογής, τα δημοκρατικά συστήματα θα επιλέξουν μια πολιτική της οποίας η σχέση 

ανταλλαγής χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας και υψηλότερο ποσο-

στό πληθωρισμού από το βέλτιστο».  
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Η περιγραφή επομένως του εκλογικού – οικονομικού κύκλου έχει ως εξής: αμέσως 

μετά τις εκλογές ο νικητής θα αυξήσει το ποσοστό ανεργίας έως ένα επίπεδο αρκετά 

υψηλό ώστε να αντιμετωπίσει το υψηλό ποσοστό πληθωρισμού. Στη συνέχεια και όσο 

πλησιάζει η περίοδος των εκλογών θα μειώνεται σταδιακά το ποσοστό ανεργίας, μέ-

χρι την παραμονή των εκλογών, όπου το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί μέχρι να φτά-

σει το μυωπικό σημείο ( μυωπικό σημείο= το σημείο όπου μία πολιτική δεν λαμβάνει 

υπόψη στο αποτέλεσμά της την επόμενη γενεά). 

Στο μοντέλο λοιπόν αυτό εμπεριέχονται δύο σημαντικές προβλέψεις I) ότι η πολιτική 

που καθορίζεται με πολιτικούς όρους θα προσδιορίζει χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

και  υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από το άριστο και II) ότι η βέλτιστη κομματική 

πολιτική θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός εκλογικού-οικονομικού κύκλου με αντι-

πληθωρισμό και ανεργία στα πρώτα χρόνια που θα ακολουθηθεί από μια πληθωρι-

στική έκρηξη όσο πλησιάζουν οι εκλογές. 

Κλείνοντας την ανάλυσή του ο Nordhaus καταλήγει στο συμπέρασμα ότι « μια τέλεια 

δημοκρατία με αναδρομική αξιολόγηση των κομμάτων της θα λάβει αποφάσεις μερο-

ληπτώντας εναντίον των μελλοντικών γενεών. Επιπλέον κατά τη διάρκεια μιας κυβερ-

νητικής θητείας υπάρχει ένα προβλεπόμενο μοτίβο πολιτικής, ξεκινώντας με σχετική 

λιτότητα στα πρώτα έτη θητείας και καταλήγοντας σε «αβρότητες» ακριβώς πριν τις 

εκλογές.7 

1.2.1.3 Partisan Models- Προσέγγιση Hibbs και Προσέγγιση Alesina και Roubini 

α) Προσέγγιση Hibbs 

Στη μελέτη του ο Hibbs εξετάζει τα μεταπολεμικά μοτίβα σε μακροοικονομικές πολιτι-

κές και αποτελέσματα σχετικά με αριστερές ή δεξιές κυβερνήσεις σε δημοκρατικά κα-

θεστώτα. Υποστηρίζει ότι τόσο τα αντικειμενικά οικονομικά συμφέροντα όσο και οι 

υποκειμενικές προτιμήσεις των ομάδων με χαμηλό εισόδημα και κοινωνικού κύρους 

εξυπηρετούνται από ένα σχετικά καλύτερα από ένα συνδυασμό χαμηλότερου ποσο-

στού ανεργίας- υψηλότερου πληθωρισμού σε αντίθεση με τα συμφέροντα των κοινω-

νικών ομάδων με υψηλότερη εισοδηματική βάση και κοινωνικό στάτους όπου προτι-

μούν ένα χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού με πιο αυξημένο ποσοστό ανεργίας.  

                                                             
7 William D. Nordhaus, (1975), “ The Political Business Cycle”, Review of Economic Studies, XLII (2), 
169-190 
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Το σημαντικότερο πρόβλημα μακροοικονομικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν οι δη-

μόσιες αρχές των βιομηχανοποιημένων χωρών μεταπολεμικά είναι η δυσμενής εξι-

σορρόπηση μεταξύ επιπέδου πληθωρισμού-ανεργίας, αυτό που είναι ως γνωστόν 

«καμπύλη Phillips». Για να το θέσουμε διαφορετικά, η επίτευξη της σταθερότητας των 

τιμών και η πλήρης απασχόληση είναι δύο έννοιες μη συμβατές μεταξύ τους, κάτι δη-

λαδή που η άσκηση ορθόδοξης οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να επιτύχει ταυτό-

χρονα. Από τη στιγμή λοιπόν που οι πολιτικές αρχές μπορούν να επηρεάσουν το επί-

πεδο ανεργίας και πληθωρισμού μέσω του χειρισμού τν εργαλείων νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής, η οικονομική πολιτική έγινε το πεδίο έντονης διαμάχης και 

συγκρούσεων μεταξύ των φορέων πολιτικής καθώς και μεταξύ των ομάδων συμφερό-

ντων. 

Στο κύριο μέρος του άρθρου του ο Hibbs παρουσιάζει δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι 

διαφορετικά αποτελέσματα πληθωρισμού/ ανεργίας έχουν διαφορετικά ταξικά απο-

τελέσματα, σχετιζόμενα πάντα με την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.  

Στη συνέχεια του άρθρου παρουσιάζει ένα γενικότερο σχήμα με κατάταξη κατά προ-

τεραιότητα των προτιμήσεων των πολιτικών κομμάτων παραταγμένων κατά μήκος 

του παραδοσιακού άξονα αριστεράς-δεξιάς, σχετικά με διάφορους οικονομικούς στό-

χους και αναλύει δεδομένα για την ανεργία και των πληθωρισμό σχετικά με την πολι-

τικό προσανατολισμό τν καθεστώτων 12 χωρών. Αυτές οι διεθνείς συγκρίσεις κατα-

δεικνύουν ότι «συγκαλυμμένη προτίμηση» των αριστερά προσανατολισμένων κυβερ-

νήσεων στο χαμηλό ποσοστό ανεργίας με το κόστος του υψηλού πληθωρισμού σε α-

ντίθεση με το χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού εις βάρος του ποσοστού ανεργίας που 

επιδιώκεται από πολιτικά συστήματα που κυριαρχούνται από κόμματα του κέντρου ή 

δεξιού προσανατολισμού. 

Πίνακας α1. Προτιμήσεις των Πολιτικών Κομμάτων σε Αναπτυγμένες Βιομηχανικές 

Κοινωνίες Σχετικά με Διάφορους Οικονομικούς Στόχους 

Στόχοι σε 

Φθίνουσα 

Σειρά  

Σοσιαλιστικά- Εργατικά Κεντρώα Συντηρητικά 

Πλήρης Απασχόληση Σταθερότητα Τι-

μών 

Σταθερότητα Τι-

μών 

Εξισορρόπηση της Διανομής Οικονομική Ανά- Ισορροπία του 
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 Εισοδήματος πτυξη Ισοζυγίου Πλη-

ρωμών 

Οικονομική Ανάπτυξη Πλήρης Απασχό-

ληση 

Οικονομική Ανά-

πτυξη 

Σταθερότητα Τιμών Εξισορρόπηση της 

Διανομής Εισοδή-

ματος 

Πλήρης Απασχό-

ληση 

Ισορροπία του Ισοζυγίου Πλη-

ρωμών 

Ισορροπία του 

Ισοζυγίου Πλη-

ρωμών 

Εξισορρόπηση της 

Διανομής Εισοδή-

ματος 

*Douglas A. Hibbs, Jr (1977) “Political Parties and Macroeconomic Policy” American Political Science Review, 71 (4),pp. 1467-87 

Το γενικότερο συμπέρασμα της μελέτης του Hibbs είναι ότι οι μακροοικονομικές πολι-

τικές που επιδιώκουν οι αριστερά προσανατολισμένες και οι δεξιά προσανατολισμέ-

νες κυβερνήσεις  βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικειμενικά οικονομικά συμφέροντα 

και τις υποκειμενικές προτιμήσεις του ταξικά καθορισμένου πολιτικού τους πυρήνα.8 

b) Προσέγγιση Alesina και Roubini 

Οι  Alesina και Roubini  με το άρθρο τους « Political Cycles in OECD Economies» θέτουν 

δύο ερωτήματα, πρώτον αν η δυναμική συμπεριφορά του ΑΕΠ, η ανεργία και ο πλη-

θωρισμός επηρεάζονται ή όχι από τον χρόνο των εκλογών και από την εναλλαγή των 

κυβερνήσεων και δεύτερον αν τα λογικά μοντέλα (rational models) δεύτερης γενιάς 

ερμηνεύουν επαρκώς τα δεδομένα. Η απάντηση που δίνεται και στα δυο ερωτήματα 

είναι θετική και γίνεται μέσω της εξετάσεις στοιχείων 18 δημοκρατιών του ΟΟΣΑ με 

δεδομένων τριακονταετίας. 

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας του μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: α) η υπόθεση του εκλογικού οικονομικού κύκλου όπως διατυπώθηκε από τον 

Nordhaus στην ανάπτυξη και την ανεργία απορρίπτεται γενικά από τα εμπειρικά δε-

δομένα. β) ο πληθωρισμός τείνει να αυξάνεται αμέσως μετά τις εκλογές, πιθανώς ως 

αποτέλεσμα της προεκλογικής επεκτατικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτι-

                                                             
8 Douglas A. Hibbs, Jr (1977) “Political Parties and Macroeconomic Policy” American Political Science 
Review, 71 (4),pp. 1467-87 
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κής γ) υπάρχουν αποδείξεις για κομματικές διαφορές που αφορούν τα αποτελέσματα 

στο προϊόν της οικονομίας και την ανεργία βραχυπρόθεσμα αλλά και όσον αφορά το 

επίπεδο πληθωρισμού μακροπρόθεσμα. Το αποτέλεσμα μάλιστα είναι σαφέστατο 

ιδιαίτερα σε χώρες με ξεκάθαρα δικομματικά συστήματα ή με ξεκάθαρα δύο πόλους, 

δεξιάς και αριστεράς δ) βρέθηκε σχεδόν κανένα στοιχείο μόνιμης κομματικής διαφο-

ράς σχετικά με την παραγωγή και την ανεργία. 

Για την ανάλυσή τους ακολουθούν οικονομετρική ανάλυση των στατιστικών/ εμπειρι-

κών δεδομένων 18 χωρών και συμπερασματικά καταλήγουν στο εξής: 

Ο εκλογικός κύκλος που εμφανίζεται σχεδόν σταθερά σε διάφορες χώρες είναι ο ακό-

λουθος, οι αριστερές κυβερνήσεις τείνουν να διευρύνουν την οικονομία αφού εκλε-

χθούν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα (δυο ετών) τα καταφέρνουν, στη συνέχεια 

όμως οι πληθωριστικές προσδοκίες προσαρμόζονται και η οικονομία επιστρέφει στα 

φυσικά επίπεδα –γι αυτήν- ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό οι αριστερά προσανατολι-

σμένες κυβερνήσεις βρίσκονται εγκλωβισμένες σε ένα σημείο με ένα πληθωριστικό 

σφάλμα. Να σημειωθεί ότι όταν πλησιάζει η περίοδος των επόμενων εκλογών με υ-

ψηλό επίπεδο πληθωρισμού, ίσως γίνει μία προσπάθεια μείωσης του ποσοστού αυ-

τού, ιδιαίτερα αφού ο πληθωρισμός θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά προβλήμα-

τα της εποχής. Όταν μετέπειτα εκλεγεί όμως μια δεξιά κυβέρνηση θα γίνει προσπά-

θεια καταπολέμησης του πληθωρισμού, πράγμα που ίσως οδηγήσει σε ύφεση ή μεί-

ωση του ποσοστού ανάπτυξης, στη συνέχεια όμως της διάρκειας διακυβέρνησης ή 

οικονομία θα επανέλθει στο φυσικό ποσοστό ανάπτυξης και ο πληθωρισμός θα πα-

ραμείνει χαμηλός. 

Για την έλλειψη όμως δεδομένων για έναν τέτοιου τύπου «καιροσκοπικό» κύκλο ανά-

πτυξης και ανεργίας υπάρχουν δύο εξηγήσεις, πρώτον ότι ένα «ορθολογικό» εκλογικό 

σώμα θέτει όρια σ’ αυτή την συμπεριφορά (των κομμάτων), μια συνεχείς και εντατική 

επιδίωξη καιροσκοπικών πολιτικών μπορεί να θεωρηθεί αντιπαραγωγική για τους υ-

πεύθυνους χάραξης πολιτικής. Δεύτερον μπορεί να αποδειχθεί πρακτικά αρκετά δύ-

σκολη η διεύρυνση της οικονομίας ακριβώς πριν την εκλογική περίοδο.  Παρ’ όλα αυ-

τά , τα αποτελέσματα που δείχνουν αύξηση του επιπέδου πληθωρισμού μετεκλογικά 

είναι πιθανόν να καταδεικνύουν την παρουσία προεκλογικών οπορτουνιστικών δημο-

σιονομικών πολιτικών. 
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Πράγματι ο Alesina και Alesina, Cohen  και Roubini αποδεικνύουν ότι δημοσιονομικά 

ελλείμματα και αύξηση της προσφοράς χρήματος τείνουν να αυξάνονται κατά τα ε-

κλογικά έτη σε αρκετές δημοκρατίες χωρών του ΟΟΣΑ. Παρόμοια αποτελέσματα δη-

μοσιονομικών κύκλων έχουν αποδείξει και άλλοι ερευνητές  Tufte, Nordhaus. Προε-

κλογικές δημοσιονομικές «χάρες» σε καίριες εκλογικές περιφέρειες / ομάδες ψηφο-

φόρων μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμες για επίτευξη εκλογικών σκοπών και αρκετά 

εύκολο να εφαρμοστούν από την προσπάθεια να επηρεαστεί ο ρυθμός αύξησης του 

ΑΕΠ. Αυτές οι καιροσκοπικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν 

πολύ εύκολα να συνυπάρξουν με εκλογικούς κύκλους όπως αποδεικνύεται και από τα 

εμπειρικά δεδομένα. ακόμα και οι προσκολλημένοι στην ιδεολογία πολιτικοί προτι-

μούν να είναι στην εξουσία από το να είναι εκτός, αφού από θέσεις εξουσίας μπο-

ρούν να επιτύχουν τους επιθυμητούς ιδεολογικούς τους στόχους. Αυτό μπορεί να 

τους οδηγήσει σε προεκλογικές οπορτουνιστικές πολιτικές αφού με αυτό τον τρόπο 

θα αυξάνονται οι πιθανότητες μετέπειτα επανεκλογής τους.9  

1.2.1.3 Vote-Cum-Partisan Models- Προσέγγιση Kirchgaessner 

Όσον αφορά τα ενσωματωμένα μοντέλα(Vote-Cum-Partisan Models), δηλαδή αυτά τα 

οποία αποδέχονται και τον στόχο της μεγιστοποίησης των ψήφων αλλά και την επί-

τευξη των κομματικών/ ιδεολογικών στόχων  την αρχή έκαναν οι Frey και Schneider με 

το άρθρο τους « An Empirical Study of Politico-Economic Interaction in the United 

States»  στο οποίο προέβησαν στην εκτίμηση ενός οικονομετρικού μοντέλου για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και έδειξαν ότι ο οικονομικός κύκλος που προκύπτει δεν είναι 

συγκεκριμένης μορφής, αλλά μεταβάλλεται από το εάν η το κόμμα που βρίσκεται 

στην κυβέρνηση έχει την πεποίθηση ότι θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές.10  

Στην συνέχεια την ανάλυση αυτή πήγε ένα βήμα πιο πέρα ο Kirchgaessner στο άρθρο 

του  «On the Theory of Optimal Government Behaviour» (1984) στο οποίο παρουσιά-

ζει ένα μικρό πολιτικό-οικονομικό μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών από το οποίο 

προκύπτουν οι «βέλτιστες  πολιτικές για μια κυβέρνηση μεγιστοποίησης ψήφων και 

μια κυβέρνηση μεγιστοποίησης ιδεολογίας». Παρόλο που η δομή του κύκλου είναι 

συνάρτηση συγκεκριμένων παραδοχών, προκύπτει ότι στις περισσότερες των περι-

πτώσεων είναι προς όφελος της κυβέρνησης να παράγει ένα εκλογικό-οικονομικό κύ-

                                                             
9 Alberto Alesina and Nouriel Roubini(1992), “Political Cycles in OECD Economies” Review of Eco-
nomic Studies ,p.p 59, 663-88 
10 Bruno S. Frey and Friedrich Schneider(1978), “ An Empirical Study of Politico-Economic Interac-
tion in the United States”, Review of Economics and Statistics, LX, 174-83 
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κλο. Το ερώτημα επομένως είναι πως οι ψηφοφόροι μπορούν να αναγκάσουν τν κυ-

βέρνηση να επιλέξει την κοινωνικά βέλτιστη πολιτική. 

Στο μοντέλο που παρουσιάζει χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις που είχαν εισηγηθεί σε 

προγενέστερα άρθρα οι Nordhaus και MacRae αλλά πηγαίνει αυτή την ανάλυση ένα 

βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας και οικονομετρικά εργαλεία. Τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγει και που ουσιαστικά διαμορφώνουν το μοντέλο του παρουσιάζο-

νται παρακάτω. 

Είναι ξεκάθαρο ότι η ακριβής δομή του εκλογικού-οικονομικού κύκλου εξαρτάται από 

συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν το μηχανισμό σχηματισμού προσδοκιών, τους 

στόχους της κυβέρνησης, τα προεξοφλητικά επιτόκια και ούτω καθ εξής. Χωρίς ανα-

λυτική περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί η κυβέρνηση, είναι σχεδόν 

αδύνατον  να επιχειρηματολογήσουμε για το ότι κάθε ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί 

εκλογικό-οικονομικό κύκλο και να υποβάλουμε αυτή σε εμπειρικό έλεγχο όπως προ-

σπάθησαν να κάνουν διάφοροι ερευνητές. Παρόλα αυτά, με την ανάλυσή του δείχνει 

ότι η βέλτιστη πολιτική για μια κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 

στη δημιουργία ενός κύκλου και όχι στην επίτευξη μιας ισορροπίας σταθερής κατά-

στασης. Αυτό είναι ανεξάρτητο με το αν η κυβέρνηση συμπεριφέρεται μυωπικά ή όχι 

(σ.σ. μυωπική θεωρείται η συμπεριφορά κατά την οποία δεν λαμβάνεται υπόψη το 

αποτέλεσμα που θα έχει μια πολιτική στις επόμενες γενεές). 

Το αν το δημοκρατικό αποτέλεσμα θα έχει περισσότερη ή λιγότερη ανεργία από το 

κοινωνικά βέλτιστο δεν μπορεί να απαντηθεί γενικά. Εξαρτάται όχι μόνο από τον ιδε-

ολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης αλλά και από τους ψηφοφόρους. Εάν η κυ-

βέρνηση ακολουθεί μια ψηφοθηρική στρατηγική, τόσο υψηλότερο το προεξοφλητικό 

επιτόκιο των ψηφοφόρων, όπου ceteris paribus συνεπάγεται υψηλότερο μέσο ποσο-

στό ανεργίας και χαμηλότερο μέσο ποσοστό πληθωρισμού, πράγμα το οποίο είναι 

ακριβώς αντίθετο από το αναμενόμενο. Όλες αυτές οι κυκλικές λύσεις διαφέρουν από 

το κοινωνικά βέλτιστο. Γι αυτό το λόγο η ερώτηση που ανακύπτει είναι πως οι ψηφο-

φόροι μπορούν να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να επιλέξουν το δεύτερο. Υπάρχουν 

τέσσερις πιθανές εναλλακτικές: 

a) Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν ορθολογικές προσδοκίες. 
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b) Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν αμιγώς πολιτικά αναπροσαρμοζόμενες προσδοκί-

ες. Εφόσον η κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται μυωπικά αυτό θα την εξαναγκάσει να 

υιοθετήσει την κοινωνικά βέλτιστη στρατηγική. 

c) Ο λαός θα πρέπει να υιοθετήσει «στρατηγική» ψήφο. Αυτό θα εξαναγκάσει την 

κυβέρνηση για ακόμη μια φορά να υιοθετήσει κοινωνικά βέλτιστες πολιτικές. 

d) Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αποκτήσουν μια συνθήκη αξιολόγησης, εφόσον είναι 

ήδη πληροφορημένοι σχετικά με τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, μια 

κυβέρνηση η οποία θα έρθει αντιμέτωπη με ένα σύστημα αξιολόγησης των ψηφοφό-

ρων, θα ακολουθήσει μια πολιτική η οποία αυστηρά θα διατηρεί τις βέλτιστες αξίες 

αφού  κάθε απόκλιση από αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια ψήφων στις επόμενες εκλο-

γές. Σε αυτή την περίπτωση η «εκλογική γενεά» δεν είναι πλέον «συμφέρουσα» για 

την κυβέρνηση. Μια τέτοιου είδους στρατηγική συμπεριφορά απαιτεί μια μόνιμη αλ-

λαγή στην συνθήκη αξιολόγησης των ψηφοφόρων παρά μια ξαφνική μεταστροφή την 

προεκλογική χρονιά (όπως υποστήριζε ο MacRae) 

Η πρώτη , η τρίτη και η τέταρτη στρατηγική  απαιτούν τεράστια πληροφόρηση σε α-

ντίθεση με την δεύτερη. Παρ’ όλα αυτά η δεύτερη στρατηγική δεν δύναται να λει-

τουργήσει σε ένα μη ντετερμινιστικό περιβάλλον γιατί είναι σαφές ότι σε αυτή την 

περίπτωση οι οικονομικές επιρροές δεν μπορούν να αγνοηθούν. Συνδυαζόμενες οι 

πολιτικές και οικονομικές αναπροσαρμοζόμενες προσδοκίες παράγουν έναν κύκλο. 

Θεωρώντας τώρα από την πλευρά της πληροφόρησης ,η πρώτη και η τρίτη στρατηγι-

κή έχουν περισσότερες πληροφοριακές απαιτήσεις από την τέταρτη η οποία  προϋ-

ποθέτει ότι το εκλογικό σώμα γνωρίζει τα βέλτιστα επίπεδα για το ποσοστό ανεργίας 

και το επίπεδο των τιμών και όχι όπως απαιτούν η πρώτη και η τρίτη  ολόκληρο το οι-

κονομετρικό  μοντέλο. Αυτό καθιστά την τέταρτη στρατηγική σαφώς προτιμότερη. 

Όμως, αν η κυβέρνηση δεν ακολουθεί στρατηγική μεγιστοποίησης των ψήφων, αλλά 

αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί την επίτευξη των ιδεολογικών της στόχων, τα α-

ποτελέσματα της κυβερνητικής βέλτιστης πολιτικής, θα τείνουν στο κοινωνικό βέλτι-

στο αν και μόνο αν οι κυβερνητικοί στόχοι και οι στόχοι της κοινωνίας ταυτίζονται. 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να υπάρχει ο περιορισμός της επανεκλογής και ακόμα και αν 

υπάρχει να μην είναι δεσμευτικός. 
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Γι αυτό , θα πρέπει να αποδεχτούμε, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 

προς όφελος της κυβέρνησης η δημιουργία ενός εκλογικού-οικονομικού κύκλου και 

κατά συνέπεια η παρέκκλιση από το κοινωνικό βέλτιστο. Ουσιαστικά η «ιδιοτέλεια» 

είναι αυτή που ωθεί μια κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί μια τέτοια ευκαιρία. Είναι σα-

φές λοιπόν ότι είναι αναμενόμενο από μια δημοκρατική κυβέρνηση να λειτουργήσει 

κατ’ αυτόν τον τρόπο και να παρεκκλίνει από το κοινωνικό βέλτιστο, χωρίς αυτό όμως 

σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι ένα αυταρχικό καθεστώς/ ένας δικτάτορας, ο 

οποίος ακολουθεί αυστηρά την βέλτιστη πολιτική θα πρέπει να προτιμάται από έναν 

δημοκρατικό ηγέτη γιατί κα κοινωνικά κόστη μιας δικτατορίας μπορεί να υπερβαί-

νουν κατά πολύ τα οικονομικά κόστη μιας δημοκρατίας.11  

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της παραγράφου 1.2 τα μοντέλα που παρουσιάσαμε 

αφορούν στις περιπτώσεις διπολικών συστημάτων, καθώς για να έχουν εφαρμογή και 

να «λειτουργήσουν» τα μοντέλα πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα-κυβέρνηση και ένα 

δεύτερο το οποίο να διεκδικεί την εξουσία. Υπό την υπόθεση, επίσης, ότι τα κόμματα 

μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους με την εφαρμογή των ιδεολογικών τους στόχων 

και ότι αυτοί οι στόχοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, είναι προφανές ότι αυτό συ-

νεπάγεται την ύπαρξη διπολισμού.  

Συνέπεια των παραπάνω αποτέλεσε και η επιλογή της Νότιας Ευρώπης ως αντικείμε-

νο μελέτης. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης διακρίνονται από αρκετά κοινά χαρακτηρι-

στικά όσον αφορά το κοινωνικό-πολιτικό αλλά και οικονομικό τους περιβάλλον. Χώ-

ρες με οικονομίες που εμφανίζονται κατ’ εξοχήν ελλειμματικές αλλά και που ακολού-

θησαν μια παράλληλη, θα μπορούσαμε να πούμε, ιστορική πορεία όσον αφορά την 

πολιτική ζωή τους. Τέλος και στις τέσσερις περιπτώσεις (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία) το πολιτικό τους σύστημα χαρακτηρίζεται αν όχι αυστηρά δικομματικό, 

τουλάχιστον διπολικό. 

 

                                                             
11 Gebhart Kirchgaessner(1984), “On the Theory of Optimal Government Behaviour”,  Journal of Eco-
nomic Dynamics and Control, 8, pp.167-95 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 

συνδέονται με τα εξής: τη συγκριτικά μεγάλη αγροτική οικονομία, την εκτεταμένη πα-

ραγωγή βιοτεχνικών αγαθών και την αυτοπασχόληση ιδιαίτερα στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών. Αντίστοιχα και εξαιτίας της οικονομικής δομής των χωρών αυτών δια-

μορφώνεται το ταξικό τους σύστημα και τα κοινωνικά στρώματα: μια ευμεγέθης α-

γροτική τάξη που απαρτίζεται κυρίως από αγρότες με μικρο-ιδιοκτησίες, μια εργατική 

τάξη η οποία όμως ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ένα καλά οργανωμένο στρώμα 

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, ένα πολιτικά ισχυρό στρώμα ελευθέρων επαγγελ-

ματιών και μία καπιταλιστική τάξη στενά εξαρτώμενη από το κράτος. Τα ανωτέρω α-

ποτελούν το κοινωνικό- ταξικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι οικονομικές 

λειτουργίες του κράτους στη Νότια Ευρώπη.  Σε γενικές γραμμές έχει υποστηριχθεί 

ότι το κράτος έχει βοηθήσει την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Νότια Ευρώπη κε 

αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές καπιταλιστικές οικονομίες, σε βαθμό που μπορού-

με να μιλάμε για «υποβοηθούμενο καπιταλισμό» έναντι ¨ανταγωνιστικού καπιταλι-

σμού» των άλλων χωρών.12 

Αν θα θέλαμε να τοποθετήσουμε σε έναν άξονα τις προτιμήσεις όσον αφορά την οι-

κονομική πολιτική, όπου από τη μία πλευρά θα ήταν ο νέο-φιλελευθερισμός και από 

την άλλη ο κρατικός παρεμβατισμός, σε αντίθεση με το σύνολο των χωρών της υπό-

λοιπης Ευρώπης που τοποθετούνται κάπου στο κέντρο, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης 

κλίνουν προς τη πλευρά του παρεμβατισμού. Αυτό ουσιαστικά αντανακλά και το χα-

ρακτήρα των οικονομιών τους. Η τάση των πολιτικών ελίτ των χωρών αυτών προς τη 

πλευρά του κρατικού παρεμβατισμού δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς η ε-

ναλλακτική είναι η νέο φιλελεύθερη οικονομία την οποία δείχνουν να μην θέλουν να 

υιοθετήσουν.13 

Η ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς με όρους ανταγωνισμού και πολιτικών ελίτ 

μας δίνει μια πρωταρχική εικόνα των κομματικών συστημάτων των τεσσάρων χωρών. 

                                                             
12 Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος,(2007), “ Κράτος &Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελ-
λάδα-Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία”, Ποταμός, Αθήνα,σ.σ.88-89 
13 Nicolo Conti, Maurizio Cotta & Pedro Tavares de Almeida,“ Southern Europe: a Distinctive and 
More Pro-European Region in the EU? “, South European Society and Politics, Vol 15, No1, March 
2010, pp. 131-132 
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Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μια σταθερότητα. Αυτή είναι υψηλότερη σε Ιταλία 

και Ελλάδα, προσφάτως στην Πορτογαλία ενώ στο σύνολό της, σχετικά χαμηλή στην 

Ισπανία. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια σταθερή εξίσωση επετεύχθη 

στον ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Πιθανά πολιτικά οφέλη ή απώ-

λειες αντισταθμίζονται αμοιβαία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων κι έτσι –

φαινομενικά τουλάχιστον- δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Το πρότυπο της κομματικής 

οργάνωσης παραμένει αναλλοίωτο. Από τέτοιου είδους πρότυπα προκύπτει  ο διπο-

λισμός.14 

2.1 Ο ελληνικός δικομματισμός 

Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πολυκομματικό αλλά με 

την ύπαρξη δύο πόλων της αριστεράς και της δεξιάς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό-

δου που ακολούθησε και κατά την οποία έγιναν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις το κομ-

ματικό σύστημα μετεξελίχθηκε με τη σειρά του και από ένα κατακερματισμένο και 

πολωμένο σύστημα έγινε ένα συγκεντρωτικό δικομματικό. Με την έννοια του δικομ-

ματισμού δεν νοείται η απουσία άλλων κομμάτων αλλά το ότι τα ποσοστά των άλλων 

κομμάτων ήταν αρκετά χαμηλά ώστε να μη θεωρείται ότι διεκδικούν ρόλο στη κυβέρ-

νηση. 

Έτος ορόσημο θα μπορέσουμε να πούμε ότι ήταν το 1981, σε αντίθεση με πολλούς 

μελετητές που θεωρούν το 1974, το 1981 ήταν το έτος όπου μετά την μεταπολίτευση, 

η Νέα Δημοκρατία χάνει στις εκλογές και γίνεται για πρώτη φορά κυβέρνηση ένα νέο 

σχετικά κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως πρόκειται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα 

χρόνια στην πολιτική σκηνή.15  

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στη μεγάλη πολιτική οικογένεια των κεντροδεξιών κομμά-

των της Ευρώπης, σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατί-

ας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας. 

                                                             
14 Leonardo Morlino, (1995), “Consolidation and Party Government in Southern Europe”,  Interna-
tional Political Science Review (1995), Vol 16, No2, pp.  149 
15 Pappas, Takis S.(2003) “The transformation of the Greek party system since 1951”, West European 
Politics, 26: 2, pp.90-114 
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Ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, μόλις μετά  την μετάβαση στη 

δημοκρατία και έγινε ο αρωγός του ελληνικού συντηρητικού φιλελευθερισμού. Πα-

ρόλο που το κόμμα αποτέλεσε συνεχιστή μιας σειράς κομμάτων που έχουν απαρχές 

στη περίοδο του μεσοπολέμου ο Καραμανλής προσπάθησε να του δώσει μια πιο σύγ-

χρονη για την εποχή εικόνα έτσι ώστε να το προσαρμόσει στις πολιτικές συνθήκες της 

εποχής. 16 

Στις πρώτες εκλογές το Νοέμβριο του 1974 με τη πλειοψηφία του πληθυσμού να δια-

κατέχεται ακόμα από τον ενθουσιασμό της μη αναμενόμενης αλλαγής στο καθεστώς 

αλλά και έχοντας ο Καραμανλής ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τα μέσα, πέ-

τυχε μια συντριπτική νίκη στις εκλογές συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 54,3% και ου-

σιαστικά οδήγησε μόνος τη χώρα στη μετάβαση. Το κόμμα παραμένει στην εξουσία 

για τα επόμενα επτά χρόνια, κατά τα οποία ολοκληρώνεται η εγκαθίδρυση και η πα-

γίωση της δημοκρατίας και η χώρα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στο ενδιάμεσο 

διάστημα  ο Καραμανλής εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1980 και παραιτεί-

ται. Η θέση του αρχηγού του κόμματος καλύπτεται από τον Γεώργιο Ράλλη έναν με-

τριοπαθή φιλελεύθερο πολιτικό. Υπό την ηγεσία του Ράλλη η εκλογική δύναμη του 

κόμματος,  που είχε ήδη από το 1977 αρχίσει να μειώνεται, φθίνει ακόμα περισσότε-

ρο και μάλιστα προς όφελος του νέου ραγδαία αναπτυσσόμενου σοσιαλιστικού κόμ-

ματος ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα το δεύτερο να θριαμβεύσει στις εκλογές του 1981, θέ-

τοντας πλέον τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. 

Ήδη μετά τις εκλογές του 1977, ο Καραμανλής χάραξε μια νέα πολιτική με στόχο να 

κερδίσει τους κεντρώους ψηφοφόρους οδηγώντας την ΝΔ στην αποστασιοποίησή της 

από τους δεξιούς. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα απομάκρυνσης από την άκρα δεξιά έγι-

νε στο Πρώτο συνέδριο του κόμματος το 1979 όπου ο Καραμανλής ξεπερνώντας το 

σκληρό συντηρητισμό αρκετών κομματικών αντιπροσώπων, επιβάλει τη φιλελεύθερη 

στάση του στο κόμμα. Στον εναρκτήριο λόγο του, σε μια προσπάθεια να το τοποθετή-

σει κάπου ενδιάμεσα στον «παραδοσιακό φιλελευθερισμό και το δημοκρατικό σοσια-

λισμό» κατηγοριοποιεί τη ΝΔ ως ένα «ριζοσπαστικό φιλελεύθερο κόμμα». Ο νεοδη-

μοκράτης αρχηγός προσπαθούσε να δώσει ξεκάθαρα έμφαση στον φιλελεύθερο χα-

ρακτήρα του κόμματος του και παράλληλα με τη χρήση του όρου «ριζοσπαστικό» είχε 

ως στόχο να υπενθυμίσει τον προοδευτικό χαρακτήρα του κόμματος, την ετοιμότητά 

                                                             
16 Takis S. Pappas, Elias Dinas,” From Opposition to Power: Greek Conservatism Reinvented”, in Anna 
Bosco and Leonardo Morlino(2007), Party Change in Southern Europe, Routlede, London and New 
York, p.141 
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του να σπάσει τους δεσμούς με το παρελθόν. Ακόμη κι έτσι αυτός ο αυτοπροσδιορι-

σμός χαρακτηριζόταν από ασάφειες και ασυμφωνίες με την τότε πολιτική πραγματι-

κότητα. Αυτό δημιούργησε σύγχυση τόσο στο εσωτερικό της ΝΔ όσο και ανάμεσα 

στους ψηφοφόρους της.17 

Μετά τη βαριά ήττα του 1981 και τη παραίτηση του Ράλλη, η κοινοβουλευτική ομάδα 

εκλέγει τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ένα παλιό κομματικό στέλεχος και προσηλωμένο δε-

ξιό, ως το νέο ηγέτη του κόμματος. Αυτός ενίσχυσε την οργανωτική δομή του κόμμα-

τος αλλά σε αντίθεση με τους προκατόχους του οδήγησε την Νέα Δημοκρατία σε υ-

περβολικά δεξιές θέσεις. Συμφιλιώνεται με την άκρα δεξιά και χρησιμοποιεί την κιν-

δυνολογία ως κύρια τακτική στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Με αυτό ον τρόπο ό-

μως ο Αβέρωφ οδηγεί το κόμμα σε ένα ιδεολογικό αδιέξοδο. Μετά την ήττα στις ευ-

ρωεκλογές το 1984 ο Αβέρωφ παραιτείται για να έρθει στη θέση του ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης. Μετά την ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές το1989 η ΝΔ έλαβε μέρος στις 

κυβερνήσεις συνεργασίας 1989-1990. στη συνέχεια το 1990. ο Μητσοτάκης ήταν πλέ-

ον σε θέση να οδηγήσει την ΝΔ στην εξουσία με οριακή όμως πλειοψηφία. 18 

Στο διάστημα 1990-1993 και όσο ήταν στην εξουσία η ΝΔ φάνηκε αποφασισμένη να 

εφαρμόσει το σκληρά οικονομικά μέτρα τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να βοηθήσουν 

την Ελλάδα να επιτύχει τα κριτήρια για την είσοδό της στη Ευρωπαϊκή Νομισματική 

Ένωση. Παρά τις προσπάθειες, ο πληθωρισμός παρέμενε υψηλός, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα εκτός ελέγχου και ο δημόσιος τομέας συνέχισε να γιγαντώνεται. Τόσο η έλ-

λειψη πολιτικής βούλησης και οι κατηγορίες για διαφθορά ανέκοψαν το πρόγραμμα 

των ιδιωτικοποιήσεων. Η ΝΔ μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση φάνηκε να παραμένει 

σχετικά ανίκανη να ξεπεράσει τη γενικότερη εικόνα της αναποτελεσματικότητας, της 

αδράνειας και της γενικότερης ανικανότητας. Επίσης δεν κατάφερε να αλλάξει την 

αντίληψη του λαού ότι ως αμιγώς συντηρητικό κόμμα στερούνταν πολιτικής διαλλα-

κτικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. 19 

 
                                                             
17 Takis S. Pappas, “In Search of the Centre, Conservative Parties, Electoral Competition, and Political 
Legitimacy in Southern Europe’s New Democracies”, in P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gun-
ther, Parties, Politics, and Democracy in the New Southern Europe,(2001), The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore and London, p.243-244 
18 Takis S. Pappas, Elias Dinas,” From Opposition to Power: Greek Conservatism Reinvented”, in Anna 
Bosco and Leonardo Morlino(2007), Party Change in Southern Europe, Routlede, London and New 
York, p.142-143 
19 Takis S. Pappas,” In Search of the Centre, Conservative Parties, Electoral Competition, and Political 
Legitimacy in Southern Europe’s New Democracies”, in P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gun-
ther, Parties, Politics, and Democracy in the New Southern Europe,(2001), The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore and London, p.247 
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Στις εκλογές του 1993 χάνει ξανά τις εκλογές και για ακόμη μια φορά ο αρχηγός ανα-

γκάζεται σε παραίτηση. Παρόλα αυτά όμως ο νέος ηγέτης Μιλτιάδης Έβερτ αποτυγ-

χάνει να ανανεώσει το κόμμα δίνοντάς του νέο πρόγραμμα και ξεκάθαρη ιδεολογική 

γραμμή. Έτσι για ακόμη μία φορά το 1996 χάνει τις εκλογές από το ΠΑΣΟΚ το οποίο 

είχε πλέον νέο ηγέτη μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλο αυτό το διάστημα 

η Νέα Δημοκρατία ήταν σε συνεχή αναζήτηση της πολιτικής της ταυτότητας και δεν 

μπόρεσε να αποτινάξει το στίγμα του υπερσυντηρητικού μη προοδευτικού (ακόμα και 

αντιδραστικού) κόμματος, τι και αν ακόμα και αν από την ίδρυσή της ο Καραμανλής 

είχε ήδη προσπαθήσει να τη φέρει στο κέντρο και να αποτινάξει το δεξιό προ-

διδακτορικό παρελθόν. 20 

Στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος το 1997 εκλέγεται ο Κώστας Καραμανλής νέος 

αρχηγός του κόμματος. Παρόλο που ασκεί έντονη αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ΝΔ δεν 

είναι ακόμα έτοιμη να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ.21 

Μόλις  ανέλαβε την εξουσία ο Κώστας Καραμανλής είχε να αντιμετωπίσει δύο βασι-

κές προκλήσεις: την αναζωογόνηση του κομματικού μηχανισμού και την ενοποίηση 

των εσωκομματικών φατριών. Ο Καραμανλής αποφάσισε να ακολουθήσει μια σταθε-

ρή κεντρώα πολιτική ώστε να προσελκύσει τους ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης. Αυ-

τή η στρατηγική απείχε από την προσήλωση σε κομματικές αρχές και ιδεολογίες, έδι-

νε μεγαλύτερη έμφαση στον πολιτικό εκσυγχρονισμό, τον πραγματισμό και την κοι-

νωνική ευαισθησία. 

Αυτή η νέα κεντρώα στρατηγική δεν έμεινε μόνο στην στείρα φρασεολογία αλλά συ-

μπεριλάμβανε και συγκεκριμένες προγραμματικές αλλαγές. Μέχρι τα μέσα της δεκαε-

τίας του ’90 το πρόγραμμα του κόμματος παρέμενε σχετικά σταθερό και περιστρεφό-

ταν γύρω από τρεις θεματικούς άξονες, την πολιτική εθνική κυριαρχία, την εθνική πα-

ράδοση και την κοινωνική συνοχή. Υπό την  ηγεσία του Καραμανλή η ΝΔ κατάφερε να 

ανανεώσει το πρόγραμμά της ώστε να το κάνει ελκυστικό στους ψηφοφόρους του 

μεσαίου χώρου. Το νέο πολιτικό πρόγραμμα επικεντρωνόταν σε μία σειρά μη ιδεολο-

γικών θεμάτων, (όπως η υγεία, η εκπαίδευση, δημόσια τάξη, αποτελεσματικότητα στη 

δημόσια διοίκηση, πολιτισμός και περιβάλλον,) καθώς και σε μια σειρά προβλημάτων 

σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία (κακοδιαχείριση, αναποτελεσματι-

                                                             
20 Takis S. Pappas, Elias Dinas,” From Opposition to Power: Greek Conservatism Reinvented”, in Anna 
Bosco and Leonardo Morlino(2007), Party Change in Southern Europe, Routlede, London and New 
York, p. 143 
21 Jose M. Magone, (2003)” The Politics of Southern Europe, Integration into the European Union”, 
Praeger, Westport Connecticut London, p.148 
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κότητα, φοροδιαφυγή, διαφθορά κλπ). Παράλληλα η ΝΔ υιοθέτησε ιδέες και πολιτι-

κές που παραδοσιακά αποτελούν γνωρίσματα του χώρου της σοσιαλδημοκρατικής 

αριστεράς όπως η αναβάθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.22 

Στις Εθνικές εκλογές της 7ηs Μαρτίου 2004 η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με ποσοστό 

45,36 % Ο νέος Πρωθυπουργός  Κώστας Καραμανλής σχηματίζει την πρώτη του Κυ-

βέρνηση. Στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007, η Νέα Δημοκρα-

τία λαμβάνει ποσοστό 41,84% και εκλέγει 152 βουλευτές.  Ο Κώστας Καραμανλής 

σχηματίζει εκ νέου Κυβέρνηση.  

Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 όμως η Νέα Δημοκρατία χάνει λαμβάνοντας 

33,48% και εκλέγει 91 βουλευτές. Ο Κώστας Καραμανλής παραιτείται και παράλληλα 

προκηρύσσει έκτακτο συνέδριο για την εκλογή νέου αρχηγού. Στο Έκτακτο Συνέδριο, 

που διεξάγεται στις 7/11, αποφασίζεται η τροποποίηση του Καταστατικού αναφορικά 

με τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος και  θεσπίζεται η διαδικασία εκλογής του 

νέου προέδρου από τα μέλη του κόμματος.  Πρόεδρος του κόμματος αναδεικνύεται ο 

Αντώνης Σαμαράς. Στις 25-27 Ιουνίου διεξάγεται το 8ο Τακτικό Συνέδριο του κόμμα-

τος, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα, ελπιδοφόρα αφετηρία για την επικράτηση των 

ιδεών του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγκρό-

τηση μιας πλατιάς, πλειοψηφικής κοινωνικής συμμαχίας για την αναγέννηση της Ελ-

λάδας. 23 

«Σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στην υγιή αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-

σης, στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και στην ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων 

σε μια νέα πολιτική προοπτική.  Με την ανοικτή, συμμετοχική εκλογή του Αντώνη Σα-

μαρά ως νέου προέδρου, από 800.000 μέλη, βρίσκεται σε μια νέα αφετηρία για να 

αντιμετωπίσει τις σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις και να επαναφέρει στην Ελλάδα 

την Ελπίδα.   

Το όραμά μας είναι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου ανά-

πτυξης για την χώρα, η μετάβαση σε μια Νέα Μεταπολίτευση.»24 

 

 

 

                                                             
22 Takis S. Pappas, Elias Dinas, “From Opposition to Power: Greek Conservatism Reinvented”, in Anna 
Bosco and Leonardo Morlino(2007), Party Change in Southern Europe, Routlede, London and New 
York, p. 147-148 
23 Νέα Δημοκρατία,” Η Ιστορία μας”http://www.nd.gr/web/guest/our-history 
24 Νέα Δημοκρατία, “Ποιοι Είμαστε”http://www.nd.gr/web/guest/who-we-are 

http://www.nd.gr/web/guest/our-history
http://www.nd.gr/web/guest/who-we-are
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ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας σχετικά σύγχρονος πολιτικός σχηματισμός. Ιδρύθηκε στις 3  Σε-

πτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με την ιστορικής σημασίας ιδρυτική 

διακήρυξη, τη «Διακήρυξη της 3ης  Σεπτεμβρίου» το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στη δημοκρατι-

κή σκηνή της εποχής με έναν αρκετά ριζοσπαστικό λόγο. Οι πολιτικές και  ιδεολογικές 

γραμμές του κόμματος καθώς και η οργανωτική του δομή απείχαν κατά πολύ με των 

άλλων κομμάτων. 25 

 Όπως αναφέρεται λοιπόν στη «Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου»: 

«Ανακοινώνουμε σήμερα την εκκίνηση ενός νέου πολιτικού Κινήματος που πιστεύου-

με ότι εκφράζει τους πόθους και τις ανάγκες του απλού Έλληνα, ενός Κινήματος που 

να ανήκει στον αγρότη, τον εργάτη, το βιοτέχνη, το μισθωτό, τον υπάλληλο, στη θαρ-

ραλέα και φωτισμένη νεολαία μας […]Η σημερινή διακήρυξη των αρχών του Πανελ-

λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος αποτελεί εκκίνηση για την ίδρυση, στελέχωση και 

θεμελίωση ενός Κινήματος που θέλουμε να αποτελέσει το φορέα όλων των γνήσια 

προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Κάνουμε έκκληση αυτές οι 

δυνάμεις ενωμένες να προχωρήσουν στον αγώνα. […] Και το πρόγραμμα και το οργα-

νωτικό σχήμα θα συναποφασιστούν στην πορεία με την ισότιμη συμμετοχή όλων των 

μελών του πρώτου συνεδρίου που γρήγορα θα συγκληθεί. Και αυτό στα πλαίσια μιας 

κατοχυρωμένης δημοκρατικής διαδικασίας.[…] 

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τους 

ακόλουθους στόχους: 

Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, Δημοκρατική Διαδι-

κασία»26 

Η κρατικοποιήσεις καίριων βιομηχανιών και τομέων της ελληνικής οικονομίας, η αντι-

νατοϊκή, αντιευρωπαϊκή ρητορική και η υπόσχεση για ευρεία συμμετοχή της λαϊκής 

βάσης στο κόμμα ήταν αυτά τα στοιχεία που αρχικά το ξεχώρισαν από τα υπόλοιπα 

κόμματα ακόμα και από αυτά του αριστερού  πολιτικού φάσματος. 

Αμέσως μετά τη συμμετοχή του κόμματος στις πρώτες (του) εκλογές το 1974 και τα 

χαμηλά ποσοστά που έλαβε, ο Ανδρέας Παπανδρέου άρχισε συστηματικά να αλλάζει 

                                                             
25 Michalis Spourdalakis & Chrisanthos Tassis, “Party Change in Greece and the Vanguard Role of 
PASOK,” in Anna Bosco and Leonardo Morlino,(2007), Party Change in Southern Europe, 
Routledge,London and New York, p.161 
26 ΠΑΣΟΚ, Ιδρυτική Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Στόχων, 3 Σεπτέμβρη 1974, 
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1658&rf=
736053275&m=6664&rm=23729106&l=2 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1658&rf=736053275&m=6664&rm=23729106&l=2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1658&rf=736053275&m=6664&rm=23729106&l=2
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τη πολιτική ρητορική και τον πολιτικό προσανατολισμό του κόμματος. Ερμηνεύοντας 

σωστά τις αλλαγές που επήλθαν στο πολιτικό περιβάλλον καθώς πλέον είχε αρχίσει 

να απομακρύνεται ο ριζοσπαστισμός που διέκρινε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο 

ηγέτης του κόμματος αντιμετώπισε την εσωκομματική αντιπολίτευση και μπόρεσε 

γρήγορα να οδηγήσει το κόμμα σε μια πορεία νίκης η οποία κορυφώθηκε το 1981 ό-

ταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές μόλις επτά χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του 

στην πολιτική σκηνή της χώρας. 

Όσο ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ έκανε ξεκάθαρη στροφή στο πολιτικό του προ-

φίλ, μέχρι το 1989 το κόμμα διατήρησε κάποια στοιχεία της αρχικής του ριζοσπαστι-

κής ρητορικής, αν και με αρκετά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τον εθνικό χαρακτήρα 

και μια πιο «απλοποιημένη» εκδοχή της «αλλαγής», πράγμα που στάθηκε αιτία να 

κατηγορηθεί για λαϊκιστικό κόμμα. Η αλήθεια όμως είναι, ότι μόλις ο Παπανδρέου 

βρέθηκε στην εξουσία ήρθε αντιμέτωπος με δομικούς περιορισμούς και ανάγκες α-

φενός και αφετέρου με τις υψηλές λαϊκές προσδοκίες και απαιτήσεις, με αποτέλεσμα 

να πρέπει δραστικά να προσαρμόσει και να συμβιβάσει τα αρχικά πολιτικά του σχέ-

δια. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι το κόμμα ήρθε αντιμέτωπο με προκλήσεις 

και χρονικές συγκυρίες τις οποίες κανένα άλλο κόμμα δε χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 

προγενέστερα. 

Η κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ κράτησε μέχρι το 1989 όπου με το βάρος της έκθεσής σε αρ-

κετά σκάνδαλα και τις κατηγορίες για διαφθορά έχασε τις εκλογές. Παρόλα αυτά λό-

γω του εκλογικού νόμου η Νέα Δημοκρατία (το αντίπαλο κόμμα) δεν κατάφερε να συ-

γκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία κι έτσι δημιουργήθηκε κυβέρνηση συνερ-

γασίας (1989-1990). 

Το εκλογικό πρόγραμμα του 1989 απείχε ήδη αρκετά από το όραμα και τη ρητορική 

του παρελθόντος και έκανε ξεκάθαρο ότι πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη υψη-

λών ποσοστών ανάπτυξης, που θα αποτελούσε εγγύηση για τη συμμετοχή της χώρας 

στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση 

που άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που σχηματίστηκε μετά τις εκλο-

γές του 1990 ήταν κατά κύριο λόγο τεχνοκρατική, ρεαλιστική και σαφώς επηρεασμένη 

από τις ιδέες του νεοφιλελευθερισμού. Η κρίση του Μακεδονικού ζητήματος και οι 

προσωπικές συγκρούσεις του Μητσοτάκη επέφεραν πρόωρες εκλογές το 1993 κατά 

τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία. Όμως ήταν πλέον φανερό ότι ήταν ένα 
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«διαφορετικό» κόμμα. Αυτό φαίνεται ακόμα και από το νέο του εκλογικό πρόγραμμα 

που μιλάει για «αναγέννηση της Ελλάδας» και για εκσυγχρονισμό.27 

Υπάρχει η άποψη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ετών το ΠΑΣΟΚ μετεξελίχθηκε 

από ένα «κόμμα στελεχών», σε «μαζικό κόμμα», στη συνέχεια σε ένα «πραγματιστικό 

κόμμα» για να γίνει τέλος ένα «συντεχνιακό κόμμα», αν και οι χαρακτηρισμοί «κόμμα 

στελεχών» και «συντεχνιακό κόμμα» μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως υπερβολι-

κοί. Σίγουρα όμως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θεωρηθεί κόμμα του ενός, του ιδρυτή και ηγέ-

τη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το αντίτιμο γι αυτό ήταν ο συγκεντρωτισμός και η χρήση 

παραδοσιακών κομματικών μηχανισμών ώστε να μπορεί να ξεπεραστεί η ετερογένεια 

μεταξύ των κομματικών μελών. Μάλιστα αναλυτές διακρίνουν τρεις διαφορετικές 

ομάδες στο εσωτερικό του κόμματος, τους αριστεριστές, αυτούς δηλαδή που ήταν 

κατά κύριο λόγω σοσιαλιστές, πρώην κομμουνιστές και επικράτησαν αρχικά, δεύτε-

ρον, τα παλαιοκομματικά στελέχη ή κομφορμιστές, αυτούς δηλαδή που προερχόταν 

από την Ένωση Κέντρου το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, και τέλος τους τεχνο-

κράτες, αυτούς που αποτέλεσαν και τη γενιά του πολυτεχνείου. Μάλιστα η στροφή 

του κόμματος προς το συγκρατημένο ρεφορμισμό και τις πραγματιστικές εκλογικές 

πρακτικές αποδίδεται στη «συμμαχία» των παλαιοκομματικών στελεχών και των τε-

χνοκρατών οι οποίοι έθεσαν στο περιθώριο τα στελέχη που άνηκαν στην παραδοσια-

κή αριστερά.28 

Η περίοδος 1990-1996 χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες «αναζωογόνησης» της 

οργανωτικής δομής του κόμματος και από την προσπάθεια να γίνει πιο «ευρωπαϊκό». 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκαν και οι πολιτικές οι οποίες πλέον ήταν πιο λεπτομε-

ρείς και ρεαλιστικές με υπέρτατο στόχο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.29 

Πολιτικές που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εκσυγχρονιστικές είχαν κάνει ήδη 

την εμφάνισή τους με την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ήδη από το 1993. Παρό-

λα αυτά μόλις ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος ο Κωνσταντίνος Σημίτης, ύστερα από 

την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους υγείας το 1996, ο εκσυγχρονισμός 

                                                             
27 Michalis Spourdalakis & Chrisanthos Tassis,” Party Change in Greece and the Vanguard Role of 
PASOK,” in Anna Bosco and Leonardo Morlino,(2007), Party Change in Southern Europe, 
Routledge,London and New York, p.163-164 
28 Hans-Jurgen Puhle, Mobilizers and Late Modernizers, Socialist Parties in the New Southern Europe, 
in P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gunther. “Parties, Politics, and Democracy in the New 
Southern Europe,” (2001), The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London,pp. 279-280 
29 Hans-Jurgen Puhle,” Mobilizers and Late Modernizers, Socialist Parties in the New Southern Eu-
rope”, in P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gunther, Parties, Politics, and Democracy in the 
New Southern Europe, (2001), The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, p286 
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έγινε η κινητήριος δύναμη και η βάση των πολιτικών πρωτοβουλιών και της στρατηγι-

κής του ΠΑΣΟΚ.  

Υπό την ηγεσία των εκσυγχρονιστών το κόμμα ήρθε πιο κοντά στον οικονομικό προ-

σανατολισμό και την στρατηγική που επικρατούσε παγκοσμίως εκείνη την εποχή και 

παρουσιάστηκε ως η μοναδική λύση. Ο συντονισμός με την παγκόσμια ηγεμονική τά-

ση της εποχής εμπλουτίστηκε και στηρίχτηκε περεταίρω και από την υποψηφιότητα 

της χώρας για είσοδο στην Ευρωζώνη, αυτό σε συνδυασμό με την αδυναμία της αντι-

πολίτευσης να παρουσιάσει ένα πειστικό εναλλακτικό πρόγραμμα οδήγησαν στην ε-

ντυπωσιακή νίκη του Σημίτη στις εκλογές το 1996. 

Μετατρέποντας την υποψηφιότητα της χώρας για την είσοδο στην Ευρωζώνη σε ένα 

και μοναδικό εθνικό δόγμα η κυβέρνηση του Σημίτη δημιούργησε ένα σαφές κοινωνι-

κό έλλειμμα. Παρόλα αυτά η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την 

εκσυγχρονιστική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα επέμεινε στη πραγματοποίησης του 

προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, υποσχόμενο ότι με την ολοκλήρωση όλων 

των έργων υποδομής η χώρα θα γίνει ανταγωνιστική, πράγμα που θα έχει ως αποτέ-

λεσμα την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η «εμμονή» ήταν όμως που οδήγησε στην τρί-

τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές το 2000. 

Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη η δημοτικότητα του ΠΑΣΟΚ έπεφτε συ-

νεχώς καθώς τα ρεύματα κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας γινόταν όλο και πιο 

ισχυρά. Η ρητορική και οι πολιτικές τις κυβέρνησης απείχαν αρκετά από τις λαϊκές 

απαιτήσεις. Η  αντιπολίτευση με νέο πλέον ηγέτη τον Κώστα Καραμανλή ήρθε να κα-

λύψει αυτό το κενό και να πάρει την εξουσία τον Μάιο του 2004, από τον Γιώργο Πα-

πανδρέου που ήταν τώρα ο νέος αρχηγός του κόμματος και μάλιστα ο πρώτος που 

εξελέγει από τη λαϊκή βάση του κόμματος.30 

Μετά από δεύτερη συνεχόμενη ήττα στις εκλογές το 2007 ο Γιώργος Παπανδρέου ζη-

τά εκ νέου ανανέωση της εμπιστοσύνης της βάσης του κόμματος στο πρόσωπό του 

και στις 11 Νοεμβρίου επανεκλέγεται αρχηγός του κόμματος. 31 

Με την ανάληψη της αρχηγίας του κόμματος ο Παπανδρέου κάνει μία εκ νέου προ-

σέγγιση στο χώρο της αριστεράς : 

                                                             
30 Michalis Spourdalakis & Chrisanthos Tassis, Party Change in Greece and the Vanguard Role of 
PASOK, in Anna Bosco and Leonardo Morlino,(2007), Party Change in Southern Europe, 
Routledge,London and New York, p.165 
31 Ιn.gr,”Καθαρή νίκη Γ.Παπανδρέου στις εκλογές για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ”11/7/2007 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=848113 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=848113
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«Η κυβέρνησή μας θα στηρίζεται σε μια ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία, (σε μια με-

γάλη πολιτική πλειοψηφία της κεντροαριστεράς. Μια κυβέρνηση που θα δημιουργεί 

μια νέα δυναμική στην κοινωνία μας. Που θα συνθέτει και θα εκφράζει όλες τις δυνά-

μεις της εργασίας και της δημιουργίας, τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών, όλες 

τις δυνάμεις της δημοκρατίας, της προόδου και της αριστεράς. Η κυβέρνησή μας θα 

είναι μια κυβέρνηση προγραμματική. Το πρόγραμμά μας είναι το καινούριο συμβό-

λαιο τιμής που υπογράφουμε με τον ελληνικό λαό. Και είναι προσωπική μου δέσμευ-

ση ότι το πρόγραμμα αυτό θα τηρηθεί μέχρι κεραίας.» 32 

Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου2009  το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με ποσοστό 43,92% έναντι 

33,48% της Νέας Δημοκρατίας. Η διακυβέρνηση της Ελλάδας κατά τη θητεία του αυτή 

θεωρείται δύσκολη λόγω της ιδιαίτερα προβληματικής οικονομίας της χώρας, η οποία  

οδήγησε τον Γιώργο Παπανδρέου σε πολιτικές αποφάσεις που έφεραν σε δυσαρέ-

σκεια ευρύ μέρος της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τα μέτρα που πάρθηκαν επέδει-

ξαν μεγάλη ασυνέπεια με τις προεκλογικές εξαγγελίες του κόμματος. Έτσι στις  6 Νο-

εμβρίου 2011 μετά από συνεδρίαση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παραιτείται και 

κινούνται οι διαδικασίες για ορισμό προσωρινής κυβέρνησης. Μετά το τέλος της 

πρωθυπουργίας του δρομολόγησε και τις διαδικασίες για εκλογή νέου προέδρου του 

κόμματος κι έτσι τη θέση του πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενώ σύμφωνα με το νέο 

καταστατικό του κόμματος το ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζεται ως :«πολιτικό Κίνημα του 

δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πο-

λίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρή-

νης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης».33  

2.2 Ο δικομματισμός στη Πορτογαλία  

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Πορτογαλία το 1974, αναπτύχθηκε 

παράλληλα και το κομματικό σύστημα και μάλιστα καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα 

κομμάτων από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά.  Κατά τη διάρκεια Του δικτα-

τορικού καθεστώτος του Σαλαζάρ μόνο ένα κόμμα ήταν εντός νόμου η Εθνική Ένωση 

(Uniao Nacional- UN) η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε  Εθνική Λαϊκή  Δράση (Ac-

                                                             
32 Παπανδρέου(2007), Η Κυβέρνηση που Σχεδιάζω, άρθρο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1360&rf=
1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2 
33 Καταστατικό ΠΑΣΟΚ www.pasok.gr 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1360&rf=1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1360&rf=1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2
http://www.pasok.gr/
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cao Nacional Popular –ANP).  Μετά την επανάσταση και την πτώση του καθεστώτος η 

UN/ANP διαλύθηκε ενώ ανέκυψαν πολλά νέα κόμματα.  

Αρκετά από τα κόμματα που εμφανίστηκαν προϋπήρχαν ήδη, κάποια άλλα που συμ-

μετείχαν στην UN ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ οι σοσιαλιστές και οι κομουνιστές είχαν 

ήδη διαμορφωμένες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην εξορία καθ’ όλο αυ-

τό το διάστημα. 

Η σημασία του κομματικού συστήματος αναδείχτηκε κυρίως κατά τη Δεύτερη Δημο-

κρατία. Το νέο εκλογικό σύστημα ευνόησε τη δημιουργία και την εδραίωση μεγάλων 

και δυνατών κομμάτων. Η «δύναμη» των κομμάτων αυξήθηκε παραπάνω από το α-

ποκλειστικό τους δικαίωμα να ορίζουν υποψηφίους και από την αυστηρή κομματική 

πειθαρχία που επέβαλαν στους υποψηφίους τους μόλις αυτοί εκλεγόταν. Από τις αρ-

χές της δεκαετίας  του ’90 μόνο τέσσερα κόμματα καταλάμβαναν θέσεις στο κοινο-

βούλιο και εκ των οποίων μόνο τα δύο ήταν ισχυρά με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι η 

Πορτογαλία έχει ένα αμιγώς δικομματικό σύστημα.34 

PARTIDO SOCIALISTA 

Το Πορτογαλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1973. Την επόμενη 

χρονιά έγινε το πιο σημαντικό κόμμα κατά τη διάρκεια της επαναστατικής διαδικασί-

ας. H ιδεολογική του άποψη ήταν πολύ πιο ριζοσπαστική σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δυτικοευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Πρότεινε την εγκαθίδρυση μιας δη-

μοκρατικής σοσιαλιστικής κοινωνίας, βασισμένη στη μακροχρόνια πολιτιστική επανά-

σταση, της οποίας ο κεντρικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού τομέα εκπαί-

δευσης. Το PS στοχοποιήθηκε ως αντεπαναστατικό κόμμα από το Κομμουνιστικό 

Κόμμα και από τα άλλα κόμματα της αριστεράς κατά τη διάρκεια της επανάστασης. 

Μετά το τέλος της επανάστασης το PS ηγήθηκε δύο κυβερνήσεων το 1976 και το 

1978. Η έλλειψη ικανού προσωπικού, η οικονομική δυσχέρεια και τα κοινωνικά προ-

βλήματα, η έλλειψη συνοχής στο εσωτερικό του κόμματος και η έλλειψη ισχυρής 

πλειοψηφίας οδήγησαν στην πτώση του το 1978. Επέστρεψε στην εξουσία το 1983. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών ’80 και ‘90 χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη φα-

τριών. Η προσωπικότητα του Μάριο Σοάρες, έστρεφε τις εσωκομματικές φατρίες ενα-

ντίον των νέων ηγετών όπως του Vitor Constancio, Jorge Sampaio, Antonio Guterres. 
                                                             
34 “Portugal Country Study Guide”, Volume 1Strategic Information and Developments, (2013) Inter-
national Business Publications, USA 
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Με τη νίκη του PS στις εκλογές του 1995, αυτός ο φραξιονισμός έγινε λιγότερο εμφα-

νής. Ο Antonio Guterres κατάφερε να ενώσει το κόμμα γύρω από την έννοια του εκ-

συγχρονισμού του και έτσι επανέλαβε τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές το 1999. Με-

τά όμως από σημαντικές απώλειες στις περιφερειακές εκλογές του 2001 ο Guterres 

παραιτείται της ηγεσίας και το Σοσιαλιστικό κόμμα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου ηγέ-

τη κι έτσι νέος ηγέτης του κόμματος γίνεται ο Eduardo Ferro Rodrigues.35 

Στις εκλογές του 2002 το PS χάνει με μικρή διαφορά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-

μα. Το 2005 όμως ο αρχηγός του PSD παραιτείται για να αναλάβει την προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις εκλογές που έγιναν το PS  με αρχηγό τον Jose Socrates 

πετυχαίνει ευρεία νίκη και γίνεται κυβέρνηση. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση και  

μετά τις εκλογές του 2009. 36 

Ο αντίκτυπος όμως της οικονομικής κρίσης που έπληξε βαριά την Πορτογαλία έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων λιτότητας. Το Μάρτιο του 2011 το 

σύνολο της αντιπολίτευσης ψηφίζει όχι στο πακέτο μέτρων που προτείνει ο Socrates 

και ο ίδιος παραιτείται. Στις πρόωρες εκλογές που έγιναν τον Ιούνιο του ίδιου έτους 

το PS καταποντίστηκε και ο Socrates παραιτήθηκε για να πάρει τη θέση του ο Antonio 

Jose Seguro. 

PΑRTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

Το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα/ Σοσιαλ-Δημοκρατικό Κόμμα (Partido Popular Demo-

cratico / Partido Social Democrata – PPD/PSD) είναι ένα εθνικό εκσυγχρονιστικό κόμ-

μα με σοσιαλ-φιλελεύθερη εικόνα. Ιδρύθηκε το Μάιο του 1974 από τον Francisco Sa 

Carneiro και άλλου φιλελεύθερους αντικαθεστωτικούς. Το νέο κόμμα ήταν ιδιαίτερα 

ασαφές όσον αφορά τον ιδεολογικό προσδιορισμό. Και στην πραγματικότητα αντιμε-

τώπισε όντως δυσκολίες στο να βρει μια πολιτική τοποθέτηση ανάμεσα στις δυτικο-

ευρωπαϊκές κομματικές οικογένειες. Αρχικά επιχείρησε να γίνει μέλος ης Σοσιαλιστι-

κής Διεθνούς αλλά παρεμποδίστηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μετά από μία μακρά 

περίοδο παραμονής στην φιλελεύθερη κομματική οικογένεια, αποφάσισε να γίνει μέ-

λος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Europeans People’s Party –EPP) έτσι ώστε να 

                                                             
35 Jose M. Magone, (2003)”The Politics of Southern Europe, Integration into the European Un-
ion”,Praeger, Westport, Conecticut London p.137-138 
36Portugal , Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Elections 2009   
 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.html 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.html
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αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή. Ηγέτης του καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης αλ-

λά και μετέπειτα κατά την πρώιμη περίοδο της σταθεροποίησης ήταν ο Francisco Sa 

Carneiro. Αυτός ο χαρισματικός ηγέτης κατάφερε να ενοποιήσει τις διάφορες φατρίες 

που υπήρχαν  εντός του κόμματος. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είχε 

συμμαχήσει με το PS και το CDS( Centro Democratico Social) ώστε να αποτρέψουν το 

Κομουνιστικό Κόμμα αλλά και το Κίνημα Ενόπλων Δυνάμεων (MFA) από το να κατα-

λάβουν πλήρως τον έλεγχο του προσωρινού πολιτικού συστήματος. Το 1978-1979 ο 

Sa Carneiro  ακολούθησε μια πολιτική πόλωσης εναντίον του PS η οποία οδήγηση στη 

δημιουργία Συνασπισμού Συμμαχίας που ονομάστηκε Δημοκρατική Συμμαχία (Alianca 

Democratica-AD) με το CDS  και το Λαϊκό Κόμμα της Μοναρχίας (Partido Popular 

Monarquico-PPM). Παρά το ξαφνικό θάνατο του Carneiro  το 1980 η πολιτική αυτή 

συνέχισε να ακολουθείται μέχρι το 1983. Το κόμμα αποτελούνταν από «βαρόνους» , 

πράγμα το οποίο  αναφέρεται στην επιρροή ισχυρών περιφερειακών ηγετών με πολύ 

ισχυρή τοπική εκλογική στήριξη. Αυτού του είδους δημιουργία φατριών έχει την τάση 

να εμφανίζεται με την απουσία ισχυρού  κεντρικού ηγέτη. 

Η δεκαετία 1985-1995 χαρακτηρίστηκε από την ύπαρξη ενός ισχυρού ηγέτη με σαφή 

προσανατολισμό, του Cavaco Silva. Η τεχνοκρατική-εκσυγχρονιστική του προσέγγιση 

συνετέλεσε στην αποδυνάμωση των φατριών στο εσωτερικό του κόμματος. Οι στρα-

τηγικές και η δομή του κόμματος άρχισαν να «αμερικανοποιούνται». Μετά την παραί-

τηση του Cavaco Silva οι φατρίες άρχισαν να κάνουν πάλι την επανεμφάνισή τους. Στο 

ενδιάμεσο το PSD άλλαξε τρεις διαφορετικούς ηγέτες  από το 1995 εως το 2002. 37 

Στις εκλογές του 2002 συμμαχεί με το CDS και ο Jose Manuel Durao Barosso ηγέτης 

του PSD γίνεται πρωθυπουργός, για να παραιτηθεί αργότερα ώστε να αναλάβει την 

προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφήνοντας στη θέση του τον Pedro Santana 

Lopes. Στις εκλογές του 200538 ( ο Lopes οδήγησε το κόμμα σε μια από τις πιο βαριές 

ήττες από το 1983 δίνοντας στο αντίπαλο κόμμα το PS την απόλυτη πλειοψηφία όπου 

και παρέμεινε και μετά τις εκλογές του 2009.39  

                                                             
37 Jose M. Magone, (2003)”The Politics of Southern Europe, Integration into the European Union,” 
Praeger, Westport, Conecticut London p.142-143 
38Portugal , Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Elections 2005   
 http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_05.htm 
39 Portugal , Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Elections 2009   
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.htm 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_05.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.htm
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Η αυξανόμενη όμως δυσαρέσκεια του λαού λόγω της οικονομικής Κρίσης και η αδυ-

ναμία της κυβέρνησης να λάβει τη στήριξη των άλλων κομμάτων ώστε να προωθη-

θούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν για την αντιμετώπιση της κρί-

σης οδήγησαν στη παραίτηση του Jose Socrates και σε νέες εκλογές το 2011. Το PSD 

με ηγέτη τον Pedro Passos Coelho συμμαχεί ξανά με το CDS και σχηματίζει κυβέρνηση 

με τον Passos Coelho πρωθυπουργό έχοντας καταλάβει την ευρύτερη πλειοψηφία 

στην ιστορία του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου.40  

 

 

                                                             
40 Portugal , Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Last Elections  
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2257_E.htm 
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2.3 Η περίπτωση της Ισπανίας 

 

Η Ισπανία χαρακτηρίζεται από ένα πολύ-κομματικό σύστημα τόσο σε εθνικό όσο και 

σε επίπεδο περιφερειών. Σε εθνικό επίπεδο τώρα, δύο είναι τα κυρίαρχα κόμματα, το 

Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE- Partido Socialista Obrero Espanol), ένα 

κόμμα που ανήκει στο χώρο της κεντροαριστεράς και που διέπεται από τις αρχές της 

σοσιαλδημοκρατίας και του  σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού και το Λαϊκό Κόμμα (PP- 

Partido Popular) το οποίο εκφράζει το χώρο της κεντροδεξιάς, ένα ουσιαστικά συντη-

ρητικό κόμμα που διέπεται από τις αρχές του συντηρητισμού, της χριστιανοδημοκρα-

τίας και του οικονομικού φιλελευθερισμού. 

 

PSOE -PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL  

Το PSOE είναι το αρχαιότερο εθνικό κόμμα της Ισπανίας και έγινε ο κύριος εκπρόσω-

πος της εργατικής τάξης από τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα. 41 

«To Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), ένα κόμμα με ιστορία μεγαλύτερη 

των 130 ετών είναι μία πολιτική οργάνωση που αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη 

και όλους όσους μάχονται εναντίον κάθε είδους εκμετάλλευσης, έχει ως στόχο τον 

μετασχηματισμό της κοινωνίας σε μια κοινωνία ελεύθερη, μια κοινωνία ειρήνης και 

ισότητας που μάχεται για την πρόοδο. Σκοπός είναι να συμβάλει στην επίτευξη μιας 

καλύτερης κοινωνίας, στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην εξεύρεση λύσεων 

που θα βασίζονται στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης».42 

Ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου 1879 στη Μαδρίτη από τον ιστορικό ηγέτη των ισπανών εργα-

τών Πάμπλο Ιγκλέσιας.  Το πρώτο του πολιτικό πρόγραμμα υπέγραφαν 40 ιδρυτικά 

μέλη. Παρόλο που αρχικά ήταν ένα αδύναμο κόμμα η συνεχής συμμετοχή του σε α-

περγίες καθώς και η εκλογική συμμαχία με άλλα κόμματα οδήγησαν στην εκλογή του 

Ιγκλέσιας ως του πρώτου σοσιαλιστή αντιπροσώπου στην Ισπανική Βουλή το 1910. 

από το 1923 μέχρι το 1940 ήταν μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Το 1939 τέθηκε 

εκτός νόμου από τον δικτάτορα Φράνκο για να νομιμοποιηθεί και πάλι το 1977. 

Στο 26 συνέδριο του κόμματος, εκλέχτηκε γενικός γραμματέας ο Φελίπε Γκονζάλες, 

προερχόμενος από την «εκσυγχρονιστική πτέρυγα» του κόμματος και η νίκη του αυτή 

                                                             
41 Jose M. Magone (2004), “Contemporary Spanish Politics”, Routledge, London and New York, p.94 
42 Programma Electoral y Resoluciones Politicas, www.psoe.es  

http://www.psoe.es/


 

36 

σηματοδότησε την ήττα της ιστορικής και παλαιάς/παραδοσιακής πτέρυγας. Ο Γκον-

ζάλες έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του να απομακρύνει το κόμμα από το μαρξι-

στικό / σοσιαλιστικό του υπόβαθρο και να το πάει ένα βήμα πιο πέρα σε αυτό της σο-

σιαλδημοκρατίας αντίστοιχης με αυτής της υπόλοιπης Ευρώπης. Κατά το 27 Συνέδριο 

ο Γκονζάλες παραιτήθηκε εξαιτίας του ότι το κόμμα δεν παραιτούνταν του Μαρξιστι-

κού του χαρακτήρα. Στο επόμενο (28) συνέδριο του κόμματος  αποφασίστηκε να αλ-

λάξει ο χαρακτήρας του κόμματος έπαψε να αυτοπροσδιορίζεται ως ένα μαρξιστικό 

κόμμα και έγινε ανοιχτό προς όλες τις έννοιες του σοσιαλισμού. Το συνέδριο εξέλεξε 

μια νέα εκτελεστική επιτροπή με επικεφαλής και πάλι τον Γκονζάλες. Στις εκλογές που 

ακολούθησαν το Δεκέμβριο του 1982 κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία και ο Φελί-

πε Γκονζάλες έγινε πρωθυπουργός της πρώτης Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης στην ιστο-

ρία της Ισπανίας, μία θέση που κράτησε μέχρι το 1996. 

Κατά την πρώτη αυτή σοσιαλιστική κυβέρνηση δόθηκε προτεραιότητα στη θεσμική 

περιχαράκωση και «αναβάθμιση» της δημοκρατίας αφενός και αφετέρου στην προώ-

θηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που περιλάμβαναν μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, την εκπαίδευση, θέματα Ισότητας, στη διαχείριση των αυτόνομων περιο-

χών, μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν την οικονομική πολιτική αλλά και τον εκσυγ-

χρονισμό της νομοθεσίας. Μια άλλη πτυχή των μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν 

ήταν η συμμετοχή της Ισπανίας σε Διεθνείς θεσμούς/Οργανισμούς. Με την είσοδό της 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1985 φεύγει από το καθεστώς απομόνωσης που ήταν 

και μεταλλάσσεται σε έναν ενεργό πλέον «δράστη» της διεθνούς πολιτικής σκηνής.  

Το 1996 εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης αλλά και λόγω της στάσης 

που κράτησε η κυβέρνηση απέναντι στις ομάδες των αυτονομιστών η δημοτικότητα 

του Γκονζάλες πέφτει και το κόμμα χάνει στις εκλογές παραδίδοντας την κυβέρνηση 

στο αντίπαλό του Λαϊκό Κόμμα (PP). Την ήττα των εκλογών ακλούθησε μια σοβαρότε-

ρη εσωκομματική κρίση με την παραίτηση του Γκονζάλες η οποία ακολουθήθηκε από 

μία ακόμη βαρύτερη ήττα στις εκλογές του 2000. Το 2000 εκλέγεται νέος Γενικός 

Γραμματέας του κόμματος ο Χοσέ Λουις Ροντρίγκεζ Θαπατέρο. 

Στις εκλογές του 2004 κερδίζει ξανά της εκλογές και αρχίζει ένας νέος κύκλος διακυ-

βέρνησης, με τον Θαπατέρο ως πρωθυπουργό αυτή την φορά, που θα διαρκέσει για 

δύο τετραετίες. Αυτή τη φορά το κόμμα υποσχόταν νέες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, 

ένα πρόγραμμα που θα είχε ως στόχο την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, 

την εθνική «αναζωογόνηση». Επιστρέφει λοιπόν στις ευθύνες του με στόχο την «επα-
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νασύνδεση» του κράτους με την κοινωνία, τη θέσπιση κοινωνικού διαλόγου, και τη 

συνέχιση του μετασχηματιστικού του χαρακτήρα. η περίοδος 2008-2011 χαρακτηρίζε-

ται από την εμφάνιση της Οικονομικής Κρίσης έτσι το 2011 όμως, κυρίως εξαιτίας των 

οικονομικών χειρισμών της κυβέρνησης και του αντίκτυπου της Διεθνούς Οικονομικής 

Κρίσης ο Θαπατέρο χάνει στις εκλογές και την εξουσία παίρνει για ακόμα μία φορά το 

Λαϊκό Κόμμα.43 

 

PP- PARTIDO POPULAR 

Παρ’ όλες τις μεταβολές του το Λαϊκό Κόμμα, από την ίδρυσή του, συμβολίζει τη συ-

ντηρητική υποκουλτούρα που υπάρχει στην Ισπανία. Η  μετάλλαξη του Κόμματος σε 

ένα πραγματιστικό ( catch-all) κεντρώο κόμμα μετά  το 1989 δεν αλλάζει τη «κληρο-

νομιά» που κουβαλάει ως το «ισπανικότερο» των ισπανικών κομμάτων. Είναι ισπανι-

κό με την έννοια ότι πρεσβεύει μία ενιαία αντίληψη για την Ισπανία, η οποία έχει  τις 

καταβολές της στις απαρχές του σχηματισμού του ενιαίου Ισπανικού κράτους. «Es-

pana una y catolica», μία Ενιαία και Καθολική Ισπανία είναι τα δύο χαρακτηριστικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη πολιτική κουλτούρα του PP, αλλά όχι με απολυταρχικό 

τρόπο. Το PP είναι ένα δημοκρατικό,  κεντρώο, χριστιανοδημοκρατικό κόμμα ενσωμα-

τωμένο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει υιοθετήσει πλέον μια πιο διαλλακτική στά-

ση στη ισπανική πολιτική σκηνή και είναι βασικός φορέας εκσυγχρονισμού και μεταρ-

ρύθμισης του Ισπανικού Πολιτικού συστήματος.44 

Πρόδρομος του Λαϊκού Κόμματος υπήρξε η Λαϊκή Συμμαχία (Alianza Popular-AP). Η 

Λαϊκή Συμμαχία ήταν ένα δεξιό κόμμα που ιδρύθηκε το 1976 από έναν από τους 

πρώην υπουργούς του Φράνκο τον Φράγκα. Αν και ο Φράγκα είχε αρχικά την πρόθε-

ση να προωθήσει μια μεταρρυθμιστική εικόνα, το  κόμμα του θεωρήθηκε από τους 

ψηφοφόρους ως αντιδραστικό και απολυταρχικό. Στις εκλογές του 1977 που συμμε-

τείχε η Λαϊκή Συμμαχία έλαβε μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 8,3%. 

Στους μήνες που ακολούθησαν τις εκλογές του 1977, ξέσπασε διαφωνία εντός του 

κόμματος πάνω σε θέματα του καταστατικού καθώς αυτό διαμορφωνόταν. Τα πιο α-

ντιδραστική μέλη ψήφισαν κατά του σχεδίου του καταστατικού υποστηρίζοντας μια 

στροφή προς τη δεξιά ενώ ο Φράγκα επιθυμούσε μια μετακίνηση προς τον κεντρώο 

χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα. Οι περισσότε-

                                                             
43 Historia del PSOE, www.psoe.es 
44 Jose M. Magone (2004), “Contemporary Spanish Politics”, Routledge, London and New York, p.90 

http://www.psoe.es/
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ροι από τους απογοητευμένους των αντιδραστικών έφυγαν  από τη Λαϊκή Συμμαχία 

ενώ ο Φράγκα και τα εναπομείναντα μέλη της Συμμαχίας συντάχθηκαν με άλλους με-

τριοπαθείς συντηρητικούς κομματικούς αρχηγούς για τη δημιουργία του , Δημοκρατι-

κού Συνασπισμού (Coalicion Democratica – CD). Στις εκλογές του Μαρτίου του 1979 ο 

Δημοκρατικός Συνασπισμός κέρδισε μόλις 6.1 % 

Στο τρίτο Συνέδριο του κόμματος το Δεκέμβριο του 1979, το κόμμα επανεκτιμά τη 

συμμετοχή τους στο Δημοκρατικό Συνασπισμό. Πολλοί θεώρησαν ότι η δημιουργία 

του συνασπισμού είχε απλώς προκαλέσει  σύγχυση στους ψηφοφόρους, και έτσι θέ-

λησαν να τονίσουν την ανεξάρτητη ταυτότητα της Λαϊκής Συμμαχίας. Ο Φράγκα ανέ-

λαβε τον έλεγχο του κόμματος, και το συνέδριο επιβεβαίωσε τον συντηρητικό προσα-

νατολισμό του. 

Στις αρχές του 1980, ο Φράγκα κατάφερε να συσπειρώσει τις διάφορες συνιστώσες 

της δεξιάς γύρω από την ηγεσία του. Στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώ-

βριο του 1982, η AP έγινε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, εξασφαλίζοντας 

25,4 τοις εκατό της λαϊκής ψήφου. Ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος φαί-

νονταν να στηρίζει  την έμφαση που έδινε η Λαϊκή Συμμαχία στο νόμο και την τάξη, 

καθώς και τις πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων. 

Οι επόμενες πολιτικές εξελίξεις διέψευσαν τις προσδοκίες του κόμματος για αύξηση 

της  βάση στήριξης . Πριν από τις εκλογές του Ιούνη 1986 , το AP για άλλη μια φορά 

ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (PDP) , και μαζί με το Φι-

λελεύθερο Κόμμα (PL) , διαμόρφωσε το Λαϊκό Συνασπισμό (CP ), σε μια άλλη προ-

σπάθεια να επεκτείνει εκλογική του βάση ώστε να συμπεριλάβει το κέντρο του πολι-

τικού φάσματος . Ο συνασπισμός ζήτησε αυστηρότερα μέτρα κατά της τρομοκρατίας , 

περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις , καθώς και  τη μείωση των δαπανών και των φόρων . 

Η CP απέτυχε να αυξήσει το μερίδιό της από την ψηφοφορία στις εκλογές του 1986 , 

και σύντομα άρχισε να αποσυντίθεται . 

Όταν οι περιφερειακές εκλογές στα τέλη του 1986 οδήγησαν σε περαιτέρω απώλειες 

για το συνασπισμό , ο Φράγκα παραιτήθηκε από πρόεδρος , αν και διατήρησε το βου-

λευτικό αξίωμα . Στο συνέδριο του κόμματος τον Φεβρουάριο του 1987 , ο Hernandez 

επελέγη να ηγηθεί της Λαϊκής Συμμαχίας , δηλώνοντας ότι υπό την ηγεσία του  θα γί-

νει ένα «σύγχρονο ευρωπαϊκό δεξιό κόμμα». Μετά την παραίτηση του Φράγκα και τις 

συνεχόμενες νίκες του PSOE στις γενικές εκλογές το 1982 και 1986, η Λαϊκή Συμμαχία 

εισήλθε σε περίοδο βαθιάς κρίσης. Στο συνέδριο τον Ιανουάριο του 1989 ο Λαϊκός 
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Συνασπισμός επανιδρύθηκε ως ένα ενιαίο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα (PP), που έφερε τα 

χαρακτηριστικά της Λαϊκής Συμμαχίας αλλά ήταν πιο μετριοπαθές.45 

  Τον Σεπτέμβριο του 1989 διορίζει υποψήφιο για τις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου 

του ιδίου έτους τον Χοσέ Μαρία Αθνάρ και μάλιστα ύστερα από υπόδειξη του ιδίου 

του Φράγκα. Τον Απρίλιο του 1990 το συνέδριο του κόμματος εκλέγει τον Αθνάρ ως 

πρόεδρο του κόμματος. Το Λαϊκό Κόμμα ήταν στην Κυβέρνηση από το 1996-2004 με 

πρωθυπουργό τον Αθνάρ με τη στήριξη εθνοτικών κομμάτων αρχικά ενώ στις εκλογές 

του 2000 κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία. 

Την περίοδο αυτή, η καλή οικονομική διαχείριση, η αποκατάσταση του κοινωνικού 

διαλόγου και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τις αυτόνομες περιοχές μέσω 

ενός υψηλότερου βαθμού αποκέντρωσης προσέδωσαν μεγαλύτερη αξιοπιστία στο 

Λαϊκό Κόμμα, το οποία μετακινήθηκε από το χώρο της δεξιάς προς τον κεντρώο χώρο. 

Η υψηλά συγκεντρωτική ιδεολογία των απαρχών του PP αντικαταστάθηκε από μια πιο 

σύγχρονη προσέγγιση κατά την οποία οι αυτόνομες περιοχές στηρίζονται πλήρως και 

αναπτύσσονται περαιτέρω, αλλά υπάρχει ακόμα σκεπτικισμός στο κόμμα για το αν θα 

πρέπει να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος προσβλέποντας σε ομοσπονδοποίηση. 

Το κόμμα βέβαια κινήθηκε προς το κέντρο διατηρώντας τις ψήφους της δεξιάς.46 

Γενικότερα υπό την ηγεσία του Αθνάρ το PP γίνεται ένα σύγχρονο κόμμα το οποίο ξε-

κάθαρα υιοθέτησε τα καινοτόμα στοιχεία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων μέσω 

του εκσυγχρονισμού και της υιοθέτησης της πραγματιστικής στρατηγικής, αντίστοιχης 

του Νέου Εργατικού κόμματος του Μπλέρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.47 

Την 1 Σεπτεμβρίου 2003 ο Αθνάρ τηρώντας την υπόσχεσή του να μην είναι στην κυ-

βέρνηση πλέον των 8 ετών αποφασίζει να μην είναι υποψήφιος στις γενικές εκλογές 

και προτείνει τον Μαριάνο Ραχόι ως υποψήφιο για την προεδρία και για Γενικο Γραμ-

ματέα του Κόμματος 

Στις εκλογές του 2011 το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει με συντριπτική πλειοψηφία το αντίπα-

λο PSOE με ποσοστό της τάξης του 44.62% 

                                                             
45 Eric Solsten and Sandra W. Meditz,” Spain: A Country Study” Washington: GPO for the Library of 
Congress, 1988 http://countrystudies.us/spain/ 
46 Jose M. Magone (2004),” Contemporary Spanish Politics”, Routledge, London and New York, p.92 
47 Jose M. Magone (2004), “Contemporary Spanish Politics,” Routledge, London and New York, p.90 

http://countrystudies.us/spain/
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2.4 Η Ιταλία των δύο πόλων 

Η πολυτάραχη πολιτική ζωή της Ιταλίας χαρακτηριζόταν από ένα πολυκομματικό σύ-

στημα όπου αρχικά κυριάρχησαν δύο κυρίαρχα ρεύματα: το Χριστιανοδημοκρατικό 

(DC) και το Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI). ενώ παρουσία και ρόλο στην πολιτική σκηνή 

επιζητούσαν το μετα-φασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (MSI), το Σοσιαλιστικό Κόμ-

μα (PSI), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSDI, σύμμαχος των Χριστιανοδημοκρατών), 

το Ρεπουμπλικανικό (PRI) και το Φιλελεύθερο Κόμμα (PLI). 

Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (Democrazia Cristiana – DC) ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 

Σεπτέμβριο 1942 από αντιφασίστες καθολικούς και πρώην ηγέτες του προ-

φασιστικού Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος (Partito Popolare Italiano- PPI). Από τις αρχές 

της ίδρυσής του τα προγράμματα του DC στηρίχτηκαν σε δια-ταξικές προσεγγίσεις 

έτσι ώστε να επιτρέπεται στο κόμμα να ακολουθεί μια πραγματιστική στρατηγική. 48  

Για τα επόμενα πενήντα χρόνια οι χριστιανοδημοκράτες κυριάρχησαν στην Ιταλική 

κυβέρνηση, κυρίως με τη δημιουργία συνασπισμών με άλλα κόμματα. Από το Δεκέμ-

βριο του 1945 μέχρι το 1981 κάθε πρωθυπουργός ήταν χριστιανοδημοκράτης. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 το DC πέρασε αρκετούς τριγμούς παρ’ όλα αυ-

τά η κυριαρχία του μπορεί να αμφισβητήθηκε αλλά δεν τερματίστηκε. Στις αρχές της 

δεκαετίας του  ’90 η κρίση του πολιτικού συστήματος δεν το άφησε ανεπηρέαστο και 

έγειρε σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την επιβίωσή του.49  

Το Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI) ιδρύθηκε το 1921 στο Λιβόρνο και εξελίχθηκε στο με-

γαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα της Δύσης με πάνω από 1,8 εκατομμύρια μέλη. Κατά 

τις δεκαετίες ’70 και ’80 το PCI στράφηκε προς την πολιτική του «Ευρωκομμουνι-

σμού» , εγκατέλειψε τις ιδέες της δικτατορίας του προλεταριάτου και στη θέση του 

υιοθέτησε αυτό που ονομάστηκε «ιστορικός συμβιβασμός με τη δημοκρατία», που 

αυτό στην πράξη σήμαινε συμμετοχή στο πολυκομματικό σύστημα και στη συνέχεια 

δημιουργία κυβέρνησης συμμαχίας με τη Χριστιανοδημοκρατία. Το PCI κατάφερε να 

ηγείται της ιταλικής αριστεράς για αρκετά χρόνια. Το 1991 οι ιταλοί κομμουνιστές άλ-

λαξαν το όνομα του κόμματός τους σε Δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς (Partido 

                                                             
48 James L. Newell(2010). “The Politics of Italy: Governance in a Normal Country, Cambridge Univer-
sity Press. pp. 27 
49 David Hanley (16 June 1998),”Christian Democracy in Europe ”,Continuum International Publish-
ing Group. pp. 72 
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Democratico della Sinistra –PDS) και υιοθέτησαν ένα ακόμα πιο μετριοπαθές πρό-

γραμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογία και το φεμινισμό. Το 1998 μετονομά-

στηκαν ξανά σε Δημοκράτες της Αριστεράς (Democratici di Sinistra –DS) αφού πρώτα 

εισχώρησαν στο συνασπισμό «της Ελιάς» το 1996.50 

Η διετία 1992-1993 σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας, οπότε και τα παραδοσια-

κά κόμματα εξαφανίστηκαν χάρη στην επιχείρηση δικαστικής διερεύνησης των σκαν-

δάλων και της διαφθοράς «Καθαρά χέρια» που οδήγησε πολιτικούς στη φυλακή, στην 

αυτοεξορία ή ακόμα και στην αυτοκτονία.  

Η διάλυση του Κοινοβουλίου και το κάλεσμα σε νέες εκλογές το 1994 καθώς και ο νέ-

ος εκλογικός νόμος  προκάλεσαν ένα βαθύ ρήγμα στο κομματικό σύστημα της χώρας. 

Το νέο πολιτικό σκηνικό χαρακτηριζόταν από έναν απροσδόκητο συνδυασμό παλιών 

κομμάτων που προσπαθούσαν να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους και να 

ξεφύγουν από τα προβλήματα του παρελθόντος και την εμφάνιση νέων κομμάτων τα 

οποία προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την κρίση στην οποία είχαν επέλθει τα πα-

λιά. 

Από τα παλιότερα κόμματα σχετικά «κερδισμένο» βγήκε το Κόμμα της Δημοκρατικής 

Αριστεράς  PDS το οποίο είχε ήδη κάνει κάποιες αλλαγές και δεν επηρεάστηκε ιδιαί-

τερα από τοις δικαστικές διαμάχες. Με την αλλαγή του εκλογικού νόμου το μόνο ου-

σιαστικό πρόβλημα του ήταν αν θα μπορέσει ή όχι να πείσει τους κεντρώους ψηφο-

φόρους να ψηφίσουν αριστερά. Στην ακριβώς αντίθετη ιδεολογική πλευρά το MSI, 

επίσης ανεπηρέαστο από τις δικαστικές διαμάχες, ήταν πλέον έτοιμο να φύγει από το 

πολιτικό περιθώριο, εκμεταλλευόμενο και των ευκαιριών που του δόθηκαν με τη 

συμμετοχή στην Εθνική Συμμαχία (Alleanza Nazionale –AN) 

To βασικό ερώτημα πλέον ήταν εάν τα κόμματα που διαδέχθηκαν τη DC, PPI και CCD 

αν θα ήταν σε θέση να συγκρατήσουν τους παλιούς τους ψηφοφόρους. Στο βορρά η 

Λέγκα του Βορρά είχε αποδείξει ήδη την παρουσία της στις περιφερειακές εκλογές 

του 1993 και έδειξε ότι ήταν ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Στο νότο η ΑΝ έδειχνε ότι 

μπορεί να αφομοιώσει τους ψηφοφόρους του DC. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές η 

εικόνα της αριστεράς γίνεται πιο ξεκάθαρη με τη δημιουργία μιας συμμαχίας με κυ-

                                                             
50 Donald F. Busky (2002),”Communism in History and Theory: The European Experience”, Green-
wood Publishing Group. pp. 56-58 

http://books.google.com/books?id=UABjSQ5v2_8C&pg=PA57
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ρίαρχο κόμμα το PDS και τη συμμετοχή της ΑΝ, των Πράσινων καθώς και άλλων μι-

κρότερων κομμάτων. 

Το σκηνικό όμως επρόκειτο να αλλάξει δραματικά με την εμφάνιση στην πολιτική 

σκηνή ενός νέου «δράστη». Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ένας κροίσος των ΜΜΕ με τη 

στήριξη του σοσιαλιστή ηγέτη Κράξι και  μέρους εκ των Σοσιαλδημοκρατών ιδρύει το 

Forza Italia!. Κεντρικός άξονας της πολιτικής του πλατφόρμας ήταν η προσέλκυση των 

ρευμάτων του κέντρου και της δεξιάς να αντισταθούν στην άνοδο των μετα-

κομμουνιστών, η υπεράσπιση της οικονομίας της αγοράς, και η μείωση της φορολο-

γίας. 

Σε ένα τόσο κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα και εξαιτίας των απαιτήσεων του 

εκλογικού σώματος, η δημιουργία μεγάλων συμμαχιών ήταν κρίσιμη πτυχή στις εκλο-

γικές εκστρατείες. Ο Μπερλουσκόνι και το κίνημά του αποδείχτηκε ιδιαίτερα επιτυ-

χημένο στον αγώνα για να οδηγήσει ένα μέρος του κέντρου και της δεξιάς στη δημι-

ουργία ενός νέου κομματικού «καρτέλ». Το Forza Italia, εξέφρασε τον συνασπισμό 

των κεντροδεξιών κομμάτων που ενώθηκαν στον Οίκο των Ελευθεριών (Casa delle 

Liberta) και στη συνέχεια στον συνασπισμό Il Poppolo della Liberta (Pdl), ο οποίος μέ-

χρι σήμερα παραμένει ο μεγαλύτερος συνασπισμός κεντροδεξιών-φιλελευθέρων 

κομμάτων υπό τον Μπερλουσκόνι.51  

 Η κεντροαριστερή απάντηση στην επέλαση της ιταλικής Δεξιάς ήταν ο σχηματισμός 

της «Ελιάς» το 1995. Ο Συνασπισμός της Ελιάς (1995-2007) δημιουργήθηκε από τους 

Ρομάνο Πρόντι, Μάσιμο Ντ' Αλέμα και Φραντσίσκο Ρουτέλι. Ο κίνδυνος «Μπερλου-

σκόνι» αποτέλεσε την αιτία να ενωθούν οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές δυνάμεις της 

κεντροαριστεράς κάτω από τον συνασπισμό της Ελιάς, που αποτέλεσε το ενιαίο 

μπλοκ των δυνάμεων που προέρχονταν από τον χώρο των σοσιαλιστών και των σοσι-

αλδημοκρατών, των προοδευτικών καθολικών, των φιλελευθέρων αλλά και των απο-

γόνων του πάλαι ποτέ «αιρετικού» κομμουνιστικού κόμματος της Ιταλίας καθώς και 

των οικολόγων. Αποτελούνταν από 11 κόμματα και δεκάδες πολιτικές κινήσεις που 

διατηρούσαν την οργανωτική τους αυτονομία.52 

                                                             
51 Maurizio Cotta; Luca Verzichelli (2007)”Political Institutions of Italy”,Oxford University Press. 
p. 50-63 
52 Robert Leonardi, Marcelo Fedele, Raffaella Nanetti,(2003)” Italy: Politics and Policy”, Vol 2, Ash-
gate Publishing Ltd, p.p. 16-17 

http://books.google.com/books?id=G-FAZHBDqggC&pg=PA39
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 Η προσωπικότητα του Ρομάνο Πρόντι «σφράγισε» τη διαδρομή της «Ελιάς». Κατά την 

πρώτη θητεία του ως πρωθυπουργού (1996-1998), ακολουθώντας γενναία περικοπή 

δαπανών και την επιβολή του φόρου «για την Ευρώπη» (για ένα έτος), κατάφερε να 

«βάλει» τη χώρα στο ευρώ. Πραγματοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ιταλι-

κή οικονομική και κοινωνική ζωή, όμως οι εσωτερικές διαμάχες στον κομματικό συ-

νασπισμό οδήγησαν το Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης να αποσύρει την υ-

ποστήριξή του στον Πρόντι και τον ανάγκασε σε παραίτηση, προκαλώντας τον σχημα-

τισμό νέας κυβέρνησης της Ελιάς υπό τον Μάσιμο Ντ' Αλέμα. Έπειτα από 5 χρόνια ε-

πιτυχημένης θητείας ηγήθηκε και πάλι της «Ελιάς» κόντρα στον τότε πρωθυπουργό 

Μπερλουσκόνι και κερδίζει για μία ακόμη φορά τις εκλογές του 2006. Το 2007 η «Ε-

λιά» μετατρέπεται στο Δημοκρατικό κόμμα (DS). Σε αυτό το πλαίσιο, Βάλτερ Βελτρόνι, 

πρώην αρχηγός του DS και ο δήμαρχος της Ρώμης, εμφανίστηκε ως πιθανός νέος ηγέ-

τη ενός νέου ρεφορμιστικού κόμματος που θα θέσει τέλος στην πολιτική του κατα-

κερματισμού της αριστεράς. Στις  εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 2007, ο Βελτρόνι εκλέ-

γεται γενικός γραμματέας του κόμματος  ενώ ο Πρόντι παραμένει  Πρόεδρος. Αμέσως 

μετά την εκλογή του ο Βελτρόνι άρχισε να αμφισβητεί  τα μικρά κόμματα του κεντρο-

αριστερού συνασπισμού. Πολλοί παρατηρητές θεώρησαν ότι η απόφαση αυτή η στά-

ση να είναι η κύρια αιτία της κατάρρευσης του Πρόντι. Τα μικρότερα κόμματα του κέ-

ντρου αισθανόμενα απειλή εγκαταλείπουν το  συνασπισμό, προκαλώντας έτσι  κυ-

βερνητική κρίση. Στις εκλογές που ακολούθησαν το 2008 ο δεξιός συνασπισμός κέρ-

δισε, όπως αναμενόταν, την απόκτηση της μεγάλης πλειοψηφίας. Μετά τις εκλογές 

του 2008, Βελτρόνι δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει και να επεκτείνει την υποστήριξη 

για το DS υποχρεώνοντάς τον έτσι να παραιτηθεί στις αρχές του 2009. Η πτώση του 

Βελτρόνι άνοιξε εκ νέου έναν αγώνα ηγεσία και ενίσχυσε τον ανταγωνισμό μεταξύ 

«παραδοσιακών» και «νεωτεριστών». Ο αγώνας κερδήθηκε τελικά από τους παραδο-

σιακούς υπό την ηγεσία του Pierluigi Bersani, ο οποίος έγινε γραμματέας του κόμμα-

τος μετά το συνέδριο και την αρχική εκλογή που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2009.53  

Στις εκλογές που έγιναν το Απρίλιο του 2008, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ως επικεφαλής 

του Κεντροδεξιού συνασπισμού του Λαού της Ελευθερίας και της Λέγκας του Βορρά 

                                                             
53 Davide Vampa,(2011), “Political and Organizational Reforms on the Italian Left”, RENEWAL a 
Journal of Social Democracy, Vol 19 No 2011 http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-
organisational-reforms-on-the-italian-left/  
 

http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-organisational-reforms-on-the-italian-left/
http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-organisational-reforms-on-the-italian-left/
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επικράτησε με 47% έναντι του Δημοκρατικού Κόμματος υπό τον Βάλτερ Βελτρόνι. H 

νέα θητεία του Μπερλουσκόνι στην πρωθυπουργία έμελε να λήξει άδοξα στα τέλη 

του 2011 εν μέσω της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. 

Το  Νοέμβριο του 2011 ο Μπερλουσκόνι παρέδωσε την πρωθυπουργία σε μια κυβέρ-

νηση τεχνοκρατών υπό τον Μάριο Μόντι. Η κυβέρνηση αυτή είχε τη στήριξη των δύο 

μεγάλων κομμάτων, του Λαού της Ελευθερίας και του Δημοκρατικού Κόμματος, και 

επρόκειτο να οδηγήσει την Ιταλία ομαλά μέχρι τις εκλογές του Απριλίου του 2013. Η 

Λέγκα του Βορρά έμεινε στην αντιπολίτευση. Ωστόσο, στα τέλη του 2012 το κόμμα 

του Μπερλουσκόνι αποφάσισε να άρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Μόντι, 

με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αποφασίσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για 

τον Φεβρουάριο του 2013. 54 55 56 

Και στις τέσσερις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, παρόλο που υπάρχει 

σαφής προσδιορισμός των δύο πόλων, μάλιστα σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία υ-

πάρχει ένα αμιγώς δικομματικό σύστημα, η μάχη μεταξύ των δύο πλευρών γίνεται για 

την επικράτησή του κέντρου. Έτσι παρ’ όλες τις ιδεολογικές τους διαφορές τα κόμμα-

τα- κομματικοί συνασπισμοί προσανατολίζονται στην υιοθέτηση κεντρώων πολιτικών. 

Η μάχη ουσιαστικά δεν είναι ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά αλλά περισσότερο 

ανάμεσα στην κεντροαριστερά και τη κεντροδεξιά αντίστοιχα. Αυτή η υπόθεση ενι-

σχύεται και από το γεγονός ότι τα περισσότερα κόμματα-συνασπισμοί είναι κύριο λό-

γο πραγματιστικού χαρακτήρα (catch- all parties). Εξαίρεση αποτελεί ίσως το Ισπανικό 

Λαϊκό Κόμμα (PP) το οποίο αν και απευθύνεται πλέον στο κεντροδεξιό χώρο δεν εγκα-

ταλείπει το συντηρητικό -παραδοσιακό του χαρακτήρα. Παρατηρώντας την πορεία 

των ελλειμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν μεταβολές στην πορεία αυτή κα-

τά τα εκλογικά έτη θα αναζητήσουμε τυχόν ενδείξεις για την ύπαρξη εκλογικών οικο-

νομικών κύκλων. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η πορεία των ελλειμμά-

                                                             
54Charlemagne, “All roads lead to Monti? “, Economist, Nov 3 2013  
 http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/11/italian-politics 
 
55Lizzy Davies, “Silvio Berlusconi calls for fresh Italian elections ‘as soon as possible’”, The Guardian, 
Sept.29 2013, 
 http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-elections-soon-
as-possible 
 
56 Euronews, “Italian elections 2013”, Febr. 26 2013 
http://www.euronews.com/tag/italian-elections-2013/ 
 

http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/11/italian-politics
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-elections-soon-as-possible
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-elections-soon-as-possible
http://www.euronews.com/tag/italian-elections-2013/
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των των τεσσάρων περιπτώσεων μελέτης ενώ επισημαίνονται παράλληλα τα εκλογικά 

έτη. 

Γράφημα1:Δημοσιονομικό έλλειμμα/Πλεόνασμα Ελλάδας ως % ΑΕΠ 

Πηγή: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 

Γράφημα2:Δημοσιονομικό έλλειμμα/ Πλεόνασμα Πορτογαλίας ως %ΑΕΠ 

Πηγή: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
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Γράφημα3:Δημοσιονομικό έλλειμμα/ Πλεόνασμα Ισπανίας ως %ΑΕΠ 

Πηγή: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 

Γράφημα4:Δημοσιονομικό έλλειμμα/ Πλεόνασμα Ιταλίας ως %ΑΕΠ 

Πηγή: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
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πρώτη παρατήρηση διαφαίνονται κάποιες ενδείξεις ύπαρξης εκλογικού οικονομικού 

κύκλου και στις τέσσερις περιπτώσεις. Με εξαίρεση την περίπτωση της Ισπανίας όπου 

η κυκλική  συμπεριφορά είναι πιο κοντά σε αυτή που περιγράφουν τα κομματικά μο-

ντέλα (partisan models) οι άλλες τρεις περιπτώσεις είναι αντίστοιχες αυτών που περι-

γράφονται από τα μοντέλα μεγιστοποίησης ψήφων (vote maximizing models). Αυτό 

δηλαδή που αναμένουμε να δούμε εάν επαληθεύεται και από τα στατιστικά δεδομέ-

να είναι το ότι στις περιπτώσεις της Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιταλίας τα κόμματα στη 

προσπάθειά τους να κερδίσουν τη μάχη του κέντρου και όσο το δυνατόν περισσότε-

ρους αντίπαλους ψηφοφόρους, το κάνουν αυτό εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-

σμού. Αντίστοιχα για την Ισπανία αυτό που αποτελεί κύριο μέλημα των κομμάτων εί-

ναι η περιχαράκωση των οπαδών τους και η άσκηση της πολιτικής τους αντίστοιχα με 

αυτό που υπαγορεύει η εκάστοτε ιδεολογία τους. Κριτήριο ελέγχου επομένως είναι 

εκτός από την ύπαρξη ή όχι κυκλικής συμπεριφοράς από πλευράς των κομμάτων και ο 

προσδιορισμός αυτής της κυκλικής συμπεριφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ-

ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Εκλογικά αποτελέσματα και μεταβολές στην οικονομία στις χώρες 

του Ευρωπαϊκού Νότου: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία 

Στα προηγούμενα μέρη έγινε μια παρουσίαση των θεωριών που αφορούν τους εκλο-

γικούς –οικονομικούς κύκλους καθώς και το πώς διαμορφώνεται το διπολικό πολιτικό 

σύστημα στις χώρες που αποτελούν αντικείμενο της μελέτης μας, δηλαδή της Ελλά-

δας, της Ισπανίας της, Πορτογαλίας και της Ιταλίας. 

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια με τη χρήση δεδομένων που αφορούν σε βασι-

κά οικονομικά μεγέθη εξεύρεσης του εάν υπάρχει συσχέτιση της μεταβολής των οικο-

νομικών μεγεθών με τη μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό της κάθε χώρας. 

Τα οικονομικά μεγέθη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν, στις Δημόσιες Δαπάνες, τα Δημόσια Έσοδα καθώς και στο Δημοσιονομικό έλ-

λειμμα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε είναι τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά δη-

μοσιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα. Λόγω α-

πουσίας επίσημων στατιστικών δεδομένων έτος βάσης θεωρήσαμε το 1990 εκτός από 

την περίπτωση του Ελλείμματος για το οποίο έτος βάσης θεωρούμε το 1995 και την 

περίπτωση της Ισπανίας όπου και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν βρέθηκαν επίση-

μα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία πριν το 1995. 

Στον ίδιο πίνακα γίνεται και η ταυτόχρονη παρουσίαση των ποσοστών των κομμάτων 

στις εκλογές έτσι ώστε να μπορούν να γίνεται πιο εύκολα ορατή η ύπαρξη ή μη, των 

συσχετισμών. 
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Πίνακας 1:Ελλάδα, Εκλογικά Αποτελέσματα, Δημόσια Έσοδα, Δημόσιες Δαπάνες, Δημοσιονομικό έλλειμμα τη περίοδο 1990-2012 

ΕΤΟΣ ΝΔ ΠΑΣΟΚ 
GDP -current prices- UNIT 

MrdEUR/GRD 

Total revenue: general 
government :UNIT Mrd 

ECU/EU 

Total revenue: 
general govern-

ment Percentage 
of GDP at market 

prices 

Total expenditure: 
general government 

:- ESA 1995- UNIT 
MrdECU/EUR 

Total expenditure: 
general govern-

ment Percentage 
of GDP at market 

prices 

Cash surplus/deficit 
(% of GDP) 

1990 46,9 38,6 43,4243 22,80722 31,0448349 33,2101 45,2051115 NA 

1991     53,6295 26,05072 32,1054673 34,121 42,0514868 NA 

1992     61,997 28,65307 33,504852 38,0813 44,5295807 NA 

1993 39,3 46,9 69,8073 30,812 34,7886259 41,4773 46,8303466 NA 

1994     79,1653 34,31798 36,6422987 42,1214 44,9742279 NA 

1995     88,7421 36,94291 37,0162547 46,0726 46,1641117 -9,21998 

1996     97,5034 41,08012 37,7791964 48,3692 44,4825525 -6,75669 

1997 38,1 41,5 107,8975 46,74043 39,3280527 53,8098 45,2762886 -6,00477 

1998     117,3233 49,40876 40,8750967 54,0708 44,7319616 -3,91312 

1999     125,0098 54,59405 41,7511395 58,6808 44,8764955 -3,21415 

2000 42,7 43,8 135,0435 59,32221 43,3971361 64,4735 47,1655522 -3,76397 

2001     145,0981 59,93 41,3030925 66,432 45,784199 -4,62515 

2002     155,193 63,041 40,6210318 70,614 45,5007621 -4,87651 

2003     170,8653 67,29 39,3819001 77,143 45,148431 -5,80223 

2004 45,4 40,6 183,5833 70,583 38,4473992 84,333 45,9371877 -7,35089 

2005     193,0497 75,219 38,9635496 86,097 44,5983691 -5,58872 

2006     208,6224 81,844 39,230696 94,407 45,252582 -5,92937 

2007 41,8 38,1 223,1601 90,914 40,7393689 105,998 47,4986429 -6,7297 

2008     233,1977 94,847 40,6723618 117,993 50,5978469 -9,85301 

2009 33,5 43,9 231,081 88,602 38,3423994 124,671 53,9512119 -15,5716 

2010     222,151 90,232 40,6174179 114,289 51,4465386 -10,5788 

2011     208,532 88,383 42,3834232 108,346 51,9565342 -9,75199 

2012 18,9 13,2 193,749 86,662 44,7290051 106,084 54,7533149   

Πηγή: http://www.parties-and-elections.eu/greece.html   http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/     
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx   http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm  

http://www.parties-and-elections.eu/greece.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
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Η περίοδος 1990-1993, περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζε-

ται από έναν αυξανόμενο ρυθμό των Δημοσίων Δαπανών. Μία περίοδος κατά την ο-

ποία εξαγγέλθηκαν σκληρά οικονομικά μέτρα αναγκαία για την πορεία σύγκλισης της 

χώρας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, παρόλο που την περίοδο αυτή και τα δημόσια 

έσοδα αυξάνονται και μάλιστα με ρυθμό μεγαλύτερο αυτό των δαπανών (παρατηρεί-

ται ποσοστιαία μεταβολή περίπου 26% έναντι 24,9% που μεταβλήθηκαν οι δαπάνες) 

οι δαπάνες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των εσόδων. Όμως, η περίο-

δος αυτή χαρακτηρίζεται με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο ΑΕΠ καθώς αυτό αυξήθηκε 

κατά 60,75% περίπου, πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι σηματοδοτεί ότι η χώρα 

βρισκόταν σε πορεία ανάπτυξης. 

Στις εκλογές του 1993 την εξουσία παίρνει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 46,9% έναντι 39,3% 

της ΝΔ. Κατά την περίοδο αυτή διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ οι δημόσιες δαπάνες 

συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι αρκετά υψηλό και 

αγγίζει το 9,21% το 1995 για να ακολουθήσει στη συνέχεια καθοδική πορεία. Την ε-

κλογική αυτή περίοδο 1993-1997, παρατηρείται μια αντίστοιχα μεγάλη αύξηση στο 

ΑΕΠ που φτάνει στο 54,56% όμως έχουμε μια μία αύξηση του ρυθμού μεταβολής των 

δημοσίων δαπανών οι οποίες αυξήθηκαν ποσοστιαία την περίοδο αυτή κατά 30% πε-

ρίπου. Από το 1996 όμως βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού των ελ-

λειμμάτων, η οποία ίσως να οφείλεται στο ότι εκείνη την περίοδο- ήδη από το 1996 

είχε αναλάβει ο Κώστας Σημίτης- ξεκινούσαν οι προσπάθειες για την επίτευξη των 

στόχων για την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σχετικά υψηλά 

τα ποσοστά του και κερδίζει και τις επόμενες εκλογές το 1997. 

Τη περίοδο 1997-2000 οι δημόσιες δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται όμως με μι-

κρότερο ρυθμό, η ποσοστιαία μεταβολή των δαπανών τώρα είναι της τάξης του 

19,81% ενώ περιορίζεται και το δημοσιονομικό έλλειμμα και από 6% του ΑΕΠ που ή-

ταν την αρχή της τετραετίας φτάνει στο 3,76% το 2000. 

Το 2000 γίνονται εκλογές τις οποίες κερδίζει και πάλι το ΠΑΣΟΚ οριακά όμως αυτή τη 

φορά με διαφορά μόλις 1,1,% αφού συγκεντρώνει το ποσοστό 43,8% έναντι 42,7% της 

ΝΔ.Η περίοδος αυτή διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση των δημοσίων δαπανών οι οποίες αυξήθηκαν κατά 31%, ενώ τα 

αντίστοιχα δημόσια έσοδα μόλις κατά 16%. Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα την εκτίνα-
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ξη του ελλείμματος κατά 95,3% αφού το 2004 έχει φτάσει σε ύψος το 7,35% του ΑΕΠ 

έναντι 3,76% που ήταν στην αρχή της τετραετίας.  

Η Νέα Δημοκρατία η οποία γίνεται είναι τώρα κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 2004 

βλέπουμε ότι προβαίνει προφανώς σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις μιας και που πα-

ρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης των δημοσίων δαπανών με αντίστοιχη αύξη-

ση των δημοσίων εσόδων το οποίο είχε και ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ελ-

λείμματος. Το 2007 γίνονται ξανά εκλογές τις οποίες κερδίζει και πάλι η ΝΔ αλλά με 

μικρότερο αυτή τη φορά ποσοστό 41,8% έναντι 38,1% του ΠΑΣΟΚ(2004:  ΝΔ 45,4%, 

ΠΑΣΟΚ 40,6%). Τη διετία 2007-2009 που είναι η ΝΔ κυβέρνηση παρατηρείται η μικρό-

τερη μεταβολή στο ΑΕΠ μείωση των δημοσίων εσόδων, μικρή αύξηση των δημοσίων 

δαπανών και δραματική αύξηση του ελλείμματος το οποίο αυξήθηκε κατά 131,4 %  

ενώ άγγιξε σε ποσοστό το 15,57 % του ΑΕΠ για το 2009. Στις εκλογές του 2009 η ΝΔ 

καταποντίζεται  λαμβάνοντας ποσοστό 33,5 % έναντι 43,9% που πήρε το ΠΑΣΟΚ. Με-

τά το 2009 είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται περιορισμός των δημοσίων δαπα-

νών ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει αρχίσει και υποχωρεί. Αυτό όμως είναι απο-

τέλεσμα εισόδου της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης 

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τις μεταβολές που παρατηρήσαμε παραπάνω θα 

πρέπει να επισημάνουμε τα εξής: 

Αρχικά η περίοδος 1990-2004 θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια περίοδος ανά-

πτυξης με συνεχή αύξηση του προϊόντος αλλά και παράλληλη αύξηση των δημοσίων 

δαπανών. Ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξανόταν σχετικά σταθερά, πάντα το έτος πριν 

τις εκλογές παρατηρείται μια μεγαλύτερη αύξηση. Ιδιαίτερα τη τετραετία 2000-2004, 

τελευταία τετραετία της «παντοκρατορίας» του ΠΑΣΟΚ το οποία μάλιστα κέρδισε ο-

ριακά τις εκλογές παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση των δημοσίων δαπανών με 

ταυτόχρονη έκρηξη του ελλείμματος. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι εκείνο το 

διάστημα ήταν και η περίοδος πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 που επι-

βάρυνε επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό.57 58 59 

                                                             
57 Άρης Χατζηγεωργιου, “O Τιτανικός της Ολυμπιάδας”, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 13 Μαρτίου 2010 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=140838 
 
58Κρατικός Προϋπολογισμος 2005, Εισηγητική Έκθεση, Κεφάλαιο 3  
http://www.minfin.gr/budget/2005/eis/5.pdf 
 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=140838
http://www.minfin.gr/budget/2005/eis/5.pdf
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Δεύτερη, και ίσως αρκετά σημαντική παρατήρηση είναι ότι σε κάθε εναλλαγή κυβέρ-

νησης αρχικά παρατηρείται μια τάση για διορθωτικές κινήσεις όπου αντίστοιχα βλέ-

πουμε και περιορισμό του ελλείμματος η οποία όμως στη συνέχεια ακολουθείται από 

αύξηση του ελλείμματος την τελευταία εκλογική περίοδο πριν τις εκλογές. Έτσι στις 

δύο πρώτες περιόδους διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 1993-2000 βλέπουμε μείωση του ελ-

λείμματος ενώ τη περίοδο 2000-2004 αύξηση, αντίστοιχα και τη πρώτη περίοδο δια-

κυβέρνησης της ΝΔ 2004-2007 βλέπουμε μείωση του ελλείμματος ενώ τη δεύτερη 

περίοδο 2007-2009 βλέπουμε πάλι αύξηση. 

Όμως κατά τις περιόδους αυτές είχαμε και δυο πολύ σοβαρά οικονομικά γεγονότα με 

άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Το 2001 η Ελλάδα εισέρχεται στην Ευρω-

ζώνη και υιοθετεί  το ευρώ, ενώ το 2009 η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει την 

Ευρωζώνη και οι δύο αυτές περίοδοι χαρακτηρίζονται από εκτίναξη των ελλειμμάτων. 

Το 2010 η χώρα εισέρχεται στο μηχανισμό στήριξης και λαμβάνεται μια σειρά σκλη-

ρών μέτρων στα οποία ουσιαστικά πρέπει να αποδοθεί ο περιορισμός του ελλείμμα-

τος. Αυτά τα μέτρα όμως είναι που οδήγησαν σε παραίτηση τη κυβέρνηση Παπανδρέ-

ου και το ΠΑΣΟΚ σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά στις επόμενες εκλογές του 2012.60 61 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρονιά την οποία διεξαγόταν εκλογές οι δημόσιες 

δαπάνες άγγιζαν την υψηλότερη τιμή τους ως ποσοστό του ΑΕΠ για εκείνη τη χρονική 

περίοδο, πράγμα που σηματοδοτεί την επεκτατική οικονομική πολιτική που ακολου-

θήθηκε από το εκάστοτε κόμμα που ήταν κυβέρνηση.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
59 Nick Malkoutzis, “How the 2004 Olympics Triggered Greece’s Decline”, Bloomberg Businessweek, 
August 2 2012 http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-
triggered-greeces-decline 
 
60 Bloomberg News, “Europe Crisis Timeline: Maastricht to Papandreou”  Nov 7 2011 
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-07/europe-timeline-maastricht-to-papandreou.html 
 
61 BBC News, “Timeline: the Unfolding Eurozone crisis”, BBC, June 13 2012  
http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580 
 

http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline
http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-07/europe-timeline-maastricht-to-papandreou.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580
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Γράφημα5: Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες- Δημόσια Έσοδα ως ποσοστό ΑΕΠ, Ελλάδα 1990-

2012 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

Γράφημα 6:Αποτελέσματα Εκλογών , Ελλάδα 1989-2012 

Πηγή:http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/
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Πίνακας 2: Πορτογαλία, Εκλογικά Αποτελέσματα, Δημόσια Έσοδα, Δημόσιες Δαπάνες, Δημοσιονομικό έλλειμμα τη περίοδο 1990-2012 

ΕΤΟΣ PS PSD 

Gross domestic 
product at current 

market prices  -Mrd 
EURO- PTE 

Total revenue: 
general govern-

ment :- ESA 1995  
(URTG)-Mrd 

ECU/EUR 

Total revenue: 
general Percent-

age of GDP at 
market 

Total expendi-
ture: general gov-

ernment :- ESA 
1995 (Mrd EUR) 

Total expenditure: 
general Percentage 
of GDP at market 

prices  

Cash surplus/deficit 
(% of GDP) 

1990  
 

55,599 19,94805 32,4114011 23,67196 38,4619646 ΝΑ 

1991 29,1 50,6 63,7539 24,60177 34,3795323 29,57448 41,3286107 ΝΑ 

1992  
 

71,6753 31,3069 38,0646557 34,89787 42,4307601 ΝΑ 

1993  
 

74,9593 29,2385 36,6492815 35,1809 44,0978395 ΝΑ 

1994  
 

81,2725 29,20246 35,288853 35,09289 42,4069712 ΝΑ 

1995 43,8 34,1 87,8409 32,80131 36,52647 37,60811 41,8791702 -5,10862 

1996  
 

93,2165 35,84965 37,5528474 40,47769 42,400766 -4,25438 

1997  
 

101,1459 38,66595 37,8669427 42,43863 41,561655 -2,97669 

1998  
 

110,3765 41,21365 37,5650705 45,46752 41,4423541 -3,84749 

1999 44,1 32,3 118,6614 45,53427 38,3732789 49,21488 41,4750542 -2,94944 

2000  
 

127,3169 48,76491 38,3019929 52,98313 41,6151587 -2,5569 

2001  
 

134,4711 51,56227 38,3444993 58,03169 43,1555107 -3,92388 

2002 37,9 40,1 140,5668 55,70174 39,6265263 60,52666 43,0590011 -2,49166 

2003  
 

143,4717 58,73212 40,9363798 64,10503 44,6813065 -2,66278 

2004  
 

149,3125 61,78935 41,3825701 67,82252 45,423203 -3,30151 

2005 45,1 28,7 154,2687 61,82003 40,0729571 71,83026 46,5617847 -5,52181 

2006  
 

160,8554 65,29275 40,5909593 72,73573 45,2180841 -3,93109 

2007 36,6 29,1 169,3192 69,67362 41,1492731 75,11268 44,3615845 -2,56686 

2008  
 

171,9831 70,69702 41,1069576 77,05534 44,8040185 -3,20183 

2009  
 

168,5292 66,72815 39,5944615 83,87444 49,7685502 -9,37144 

2010  
 

172,8595 71,99117 41,6473368 89,01875 51,4978971 -8,99859 

2011 28,1 38,7 171,0648 76,93398 44,973589 84,45799 49,3719281 -4,00154 

2012  
 

165,4092 67,79425 40,9857795 78,41856 47,4088261 
 

Πηγή: http://www.parties-and-elections.eu/portugal.html  http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/   
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx   http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm  

http://www.parties-and-elections.eu/portugal.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
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Η Πορτογαλία εμφανίζεται και αυτή ελλειμματική καθ’ όλη τη περίοδο παρατήρησης. 

Το 1991 το PSD επανεκλέγεται με συντριπτικό ποσοστό 50,6% έναντι 29,1% του αντί-

παλου PS. Ήδη το υψηλό αυτό ποσοστό το κατείχε από τις προηγούμενες εκλογές του 

1987 όπου και τότε είχε λάβει το 50,2% έναντι 22,2 % του PS. Οι δημόσιες δαπάνες 

καθ’ όλη τη περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση το PSD αυξάνονται με σχετικά σταθερό 

ρυθμό περίπου κοντά στο 2%. 

Στις εκλογές του 1995 την εξουσία κερδίζει το PS ενώ το ποσοστό του PSD μειώνεται 

αρκετά αφού τώρα πέφτει στο 34,1%. Το 1995 το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι κο-

ντά στο 5% του ΑΕΠ αλλά ακολουθεί μία πτωτική πορεία για να φτάσει το 1999- έτος 

εκλογών- κοντά στο 3%. Το ΑΕΠ όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζεται διαρκώς αυξανό-

μενο και μάλιστα τα έτη 1991-1995 έχει μια ποσοστιαία μεταβολή κοντά στο 37% η 

οποία συνεχίζεται και την επόμενη περίοδο 1995-1999 όπου και πάλι η ποσοστιαία 

του μεταβολή είναι εξίσου υψηλή 35%. Στις επερχόμενες εκλογές του 1999 το PS επα-

νεκλέγεται με ποσοστό  44,1% έναντι 32,3% του αντίπαλου PSD. Το διάστημα 1999-

2002 το προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται με αισθητά ,μικρότερο ρυθμό ενώ το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα το 2001 (προεκλογικά) παρουσιάζει μια αύξηση για να μειωθεί όμως 

την ερχόμενη χρονιά των εκλογών.  

Το 2002 το PSD κερδίζει στις εκλογές με ποσοστό 40,1%. Κατά την περίοδο που βρι-

σκόταν στην κυβέρνηση και για το διάστημα 2002-2005 και ενώ η αύξηση των δαπα-

νών είναι αρκετά μικρότερη το δημοσιονομικό έλλειμμα σταματάει την πτωτική του 

πορεία και αρχίζει να αυξάνεται έτσι το 2004 φτάνει το 3,3% του ΑΕΠ από 2,49% που 

ήταν το 2002ενώ τη χρονιά των εκλογών φτάνει στο 5,52%. Αυτό θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οφείλεται στην σχεδόν μηδαμινή μεταβολή των δημοσίων εσόδων. Στις ε-

κλογές που ακολούθησαν το κυβερνόν κόμμα καταποντίζεται καθώς τώρα συγκε-

ντρώνει μόλις 28,7% . 

Από το 2005 μέχρι το 2011 στη κυβέρνηση και πάλι βρίσκεται το PS αφού έχει κερδί-

σει και στις εκλογές του 2007. Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης 2005-2007 παρατη-

ρούμε την προσπάθεια κάποιων διορθωτικών κινήσεων με μικρή μεταβολή στιες δη-

μόσιες δαπάνες καθώς και περιορισμό του ελλείμματος το οποίο το 2007 αγγίζει τα 

επίπεδα τα οποία βρισκόταν πριν τη διακυβέρνηση του PSD. Τις επόμενες χρονιές 
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όμως και με την οικονομική κρίση παρατηρείται και πάλι μια εκτίναξη του ελλείμμα-

τος το οποίο το 2009 φτάνει στο 9,37% του ΑΕΠ. Το 2011 το PS χάνει στις εκλογές συ-

γκεντρώνοντας μόλις 28,1% ενώ την ίδια χρονιά η χώρα εισέρχεται στο μηχανισμό 

στήριξης.62 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Πορτογάλοι ψηφοφόροι «τιμωρούν» τις εκά-

στοτε κυβερνήσεις τους καθώς όπως παρατηρούμε ότι στις περιόδους όπου η απόδο-

ση της οικονομίας δεν ήταν «ικανοποιητική» ακολουθούσε εναλλαγή στην εξουσία.  

Το 1999 η Πορτογαλία υιοθετεί ως νόμισμά της το ευρώ. Τα έτη ακριβώς πριν και με-

τά το 1999 χαρακτηρίζονται από χαμηλά ελλείμματα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών 

για την επίτευξη των κριτηρίων για την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Αντίστοιχα 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ήττα του PS στις εκλογές που ακολούθησαν το 2002 

ήταν αποτέλεσμα των μέτρων περιοριστικής οικονομικής πολιτικής και πολιτική λιτό-

τητας που έπρεπε να ληφθούν εκείνη την περίοδο λόγω ευρωζώνης.63 

Στο Γράφημα 7 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι και τα δύο σημεία με τα υψηλότερα 

ελλείμματα, με εξαίρεση το 2009 , είναι έτη εκλογών και μάλιστα κατά τις εκλογές 

που διεξήχθησαν υπήρξε εναλλαγή στο κόμμα της εξουσίας. 

Γράφημα 7: Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες- Δημόσια Έσοδα ως ποσοστό ΑΕΠ, Πορτογαλία 

1990-2012 

Πηγή:http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm: 
                                                             
62 News Wires, “Portugal enters bailout talks with EU and IMF”, FRANCE24,April 18 2011 
http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-begins-EU-
IMF-Socrates 
 
63 BBC NEWS, “E-Day: The euro is born”, BBC Online Network January 1 1999 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm 

0

10

20

30

40

50

60

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

%
Α

ΕΠ
 

Δημόσιες Δαπάνες-Δημόσια Έσοδα 

Δημόσια Έσοδα 

Δημόσιες Δαπάνες 

http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-begins-EU-IMF-Socrates
http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-begins-EU-IMF-Socrates
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Γράφημα8:Αποτελέσματα  Εκλογών Πορτογαλία 1987-2011 

Πηγή: http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/
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Πίνακας 3: Ισπανία, Εκλογικά Αποτελέσματα, Δημόσια Έσοδα, Δημόσιες Δαπάνες, Δημοσιονομικό έλλειμμα τη περίοδο 1990-2012 

ΕΤΟΣ PSOE PP 

Gross domestic 
product at current 

market prices  
(UVGD)-Mrd EURO-

ESP 

Total revenue: 
general govern-

ment :- ESA 1995  
(URTG)-Mrd 

ECU/EUR 

Total revenue: 
general Percent-

age of GDP at 
market 

Total expendi-
ture: general gov-

ernment :- ESA 
1995 (Mrd EUR) 

Total expenditure: 
general Percentage 
of GDP at market 

prices  

Cash surplus/deficit 
(% of GDP) 

1990 
  

318,963 NA NA NA NA NA 

1991 
  

349,77 NA NA NA NA NA 

1992 
  

376,712 NA NA NA NA NA 

1993 38,8 34,8 389,739 NA NA NA NA NA 

1994 
  

414,511 NA NA NA NA NA 

1995 
  

446,952 169,9781 37,2565401 202,8582 44,4633479 -6,53705 

1996 37,6 38,8 473,587 184,9045 37,7203913 211,9251 43,232574 -4,87027 

1997 
  

503,636 190,1272 37,6376715 210,406 41,6520758 -3,71923 

1998 
  

539,188 204,2653 38,0655536 220,4816 41,0875036 -2,66046 

1999 
  

579,614 224,276 38,6939991 231,439 39,9298207 -1,05735 

2000 34,2 44,5 629,907 240,869 38,2388194 246,89 39,1946748 -0,4688 

2001 
  

680,397 259,327 38,1140716 263,036 38,6591946 0,159025 

2002 
  

729,258 282,019 38,6720475 283,741 38,9081779 0,316212 

2003 
  

783,082 297,884 38,0399498 300,783 38,4101537 0,684092 

2004 42,6 37,7 841,294 326,097 38,7613605 327,161 38,8878323 -0,29395 

2005 
  

909,298 361,005 39,701506 349,501 38,4363542 1,611793 

2006 
  

985,547 401,304 40,7189104 377,958 38,3500736 2,327844 

2007 
  

1053,161 433,209 41,1341666 412,963 39,2117634 2,451857 

2008 43,9 39,9 1087,788 402,078 36,9629009 450,948 41,4555042 -2,32794 

2009 
  

1048,06 367,661 35,0801481 484,759 46,2529817 -8,57728 

2010 
  

1048,883 383,998 36,6101844 485,467 46,2841899 -5,22747 

2011 28,7 44,6 1063,355 379,671 35,7050091 480,111 45,1505847 -3,51642 

2012 
  

1049,525 382,044 36,4016103 493,66 47,0365165 
 

Πηγή: http://www.parties-and-elections.eu/spain.html http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/spain/  
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm  

http://www.parties-and-elections.eu/spain.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/spain/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
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Η περίπτωση της Ισπανίας καταρχήν χαρακτηρίζεται από έλλειψη στοιχείων για την πε-

ρίοδο πριν το 1995. Από το 1989 μέχρι το 1993 στην κυβέρνηση ήταν οι σοσιαλιστές με 

το PSOE οι οποίοι και παρέμειναν και μετά τις εκλογές του 1993. Το 1995 το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα βρίσκεται στο 6,53% , ακολουθώντας μια πτωτική πορεία τα επόμενα 

χρόνια και μάλιστα από το 2001 και μετά μιλάμε για πλεόνασμα.  

Ήδη από τις εκλογές του 1996 στην κυβέρνηση βρίσκεται το PP όπου και παραμένει μέ-

χρι το 2004. Τα έτη διακυβέρνησης του PP χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη αύξηση 

του ΑΕΠ το οποίο μεταβάλλεται ποσοστιαία  κατά 33% τα έτη 1996-2000 και 33,5 % τα 

έτη 2000-2004. Παράλληλα το δημοσιονομικό έλλειμμα μηδενίζεται και από το 2000 

μέχρι και το 2003 μιλάμε για ένα ισχνό μεν πλεόνασμα. Γενικότερα θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι σύμφωνα με τους αριθμούς το χρονικό διάστημα 1996-2004 ήταν μια καλή 

οικονομική περίοδος για την Ισπανία.  

Το 2004 το PSOE κερδίζει ξανά την εξουσία και τη διατηρεί μέχρι το 2011. Την περίοδο 

2004-2008 το ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται με μικρότερο όμως ρυθμό από πρίν, παρ’ όλα 

αυτά αυτή τη περίοδο εμφανίζεται πλεόνασμα το οποίο μάλιστα είναι αυξανόμενο και 

μάλιστα το 2007 αγγίζει το 2,5%. Αυτή η καλή πορεία της οικονομίας θα ανακοπεί το 

2008 όπου παρουσιάζεται και πάλι δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 2,3% του ΑΕΠ το 

οποίο εκτινάσσεται το 2009 στο 8,57% του ΑΕΠ. Τα έτη που ακολουθούν και ενώ το ΑΕΠ 

περιορίζεται μειώνεται και αισθητά ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων δαπανών και το 

δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίζεται 

Γενικά παρατηρούμε ότι η οικονομία της Ισπανίας ακολουθεί μια θετική πορεία μετά το 

1995 και το αρχικό δημοσιονομικό έλλειμμα συνεχώς μειώνεται. Είναι αρκετά σημαντι-

κό όμως να παρατηρήσουμε ότι όλα τα έτη των εκλογών εμφανίζονται ελλειμματικά 

ακόμα και σε περιόδους πλεονάσματος. Το 1999 η Ισπανία υιοθετεί το ευρώ,64  επομέ-

νως ο περιορισμός των ελλειμμάτων πριν το 1999 καθώς και μετά θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οφείλεται στις πολιτικές που υποχρεωτικά έπρεπε να ακολουθηθούν για την 

επίτευξη των στόχων του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στη συνέχεια το 2009 

ήδη η οικονομική κρίση είχε κάνει την εμφάνισή της και αυτό φαίνεται και από την ε-

κτίναξη του ελλείμματος. Στη συνέχεια έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να 

                                                             
64 BBC NEWS, “E-Day: The euro is born”, BBC Online Network January 1 1999 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm
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ληφθούν σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης , μέτρα η λήψη των οποίων 

κόστισαν στο PSOE την κυβέρνηση στις εκλογές του 201165. 

Γράφημα9 : Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες- Δημόσια Έσοδα ως ποσοστό ΑΕΠ, Ισπανία, 

1995-2012 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

Γράφημα10: Αποτελέσματα Εκλογών Ισπανία 1989-2011 

Πηγή: http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/spain/   

 

 

                                                             
65 REUTERS, “Timeline: Spain’s economic crisis”, Dec 30 2011 
http://www.reuters.com/article/2011/12/30/us-spain-cuts-economy-idUSTRE7BT0RL20111230 
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Πίνακας 4: Ιταλία, Εκλογικά Αποτελέσματα, Δημόσια Έσοδα, Δημόσιες Δαπάνες, Δημοσιονομικό έλλειμμα τη περίοδο 1990-2012 

ΕΤΟΣ 

PCI / 
ΚΕΝΤΡΟ- 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ 

DC / ΚΕΝΤΡΟ- 
ΔΕΞΙΟΙ ΣΥΝΑ-

ΣΠΙΣΜΟΙ 

Gross domestic 
product at current 

market prices  
(UVGD)-Mrd EU-

RO-ITL 

Total revenue: 
general govern-

ment :- ESA 1995  
(URTG)-Mrd 

ECU/EUR 

Total revenue: 
general govern-
ment :- ESA Per-

centage of GDP at 
market prices 

Total expenditure: 
general govern-

ment :- ESA 1995 
(Mrd EUR) 

Total expenditure: 
general government 
Percentage of GDP 

at market prices 

Cash surplus/deficit 
(% of GDP) 

1990 
  

704,251 369,5467 41,2463855 471,6549 52,6430357 NA 

1991 
  

769,298 411,5515 42,3615916 521,6924 53,6985465 NA 

1992 16,1 29,7 809,601 439,2264 44,7046386 540,6445 55,027013 NA 

1993 
  

833,889 403,466 46,0087823 490,99 55,9894917 NA 

1994 34,3 46,1 882,001 394,0092 44,1828067 474,6142 53,2215672 NA 

1995 
  

952,158 387,5631 44,7791139 452,0002 52,2242003 -7,50852 

1996 45,4 43,2 1009,158 450,9021 45,204634 520,4274 52,174804 -6,57132 

1997 
  

1054,336 499,7841 47,2320789 528,647 49,9597662 -2,54008 

1998 
  

1098,081 502,7673 45,9602791 534,9618 48,903323 -2,70636 

1999 
  

1133,998 520,088 45,8632162 542,627 47,8507856 -1,40318 

2000 
  

1198,292 538,665 44,9527365 549,577 45,863366 -0,7812 

2001 43,5 45,4 1255,738 559,097 44,523387 599,118 47,7104376 -2,9194 

2002 
  

1301,873 572,214 43,9531352 613,403 47,1169615 -2,3745 

2003 
  

1341,85 596,196 44,4308943 645,124 48,0772033 -3,20535 

2004 
  

1397,728 614,439 43,9598311 664,298 47,5269765 -2,59285 

2005 
  

1436,38 623,725 43,4234128 688,251 47,9156797 -3,65516 

2006 49,8 49,7 1493,031 672,447 45,0390424 723,375 48,4500894 -2,42513 

2007 
  

1554,199 715,564 46,0406966 740,269 47,6302615 -1,41751 

2008 37,5 46,8 1575,144 723,432 45,9279943 765,537 48,6010834 -2,28652 

2009 
  

1519,695 705,924 46,4516893 788,361 51,8762646 -5,00021 

2010 
  

1551,886 714,696 46,0533828 782,016 50,3913303 -3,84887 

2011 
  

1578,497 728,836 46,1727834 786,994 49,8571743 -3,4975 

2012 
  

1565,916 746,837 47,693299 792,504 50,6096112 
 

Πηγή:http://www.parties-and-elections.eu/italy.html,http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/ . 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx  http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm  

http://www.parties-and-elections.eu/italy.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
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Μέχρι το 1994 στη κυβέρνηση της Ιταλίας βρίσκεται το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δημόσιες δαπάνες κινούνται σε επίπεδα 

υψηλότερα από αυτά των δημοσίων εσόδων , όπως προκύπτει και από τα δεδομένα 

του πίνακα, ενώ το ΑΕΠ ακολουθεί αυξητική πορεία. Μετά το 1993 και την επιχείρηση 

«Καθαρά χέρια» παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τάση περιορισμού των δημοσίων δα-

πανών. 

Το 1994 ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και ο κεντροδεξιός συνασπισμός Polo della Liberta 

κερδίζει στις εκλογές με ποσοστό 46,1% και θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τις ε-

πόμενες εκλογές του 1996. Οι δημόσιες δαπάνες συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία 

παραμένοντας πάντα σε υψηλότερα επίπεδα των δημοσίων εσόδων. Το 1995 το δη-

μοσιονομικό έλλειμμα είναι 7,5% του ΑΕΠ αλλά και αυτό παρουσιάζει περιοριστικές 

τάσεις. Το 1996 τις εκλογές κερδίζει ο συνασπισμός της ελιάς – L’Ulivo και παραμένει 

στη κυβέρνηση μέχρι το 2001.  

Την περίοδο κατά την οποία ο κεντροαριστερός συνασπισμός βρισκόταν στην εξουσία 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στο ΑΕΠ, το οποία αυξήθηκε το 

διάστημα 1996-2001 κατά 24,43%. Οι δημόσιες δαπάνες περιορίστηκαν περαιτέρω 

ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2000 φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο της εξετα-

ζόμενης περιόδου , αφού για το 2000 είναι μόλις 0,7812% του ΑΕΠ. 

Το 1999 η χώρα εισέρχεται στην ευρωζώνη και υιοθετεί το ευρώ. Τα αποτελέσματα 

των πολιτικών σύγκλισης πριν το 1999 και η επιβολή και συμμόρφωση με τους στό-

χους του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι εμφανή στην οικονομία της 

χώρας. Το 1999 το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 1,4% του ΑΕΠ  ενώ το 2000 είναι 

κάτω της μιας ποσοστιαίας μονάδας.66 

Το 2001, έτος εκλογών και ενώ η κυβέρνηση περνάει τώρα στα χέρια του κεντροδε-

ξιού συνασπισμού Casa delle Liberta, το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται σε 3% 

του ΑΕΠ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2006 το δημοσιονομικό έλλειμμα πα-

ρουσιάζει αυξομειώσεις και το 2005 (προεκλογικά) φτάνει σε ύψος 3,65% του ΑΕΠ, το 

προϊόν παραμένει όμως  αυξανόμενο. Στις εκλογές του 2006 η κεντροαριστερά με το 

συνασπισμό L’Unione κερδίζει οριακά στις εκλογές με διαφορά μόλις 0,1%. Το 2006 

                                                             
66BBC NEWS, “E-Day: The euro is born”, BBC Online Network January 1 1999  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm
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το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι στο 2,4% του ΑΕΠ για να μειωθεί το 2007 σε 1,41% 

του ΑΕΠ  και να αυξηθεί πάλι το 2008 έτος –ξανά- εκλογών σε 2.28% του ΑΕΠ. 

Μετά τις εκλογές του 2008 αναλαμβάνει ο συνασπισμός  του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. 

Οι δημόσιες δαπάνες αυτή τη φορά αυξάνονται ενώ για το 2009 το δημοσιονομικό 

έλλειμμα είναι στο 5% του ΑΕΠ.  Μετά το 2009 βλέπουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα 

να υποχωρεί και πάλι, δείγμα ότι έγινε προσπάθεια περιορισμού του με την επιβολή 

μέτρων λιτότητας . Η λήψη των αυστηρών μέτρων λιτότητας οδηγούν στην παραίτηση 

τον Μπερλουσκόνι και την κυβέρνηση αναλαμβάνει κυβέρνηση τεχνοκρατών με στό-

χο την έξοδο της χώρας από την κρίση.67 68 69 

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η οικονομία της Ιταλίας παρόλο που εμφανί-

ζεται ελλειμματική, το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν φτάνει τα υψηλά επίπεδα των 

υπολοίπων τριών χωρών που εξετάσαμε. Επίσης είναι η χώρα με τις περισσότερες ε-

ναλλαγές κυβερνήσεων. 

Γράφημα11 : Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες- Δημόσια Έσοδα ως ποσοστό ΑΕΠ, Ιταλία, 

1990-2012 

 

                                                             
67 Andrew Davis,” Berlusconi Resigns as Monti Prepares N ew Italian Government”, Bloomberg, Nov 
13 2011 
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-12/berlusconi-resigns-as-monti-prepares-new-
italian-government.html 
68Anthony Faiola, “Mario Monti named Italy’s interim prime minister after Silvio Berlusconi re-
signs”,The Washington Post, Nov 13 2011  
 http://articles.washingtonpost.com/2011-11-13/world/35283696_1_mario-monti-president-
giorgio-napolitano-silvio-berlusconi 
69The Telegraph, “Eurozone debt crisis: timeline” Aug. 04 2011 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8682034/Eurozone-debt-crisis-timeline.html  
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Γράφημα12: Αποτελέσματα Εκλογών Ιταλία, 1987- 2013 
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3.2 Συμπεράσματα- Παρατηρήσεις 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

Όλες οι χώρες πλην της Ισπανίας εμφανίζονται ελλειμματικές. Η Ισπανία είναι η μο-

ναδική χώρα η οποία επιδεικνύει πλεόνασμα τις περιόδους 2001-2004 και 2005-2007. 

Τα μεγαλύτερα  ελλείμματα τα εμφανίζει η Ελλάδα και ακολουθεί η Πορτογαλία. Η 

Ιταλία αν και ελλειμματική παρουσιάζει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που κινείται σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα αφού το έλλειμμά της δεν ξεπερνά το 3,6% του ΑΕΠ το διά-

στημα 1997-2008. 

Πλην των ελλειμμάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακύμανση του ΑΕΠ ως δείκτη 

ευρωστίας της οικονομίας και «καλού οικονομικού κλίματος». Η μεταβολή στο προϊόν 

δεν είναι ανεξάρτητη της πολιτικής καθώς μια κυβέρνηση μπορεί να την επηρεάζει με 

τη λήψη διάφορων μέτρων, ευνοϊκότερη νομοθεσία, κατάργηση φόρων , κίνητρα ό-

σον αφορά τη παραγωγικότητα κ.α. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στο ΑΕΠ ε-

πετεύχθη  υπό δεξιά-κεντροδεξιά κυβέρνηση σε Ελλάδα (1990-1993 μτβ  60,75%), Ι-

σπανία (1996-2004 μτβ. 43,7%) Πορτογαλία (1991-1995 μτβ. 37,78 %) ενώ στην Ιταλία 

υπό τον κεντροαριστερό συνασπισμό L’Ulivo (1996-2001 μτβ.24,43%). Παρ’ όλα αυτά 

στην Ελλάδα το μεγαλύτερο διάστημα στην κυβέρνηση το κατείχε το ΠΑΣΟΚ, στην 

Πορτογαλία το PS στην Ιταλία η κεντροδεξιά με τους χριστιανοδημοκράτες ενώ μόνο 

στην Ισπανία παρατηρείται μια ισορροπία καθώς οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται μετά 

από δυο συνεχόμενες θητείες της κάθε μιας. 

Σε κάθε περίπτωση μετά από εναλλαγή στην κυβέρνηση ακολουθείται κάποια διορ-

θωτική πολιτική βραχυχρόνια η οποία στα τέλη της κυβερνητικής θητείας καταλήγει 

σε αύξηση του ελλείμματος πριν την επόμενη εναλλαγή στην κυβέρνηση. 

Στην Ελλάδα κάθε έτος εκλογών «συνεπάγεται» και μια ταυτόχρονη αύξηση του ελ-

λείμματος. Η Ισπανία παρόλο που παρουσιάζει πλεόνασμα σε κάθε εκλογές εμφανίζει 

δημοσιονομικό έλλειμμα. Στην Ιταλία σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μετά το 1996 έ-

χουμε αύξηση των δημοσίων δαπανών, ενώ κατά τις εναλλαγές στην κυβέρνηση πα-

ρατηρείται αύξηση του ελλείμματος το έτος των εκλογών ή το έτος που προηγείται 

των εκλογών. Στη Πορτογαλία όμως παρατηρείται το όμως και μια διαφορετική συ-
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σχέτιση, όχι με το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά με τη μεταβολή στο ΑΕΠ αφού η 

μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ ακολουθείται από αλλαγή στην κυβέρνηση. 

Παρόλα αυτά όμως σε κάθε έτος που προηγείται του έτους των εκλογών υπάρχει και 

πάλι αύξηση στο δημοσιονομικό έλλειμμα. 

Έτος ορόσημο για Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία αποτελεί το 1999, με  την υιοθέτηση 

του ευρώ, αντίστοιχα για την Ελλάδα το 2001. Τα έτη πριν την ένταξη στο ευρώ οι χώ-

ρες έπρεπε να επιτύχουν τα κριτήρια σύγκλισης όπως αυτά προβλεπόταν από τη Συν-

θήκη Maastricht ενώ μετά την ένταξή τους στην ευρωζώνη και την αποδοχή του ευρώ 

ως νέο ενιαίο νόμισμα έπρεπε να συμμορφωθούν με τα κριτήρια που όριζε το Σύμ-

φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.70 71 

 Αυτό άμεσα συνεπάγεται ότι ανεξαρτήτως κυβέρνησης η οικονομική πολιτική που 

έπρεπε να ακολουθηθεί ήταν συγκεκριμένη. Γενικότερα όμως παρατηρείται μια στα-

θερότητα όσον αφορά τις κυβερνήσεις κατά το διάστημα ένταξης στην ευρωζώνη κ 

αμέσως μετά την ένταξη. Έτσι στην Ισπανία από 1996-2004 κυβέρνηση ήταν το Λαϊκό 

Κόμμα(PP), στην Ελλάδα το διάστημα 1997-2004 το ΠΑΣΟΚ, στη Πορτογαλία το Σοσια-

λιστικό Κόμμα(PS) τη περίοδο 1995-2002 και τέλος στην Ιταλία ο συνασπισμός της Ε-

λιάς από το 1996 εως το 2001. Εκτός της Ισπανίας  σε όλες τις περιπτώσεις στη κυβέρ-

νηση βρισκόταν η κεντροαριστερά. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική σταθε-

ρότητα κατά την χρονική εκείνη περίοδο αποτελούσε εγγύηση της επίτευξης των στό-

χων και με γνώμονα αυτό κινήθηκαν οι ψηφοφόροι. 

Δεύτερο ορόσημο ήταν το 2009, το έτος των ελλειμμάτων όπως θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε, μιας και που σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε μια εκτίναξη του ελ-

λείμματος ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ουσιαστικά καμία κυβέρνηση δε 

βγήκε αλώβητη, ως αποτέλεσμα των αυστηρών μέτρων λιτότητας που έπρεπε να 

ληφθούν. Σε Ελλάδα και Ιταλία το 2011 είχαμε κυβερνήσεις τεχνοκρατών ύστερα από 

παραίτηση των εν ενεργεία κυβερνήσεων. Ενώ σε  Ισπανία και Πορτογαλία το 2011 

έγιναν εκλογές όπου και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμμα-

τος καταποντίστηκαν. Στην Ελλάδα το 2009 σήμανε και το τέλος του δικομματισμού 

καθώς στις εκλογές που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα συγκέντρωσαν ιστορι-

                                                             
70 «Πρωτόκολλο σχετικά με τα Κριτήρια Σύγκλισης που αναφέρονται στο αρ.109Ι της Συνθήκης Ί-
δρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», Συνθήκη Μάαστριχτ. EEC191/29.7.1992 
71 «Ψήφισμα Ευρωπαίκού Συμβουλίου για την Σταθερότητα και την Ανάπτυξη», Άμστερνταμ 
17.6.1997, EEC236 / 2.8.1997 
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κά χαμηλά ποσοστά. (ΝΔ 18,9%, ΠΑΣΟΚ 13,2%)72 . Ομοίως στην Ιταλία μιλάμε για 

πτώση των πόλων για τα  εμφανώς πολύ χαμηλά ποσοστά που συγκέντρωσαν οι δύο 

κυριότεροι κομματικοί συνασπισμοί( Coalizione del Centrodestra 29,54%, Italia Bene 

Comune 29,18%) 73 .Πράγμα που μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι η οικονομία 

είχε ισχυρό και αδιαμφισβήτητο αντίκτυπο στην πολιτική ζωή. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει αδιαμφισβήτητη συσχέτιση μεταξύ των εκλο-

γικών αναμετρήσεων και της κατάστασης στην οικονομία. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 

για την ύπαρξη κυκλικής συμπεριφοράς, η αύξηση των δημοσίων δαπανών και του 

ελλείμματος τα εκλογικά έτη στην Ελλάδα σηματοδοτούν την ύπαρξη ενός εκλογικού 

οικονομικού κύκλου  όπως αυτός περιγράφεται από τα Vote maximizing models, έτσι 

τα κόμματα ενδιαφέρονται απλά για την επικράτησή τους στις εκλογές και την αύξηση 

των ψηφοφόρων και για να το επιτύχουν αυτό το κάνουν με τη χρήση παροχών και εις 

βάρος της οικονομίας, κατάσταση που ευνοείται και από την ύπαρξη πελατειακών 

σχέσεων. Αντίστοιχη περίπτωση αυτή της Ιταλίας όπου και εκεί οι Δημόσιες Δαπάνες 

αυξάνονται τα εκλογικά έτη πράγμα που σηματοδοτεί την ύπαρξη εκλογικού - οικο-

νομικού κύκλου της μορφής των Vote maximizing models. Όσον αφορά την Ισπανία 

παρατηρούμε ότι ενώ από τη διακύμανση του ελλείμματος δυσκολευόμαστε να βγά-

λουμε κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα, από τη πορεία όμως των δημοσίων δαπανών 

παρατηρούμε το εξής, τα έτη διακυβέρνησης του Λαϊκού κόμματος οι δαπάνες είναι 

συγκρατημένες και ακολουθούν πτωτική πορεία, μέχρι το 2004 όπου την εξουσία 

παίρνουν οι σοσιαλιστές και οι δημόσιες δαπάνες  αρχίζουν να αυξάνονται καθ’ όλη 

τη περίοδο διακυβέρνησης, ένδειξη για την δημιουργία εκλογικού- οικονομικού κύ-

κλου ανάλογου με των partisan models. Τέλος η περίπτωση της Πορτογαλίας όπου η 

συσχέτιση με το ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική και ίσως μας οδηγεί τελικά στο συ-

μπέρασμα ότι ο εκλογικός οικονομικός κύκλος- που ίσως υπάρχει- είναι της μορφής 

των Vote-Cum-Partisan models καθώς οι ψηφοφόροι φαίνεται να αξιολογούν τις συν-

θήκες που υπάρχουν στην οικονομία και να ψηφίζουν αντίστοιχα, γνωρίζοντας το αυ-

τό οι κυβερνήσεις δημιουργούν τον εκλογικό οικονομικό κύκλο. 

                                                             
72 Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Greece 
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/ 
73 Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Italy 
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/   

http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/
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Για τη λήψη ασφαλών συμπερασμάτων όμως για την ύπαρξη ή μη εκλογικού οικονο-

μικού κύκλου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιους σημαντικούς περιοριστι-

κούς παράγοντες: α) ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι σχετικά περιορισμένος και 

αυτό λόγω της έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων. β) λόγω των «εξωτερικών 

παραγόντων». Εξωτερικός παράγοντας θεωρείται η ένταξη στην Ευρωζώνη και το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς αφενός πλέον στερούνται βασικά ερ-

γαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής από τις κυβερνήσεις, αφού πλέον η νομισματι-

κή πολιτική ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά αφετέρου λόγω της 

υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τα κριτήρια σύγκλισης. Οπότε ανεξαρτήτως του κόμ-

ματος εξουσίας υπήρχαν πολιτικές που έπρεπε να ακολουθηθούν. 

Η περαιτέρω έρευνα όμως του θέματος με τη χρήση χρονολογικών σειρών και άλλων 

δεικτών, όπως τα ισοζύγια πληρωμών, του εθνικού εισοδήματος, των προεξοφλητι-

κών επιτοκίων, του ποσοστού ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπερά-

σματα. Προτείνεται επίσης η κατάρτιση και η εκτίμηση οικονομετρικού υποδείγματος 

για την εύρεση τυχόν αλληλεξάρτησης. 



 

69 

Αναφορές- Βιβλιογραφία 
 

Βιβλία 

Σωτηρόπουλος Α. Δημήτρης ,(2007), “ Κράτος &Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Νότια 

Ευρώπη: Ελλάδα-Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία”, Ποταμός, Αθήνα,σ.σ.88-89 

Frey S. Bruno , (1997), “Political Business Cycles”, The International Library of Critical 

Writings in Economics, Introduction  

Hanley David (16 June 1998), “Christian Democracy in Europe”, Continuum Interna-

tional Publishing Group 

Busky F. Donald (2002) “Communism in History and Theory: The European Experience” 

Greenwood Publishing Group.  

Schneider Friedrich and Frey S. Bruno (1988), “Politico-economic Models of Macroeco-

nomic Policy: A Review of the Empirical Evidence”, in Thomas D. Willet (ed), Political 

Business Cycles. The Political Economy of Money, Inflation and Unemployment, Chap-

ter 9, Durham and London: Duke University Press 

Dorussen Han and Taylor Michael,(2002) , “Economic Voting”, Routledge /ECPR Studies 

in European Political Science 

Puhle Hans-Jurgen, “Mobilizers and Late Modernizers, Socialist Parties in the New 

Southern Europe”, in P. Nikiforos Diamandouros and Richard Gunther, “Parties, Poli-

tics, and Democracy in the New Southern Europe”, (2001),The Johns Hopkins Universi-

ty Press, Baltimore and London 

Newell James (2010),” The Politics of Italy: Governance in a Normal Country”, Cam-

bridge University Press 

Magone M. Jose (2004),” Contemporary Spanish Politics”, Routledge, London and New 

York 

Magone M. Jose (2003)The Politics of Southern Europe, Integration into the European 

Union, Praeger, Westport Connecticut London 



 

70 

Spourdalakis Michalis & Tassis Chrisanthos,” Party Change in Greece and the Vanguard 

Role of PASOK”, in Anna Bosco and Leonardo Morlino(2007), “Party Change in South-

ern Europe”, Routledge, London and New York 

Cotta Maurizio; Verzichelli Luca (12 May 2007),” Political Institutions of Italy” ,Oxford 

University Press 

Duch M. Raymond, Stevenson T. Randolf, 2008 “The Economic Vote, How Political and 

Economic Institutions Condition Election Results”, Cambridge University Press  

Leonardi Robert, Fedele Marcelo, Nanetti Raffaella (2003), “ Italy: Politics and Policy, 

Vol 2”, Ashgate Publishing Ltd 

Pappas S. Takis, Dinas Elias, “From Opposition to Power: Greek Conservatism Rein-

vented, in Anna Bosco and Leonardo Morlino”(2007), Party Change in Southern Eu-

rope, Routlede, London and New York 

Pappas S. Takis, “In Search of the Centre, Conservative Parties, Electoral Competition, 

and Political Legitimacy in Southern Europe’s New Democracies”, in P. Nikiforos Dia-

mandouros and Richard Gunther,” Parties, Politics, and Democracy in the New South-

ern Europe”,(2001), The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 

Λαμπρινίδης I. Ματθαίος, (1984), “Η Θεωρία του Εκλογικού-Οικονομικού Κύκλου: Πα-

ρουσίαση και Κριτική”, περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ, Ιανουάριος-Μάρτιος 1984,  

Alesina Alberto and Roubini Nouriel (1992), “Political Cycles in OECD Economies” Re-

view of Economic Studies, 59,  

Frey S. Bruno and Schneider Friedrich (1978), “An Empirical Study of Politico-Economic 

Interaction in the United States”, Review of Economics and Statistics, LX 

Vampa Davide, (2011), Political and Organizational Reforms on the Italian Left, RE-

NEWAL a Journal of Social Democracy, Vol 19 No 2011 

Hibbs A. Douglas (1977) “Political Parties and Macroeconomic Policy” American Politi-

cal Science Review, 71 (4) 

Kirchgaessner Gebhart (1984), “On the Theory of Optimal Government Behaviour”, 

Journal of Economic Dynamics and Control, 8,  



 

71 

Morlino Leonardo, (1995), “Consolidation and Party Government in Southern Europe”, 

International Political Science Review (1995), Vol 16, No2, pp.  149 

Conti Nicolo, Cotta Maurizio & Tavares de Almeida Pedro,“ Southern Europe: a Distinc-

tive and More Pro-European Region in the EU? “, South European Society and Politics, 

Vol 15, No1, March 2010, pp. 131-132 

Takis S. Pappas,(2003) 'The transformation of the Greek party system since 1951', 

West European Politics, 26: 2 

Portugal Country Study Guide, Volume 1Strategic Information and Developments, 

(2013) International Business Publications, USA 

Nordhaus D. William, (1975),“ The Political Business Cycle”, Review of Economic Stud-

ies, XLII (2) 

Άλλες Πηγές 

 «Πρωτόκολλο σχετικά με τα Κριτήρια Σύγκλισης που αναφέρονται στο αρ.109Ι της 

Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», Συνθήκη Μάαστριχτ. 

EEC191/29.7.1992 

 «Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Σταθερότητα και την Ανάπτυξη», Άμ-

στερνταμ 17.6.1997, EEC236 / 2.8.1997 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

Νέα Δημοκρατία,” Η Ιστορία μας” 

Διαθέσιμο : 

http://www.nd.gr/web/guest/our-history  

Νέα Δημοκρατία, “Ποιοι Είμαστε” 

Διαθέσιμο : 

http://www.nd.gr/web/guest/who-we-are  

ΠΑΣΟΚ, “Ιδρυτική Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Στόχων, 3 Σεπτέμβρη 1974,”  

http://www.nd.gr/web/guest/our-history
http://www.nd.gr/web/guest/who-we-are


 

72 

Διαθέσιμο: 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f

=1658&rf=736053275&m=6664&rm=23729106&l=2 

 Ιn.gr,”Καθαρή νίκη Γ. Παπανδρέου στις εκλογές για την προεδρία του ΠΑ-

ΣΟΚ”11/7/2007 Διαθέσιμο:  

http://news.in.gr/greece/article/?aid=848113  

 Παπανδρέου(2007), “Η Κυβέρνηση που Σχεδιάζω,” άρθρο της Κυριακάτικης Ελευθε-

ροτυπίας, 

Διαθέσιμο: 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f

=1360&rf=1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2  

Καταστατικό ΠΑΣΟΚ, 

Διαθέσιμο: 

 http://www.pasok.gr/media/k2/attachments/katastatiko.pdf  

Portugal, Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Elections 2005   

Available: 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_05.htm  

Portugal, Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Elections 2009   

Available: 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.htm 

Portugal, Assembleia da Republica (Assembly of the Republic), Last Elections 

Available: 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2257_E.htm 

PSOE, Programma Electoral y Resoluciones Politicas, 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1658&rf=736053275&m=6664&rm=23729106&l=2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1658&rf=736053275&m=6664&rm=23729106&l=2
http://news.in.gr/greece/article/?aid=848113
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1360&rf=1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1360&rf=1307380017&m=9522&rm=8761739&l=2
http://www.pasok.gr/media/k2/attachments/katastatiko.pdf
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_05.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2257_09.htm
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2257_E.htm


 

73 

Available: 

www.psoe.es  

PSOE, Historia del PSOE  

Available: 

www.psoe.es  

Eric Solsten and Sandra W. Meditz,” Spain: A Country Study” Washington: GPO for the 

Library of Congress, 1988 

Available: 

http://countrystudies.us/spain/  

Davide Vampa, “Political and Organisational Reforms on the Italian Left,”,  RENEWAL,  

a journey of social democracy 

 Available: 

http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-organisational-reforms-on-the-

italian-left/ 

Charlemagne, “All roads lead to Monti? “, Economist, Nov 3 2013  

Available: 

http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/11/italian-politics 

 Lizzy Davies, “Silvio Berlusconi calls for fresh Italian elections ‘as soon as possible’”, 

The Guardian, Sept.29 2013, 

Available: 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-

elections-soon-as-possible  

Euronews, “Italian elections 2013”, Febr. 26 2013 

Available: 

http://www.psoe.es/
http://www.psoe.es/
http://countrystudies.us/spain/
http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-organisational-reforms-on-the-italian-left/
http://www.renewal.org.uk/articles/political-and-organisational-reforms-on-the-italian-left/
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/11/italian-politics
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-elections-soon-as-possible
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/29/silvio-berlusconi-calls-italian-elections-soon-as-possible


 

74 

http://www.euronews.com/tag/italian-elections-2013/ 

Άρης Χατζηγεωργιου, “O Τιτανικός της Ολυμπιάδας”, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 13 Μαρτίου 

2010 

 Διαθέσιμο: 

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=140838  

Κρατικός Προϋπολογισμός 2005, Εισηγητική Έκθεση, Κεφάλαιο 3 

 Διαθέσιμο: 

 http://www.minfin.gr/budget/2005/eis/5.pdf  

Nick Malkoutzis, “How the 2004 Olympics Triggered Greece’s Decline”, Bloomberg 

Businessweek, August 2 2012 

Available: 

http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-

triggered-greeces-decline 

Bloomberg News, “Europe Crisis Timeline: Maastricht to Papandreou”  Nov 7 2011 

Available: 

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-07/europe-timeline-maastricht-to-

papandreou.html  

 BBC News, “Timeline: the Unfolding Eurozone crisis”, BBC, June 13 2012   

Available: 

http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580 

 News Wires, “Portugal enters bailout talks with EU and IMF”, FRANCE24,April 18 2011, 

 Available: 

http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-

begins-EU-IMF-Socrates  

http://www.euronews.com/tag/italian-elections-2013/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=140838
http://www.minfin.gr/budget/2005/eis/5.pdf
http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline
http://www.businessweek.com/articles/2012-08-02/how-the-2004-olympics-triggered-greeces-decline
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-07/europe-timeline-maastricht-to-papandreou.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-07/europe-timeline-maastricht-to-papandreou.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580
http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-begins-EU-IMF-Socrates
http://www.france24.com/en/20110418-crucial-phase-portugal-bailout-negotiations-begins-EU-IMF-Socrates


 

75 

BBC NEWS, “E-Day: The euro is born”, BBC Online Network January 1 1999  

Available: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm 

REUTERS, “Timeline: Spain’s economic crisis”, Dec 30 2011,  

Available: 

http://www.reuters.com/article/2011/12/30/us-spain-cuts-economy-

idUSTRE7BT0RL20111230 

Andrew Davis,” Berlusconi Resigns as Monti Prepares New Italian Government”, 

Bloomberg, Nov 13 2011 

Available: 

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-12/berlusconi-resigns-as-monti-prepares-

new-italian-government.html  

Anthony Faiola, “Mario Monti named Italy’s interim prime minister after Silvio Ber-

lusconi resigns ”,The Washington Post, Nov 13 2011  

Available: 

 http://articles.washingtonpost.com/2011-11-13/world/35283696_1_mario-monti-

president-giorgio-napolitano-silvio-berlusconi  

 The Telegraph, “Eurozone debt crisis: timeline” Aug. 04 2011 

Available: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8682034/Eurozone-debt-crisis-

timeline.html 

Βάσεις Δεδομένων 

ΕΛΛΑΔΑ 

Wolfram Nordsieck, “Parties and Elections in Europe” 2013 

Available: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/the_launch_of_emu/euro_latest/245679.stm
http://www.reuters.com/article/2011/12/30/us-spain-cuts-economy-idUSTRE7BT0RL20111230
http://www.reuters.com/article/2011/12/30/us-spain-cuts-economy-idUSTRE7BT0RL20111230
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-12/berlusconi-resigns-as-monti-prepares-new-italian-government.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-12/berlusconi-resigns-as-monti-prepares-new-italian-government.html
http://articles.washingtonpost.com/2011-11-13/world/35283696_1_mario-monti-president-giorgio-napolitano-silvio-berlusconi
http://articles.washingtonpost.com/2011-11-13/world/35283696_1_mario-monti-president-giorgio-napolitano-silvio-berlusconi
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8682034/Eurozone-debt-crisis-timeline.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8682034/Eurozone-debt-crisis-timeline.html


 

76 

http://www.parties-and-elections.eu/greece.html    

Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Greece  

Available: 

 http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/   

THE WORLD BANK DATABANK,  

Available: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx   

 EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS, AMECO  

Available: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Wolfram Nordsieck, “Parties and Elections in Europe” 2013 

Available: 

http://www.parties-and-elections.eu/portugal.html 

Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Portugal  

Available: 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/    

THE WORLD BANK DATABANK  

Available: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx      

EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS, AMECO  

Available: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm   

http://www.parties-and-elections.eu/greece.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/greece/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://www.parties-and-elections.eu/portugal.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm


 

77 

ΙΣΠΑΝΙΑ   

Wolfram Nordsieck, “Parties and Elections in Europe” 2013  

Available: 

http://www.parties-and-elections.eu/spain.html 

Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Spain 

Available: 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/spain/  

THE WORLD BANK DATABANK  

Available: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 

EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS, AMECO  

Available: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

ΙΤΑΛΙΑ 

Wolfram Nordsieck, “Parties and Elections in Europe” 2013   

Available: 

http://www.parties-and-elections.eu/italy.html, 

Norwegian Social Science Data Services, European Election Database, Italy 

Available: 

 http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/ . 

THE WORLD BANK DATABANK 

Available: 

 http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 

http://www.parties-and-elections.eu/spain.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/spain/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm
http://www.parties-and-elections.eu/italy.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/italy/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx


 

78 

 EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS, AMECO 

Available: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm

