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ΣΥΝΟΨΗ
 

Σήμερα το lobbying είναι μια καλά εδραιωμένη και αναπτυσσόμενη 
δραστηριότητα τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Παράλληλα, η παρουσία 
του εξαπλώνεται επίσης πολύ γρήγορα στις αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες (για 
παράδειγμα Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική) και σε νέους 
κανονιστικούς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Πρόκειται για 
ένα φαινόμενο αρκετά έντονο καθώς οι νομοθέτες συχνά ξεπερνιούνται σε αριθμό από 
τους επαγγελματίες lobbyists και τα επιχειρηματικά lobby ξεπερνούν τα μη-
κυβερνητικά lobby. Όμως η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο είναι γκρίζα 
καθώς εκεί παρεμβάλλονται εργατικά συνδικάτα, βιομηχανικές ενώσεις και άλλες 
ομάδες. 
 
 Η παρούσα μελέτη βασιζόμενη πάνω στην λειτουργία του lobbying ως ενός 
στρατηγικού εργαλείου αναγνώρισης, ελέγχου και επιρροής του πολιτικού και 
νομοθετικού περιβάλλοντος, επιδιώκει να το σχηματοποιήσει μέσω των λειτουργιών 
και των τεχνικών του αλλά και του τρόπου που οργανώνεται κάθε φορά. Ταυτόχρονα, 
γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής των απόψεων γύρω από τον ορισμό του lobbying 
καθώς και των λειτουργιών του. Η σημαντικότητα του επιχειρηματικού lobbying τόσο 
σε επίπεδο αριθμών όσο και σε επίπεδο επηρεασμού των πολιτικών αποφάσεων έχει 
διαπιστωθεί και καταγραφεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη έχει 
ξεχωρίσει και κατατάξει τη σχετική με το επιχειρηματικό lobbying βιβλιογραφία σε 
τέσσερις ενότητες. H πρώτη ενότητα αφορά τις μορφές οργάνωσης του lobbying, η 
δεύτερη τις τεχνικές του, η τρίτη αφορά τη παρουσία του lobbying στα πλαίσια της 
Ε.Ε. και η τέταρτη ενότητα τη σχέση του με τον προστατευτισμό στο εμπόριο. 
 
 Η επιλογή εφαρμογής lobbying για μία επιχείρηση σχετίζεται τόσο με 
εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος της και ο κλάδος στον οποίον 
δραστηριοποιείται, αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν το 
θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να 
αποφασίσουν αν θα εμπλακούν αυτόνομα σε lobbying ή μέσω του συνεταιρισμού που 
εντάσσονται, ενώ υπάρχει και η επιλογή του ανεξάρτητου εμπορικού συμβούλου. Και 
αυτές οι επιλογές σχετίζονται με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Στα 
πλαίσια του ελληνικού πολιτικού περιβάλλοντος φαίνεται ότι το lobbying βρίσκεται 
ακόμα σε εμβρυακό στάδιο καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε σχετική νομοθετική 
ρύθμιση ενώ ο τρόπος που εξασκείται παραπέμπει στη διαφθορά και στις πελατειακές 
σχέσεις ανάμεσα σε πολιτικούς και οικονομικά συμφέροντα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με την υιοθέτηση του lobbying ως ενός 
εργαλείου στρατηγικής από την μεριά των επιχειρήσεων. Σκοπός της εργασίας δεν 
είναι να παρουσιάσει τον λεπτομερή και καθημερινό τρόπο δουλειάς και εργασιών του 
lobbying, μια και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο τόσο λόγω της ποικιλίας των εργασιών 
που μπορεί να εμπλακεί ένας lobbyists, όσο και λόγω των διαφορετικών πολιτικών και 
νομοθετικών συστημάτων που υπαγορεύουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης 
κάθε φορά. Αντίθετα, η παρούσα εργασία βασιζόμενη πάνω στην λειτουργία του 
lobbying ως ενός στρατηγικού εργαλείου αναγνώρισης, ελέγχου και επιρροής του 
πολιτικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, επιδιώκει να το σχηματοποιήσει μέσω των 
λειτουργιών και των τεχνικών του αλλά και του τρόπου που οργανώνεται κάθε φορά. 
Η εργασία στοχεύει επίσης στο να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί γύρω 
από το ελληνικό lobbying, εννοώντας το lobbying στην Ελλάδα και στο ελληνικό 
πολιτικό σύστημα και όχι το lobbying των ομογενών που εξασκείται στις χώρες 
διαμονής τους καθώς αυτό υπόκειται φυσικά στα αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια των 
χωρών διαμονής τους. Από την άποψη αυτή, το θέμα αποκτάει μια ιδιαίτερη 
σημαντικότητα καθώς το φαινόμενο του lobbying δεν φαίνεται να έχει ερευνηθεί 
πλήρως στην ελληνική πραγματικότητα. 
 
 Από την άλλη μεριά, το ίδιο το φαινόμενο του lobbying είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς σχετίζεται τόσο με την πολιτική όσο και με τη στρατηγική και κατά 
κάποιους μάλιστα (AccountAbility, 2005), ίσως και να αποτελεί το δεύτερο 
παλαιότερο επάγγελμα στον πλανήτη. Παρόλο που το πλήθος των ερευνών 
προέρχονται από τον χώρο των πολιτικών επιστημών αυτό δεν μειώνει τη σημασία 
του σαν ένα εργαλείο στρατηγικής. Ήδη ο όρος «πολιτικές στρατηγικές», που 
εμφανίζεται πλέον πολύ συχνά στη σχετική βιβλιογραφία υποδηλώνει τη σχέση των 
δύο εννοιών τόσο σε επίπεδο αλληλεξάρτησης όσο και σαν συνδετικού κρίκου με το 
lobbying.  
 

Από την μεριά της πολιτικής, το lobbying θεωρείται ότι αποτελεί πλέον ένα 
αποφασιστικό κριτήριο για την λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Koeppl (2001), οι 
πολιτικές αποφάσεις βασίζονται σε πληροφορίες από την κοινωνία για την αποφυγή 
αντιδράσεων από τις ομάδες συμφερόντων, ενώ το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να 
ενσωματώσει όσα περισσότερα συμφέροντα-πληροφορίες μπορεί με ακρίβεια για την 
λήψη αποφάσεων. Η πληροφορία εδώ σημαίνει υπάρχοντες κανονισμοί, συμφέροντα 
ομάδων, τεχνολογικές εξελίξεις κ.α. χωρίς τις οποίες, όπως υποστηρίζει ο Koeppl, οι 
πολιτικοί δεν είναι σε θέση να πετύχουν τον κύριο στόχο τους, δηλαδή να πάρουν 
αποφάσεις.  

 
Ορισμένοι ερευνητές των πολιτικών επιστημών, όπως αναφέρει το «The 

American Political Dictionary» (2002), προτείνουν ότι υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα 
αλληλεπίδρασης των ομάδων συμφερόντων με το κράτος. Το νέο-συλλογικό και το 
πλουραλιστικό. Σύμφωνα με το νέο-συλλογικό μοντέλο, το οποίο συναντιέται πιο 
κοντά στη Σουηδία, Αυστρία και Ελβετία, οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη 
λειτουργική αντιπροσώπευση των οργανωμένων συμφερόντων είναι ένας σχετικά 
μικρός αριθμός συνεταιρισμών-ομπρέλα. Τέτοιοι οργανισμοί αναγνωρίζονται και 
εξουσιοδοτούνται από το κράτος να παίξουν έναν ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
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της πολιτικής μέσω αντιπροσώπων ή συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές. 
Σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις λαμβάνονται μόνο ύστερα από συμβούλευση με 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα όπως εργαζόμενοι, εργοδότες, αγρότες. Αντίθετα, 
σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο οι ομάδες συμφερόντων είναι αριθμητικά 
περισσότερες, οργανωμένες γύρω από μια ποικιλία πολιτικών αντιπαραθέσεων και  
περισσότερο αυτόνομες. Η πιο κοντινή εκδήλωση αυτού του μοντέλου εμφανίζεται 
στις Η.Π.Α., όπου οι ομάδες δημιουργούνται και αναμειγνύονται στην πολιτική με 
δική τους πρωτοβουλία και όχι εξ’ ονόματος του κράτους. Επίσης έχουν περισσότερη 
ελευθέρια για το ποιες πολιτικές μάχες να δώσουν και σε ποια πολιτική αρένα.    

 
 Ο όρος «πλουραλισμός» εμφανίστηκε στις πολιτικές επιστήμες στις αρχές του 

20ου αιώνα και αναφέρεται σε θεωρίες που υποστηρίζουν πολύ έντονα τη 
σημαντικότητα των ενώσεων ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε σχέση με το κράτος. 
Τονίζει το ρόλο που παίζουν στη πολιτική οι ενώσεις, οι οργανισμοί και οι ομάδες που 
είναι σχετικά ανεξάρτητες από το κράτος αλλά και μεταξύ τους. Η ποικιλία τέτοιων 
ανεξάρτητων ενώσεων θεωρείται όχι μόνο σαν ένα υπαρκτό γεγονός (τουλάχιστον 
στις δημοκρατικές κοινωνίες), αλλά και επίσης επιθυμητό. Αντίποδας σε αυτή τη 
μορφή αντιπροσώπευσης βρίσκεται το συνολικό συμφέρον της κοινωνίας, το οποίο 
εκδηλώνεται μέσω της πλειοψηφίας και αποτελεί τον στόχο των πολιτικών χειρισμών. 
Η πολιτική διάσταση του lobbying συνδέεται κύρια με τον πλουραλισμό και σύμφωνα 
με τον Biedermann (2004), σε μια ουσιαστικά πλουραλιστική δημοκρατία το συνολικό 
συμφέρον της κοινωνίας αποτελείται από ένα πλήθος από συγκεκριμένα και ενίοτε 
αντιπαραβαλλόμενα και ανταγωνιστικά μεταξύ τους συμφέροντα τα οποία βρίσκονται 
σε μία διαρκή εξέλιξη και  η εκπροσώπευση των οποίων είναι μια ζωτική λειτουργία 
για την λήψη αποφάσεων.  

 
Δανειζόμενοι από τους Hitt, Ireland και Hoskisson (2005), η στρατηγική 

ορίζεται σαν μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια δράσεων που 
εκμεταλλεύονται τις ουσιαστικές ικανότητες μιας επιχείρησης μέσα σε ένα 
εναλλασσόμενο περιβάλλον, για να τις προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Βάση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε στρατηγικής αποτελεί η ανάγνωση και η 
ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η 
κατανόηση των οποίων είναι βασική για την διαπίστωση της θέσης της στο παρόν και 
στο μέλλον. Είναι ήδη αποδεκτό πως μία από τις πλευρές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος αποτελεί και το πολιτικό / νομοθετικό περιβάλλον που ορίζεται σαν το 
χώρο όπου οι επιχειρήσεις και οι ομάδες συμφερόντων ανταγωνίζονται για την 
προσοχή αλλά και για την πρόσβαση στα νομοθετικά σώματα με σκοπό να τα 
επηρεάσουν προς όφελος τους. Μερικές από τις πτυχές του πολιτικού / νομοθετικού 
περιβάλλοντος είναι οι προσπάθειες ρύθμισης της αγοράς από το κράτος , αλλά και η 
απελευθέρωση των αγορών, ποιοι κλάδοι θα επιλεγούν για απελευθέρωση, αλλαγές 
στη φορολογία των επιχειρήσεων, ειδικοί δασμοί, νόμοι για την προστασία του 
περιβάλλοντος, νόμοι για την απασχόληση, κανονισμοί για τις εισαγωγές – εξαγωγές 
και οτιδήποτε άλλο σε αυτό το πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία και 
τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Οι συνεχείς μεταβολές αυτού του περιβάλλοντος 
επηρεάζουν τη φύση του ανταγωνισμού και αποτελούν το κίνητρο για την ανάπτυξη 
των πολιτικών στρατηγικών.   
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Από την μεριά των επιχειρήσεων, το lobbying αποτελεί ένα βασικό στοιχείο 
της στρατηγικής τους στη προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ευνοϊκά πολιτικά 
αποτελέσματα και θεωρείται σαν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια 
εταιρία. Η παρέμβαση στην κυβερνητική πολιτική θεωρείται ολοένα και περισσότερο 
(Sadrieh, Annavarjula, 2005) σαν μέρος του στρατηγικού οπλοστασίου των 
επιχειρήσεων, σαν ένας βασικός πόρος που χρησιμοποιείται όχι μόνο για να μειώσει 
την αβεβαιότητα, αλλά και για την απόκτηση ή διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Αυτή η παρέμβαση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και να 
επηρεάσει μια ποικιλία εταιρικών, κλαδικών αλλά και παραμέτρων της αγοράς. Οι 
μεμονωμένες εταιρίες ή ενώσεις, σχεδιάζουν την πολιτική τους συμπεριφορά σε 
σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή οφέλη από την μία μεριά και τα πιθανά 
κόστη και διαθέσιμους πόρους από την άλλη. Οι επιχορηγήσεις, οι καθορισμένες 
τιμές, οι περιορισμοί εισόδου σε μία αγορά, όπως και οι περιορισμοί στην παραγωγή,  
μπορεί να είναι μερικοί τρόποι παρέμβασης, που χρησιμοποιούνται για να 
αναβαθμίσουν την θέση μιας εταιρίας ή μιας ομάδας εταιριών έναντι των 
ανταγωνιστών τους. Αυτοί όμως οι πολιτικοί πόροι δεν δημιουργούνται χωρίς κόστος. 
Επίσης η απουσία πολιτικής δραστηριότητας δεν σημαίνει απαραίτητα την έλλειψη 
ενδιαφέροντος για την πολιτική. Μπορεί να αντικατοπτρίζει την προτίμηση στην 
υπάρχουσα κατάσταση. 
   
 Στην Αμερική η έρευνα για τις λεγόμενες ομάδες συμφερόντων, ή ομάδες 
πίεσης ξεκίνησε 10 με 15 χρόνια μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ο Luigi Grazino 
(2001), μας εξηγεί ότι εκείνη την περίοδο η κύρια παραδοχή ήταν ότι αυτές οι ομάδες 
ήταν η κινητήρια δύναμη της πολιτικής, γινόμενες έτσι ο στόχος μιας γενικής και 
άγριας επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε μία ένταση ανάμεσα σε αυτούς που 
θεωρούσαν τα πολιτικά κόμματα σαν τον καλύτερο μηχανισμό για μια 
αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση και σε αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η 
πολυπλοκότητα των συμφερόντων είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και τα 
κόμματα δεν θα έπρεπε να επιβάλουν το επιχείρημα της πλειοψηφίας. Όμως κατά τους 
Leech, Baumgartner, La Pira και Semanko (2005), το γεγονός της «έκρηξης» των 
ομάδων συμφερόντων μετά την δεκαετία των 60ς δεν ήταν τυχαίο. Καθώς η 
κυβέρνηση έγινε ενεργή σε μεγαλύτερο μέρος θεμάτων τα τελευταία πενήντα χρόνια, 
ένα μεγαλύτερο εύρος ομάδων θεώρησε σημαντικό να είναι πολιτικά ενεργές. Δεν 
ήταν μόνο αποτέλεσμα σημαντικών κοινωνικών κινημάτων, επιχειρηματιών και 
αναπτυσσόμενης οικονομίας, αλλά και αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στην δομή 
της κυβέρνησης όπως μεγαλύτερος προϋπολογισμός και εμπλοκή σε θέματα πολιτικής 
που παλιότερα δεν ήταν ενεργή. Εάν η κυβέρνηση δεν είχε καμία δικαιοδοσία ή 
ανάμιξη πάνω σε ένα θέμα, τότε θα υπήρχε ελάχιστο ενδιαφέρον για την δημιουργία 
μιας ομάδας να εξασκήσει lobbying σε αυτή την πολιτική περιοχή. Επακόλουθα, δεν 
περιμένουμε να δούμε κινητοποίηση όταν εκδηλώνεται μια γνώμη ή μια ανάγκη στον 
κόσμο, παρά μόνο όταν αυτή η γνώμη ή η ανάγκη διασταυρώνεται με την πιθανότητα 
κυβερνητικής δράσης. 

 
Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται όμως τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των 

ομάδων συμφερόντων, όπως πόροι και επιλεκτικά κίνητρα. Ομάδες με οικονομική 
δύναμη και άλλους πόρους είναι πιο πιθανό να οργανωθούν από ότι άλλες χωρίς αυτά. 
Επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις οργανώνονται πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο 
αριθμό από ότι οι επαγγελματικές ομάδες.  
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Εισαγωγή 

 
 Η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τον 
ορισμό του φαινομένου του lobbying μέσω του σκοπού του, των λειτουργιών και των 
τεχνικών του. Παρουσιάζει επίσης βάσει αριθμών, σε πόσο σημαντική δραστηριότητα 
έχει εξελιχθεί. Κατόπιν έγινε προσπάθεια ομαδοποίησης της επιλεγόμενης 
βιβλιογραφίας η οποία οδήγησε σε τέσσερις ενότητες που παρουσιάζονται στα 
κεφάλαια 2,3,4 και 5. Κριτήρια της ομαδοποίησης αποτέλεσαν οι δύο βασικές 
παράμετροι του lobbying που είναι οι μορφές οργάνωσης και οι τεχνικές του, αλλά και 
η σχέση του με τον προστατευτισμό στο εμπόριο. Μέσα από έρευνα στη σχετική με το 
θέμα της εργασίας βιβλιογραφία, αυτά ήταν τα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει 
περισσότερο την σχετική βιβλιογραφία. Επιπλέον κριτήριο ομαδοποίησης αποτέλεσε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει αυξήσει αρκετά την 
σημαντικότητα του και πλέον είναι το σημαντικότερο ως ρυθμιστής και φορέας νέας 
νομοθεσίας και πολιτικής. Καθώς η παρούσα εργασία αποτελεί μια από τις πρώτες 
προσπάθειες στην Ελλάδα παρουσίασης του φαινομένου lobbying και η Ελλάδα 
εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., αποτέλεσε τον λόγο επιλογής του 
παραπάνω κριτηρίου. Σίγουρα τα κριτήρια ομαδοποίησης δεν είναι απόλυτα καθώς 
υπάρχουν περιπτώσεις που το περιεχόμενο των άρθρων καλύπτει περισσότερα από 
ένα κριτήρια.  Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη βιβλιογραφική 
επισκόπηση που αφορά τις μορφές οργάνωσης του lobbying. Το τρίτο κεφάλαιο 
εξετάζει τις τεχνικές του lobbying μέσω σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών. Το 
τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με  
θέματα που αφορούν το lobbying μέσα στην Ε.Ε.. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται 
βιβλιογραφική επισκόπηση ενός πιο ειδικού θέματος στο lobbying που είναι ο 
προστατευτισμός στο εμπόριο. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με το lobbying στην 
ελληνική πραγματικότητα. Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της 
βιβλιογραφικής επισκόπησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ LOBBYING 
 

 
 Η λέξη lobbying εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα στις Η.Π.Α. Τότε, το λόμπυ του 
ξενοδοχείου Willard στη λεωφόρο της Πενσυλβάνια στην Ουάσινγκτον, ήταν το μόνο 
μέρος όπου μπορούσαν οι πολιτικοί του Λευκού Οίκου και τα ανώτατα στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης να συναντηθούν με πολίτες και να συζητήσουν. Λόγω της 
γνωστής κακοκαιρίας που επικρατεί στην πόλη τον χειμώνα, το λόμπυ του 
ξενοδοχείου είχε γίνει καταφύγιο και κατ’ επέκταση τόπος συνάντησης. Ο ίδιος ο τότε 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Ulysses Grant, όταν κάθονταν στην αγαπημένη του δερμάτινη 
πολυθρόνα στο λόμπυ του ξενοδοχείου καπνίζοντας τα αγαπημένα του πούρα και 
πίνοντας μπράντυ, αναγκάζονταν να ακούει συνεχώς απόψεις διαφόρων, που 
διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας. Γι’ αυτούς τους 
«ενοχλητικούς», ο Πρόεδρος εφηύρε τον όρο «lobbyists» (Π. Παπακώστα, 2005). 
Συγκεκριμένα, ο Ελία Χατζηγιάννη (2007), αναφέρει ότι από το 1832 το lobbying 
είναι καθιερωμένο ως πολιτική πρακτική στην Ουάσινγκτον, όταν οι τότε εκπρόσωποι 
διαφόρων συμφερόντων περίμεναν τους βουλευτές στον προθάλαμο του αμερικανικού 
Κογκρέσου (Biedermann, 2004), ενώ κομμάτια των λειτουργιών της αναφέρονται ήδη 
από τη Βικτοριανή εποχή στη Μ. Βρετανία, όταν ο William Gladstone συνήθιζε να 
καλεί επιλεγμένους δημοσιογράφους και να τους δίνει προνομιούχες πληροφορίες 
σχετικά με το σχέδια του και τις σκέψεις του (Dictionary of British politics, 2004).  

 
Γενικά παρατηρείται μια θολή εικόνα για το lobbying δίνοντας την άποψη ότι 

λειτουργεί μέσα σε μια «γκρίζα» περιοχή προσπαθώντας να προωθήσει συγκεκριμένα 
συμφέροντα με όχι πάντοτε νόμιμα μέσα. Συχνά μπερδεύεται με την διαφθορά και οι 
πρακτικές του είναι πηγή παρεξήγησης και προκατάληψης. Αυτό εμφανίζεται κυρίως 
στην Ευρώπη (Grazino 2001, Biedermann, 2004), όπου ο ρόλος του κράτους είναι 
ακόμα περισσότερο συλλογικός και ορίζει τους κοινούς στόχους και αγαθά. Παρόλα 
αυτά, η εικόνα αυτή τείνει να αμβλύνεται τόσο εξαιτίας της επαγγελματοποίησης των 
τεχνικών του, όσο και της αυξανόμενης διαφάνειας των λειτουργιών του σαν 
αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια. 

 
Δεν είναι εύκολο να οριστεί ποιες δραστηριότητες θεωρούνται σαν lobbying 

λόγω της ύπαρξης διαφορετικών εθνικών πολιτικών κουλτουρών οι οποίες δίνουν 
έμφαση η καθεμία σε διαφορετικές πλευρές του. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο 
την προσπάθεια ορισμού του με αποτέλεσμα οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί 
μερικές φορές καλύπτουν ο ένας τον άλλον ή είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Το 
πρόβλημα του ορισμού του lobbying συνδέεται επιπλέον και με το νομοθετικό πλαίσιο 
γύρω από αυτό, το οποίο είτε είναι περιοριστικό από την άποψη κάλυψης των 
δραστηριοτήτων του, είτε απουσιάζει εντελώς. Σαφώς διαφορές υπάρχουν και μεταξύ 
διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων όπως στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε. 

 
Το φαινόμενου του lobbying συνδέεται με ειδικά συμφέροντα κάθε φορά και 

με τις λεγόμενες ομάδες συμφερόντων  που τα αντιπροσωπεύουν. Ο ορισμός που 
παραθέτουν οι Leech, Baumgartner, La Pira και Semanko (2005), για το τι αποτελεί 
συμφέρον στην πολιτική είναι ο εξής: «Το σημείο στο οποίο συναντώνται η δημόσια 
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πολιτική με τις ανάγκες και τις αξίες των ιδιωτών, είναι εκεί που θα προκύψουν 
συμφέροντα. Τα συμφέροντα μιας ομάδας δεν είναι απλά στόχοι, όπως υλικές 
επιτεύξεις, ηθική και  συμβολική ικανοποίηση. Μόνο όταν αυτά επηρεάζονται, 
πραγματικά ή πιθανά, από την κυβερνητική πολιτική μετατρέπονται σε πολιτικά 
συμφέροντα για τα οποία κινητοποιούνται οι ομάδες συμφερόντων». 

 
Οι ομάδες συμφερόντων χαρακτηρίζονται συνοπτικά από το «The Concise 

Oxford dictionary of politics» (2003), ως οργανισμοί που επιδιώκουν να προωθήσουν 
συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπούς, ενώ δεν επιδιώκουν να σχηματίσουν 
κυβέρνηση. Χαρακτηρίζονται επίσης ως ομάδες πίεσης. Το «Dictionary of British 
politics» (2004), αναφέρεται στις ομάδες πίεσης σαν οργανισμούς που θέλουν να 
επηρεάσουν τη κυβερνητική πολιτική σε συγκεκριμένα θέματα. Εφαρμόζουν πίεση 
στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων (πολιτικά κόμματα, πολιτικούς, υπουργούς, 
δημόσιους υπαλλήλους) αναφορικά με τους σκοπούς τους. Τις διακρίνει επίσης 
ανάμεσα σε προνομιούχες ομάδες (insider) και περιφερειακές (outsider) ανάλογα  με 
το πόσο στενή είναι η σχέση τους με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. 
Προνομιούχες είναι οι ομάδες που έχουν πρόσβαση στη πολιτική διαδικασία και 
θεωρείται ότι μπορούν να επιτύχουν συμβιβασμούς μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας κάνοντας χρήση παραδοσιακών και χαμηλού προφίλ μέσων πολιτικής 
επιρροής, ενώ οι περιφερειακές ομάδες υιοθετούν περισσότερο τακτικές 
κινητοποίησης και διαμαρτυρίας. Θεωρείται όμως ότι και οι δύο κατηγορίες ομάδων 
είναι αποδεκτές από τους δημόσιους λειτουργούς.  

 
Ακόμα λεπτομερέστερα αναφέρεται στις ομάδες συμφερόντων το «The 

American political dictionary» (2002), λέγοντας ότι αποτελούν έναν από τους 
συνδέσμους ανάμεσα στους πολιτικούς και μη πολιτικούς οργανισμούς. 
Περιλαμβάνουν οργανισμούς όπως συνδικάτα, επιχειρηματικές και επαγγελματικές 
ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντολογικές ενώσεις, όπως και ομάδες 
που ασχολούνται με διάφορα πολιτικά θέματα, όπως το θέμα των αμβλώσεων. Οι 
ομάδες συμφερόντων μοιάζουν στα πολιτικά κόμματα σε πολλές από τις 
δραστηριότητες τους όπως υποστήριξη υποψηφίων, χρηματική υποστήριξη εκλογών, 
διατύπωση εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων. Σε αντίθεση όμως με αυτά δεν 
σκοπεύουν να κάνουν κυβέρνηση. Διαφέρουν επίσης από τα κοινωνικά κινήματα από 
τον πολύ μεγαλύτερο βαθμό οργάνωσης που τους διακρίνει. Επίσης επειδή πολλοί από 
τους μεμονωμένους οργανισμούς (επιχειρήσεις) που εμπλέκονται στην πολιτική, δεν 
έχουν μέλη με την κανονική έννοια, γίνεται αναφορά σε αυτούς με την έννοια 
«οργανωμένα συμφέροντα». Οι λειτουργίες που επιτελούν οι ομάδες συμφερόντων 
είναι η παροχή πληροφοριών στους δημόσιους λειτουργούς για να υποστηρίξουν τον 
σχεδιασμό της πολιτικής, η προσπάθεια επιρροής των υπευθύνων λήψης αποφάσεων 
ώστε να ακολουθήσουν μια επιθυμητή δράση, η επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας 
ώστε να τους κρατάνε ενήμερους σχετικά με τις  προθέσεις της κυβέρνησης και η 
εκπαίδευση τους σχετικά με τις πολιτικές διαδικασίες και τη δημιουργία στήριξης.       

 
Συνοπτικά, το lobbying αναφέρεται στις προσπάθειες εξάσκησης επιρροής στη 

διαμόρφωση της πολιτικής, όπως σημειώνει το The concise Oxford dictionary of 
politics (2003), οι οποίες επιτελούνται από μία σειρά από πρωταγωνιστές που 
ποικίλουν από ομάδες συμφερόντων έως τμήματα κυβερνητικών σχέσεων μεγάλων 
εταιριών.   
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Το lobby σύμφωνα με το «Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας» (2002) του Γ. 

Μπαμπινιώτη, αναφέρεται ως μία ομάδα προσώπων που ακούν επιρροή σε πολιτικούς 
και επηρεάζουν παρασκηνιακά την πολιτική κατάσταση. Αλλιώς ομάδες πίεσης. Η 
ίδια η λέξη lobby προέρχεται από το λατινικό  «labium» που σημαίνει σκεπαστός 
δρόμος και συνδέεται με το αρχαίο γερμανικό louba, δηλαδή «πύλη».  

 
Στo λήμμα της Wikipedia για το lobbying αναφέρεται ότι αποτελεί την 

εξάσκηση ιδιωτικής αντιπροσώπευσης με στόχο τον επηρεασμό ενός κυβερνητικού 
σώματος, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι η άποψη ενός ατόμου ή ενός οργανισμού θα 
γίνει αποδεκτή στην κυβέρνηση (http://en/wikipedia.org/wiki/lobbying). Επιπλέον 
αναφέρει ότι ο lobbyist είναι το άτομο που πληρώνεται για να επηρεάσει την 
νομοθεσία εξασκώντας την παραπάνω λειτουργία, χωρίς όμως αναφορά για το ποιες 
είναι αυτές οι λειτουργίες. Επίσης ξεχωρίζει τις τεχνικές του lobbying σε εσωτερικό 
και εξωτερικό lobbying. Tο εσωτερικό lobbying στοχεύει άμεσα τους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων, δηλαδή τους πολιτικούς και νομοθέτες,  ενώ το εξωτερικό 
lobbying ή lobbying λαϊκής βάσης επιδιώκει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων έμμεσα αλλάζοντας τη κοινή γνώμη. Αναφέρει επίσης ότι είναι μια 
ρυθμισμένη δραστηριότητα, με κανονισμούς για το πώς διεξάγεται έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η πολιτική διαφθορά.  
 

Ο Koeppl (2001), εστιάζει στον πληροφοριακό ρόλο  του lobbying και πιο 
συγκεκριμένα στο άμεσο lobbying για να το ορίσει. Σύμφωνα με αυτόν, το lobbying 
ορίζεται σαν ένα εργαλείο επικοινωνίας που στοχεύει ειδικά στα κέντρα λήψης 
πολιτικών αποφάσεων με σκοπό να τα επηρεάσει. Η επιρροή σημαίνει να έχεις 
επίπτωση πάνω στη συμπεριφορά του παραλήπτη με στόχο την μετατροπή της. Αυτή 
η επιρροή εξασκείται μέσω της πληροφορίας που συνεισφέρει στη δουλειά του 
παραλήπτη της πληροφορίας, και την ίδια στιγμή επηρεάζει το αποτέλεσμα της 
απόφασης. Αυτό γίνεται άτυπα για να διαχωρίζεται από τον θεσμοθετημένο τρόπο 
επηρεασμού όπως μέσω μίας θέσης στο κοινοβούλιο ή σε έναν κυβερνητικό 
οργανισμό. Το lobbying στοχεύει στον επηρεασμό της τυπικής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, με άτυπους μεθόδους, όπως είναι οι προσωπικές σχέσεις, η χρήση 
ενδιάμεσων όπως ειδικοί, μέσω των ΜΜΕ ή στρατηγικών συμμαχιών. Η επιρροή είναι 
με πρόθεση και συνεπάγεται την χρήση επικοινωνίας και στοχεύει στα νομοθετικά και 
εκτελεστικά όργανα της κυβέρνησης. 

 
Τον ρόλο της πληροφορίας σαν σημαντικό στοιχείο του lobbying αλλά και της 

άτυπης μορφής του τον υποστηρίζει και ο Grazino (2001). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι 
το lobby ή ένας οργανισμός lobby μπορεί να οριστεί ως ένας φορέας συμφερόντων ή 
σκοπών που πρέπει να υπερασπιστεί. Ο lobbyist είναι ένα φυσικό πρόσωπο μέσα ή 
έξω από τον οργανισμό μέσω του οποίου εκτελείται η αντιπροσώπευση, ενώ το 
lobbying αναφέρεται στις διάφορες τεχνικές και πηγές που υποστηρίζουν την πολιτική 
αντιπροσώπευση των οργανωμένων συμφερόντων. Γενικό σκοπό έχει τον επηρεασμό 
των αποφάσεων της κυβέρνησης μέσω της παροχής πληροφοριών, κοινής δράσης και 
άλλων στρατηγικών. Στη φύση του είναι εν μέρει τυπικό, στη μορφή ότι η ομάδα δίνει 
την εντολή στους lobbyists για αντιπροσώπευση και εν μέρει άτυπο, καθώς οι 
αντιπρόσωποι δεν έχουν στη διάθεση τους τυπικά κανάλια επικοινωνίας ούτε 
απολαμβάνουν την αναγνώριση που έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού. 
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Διακρίνει επίσης τρία βασικά χαρακτηριστικά του lobbying. Τη σχετικότητα, 
εξειδίκευση και την επικοινωνία. Το lobbying εφαρμόζεται στο όνομα της 
σχετικότητας των συμφερόντων. Επίσης ο lobbyist σε αντίθεση με έναν βουλευτή ή 
πολιτικό μπορεί να έχει εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό θέμα. Εκτός από 
αντιπρόσωποι είναι και ειδικοί και αυτό είναι και ένα επιχείρημα για τη νομιμότητα 
των πράξεων τους. Η σχέση μεταξύ lobbying και επικοινωνίας είναι στενή διότι το 
lobbying έχει σχέση με την πειθώ και ότι και τα δύο λειτουργούν στο πεδίο της 
επιρροής. Για να μιλήσει μία ομάδα με την εξουσία πρέπει να καλύψει εκείνα τα 
θέματα στα οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον και συγκεκριμένη εξειδίκευση. 
 
 Ο Baron (2006), παρουσιάζει το lobbying ως τις άμεσες επαφές μιας ομάδας 
συμφερόντων ή των εκπροσώπων της με κυβερνητικούς εκπροσώπους με σκοπό τον 
επηρεασμό των πολιτικών αποτελεσμάτων. Υποβαθμίζει τον πληροφοριακό ρόλο του 
lobbying και υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του αφορά κυρίως πολιτική υποστήριξη 
η οποία παρέχεται από τις ομάδες συμφερόντων ανάλογα με τις δράσεις και τα 
αποτελέσματα των κυβερνητικών εκπροσώπων.  Η υποστήριξη περιλαμβάνει πόρους 
που είναι πολιτικά σημαντικοί για τους κυβερνητικούς εκπροσώπους όπως 
επιχορηγήσεις, υποστήριξη των θέσεων που υιοθετεί η κυβέρνηση, εκλογική 
υποστήριξη (χρηματικά και με προσωπικό), δημιουργία ψηφοφόρων, υποστήριξη της 
ανέλιξης του πολιτικού, νομοθέτη, εξασφάλιση εργασίας όταν φύγει από τη θέση του. 
 

Προσπάθειες ορισμού του lobbying έγιναν και μέσω διαφόρων νομικών 
ρυθμίσεων για το lobbying και των προσώπων που το εξασκούν . Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΧ των Κοινοβουλευτικών Κανόνων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το lobbying, ο lobbyist ορίζεται ως το άτομο που 
επιθυμεί να εισέλθει στους χώρους  του Κοινοβουλίου με σκοπό να προμηθεύσει με 
πληροφορίες του ευρωβουλευτές για το δικό του συμφέρον ή το συμφέρον των τρίτων 
που εκπροσωπεί. Απαιτείται να εγγραφούνε και προμηθεύονται με ειδικό πάσο που 
τους διακρίνει από τους άλλους επισκέπτες.   
 

Στις Η.Π.Α. ο βασικός νόμος ήταν ο νόμος περί lobbying του 1946. Στη 
προσπάθεια του αυτός ο νόμος να καλύψει ολόκληρο το εύρος του lobbying ήταν 
τόσο ασαφής που κινδύνεψε να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικός. Η λύση βρέθηκε 
στο δικαστήριο στην υπόθεση κράτους εναντίον Hariss του 1954. το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως lobbyist σύμφωνα με τον νόμο 
του 1946 έπρεπε: 
α) το άτομο (ή οργανισμός) να λάβει αμοιβή. 
β) ένας από τους σκοπούς αυτού του ατόμου ή των αμοιβών του έπρεπε να ήτανε ο 
επηρεασμός ενός νόμου. 
γ) η μέθοδος για να πετύχει αυτόν τον σκοπό έπρεπε να είναι η άμεση επικοινωνία με 
μέλος του Κογκρέσου. 
Αυτή η τροποποίηση απέκλειε οποιαδήποτε οργανισμό από την δραστηριότητα του 
lobbying με δικά της μέσα, όπως και τεχνικές κινητοποίησης και εξεύρεσης χρημάτων 
από τον χαρακτηρισμό του lobbying. 
 

Στο νόμο περί lobbying του 1995, περιλαμβάνονται στην έννοια του lobbying 
δραστηριότητες όπως προετοιμασία, σχεδιασμός, έρευνα και οποιαδήποτε άλλη 
υποστηρικτική εργασία χρειάζεται για τις επαφές. Ο Webster (1996), μας δίνει μία 
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συνοπτική περιγραφή του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο, ο lobbyist είναι ένα 
πρόσωπο ή οντότητα όταν 
- προσλαμβάνεται για οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, 
- παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν πάνω από μία επαφή μεσολάβησης, 
- ξοδεύει πάνω από το 20% του χρόνου του για ένα πελάτη ή εργοδότη σε μία 

εξάμηνη περίοδο μεσολάβησης (lobbying). 
Οι επαφές μεσολάβησης (lobbying) είναι οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή 
επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής) με έναν ανώτερο 
υπάλληλο του εκτελεστικού ή του νομοθετικού τμήματος για λογαριασμό του πελάτη 
σχετικά με ένα νομοθετικό ή ρυθμιστικό θέμα. Ο νόμος δεν περιλαμβάνει μόνο τις 
επαφές αλλά και όλες τις προσπάθειες που υποστηρίζουν αυτές τις επαφές όπως 
προετοιμασία, έρευνα, σχεδιασμός που σκοπεύουν την στιγμή που γίνονται να 
χρησιμοποιηθούν για επαφές lobbying. Πάραυτα, όλες οι επικοινωνίες με υπαλλήλους 
δεν είναι επαφές lobbying. Ο νόμος δίνει 19 εξαιρέσεις. Μία εξαίρεση του νόμου είναι 
η παράλειψη του lobbying λαϊκής βάσης. Ο lobbyist πέρα από την εγγραφή του πρέπει 
να συμπληρώνει και εξαμηνιαίες αναφορές που δηλώνουν σε ποια θέματα εξάσκησαν 
lobbying και το χρηματικό ποσό που ξοδεύτηκε, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει  
πρόστιμο. 
 

Το lobbying μπορεί επίσης να οριστεί μέσω  αναφοράς των δραστηριοτήτων 
που επιτελούνται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2003) διακρίνει τις δραστηριότητες 
των lobbyists και των ομάδων πίεσης σε τέσσερις κατηγορίες.  
1) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (πχ. συλλογή πληροφοριών) για τα μέλη 
τους,  
2) λειτουργίες lobbying (δηλαδή προσπάθειες να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων από έξω),  
3) λειτουργίες λήψης αποφάσεων (προσπάθειες να επηρεάσουν τις αποφάσεις από τα 
μέσα, όπως με συμμετοχές σε επιτροπές ειδικών, προτάσεις για έρευνα), και  
4) λειτουργίες εφαρμογής (με συμμετοχή στην εφαρμογή της πολιτικής)  

 
Ο Biedermann (2004), αναφέρει τρεις λειτουργίες lobbying. 

1) Η επίβλεψη που είναι η συνεχής παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων που 
αφορούν τον οργανισμό για να αναγνωρίζονται σημαντικές τάσεις, ευκαιρίες και 
απειλές.  
2)Δεύτερη λειτουργία είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των συλλεγομένων 
πληροφοριών. Εδώ ανήκει επίσης και η ανάπτυξη της στρατηγικής που θα 
ακολουθηθεί.  
3) Στην τρίτη λειτουργία ανήκει το lobbying όπου γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί 
η στρατηγική για τον επηρεασμό των πολιτικών αποφάσεων. 
 

Σε έρευνα της σχετικά με το ευρωπαϊκό lobbying η Irina Michalovwitz (2004), 
διαπίστωσε εφτά παράγοντες - λειτουργίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτό. 
Την αντιπροσώπευση, τον επαγγελματισμό, τις στρατηγικές οδηγίες και συμβουλές, 
τη δημιουργία εικόνας, το lobbying άλλων πρωταγωνιστών, τη μεταφορά εξειδίκευσης 
και τη παροχή επαφών.  
 
 Η αντιπροσώπευση ενός lobbyist, θεωρείται αρκετά σημαντική για ένα μεγάλο 
αριθμό εμπλεκομένων. Η επαγγελματική προσέγγιση στο lobbying όπως τα προσόντα 
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και η εμπειρία των lobbyist να προχωρήσουν στην εργασία τους στρατηγικά και 
λαμβάνοντας υπόψιν τους τις θεσμικά άτυπες και τυπικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και κανονισμούς, ήταν η δεύτερη σημαντικότερη ικανότητα σύμφωνα με 
το δείγμα.  Η ικανότητα επίσης να δίνουν στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τις 
στρατηγικές lobbying, τη βελτίωση των δημόσιων σχέσεων και την οργάνωση της 
δουλειάς στις Βρυξέλες ήταν ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας. Η δημιουργία 
καλής εικόνας στα μάτια των ευρωπαίων υπευθύνων λήψης αποφάσεων, μέσω 
ενεργής συμμετοχής σε συναντήσεις και φόρουμ. Επίσης σημαντική θεωρήθηκε η 
ικανότητα να κάνουν lobbying σε άλλους ευρωβουλευτές ή υπαλλήλους της Ε. 
Επιτροπής για λογαριασμό άλλων ευρωβουλευτών ή υπαλλήλων της Ε. Επιτροπής 
(lobbying άλλων πρωταγωνιστών), όταν οι θεσμικοί πρωταγωνιστές δεν μπορούν να 
πείσουν άλλους ανοιχτά να συμφωνήσουν με τις απόψεις τους,  λειτουργώντας έτσι 
σαν μυστικοί σύμμαχοι. Σημαντική είναι επίσης η ικανότητα να μπορούν να 
μεταφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε πελάτες και σε δημόσιους λειτουργούς, όπως 
πληροφορίες για συγκεκριμένες αγορές ή γενικά για ευρωπαϊκά θέματα στους πελάτες 
τους. Τελευταία, πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους ένα δίκτυο σημαντικών 
επαφών. 
 

 Έρευνα του McGrath Conor (2002) μεταξύ 35 lobbyists και από τις δύο μεριές 
του Ατλαντικού, έδειξε ότι η άμεση υπεράσπιση μιας θέσεως απέναντι σε έναν 
πολιτικό είναι ένα μόνο στοιχείο του lobbying. Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
εμπίπτουν στη σφαίρα του lobbying. 
 
1) Δημιουργία ατμόσφαιρας. 
Οι οργανισμοί θέλουν αρχικά να αυξήσουν ή να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα 
απέναντι στους πολιτικούς για α) δημιουργία πρόσβασης σε αυτούς που λαμβάνουν 
αποφάσεις, β) δημιουργία στάσης μεταξύ αυτών που αποφασίζουν ή οποία να 
συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας και γ) επηρεασμό αυτών που 
αποφασίζουν προς όφελος της ομάδας.  
2) Επίβλεψη. 
Η επίβλεψη αναφέρεται συχνά σαν ένα βασικό στοιχείο της δουλειάς του lobbying και 
αφορά τη γνώση ανά πάσα στιγμή σε οτιδήποτε νέο μπορεί να προκύψει στο 
νομοθετικό επίπεδο. Αυτή η γνώση προχωράει αρκετές φορές και σε προσωπικές 
πληροφορίες για πολιτικούς. 
3) Επικοινωνία με πολιτικούς. 
Διακρίνονται τρεις τρόποι επικοινωνίας. 
Ο πρώτος που θεωρείται και ο πιο αποτελεσματικός είναι η προσέγγιση των πολιτικών 
με βάση το θέμα. Το βασικό είναι η ταυτότητα των ενδιαφερόντων, και γίνεται 
αποδεικνύοντας στους πολιτικούς ότι έχουν κάτι κοινό με τα ενδιαφέροντα των 
πελατών τους. Η σχετικότητα του θέματος είναι και ένα από τα τρία χαρακτηριστικά 
που είχε προτείνει και ο Grazino (2001). 
Ο δεύτερος τρόπος δίνει περισσότερο έμφαση στη πρόσβαση στους πολιτικούς παρά 
στη γνώση του θέματος. Εδώ το επιχείρημα βρίσκεται στις επαφές και τις γνωριμίες 
που έχει ο κάθε lobbyist, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στη διευθέτηση των πραγμάτων.   
Ο τρίτος τρόπος είναι η γνώση της νομοθετικής διαδικασίας. Υποστηρίζεται ότι το 
θέμα δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά η γνώση της διαδικασίας η οποία θα βοηθήσει στη 
προώθηση του θέματος. 
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4) Υπεράσπιση και επηρεασμός. 
Η ανάληψη δράσης άμεσου lobbying στους πολιτικούς θεωρείται πως είναι η 
καταλληλότερη λειτουργία για τους εσωτερικούς lobbyists, δηλαδή αυτούς που είναι 
υπάλληλοι της επιχείρησης. Οι περισσότεροι σύμβουλοι και επαγγελματίες lobbyists 
δήλωσαν πως σπάνια αναμειγνύονταν με την άμεση υπεράσπιση, θεωρώντας πως 
δουλειά τους είναι να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την στρατηγική και από κει και 
πέρα ο πελάτης θα ήταν αυτός που θα μετέφερε τα μηνύματα στους πολιτικούς. Μία 
τάση που διαφαίνεται ιδίως στην Αμερική, με κύριο παράδειγμα τον Bill Gates της 
Microsoft, είναι η προσωπική υποστήριξη των δραστηριοτήτων lobbying  από τους 
ίδιους τους προέδρους των εταιριών. 
 
5) Εφαρμογή πίεσης. 
Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι οργανισμοί lobbying αποφασίζουν να φέρουν ένα 
θέμα στο κοινό. Πρακτικά περιλαμβάνει τις ενέργειες που κάνει ένας οργανισμός για 
να πείσει τα μέλη του και τους υποστηρικτές του να κάνουν οι ίδιοι lobbying στους 
πολιτικούς επικοινωνώντας τους εάν υποστηρίζουν ή αντιτείθονται στη προτεινόμενη 
πολιτική. Αυτό είναι γνωστό ως κινητοποίηση της λαϊκής μάζας. 
Η χρήση αυτής της τακτικής, ενώ είναι αναπτυγμένη στην Αμερική, ακόμα στην 
Ευρώπη βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. 
 
6) Δημιουργία συμμαχιών. 
Μια συχνή τακτική για το αμερικάνικο πλαίσιο είναι η σύναψη συμμαχιών. Ομάδες με 
κοινά ενδιαφέροντα για ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα, συχνά θα 
συνεργαστούν για την επίτευξη του. Αυτές οι συμμαχίες ενώ είναι περιορισμένες 
χρονικά είναι αρκετά δυνατές και αποτελεσματικές. 
 

Ενώ lobbyist ορίζεται το άτομο που εργάζεται για να διευκολύνει τον 
επηρεασμό της πολιτικής προς όφελος της ομάδας συμφερόντων, εφαρμόζοντας ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω: 1) άμεση επαφή με δημόσιους υπαλλήλους, 2) 
επίβλεψη και έρευνα πολιτικών και κυβερνητικών δραστηριοτήτων, 3) συμβούλευση 
σε πολιτικές στρατηγικές και τακτικές, 4) ανάπτυξη και οργάνωση των προσπαθειών 
lobbying μιας ομάδας. 
 

Όλες οι παραπάνω αναφορές στις λειτουργίες του lobbying, περιελάμβαναν την 
προσπάθεια επηρεασμού είτε με άμεσο τρόπο είτε έμμεσα. Οι διαφορετικοί τρόποι με 
τους οποίους εφαρμόζεται αυτή η λειτουργία αφορά τις τεχνικές του lobbying.   
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μελέτη του το 2003 αναφέρει πως οι τεχνικές του 
lobbying εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες. 1) τεχνικές που χαρακτηρίζονται 
από άμεση επικοινωνία μεταξύ του lobbyist και των κυβερνητικών εκπροσώπων 2) 
μεθόδους με τις οποίες γίνεται lobbying μέσω κινητοποίησης της λαϊκής μάζας και 3) 
οι ομάδες πίεσης μπορούν να αλλάξουν την κυβερνητική πολιτική επηρεάζοντας το 
εκλογικό αποτέλεσμα ή αλλάζοντας την κοινή γνώμη (χρηματική συνεισφορά σε 
εκλογικές εκστρατείες, γκάλοπ και εκστρατείες δημοσίων σχέσεων). 

 
Ο Marc Biedermann (2004), υποστηρίζει δύο μορφές κατηγοριοποίησης των 

τεχνικών lobbying. Στη πρώτη κατηγοριοποίηση υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές 
lobbying. Πρώτον υπάρχει το «νομοθετικό lobbying», δηλαδή προσπάθεια 
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επηρεασμού της νομοθετικής διαδικασίας. Δεύτερον το «εφαρμοσμένο lobbying» που 
στοχεύει στον επηρεασμό συγκεκριμένων ειδικών αποφάσεων της δημόσιας ατζέντας, 
όπως η πολιτική ανταγωνισμού. Τρίτον, υπάρχει το «fonds-lobbying» που ορίζεται 
σαν lobbying χορηγιών όπου οι ομάδες συμφερόντων προσπαθούνε να επηρεάσουνε 
το μοίρασμα των χορηγιών και προγραμμάτων στήριξης προς όφελος τους. 
 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση των τεχνικών του  lobbying προέρχεται από τις 
Η.Π.Α. και είναι μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού lobbying και lobbying λαϊκής 
βάσης. Εσωτερικό lobbying, είναι το άμεσο lobbying των πολιτικών που συμμετέχουν 
στην λήψη αποφάσεων και των συνεργατών τους.  
 
 Το εξωτερικό lobbying, στοχεύει στο περιβάλλον των πολιτικών που 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή σε σχετικούς καθοδηγητές γνώμης από τον 
επιστημονικό, τα μέσα ενημέρωσης ή άλλο χώρο. Συχνά περιλαμβάνεται κάτω από 
την έννοια Public Affairs (δημόσια θέματα). Σε αντίθεση με το κλασσικό άμεσο 
lobbying, το PA εξασκείται από ανεξάρτητα γραφεία, που εργάζονται για διάφορους 
εντολείς που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά και μερικές φορές αντικρουόμενα 
συμφέροντα. Αυτό το ονομάζει contract-lobbying. Για μία επιχείρηση ή οργανισμό 
μπορεί να είναι οικονομικά πιο συμφέρον να δώσει την εκπροσώπευση των 
συμφερόντων της σε ένα γραφείο PA, καθώς μπορεί να επωφεληθεί από τα 
πλεονεκτήματα κόστους και εξειδίκευσης που προσφέρει.  
 
 Μία υποκατηγορία του εξωτερικού lobbying είναι το lobbying λαϊκής βάσης. 
Εδώ γίνεται προσπάθεια κινητοποίησης της λαϊκής μάζας ώστε να επηρεαστούν οι 
πολιτικές αποφάσεις. Μία άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται είναι αυτή του πολιτικού 
ή εμπορικού συμβούλου. Κυρίως είναι ειδικοί από τον τομέα της έρευνας και των 
επιστημών και παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στην προετοιμασία και αξιολόγηση των 
πολιτικών προγραμμάτων. Με αυτόν τον ρόλο τους εκπληρώνουν δύο λειτουργίες. 
Αυτές της πληροφόρησης και της νομιμοποίησης.  
 

Ο Luigi Grazino (2001) δανειζόμενος από τις αμερικάνικες πρακτικές, 
αναφέρει ότι οι τεχνικές του lobbying περιλαμβάνουν εκτός από την άμεση επαφή με 
πολιτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους, τρεις επιπλέον σημαντικές τεχνικές. Συμμαχίες, 
κινητοποίηση της λαϊκής μάζας και χρηματοδότηση εκλογικών εκστρατειών με την 
μορφή επιτροπών πολιτικής δράσης. 
Άμεσο  lobbying. 
Το κύριο χαρακτηριστικό του άμεσου lobbying είναι ότι εφαρμόζεται μεταξύ 
επαγγελματιών όπως διοικητικούς υπαλλήλους και διευθυντές, μέλη του 
Κοινοβουλίου μέλη επιτροπών και βασίζεται στις άμεσες επαφές και την προσωπική 
πειθώ. Οι άλλες τεχνικές του lobbying ενισχύουν την πολιτική του βάση κάνοντας το 
μια δραστηριότητα που εστιάζει και στο κέντρο (εξουσία) και στο κοινό (πολίτες, 
ψηφοφόρους, Μ.Μ.Ε.). 
Συμμαχίες. 
Οι συμμαχίες έχουν γίνει μια στρατηγική αρχή για το lobbying. Η πολιτική της πίεσης 
είναι μια πολιτική της δύναμης. Σε κάθε περίπτωση τα μεγέθη μετράνε. Εκτός από την 
ποσοτική άποψη υπάρχει και η πολιτική άποψη, όπου η νομιμότητα και η αποδοχή 
κάποιων συμμαχιών αυξάνει το πολιτικό τους βάρος, όπως το Business Roundtable 
που αποτελείται από τις 200 μεγαλύτερες αμερικάνικες επιχειρήσεις. Η δύναμη του 
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οφείλεται κυρίως στην εικόνα του παρά στα νούμερα. Οι συμμαχίες είναι κυρίως 
χρονικά μικρές και στοχεύουν σε συγκεκριμένες πολιτικές. 
 
Κινητοποίηση της λαϊκής μάζας. 
Αφορά την προσπάθεια επιρροής της νομοθεσίας μέσω της λαϊκής μάζας ή μέρος 
αυτής. Αυτού του είδους η κινητοποίηση διαφέρει από την πολιτική συμμετοχή. Εδώ 
έχουμε ένα «κατασκευασμένο» κοινό που ποικίλει από την μία εκστρατεία στην άλλη, 
και η τυπική του μορφή είναι ένα γράμμα ή μία προσωπική επίσκεψη σε μέλη του 
Κοινοβουλίου. Όπως όλες οι μορφές του lobbying, εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα. 
Όλο και περισσότερες εταιρίες, ενώσεις και κινήσεις πολιτών που είναι δυνατές 
χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο βοηθούμενοι από την αυξημένη χρήση των Η/Υ και 
άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 
 
Σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στη κινητοποίηση της δικής τους 
πελατείας (υπάλληλοι, προμηθευτές, πελάτες κ.α.). Το πρώτο βήμα είναι το λεγόμενο 
«πρόγραμμα νομοθετικής δράσης». Είναι δουλεία της διεύθυνσης να το κάνει 
προτεραιότητα για το προσωπικό. Παράλληλα με τον εντοπισμό της νομοθεσίας που 
αφορά την εταιρία, γίνεται μια μελέτη για όλους τους τομείς της κοινωνίας που 
επηρεάζει ο νέος κανονισμός. Το δεύτερο βήμα είναι η ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού ώστε να πάρει δράση με την μορφή τηλεφωνημάτων ή επισκέψεων σε 
μέλη του Κοινοβουλίου. Το τρίτο βήμα είναι το πλάνο επικοινωνίας με άρθρα, 
διαφημίσεις, συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα, συνεντεύξεις τύπου κ.α.. οι 
οργανωμένες εκστρατείες κινητοποίησης πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ιδίως όταν 
κινητοποιούν χιλιάδες ανθρώπους. Το πρόβλημα δεν είναι η αυθεντικότητα του 
μηνύματος, που σίγουρα έχει βαρύτητα, αλλά η ικανότητα κάποιου να μπορεί να 
κινητοποιήσει σε σύγκριση με κάποιους άλλους. 
Μια δραστηριότητα προκειμένου να χαρακτηριστεί σαν κινητοποίηση λαϊκής μάζας, 
καθώς και τα κόστη που τη συνοδεύουν πρέπει: 
α) να αναφέρεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τόσο σε νόμους που έχουν εγκριθεί 
όσο και σε συγκεκριμένες προτάσεις νόμων που ο οργανισμός θέλει να τοποθετηθεί. 
β) να αντικατοπτρίζει μια άποψη γι’αυτή τη νομοθεσία και, 
γ) να περιέχει μια έκκληση για δράση. 
 
Επιτροπές Πολιτικής Δράσης. 
Ανεξάρτητες επιτροπές εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίες συμβάλουν στη προσπάθεια 
άντλησης χρηματικών πόρων για συγκεκριμένο πολιτικό υποψήφιο περισσότερο παρά 
για το πολιτικό κόμμα γενικά. Οργανώνονται κύρια από επιχειρήσεις, συνδικάτα, 
εμπορικές ενώσεις, επαγγελματικές ομάδες ή ομάδες σκοπού. Δημιουργήθηκαν με 
σκοπό να αντικαταστήσουν τις μεγάλες ιδιωτικές χορηγίες αλλά και τη διαφθορά που 
επικρατούσε. Από το 1974 υπάρχει μια προσπάθεια από το κράτος ρύθμισης αυτού 
του μηχανισμού, βάζοντας τόσο όρια χρηματοδότησης όσο και όρια δαπανών όπως 
και για τον σκοπό χρηματοδότησης. 
 

Ο τρόπος με τον οποίον μια επιχείρηση ή οργανισμός αποφασίζει να οργανώσει 
τις λειτουργίες lobbying, αναφέρεται στην μορφή οργάνωση του lobbying. Γενικά 
υπάρχει σύμπνοια στην βιβλιογραφία σχετικά με τις μορφές οργάνωσης οι οποίες 
διακρίνονται σε ατομική, συλλογική και με εξωτερική παράθεση. Η ατομική μορφή 
αφορά την ενσωμάτωση των λειτουργιών του lobbying μέσα στην επιχείρηση με την 
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ίδρυση δικού της γραφείου και στελέχωσης της με προσωπικό της επιχείρησης. Σε 
αυτή την περίπτωση η αντιπροσώπευση γίνεται από την ίδια την επιχείρηση. Είναι μια 
πρακτική που συναντάται κύριες σε μεγάλες εταιρίες λόγω των πόρων που χρειάζεται 
να δαπανηθούν. Στη συλλογική μορφή, ο συνεταιρισμός ή η ένωση αναλαμβάνει να 
εκπροσωπήσει συλλογικά τα συμφέροντα ενός κλάδου. Οι εταιρίες-μέλη εξαρτώνται 
από το lobbying του συνεταιρισμού που συνήθως εξασκείται από υπαλλήλους του 
συνεταιρισμού ή μπορεί να δοθεί σε εξωτερικό σύμβουλο. Η εξωτερική παράθεση 
αναφέρεται σε εμπορικούς ή πολιτικούς συμβούλους. Είναι ανεξάρτητα γραφεία που 
μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση, σε περίπτωση που είναι εξειδικευμένοι σε 
κάποια συγκεκριμένη περιοχή πολιτικής, έχουν γνώση των διαδικασιών λειτουργίας 
των θεσμικών οργάνων και συνήθως ένα πολύ καλό δίκτυο επαφών.  
 

Σήμερα το lobbying είναι μια καλά εδραιωμένη και αναπτυσσόμενη 
δραστηριότητα. Στοιχεία του AccountAbility (2005), υπολογίζουν ότι υπάρχουν 
περίπου 100.000 επαγγελματίες lobbyists παγκοσμίως από τους οποίους 17.000 στην 
Ουάσινγκτον και 15.000 στις Βρυξέλλες μόνο. Η παρουσία του lobbying εξαπλώνεται 
πολύ γρήγορα στις αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες (για παράδειγμα Κίνα, Ρωσία, 
Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική) και σε νέους κανονιστικούς οργανισμούς όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οι νομοθέτες συχνά ξεπερνιούνται σε αριθμό από 
τους επαγγελματίες lobbyists (30 προς 1 στην Ουάσινγκτον). Τα επιχειρηματικά lobby 
ξεπερνούν τα μη-κυβερνητικά lobby με 2 προς 1 στις Βρυξέλλες αλλά η διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στα δύο είναι γκρίζα καθώς εκεί παρεμβάλλονται εργατικά 
συνδικάτα, βιομηχανικές ενώσεις και άλλες ομάδες. 

 
Στις Η.Π.Α. βάσει αναφορών lobbying που έγιναν το 1997 και 1998 από 

εγγεγραμμένους lobbyists σύμφωνα με τον νόμο περί διαφάνειας του lobbying, οι 
ομάδες συμφερόντων δαπάνησαν 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές 
δραστηριότητες στη διάρκεια του 1997 και 1998. Οι δαπάνες για άμεσο lobbying 
αποτέλεσαν το 92% όλων των δαπανών. Οι υποψήφιοι στο Κοινοβούλιο και στη 
Γερουσία συλλέγουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε συνεισφορές πολιτικών 
εκστρατειών σε κάθε εκλογές. Η μερίδα του λέοντος πηγαίνει σε αυτούς που ήδη είναι 
εκλεγμένοι (Ansolabehere, Snyder, Tripathi, 2002). 
 

Στην Ευρώπη, οι Βρυξέλες έχουν αναδειχθεί σε ένα πολύ σημαντικό κέντρο 
λήψης αποφάσεων καθώς περίπου το 80% κάθε εθνικής νομοθεσίας πηγάζει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (European Parliament, 2003). Ήδη από το 1992, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπολόγισε ότι περίπου 3.000 ομάδες συμφερόντων είναι ενεργές στις 
Βρυξέλες και στο Στρασβούργο, απασχολώντας περίπου 12.000 άτομα. Υπάρχουν 
πάνω από 1.000 ευρωπαϊκούς εμπορικούς συνεταιρισμούς, γύρω στους 750 μη-
κυβερνητικούς οργανισμούς, ευρωπαϊκά γραφεία από περίπου 500 μεγάλες εταιρίες, 
130 εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία που δουλεύουν πάνω στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και ένας απροσδιόριστος αριθμός συμβούλων. Η πλειοψηφία (πάνω από το 
70%) των lobbyists αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικά ενδιαφέροντα και εργάζονται 
για μια πληθώρα εταιριών και οργανισμών. Μόνο το 10% των lobbyists εργάζονται 
για ενώσεις πολιτών συμπεριλαμβανομένων εργατικών συνδικάτων, ενώσεις 
καταναλωτών, περιβαλλοντολογικές ομάδες. Ένα άλλο 20% αντιπροσωπεύουν 
κοινότητες, πόλεις και διεθνή ινστιτούτα. Το 2004 ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
lobbyists έχοντας ετήσιο πάσο που τους επιτρέπει τη πρόσβαση στο κτίριο του 
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Ευρωκοινοβουλίου, έφτασε τους 5.000. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει πάνω από 
εφτά lobbyist για κάθε ευρωβουλευτή (Eric Wesselius, 2005). 
 

Η σημαντικότητα του επιχειρηματικού lobbying έχει καταγραφεί και από το 
Corporate Europe Observatory (2002) και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο δυνατές 
ομάδες lobbying παγκοσμίως 
 
Transatlantic Business Dialogue (TABD) 
Δημιουργήθηκε το 1995 περιλαμβάνοντας τις 150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και είναι 
η πλέον μεγαλύτερη διεθνής συμμαχία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και κράτη. Αντίθετα 
με άλλες ομάδες λόμπι, έχει το πρόσταγμα από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διακρίνει οποιαδήποτε εμπόδια στο δια-ατλαντικό εμπόριο, 
οποιοδήποτε κανονισμό ή πολιτική πρόταση που αντιτίθεται στην επιχειρηματική 
ατζέντα και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού.    
Μία μεγάλη επιτυχία αυτής της συμμαχίας είναι η Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης 
μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε., που επιτρέπει τις επιχειρήσεις να διακινεί ένα πλήθος 
προϊόντων στην Ε.Ε. και στις Η.Π.Α., εφόσον έχουν εγκριθεί σε μία από τις δύο 
μεριές του Ατλαντικού. 
 
International Chamber of Commerce (ICC) 
 Ιδρύθηκε το 1919 και εδρεύει στο Παρίσι. Είναι η μεγαλύτερη και με τη μεγαλύτερη 
επιρροή διεθνής ομάδα λόμπι, έχοντας χιλιάδες μέλη εταιρίες από περισσότερες από 
130 χώρες. Κυριαρχείται από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές όπως η General Motors, 
Novartis, Bayer και Nestle. H πολιτική βαρύτητα των μελών της, της έχει εξασφαλίσει 
μία μόνιμη αντιπροσώπευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και απαράμιλλη 
πρόσβαση σε άλλους οικονομικούς και πολιτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων της G8 και τα Ηνωμένα Έθνη. 
 
European Round Table of Industrialists (ERT) 
Είναι μία από τις κυριότερες πολιτικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής σκηνής τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες και αποτελείται από 47 προέδρους και διευθυντές συμβούλους των 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Η προνομιακή πρόσβαση του σε κυβερνήσεις 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν το κλειδί των επιτυχιών που είχε στη διαμόρφωση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Εκτός από την επιτυχία του στην ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς και των πανευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τα αποτυπώματα του 
φαίνονται στη νομισματική ενοποίηση, στη απελευθέρωση των υπηρεσιών ενέργειας, 
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων καθώς επίσης και στις 
νεοφιλελεύθερες αλλαγές της αγοράς εργασίας και συνταξιοδότησης. 
 
Business Round Table (BRT) 
Ιδρύθηκε το 1972 και αποτελείται από περισσότερους από διακόσιους διευθυντές 
συμβούλους των μεγαλύτερων αμερικάνικων επιχειρήσεων. Έχει πολύ μεγάλη 
επιρροή στο αμερικάνικο διεθνές εμπόριο.   
 

Η αναγνώριση του lobbying ως απαραίτητο εργαλείο στη επίτευξη 
στρατηγικών στόχων και η σημαντικότητα που του δίνουν ο αριθμός των 
εμπλεκομένων, οδήγησε και στην ακαδημαϊκή του αναγνώριση. Στις Βρυξέλλες 
ιδρύθηκε και λειτουργεί η σχολή EIPAL (European Institute for Public Affairs and 
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Lobbying).  Η σχολή αυτή οργανώνει δύο φορές τον χρόνο έναν εκπαιδευτικό κύκλο 
διάρκειας 80 ωρών, κατανεμημένες σε μία περίοδο τριών μηνών. Το περιεχόμενο των 
σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την δομή και την λειτουργία των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών της Ε.Ε., τις πολιτικές της Ε.Ε. και τις πρακτικές του 
lobbying. Παράλληλα περιλαμβάνει και σχετικό κώδικα δεοντολογίας για τους 
lobbyists. (http:/www.eipal.org/media/partnership.pdf.pdf). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ LOBBYING 
 
 
2.1 Η έρευνα του Bennett για τη σχέση του άμεσου lobbying με τη μορφή 
οργάνωσης του.  

 
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1996 σε ένα πλήθος 824 συνεταιρισμών εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε χρήση εκτεταμένων ερωτηματολογίων για να βγουν 
στατιστικά γενικευμένα συμπεράσματα σε ένα εύρος επιχειρηματικών κλάδων και 
τύπων οργανισμών. Οι υποθέσεις αναλύθηκαν στατιστικά και οι αναλύσεις δίνουν 
έμφαση στη σημαντικότητα της επιλογής του τρόπου επιρροής, στο μέγεθος της 
επιχείρησης, στο μέγεθος και τη φύση του συνεταιρισμού και στα χαρακτηριστικά του 
κλάδου αναφορικά με τη δύναμη και την οργάνωση του. Η μελέτη του είναι μια 
πρώτη προσπάθεια στατιστικής εκτίμησης των παραγόντων που καθορίζουν την 
μορφή οργάνωσης του lobbying σχετικά με την εξάσκηση άμεσου lobbying 

 
Ο Bennett τονίζει τη σημασία των Βρυξελλών ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

των επιχειρήσεων λόγω της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς και της μεγέθυνσης των 
πολιτικών οργανισμών της Ε.Ε. Αυτό έχει μεγαλώσει και την ανάγκη των 
επιχειρήσεων να πληροφορούνται σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως έχει 
δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για άσκηση επιρροής. Η 
δυνατότητα άσκησης επιρροής από τις επιχειρήσεις οφείλεται κατά ένα μέρος στη 
σχετικά μεγάλη προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξαιτίας της 
γραφειοκρατικής υπερφόρτωσης χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συμβουλές από 
τις επιχειρήσεις.  

 
Αναφέρει τρεις κύριους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να επηρεάσουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 1) Η απευθείας 
εκπροσώπευση των επιχειρήσεων που γίνεται με το άμεσο lobbying, δημιουργώντας 
έτσι την δικής τους «στρατηγική στις Βρυξέλλες». 2) Μέσω ενός εθνικού 
συνεταιρισμού, όπου εθνικοί συνεταιρισμοί είτε ασκούν άμεσα πίεση σε Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς μέσα στα πλαίσια μιας «στρατηγικής Βρυξελλών» ή πιέζουν τις 
κυβερνήσεις τους ώστε να επιδράσουν αυτές σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές μέσω εθνικών 
υπαλλήλων και υπουργών. Θεωρείται συνηθισμένος τρόπος σε περιπτώσεις όπου πχ. 
ένας κλάδος δεν είναι διεθνοποιημένος ή όταν η προστασία της εγχώριας αγοράς 
παίζει ένα σημαντικό ρόλο ή όταν μια βιομηχανία είναι περισσότερο επικεντρωμένη 
σε μια χώρα παρά σε άλλα τμήματα της Ε.Ε. (π.χ. Αλιεία). Επίσης προτιμάται ως 
συμπληρωματικός σε άλλους τρόπος, εφόσον οι κανονισμοί προκειμένου να 
ψηφιστούν πρέπει να έχουν την υποστήριξη του εκάστοτε κράτους μέλους στο 
Συμβούλιο υπουργών. Δηλαδή, το να κερδιθεί μια υπόθεση είναι αρκετά απίθανο 
χωρίς εγχώρια υποστήριξη. 
3) Είναι ο δρόμος των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών και εμφανίζεται σε περιπτώσεις 
όπου επιχειρήσεις είτε γίνονται μέλη ενός ευρωπαϊκού ομίλου, ή οι εθνικοί 
συνεταιρισμοί συνεργάζονται μεταξύ τους και συγχωνεύονται ώστε να 
δημιουργήσουν ευρωπαϊκούς ομίλους ή ακόμα γίνονται μέλη ευρωπαϊκών 
ομοσπονδιών. 
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Αυτές οι τρεις επιλογές επιρροής αλληλοκαλύπτονται αναφορικά με την χρήση 
άμεσου lobbying 
Ο Bennett διακρίνει 5 τύπους συνεταιρισμών: 
1)Ενώσεις εταιριών, 2) ενώσεις ιδιοκτητών – διευθυντών, 3) ενώσεις ατόμων ή αλλιώς 
επαγγελματικές ενώσεις, 4) μικτές ενώσεις από τις προηγούμενες κατηγορίες, 5) 
ενώσεις ενώσεων. 
 
 Εξετάζοντας ξεχωριστά τις υποθέσεις του σχετικά με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το άμεσο lobbying διαπίστωσε τα παρακάτω. 

1.  Οι μεγάλες εταιρίες σε εμπορικούς κλάδους είναι περισσότερο πιθανό από ότι 
οι μικρές εταιρίες να εξασκήσουν άμεσο lobbying.  

2. Οι συνεταιρισμοί όπου πολλά μέλη τους είμαι μεγάλες επιχειρήσεις ασκούν 
συχνότερα άμεσα πίεση αλλά μόνο οι εμπορικοί συνεταιρισμοί και 
συγκεκριμένα οι μικροί εμπορικοί συνεταιρισμοί.  

3. Όσο μικρότερος είναι ο συνεταιρισμός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι ποσοστό των 
επιχειρήσεων που θα ασκούν οι ίδιες άμεσα πίεση. 

4. Mόνο επιχειρήσεις εμπλέκονται σε άμεσο lobbying. 
5. Όσο περισσότερο οργανωμένος είναι ένας τομέας τόσο περισσότερο 

χρησιμοποιεί την ένωση για τις επαφές lobbying  και εξαρτάται λιγότερο από 
το άμεσο lobbying 

6. Η οικονομική βαρύτητα του κλάδου δεν αποτελεί από μόνη της μια ικανή 
επεξηγηματική μεταβλητή.   

 
Το άμεσο lobbying είναι κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων και η  πιο 

σημαντική επιρροή είναι το μέγεθος της εταιρίας μετρούμενο σε αριθμό υπαλλήλων. 
Το άμεσο lobbying για τις μεγάλες εταιρίες αυξάνει σε κλάδους που καλύπτονται από 
μικρούς συνεταιρισμούς. Αντίθετα, όταν οι ενώσεις είναι μεγάλες αυτό τείνει να 
μειώνει την έκταση του άμεσου lobbying. Η οικονομική βαρύτητα του κλάδου 
αυξάνει την πιθανότητα εξάσκησης άμεσου lobbying αλλά δεν είναι από μόνης της 
σημαντική επεξηγηματική μεταβλητή. Σε κλάδους με μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλό 
οικονομικό βάρος, που αποτελούνται από επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις ή 
μικτές δομές είναι δύσκολο να γίνει lobbying άμεσα και όπου οι συνεταιρισμοί είναι 
μεγάλοι, εξαρτώνται από αυτούς σε μεγάλο βαθμό για το lobbying. Έτσι για μικρές 
και μη εμπορικές επιχειρήσεις, το μέγεθος του συνεταιρισμού είναι καθοριστικής  
σημασίας για την έκταση του άμεσου lobbying. Αντίθετα, κλάδοι με μικρό αριθμό 
μεγάλων εταιριών είναι περισσότερο πιθανό να εξασκήσουν άμεσα lobbying. Τα 
ευρήματα αυτά σχετίζονται με την λογική της συλλογικής δράσης, όπου σε κλάδους 
όπου οι πιθανότητες δράσης εκτός ένωσης είναι ελάχιστες, υπάρχουν οι μεγαλύτερες 
πιθανότητες για μια εταιρία να εφαρμόσει επιπλέον άμεσο lobbying για να 
εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα της δεν παραγκωνίζονται. 
 

Συμπερασματικά, το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να είναι καθοριστικής 
σημασίας χαρακτηριστικό για την δυνατότητα άμεσου τρόπου επιρροής, αλλά πολλές 
μεγάλες επιχειρήσεις δεν ασκούν άμεσα πίεση. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά  
που είναι σημαντικά και οδηγούν στην επιλογή της άμεσης άσκησης πίεσης. 
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2.2 Η έρευνα του Jutterstroem για τις σχέσεις των εταιριών μέσα στις ενώσεις και 
τις επιπτώσεις στη μορφή εξάσκησης του lobbying. 

 
Τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1999, προέρχονται από τη 

βιομηχανία παραγωγής και παροχής ηλεκτρισμού. Αποτελούνται από συνεντεύξεις με 
σαράντα άτομα που ανήκουν σε οργανισμούς όπως σουηδικές εταιρίες παραγωγής 
ηλεκτρισμού, ο σουηδικός συνεταιρισμός ενέργειας, ο ευρωπαϊκός συνεταιρισμός 
ηλεκτρισμού (Eurelectric), η μόνιμη αντιπροσώπευση της Σουηδίας στην Ε.Ε., το 
υπουργείο βιομηχανίας, τη σουηδική εταιρία προστασίας περιβάλλοντος, την Ε. 
Επιτροπή. Επικεντρώνεται στα δύο μοτίβα συμμετοχής, το ένα ατομιστικό και το άλλο 
συλλογικό και στα χαρακτηριστικά των σχέσεων ανάμεσα σε εταιρίες μέσα σε μια 
συγκεκριμένη βιομηχανία. Οι σχέσεις αυτές είναι διαφορετικών τύπων και μπορεί να 
από αρκετά ανταγωνιστικές ως αρκετά συνεργατικές. 
 

Ο Jutterstroem περιγράφει παρακάτω το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η 
βιομηχανία ηλεκτρισμού στη Σουηδία. Η Eurelectric, η ευρωπαϊκή ένωση παραγωγών 
ηλεκτρισμού,  δημιουργήθηκε στο 1989 σαν απάντηση στην εφαρμογή των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς και στην αγορά της ενέργειας. Η υιοθέτηση κοινών προτάσεων 
είναι πολύ σημαντική. Η ύπαρξη ασαφών και διαφορετικών θέσεων μέσα στην 
eurelectric μειώνει την επιρροή της ένωσης στην Ε. Επιτροπή καθώς είναι πιο εύκολο 
για την Επιτροπή να αδιαφορήσει για τις απόψεις της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Αν 
και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από ένα μέλος της ένωσης, η ένωση δεν 
θέλει να γίνονται αυτές γραπτά. Για να μπορεί μια εθνική βιομηχανία να συμμετέχει 
στη eurelectric, πρέπει να συσταθεί μια εθνική ένωση. Αυτοί οι οργανισμοί 
λειτουργούν σαν υπό-ενώσεις στην eurelectric και εκτός από τη διαμόρφωση γνωμών 
για ευρωπαϊκά θέματα, λειτουργούν και σαν κανάλια πληροφοριών για τις εταιρίες 
μέλη τους. Η σουηδική ένωση ονομάζεται Swedelec.  
 

Επίσης σε δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν άτομα που είναι ειδικοί σε θέματα 
ηλεκτρισμού και ενέργειας, όπως η σουηδική υπηρεσία περιβαλλοντολογικής 
προστασίας. Αυτά τα άτομα μπορεί να αντιπροσωπεύουν την Σουηδία στις 
συμβουλευτικές επιτροπές της Ε. Επιτροπής. Οι επαφές μεταξύ αυτών των ειδικών και 
των ειδικών από εταιρίες και ενώσεις είναι συχνές και συχνά άτυπες. Οι επαφές 
μεταξύ υπουργείων και εταιριών είναι παρόμοιες με αυτές μεταξύ εταιριών και 
δημοσίων υπηρεσιών. Δεν είναι ασυνήθιστο τα άτομα που δουλεύουν σε εταιρίες ή 
ενώσεις να έχουν προηγούμενα δουλέψει σε δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία. Στόχος 
συγκεκριμένα του υπουργείου βιομηχανίας είναι να προστατεύσει την 
ανταγωνιστικότητα της εθνικής βιομηχανίας.  
 

Εκτός από την συνεργασία με τη eurelectric, συγκεκριμένες εταιρίες έχουν 
συστήσει δικά τους γραφεία αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες. Σκοπός των γραφείων 
αυτών εκτός της ενασχόλησης με θέματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έρευνα και 
υποδομές, είναι η συνεχής συλλογή πληροφοριών για το τι συμβαίνει, η προσπάθεια 
να επηρεάσουν συγκεκριμένα θέματα προς όφελος της εταιρίας και η συνεχής 
ανάπτυξη και διατήρηση του δικτύου προσωπικών επαφών στις Βρυξέλλες. 
 

Αναφορικά με τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στην ένωση και τα 
αποτελέσματα που μπορεί να έχουν αυτές στις δράσεις των εταιριών, η έρευνα 
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παρουσίασε μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Η μορφή συνεργασίας της eurelectric, 
αντιπροσωπεύει μία τυπική σχέση. Είναι μία τυπική δομή που βασίζεται πάνω στην 
ιεραρχία, ταυτότητα και ορθολογισμό. Προκειμένου να διατηρήσει την νομιμότητα 
της και να εισακούγεται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πρέπει να παρουσιάζει 
κοινές απόψεις. Όταν όμως τα μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι είναι το 
καλύτερο για τις επιχειρήσεις τους, τότε δημιουργούνται εντάσεις, που μπορεί να 
οδηγήσουν σε διαφορετικές μορφές συνεργασίας ή αντιπαράθεσης. 
 

Όταν υπάρχουν αντιμαχόμενες απόψεις, τα μέλη συχνά προσπαθούν να λύσουν 
το δίλημμα δημιουργώντας μια άτυπη συμμαχία σε συνδυασμό με τη δουλειά της 
ένωσης. Αυτή η συμμαχία συνήθως περιορίζεται σε συγκεκριμένα θέματα και έχει 
περιορισμένο χρόνο ζωής. Αυτή η συμμαχία κρατείται μυστική συνήθως.  
 
 Αντιπρόσωποι από διαφορετικές εθνικές βιομηχανίες μπορεί να έχουν ποίκιλες 
επίσημες θέσεις μέσα στην ιεραρχική δομή της ένωσης. Έτσι, έχουν διαφορετικές 
πιθανότητες να αντιπροσωπεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στις 
συμβουλευτικές επιτροπές της Ε. Επιτροπή, να διατυπώσουν επίσημα γράμματα κλπ. 
Επίσης οι υπάλληλοι της γραμματείας συχνά δηλώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων από ότι οι συνάδελφοι τους σε άλλες θέσεις. Οι 
αντιπαραθέσεις μέσα στην ένωση μπορεί να οδηγήσει μερικά μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τις επίσημες θέσεις τους μέσα στην ένωση και τις προσωπικές τους 
σχέσεις στο να παρουσιάσουν τις θέσεις της ένωσης περισσότερο προσανατολισμένες 
στις δικές τους απόψεις.  
 

Επίσης ο άτυπος ανταγωνισμός μέσα στην τυπική συνεργασία της ένωσης, 
μπορεί να οδηγήσει σε χρήση συνεργατικών σχέσεων έξω από την ένωση. Για 
παράδειγμα, μια εθνική βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της με τη 
κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες για να προωθήσει τις προτιμήσεις της οι οποίες 
είχανε παραμεληθεί ή αγνοηθεί μέσα στην ένωση.  
 

Ένα άλλο αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης μέσα στην ένωση, είναι ο εταιρίες να 
προσπαθούν να διαδώσουν συγκεκριμένες απόψεις μέσω των γραφείων τους στις 
Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω άτυπων συναντήσεων με υπαλλήλους της Ε. 
Επιτροπής, πολιτικούς του Ε. Κοινοβουλίου κ.α.  

 
Συμπερασματικά, το πρόβλημα της συλλογικής δράσης που είναι τα 

αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μελών μπορεί να οδηγήσουν είτε σε άμεσο 
lobbying απευθείας από τις ίδιες τις εταιρίες είτε στη δημιουργία συμμαχιών σκοπού 
μεταξύ εταιριών με τα ίδια συμφέροντα τη δεδομένη στιγμή. Επίσης μπορεί να γίνει 
χρήση της πολιτική δύναμης που έχουν κάποια μέλη λόγω ιεραρχίας μέσα στην ένωση 
για προώθηση των δικών τους συμφερόντων, ενώ και οι εθνικές ενώσεις μπορεί να 
εφαρμόσουν πολύ-επίπεδο lobbying βασιζόμενες στη στήριξη των κυβερνήσεων τους 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
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2.3 Η έρευνα των Baumgartner και Leech για τη συμπεριφορά διαφορετικών 
τύπων ομάδων συμφερόντων. 
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2001, χρησιμοποιεί στοιχεία από 19.000 
αναφορές που έγιναν το έτος 1996 σύμφωνα με το νόμο περί διαφάνειας του lobbying 
του 1995 των Η.Π.Α. και αναλύει τη κατανομή του lobbying σε ένα τυχαίο δείγμα από 
137 θέματα. Οκτώ από τα θέματα αφορούσαν περισσότερες από 300 ομάδες 
ενδιαφερόντων. Το 5% των θεμάτων απασχολούσαν το 45% του lobbying, ενώ το 
κατώτατο 50% των θεμάτων απασχολούσαν λιγότερο από το 3% του lobbying. 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η πληθώρα των ομάδων ενδιαφερόντων στην 
Ουάσινγκτον μεγαλώνει τον ανταγωνισμό και κάνει πιο δύσκολο το έργο μιας ομάδας 
να προσελκύσει την προσοχή των μελών του Κογκρέσου. Από την άλλη μεριά όταν 
μία ομάδα ενδιαφέροντος απασχολείται σε έναν τομέα πολιτικής σχετικά ήρεμο, έχει 
περισσότερες πιθανότητες να εξασκήσει αποτελεσματική επιρροή.  
 

Η παρακάτω ανάλυση των συγγραφέων δείχνει μια απλή τμηματοποίηση των 
εγγεγραμμένων οργανισμών που κάνουν lobbying, δείχνοντας πόσες φορές 
εγγράφηκαν μόνοι τους και πόσες φορές εγγράφηκαν σαν πελάτες εταιριών lobbying. 
Η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται είναι η εξής. Επιχειρήσεις, εμπορικές 
ενώσεις, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ενώσεις πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, 
εργατικά συνδικάτα, κυβερνητικοί οργανισμοί και ινστιτούτα.  
 

Αναφορικά με τη χρήση άμεσου lobbying και εξωτερικών συμβούλων έδειξε 
τα εξής. Οι εμπορικές ενώσεις κάνουν περιορισμένη χρήση των εταιριών lobbying, 
και αποτελούν μόνο το 14% των πελατών τους. Ενώ αποτελούν το 22% των 
οργανισμών που κάνουν μόνοι τους lobbying άμεσα. Οι ομάδες πολιτών και οι μη-
κερδοσκοπικές ενώσεις αποτελούν μόνο το 7% των πελατών των εταιριών lobbying 
και το 14% των οργανισμών που κάνουν lobbying άμεσα μόνοι τους. Οι επιχειρήσεις 
αποτελούν το 44% των πελατών των εταιριών lobbying και το 41% των οργανισμών 
που κάνουν lobbying άμεσα μόνοι τους.  
 

Για να εντοπίσουν ποιες ομάδες είναι πιο ενεργές στη πολιτική ζωή μέτρησαν 
πόσες φορές εγγράφηκαν σαν lobbyist, πόσες αναφορές lobbying καταθέσανε για 
κάθε θέμα και για πόσα θέματα πολιτικής. Οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν μόνο τη 
μεγαλύτερη κατηγορία οργανισμών lobbying στην Ουάσινγκτον , αλλά και την πιο 
ενεργή. Οι επιχειρήσεις αριθμούν το 43% των συνολικών εγγραφών, το 46% των 
συνολικών αναφορών που κατατέθηκαν και το 43% των θεμάτων. Αντίστοιχα οι 
εμπορικές ενώσεις αριθμούν το 18% των συνολικών εγγραφών, το 20% των 
συνολικών αναφορών και το 25% των θεμάτων. Συνολικά οι επιχειρήσεις, οι 
εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις αριθμούν το 65% των εγγραφών, το 69% των 
συνολικών αναφορών και το 70% των θεμάτων. Αντίθετα, οι ομάδες πολιτών 
αποτελούν μόνο το 9% της δραστηριότητας lobbying είτε σε εγγραφές, αναφορές ή σε 
θέματα που αναφέρθηκαν. 
 

Ένας ακόμα δείκτης της δραστηριότητας lobbying των ομάδων συμφερόντων 
που χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς είναι και οι δαπάνες lobbying. Οι δαπάνες 
των επιχειρήσεων σε lobbying αποτελούν το 56% των συνολικών δαπανών σε 
lobbying, ενώ οι δαπάνες των εμπορικών ενώσεων αποτελούν 22% των συνολικών 
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δαπανών σε lobbying. Συνολικά οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές και επαγγελματικές 
ενώσεις αριθμούν για το 85% των συνολικών δαπανών για lobbying όπως αναφέρθηκε 
το 1996. Αντίστοιχα, οι ομάδες πολιτών αριθμούν το 9% των συνολικών δαπανών 
lobbying. 

 
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι αναφορές lobbying δεν περιλαμβάνουν έμμεσο 

lobbying όπως κινητοποίηση της λαϊκής βάσης, καμπάνιες ΜΜΕ κ.α., μια και δεν 
περιλαμβάνουν άμεση επαφή με κυβερνητικούς εκπροσώπους, σύμφωνα με τον νόμο 
περί lobbying.  
 

Εξετάστηκαν επίσης οι δραστηριότητες lobbying μέσα σε ένα δείγμα θεμάτων 
για να εντοπιστεί πόσο συχνά οι ομάδες συμφερόντων εμπλέκονται σε αρκετά 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες lobbying και πόσο συχνά σε μυστικές ή χαμηλού 
ανταγωνισμού δραστηριότητες lobbying. Από το δείγμα των 137 θεμάτων που 
εξετάστηκαν, η πλειονότητα των θεμάτων δημιούργησε ένα πολύ μικρό ποσό 
δραστηριότητας lobbying. Όμως τέσσερα από τα 137 θέματα προσέλκυσαν 
περισσότερες από 500 ομάδες συμφερόντων. Ενώ όσο μεγαλώνει ο αριθμός των 
θεμάτων υπό εξέταση τόσο μικραίνει και ο αριθμός των εμπλεκομένων οργανισμών. 
Επιπλέον 13 θέματα προσέλκυσαν περισσότερους από 200 οργανισμούς, ενώ άλλα 
επιπλέον 9 θέματα προσέλκυσαν περισσότερους από 100 οργανισμούς. Θέτοντας το 
διαφορετικά, το κατώτατο 10% των θεμάτων προσέλκυσαν το 1% της δραστηριότητας 
lobbying, ενώ το ανώτατο 10% των θεμάτων προσέλκυσαν το 60% της 
δραστηριότητας lobbying. Σε 32 περιπτώσεις που μόνο μία ή δύο ομάδες 
ενδιαφερόντων είχαν εμπλακεί με το θέμα, η συμμετοχή ήταν μόνο από επιχειρήσεις, 
εμπορικές ενώσεις και κυβερνητικά λόμπι. Επιχειρήσεις, εμπορικές και 
επαγγελματικές ενώσεις καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται 
σε όλες τις δραστηριότητες lobbying. Τα εργατικά συνδικάτα, οι μη-κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί και οι ενώσεις πολιτών είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε περισσότερο 
ανοιχτά θέματα που περιλαμβάνουν πολλούς συμμετέχοντες. Συνήθως εστιάζουν σε 
ένα θέμα κάθε φορά και συνήθως λόγω περιορισμένων πόρων τα άλλα θέματα 
αγνοούνται. Αντίθετα οι επιχειρηματικές ομάδες, έχουν αρκετούς πόρους για lobbying 
ώστε να μην αγνοήσουν περιφερειακά θέματα που τους είναι σημαντικά.  

 
Συνολικά έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν τις ομάδες συμφερόντων που 

είναι πιο ενεργές στο lobbying είτε άμεσα είτε μέσω εξωτερικού συμβούλου, 
δαπανώντας επίσης τους περισσότερους πόρους σε αυτή την δραστηριότητα. Επίσης 
και αυτό λόγω πάλι της οικονομικής τους δύναμης, είναι σε θέση να παρακολουθούν 
από κοντά και να εμπλέκονται σε όλα τα θέματα πολιτικής που αναδύονται και τους 
αφορούν. 
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2.4 Η έρευνα των Figueiredo και Tiller για την ένταση και την οργάνωση του 
lobbying. 
 

Το πλαίσιο της έρευνας των Figueiredo και Tiller που πραγματοποιήθηκε το 
2001, είναι η ομοσπονδιακή επιτροπή τηλεπικοινωνιών των Η.Π.Α.. Πριν τη ψήφιση 
κάθε νόμου, υπάρχει μία τυπική διαδικασία υποβολής  σχολίων και προτάσεων από τις 
ομάδες που μπορεί να επηρεάζονται από το νέο νομοσχέδιο. Άτυπα επίσης γίνονται 
παρουσιάσεις από τις εμπλεκόμενες ομάδες με μέλη της επιτροπής, οι οποίες 
καταγράφονται πλήρως και είναι σχετικές με το θέμα υπό συζήτηση. Αυτές οι 
παρουσιάσεις αποτελούν και τις δραστηριότητες lobbying που εξετάζει η έρευνα.  Τα 
στοιχεία αποτελούνται από 930 επαφές lobbying που έγιναν στην επιτροπή μεταξύ 
Δεκεμβρίου 1997 και Φεβρουαρίου 1998 και αφορούσαν 101 ξεχωριστά θέματα. Το 
κάθε θέμα ήταν η μονάδα παρατήρησης. Επίσης συμπληρώθηκαν 30 συνεντεύξεις με 
πολιτικούς, εταιρίες, δικηγόρους, εμπορικές ενώσεις της βιομηχανίας 
τηλεπικοινωνιών. 
 

Η οργάνωση του lobbying ορίζεται από το γεγονός εάν η εταιρία χρησιμοποιεί 
ατομική μορφή lobbying (εσωτερικούς lobbyists) ή συλλογική μορφή lobbying 
(εμπορικές ενώσεις). Η ένταση του lobbying ορίζεται ως ο αριθμός των επαφών που 
έγιναν είτε ατομικά από την εταιρία είτε συλλογικά. 
 
Οι συγγραφείς δανείζονται από τις θεωρίες της συλλογικής δράσης και του κόστους 
συναλλαγής για το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας τους. Η θεωρία της συλλογικής 
δράσης τονίζει τα εμπόδια στη συλλογική δράση και πώς αυτά ξεπερνιούνται. 
Προϋπόθεση για συλλογική δράση είναι τα κοινά συμφέροντα μεταξύ εταιριών σε 
συγκεκριμένες πολιτικές. Αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ εταιριών σημαίνει πως 
τα αποτελέσματα μιας πολιτικής θα επηρεάσουν διαφορετικά τα μέλη μιας ένωσης 
δημιουργώντας συγκρούσεις μεταξύ τους. Τέτοιες συγκρούσεις έχουν δύο πιθανά 
αποτελέσματα. Πρώτον, εκφράζονται πολλαπλές απόψεις στους πολιτικούς και 
δεύτερον, η πιθανότητα συλλογικής δράσης μειώνεται καθώς τα μέλη δεν είναι 
παρακινούμενα να δράσουν για τους στόχους των άλλων. 
 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της καπήλευσης. Η καπήλευση σε αυτή την 
περίπτωση σημαίνει ότι εάν είναι δαπανηρό το lobbying και οι εταιρίες δεν μπορούν 
να εισπράξουν τα ανάλογα οφέλη τότε δεν θα κάνουν lobbying. Αυτό συμβαίνει 
επειδή η μεμονωμένη εταιρία που θα αναλάβει τα συνολικά κόστη lobbying θα 
εισπράξει μόνο ένα μέρος των ωφελειών. Το πρόβλημα της καπήλευσης μπορεί 
πιθανόν να ξεπεραστεί με δύο τρόπους. Εάν τα οφέλη που προσφέρει η ένωση 
μπορούν να κατανεμηθούν αποκλειστικά στα μέλη της ένωσης, τότε οι μεμονωμένες 
εταιρίες έχουν το κίνητρο να συμμετέχουν στη συλλογική δράση. Δεύτερον, εάν 
αποκλειστικά οφέλη μέσω ατομικού lobbying μπορούν να αποκτηθούν, τότε οι 
μεμονωμένες εταιρίες μπορούν να εφαρμόσουν lobbying από μόνες τους. Τα 
αποκλειστικά οφέλη μπορεί να είναι μια πολιτική ειδικά σχεδιασμένη για τη 
μεμονωμένη εταιρία ή επιπλέον οφέλη από αυτά που εισπράττει η βιομηχανία στο 
σύνολο της. 
 

Η θεωρία του κόστους συναλλαγής τονίζει τους κινδύνους διέρευσης 
σημαντικών εταιρικών πληροφοριών σε άλλα μέλη κατά τη διαδικασία του lobbying. 
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Όταν απαιτείται η αποκάλυψη τέτοιων ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών για πιο 
αποτελεσματικό lobbying, τότε η επιλογή του συλλογικού lobbying γίνεται λιγότερο 
δελεαστική. Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρίες μπορεί να επιλέξουν να κάνουν 
lobbying ανεξάρτητα. Παράλληλα με τα παραπάνω αποτελέσματα διέρευσης 
ευαίσθητων πληροφοριών, πρέπει να υπολογιστεί ότι οι εταιρίες ακόμα και αν 
εναποθέσουν αυτές τις πληροφορίες στα χέρια πολιτικών ή δημόσιας υπηρεσίας, 
υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος διέρευσης. Έτσι όσο περισσότερο απειλούνται με διέρευση 
οι ευαίσθητες πληροφορίες τόσο λιγότερη θα είναι η ποσότητα του lobbying. 

 
Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή οργάνωσης του 

lobbying η έρευνα έδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα. Η μορφή οργάνωσης μέσω της 
ένωσης γίνεται πιο πιθανή όσο περισσότερα τα κοινά ενδιαφέροντα. Όσο περισσότερο 
συγκλίνουν τα συμφέροντα, τότε οι εταιρίες θα κινηθούν προς μία οργάνωση μέσω 
ένωσης . Αυξάνει επίσης σε πιθανότητα όσο αυξάνει και η πιθανότητα καπήλευσης. 
Η πιθανότητα για οργάνωση μέσω ένωσης γίνεται μικρότερη όσο η μια εταιρία 
υποχρεούται να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες. Οι εταιρίες θα οργανωθούν 
εσωτερικά ή μέσω αντιπροσώπου, παρά θα χρησιμοποιήσουν την ένωση όταν 
κινδυνεύουν ευαίσθητες πληροφορίες. Όταν οι εταιρίες που θα έκαναν lobbying 
ατομικά δεν μπορούν να κρατήσουν μακριά από τους πολιτικούς ή νομοθέτες 
ευαίσθητες πληροφορίες, τότε είναι πιο πιθανό να βασιστούν σε μια συλλογική μορφή 
lobbying. Επίσης όσο περισσότερο μπορούν να αποκλείσουν οι ενώσεις μη-μέλη από 
τα οφέλη, οι εταιρίες ανταποκρίνονται με είσοδο στην ένωση και επιτρέπουν να κάνει 
lobbying στο όνομα τους.  
 

Η σημαντικότητα ενός θέματος είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας. Όσο 
περισσότερο μια μεγάλη εταιρία επηρεάζεται από ένα θέμα, τόσο πιο πιθανό είναι να 
ακολουθήσει ατομικό lobbying. 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ένταση του lobbying δείχνουν ότι 
όσο περισσότερο είναι υποχρεωμένη μια εταιρία να αποκαλύψει ευαίσθητες 
πληροφορίες στην ένωση, τόσο λιγότερο lobbying θα κάνει. Όμως ο βαθμός των 
κοινών ενδιαφερόντων δεν επηρεάζει την ένταση του lobbying. Από την άλλη μεριά, η 
καπήλευση έχει αρνητική επίπτωση στη ένταση του lobbying. Η δυνατότητα 
διόρθωσης του προβλήματος της καπήλευσης μέσω του αποκλεισμού μη-μελών και 
των αποκλειστικών ωφελειών δεν δείχνει να έχει στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα. Επίσης όσο περισσότερο επηρεάζονται τα κέρδη της εταιρίας από ένα 
θέμα τόσο περισσότερο lobbying θα κάνει. 
 

Συνολικά, φάνηκε ότι οι μεγάλες εταιρίες που είναι διαφορετικές από τις 
μικρές. Λειτουργούν με τρόπους που έχουν προβλέψει οι θεωρίες συλλογικής δράσης 
και κόστους συναλλαγής για την οργάνωση του lobbying τους με κάποιους 
περιορισμούς. Οι μεγάλες εταιρίες τείνουν να οργανώνονται συλλογικά όταν 
υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και όταν προσφέρονται οφέλη στα μέλη. Επίσης θα 
προσπαθήσουν να προστατεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες κάνοντας ατομικά 
lobbying, όταν υπάρχει πιθανότητα διέρευσης μέσω του συλλογικού lobbying. 
Αναφορικά με την ένταση του lobbying, οι μεγάλες εταιρίες κάνουν λιγότερο 
lobbying στη παρουσία καπήλευσης. Το ίδιο κάνουν επίσης όταν υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα διέρευσης ευαίσθητων πληροφοριών 
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2.5 Η έρευνα του Lahusen για τους εξωτερικούς συμβούλους στην Ε.Ε. 
 

Η έρευνα, με βάση τον ευρωπαϊκό οδηγό δημοσίων σχέσεων, κάλυψε 285 
εταιρίες, στις οποίες στάλθηκε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το καλοκαίρι του 
1999 με σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των εταιριών ( έτος 
ίδρυσης, τζίρος, προσωπικό, εθνικά υποκαταστήματα, τοπικοί συνεργάτες, πελάτες 
κ.α.). Εξαιτίας του μικρού ποσοστού απάντησης, ξανάγινε επαφή με τις εταιρίες 
συμβούλων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων το καλοκαίρι του 2000. Το ποσοστό 
απάντησης ήτανε 80,7%. Σκοπός της ανάλυσης ήταν η οργάνωση αυτών των 
επιχειρήσεων, ποιους τομείς και εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούν και όχι ή 
συγκεκριμένη δουλειά τους. Το δείγμα αποτέλεσαν νομικές εταιρίες, πολιτικούς 
συμβούλους, γραφεία δημοσίων σχέσεων και οικονομικούς και διοικητικούς 
συμβούλους προσφέροντας έτσι μία ευρεία άποψη των ευρωπαϊκών συμβούλων. 

 
Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο σύμβουλος έχει εδραιωθεί ως ένας αποδεκτός 

ευρωπαϊκός πρωταγωνιστής που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, εργάζεται για ένα 
μεγάλο εύρος τομεακών και εθνικών πελατών και διατηρεί στενές σχέσεις με άλλους 
ευρωπαϊκούς πρωταγωνιστές. Δεν είναι βασικοί συνεργάτες αλληλεπίδρασης με τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά είναι ενδιάμεσοι, με την έννοια ότι λειτουργούν για 
λογαριασμό των πελατών τους. Έτσι παραμένουν στο παρασκήνιο του lobbying. Εκεί 
παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και τις νομοθετικές διαδικασίες, 
συμβουλεύουν τους πελάτες τους ως προς την αξιοποίηση των πληροφοριών, τους 
βοηθάνε να ορίσουν τα συμφέροντα τους, τους συμμάχους τους και τους αντιπάλους, 
τους υποστηρίζουν στο σχεδιασμό του δικού τους lobbying και τους υποστηρίζουν 
στη δημιουργία συμμαχιών. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν είναι ότι, δίνουν 
στους πελάτες τους τη δυνατότητα να κάνουν εργολαβία το lobbying, τους παρέχουν 
με εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένα θέματα και λειτουργούν σαν επαγγελματίες 
με συστηματικό τρόπο στην παρατήρηση, ανάλυση και συμβούλευση. Γενικά 
θεωρείται ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει υποβοηθήσει την 
διεύρυνση των συμβούλων, μέσω της αυξημένης πυκνότητας των ευρωπαϊκών 
κανονισμών, την αυξανόμενη περιπλοκότητα των διαδικασιών και τον αυξανόμενο 
αριθμό αυτών που ζητάνε πληροφόρηση.  
 

Σχετικά με την ανάπτυξη των εταιριών συμβούλων, η έρευνα έδειξε ότι 
περισσότερες από τις μισές εταιρίες συμβούλων ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μεταξύ 
1986 και 1993, ενώ η ανάπτυξη τους συνεχίζονταν από κει και μετά με 8-10 νέες 
εταιρίες κάθε χρόνο. Η κυριαρχία των νομικών εταιριών επιβεβαιώνεται από τον 
αριθμό του προσωπικού και τον ετήσιο τζίρο με δεύτεροι να έρχονται οι οικονομικοί 
και διοικητικοί σύμβουλοι. Η τάση αυτή εξηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση σε 
συμβουλές πολιτικού και νομικού χαρακτήρα για την ανάγκη εναρμόνισης με τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
 

Αναφορικά με τους πελάτες των εταιριών συμβούλων, το 97,3% των εταιριών 
συμβούλων δήλωσαν ότι οι πιο συχνοί πελάτες τους είναι μεμονωμένες εταιρίες. 
Παράλληλα το 59,1% των εταιριών συμβούλων δουλεύουν για κυβερνητικούς 
οργανισμούς, το 51,6% για εμπορικούς συνεταιρισμούς, ενώ το 23,6% για μη-
κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει την ευρύτερη αποδοχή 

 28



Κεφάλαιο 2: Οι μορφές οργάνωσης του lobbying 

τους μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικές και 
ανταγωνιστικές ομάδες συμφερόντων.  
 

Επίσης η έρευνα έδειξε ότι το 86,1% των εταιριών συμβούλων δουλεύουν για 
οργανισμούς με ευρωπαϊκό στόχο δράσης και ότι σπάνια δουλεύουν για λογαριασμό 
τοπικών συμφερόντων. Αντίθετα εξυπηρετούν εθνικούς πελάτες μέσα από την Ε.Ε. 
(50,2%) και μη-ευρωπαίους πελάτες (70,9%).  Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι 
αυτοί οι υπερεθνικοί πελάτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευρωπαϊκή πολιτική 
και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για πληροφόρηση πέρα από κάθε ατομική ή συλλογική 
μορφή αντιπροσώπευσης. 
 

 Σχετικά με τη χώρα προέλευσης των πελατών, το 65,1% των εταιριών 
συμβούλων δήλωσαν ότι οι πελάτες τους προέρχονται είτε από τις Η.Π.Α. τη 
Βρετανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Πιο συγκεκριμένα. 

- 6,8% των συμβούλων έχουν πελάτες από τη Σκανδιναβία (Φιλανδία, Σουηδία, 
Νορβηγία και Δανία). 

- 22% των συμβούλων έχουν πελάτες από Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, 
Αυστρία και Ελβετία). 

- 47,8% έχουν πελάτες από μη ευρωπαϊκές χώρες ( Η.Π.Α., Ιαπωνία και Ασία). 
- 36,6% έχουν πελάτες από Βέλγιο και Ολλανδία. 
- 55,1% έχουν πελάτες από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 

Γενικά οι εταιρίες συμβούλων περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη ομάδα χωρών. Το 
41% των συμβούλων δεν έχει σχέση με πάνω από μία ομάδα χωρών. Έτσι εταιρίες 
συμβούλων που έχουν πελάτες από μη ευρωπαϊκές χώρες είναι λιγότερο πιθανό να 
εξυπηρετήσουν πελάτες από άλλες χώρες και το αντίστροφο. Αυτό όμως δεν 
συμβαίνει μέσα στις ευρωπαϊκές ομάδες χωρών. 
 

Αναλύοντας την επιχειρηματική δομή των εταιριών συμβούλων, μισές από τις 
εταιρίες συμβούλων ανέφεραν ότι ανήκουν σε εταιρία που λειτουργεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Σχεδόν όλες (98,9%) έχουν γραφείο στις Βρυξέλες. Επίσης το 25.7% 
συνεργάζονται με τοπικούς εταίρους στις Βρυξέλες, που αναδεικνύει τη 
σημαντικότητα αυτού του επιπέδου δράσης. Σχετικά με τα μέλη-κράτη, η πλειονότητα 
των συμβούλων δήλωσαν ότι λειτουργούν σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα μέσω 
κανονικής αντιπροσώπευσης (66%) ή μέσω τοπικών συνεργατών (71%), 
υποδηλώνοντας έτσι ότι έχουν μία ενδο-ευρωπαϊκή πολύ-επίπεδη δομή. Κοιτάζοντας 
στη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας μέσα στην Ε.Ε., φαίνεται ότι οι σύμβουλοι 
περιορίζονται σε έναν μικρό αριθμό χωρών καθώς έχουν υποκαταστήματα σε κατά 
μέσο όρο 4,3 χώρες και συνεργάζονται με τοπικούς εταίρους σε κατά μέσο όρο 6,8 
χώρες. Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία είναι οι χώρες που 
το 84,3% των συμβούλων δήλωσαν ότι είναι παρόν είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε 
μέσω συνεργατών. 
 

Συνολικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δουλειά των συμβούλων έχει ανθήσει 
στην περίοδο ανάπτυξης της Ε.Ε. και συνεχίζει ακόμα. Είναι γενικώς αποδεκτή από 
την πλειοψηφία των ομάδων συμφερόντων, έχει σαν κέντρο βάρους τις Βρυξέλες και 
εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα από αγγλοσαξονικές χώρες. 
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2.6  Η έρευνα της Michalovwitz για τις δραστηριότητες διαφορετικών τύπων 
οργάνωσης lobbying 
 

Βάση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2004, αποτέλεσαν 56 
συνεντεύξεις με lobbyists διαφόρων κατηγοριών εγκατεστημένους κυρίως στις 
Βρυξέλες με σκοπό να εξετάσει κοινά μοτίβα αντιπροσώπευσης συμφερόντων, τα 
οποία είναι ανεξάρτητα από το θέμα που χειρίζονται κάθε φορά. Θεωρεί, ότι η 
στρατηγική σκέψη πίσω από το lobbying και η συνεχόμενη προσπάθεια βελτίωσης 
των ικανοτήτων lobbying μέσω της επαγγελματοποίησης, συνεπάγεται ότι γίνονται 
εντατικές προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης στην και της 
επιρροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται για να 
εκπληρώσουν θεσμικές ανάγκες, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση ως ανταπόδοση. 
Οι lobbyists απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση επειδή ξέρουν πως να 
εκπληρώσουν τις θεσμικές ανάγκες και κάνουν χρήση αυτού του πλεονεκτήματος. 

 
Η συγγραφέας αναγνωρίζει στο ευρωπαϊκό lobbying τέσσερις κατηγορίες 

αντιπροσώπευσης. Τους εσωτερικούς lobbyists, τους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή 
τις χαλαρές συμμαχίες, τους εμπορικούς lobbyists ή συμβούλους και περιφερειακά 
γραφεία κρατών με ισχυρές περιφέρειες.  
 

Αρχικά διαπιστώθηκε ένας αριθμός συγκεκριμένων και σημαντικών εργασιών 
lobbying τα οποία αποκαλύπτουν την εξάρτηση από τις ανάγκες των δημοσίων 
λειτουργών να ικανοποιήσουν ειδικά συμφέροντα. Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν 
εφτά παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στο lobbying. Την αντιπροσώπευση, 
τον επαγγελματισμό, τις στρατηγικές οδηγίες και συμβουλές, τη δημιουργία εικόνας, 
το lobbying άλλων πρωταγωνιστών, τη μεταφορά εξειδίκευσης και τη παροχή 
επαφών.  
 

Διακρίνει επίσης ένα διαχωρισμό εργασιών ειδικά μεταξύ συνεταιρισμών και 
lobbyists εταιριών και μεταξύ της υποστήριξης και των συμβουλευτικών λειτουργιών 
των συμβούλων και των περιφερειακών γραφείων για τους ίδιους πελάτες. Οι 
κυριότερες εργασίες που αναφέρθηκαν και από lobbyist εταιριών και από 
συνεταιρισμούς που είναι σε επαφή με εσωτερικούς lobbyists ήταν οι εξής. 

• Το lobbying των ευρωβουλευτών και υπαλλήλων της μόνιμης 
αντιπροσώπευσης των αντίστοιχων χωρών τους. 

• Επιρροή των συνεταιρισμών / ειδική μεταχείριση συγκεκριμένης  εθνικής 
άποψης. 

• Κάλυψη θεμάτων που αφορούν ειδικά την εθνική, εταιρική και συνεταιριστική 
σύσταση των μελών. 

 
Οι επιχειρηματικοί εσωτερικοί (in-house) lobbyists, θεωρούσαν ότι το γραφείο 

τους ήταν απαραίτητο για να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν τη δουλειά μέσα στον 
συνεταιρισμό. Επίσης κάλυπταν θέματα αναφορικά με επίβλεψη και ενεργού lobbying 
που δεν μπορούσε να τα χειριστεί ο συνεταιρισμός εσωτερικά είτε για 
ανταγωνιστικούς λόγους, είτε επειδή ήταν πολύ ειδικά για να αφορούν όλα τα μέλη ή 
πολύ σημαντικά για να αφεθούν εξολοκλήρου στα χέρια του συνεταιρισμού.  
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Οι σύμβουλοι φαίνεται να παίζουν ένα πολύ σημαντικό επικουρικό ρόλο. Ενώ 
γενικά θεωρούνταν ότι δεν έχουν πολύ καλή φήμη, όλες οι εταιρίες στην συνέντευξη 
εκτός από μία, δήλωσαν ότι κάνουν ή έκαναν χρήση συμβούλου. Η σημαντικότερη 
ικανότητα τους φαίνεται να είναι οι πολύ καλές τους γνώσεις και το δίκτυο γνωριμιών 
τους μέσα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.  
 

Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι διαφορετικές επιλογές lobbying 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, έχοντας έτσι ανοιχτές διαφορετικές επιλογές ανάλογα 
με τις αντιδράσεις των θεσμικών οργάνων. Οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί μεταφέρουν 
την αντιπροσωπευτικότητα που ζητείται από την Ε. Επιτροπή, και μπορούν πιο 
εύκολα να δείξουν ότι αντιπροσωπεύουν κοινά ενδιαφέροντα απέναντι στο 
Ευρωκοινοβούλιο από ότι οι εσωτερικοί lobbyists.  Οι εσωτερικοί lobbyists και οι 
σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση και μέσω αυτού να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην Ε. Επιτροπή και το Ε. Κοινοβούλιο. Επίσης μπορούν να 
καταφέρουν να εισάγουν στοιχεία που είναι σημαντικά για τους μεμονωμένους 
εργοδότες τους, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ένας ευρωπαϊκός συνεταιρισμός 
εξαιτίας της κατά περίπτωσης ανταγωνιστικής συμμετοχής. Επίσης μπορούν να 
διατηρήσουν και να αναπτύξουν ένα δίκτυο επαφών που μπορεί να ενεργοποιηθεί 
όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά ο συνεταιρισμός ή όταν οι αντιδράσεις 
των θεσμικών οργάνων απαιτούν τη χρήση άλλων lobbyists.     
 
 
2.7 Η έρευνα των Sadrieh και Annavarjula για τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τη συμμετοχή και την ένταση του lobbying των επιχειρήσεων. 
 
 Η έρευνα, που διεξήχθηκε το 2005, βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που 
στάλθηκε  σε 1.964 βιομηχανικές εταιρίες των Η.Π.Α. με ετήσιες πωλήσεις πάνω από 
50 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτές, οι 403 είχαν δηλωθεί σαν lobbyists είτε άμεσα 
είτε έμμεσα. Αυτές αποτέλεσαν και το δείγμα για το δεύτερο σετ των υποθέσεων που 
αφορούν την ένταση του lobbying. Ενώ το σύνολο των εταιριών αποτέλεσαν το 
δείγμα για το πρώτο σετ των υποθέσεων που αφορούν την απόφαση για lobbying. 
Στόχος της είναι η μελέτη των εταιρικών παραγόντων της πολιτικής δραστηριότητας 
μιας επιχείρησης  καθώς και της έντασης της. Αφού έχει αποφασίσει η εταιρία να 
εφαρμόσει lobbying , πρέπει να αποφασίσει και για τους πόρους που θα δεσμεύσει για 
αυτή τη δράση, επομένως και για την ένταση του lobbying . 
 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι το lobbying αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της 
στρατηγικής των εταιριών στη προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ευνοϊκά πολιτικά 
αποτελέσματα και θεωρείται σαν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια 
εταιρία. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας επιχειρηματικών πολιτικών πόρων.   
 

Κατηγοριοποιούν επίσης τις πολιτικές δράσεις σε αντανακλαστικές και 
προληπτικές. Οι αντανακλαστικές πολιτικές δράσεις ορίζονται σαν δράσεις που 
εγείρονται από την σοβαρότητα μιας απειλής για την επιχείρηση. Οι προληπτικές 
πολιτικές θεωρούνται σαν μία στρατηγική που διαμορφώνεται για την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Συνολικά, οι πολιτικές είτε αντανακλαστικές είτε 
προληπτικές, εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με σκοπό τον έλεγχο του εξωτερικού 
τους περιβάλλοντος και την μείωση της αβεβαιότητας που δημιουργείται από τους 
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θεσμικούς πρωταγωνιστές. Η πολιτική δραστηριότητα είναι μάλλον συμπλήρωμα 
παρά υποκατάστατο στις παραδοσιακές ικανότητες μιας εταιρίας. 
 
 Σχετικά με την απόφαση για lobbying, οι συγγραφείς έδειξαν ότι το μέγεθος 
μετρούμενο από τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις είναι σημαντικός δείκτης της 
πιθανότητας μιας εταιρίας να εφαρμόσει lobbying. Οι πωλήσεις επίσης συνδέονται 
θετικά και με την ένταση του lobbying. Θετική σχέση υπάρχει ανάμεσα στο βαθμό 
διαφοροποίησης προϊόντος μιας εταιρίας και στη πιθανότητα μια εταιρία να 
εφαρμόσει lobbying. Όσο πιο πολύ είναι διαφοροποιημένη μια εταιρία τόσο 
περισσότερο πιθανό είναι να εφαρμόσει lobbying. Υπάρχει επίσης θετική σχέση 
ανάμεσα στο βαθμό διεθνοποίησης μιας εταιρίας και της απόφασης εφαρμογής 
lobbying. Δεν φάνηκε όμως να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στη κερδοφορία και την 
απόφαση εφαρμογής lobbying. Σχετικά με την εθνικότητα της εταιρίας, οι ξένες 
εταιρίες είναι λιγότερο πιθανό από ότι οι εγχώριες να είναι πολιτικά ενεργές.  
 
 Αναφορικά με την ένταση του lobbying, η έρευνα έδειξε ότι μόνο ο δείκτης του 
μικτού κέρδους μπορεί να είναι σημαντικός δείκτης της έντασης του lobbying . Επίσης 
η διαφοροποίηση μιας εταιρίας δεν επηρεάζει την ένταση του lobbying. Οι δύο 
μετρήσεις της διεθνοποίησης, εξαγωγές προς συνολικές πωλήσεις και γεωγραφική 
διαφοροποίηση, φαίνεται να είναι σημαντικοί δείκτες της έντασης του lobbying, αλλά 
σχετίζονται αρνητικά με την ένταση του lobbying. 
 

Γενικά, οι μεγάλες εταιρίες είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε πολιτικές 
δραστηριότητες και επίσης να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην επιδίωξη 
ευνοϊκών πολιτικών αποτελεσμάτων. Δεδομένου των υψηλών σταθερών κοστών της 
αποτελεσματικής πολιτικής δράσης αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Αυτό 
όμως δεν αποκλείει την πολιτική δράση σε επίπεδο βιομηχανίας. Δεν είναι εύκολο να 
παρακολουθηθεί και να επηρεασθεί κάθε πολιτική ξεχωριστά, δεδομένου του 
απαγορευτικού κόστους αυτών των ενεργειών.  
 

Το γεγονός ότι η διαφοροποίηση αυξάνει τις πιθανότητες για lobbying ενώ δεν 
επηρεάζει την ένταση του σηματοδοτεί έναν ρόλο επίβλεψης και συλλογής 
πληροφοριών παρά μία καθαρά πολιτική στρατηγική. Οι διαφοροποιημένες εταιρίες 
είναι πιθανόν να είναι ενεργές σε έναν τουλάχιστον τομέα που ο επηρεασμός της 
κυβέρνησης είναι αρκετά σημαντικός που να δικαιολογεί τη δημιουργία καναλιών 
πρόσβασης και διευκόλυνσης. 
 

Η διεθνοποίηση έχει ένα από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα στη πολιτική συμπεριφορά. Οι γεωγραφικά διαφοροποιημένες εταιρίες 
και αυτές με υψηλό ποσοστό εξαγωγών είναι πιο πιθανό από ότι άλλες να είναι 
ενεργοί lobbyists. Παρόλα αυτά αυτές οι εταιρίες αφιερώνουν συγκριτικά λιγότερους 
πόρους για lobbying. Χαμηλά επίπεδα έντασης lobbying φαίνεται να δείχνουν ότι οι 
επιτυχημένοι εξαγωγείς δεν εξαρτώνται από το lobbying σαν ασπίδα προστασίας στην 
αβεβαιότητα της αγοράς. 
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2.8 Η έρευνα των Leech, Baumgartner, Pira και Semanko για τα κίνητρα 
εφαρμογής lobbying των επιχειρήσεων. 
 

Η έρευνα που διεξήχθηκε το 2005, βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 
45.000 εγγραφών lobby μεταξύ 1996 και 2000 και στην καταμέτρηση της 
κυβερνητικής δραστηριότητας.  

 
Οι συγγραφείς θεωρούν ότι το πολιτικό περιβάλλον είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο για να εξηγήσει το μέγεθος και τον σκοπό των ομάδων συμφερόντων. 
Υποστηρίζουν ότι εάν η κυβέρνηση δεν είχε καμία δικαιοδοσία ή ανάμιξη πάνω σε 
ένα θέμα, τότε θα υπήρχε ελάχιστο ενδιαφέρον για την δημιουργία μιας ομάδας να 
εξασκήσει lobbying σε αυτή την πολιτική περιοχή. Επακόλουθα, δεν περιμένουμε να 
δούμε κινητοποίηση όταν εκδηλώνεται μια γνώμη ή μια ανάγκη στον κόσμο, παρά 
μόνο όταν αυτή η γνώμη ή η ανάγκη διασταυρώνεται με την πιθανότητα κυβερνητικής 
δράσης.  
 

Αρχικά αναμένεται το lobbying να αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 
ακροάσεων στο Κογκρέσο. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά 
μεσοπρόθεσμα και διαφορετικά μακροπρόθεσμα. Η απόφαση ενός οργανισμού να 
εξασκήσει lobbying, είναι και χρονοβόρα και εγείρει πολλά κόστη, ειδικά όταν 
περιλαμβάνει την δημιουργία ενός γραφείου στην Ουάσινγκτον ή Βρυξέλλες και την 
προσθήκη μόνιμου προσωπικού σε αυτό το γραφείο.  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν 
είναι μονόπλευροι οργανισμοί, και ίσως χρειάζεται να πειστούν διαφορετικοί 
ενδιαφερόμενοι μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν άμεσα ότι τα 
συμφέροντα τους πλήττονται ή ότι έχει προκύψει μια ευκαιρία εξαιτίας μιας 
κυβερνητικής δράσης. Γι’ αυτόν τον λόγο  αναμένεται οι μακροπρόθεσμες αλλαγές 
στην κυβερνητική δραστηριότητα να είναι πιο σημαντικές για να επηρεάσουν τις 
δραστηριότητες lobbying από ότι οι μεσοπρόθεσμες αλλαγές. Σίγουρα, είναι 
ευκολότερο για τις ομάδες ενδιαφερόντων να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 
εξωτερικών lobbyists ή μιας εταιρίας δημοσίων σχέσεων από το να δημιουργήσουν 
δικό τους γραφείο. Γι’ αυτό το λόγο αναμένεται το επίπεδο lobbying των εξωτερικών 
lobbyists να είναι ευαίσθητο στις μεσοπρόθεσμες αλλαγές της κυβερνητικής δράσης.  

 
Δεύτερον, αναμένεται ότι τα θέματα που αντιπροσωπεύουν σχετικά 

μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού να δημιουργούν μεγαλύτερη 
δραστηριότητα lobbying καθώς οι ομάδες ανταγωνίζονται για επιχορηγήσεις και 
συμβόλαιο με την κυβέρνηση. 

 
Τρίτον, είναι πιθανόν ο αριθμός των ενεργών ομάδων συμφερόντων σε ένα 

θέμα να μην είναι αποτέλεσμα κυβερνητικής προσοχής ή δαπάνης, αλλά απλά μια 
ένδειξη για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για την οικονομία. 
 
 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι για κάθε επιπλέον ακρόαση τον 
χρόνο δημιουργείται επιπλέον μιάμιση αναφορά lobbying από επιχειρήσεις και 
επιπλέον τρεις αναφορές από εξωτερικούς lobbyists. Οι μεσοπρόθεσμες αλλαγές 
δείχνουν να έχουν επίπτωση στο ποσό του lobbying των εξωτερικών lobbyists. Το 
μέγεθος του προϋπολογισμού (μετρούμενο σε δις. δολάρια), δεν έχει στατιστικά 
σημαντική επίδραση στο ποσό του lobbying από επιχειρήσεις, αλλά έχει μία επίδραση 
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σε αυτό των εξωτερικών lobbyists. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο 
μεγάλο όσο αυτό της κυβερνητικής προσοχής (μετρούμενο με τις ακροάσεις του 
Κογκρέσου). Ο αριθμός των εταιριών που είναι παρούσες σε ένα θέμα της εθνικής 
οικονομίας δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στο ποσό του lobbying.  
 
 Συνολικά, το ποσό της κυβερνητικής δραστηριότητας, μετρούμενο σε 
ακροάσεις στο Κογκρέσο και σε μέγεθος προϋπολογισμού, έχει σημαντική επίδραση 
στην κινητοποίηση των ομάδων ενδιαφερόντων, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα., με την επίδραση των ακροάσεων να έχει το μεγαλύτερο και το πιο 
σταθερό αποτέλεσμα.  Ο αριθμός των επιχειρήσεων σε ένα θέμα δεν φαίνεται να έχει 
επίδραση στο ποσό του lobbying.   
 
 Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας πιστεύουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι το 
γεγονός της «έκρηξης» των ομάδων συμφερόντων συνέβη μετά την δεκαετία των 60ς. 
Δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα σημαντικών κοινωνικών κινημάτων, επιχειρηματιών και 
αναπτυσσόμενης οικονομίας, αλλά και αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στην δομή 
της κυβέρνησης όπως μεγαλύτερος προϋπολογισμός και εμπλοκή σε θέματα πολιτικής 
που παλιότερα δεν ήταν ενεργή. 
 
 Καταλήγουν λέγοντας ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά των ομάδων συμφερόντων, όπως πόροι και επιλεκτικά κίνητρα. 
Ομάδες με οικονομική δύναμη και άλλους πόρους είναι πιο πιθανό να οργανωθούν 
από ότι άλλες χωρίς αυτά. Επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις οργανώνονται πιο 
εύκολα και σε μεγαλύτερο αριθμό από ότι οι επαγγελματικές ομάδες. Παράλληλα με 
τα εσωτερικά χαρακτηριστικά, το πολιτικό περιβάλλον που βρίσκονται οι επιχειρήσεις 
είναι σημαντικός παράγοντας για το ποιος με και τι ένταση θα εξασκήσει lobbying. Η 
προσοχή που δίνει η κυβέρνηση σε ένα θέμα μπορεί να εξηγήσει τα επίπεδα lobbying 
περισσότερο από ότι οι κυβερνητικές δαπάνες ή ο αριθμός των επιχειρήσεων σε αυτή 
την περιοχή. 
 
 
2.9 Η έρευνα της Gerlach για τις αδυναμίες των Ευρωπαϊκών εμπορικών 
συνεταιρισμών. 
 

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2005, επικεντρώνεται στο lobbying των 
κλαδικών ευρωπαϊκών συνεταιρισμών πάνω στην ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικού 
εμπορίου και βασίζεται σε συνεντεύξεις με αντιπροσώπους κλαδικών συνεταιρισμών 
και υπαλλήλων της Ε. Επιτροπής.  

 
Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών 

είναι ότι η Ε. Επιτροπή δεν είναι πάντα ικανοποιημένη με το είδος των πληροφοριών 
που λαμβάνει από τους συνεταιρισμούς που κατά καιρούς είτε λείπουν, είτε είναι πολύ 
γενικές ή τις λείπουν η αξιοπιστία. Ο λόγος βρίσκεται στους εσωτερικούς πόρους των 
συνεταιρισμών και στις εσωτερικές τους διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα 
διέκρινε  τέσσερις λόγοι:  
 
1) περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι. Συνήθως έχουν ένα μόνο ειδικό που ασχολείται 
με όλα τα θέματα της πολιτικής εμπορίου.  
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2) έλλειψη δικών τους πρωτογενών πληροφοριών, καθώς δεν κάνουν δικές τους 
έρευνες αλλά εξαρτώνται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες διεθνών ή 
κυβερνητικών οργανισμών και ερευνητικών ινστιτούτων.  
3) περίπλοκες διαδικασίες αποφάσεων ή οποία έχει να κάνει συνήθως με τον μεγάλο 
αριθμό των εταιριών των συνεταιρισμών και την απαραίτητη δημιουργία συναίνεσης 
που χαρακτηρίζει τους εμπορικούς συνεταιρισμούς.  
4) μη ταύτιση συμφερόντων των μελών ή έλλειψη ενδιαφέροντος των μελών. Το 
τελευταίο συνήθως αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 
 Οι επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών είναι καταρχάς ασυμμετρία πληροφοριών, 
καθώς οι επίσημες θέσεις ενός συνεταιρισμού να μην αντιπροσωπεύουν τις θέσεις των 
μελών και δεύτερον, να επαφίεται ο επηρεασμός της πολιτικής εμπορίου σε λίγες, 
μεγάλες, καλά εξοπλισμένες και πληροφορημένες εταιρίες που μπορούν να 
κινητοποιήσουν τους πόρους τους ανάλογα με τα συμφέροντα τους. Και πάλι εδώ δεν 
αντιπροσωπεύεται η πλειοψηφία των εταιριών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ LOBBYING 
 
 
3.1. Η μελέτη του Pijnenburg σχετικά με τις συμμαχίες σκοπού.

 
Ο  Pijnenburg στη μελέτη του το 1998, επιχειρηματολογεί για έναν άλλο τύπο 

συλλογικού επιχειρηματικού lobbying εκτός αυτού των ευρωπαϊκών ενώσεων. Αυτόν 
των ad hoc συμμαχιών, δηλαδή συμμαχίες βασισμένες πάνω σε έναν σκοπό. 
Συγκεκριμένα, αναλύει τη μάχη της βιομηχανίας υπολογιστών σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κανονισμό για τη νομική προστασία των προγραμμάτων, με τη μία 
συμμαχία σκοπού εταιριών πληροφορικής ενάντια σε άλλη. Ο συγγραφέας 
χρησιμοποιεί τον ορισμό του Berry (1989) για ορίσει ότι οι συμμαχίες σκοπού 
υπάρχουν για το συγκεκριμένο σκοπό εργασίας πάνω σε ένα μεμονωμένο θέμα και 
διαλύονται όταν βρεθεί κάποια λύση ή όταν οι σύμμαχοι νοιώθουν ότι δεν αξίζει άλλο 
πια η προσπάθεια. 

 
Ο λόγος που δημιουργούνται οι συμμαχίες σκοπού οφείλεται κατά βάση στις 

αδυναμίες των συνεταιρισμών για αποτελεσματική εκπροσώπευση, αλλά και στα 
αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον ίδιο τον συνεταιρισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι 
κυριότεροι λόγοι για τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σχετικά με τον ρόλο και τη θέση 
των ευρωπαϊκών ενώσεων που αναφέρονται είναι οι εξής. 

• Μη επαρκείς πόροι. 
• Απουσία εσωτερικών κανονισμών και ιεραρχίας. 
• Διαφορές μεταξύ των μελών στη πολιτική κουλτούρα και τη προσέγγιση στο 

lobbying. 
• Απομακρυσμένη η ένωση από τα μέλη. 
• Όλα τα θέματα δεν αφορούν το ίδιο σημαντικά τα μέλη. 
• Η ασαφής στάση των ευρωπαϊκών οργάνων, που ενώ δηλώνουν ότι είναι 

έτοιμα να συνεργαστούν με τις ενώσεις, εμφανίζονται να παροτρύνουν 
εναλλακτικές επαφές με την επιχειρηματική κοινότητα. 

 
 Από τη μεριά τους οι συμμαχίες έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

που ξεχωρίζουν από αυτά των ενώσεων. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της συμμαχίας 
δεν διέπονται από συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, καθιστώντας έτσι μια 
ουσιαστική αυτονομία για τα μέλη της συμμαχίας. Σημαντικό είναι ότι οι συμμαχίες 
σκοπού ιδρύονται γύρω από ένα συγκεκριμένο και μεμονωμένο θέμα, ενώ η διάρκεια 
της είναι περιορίζεται χρονικά στη διευθέτηση και εκπλήρωση των αναγκών των 
μελών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ξεχωριστά 
και καθιστούν τις κύριες διαφορές με τις ενώσεις οι οποίες εμπλέκονται σε πολλαπλά 
θέματα, έχουν μόνιμη διάρκεια και μοιράζονται εκλεγμένο ή μισθωμένο προσωπικό.  
 

 Αναφορικά με τις ωφέλειες που μπορεί να προκύψουν από μία συμμαχία, ο 
συγγραφέας αναφέρει την επικέντρωση των διαθέσιμων πόρων για πιο 
αποτελεσματικό lobbying. Επίσης τα μέλη απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία και 
αυτονομία, ενώ τα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας είναι πιο άμεσα και ξεκάθαρα και 
δεν δυσχεραίνουν από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μιας ένωσης. Μέσω αυτών, οι 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι άτυπη και γίνεται γρηγορότερη προσαρμογή στη 
δυναμική των θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό είναι επίσης ότι τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών είναι ορατά και άμεσα και δεν κινδυνεύουν να 
μοιραστούν και σε άλλους εκτός της συμμαχίας. 
 

 Από την άλλη μεριά, τα πιθανά κόστη και ρίσκα που συνεπάγεται μια συμμαχία 
σκοπού, έχουν να κάνουν με την αστάθεια της δομής της, καθώς μια εταιρία μπορεί 
πολύ εύκολα να αποχωρήσει από αυτήν. Μπορεί επίσης να ανακύψουν προβλήματα 
σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, τις διαδικασίες αποφάσεων, το διαχωρισμό 
των καθηκόντων, τις υποχρεώσεις, τη διαθεσιμότητα των πόρων κ.α. Αυτά τα 
προβλήματα μπορούν να λυθούν εφόσον κάποιο μέλος αναλάβει να λειτουργεί σαν 
διαχειριστής. Λόγω της άτυπης μορφής της, είναι δύσκολο να έχει προνομιακή 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, εκτός εάν κάποιο μέλος έχει τους πόρους ή 
σαν μέλος κάποιας ένωσης έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Ένα άλλο 
πρόβλημα έχει να κάνει με τη χρονική καθυστέρηση. Συχνά οι συμμαχίες ενεργούν με 
καθυστέρηση σε ένα θέμα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η δημιουργία της παίρνει 
κάποιο χρόνο και δεύτερον, πολλές φορές η συμμαχία θα δημιουργηθεί αφού γίνει 
πρώτα αντιληπτό ότι το lobbying μέσω της ένωσης δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. 
Σίγουρα στην ευρωπαϊκή πολιτική, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι 
μια αργή και εκτενής χρονικά διαδικασία, πράγμα που αποσβένει το παραπάνω 
πρόβλημα. Όμως μπορεί να λειτουργήσει και αποθαρρυντικά για τη συμμαχία 
δεδομένου τις μικρής διάρκειας ζωής της και της τάσης της για άμεσα αποτελέσματα. 
Επίσης, η δημιουργία συμμαχίας σκοπού κινδυνεύει να χαλάσει τη σχέση μεταξύ των 
μελών της συμμαχίας και της ένωσης στην οποία ανήκουν. 

 
 Ο συγγραφέας βασίζει τις απόψεις του περί συμμαχιών σκοπού πάνω στη 

μελέτη εργασίας σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων των προγραμμάτων 
πληροφορικής. Το Μάιο του 1991 το Συμβούλιο των Υπουργών είχε υιοθετήσει τον 
κανονισμό για τη νομική προστασία των προγραμμάτων υπολογιστών. Παρόλα αυτά, 
για να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός, θα επιτρέπονταν η ανακατασκευή 
προγραμμάτων χωρίς την άδεια του κατασκευαστή εφόσον ήταν απαραίτητο για να 
επιτευχθεί η δια-λειτουργικότητα των προγραμμάτων υπολογιστών. Η μάχη, η οποία 
κράτησε τρία χρόνια έκανε τον τομέα της πληροφορικής να χωριστεί σε δύο 
στρατόπεδα δημιουργώντας συμμαχίες σκοπού. Αυτών που ήθελαν την ανακατασκευή 
και αυτών που ήταν εναντίων. H European Committee for Interoperatable Systems 
(ECIS) και η Software Action Group for Europe (SAGE) ήταν οι δύο αντιμαχόμενες 
συμμαχίες. Μετά την δημιουργία τους οι ευρωπαϊκές ενώσεις κράτησαν μια ουδέτερη 
στάση. H ECIS δημιουργήθηκε από εταιρίες όπως η Fujitsu, Bull, Unisys, Amstrad, 
Olivetti, ICL, NCR και ήταν υπέρ της ανακατασκευής προς όφελος της ανάπτυξης 
συμβατών μηχανημάτων. Τόνιζε επίσης την ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας πληροφορικής από τους μη-ευρωπαϊκούς γίγαντες κατασκευαστές 
προγραμμάτων που είχαν καταφέρει να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στη 
παγκόσμια αγορά σαν de facto δεδομένα Η SAGE ήταν μία συμμαχία από εταιρίες 
όπως η IBM, Philips, Siemens, Apple, Microsoft, Lotus Που πρέσβευαν ότι η 
ανακατασκευή χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή ήταν πειρατεία.  
 

Η μελέτη εργασίας έδειξε ορισμένες συνθήκες για τη σύναψη συμμαχιών 
σκοπού όπως τον εσωτερικό διαχωρισμό των ευρωπαϊκών ενώσεων σε στρατόπεδα με 
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αντικρουόμενα συμφέροντα, τη συμμετοχή μεγάλων και ειδικά πανευρωπαϊκών 
εταιριών, το μικρό αριθμό μελών στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, τη μικρή διάρκεια 
ζωής της συμμαχίας και τη διακύβευση βασικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχή μεγάλων μη-ευρωπαίων πρωταγωνιστών στο 
ευρωπαϊκό lobbying. Πολλές ιαπωνικές κυρίως εταιρίες είχαν αποκλειστεί από 
διάφορα φόρουμ στο τομέα της πληροφορικής με αποτέλεσμα η φωνή τους να έχει 
μικρή βαρύτητα στους κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Για πολλές από αυτές τις 
εταιρίες οι στρατηγικές συμμαχίες σκοπού με ευρωπαίους εταίρους τους επέτρεψαν να 
αυξήσουν τη φωνή τους στην ευρωπαϊκή πολιτική.   
 
 
3.2 Η έρευνα των Hojnacki και Kimball για τις προϋποθέσεις επιλογής τεχνικών 
lobbing. 
 

Οι συγγραφείς στην έρευνα τους προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα 
γιατί οι οργανισμοί επιλέγουν να κάνουν lobbying σε μεμονωμένα μέλη Επιτροπών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α., μέσω κινητοποίησης της λαϊκής βάσης, 
άμεσων προσπαθειών ή μέσω συνδυασμένης στρατηγικής κινητοποίησης λαϊκής 
βάσης και άμεσων προσπαθειών. Εξετάστηκε αυτή η χρήση των τεχνικών lobbying 
στην επιτροπή πάνω σε τέσσερα θέματα: νομοθεσία προϊόντων, απελευθέρωση 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έλεγχος εγκληματικότητας και αναδιαμόρφωση του 
ποινικού δικαίου, διαχείριση αποβλήτων. Εντοπίστηκαν 648 ομάδες / οργανισμοί που 
εμπλέκονταν στα παραπάνω θέματα στις οποίες στάλθηκε ερωτηματολόγιο τον Μάιο 
του 1996. Το ποσοστό απάντησης ήταν 33%. 
 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας βασίζεται σε δύο παραδοχές. Πρώτον, 
όταν ένας νόμος έρχεται στην Επιτροπή οι ομάδες συμφερόντων προσπαθούν να 
διαμορφώσουν το περιεχόμενο του και να επηρεάσουν το αν θα ψηφιστεί ή όχι η 
προτεινόμενη νομοθεσία και  επιπλέον προσπαθούν να αυξήσουν την υποστήριξη τους 
στο Κογκρέσο. Η δεύτερη παραδοχή βασίζεται στη πληροφοριακή βάση του lobbying. 
Ο τύπος των  πληροφοριών που μεταφέρουν οι ομάδες στους νομοθέτες είναι 
διαφορετικές όταν προσπαθούν να κάνουν lobbying μέσω κινητοποίησης της λαϊκής 
βάσης και όταν προσπαθούν να το κάνουν αυτό άμεσα. Στη περίπτωση του άμεσου 
lobbying, μπορούν να επικοινωνηθούν μια σειρά από πληροφορίες όπως προτάσεις για 
την σύνταξη του νόμου που να προστατεύει τα ενδιαφέροντα της ομάδας, 
πληροφορίες για την γνώμη των ψηφοφόρων για το θέμα, συζήτηση για θέματα και 
επιχειρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ψηφοφόρους, τα ΜΜΕ, και 
άλλους για να αυξήσουν την υποστήριξη στις θέσεις την ομάδας. Αντίθετα, οι 
πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω της κινητοποίησης της λαϊκής βάσης είναι πιο 
γενικές, και απλά δίνουν πληροφορίες στους νομοθέτες για τις προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων. 
 

Οι παραπάνω παραδοχές οδηγούν τους συγγραφείς σε δύο προσδοκίες για τις 
τεχνικές lobbying και τους στόχους. Πρώτον, επειδή η κινητοποίηση της λαϊκής βάσης 
χρησιμοποιείται για να διατηρήσει και να αυξήσει τη βάση της νομοθετικής στήριξης 
μιας ομάδας, οι ομάδες θα έχουν το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν αυτή την τακτική 
για οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής ανεξάρτητα από την άποψη του για το θέμα που 
συζητείται. Βέβαια μια ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για να εφαρμόσει αυτή 

 38



Κεφάλαιο 3: Οι τεχνικές του lobbying 

την τεχνική. Δεδομένου ότι η ομάδα θέλει να επηρεάσει και το περιεχόμενο της 
νομοθεσίας, το άμεσο lobbying θα χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσει συμμάχους στην 
επιτροπή. Η δεύτερη προσδοκία είναι ότι η κινητοποίηση της λαϊκής βάσης θα είναι 
λιγότερο εφαρμοσμένη από ότι το άμεσο lobbying. Και οι δύο όμως τακτικές θα 
χρησιμοποιηθούνε  
 

Η έρευνα έδειξε ότι η ποσοστιαία χρήση διαφορετικών τεχνικών lobbying στην 
επιτροπή ήταν η εξής. Το 32% έκαναν χρήση και άμεσου lobbying και κινητοποίησης. 
Το 5,4% έκαναν χρήση μόνο κινητοποίησης, ενώ το 14,1% έκαναν χρήση μόνο 
άμεσου lobbying. Πολύ συχνά όμως επιλέγουν να μη κάνουν καθόλου lobbying 
(48,5%).  

 
Απαντάνε επίσης στο ερώτημα αν θα εφαρμόσουν lobbying σε συμμάχους ή 

αντιπάλους. Οι ομάδες είναι πιο πιθανό να στοχεύσουν σε συμμάχους στην επιτροπή, 
παρά να στοχεύσουν σε αναποφάσιστους νομοθέτες ή αντιπάλους. Επίσης είναι πιο 
πιθανό να κάνουν lobbying στους συμμάχους τους στην επιτροπή χρησιμοποιώντας 
άμεσες προσπάθειες και κινητοποίηση, παρά να έρθουν σε επαφή με αναποφάσιστα 
μέλη της επιτροπής ή αντιπάλους.  Παρόλα αυτά η διαφορά στη πιθανότητα μεταξύ 
συμμάχων και αναποφάσιστων δεν είναι μεγάλη. Επίσης με την ίδια πιθανότητα θα 
κάνουν lobbying σε συμμάχους και μέλη-κλειδιά χρησιμοποιώντας το κανάλι της 
κινητοποίησης, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν αυτή την τακτική για 
να κάνουν lobbying στους αντιπάλους.  
 

Σημαντικό βάσει της έρευνας είναι και η τοπική στήριξη των ομάδων 
συμφερόντων. Οποιαδήποτε μορφή lobbying είναι πιθανό να εφαρμοστεί όταν η 
ομάδα έχει δεσμούς με τη γεωγραφική περιοχή του νομοθέτη. Τη μεγαλύτερη όμως 
πιθανότητα σε αυτή την περίπτωση έχει η τεχνική της κινητοποίησης. Επίσης η 
ύπαρξη τοπικής στήριξης γίνεται πιο σημαντική όταν η ομάδα πρέπει να αποφασίσει 
για τους αναποφάσιστους ποια τεχνική lobbying θα χρησιμοποιήσει. Γενικά η χρήση 
της τεχνικής της κινητοποίησης είναι σπάνια. Χρησιμοποιείται περισσότερο όταν 
ομάδες που είναι αντίθετες στη παρούσα νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα να 
κινητοποιήσουν τα μέλη τους στη γεωγραφική περιοχή του νομοθέτη. Όταν η ομάδα 
δεν έχει τοπική στήριξη αλλά μπορεί να συνεργαστεί με άλλες ομάδες τότε τείνει να 
κάνει αποκλειστική χρήση του άμεσου lobbying σε φιλικά μέλη της επιτροπής. Όταν 
οι ομάδες έχουν ισχυρούς τοπικούς δεσμούς αλλά περιορισμένους πόρους, μπορούν 
να εκμεταλλευτούν τις επαφές των ψηφοφόρων και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
νομοθέτες και στο προσωπικό τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν στα μέλη της επιτροπής σχετικές πληροφορίες μέσω άμεσων επαφών καθώς 
και να επικοινωνούνε τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων μέσω κινητοποίησης.  Μία 
ομάδα που δεν έχει τοπικούς δεσμούς είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσει τους πόρους 
της σε δυνατότητα για lobbying μέσω κινητοποίησης.  
 

Οι ομάδες που επιδιώκουν να αλλάξουν την παρούσα νομοθεσία, είναι πιθανόν 
να εκμεταλλευτούν τους τοπικούς δεσμούς τους και να κάνουν έμμεσο lobbying 
παράλληλα με το άμεσο. Οι στόχοι αυτής της διπλής στρατηγικής είναι συνήθως 
αναποφάσιστα μέλη. Αντίθετα ομάδες που υπερασπίζονται την παρούσα νομοθεσία 
είναι πιο πιθανόν να στοχεύσουν σε φιλικά μέλη μέσω μόνο άμεσων επαφών.  
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Συμπερασματικά, όταν η ομάδα έχει ισχυρούς δεσμούς με τους ψηφοφόρους 
της γεωγραφικής περιοχής του νομοθέτη, τότε τείνει να επιδιώκει μια συνδυασμένη 
τεχνική κινητοποίησης και άμεσου lobbying, ανεξάρτητα από τη τοποθέτηση του 
νομοθέτη απέναντι στο θέμα. Σε απουσία ισχυρών τοπικών δεσμών, οι ομάδες τείνουν 
να εξαρτώνται από τις άμεσες επαφές με συμμάχους στην επιτροπή με την ελπίδα οι 
φίλοι τους να κινητοποιηθούν για να συμμετέχουν στο όνομα τους. Σε περίπτωση 
μέτριας τοπικής στήριξης, οι ομάδες που προσπαθούν να αποτρέψουν την αλλαγή 
νομοθεσίας κάνουν επαφές με συμμάχους στην επιτροπή μέσω επαφών πρόσωπο με 
πρόσωπο έτσι ώστε οι σύμμαχοι να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 
αποτρέψουν αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα της ομάδας. Αυτές οι ομάδες 
μπορεί επίσης να προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με αναποφάσιστα μέλη της 
επιτροπής είτε άμεσα είτε μέσω της κινητοποίησης έτσι ώστε να μεταφέρουν τα 
επιχειρήματα τους. Αντίθετα, ομάδες που επιδιώκουν την αλλαγή πολιτικής, 
επιλέγουν συχνά την κινητοποίηση σαν συμπλήρωμα στις πληροφορίες που 
μεταφέρουν άμεσα 
 
 
3.3 Η έρευνα του Lord για τους επιχειρηματικούς ψηφοφόρους. 
 

Η έρευνα του Lord που διεξήχθηκε το 1999, προσπαθεί να ρίξει φως στην 
αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών ψηφοφόρων. Η κύρια συλλογή 
πληροφοριών βασίστηκε στις απαντήσεις ερωτηματολογίου βασικών υπαλλήλων του 
Κογκρέσου από όλα τα νομοθετικά γραφεία.  Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 535 
γραφεία από τα οποία τα 202 επιστράφηκαν αποτελώντας το 38% όλων των γραφείων. 
Θεωρεί πως οι επιχειρήσεις έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους να κατασκευάσουν 
ψηφοφόρους, που αυτές αποτελούν στην ουσία οποιεσδήποτε δραστηριότητες έχουν 
σχέση με την εκπαίδευση και την παρακίνηση των άμεσα ενδιαφερόντων μιας 
επιχείρησης (προσωπικό, μετόχους, κλπ), ώστε να αναμειχθούν ενεργά σε θέματα 
δημόσιας πολιτικής που αφορούν την επιχείρηση. 

 
Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας του στηρίζεται στη θεωρία των 

αντιπροσώπων, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα συμβόλαιο όπου ένα ή 
περισσότερα άτομα ( οι εντολοδόχοι) εξουσιοδοτούν ένα άλλο άτομο (τον 
αντιπρόσωπο) να εκτελέσει κάποιες υπηρεσίες για λογαριασμό τους εκχωρώντας του 
κάποια δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι πρωταγωνιστές και 
στις δύο μεριές επιδιώκουνε τα δικά τους συμφέροντα τα οποία μπορεί να είναι και 
αντικρουόμενα. Στη νομοθετική αρένα, το κύριο πρόβλημα της αντιπροσώπευσης 
είναι ότι τα συμφέροντα των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αυτών που 
αντιπροσωπεύουν μπορεί να παρεκκλίνουν. Η επανεκλογή θεωρείται ως ένα βασικό 
κίνητρο των αποφάσεων και των πράξεων των νομοθετών και εξασφαλίζεται μέσω 
της εξυπηρέτησης των ενδιαφερόντων των ψηφοφόρων τους. Οι δυσκολίες όμως που 
αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι είναι στην επίβλεψη και στην επιβολή της νομοθετικής 
συμπεριφοράς των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Έτσι εμφανίζονται τρία 
επιμέρους προβλήματα στην αντιπροσώπευση. Πρώτον, οι περισσότεροι ψηφοφόροι 
λόγο της διάχυσης και ασυμμετρίας των πληροφοριών δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε 
τη διάθεση να παρακολουθήσουν όλες τις λεπτομέρειες της πολιτικής σε συνεχή 
βάση. Δεύτερον, για πολλούς ψηφοφόρους το κόστος και η προσπάθεια ενημέρωσης 
είναι σχετικά υψηλό σχετικά με την αντιληπτή χρησιμότητα της ενεργής συμμετοχής.  
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Έτσι η έλλειψη πληροφόρησης και ενεργής συμμετοχής των ψηφοφόρων έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων. Τρίτον, οι νομοθέτες δεν γνωρίζουν για 
τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τους. Οι λόγοι είναι οι 
περιορισμένοι πόροι σε προσωπικό και χρόνο, η αδιαφορία από τη μεριά πολλών 
ψηφοφόρων, ποίκιλες και αντικρουόμενες προτιμήσεις και ποικίλος βαθμός έντασης 
των προτιμήσεων αυτών.  
 

Εξαιτίας των παραπάνω τριών προβλημάτων, ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι ο 
πολιτικός ακτιβισμός ενημερωμένων και ενεργών ψηφοφόρων παίζει σημαντικό ρόλο 
στη νομοθετική διαδικασία λήψης αποφάσεων με τους ενεργούς πολιτικά 
ψηφοφόρους να εξασκούνε μία δυσανάλογη επιρροή στη πολιτική διαδικασία. Αυτή η 
επιχειρηματολογία είναι και η βασική λογική πίσω από τη προσπάθεια δημιουργίας 
ενεργών ψηφοφόρων σαν μέσο επιχειρηματικής πολιτικής επιρροής. Μέσω της 
εκπαίδευσης, επίβλεψης και οργάνωσης των άμεσα ενδιαφερόντων μιας επιχείρησης 
σε μία πολιτική δράση, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πιο άμεση επίδραση στο 
ενδιαφέρον των νομοθετών να εξυπηρετήσουν τους πολιτικά ενεργούς ψηφοφόρους 
τους.  
 

Η έρευνα έχει οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών ψηφοφόρων. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε  
ότι οι προσπάθειες δημιουργίας επιχειρηματικών ψηφοφόρων είναι πιο 
αποτελεσματικές στο να επηρεάσουν την απόφαση του νομοθέτη για το αν θα εγκρίνει 
ή θα απορρίψει μία προτεινόμενη νομοθεσία παρά στο να επηρεάσουν το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας. Επιπλέον οι 
δραστηριότητες δημιουργίας επιχειρηματικών ψηφοφόρων είναι πιο αποτελεσματικές 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων παρά στη Γερουσία. Οι συχνές εκλογές στη Βουλή 
κάνουν πιο εύκολο το έργο των ψηφοφόρων να αποκαλύψουν και να τιμωρήσουν 
τυχών παραβάτες επιβεβαιώνοντας και τη θεωρία σχετικά με το κίνητρο επανεκλογής 
των νομοθετών. Οι δραστηριότητες δημιουργίας επιχειρηματικών ψηφοφόρων είναι 
πιο αποτελεσματικές στους Ρεπουμπλικάνους παρά στους Δημοκρατικούς. Οι 
Δημοκρατικοί χαρακτηρίζονται σαν περισσότερο προσκείμενοι σε συμφέροντα 
εργατικών συνδικάτων, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προσελκύουν σχετικά περισσότερη 
υποστήριξη από επιχειρηματικά συμφέροντα. Επίσης μορφές επανατροφοδότησης από 
ψηφοφόρους που απαιτούν περισσότερη προσπάθεια είναι πιο αποτελεσματικές για 
την επιρροή της νομοθετικής απόφασης. Οι υπογραφές ή η ταχυδρόμηση μαζικά 
παραγόμενων επιστολών για παράδειγμα δεν απαιτούν συνήθως μεγάλη προσπάθεια 
από τη μεριά των ψηφοφόρων. Αντιθέτως, ιδιόχειρα γράμματα, προσωπικά 
τηλεφωνήματα απαιτούν σχετικά μεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο. Ακόμα, η 
επανατροφοδότηση από εργαζόμενους είναι πιο αποτελεσματική για την επιρροή των 
νομοθετικών αποφάσεων παρά από άλλους ενδιαφερόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι 
αυτοί που πλήττονται περισσότερο από μία νομοθεσία καθώς δεν είναι εύκολο να 
μειώσουν το ρίσκο της αλλαγής μιας πολιτικής και δεν μπορούν αμέσως να αλλάξουν 
την εργασία τους ή τις συνθήκες της παρούσας εργασίας τους.  
 

Συνολικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νομοθέτες μπορεί να 
ανταποκριθούνε στη προσπάθεια δημιουργίας επιχειρηματικών ψηφοφόρων με 
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η νομοθετική διαδικασία, το 
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νομοθετικό σώμα, τη κομματική προσήλωση, και ανάλογα με τον τύπο 
επανατροφοδότησης και τον τύπο των μετόχων που εμπλέκονται.  
 
3.4 Η έρευνα των Ansolabehere, Snyder και Tripathi για τη σχέση των 
χρηματικών συνεισφορών με το lobbying. 

 
Η έρευνα των συγγραφέων που πραγματοποιήθηκε το 2000, χρησιμοποίησε 

στοιχεία από τον νόμο του 1995 των Η.Π.Α., περί της διαφάνειας του lobbying για να 
εξετάσουν το επιχείρημα ότι οι χρηματικές συνεισφορές πολιτικών εκστρατειών 
χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί πρόσβαση στους νομοθέτες. Τα στοιχεία 
προέρχονται από αναφορές lobbying που έγιναν το 1997 και 1998 από 
εγγεγραμμένους lobbyists. 
 

Η κύρια άποψη των συγγραφέων είναι ότι οι συνεισφορές είναι αναπόσπαστο 
μέρος των προσπαθειών lobbying και χρησιμοποιείται σαν μέσο για την απόκτηση και 
διατήρηση της πρόσβασης στους νομοθέτες. Οι υποψήφιοι στη Βουλή και στη 
Γερουσία συλλέγουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε συνεισφορές πολιτικών 
εκστρατειών σε κάθε εκλογές. Η μερίδα του λέοντος πηγαίνει σε αυτούς που ήδη είναι 
εκλεγμένοι. Η έρευνα δείχνει ότι η στρατηγική των συνεισφορών εξαρτάται από το 
βαθμό που η επιχείρηση δίνει έμφαση στο lobbying. Η πρόβλεψη που γίνεται είναι ότι 
όσο περισσότερο μια επιχείρηση δίνει έμφαση στο lobbying τόσο περισσότερο θα 
συνεισφέρει σε άτομα που βρίσκονται σε θέσης εξουσίας. Ομάδες που δίνουν 
λιγότερη έμφαση στο lobbying επηρεάζονται περισσότερο ιδεολογικά και κομματικά 
στις συνεισφορές τους, σε αντίθεση με τις ομάδες που δίνουν έμφαση στο lobbying οι 
οποίες συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο ιδεολογικό πρίσμα και ανεξαρτήτως κόμματος. 
Οι ομάδες διακρίνονται σε αυτές που είναι προσανατολισμένες στη πρόσβαση και 
ονομάζονται ομάδες υψηλών αναγκών, και σε αυτές που είναι προσανατολισμένες 
στην ιδεολογία και ονομάζονται ομάδες χαμηλών αναγκών. 
 

Οι ομάδες συμφερόντων δαπάνησαν 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές 
δραστηριότητες στη διάρκεια του 1997 και 1998. Οι δαπάνες για lobbying αποτέλεσαν 
το 92% όλων των δαπανών. Επίσης ομάδες που έκαναν δαπάνες και σε lobbying και 
σε συνεισφορές αριθμούσαν για το 70% όλων των δαπανών. Αριθμητικά, 4.915 
ομάδες από τις 6.124 ομάδες του δείγματος (80%) επικεντρώθηκαν σε μία από τις 
δραστηριότητες (lobbying ή συνεισφορές). Παρόλα αυτά, αυτές οι ομάδες 
αποτελούσαν μόνο το 30% των συνολικών δαπανών. Έτσι βάση μεγεθών, οι ομάδες 
που είχαν ταυτόχρονα lobbying και συνεισφορές αριθμούσαν για τη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία των πόρων που αφιερώνονταν σε πολιτικές δράσεις στην Ουάσινγκτον.   
 

Υπάρχει επίσης διαφορετική σχέση μεταξύ δαπανών lobbying και 
συνεισφορών για διαφορετικούς τύπους οργανισμών. Για τις επιχειρήσεις, εμπορικές 
και επαγγελματικές ενώσεις, ιδεολογικές ομάδες και εργατικά συνδικάτα. Κατά μέσο 
όρο, οι επιχειρήσεις που έχουν ταυτόχρονα lobbying και συνεισφορές δαπανούν 
περίπου δύο δολάρια παραπάνω σε lobbying για κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανούν 
για συνεισφορές και η συσχέτιση μεταξύ lobbying και συνεισφορών είναι πολύ 
υψηλή. Οι εμπορικές ενώσεις και οι ιδεολογικές ομάδες δαπανούν ένα δολάριο 
παραπάνω για lobbying για κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανούν για συνεισφορές. 
Επίσης οι επιχειρήσεις αριθμούν για το 56% όλων των δαπανών lobbying και το 40% 
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όλων των δαπανών συνεισφορών. Αντιθέτως, τα εργατικά συνδικάτα αριθμούν για το 
2% μόνο των δαπανών lobbying και το 23% των δαπανών συνεισφορών.  Το ποσό για 
τις εμπορικές ενώσεις και τις ιδεολογικές ομάδες  είναι περίπου στη μέση.  
Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις και τα εργατικά συνδικάτα επιδιώκουν 
διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές μέσω των συνεισφορών τους. Για τα συνδικάτα, 
οι συνεισφορές φαίνεται να είναι λιγότερο προσανατολισμένες στη πρόσβαση. 
Συνολικά ως τώρα συμπεραίνεται ότι υπάρχει πολύ δυνατή σχέση μεταξύ 
συνεισφορών και lobbying ακόμα και για ομάδες οργανισμών όπως τα συνδικάτα, που 
δίνουν λιγότερη έμφαση στο lobbying.  
 

Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς για τη μέτρηση του 
ενδιαφέροντος μιας ομάδας να χρησιμοποιήσει τις συνεισφορές της για να αποκτήσει 
πρόσβαση είναι η αναλογία των δαπανών lobbying προς τις δαπάνες συνεισφορών. Το 
ένα τρίτο των δαπανών για συνεισφορές προέρχεται από ομάδες που έχουν αναλογία 
lobbying / συνεισφορών λιγότερη του 0.9. Το ένα τρίτο από ομάδες που έχουν 
αναλογία μεταξύ 0.9 και 6, και ένα τρίτο από ομάδες με αναλογία πάνω από 6. Πάνω 
από το 60% όλων των επιχειρηματικών συνεισφορών δαπανήθηκαν από ομάδες που 
βρίσκονται στην ομάδα υψηλών αναγκών, με αναλογία lobbying / συνεισφορές πάνω 
από 6. Καμία από τις εργατικές συνεισφορές και μόνο 5% των συνεισφορών των 
ιδεολογικών ομάδων ήταν σε αυτή την κατηγορία. Αντίθετα οι περισσότερες δαπάνες 
συνεισφορών αυτού του τύπου έγιναν από ομάδες που ανήκουν στην ομάδα χαμηλών 
αναγκών με αναλογία lobbying / συνεισφορές λιγότερο του 1.  Μόνο 12% των 
επιχειρηματικών συνεισφορών έγιναν από ομάδες χαμηλών αναγκών. Οι δαπάνες των 
εμπορικών ενώσεων κατανεμήθηκαν ομοίως σε όλες τις κατηγορίες.  
 

Υπάρχουν και ομάδες που ενώ έχουν δαπάνες lobbying δεν έχουν καθόλου 
δαπάνες για συνεισφορές. Αυτές κατηγοριοποιούνται σαν ομάδες υψηλών αναγκών. 
Οι περισσότερες από αυτές προσλαμβάνουν έμμισθους lobbyists. Οι εταιρίες lobbying 
συχνά κάνουν συνεισφορές για να διατηρήσουν τις σχέσεις με τους νομοθέτες. Όταν 
μία ομάδα προσλαμβάνει μία τέτοια εταιρία, τότε απολαμβάνει και τα οφέλη των 
συνεισφορών της εταιρίας lobbying. Δηλαδή εξαγοράζει την συνεισφορά.   

   
Βρέθηκε ότι οι ομάδες που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό σε lobbying και 

επομένως έχουν μεγάλη ανάγκη για πρόσβαση, κατανείμουν τις συνεισφορές τους 
διαφορετικά από άλλες ομάδες που είναι λιγότερο ενεργές στο lobbying. Συνολικά οι 
επιχειρήσεις δείχνουν μοτίβα που είναι πιο συμβατά με τη στρατηγική πρόσβασης. Οι 
ιδεολογικές ομάδες και τα εργατικά συνδικάτα δείχνουν έναν πιο εκλογικό 
προσανατολισμό. Οι εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις δείχνουν να είναι μία 
μικτή ομάδα.  
 
3.5 Η έρευνα του Holyoke για την επίδραση της ύπαρξης ανταγωνιστών στην 
απόφαση και ένταση του lobbying. 
 
           Η έρευνα του Holyoke που διενεργήθηκε το 2000, επικεντρώνεται στον τομέα 
της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής και εξετάζει την επίδραση της 
ύπαρξης και της δύναμης των ανταγωνιστών και συμμάχων ομάδων συμφερόντων 
στις αποφάσεις μιας ομάδας για το πού θα κάνει lobbying και με τι ένταση όταν 
υπάρχουν διαθέσιμοι πολλαπλοί χώροι εφαρμογής. Εντοπίστηκαν 31 ομάδες που είχαν 
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ενεργή συμμετοχή στο θέμα με τις οποίες ακολούθησαν μη-δομημένες συνεντεύξεις. 
Στις συνεντεύξεις έγιναν και μία σειρά από κλειστές ερωτήσεις για να διερευνηθεί η 
συμπεριφορά αυτών των ομάδων σε καθέναν από τους 15 διαφορετικούς χώρους που 
αναγνωρίστηκαν σαν σημαντικά πεδία μάχης για την εξέλιξη της νομοθεσίας. 
Δεδομένου της εστίασης στο αν μία ομάδα επιλέγει να εφαρμόσει lobbying σε έναν 
χώρο και πόσο έντονα, η μονάδα ανάλυσης δεν είναι η ίδια η ομάδα, αλλά η ομάδα 
μέσα στον συγκεκριμένο χώρο. 
 
            Ο συγγραφέας κάνει κριτική στο μοντέλο απόφασης για τους lobbyists που 
τονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των πόρων που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός 
και της επιρροής που μπορούν να της προσφέρουν οι πολιτικοί. Σε αυτό το μοντέλο η 
επιλογή του χώρου φαίνεται ασήμαντη απόφαση καθώς επιλέγονται όλοι οι χώροι που 
μπορεί να υπάρξει αυτή η σχέση ανταλλαγής, ενώ αγνοούνται οι αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι άλλες ομάδες ενδιαφερόντων είτε φίλοι είτε ανταγωνιστές. Υποστηρίζει 
ότι εάν διαφορετικές ομάδες προσπαθούν να επηρεάσουν το ίδιο θέμα πολιτικής, τότε 
οι lobbyists πρέπει να ενδιαφέρονται για τις θέσεις που παίρνουν οι άλλοι συνάδελφοι 
τους, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αντιμαχόμενες με τις δικές τους θέσεις. Αυτός ο τύπος 
στρατηγικής συμπεριφοράς μπορεί να υποδηλωθεί με διάφορους τρόπους 
συμπεριλαμβανομένου και της επιλογής του χώρου εφαρμογής του lobbying. 
Επιπλέον, η στρατηγική που αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δράσεις των 
συμμάχων και των ανταγωνιστών μπορεί να δώσει αποτελέσματα που αντικρούουν το 
κυρίαρχο μοντέλο ανταλλαγής του lobbying. Για παράδειγμα, όταν μία ομάδα έχει 
πολλούς συμμάχους μπορεί να επιλέξει έναν χώρο στον οποίο δεν διαθέτει τους 
πόρους ανταλλαγής βασιζόμενη στις επαφές των συμμάχων της για να αποκτήσει 
πρόσβαση. Παρόμοια, αν περιμένει έντονο ανταγωνισμό από άλλες ομάδες μπορεί να 
επιλέξει να μην συμμετέχει σε χώρο που ο ανταγωνισμός έχει καλύτερες σχέσεις με 
τους πολιτικούς από ότι η ίδια. Αντίθετα, να συγκεντρώσει δυνάμεις για να πολεμήσει 
σε έναν άλλον χώρο. 
 

Σχετικά με την απόφαση εφαρμογής lobbying, η έρευνα έδειξε ότι η συμμετοχή 
σε συμμαχία αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής lobbying σε έναν χώρο. Φαίνεται ότι 
οι ομάδες είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν lobbying όταν άλλες με μεγαλύτερη επιρροή 
συμμετέχουν. Η συμμετοχή σε συμμαχία αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής lobbying 
κατά 43%. Η ύπαρξη ανταγωνισμού είτε μεμονωμένα είτε σε συμμαχία, επίσης 
αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής lobbying σε έναν χώρο. Σίγουρα η ύπαρξη 
ανταγωνισμού υποδηλώνει τη σημαντικότητα του χώρου. Από την άλλη, η εφαρμογή 
τακτικών κινητοποίησης της λαϊκής βάσης από τον ανταγωνισμό αποτελεί έναν κάπως 
ανασταλτικό παράγοντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι κατά 18% λιγότερο 
πιθανό για μια άλλη ομάδα να εφαρμόσει lobbying.  
 

Παράγοντες που αντιπροσωπεύουν την ανταλλαγή πόρων και τη 
σημαντικότητα του θέματος, επίσης επηρεάζουν την απόφαση για lobbying σε έναν 
χώρο. Έχοντας πρόσβαση σε ένα χώρο κάνει περισσότερο πιθανό για μια ομάδα να 
εφαρμόσει lobbying σε αυτό τον χώρο. Είναι πιο πιθανό για μια ομάδα να εφαρμόσει 
lobbying όταν ένα θέμα σημαντικό για τα μέλη της βρίσκεται υπό συζήτηση στο 
χώρο. Ενώ οι πόροι μιας ομάδας έχουν ελάχιστη επίδραση στην απόφαση για 
lobbying, η συμμετοχή σε επιτροπές πολιτικής δράσης (χρηματικές συνεισφορές 
πολιτικών εκστρατειών) αυξάνουν την πιθανότητα εφαρμογής lobbying κατά 20%. 
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Αναφορικά με την ένταση του lobbying, φάνηκε από την έρευνα ότι η ύπαρξη 

ανταγωνιστών μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερο lobbying. Ο δυνατός όμως 
ανταγωνισμός, όπως δηλώνεται με βάση τη πρόσβαση που έχει σε νομοθέτες στο 
χώρο δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα και αυξάνει τη πιθανότητα του 
επιφανειακού lobbying κατά 11%. Παρόλα αυτά, η χρήση τακτικών κινητοποίησης 
από τον ανταγωνισμό δεν μειώνει την ένταση του lobbying. Οι ομάδες σε συμμαχία 
που αντιμετωπίζουν ένα θέμα σημαντικό για τα μέλη τους σε έναν χώρο, είναι κατά 
23% πιο πιθανό να εφαρμόσουν έντονο lobbying χωρίς να περιμένουν να απολαύσουν 
τα αποτελέσματα των προσπαθειών των δυνατότερων συμμάχων τους. Η πρόσβαση 
σε νομοθέτες δεν επηρεάζει σημαντικά την ένταση του lobbying. Από την άλλη μεριά, 
η συμμετοχή σε επιτροπές πολιτικής δράσης αυξάνει κατά 18% τη πιθανότητα μια 
ομάδα να εφαρμόσει έντονο lobbying. 
 

Συμπερασματικά, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί χώροι, όπως συνήθως 
υπάρχουν, οι lobbyists έχουν την ευελιξία να εφαρμόσουν μια στρατηγική που 
μεγιστοποιεί τους πόρους τους και τα προσδοκώμενα οφέλη αποφεύγοντας άσκοπες 
συγκρούσεις και υπολογίζοντας την επιρροή των ανταγωνιστών. Οι lobbyists 
αποφεύγουν χώρους που οι ανταγωνιστές είναι δυνατοί και εφαρμόζουν χαμηλού 
κόστους τακτικές lobbying σε χώρους που η πίεση από τα μέλη και τους νομοθέτες 
απαιτούν να εφαρμόσουν lobbying αλλά οι προσδοκίες επιτυχίας είναι χαμηλές.   
 
3.6 Η έρευνα της Hillman για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές 
στρατηγικές. 
 

Η μελέτη της Hillman του 2003, βασίζεται σε έρευνα δείγματος 169 
αμερικάνικων πολυεθνικών που λειτουργούν εντός 14 ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό 
την επαλήθευση του μοντέλου της κατηγοριοποίησης των πολιτικών αποφάσεων των 
Hillman και Hitt. Αρχικά οι εταιρικές πολιτικές στρατηγικές ορίζονται σαν τις 
προληπτικές δράσεις μιας εταιρίας που λαμβάνονται για να επηρεάσουν προς όφελος 
της την δημόσια πολιτική. 
  

Η συγγραφέας υιοθετεί την κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε από τους 
Hillman και Hitt το 1999 και προτείνει ότι η διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής 
πρέπει να περιλαμβάνει τρεις αποφάσεις (την προσέγγιση, το επίπεδο συμμετοχής και 
την στρατηγική). Πρώτον, οι εταιρίες επιλέγουν εάν θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση διαδικασίας ή μια προσέγγιση σχέσεων στην πολιτική δράση. Στην 
προσέγγιση διαδικασίας, οι εταιρίες περιμένουν μέχρι να αναδυθούν συγκεκριμένα 
θέματα προτού επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να επηρεάσουν τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και μετά λειτουργούν αναλόγως. Στην προσέγγιση 
σχέσεων, οι εταιρίες δημιουργούνε σχέσεις, έτσι ώστε όταν χρειαστεί το όχημα της 
πρόσβασης και επιρροής να είναι έτοιμο. Δεύτερον, οι εταιρίες επιλέγουν για το 
επίπεδο συμμετοχής, που σημαίνει αν θα συμμετέχουν στην πολιτική αρένα μόνες ή 
σε ομάδες (ατομική ή συλλογική συμμετοχή). Τέλος οι εταιρίες επιλέγουν μεταξύ 
τριών τύπων πολιτικών στρατηγικών:  
α) πληροφοριακή στρατηγική που βασίζεται στην παροχή πληροφοριών κατευθείαν 
στους πολιτικά αποφασίζοντες (εσωτερικό lobbying, εξωτερικό lobbying, παρουσίαση 
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αποτελεσμάτων έρευνας, παρουσιάσεις ενώπιον κυβερνητικών σωμάτων, δημιουργία 
think-tanks). 
β) στρατηγική οικονομικών κινήτρων που στοχεύει στους πολιτικά αποφασίζοντες με 
οικονομικά κίνητρα ( παροχή εισφορών, πρόσληψη ατόμων με κυβερνητική εμπειρία, 
πληρωμένες ομιλίες, πληρωμένα ταξίδια, μέλη της εταιρίας εντός της κυβέρνησης) και  
γ) στρατηγική διαμόρφωσης ψηφοφόρων που στοχεύει έμμεσα στους πολιτικά 
αποφασίζοντες (πολιτική διαφήμιση, προγράμματα οικονομικής και πολιτικής 
εκπαίδευσης, κινητοποίηση λαϊκής βάσης, ημερίδες τύπου σε θέματα πολιτικής) . 
 

Η έρευνα έδειξε ότι η προσέγγιση και το επίπεδο συμμετοχής σχετίζονται 
θετικά μεταξύ τους. Οι εταιρίες που υιοθετούν μια προσέγγιση σχέσεων είναι πιο 
πιθανό να εμπλακούν σε συλλογική συμμετοχή. Όμως είναι λιγότερο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν την στρατηγική της πληροφόρησης και των οικονομικών κινήτρων. 
Από την άλλη μεριά, οι εταιρίες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση διαδικασίας, 
παρουσιάζουν λιγότερη συλλογική συμμετοχή και κάνουν συχνότερη χρήση των 
στρατηγικών πληροφόρησης και οικονομικών κινήτρων. Δεδομένου της άτυπης φύσης 
της προσέγγισης αυτής, η χρήση περισσότερο αυτόνομης στρατηγικής και λιγότερο 
συλλογικής εμπλοκής φαίνεται λογική. Οι στρατηγικές πληροφόρησης και 
οικονομικών κινήτρων σχετίζονται θετικά μεταξύ τους, κάνοντας πιο πιθανό για τις 
εταιρίες να συνδυάσουν αυτές τις δύο στρατηγικές. Αντίθετα η χρήση της 
στρατηγικής πληροφόρησης σχετίζεται αρνητικά με την στρατηγική διαμόρφωσης 
ψηφοφόρων λόγω της διαφοράς στην αντίληψη για κάθε στρατηγική. Η πρώτη 
σχετίζεται με μια ατομικιστική δράση ενώ η δεύτερη με μια συλλογική δράση. 

 
Επαληθεύτηκε επίσης μέσω της έρευνας ότι οι μεταβλητές σε θεσμικό επίπεδο 

(συλλογικότητα-φιλελευθερισμός) έχουν στενή σχέση με τις επιλογές πολιτικής 
στρατηγικής. Η λειτουργία μιας εταιρίας σε ένα κράτος περισσότερο συλλογικό 
συνδέεται στενά με την χρήση της προσέγγισης σχέσεων, την πιο ενεργή ανάμιξη σε 
συνεταιρισμούς και την χρήση της στρατηγικής διαμόρφωσης ψηφοφόρων. Ενώ 
συνδέεται αρνητικά με την χρήση των στρατηγικών πληροφόρησης και οικονομικών 
κινήτρων. Το πιο ατομικιστικό επίπεδο συμμετοχής, η προσέγγιση διαδικασίας και η 
χρήση περισσότερο ατομικιστικών στρατηγικών (πληροφόρησης και οικονομικών 
κινήτρων) είναι συμβατά με τους φιλελεύθερους κανόνες του ατομικού 
ανταγωνισμού. 

 
Αναφορικά με τις μεταβλητές σε επίπεδο εταιρίας, διαπιστώθηκε επίσης ότι  

συνδέονται με την προσέγγιση, επίπεδο συμμετοχής και στρατηγική. Συγκεκριμένα, η 
εμπειρία και ο αριθμός των εργαζομένων σχετίζεται σημαντικά με την προσέγγιση 
προτείνοντας ότι εταιρίες με μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερες εργαζόμενους 
χρησιμοποιούνε την προσέγγιση σχέσεων. Επίσης όσο μεγαλύτερη η εταιρία και όσο 
περισσότερα χρόνια λειτουργεί σε μία χώρα, τόσο περισσότερο εκδηλώνει συλλογική 
συμμετοχή, ενώ θα περίμενε κανείς μεγάλες εταιρίες με αξιοπιστία να εμπλέκονται 
περισσότερο σε ατομική συμμετοχή. Τα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στην 
αυξημένη προσοχή που προσελκύει η συγκεκριμένη εταιρία με αποτέλεσμα η 
συλλογικότητα να παρέχει μια μορφή πολιτικής κάλυψης. Ο αριθμός των 
εργαζομένων σχετίζεται θετικά με την στρατηγική πληροφόρησης, θεωρώντας ότι οι 
μεγάλες εταιρίες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν παροχή πληροφοριών όπως 
lobbying. Πιθανόν η αυξημένη προσοχή που προσελκύουν αυτές οι εταιρίες να 
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αυξάνει την πιθανότητα τους να επηρεάσουν μέσω lobbying. Επιπλέον ο αριθμός των 
εργαζομένων σχετίζεται θετικά με την στρατηγική διαμόρφωσης ψηφοφόρων, 
δεδομένου ότι σχετίζεται με τακτικές κινητοποίησης εργαζομένων για πολιτική 
δράση. Ο βαθμός διεθνοποίησης συνδέεται θετικά με την χρήση της στρατηγικής 
οικονομικών κινήτρων, προτείνοντας ότι όσο περισσότερο διεθνοποιημένη είναι μια 
εταιρία τόσο περισσότερο θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα σαν στρατηγική στην 
πολιτική ανάμειξη. Γενικά, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι μεταβλητές, τόσο οι 
θεσμικές, όσο οι εταιρικές, είναι σημαντικοί παράγοντες των πολιτικών αποφάσεων 
των εταιριών για προσέγγιση, επίπεδο συμμετοχής και στρατηγική. 
 
3.7 Η έρευνα του Beyers για τις προϋποθέσεις επιλογής τεχνικών lobbying από 
ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς.  
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003, βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 157 
δημόσιους και ιδιωτικούς εμπλεκόμενους στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και 
μελετάει την έκταση στην οποία οι ευρωπαϊκές ομάδες συμφερόντων συνδυάζουν 
δημόσιες πολιτικές στρατηγικές (εξωτερικό-έμμεσο lobbying) με παραδοσιακές 
μορφές εσωτερικού (άμεσου lobbying) με την προσπάθεια πρόσβασης σε δημόσιους 
υπαλλήλους.   
 
 Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για την ανάλυση του δύο θεωρητικά υπόβαθρα 
κατανόησης της πολιτικής κινητοποίησης. Το ένα είναι η εξήγηση βάση των πόρων 
μιας εταιρίας ή ενός συνεταιρισμού το οποίο το θεωρεί πολύ στατικό και δεσμευτικό 
που αγνοεί το θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί. Το 
άλλο είναι βάση του θεσμικού περιβάλλοντος, η διαφοροποίηση του οποίου οδηγεί σε 
κίνητρα και περιορισμούς που επηρεάζουν την επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών 
στρατηγικών.  
 

Στη μελέτη του διακρίνει δύο στρατηγικές επιρροής. Η μία που αναφέρεται ως 
«στρατηγική φωνής» αφορά τις δημόσιες πολιτικές στρατηγικές όπως Μ.Μ.Ε., 
διαδηλώσεις και η άλλη που αναφέρεται ως «στρατηγική πρόσβασης» η οποία 
επιδιώκει πρόσβαση και είναι συνώνυμη με το εσωτερικό lobbying. Η πρόσβαση 
ορίζεται ως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την πολιτική με τους δημόσιους 
υπαλλήλους μέσω τυπικών ή άτυπων καναλιών. Οι στρατηγικές πρόσβασης αφορούν 
χώρους όπου λαμβάνουν χώρα οι πολιτικές διαπραγματεύσεις. Ο χώρος των τεχνικών 
και συμβουλευτικών επιτροπών, τα γραφεία υπηρεσιών και κατά ένα μέρος οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι θολός ή κατά ένα μόνο μέρος ορατός στους ευρύ 
κοινό. Παρέχουν πληροφορίες άμεσα στους διαμορφωτές πολιτικής και είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες για την μεταφορά λειτουργικών και τεχνικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες 
πρέπει να είναι αξιόπιστες και εξειδικευμένες. Οι στρατηγικές φωνής σχετίζονται με 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες σφαίρες της δημόσιας ζωής όπου η 
επικοινωνία μεταξύ κοινωνία, πολιτικών, νομοθετών και πολιτών είναι ορατή στο 
ευρύ κοινό. Η μεταφορά πληροφοριών στους διαμορφωτές πολιτικής γίνεται έμμεσα. ² 

 
Ένας επιπλέον διαχωρισμός των στρατηγικών φωνής είναι μεταξύ «πολιτικών 

πληροφόρησης» και «πολιτικών διαμαρτυρίας». Οι πολιτικές πληροφόρησης είναι η 
δημόσια παρουσίαση πληροφοριών σε στρατηγικά σημεία αποφάσεων. Για 
παράδειγμα, η οργάνωση ημερίδας τύπου από την Greenpeace, ενώ το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο συζητά το θέμα των γεννητικά τροποποιημένων οργανισμών. Επίσης  
διάδοση των γνωμών μέσω φυλλαδίων, συμμετοχή σε συζητήσεις στον τύπο, 
συμμετοχή προσωπικοτήτων στη δημόσια καμπάνια. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να 
φτάσουν το ευρύ κοινό αλλά δεν στοχεύουν πάντα σε αυτό. Στοχεύουν κυρίως σε 
διαμορφωτές πολιτικών και εξειδικευμένα όργανα που βρίσκονται εκτός της αρένας 
πολιτικών αποφάσεων. Οι πολιτικές διαμαρτυρίας στοχεύουν στο να προκαλέσουν την 
προσοχή και να εξαπλώσουν την αντίδραση. Αυτές οι πολιτικές όχι μόνο 
πληροφορούν τους πολιτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους για την ύπαρξη υποστήριξής 
ή αντίθεσης, αλλά στοχεύουν να αφήσουν μια έντονη εντύπωση σε αυτούς. Όπως 
οργάνωση διαδηλώσεων, εκδηλώσεις στο δρόμο. 
  
 Μια επιπλέον διάκριση που κάνει ο συγγραφέας είναι μεταξύ «γενικών» και 
«ειδικών» συμφερόντων. «Γενικά» είναι τα συμφέροντα που υπερασπίζονται 
διάσπαρτα ή δημόσια συμφέροντα, συμφέροντα που συνδέονται με ευρύτερα και 
γενικά τμήματα της κοινωνίας όπως καταναλωτές. «Ειδικά» είναι τα συμφέροντα που 
υπερασπίζονται τα συμφέροντα μιας καλά χαρακτηρισμένης και συγκεντρωμένης 
ομάδας, τα οποία περιορίζονται στα επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
εμπορικά ενδιαφέροντα των μελών της. 
 

Για να διαμορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας του, στηρίζεται στην 
άποψη ότι οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ατελής πληροφορίες για τα 
πολιτικά προβλήματα που θέλουν να αντιμετωπίσουν και γι’ αυτόν το λόγο ζητούν 
αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες. Τα «ειδικά» ενδιαφέροντα είναι γενικά καλά 
ενημερωμένα για τα προβλήματα πολιτικής που σχετίζονται  με τον τομέα τους και 
επομένως μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που 
διαχέουν τις πληροφορίες είναι στρατηγικός. Οι διαμορφωτές όμως της πολιτικής δεν 
είναι εντελώς αφελής ώστε να αγνοούν την αβεβαιότητα, την μη πληρότητα και την 
στρατηγική χρήση των πληροφοριών που τους παρέχονται. Προκειμένου να 
αποτρέψουν την εξάρτηση από μεμονωμένα ενδιαφέροντα, επιλέγουν να μην 
κλείσουν την πρόσβαση στα «γενικά» ενδιαφέροντα. Έτσι η αβεβαιότητα των 
παρεχόμενων πληροφοριών από τους lobbyists οδηγεί σε μεγαλύτερη διάχυση 
πληροφοριών.  
 
 Επίσης υποστηρίζει ότι μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., κάθε θεσμικό 
όργανο διαδραματίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, που 
σημαίνει ότι κάθε θεσμικό όργανο (Ε. Επιτροπή, Ε. Κοινοβούλιο, Ε. Συμβούλιο) 
γίνεται στόχος με διαφορετικό βαθμό από διαφορετικά ενδιαφέροντα και πρακτικές, 
όπως αναλύεται παρακάτω. 
 
 Η Ε. Επιτροπή σχεδιάζει τις περισσότερες νομοθετικές προτάσεις με περίπλοκο 
χαρακτήρα που άπτονται σε νέες περιοχές. Γι΄ αυτό το λόγο χρειάζεται εξειδικευμένη 
γνώση. Αναμένεται σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, να προσφέρει λιγότερη 
πρόσβαση στα «γενικά» ενδιαφέροντα. Αντίστοιχα αυτό επηρεάζει τις στρατηγικές 
των ομάδων ενδιαφερόντων. Τα «ειδικά» ενδιαφέροντα είναι αυτά που τείνουν να 
προσεγγίσουν την Ε. Επιτροπή. Καθώς η Ε. Επιτροπή δεν είναι ευαίσθητη στις 
δημόσιες συζητήσεις και έχει τεχνοκρατική δομή, οι ομάδες ενδιαφερόντων 
εξειδικεύονται στην απόκτηση πρόσβασης  και πιθανόν την συνδυάζουν με 
στρατηγική φωνής (πληροφόρησης και όχι διαμαρτυρίας).  
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 Ο αυξανόμενος νομοθετικός ρόλος του Ε. Κοινοβουλίου οδηγεί τους 
ευρωβουλευτές να διευρύνουν τον πολιτικό τους ορίζοντα και να είναι ανοιχτοί σε 
ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόντων. Ομάδες ενδιαφερόντων που διαδηλώνουν τις 
προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας στρατηγικές φωνής, είναι πιο πιθανόν να 
επιτύχουν τον στόχο τους. Τα «γενικά» ενδιαφέροντα προσεγγίζουν αρκετά έντονα το 
Ε. Κοινοβούλιο και προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή των ευρωβουλευτών 
χρησιμοποιούν στρατηγική φωνής. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα «ειδικά» 
ενδιαφέροντα δεν επιδιώκουν πρόσβαση ή απολαμβάνουν λιγότερη πρόσβαση στο Ε. 
Κοινοβούλιο. Τουναντίον, η προσέγγιση του Ε. Κοινοβουλίου από τα «γενικά» 
ενδιαφέροντα πιέζει τα «ειδικά» ενδιαφέροντα να εξαπλώσουν τις προσπάθειες τους 
σε κάθε μέτωπο. Τα «γενικά» ενδιαφέροντα συνδυάζουν τις πολιτικές πληροφόρησης 
και διαμαρτυρίας στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν πρόσβαση, ενώ τα «ειδικά» 
ενδιαφέροντα την συνδυάζουν με πολιτική πληροφόρησης. 
  

Το Ε. Συμβούλιο προσελκύει κυρίως εθνικά ενδιαφέροντα, αλλά είναι επίσης 
επιρρεπής στις πολιτικές πιέσεις που εξασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτού ένα 
θέμα φτάσει στο Συμβούλιο  έχει ήδη προσελκύσει προσοχή από την Ε. Επιτροπή, το 
Ε. Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 
Κοινοτήτων και σίγουρα από τον τύπο. Συχνά είναι το τελευταίο κατάλυμα για 
εξάσκηση πίεσης. Παρόλο που μπορεί να είναι πολύ αργά για να κινητοποιηθεί 
κάποιος σε αυτό το στάδιο, αυτοί που έχουν χάσει την μάχη στα προηγούμενα στάδια 
έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν το Συμβούλιο μέσω στρατηγικών Μ.Μ.Ε.. Τα 
«γενικά» ενδιαφέροντα είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν την στρατηγική φωνής μια 
και έχουν δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση στα προηγούμενα στάδια. 
 

Η έρευνα καταμέτρησε τη πολιτική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα της 
οποίας ήταν τα εξής. Γενικά το Ε. Κοινοβούλιο και η Ε. Επιτροπή είναι τα όργανα στα 
οποία περισσότερο από τα άλλα (Συμβούλιο, Επιτροπή των Κοινοτήτων, Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή) επιδιώχθηκε πρόσβαση. Τα «ειδικά» ενδιαφέροντα 
χρησιμοποιούν συχνότερα τις στρατηγικές πρόσβασης, χωρίς όμως οι διαφορές να 
είναι μεγάλες. Επίσης δεν ευσταθεί ο αρχικός ισχυρισμός ότι τα «γενικά» 
ενδιαφέροντα επιδιώκουν περισσότερο πρόσβαση στο Ε. Κοινοβούλιο από την Ε. 
Επιτροπή, ή ότι τα «ειδικά» ενδιαφέροντα επιδιώκουν περισσότερο πρόσβαση στην Ε. 
Επιτροπή από ότι τα «γενικά» συμφέροντα. Επίσης τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι 
τόσο τα «ειδικά» όσο και τα «γενικά» συμφέροντα κάνουν εκτεταμένη χρήση των 
στρατηγικών πρόσβασης στο Ε. Κοινοβούλιο.   

 
 Σχετικά με τις στρατηγικές φωνής, η έρευνα έδειξε ότι οι πολιτικές 
πληροφόρησης χρησιμοποιούνται συχνά και μάλιστα χρησιμοποιούνται ελάχιστα πιο 
συχνά από τα «ειδικά» ενδιαφέροντα.  Από την άλλη η χρήση των πολιτικών 
διαμαρτυρίας ήταν ελάχιστη και κυρίως μεταξύ των «γενικών» συμφερόντων. 
 
 Γενικά η πλειονότητα των ενδιαφερόντων επένδυαν στην απόκτηση πρόσβασης 
και στις πολιτικές πληροφόρησης. Ο συνδυασμός όμως αυτών των δύο στρατηγικών 
είναι πιο εμφανής στα «ειδικά» ενδιαφέροντα. Αναφορικά με τα θεσμικά όργανα, τα 
ενδιαφέροντα τείνουν να μετριάζουν τις στρατηγικές φωνής όταν προσεγγίζουν την Ε. 
Επιτροπή, ενώ όταν προσεγγίζουν το Ε. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνδυάζουν 
τις πολιτικές πληροφόρησης με στρατηγικές πρόσβασης.  
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Αναφορικά με τη σχέση των στρατηγικών και τη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 

όργανα, η έρευνα έδειξε ότι διαφορές σχετικά με την συνολική πρόσβαση που 
αποκτούν τα διάφορα ενδιαφέροντα δεν είναι στατιστικά σημαντική. Διαφορές όμως 
υπάρχουν μεταξύ θεσμικών οργάνων. Το Ε. Κοινοβούλιο προσφέρει περισσότερη 
πρόσβαση στα «γενικά» ενδιαφέροντα από ότι η Ε. Επιτροπή. Αντίστροφα, για τα 
«ειδικά» ενδιαφέροντα, η ικανότητα τους για πρόσβαση στην Ε. Επιτροπή είναι 
ουσιαστικά μεγαλύτερη από ότι αυτή στο Ε. Κοινοβούλιο. Σχετικά με το πώς 
επηρεάζει η απόκτηση πρόσβασης την χρήση στρατηγικών φωνής τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση. Τα «γενικά» ενδιαφέροντα με 
πρόσβαση στην Ε. Επιτροπή χρησιμοποιούν στρατηγικές φωνής, αλλά λιγότερο 
έντονα από το αν είχαν πρόσβαση στο Ε. Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο. 
 

Γενικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση των στρατηγικών φωνής σαν 
εναλλακτικές στρατηγικές για περιθωριακά και γενικά ενδιαφέροντα τα οποία είναι 
λιγότερο ικανά να αποκτήσουν πρόσβαση δεν ισχύει.  
 
3.8 Η μελέτη των Lyon και Maxwell σχετικά με τη χρήση παραπλανητικών 
τεχνικών lobbying. 
 

Οι συγγραφείς μελετάνε τρεις επιχειρηματικές στρατηγικές που σχεδιάστηκαν 
για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά lobbying άλλων ομάδων ενδιαφερόντων. Αυτό 
γίνεται επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτές 
τις πληροφορίες αξιόπιστα, επειδή τα ανταλλάγματα τους εξαρτώνται από την 
πολιτική που θα επιβάλει ο νομοθέτης και όχι από τη κατάσταση του περιβάλλοντος 
που πραγματικά θα επικρατήσει. Για παράδειγμα, σε θέματα περιβάλλοντος, η 
κατάσταση του περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντολογική ζημιά που θα προέλθει 
από ένα συστατικό που συχνά δεν είναι γνωστό στο νομοθέτη. Οι 
περιβαλλοντολογικοί κανονισμοί επιβάλουν στις εταιρίες να χρησιμοποιούνε τη 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, το κόστος της οποίας είναι ανεξάρτητο από τη 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Ισχυρίζονται ότι σε αυτή την περίπτωση η εταιρία δεν 
είναι ανίκανη και ότι ενώ μπορεί να μην είναι αξιόπιστος πομπός πληροφοριών, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες στρατηγικές για να επηρεάσει τις πληροφορίες που 
λαμβάνει ο νομοθέτης. 
 

Η κυριότερη αυτών των στρατηγικών είναι το astroturf lobbying, ένας ορισμός 
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τεχνητά δημιουργημένες κινητοποιήσεις 
της λαϊκής μάζας από εταιρίες δημοσίων σχέσεων. Βασίζεται στις κρυφές 
επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων για να πετύχει την αποτελεσματικότητα του. Σε 
πολλές περιπτώσεις είναι πιθανόν η εταιρία να γνωρίζει ήδη τη κατάσταση του 
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αν αυτή εξαρτάται από τη τεχνολογία της εταιρίας ή τις 
διαδικασίες της. Για παράδειγμα η κατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να είναι το 
επίπεδο επικινδυνότητας που συνδέεται με τη λειτουργία ενός εργοστασίου και 
εξαρτάται από τις εταιρικές αποφάσεις αναφορικά με τη τεχνολογία και τις 
λειτουργίες. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Astroturf lobbying 
από μία εταιρία η οποία υποστηρίζει κρυφά τις ενέργειες lobbying άλλων ομάδων 
ενδιαφερόντων με παρόμοιες προτιμήσεις για τη κατάσταση του περιβάλλοντος. Για 
παράδειγμα αυτή η ομάδα μπορεί να είναι τοπικές εμπορικές ενώσεις που θα 
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ωφεληθούν εάν η εταιρία χτίσει το εργοστάσιο στη περιοχή τους. Αυτή η στρατηγική 
είναι μια μορφή δαπανηρής παραποίησης του περιβάλλοντος. Ο νομοθέτης έχει το 
κίνητρο να ελέγξει τις σχέσεις ανάμεσα στην εταιρία και στις ομάδες ενδιαφερόντων 
για να δει εάν εφαρμόζεται το Astroturf lobbying. Εάν υπήρχε νόμος που να 
υποχρέωνε την αναφορά δαπανών για Astroturf lobbying  τότε αυτή η στρατηγική θα 
γίνονταν αναποτελεσματική. 
 

Οι επόμενες στρατηγικές διαφέρουν από το Astroturf lobbying για το γεγονός 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η εταιρία δεν γνωρίζει τη πραγματική 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πιθανό ιδιαίτερα σε καταστάσεις 
πραγματικής επιστημονικής αβεβαιότητας, όπως συμβαίνει με τις μελλοντικές 
επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτές οι στρατηγικές αποτρέπουν τις 
ειδικά ενδιαφερόμενες ομάδες ενδιαφερόντων να ενημερώσουν τους νομοθέτες για τη 
πραγματική κατάσταση του περιβάλλοντος αφού πρώτα μάθουν ποια είναι.  
 

Μία από τις στρατηγικές αυτές είναι το «στενό αγκάλιασμα», που αναφέρεται 
στις φανερές πληρωμές αντιπάλων  με αντιμαχόμενες απόψεις ώστε να αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους στο lobbying. Επίσης αυτή η στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει 
πληρωμές ώστε οι άλλες ομάδες ενδιαφερόντων να μην εκθέτουν τις απόψεις τους. Το 
«στενό αγκάλιασμα» αποτρέπει την ειδική ομάδα ενδιαφέροντος να στείλει με ένταση 
το μήνυμα και τις απόψεις του στους νομοθέτες. Από τη στιγμή που τα κόστη της 
εταιρίας αυξάνονται και ακολουθούν τη σοβαρότητα της πολιτικής, η εταιρία 
επωφελείται αν ο νομοθέτης εφαρμόσει μια πολιτική βασισμένη σε αναμενόμενη ή 
μέση κοινωνική ζημιά. Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι πιο οικονομική εάν 
πληρώσουν την ομάδα ενδιαφέροντος να μην κάνει ποτέ lobbying. Μπορεί όμως και 
να πληρώσει για να κάνει lobbying, πράγμα που υπονομεύει την ικανότητα της 
ομάδας να μεταφέρει πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να περίμενε ότι η ομάδα θα ήταν 
απρόθυμη να δεχτεί την πληρωμή ή οποία θα μείωνε την αξιοπιστία των δηλώσεων 
της. Παρόλα αυτά, εάν το lobbying είναι αρκετά δαπανηρό τότε η ομάδα έχει κίνητρο 
να αποδεχτεί τον εναγκαλισμό της εταιρίας. 
 

Η τρίτη στρατηγική είναι η αυτό-ρύθμιση, η οποία σε αντίθεση με τις δύο 
πρώτες περιλαμβάνει πραγματικές αλλαγές στις λειτουργίες της εταιρίας ώστε να 
μειώσουν τους κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο. Τέτοιες πράξεις μπορούν να 
αλλάξουν τα κίνητρα lobbying των ομάδων ενδιαφερόντων και να τις κάνουν μη 
αποτελεσματικές στη πληροφόρηση τους, πράγμα το οποίο είναι επικερδές για την 
εταιρία όσο και το «στενό αγκάλιασμα». Σε περίπτωση πολλαπλών ομάδων 
ενδιαφερόντων, η στρατηγική της αυτό-ρύθμισης είναι η πιο ελκυστική, μια και μία 
επένδυση σε αυτό-ρύθμιση μπορεί να αδρανοποιήσει όλες τις ομάδες ταυτόχρονα, ενώ 
το κόστος μίας στρατηγικής βασισμένης σε επιχορηγήσεις αυξάνεται γραμμικά με τον 
αριθμό των ομάδων. 
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3.9 Η έρευνα της Binderkrantz για τους παράγοντες επιλογής διαφορετικών 
τεχνικών lobbying από τις ομάδες συμφερόντων. 

 
Σχετικά με την έρευνα έγινε επαφή με 2.465 δανέζικες ομάδες συμφερόντων 

από τις οποίες το 70% ανταποκρίθηκε στην έρευνα. Από αυτές οι 493 ομάδες 
απάντησαν ότι δεν επιδίωκαν οποιαδήποτε πολιτική επιρροή και αποκλείστηκαν.  
Συνολικά 1.229 ομάδες που δήλωσαν ότι επιδίωκαν πολιτική επιρροή αποτέλεσαν τη 
βάση της έρευνας που διεξήχθηκε το 2004. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει το 
ρεπερτόριο των πολιτικών δράσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 
τους. Οι ομάδες συμφερόντων ορίζονται από τη συγγραφέα ως οργανισμοί μελών που 
εργάζονται για να αποκτήσουν πολιτική επιρροή. Τα μέλη μπορεί να είναι φυσικά 
πρόσωπα, εταιρίες, κυβερνητικοί οργανισμοί ή και ακόμα άλλες ομάδων 
ενδιαφερόντων. 
 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας στηρίζεται στη διάκριση μεταξύ άμεσων 
και έμμεσων στρατηγικών lobbying. Οι άμεσες στρατηγικές στόχευσης διοικητικών 
χρησιμοποιείται συνήθως από ομάδες που κατέχουν σημαντικούς πόρους. Οι ομάδες 
που εμπλέκονται σε ευρεία θέματα πολιτικής έρχονται συχνά σε επαφή με βουλευτές. 
Οι έμμεσες στρατηγικές είναι δημοφιλής συνήθως σε ομάδες που ανταγωνίζονται για 
προσέλκυση μελών. Όμως οι έμμεσες στρατηγικές δεν θεωρούνται σαν μία τελευταία 
εναλλακτική όσων δεν έχουν πρόσβαση στην πολιτική, αλλά σαν μία συνειδητή 
επιλογή των ομάδων που χρειάζονται να προβάλουν υψηλά επίπεδα δραστηριότητας 
στα μέλη τους και στα πιθανά μέλη επίσης. Γίνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις 
ομάδες που απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
(insider groups) και στις ομάδες που προσπαθούν να πετύχουν επιρροή μέσω έμμεσων 
στρατηγικών πίεσης (outsider groups). Σήμερα είναι πιθανόν η κάθε ομάδα να 
αποκτήσει μία τουλάχιστον θέση περιφερειακής πρόσβασης. Επίσης οι έμμεσες 
στρατηγικές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο καθώς οι ομάδες ενδιαφερόντων 
λειτουργούν μέσα σε ένα αυξανόμενα περίπλοκο περιβάλλον παρόλο που οι άμεσες 
στρατηγικές θεωρούνται πιο αποτελεσματικές, οι έμμεσες στρατηγικές φαίνονται να 
αυξάνουν όχι μόνο σε χρήση αλλά και σε αποτελεσματικότητα. 
 

Διακρίνει και κατηγοριοποιεί τις στρατηγικές ως ακολούθως. Τις άμεσες 
στρατηγικές σε αυτές που απευθύνονται σε διοικητικούς υπαλλήλους (διοικητική) και 
αυτές που απευθύνονται σε πολιτικούς και πολιτικά κόμματα (κοινοβουλευτική). Τις 
έμμεσες στρατηγικές ανάμεσα σε αυτές που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ (ΜΜΕ) και 
αυτές που κινητοποιούν τα μέλη και τους πολίτες (κινητοποίησης). 
 Η διοικητική στρατηγική περιλαμβάνει: επαφές με υπουργούς, επαφές με 
διοικητικούς υπαλλήλους, εμπλοκή με δημόσιες επιτροπές, ανταπόκριση σε αιτήματα 
για προτάσεις. 
Η κοινοβουλευτική στρατηγική περιλαμβάνει: επαφές με κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
επαφές με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, επαφές με βουλευτές, επαφές με την 
επιτροπή των πολιτικών κομμάτων. 
Η ΜΜΕ στρατηγική περιλαμβάνει: επαφές με δημοσιογράφους, γράμματα σε εκδότες, 
δελτία τύπου και συνελεύσεις τύπου, παρουσίαση αναλύσεων και ερευνών. 
Η στρατηγική κινητοποίησης περιλαμβάνει: οργάνωση δημόσιων συνελεύσεων και 
συναντήσεων, οργάνωση επιστολών, οργάνωση απεργιών και διαδηλώσεων. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δανέζικες ομάδες συμφερόντων 
φαίνεται να έχουν ένα μεγάλο εύρος δράσεων. Η πλειοψηφία των δράσεων ( άμεσων ή 
έμμεσων) χρησιμοποιείται από περισσότερες από τα δύο τρίτα των ομάδων επίσης δεν 
υπάρχει ένδειξη αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών. Αυτό δείχνει ότι 
διαφορετικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων και για διαφορετικούς σκοπούς. 
 

Η ανάλυση της διοικητικής στρατηγικής δείχνει ότι οι ομάδες με αρκετούς 
πολιτικούς υπαλλήλους και ομάδες που ελέγχουν σημαντικούς πόρους που 
αξιολογούνται θετικά από τους αποφασίζοντες, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε μία 
διοικητική στρατηγική από ότι άλλες ομάδες. Επίσης ένα υψηλό επίπεδο επιρροής 
μελών δείχνει να έχει θετικό επίπτωση στην επιλογή της διοικητικής στρατηγικής. 
Αντιθέτως, ομάδες που ανταγωνίζονται για μέλη είναι λιγότερο πιθανό από ότι άλλες 
ομάδες να στοχεύουν τον διοικητικό μηχανισμό. Επίσης οι ομάδες που φιλοδοξούν να 
επηρεάσουν την πολιτική, τείνουν να προσεγγίζουν περισσότερο τους διοικητικούς 
υπαλλήλους. 
 

Η ανάλυση της κοινοβουλευτικής στρατηγικής δείχνει ότι ο αριθμός των 
υπαλλήλων που ασχολούνται με την πολιτική έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην 
επιλογή της κοινοβουλευτικής στρατηγικής. Επίσης ομάδες με ισχυρές φιλοδοξίες να 
επηρεάσουν την πολιτική και ομάδες που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα πολιτικών 
έχουν υψηλά επίπεδα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. 
 

Η ανάλυση της ΜΜΕ στρατηγικής συμβαδίζει με τις αρχικές υποθέσεις. 
Ομάδες κοινωφελούς σκοπού και ομάδες που βιώνουν έντονο ανταγωνισμό για 
προσέλκυση μελών εμπλέκονται περισσότερο με δραστηριότητες ΜΜΕ από ότι άλλες 
ομάδες. Από την άλλη μεριά ομάδες όπως εργατικά συνδικάτα, επιχειρηματικές 
ομάδες και κυβερνητικοί οργανισμοί είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν αυτή 
την στρατηγική. Επίσης η φιλοδοξία να επηρεάσουν την πολιτική και η εμπλοκή σε 
πολλές περιοχές πολιτικής έχουν θετική επίπτωση στην επιλογή αυτής της 
στρατηγικής. Ομάδες που εμπλέκονται σε θέματα υψηλής πολιτικής είναι πιο πιθανό 
να ακολουθήσουν αυτή την στρατηγική από ότι άλλες ομάδες. 
 

Αναφορικά με την στρατηγική κινητοποίησης, ομάδες κοινωφελούς σκοπού 
και ομάδες που βιώνουν έντονο ανταγωνισμό για προσέλκυση μελών είναι πιο πιθανό 
να παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα δραστηριοτήτων κινητοποίησης. Επίσης η εμπλοκή 
σε θέματα υψηλής πολιτικής κάνει πιο πιθανό για μία ομάδα να έχει υψηλά επίπεδα 
δραστηριοτήτων κινητοποίησης, όπως και η φιλοδοξία να επηρεάσουν την πολιτική. 
 

Συνολικά φαίνεται ότι διαφορετικοί παράγοντες έρχονται στο προσκήνιο όταν 
επεξήγεται η χρήση διαφορετικών στρατηγικών. Η μόνη μεταβλητή που έχει το ίδιο 
αποτέλεσμα στην επιλογή και των τεσσάρων στρατηγικών είναι η ένταση της 
φιλοδοξίας να επηρεάσουν την πολιτική. Επίσης η κατοχή προνομιακής θέσης 
απέναντι στον διοικητικό μηχανισμό δεν επηρεάζει αρνητικά την χρήση είτε της 
στρατηγικής κινητοποίησης είτε αυτής των ΜΜΕ, αντικρούοντας έτσι την θέση ότι οι 
έμμεσες στρατηγικές είναι απλώς η έσχατη εναλλακτική αυτών των ομάδων που δεν 
έχουν πρόσβαση. Από την άλλη μεριά η κατοχή προνομιακής θέσης σχετίζεται στενά 
με τις άμεσες στρατηγικές. Οι ομάδες συμφερόντων αποκτούν την προνομιακή θέση 
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σαν μέρος της ανταλλαγής πόρων με τους αποφασίζοντες. Οι ομάδες που κατέχουν 
πόρους που θεωρούνται σημαντικούς από τους αποφασίζοντες είναι πιο πιθανό να 
προσεγγίσουν διοικητικούς υπαλλήλους από ότι άλλες ομάδες. Από την άλλη μεριά, 
ομάδες που κατέχουν ειδικούς πόρους είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν στις άλλες 
τρεις στρατηγικές, υποδηλώνοντας ότι για αυτές τις ομάδες οι στενές σχέσεις με τον 
διοικητικό μηχανισμό οδηγεί σε υποβάθμιση των υπόλοιπων στρατηγικών. Ο αριθμός 
των υπαλλήλων που εμπλέκονται με την πολιτική επηρεάζει όλες τις στρατηγικές 
αλλά πολύ περισσότερο αυτή της κινητοποίησης. Η ενεργή συμμετοχή των μελών 
είναι από τους σημαντικότερους πόρους για αυτή την στρατηγική. Το μεγάλο εύρος 
των πολιτικών που εμπλέκεται μία ομάδα, δίνει έμφαση στη χρήση των στρατηγικών 
ΜΜΕ, κινητοποίησης και κοινοβουλίου. Γενικά, ομάδες κοινωφελούς σκοπού και 
ομάδες που ανταγωνίζονται για προσέλκυση μελών εξαρτούνται περισσότερο από τις 
έμμεσες στρατηγικές από ότι άλλες ομάδες. Αυτές οι στρατηγικές υποδηλώνουν 
υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και χρησιμοποιούνται εκτός από την προσέλκυση 
νέων μελών, στην ενίσχυση της αφοσίωσης των υπαρχόντων μελών. 
 
3.10 Η μελέτη των Bernhagen και  Braeuniger για τη σχέση του lobbying με την 
πολιτική. 

 
Η μελέτη των Bernhagen και Braeuniger του 2005 αναπτύσσει ένα μοντέλο 

επιχειρηματικού lobbying για να αναλύσει τις συνθήκες που οδηγούν στην ισχυρή 
πολιτική θέση των επιχειρήσεων. Υποστηρίζεται ότι η δομική ισχύς των επιχειρήσεων 
πάνω στα δημόσια θέματα εξαρτάται από δύο μεταβλητές. Το κόστος της φήμης μιας 
επιχείρησης σε σχέση με το υλικό κόστος του lobbying και την αναλογία της φήμης 
των αποφασιζόντων όταν απέχουν από τις προεκλογικές τους δηλώσεις προς το 
εκλογικό κόστος που πηγάζει από τα αρνητικά αποτελέσματα μιας πολιτικής. Το 
μοντέλο αυτό αξιολογείται με δύο μελέτες επιχειρηματικού lobbying σε 
περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς και κανονισμούς χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών στη Βρετανία και τη Γερμανία 
 

Σαν βάση για τη μελέτη τους χρησιμοποιούν την άποψη ότι πολύ συχνά είναι 
ασαφές στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, το τι ακριβώς χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις τη δεδομένη στιγμή και αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα πολιτικής. 
Μια σημαντική άποψη της δημόσιας πολιτικής είναι το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για 
τις πολιτικές αποφάσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πληροφόρησης σχετικά 
με τα οικονομικά αποτελέσματα των πολιτικών, όπως και το πώς αυτές οι πολιτικές 
εκτιμώνται από τους πολίτες. Παράλληλα οι ομάδες συμφερόντων έχουν προνομιακή 
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Πολλές από τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για την εκτίμηση του περιβάλλοντος είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις καθώς 
συγκεντρώνουν πληροφόρηση για διάφορα θέματα πολιτικής μέσα στα πλαίσια της 
καθημερινής τους λειτουργίας, όπως για κόστη, ζήτηση ή τεχνολογικές εξελίξεις και 
τεχνογνωσία. Μέσα από αυτή την έννοια δεν θεωρείται κόστος για μια επιχείρηση να 
είναι πληροφορημένη. Θεωρείται επίσης ότι όταν οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν μια 
στρατηγική lobbying, είναι πολύ προσεχτικές και αποφεύγουν ακραίες προβλέψεις. 
Επίσης οι lobbyists  προσπαθούν να προσδώσουν αξιοπιστία στα μηνύματα τους μέσω 
δαπανηρών καμπανιών. Ξέροντας οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ότι οι lobbyists 
ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους συμφέρον, γίνονται πολύ επιφυλακτικοί για την 
πιθανότητα παραποίησης των πληροφοριών.   
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Στο μοντέλο των συγγραφέων υπάρχουν δύο πρωταγωνιστές. Ο lobbyist και ο 

αποφασίζων και μία εκκρεμής πρόταση πολιτικής η οποία ενδέχεται ( ή δεν ενδέχεται) 
να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Γνωρίζοντας τα 
αποτελέσματα μέσω πληροφόρησης που κατέχει ο lobbyist επιλέγει να στείλει ένα 
μήνυμα στον αποφασίζων ή να μην στείλει καθόλου. Ο αποφασίζων μπορεί να πράξει 
με δύο τρόπους. Ή να υιοθετήσει την πολιτική ή να διατηρήσει την υπάρχουσα 
κατάσταση. Οι επιπτώσεις για τον αποφασίζων και τον lobbyist εξαρτώνται από πιο 
αποτέλεσμα θα επικρατήσει. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος η επιχείρηση θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις με κάποιο κόστος. Επίσης θα επηρεασθούν οι 
μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας με αποτέλεσμα ο αποφασίζων να μην μπορεί 
να επιτύχει άλλους στόχους και να μην μπορέσει να επανεκλεγεί. Ανεξάρτητα όμως 
από το πιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν ο αποφασίζων αποφασίσει να μην κάνει τίποτα, 
θα υπάρχουν επιπτώσεις στην αξιοπιστία του, στη φήμη του και στην επανεκλογή του 
καθώς δεν θα έχει τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις και θα φαίνεται ότι θα 
έχει ξεπουληθεί στις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της πολιτικής 
δεν είναι αρνητικά για την επιχείρηση, τότε το μόνο κόστος που θα έχει η επιχείρηση 
θα είναι αυτό του lobbying. Σε περίπτωση που ο lobbyist δώσει λανθασμένες 
πληροφορίες τότε η τιμωρία του θα είναι να αποκλειστεί η πρόσβαση του στον 
αποφασίζων στο μέλλον. 
 

Οι υποθέσεις που παράγει το μοντέλο είναι οι παρακάτω. 
1α) Σε περίπτωση που το κόστος επανεκλογής είναι μικρότερο του κόστους που θα 
έχει η πολιτική για την επιχείρηση, τότε ο αποφασίζων θα είναι θετικός στο μήνυμα 
που του έστειλε ο lobbyist και θα απορρίψει την πρόταση αν η επιχείρηση τον 
πληροφορήσει για αρνητικά αποτελέσματα ή θα την υιοθετήσει σε περίπτωση που ο 
lobbyist μείνει σιωπηλός.  
1β) Σε περίπτωση που ο αποφασίζων αναμένει υψηλό κόστος επανεκλογής εάν 
διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση και δεν υιοθετήσει την πολιτική, τότε θα 
υιοθετεί πάντα την πολιτική ανεξάρτητα από την πληροφόρηση του lobbyist. Σε αυτή 
την περίπτωση το κόστος παραπλάνησης ξεπερνάει το κόστος του lobbying. 
2) Αν η αναλογία κόστους για τον αποφασίζων είναι στη μέση, αλλά το κόστος της 
πολιτικής για την επιχείρηση ξεπερνάει το κόστος της παραπλάνησης, τότε και οι δύο 
θα χρησιμοποιήσουν μικτές στρατηγικές. Αν η επιχείρηση βάλλεται από την 
προτεινόμενη πολιτική, τότε θα στείλει το μήνυμα με βεβαιότητα.  
3) Όταν η επιχείρηση έχει μικρό κίνητρο να παραπλανήσει και όταν ο αποφασίζων 
έχει μικρό κίνητρο να μην απορρίψει την πρόταση, η επιχείρηση πάντα θα δηλώνει ότι 
πλήττεται από την πολιτική. 
4) Το κόστος του lobbying ξεπερνάει το κόστος της παραπλάνησης και η επιχείρηση 
δεν έχει κίνητρο να στείλει πληροφορίες ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η απάντηση 
του αποφασίζων σε αυτή τη σιωπή είναι να υιοθετήσει την πολιτική αν το κόστος 
επανεκλογής είναι μεγαλύτερο από το αρνητικό αποτέλεσμα και να διατηρήσει την 
υπάρχουσα κατάσταση αν το κόστος του αρνητικού αποτελέσματος είναι μεγαλύτερο 
από το κόστος επανεκλογής. 
 

Η επαλήθευση των υποθέσεων έγινε με τη χρήση δύο μελετών εργασίας. Η 
πρώτη αφορούσε την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Αγγλία και την Ουαλία και αναφέρεται παρακάτω. 
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Το 1998 βρέθηκε ότι υπήρχε ένα τραπεζικό μονοπώλιο που αφορούσε τις 

τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Αγγλίας και της Ουαλίας (Barclays Bank plc, 
HSBC Bank plc, Lloyds TSB Bank plc, National Westminster Bank) και τις επέτρεπε 
να κατέχουν το 90% της αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά από έρευνα η 
επιτροπή ανταγωνισμού αποφάνθηκε ότι αυτή η πρακτική ήταν ενάντια στο δημόσιο 
συμφέρον. Με βάση αυτή την έκθεση, η κυβέρνηση ξεκίνησε μία σειρά από 
κανονισμούς για να ενδυναμώσει τον ανταγωνισμό και να περιορίσει τα υπερβολικά 
κέρδη των τραπεζών. 
Κόστος επανεκλογής. 
Μετά την δημοσιοποίηση της έρευνας, η κυβέρνηση δήλωσε ανοιχτά και με 
διάφορους τρόπους ότι είναι αποφασισμένη να λύσει το πρόβλημα, να δημιουργήσει 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με υπηρεσίες επωφελής για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Αρνητικά αποτελέσματα. 
Από τη μεριά τους οι τράπεζες δήλωναν ότι αυτή η πολιτική θα χειροτερέψει παρά θα 
βελτιώσει την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα αποτρέψει την 
είσοδο μικρότερων τραπεζών σε αυτή την αγορά. Με έρευνα της όμως η επιτροπή 
ανταγωνισμού βρήκε ότι δεν θα επηρεασθούν αρνητικά οι όροι δανεισμού των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
Έτσι η κυβέρνηση αντιμέτωπη με υψηλό κόστος επανεκλογής συνδυαζόμενο με μικρό 
κόστος αρνητικού αποτελέσματος αποφάσισε να μην πιστέψει τις προβλέψεις των 
τραπεζών για αρνητικά αποτελέσματα. 
Το κόστος του lobbying. 
Οι τράπεζες ξόδεψαν πολύ λίγα για να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική. Η HSBC 
ξόδεψε μόλις 20.000$ στη διάρκεια δεκαοκτώ μηνών και αυτά αφορούσαν το χρόνο 
των διευθυντών, τις προετοιμασίες για συνεντεύξεις τύπου και άλλες παρουσιάσεις 
στα ΜΜΕ. 
Το κόστος της φήμης. 
Η χρήση πιο ενεργού lobbying θα ήταν άσκοπο και θα είχε αρνητικά αποτελέσματα 
στη σχέση των τραπεζών με το κοινό. 
 
Επιβεβαιώνεται η υπόθεση 1β) όπου ο αποφασίζων πρόκειται σίγουρα να υιοθετήσει 
την πολιτική ενώ η επιχείρηση απρόθυμη να επωμιστεί υψηλά κόστη φήμης, απέχει 
από το κάνει παραπλανητικές δηλώσεις. 
 

Η δεύτερη μελέτη εργασίας αφορούσε την απαγόρευση ουσιών PVC στο Hessen 
της Γερμανίας και οδηγεί την επαλήθευση της υπόθεσης Νο. 3. Τον Αύγουστο του 
1992 ο υπουργός κατασκευών της κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ πρασίνων και 
σοσιαλδημοκρατών του κρατιδίου του Hessen εξέδωσε μια τεχνική οδηγία σύμφωνα 
με την οποία όλα τα κρατικά κτίρια στο μέλλον να χτίζονται χωρίς τη χρήση του PVC. 
Από τον Ιανουάριο του 1993 άρχιζε η απαγόρευση της χρήσης PVC σε σωλήνες 
ύδρευσης και αποχετεύσεως και σε επικαλύψεις τοίχων και δαπέδων, ενώ από τον 
Ιανουάριο του 1995 θα ίσχυε η απαγόρευση του PVC σε πόρτες και σε παράθυρα. Η 
βιομηχανία του PVC απαίτησε την απόρριψη αυτού του κανονισμού καθώς όπως 
ισχυρίζονταν θα οδηγούσε σε μείωση των επενδύσεων και σε απολύσεις. 

Κόστος επανεκλογής. 
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Ο κυβερνητικός συνασπισμός είχε αναπτύξει ένα ισχυρό προφίλ για την 
περιβαλλοντολογική πολιτική, σύμφωνα με το οποίο θα υπερασπίζονταν τις 
σταθερές και αυξανόμενες ανάγκες του εκλογικού σώματος για 
περιβαλλοντολογική προστασία και για την μείωση των κινδύνων υγείας και 
ασφάλειας. Ήδη από την δεκαετία των 80’ το PVC είχε προσελκύσει πολύ μεγάλη 
αρνητική δημοσιότητα. Έτσι η κυβέρνηση είχε αρκετά κίνητρα για να υλοποιήσει 
τις υποσχέσεις της σχετικά με το περιβάλλον. 
Αρνητικά αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από ελβετική εταιρία συμβούλων βρέθηκε ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των χρήσεων του PVC μπορούσε να αντικατασταθεί με πολύ 
μικρό κόστος, ενώ θα υπήρχε μία πιθανή αύξηση της απασχόλησης κατά 4%. Η 
αντικατάσταση θα οδηγούσε σε μόνο 2% αύξηση ανά μονάδα κόστους των 
δημόσιων κτιρίων, τα οποία αποτελούνε λιγότερο από το 15% της συνολικής 
αγοράς κατασκευών στο Hessen.  
Ο κανονισμός θα έπληττε πέντε μεγάλες, δεκαπέντε μικρομεσαίες και γύρω στις 
τριακόσιες μικρές επιχειρήσεις. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πλήττονταν μόνο 
περιφερειακά οι μικρές όπως εργολάβοι κατασκευών και προμηθευτές υλικών 
αντιμετώπιζαν μεγάλο κόστος αλλαγής στα εναλλακτικά υλικά. Και παρόλο που τα 
αρνητικά αποτελέσματα δεν θα ήταν τόσο δραματικά όσο ισχυρίζονταν η 
βιομηχανία, οι κυβερνητικές προσδοκίες για τις επιπτώσεις αυτών των 
αποτελεσμάτων ήταν μεγάλες και συνοδεύονταν από μία γενική αρνητική 
οικονομική κατάσταση. 
Το κόστος της πολιτικής. 
Η γερμανική βιομηχανία χλωρίνης και χημικών φοβούνταν ότι η απαγόρευση του 
PVC στο Hessen θα ακολουθούνταν και από μελλοντικούς περιορισμούς σε άλλα 
κρατίδια και τελικά ίσως να εξαπλώνονταν σε ομοσπονδιακό επίπεδο 
δημιουργώντας μακροπρόθεσμα προβλήματα στη χημική βιομηχανία. Ταυτόχρονα 
οι διαδικασίες εξυγίανσης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χλωρίνης οδήγησε στο 
κλείσιμο πολλών εργοστασίων στη Σκανδιναβία, Ιταλία και Βρετανία 
ευαισθητοποιώντας έτσι τη γερμανική χημική βιομηχανία απέναντι σε μη φιλικές 
πολιτικές εξελίξεις. 
Το κόστος του lobbying. 
Οι προσπάθειες της βιομηχανίας ενάντια στον κανονισμό αφορούσαν χρήση 
οποιασδήποτε μεθόδου lobbying. Ακόμα και οι εργάτες στη χημική βιομηχανία 
έκαναν απεργία σε εργάσιμες ημέρες που είχε ως αποτέλεσμα το χάσιμο 
εργατοωρών αξίας μεταξύ 500€ και 1m €.  
Εξαιτίας της μικρής αναλογίας κόστους επανεκλογής προς κόστους πολιτικής, ο 
αποφασίζον ήταν πολύ δεκτικός στις πιέσεις και τα επιχειρήματα των 
επιχειρήσεων. Επιβεβαιώνεται η υπόθεση Νο3 όπου ο lobbyist πάντα ισχυρίζεται 
ότι πλήττεται.  
Το αποτέλεσμα. 
Η βιομηχανία προέβλεπε ότι θα χαθούν περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. Μετά από 
πολύ έντονες καμπάνιες lobbying που περιελάμβαναν διαδηλώσεις εργατών, 
κινητοποίηση των εργατικών συνδικάτων, χρήση ΜΜΕ, ενημέρωση βουλευτών, 
τελικά η κυβέρνηση ενέδωσε και πέρασε έναν συμβιβαστικό κανονισμό στη 
Βουλή. Όπως είπε ο πρωθυπουργός «προτεραιότητα πρέπει να έχει η διατήρηση 
των θέσεων εργασίας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΤO LOBBYING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 
 

4.1  Η έρευνα του Coen για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού 
lobbying. 

 
Η έρευνα του Coen επισημάνει το πώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

διαδραματίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές διαδικασίες της Ε.Ε., πώς έχει 
εξελιχθεί η προσέγγιση τους στον επηρεασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής και επίσης 
αναλύει τις μεθόδους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο οικονομικοί για το 
lobbying. Η ανάλυση βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε το Μάρτιο 
του 1994, από πολιτικούς αντιπροσώπους των μεγαλύτερων διακοσίων ευρωπαϊκών 
εταιριών. Μεταξύ του 1993 και 1997, έγιναν συνεντεύξεις με υψηλόβαθμους 
υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών ενώσεων. Εκτίμηση της κατανομής των πολιτικών πόρων 
των εταιριών και της αποτελεσματικότητας του lobbying έγινε με βάση μίας σειράς 
συνεντεύξεων με διευθυντές υπεύθυνους για ευρωπαϊκές υποθέσεις.  
 

Στη διάρκεια της δεκαετίας των 70’ και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 80’ 
οι εταιρίες είχαν πολύ μικρά κίνητρα για να αλλάξουν τις παραδοσιακές μεθόδους 
lobbying μέσα στη χώρα τους, βασιζόμενες στο ότι μία ανεπιθύμητη ευρωπαϊκή 
πολιτική θα εμποδίζονταν από τα καλά καθοδηγούμενα εθνικά τους υπουργεία. 
Παρόλο που αυτή η προσέγγιση αντιπροσώπευε μία χαμηλού κόστους επιλογή 
lobbying για τις ατομικές επιχειρήσεις, ήταν καθυστερημένης αντίδρασης και δεν 
συνείσφερε καθόλου στην ευρωπαϊκή πολιτική διαμάχη. Αυτό το μοντέλο όμως έδειξε 
αδυναμίες κάτω από την πίεση της παγκοσμιοποίησης. Έτσι στα τέλη της δεκαετίας 
των 70’ και αρχές της δεκαετίας των 80’ οι εταιρίες άρχισαν να δείχνουν υψηλότερα 
επίπεδα πολιτικής αυτονομίας ανοίγοντας το θέμα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. 
 

Η συνθήκη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς το 1987, οδήγησε τις εταιρίες στην 
ευρωπαϊκή αντιπροσώπευση κυρίως μέσω των βιομηχανικών συνεταιρισμών. Η 
βραδύτητα και η γραφειοκρατία μέσα στους συνεταιρισμούς οδήγησε μεταξύ του 
1985 και του 1993, περισσότερες από 200 μεγάλες εταιρίες να αναπτύξουν άμεσες 
ικανότητες lobbying στις Βρυξέλες. Την ίδια στιγμή νομοθετική έκρηξη ενθάρρυνε 
την Επιτροπή να ανοίξει τις πόρτες της σε περισσότερους lobbyists. Αυτό το νέο 
άνοιγμα ήταν η αναγνώριση ότι η Επιτροπή δεν είχε πλέον τους απαραίτητους πόρους 
για να αντεπεξέλθει με την εξάπλωση του νομοθετικού έργου χωρίς την ενεργή 
συμμετοχή των ειδικών.  Για να επιτύχουν άμεσο lobbying , το πιο αποτελεσματικό 
μέσο για να αποκτήσουν φήμη οι εταιρίες, ήταν να αναπτύξουν ένα ευρύ πολιτικό 
προφίλ σε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και να συμμετέχουν στην δημιουργία 
συλλογικών πολιτικών αγαθών. Το κόστος αυτό του χτισίματος ταυτότητας 
αποζημιώνονταν με καλύτερη πρόσβαση στα φόρουμ της Επιτροπής. 
 

Στα τέλη της δεκαετίας των 80’ η Επιτροπή άρχισε να αισθάνεται την 
υπερφόρτωση της πρόσβασης και προσπάθησε να περιορίσει την πρόσβαση μόνο σε 
εκείνους που τους θεωρούσε φυσικούς της συνεργάτες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
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οι μεγάλες εταιρίες έγιναν εσωτερικοί πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση της πολιτικής 
συμμετέχοντας είτε ατομικά είτε συλλογικά μέσω νέων, χαλαρών και διατμηματικών 
επιχειρηματικών συμμαχιών. Το European Round Table (ERT) έβαλε τα θεμέλια για 
την δημιουργία νέων βιομηχανικών φόρουμ και την δημιουργία τυπικών φόρουμ της 
Επιτροπής όπου συμμετείχαν επίσης μέλη της επιτροπής του ERT. Τέτοια 
βιομηχανικά φόρουμ είναι για παράδειγμα αυτό των μεταφορών και οδικών δικτύων, 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, η επιτροπή ατσαλιού, της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών. Το ERT έβαλε επίσης τα θεμέλια για φόρουμ υψηλής πολιτικής με 
τους Ευρωπαϊκούς Επιτρόπους σε θέματα όπως η διεύρυνση της Ε.Ε., το περιβάλλον, 
το ευρωπαϊκό εμπόριο, την έρευνα και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, μερικοί 
ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί κατάφεραν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους, η 
οποία περιελάμβανε ριζική αναδιάρθρωση στα μέλη και στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Το πιο φανερό αποτέλεσμα αυτής της αναδιάρθρωσης ήταν η άμεση 
αντιπροσώπευση των θέσεων των συνεταιρισμών στην Επιτροπή από πολυεθνικές. 
 

Έτσι από το παραδοσιακό μοντέλο της δεκαετίας των 70’ ή την άμεση 
υπερφόρτωση του lobbying στη δεκαετία των 80’, περνάμε σε έναν ελιτίστικο 
πλουραλισμό, όπου η πρόσβαση γενικά περιορίζεται σε μερικούς πρωταγωνιστές για 
τους οποίους η συμμετοχή είναι ανταγωνιστή και στρατηγική. 
 

Σύμφωνα με την έρευνα του συγγραφέα, η κατανομή των πολιτικών πόρων των 
εταιριών στα διάφορα κανάλια επιρροής της Ε.Ε., στο παρόν και δέκα χρόνια 
νωρίτερα, έδειξε τα εξής: Οι μεγάλες εταιρίες έχουν υιοθετήσει πολλαπλούς μεθόδους 
lobbying στην προσπάθεια τους να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική στη περίοδο 
των δέκα χρόνων, από το 1984 ως το 1994, η έμφαση μετατοπίστηκε από τα εθνικά 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά κανάλια. Μία παράλληλη εξέλιξη ήταν η τάση των εταιριών 
να προτιμούν την άμεση δική τους αντιπροσώπευση στην εθνική κυβέρνηση, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τη χρήση ενδιάμεσων 
όπως επαγγελματίες lobbyists  ή εθνικούς συνεταιρισμούς. Το πιο προτιμητέο 
πολιτικό κανάλι για lobbying ήταν η Ε.Επιτροπή, δίνοντας το ένα τέταρτο της 
σημαντικότητας όλων των πολιτικών δραστηριοτήτων σε αυτή. Η έρευνα έδειξε 
επίσης ότι το μεγαλύτερο σκορ αποτελεσματικότητας αποδίδεται στο lobbying της 
Ε.Επιτροπής. Η αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του πολιτικού καναλιού 
να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική προς όφελος της εταιρίας.  Παρόλο που η 
Επιτροπή θεωρείται ανοιχτή και προσβάσιμη, η αποτελεσματικότητα της εταιρίας να 
επηρεάσει την πολιτική εξαρτάται από την ικανότητα της να δημιουργήσει ένα θετικό 
προφίλ, και μία φήμη ως πηγή αξιόπιστων, συγκεκριμένων και πανευρωπαϊκών 
πληροφοριών. 
 

Στη σχέση κόστους ωφέλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούνταν ως το 
κανάλι με την καλύτερη αξία ή την καλύτερη σχέση, ενώ οι έμμισθοι lobbyists ως ένα 
κανάλι χαμηλής αξίας. Ενώ η πτώση των έμμισθων lobbyist άρχισε με την 
συνειδητοποίηση των μεγάλων εταιριών ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους, η 
κατάσταση τους επιδεινώθηκε από τις πράσινες βίβλους για ανοιχτή πρόσβαση και 
διαφάνεια στην Ε.Ε. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι επαγγελματίες 
lobbyists  θα παραμείνουν σε μία ειδική θέση, καθώς οι περισσότερες εταιρίες 
ομολογούν ότι δεν είναι ικανές στο να διακρίνουν ευκαιρίες αγοράς στις 
προτεινόμενες νομοθεσίες ή κανονισμούς είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς, όσο είναι 
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καλές στο να ανταποκρίνονται στις απειλές. Οι έμμισθοι lobbyists θα παρέχουν 
συμπληρωματικά οφέλη στις εταιρίες με την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και 
τη συνεχή  πολιτική παρακολούθηση παρόλα αυτά δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία 
θετικού πολιτικού προφίλ ούτε ευκαιρίες πρόσβασης. 
 

Η έρευνα υποδηλώνει ότι η επιλογή πολιτικών καναλιών επηρεάζεται από 
ζητήματα κόστους και συχνά οι εταιρίες έρχονται αντιμέτωπες με περιορισμένο 
προϋπολογισμό. Μέσα στα πλαίσια του περιορισμένου προϋπολογισμού, οι 
περισσότερες εταιρίες αντιλαμβάνονται τα οφέλη της κοινής δράσης (είτε μέσω των 
παραδοσιακών συνεταιρισμών, είτε με την δημιουργία ευρωπαϊκών επιχειρηματικών 
φόρουμ) για να αποκτήσουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πολιτικά φόρουμ. 
 
 
4.2 Η μελέτη του Loewenberg για τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 
ευρωπαϊκού και U.S. lobbying. 

 
Σύμφωνα με τη μελέτη του Loewenberg του 2001, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασκείται η επιρροή στις Βρυξέλλες είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς στην 
Ουάσινγκτον. Το 80% των κανονισμών που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη πηγάζουν από την Ε.Ε., καθιστώντας τις Βρυξέλλες το σημαντικότερο πόλο 
έλξης τόσο εθνικών όσο και πανευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι αρχές πρόσβασης και 
επιρροής και στις δύο μεριές του Ατλαντικού παραμένουν οι ίδιες. Και οι δύο πόλεις, 
Βρυξέλες και Ουάσινγκτον λειτουργούν σε ένα περιβάλλον περίπλοκο δύσκολα να 
κατανοηθεί από το κοινό, με ελλιπές και υπερφορτωμένο προσωπικό και πολιτικούς 
που πρέπει να πάρουν αποφάσεις πάνω σε περίπλοκα ζητήματα. Έτσι και στις δύο 
πόλεις οι lobbyists εξασκούν επιρροή παρέχοντας εξειδικευμένη και ουσιαστική 
πληροφόρηση. Παρόλα αυτά, στην Ε.Ε. δεν υπάρχουν πρακτικές που εμφανίζονται 
στις Η.Π.Α., όπως οι συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα, η απαγόρευση του 
φαινομένου της «περιστρεφόμενης πόρτας», η κατασκευασμένη κινητοποίηση της 
λαϊκής μάζας. 
 

Αναφορικά με το πολιτικό περιβάλλον, στην Ουάσινγκτον, παρόλη την 
εναλλαγή στην εξουσία μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, οι δομές 
έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ στην Ε.Ε. ακόμα εξελίσσονται. Η Ε.Ε. αποτελείται από 
μία πληθώρα οργανισμών, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για εξουσία, ενώ οι 
κανονισμοί και οι οδηγίες που εκδίδουν οι ευρωπαϊκοί υπάλληλοι μπορούν να 
ερμηνευτούν από τα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο και να γίνουν νόμοι. Επίσης η 
διαπραγμάτευση είναι πολύ πιο δύσκολη εξαιτίας της πολύπλευρης διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν βέτο ή να 
προωθήσουν μια πολιτική πρωτοβουλία. 
 

Οι γνωριμίες δεν σημαίνουν και τόσα πολλά στις Βρυξέλες όσο στην 
Ουάσινγκτον εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων και του ότι η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων είναι συναινετική. Η έμφαση στις τεχνικές γνώσεις είναι πιο 
σημαντικές από τις πολιτικές διασυνδέσεις. Στην Ουάσινγκτον, οι επιχειρήσεις 
στέλνουν συνήθως έμμισθους lobbyists με πολιτικές διασυνδέσεις για να λύσουν το 
πρόβλημα με την κυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτή πρακτική στις 
Βρυξέλες. Οι ευρωπαίοι lobbyists σπάνια μιλάνε σε μέλη της Ε. Επιτροπής για 
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λογαριασμό των πελατών τους, και πολύ συχνά μάλιστα δεν συνοδεύουν τους πελάτες 
τους ούτε στις συναντήσεις. Επίσης διαφορετικές είναι και οι χρεώσεις των lobbyists 
στην Ε.Ε. που προσεγγίζουν τις χαμηλότερες που υπάρχουν στην Ουάσινγκτον. 
 

Σχετικά με τις πρακτικές, το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή 
της δυνατότητας ενός πρώην ανώτατου διοικητικού υπαλλήλου να χρησιμοποιηθεί ως 
lobbyist, είναι κάτι σπάνιο στο ευρωπαϊκό lobbying. Ένας λόγος είναι ότι οι παλιές 
επαφές μπορεί να είναι εντελώς άχρηστες καθώς ο πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Υπουργών αλλάζει κάθε έξη μήνες, όπως και οι Επίτροποι επανεκλέγονται κάθε πέντε 
χρόνια. Επίσης, το αμερικανικό σύστημα περιλαμβάνει την εκτεταμένη χρήση 
χρήματος μέσω κυρίως οργανωμένων συνεισφορών πολιτικών εκστρατειών 
προσώπων. Στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις μπορεί να δίνουν χρήματα σε πολιτικά 
κόμματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συνήθως οι παροχές τους σε 
πρόσωπα είναι περιορισμένες τόσο από τον νόμο όσο και από τη παράδοση. Μια άλλη 
διαφορά είναι επίσης ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες υψηλές 
ανάγκες προσέλκυσης χορηγιών όπως οι αμερικάνοι συνάδελφοι τους καθώς οι 
πολιτικές τους εκστρατείες κοστίζουν πολύ λιγότερο.   
 
           Ακόμα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο που 
αντιμετωπίζουν οι lobbyists των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. και που δεν υπάρχει στις 
Η.Π.Α., είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα για το περιβάλλον και την προστασία του 
καταναλωτή το οποίο έχει εκλέξει και μέλη κυβερνήσεων.  
 
 
4.3 Η μελέτη του Crombez για το ευρωπαϊκό νομοθετικό lobbying. 
 

Η μελέτη του Crombez το 2002, παρουσιάζει ένα τυπικό μοντέλο lobbying και 
διαδικασίας αποφάσεων στην Ε.Ε. Εξετάζει τις δύο βασικές νομοθετικές διαδικασίες 
στην Ε.Ε., την συμβούλευση και την συναπόφαση. Στο μοντέλο οι διαμορφωτές 
πολιτικής είναι αβέβαιοι για τα αποτελέσματα των πολιτικών τους, ενώ οι άμεσα 
επηρεαζόμενες ομάδες ενδιαφερόντων γνωρίζουν καλά τα αποτελέσματα αυτά. Ο 
lobbyist μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία πολιτικής μέσω παροχής πληροφοριών 
στους διαμορφωτές. Το πλεονέκτημα πληροφόρησης που έχει ο lobbyist, παρόλα 
αυτά, του δίνει τη δυνατότητα να παραποιήσει τις πληροφορίες του. Το κίνητρο για 
παραποίηση μεγαλώνει όταν οι προτιμήσεις του διαφέρουν από αυτές του 
διαμορφωτή. Εάν οι προτιμήσεις του διαμορφωτή είναι ταυτόσημες με αυτές του 
lobbyist, τότε ο lobbyist είναι πρόθυμος να μοιραστεί όλες τις πληροφορίες του έτσι 
ώστε ο διαμορφωτής να κάνει το καλύτερο δυνατό και για τους δύο.  
 

Κάτω και από τις δύο νομοθετικές διαδικασίες o lobbyist μπορεί να κάνει 
lobbying στους διαμορφωτές όταν συστήνεται η νομοθετική πρόταση και αργότερα 
όταν η πρόταση ψηφίζεται. Στη φάση συμβούλευσης η πρόταση πηγάζει από την Ε. 
Επιτροπή και ο lobbyist μπορεί να κάνει lobbying στην Επιτροπή όταν ετοιμάζει την 
πρόταση. Στη φάση της συναπόφασης, το Ε. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των 
Υπουργών είναι αυτοί που παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
προτάσεων και ο lobbyist μπορεί να επιλέξει να κάνει lobbying είτε στο Κοινοβούλιο 
είτε στα κράτη μέλη.  Το μοντέλο δείχνει ότι θα κάνει lobbying σε έναν διαμορφωτή 
με τις ίδιες προτιμήσεις με αυτόν, στη φάση προετοιμασίας της πρότασης. Είναι προς 
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το συμφέρον του lobbyist να έχει ένα καλά πληροφορημένο συνήγορο σε αυτή τη 
φάση. Όσο πιο κοντά βρίσκεται στον διαμορφωτή τόσο πιο πολλές πληροφορίες του 
δίνει. 
 

Όταν οι διαμορφωτές ψηφίζουν για τη πρόταση, είναι προτιμότερο για τον 
lobbyist να επικεντρωθεί στον διαμορφωτή με την πιο αποφασιστική ψήφο παρά στον 
διαμορφωτή-συνήγορο. Θα κάνει lobbying στον διαμορφωτή-κλειδί όταν οι 
προτιμήσεις του δεν είναι ακραίες και όταν είναι αρκετά κοντά σε αυτόν. Μπορεί να 
προτείνει μία ψήφο με ναι ή όχι. Δεν θα είναι πολύ ακραίο για τον διαμορφωτή-κλειδί 
να δώσει προσοχή στην πρόταση του lobbyist. Ο lobbyist και ο διαμορφωτής-κλειδί 
πρέπει να προτιμούν αποτελέσματα που είναι σχετικά κοντά στις προτιμήσεις τους για 
να λάβει μέρος το lobbying στη διαδικασία ψηφοφορίας. 
 

Στη διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων, οι διαμορφωτές τείνουν να 
προτείνουν πολιτικές, τα αποτελέσματα των οποίων ευνοούν. Υπάρχουν δύο 
περιπτώσεις που οι διαμορφωτές μπορεί να προτείνουν διαφορετική πολιτική. 
Πρώτον, να προτείνουν μια πολιτική που διατηρεί την υπάρχουσα κατάσταση ώστε να 
πάρουν την έγκριση του διαμορφωτή-κλειδί. Δεύτερον, λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη 
πιθανότητα να γίνει lobbying αργότερα στη νομοθετική διαδικασία, όταν ετοιμάζεται 
να ψηφιστεί η πρόταση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προτείνουν μια πολιτική 
κοντά στην υπάρχουσα κατάσταση, ώστε να αποφύγουν το lobbying και μια αρνητική 
ψήφο. Αυτό μπορεί να γίνει όταν οι προτιμήσεις τους είναι κοντά με αυτές του 
διαμορφωτή-κλειδί και του lobbyist. 
 

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πραγματικότητα του lobbying και της 
διαδικασίας απόφασης είναι πιο περίπλοκη από αυτή που προτείνει το μοντέλο του, 
καθώς η νομοθεσία επηρεάζει μία πληθώρα ομάδων συμφερόντων και σπάνια είναι 
μόνο μία ομάδα που εξασκεί lobbying . Η νομοθετική διαδικασία στην Ε.Ε. παρέχει 
πολλές ευκαιρίες για διοχέτευση πληροφοριών και ανταλλαγή. Η Ε. Επιτροπή είναι 
συνήθως σε στενή επαφή με τις εθνικές κυβερνήσεις και τις ομάδες συμφερόντων 
προτού ξεκινήσει τη διαμόρφωση της πρότασης και το Ε. Κοινοβούλιο δίνει τη γνώμη 
του για τις προτάσεις προτού σταλούν αυτές στο Συμβούλιο.  
 
 
4.4 Η μελέτη των  Broscheid και Coen για το σύστημα lobbying στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 

Οι συγγραφείς με τη μελέτη τους το 2003 προτείνουν ένα πληροφοριακό 
μοντέλο lobbying για την κατανόηση των χαρακτηριστικών του συστήματος του 
lobbying. Επικεντρώνονται στον αριθμό των lobbyists  σε ένα σύστημα και στη 
διάκριση τους ανάμεσα σε προνομιακούς (Insider) και περιφερειακούς (Outsider). 
Ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη του lobbying μετά τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, η 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε. και η αλλαγή των θεσμικών διαδικασιών έχουν 
οδηγήσει στην αυξανόμενη διαφοροποίηση ανάμεσα σε προνομιακούς και 
περιφερειακούς lobbyists ακόμα και μέσα στα βιομηχανικά φόρουμ. Δείχνουν επίσης 
ότι υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στα κόστη lobbying, τον αριθμό των lobbyists, στο 
περιεχόμενο (ποιότητα) των μηνυμάτων του lobbying και την επιλογή των 
κυβερνήσεων να επιλέγουν προνομιακούς lobbyists. Στο τέλος προτείνει τρεις 
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διαφορετικές κατηγορίες συστημάτων lobbying. Το σημείο αναφοράς της έρευνας 
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 

Θεωρούν ότι οι lobbyists αντιμετωπίζουν ένα παιχνίδι ανταλλαγής, ανάμεσα 
στο να κάνουν lobbying για τις πολιτικές που προτιμούνε και στο να ενημερώσουν την 
Ε. Επιτροπή ότι μία άλλη πολιτική είναι καλύτερη για την Ε. Επιτροπή. Αυτό το 
παιχνίδι ανταλλαγής παίζεται προς όφελος του ενδιαφέροντος της Ε. Επιτροπής για 
πληροφόρηση σχετικά με ποιες πολιτικές είναι καλές, εφόσον ο lobbyist λάβει 
επιλεκτικά κίνητρα. Τέτοια επιλεκτικά κίνητρα είναι για παράδειγμα η προνομιακή 
πληροφόρηση για τις αποφάσεις της Ε. Επιτροπής και τα πλάνα προτάσεων ή 
προνομιακή πληροφόρηση για τα συμβόλαια της Ε.Ε.. Παρόλα αυτά, αυτή η μορφή 
επιλεκτικών κινήτρων εξανεμίζεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των lobbyists  και όσο 
τα κανάλια πρόσβασης στην Ε. Επιτροπή γίνονται πιο ανοιχτά. Αυτό οδηγεί σε 
μειωμένα οφέλη για τους lobbyists να παρέχουν πληροφόρηση με αποτέλεσμα η Ε. 
Επιτροπή να έχει απώλειες σε πληροφόρηση. Επίσης θεωρούν ότι ο αριθμός των 
lobbyists εξαρτάται από τα κόστη έναρξης του lobbying. Τα χαμηλά κόστη οδηγούν 
σε ένα σύστημα με πολλούς lobbyists  να ανταγωνίζονται για πρόσβαση. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορεί η Ε. Επιτροπή να προτιμήσει να επιλέξει προνομιακούς lobbyists, 
οργανώνοντας για παράδειγμα εργαστήρια, συνέδρια ή φόρουμ με επιλεκτική 
συμμετοχή. Εάν τα κόστη lobbying είναι σχετικά υψηλά, θα  υπάρχουν τότε μόνο 
λίγοι ενεργοί lobbyists και το σύστημα της αντιπροσώπευσης συμφερόντων θα 
αποτελείται μόνο από προνομιακούς.  
 

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι στην Ε.Ε. επικρατεί ένα ελιτίστικο πλουραλιστικό 
σύστημα με τη μορφή φόρουμ στα οποία η πρόσβαση γενικά περιορίζεται σε λίγους 
πρωταγωνιστές για τους οποίους η συμμετοχή σε αυτά είναι ανταγωνιστική αλλά 
θεωρείται στρατηγική. Η επιλογή των προνομιακών lobbyists  εξασφαλίζεται και 
οργανώνεται μέσω μιας ποικιλίας επιτροπών, εργαστηρίων, συνεδρίων και άλλων 
φόρουμ.  
 

Διακρίνουν επίσης ανάμεσα σε πολιτικές πίεσης και σε πολιτικές παροχής 
πληροφοριών. Το πληροφοριακό lobbying βασίζεται στη (μερικές φορές) επιλεκτική 
παροχή πληροφόρησης και στη στρατηγική αποκωδικοποίηση αυτών των 
πληροφοριών από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Αυτοί ελαχιστοποιούν την 
παραπληροφόρηση μέσω της προσεκτικής επιλογής αντιπροσώπων συμφερόντων των 
οποίων τις πληροφορίες μπορούν να λάβουν υπ’ όψιν τους, και μέσω της ανταμοιβής 
ή τιμωρίας της εσφαλμένης πληροφορίας. Πιστεύουν ότι στην Ε.Ε., το κλειδί για 
επιτυχημένο lobbying είναι η παροχή πληροφοριών.  
 

Οι παραδοχές που κάνουν οι συγγραφείς αναφορικά με το σύστημα lobbying 
είναι δύο. Πρώτον, ο αριθμός των lobbyists που επιθυμούν να αναλάβουν κόστη και 
να συμμετέχουν στη πολιτική διαδικασία μειώνεται όσο τα κόστη του lobbying 
αυξάνονται. Δεύτερον, εάν ο αριθμός των ενεργών lobbyists  είναι αρκετά μεγάλος, η 
Ε. Επιτροπή επιλέγει να κάνει διάκριση ανάμεσα σε προνομιακούς και 
περιφερειακούς lobbyists. 
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Το μοντέλο προτείνει ότι υπάρχουν τρία συστήματα lobbying .  
1. Συστήματα με υψηλά κόστη lobbying και λίγους lobbyists.  Τα υψηλά κόστη 

lobbying μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πολύ τεχνικών πολιτικών θεμάτων τα 
οποία δημιουργούν την ανάγκη για δαπανηρές τεχνικές και πολιτικές 
αναλύσεις. Συστήματα υψηλού κόστους / λίγων lobbyist είναι ουσιαστικά 
καθαρά προνομιακά lobbying συστήματα. 

2. Συστήματα με χαμηλά κόστη lobbying, υψηλή ζήτηση για διαδικαστική 
νομιμότητα και πολλούς lobbyists. Εάν η νομιμότητα εισροών είναι σημαντική, 
η Επιτροπή είναι απρόθυμη να μειώσει τον αριθμό των lobbyists 
δημιουργώντας μία διάκριση ανάμεσα σε προνομιακούς και περιφερειακούς. 

3. Συστήματα με χαμηλά κόστη lobbying , χαμηλή ζήτηση για διαδικαστική 
νομιμότητα και επιλογή των προνομιακών lobbyists από την Επιτροπή. Αυτές 
είναι πολιτικές περιοχές στις οποίες τα οργανωτικά κόστη του lobbying είναι 
σχετικά χαμηλά, η φύση των πολιτικών θεμάτων δεν είναι τόσο τεχνική ή 
δύσκολη να αναλυθεί και το θέμα δεν είναι τόσο ιδεολογικά ή συναισθηματικά 
φορτισμένο. 

 
 Στην Ε.Ε., συναντώνται κυρίως τα συστήματα 1 και 3.  Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. είναι συγκριτικά χαμηλού προφίλ αλλά προκαλούν 
τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αντιπροσώπων συμφερόντων. Από τη μία πλευρά η 
ενιαία αγορά προϋποθέτει την εξομάλυνση των εθνικών ρυθμιστικών κανόνων, 
περιλαμβάνοντας σημαντικές τεχνικές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν στη 
συμμετοχή λίγων καλά πληροφορημένων συμφερόντων. Από την άλλη μεριά, οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές συχνά επηρεάζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται ενεργοί 
lobbyists και έχουν τους πόρους να αποκτήσουν πληροφόρηση για τα αποτελέσματα 
των πολιτικών.      
 
 
4.5 Η έρευνα του Constantelos για την επίδραση της Ε.Ε. στις στρατηγικές 
τοπικών επιχειρηματικών ενώσεων στην Ιταλία. 
 

Η έρευνα του Constantelos το 2004,  εξετάζει την ευρωπαϊκή προσαρμογή των 
εθνικών και περιφερειακών επιχειρηματικών ενώσεων στην Ιταλία σαν απάντηση 
στην νομισματική ενοποίηση και οικονομική ολοκλήρωση. Η έρευνα εντόπισε μία 
μίξη από στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης και αυτής του πολύ-επίπεδου lobbying. 
Βασική παραδοχή του πολύ-επίπεδου lobbying είναι ότι διεθνής, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές ομάδες ενδιαφερόντων μπορούν να εξασκήσουν lobbying 
σε οποιοδήποτε επίπεδο της κυβέρνησης. Η έρευνα έγινε στο βόρειο τμήμα της 
Λιγουρίας και στην πρωτεύουσα της Γένουα. Είχαν επιλεχθεί επιχειρηματικές ομάδες 
αυτής της περιφέρειας από δέκα τομείς ανάμεσα στον αγροτικό, βιομηχανικό και στις 
υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκε σε τρεις χρονολογίες κλειδιά της διαδικασίας 
οικονομικής ολοκλήρωσης, το 1993 αμέσως μετά την Συνθήκη του Maastricht, το 
1998 έξη μήνες πριν την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος και το 2002, πέντε μήνες 
αφότου το ευρώ είχε κυκλοφορήσει. Η έρευνα είχε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
αποτελούνταν από προσωπικές συνεντεύξεις με προέδρους επιχειρηματικών ενώσεων 
για τις επιπτώσεις τις Συνθήκης της ενιαίας αγοράς και της νομισματικής 
ολοκλήρωσης. Στο δεύτερο μέρος, οι αντίστοιχοι πρόεδροι συμπλήρωσαν ένα 
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ερωτηματολόγιο σχετικά με την ένωση τους, τις πολιτικές της δραστηριότητες και τις 
επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 
 

Βάσει της έρευνας, οι πολιτικές στρατηγικές των επιχειρηματικών ενώσεων της 
Λιγουρίας επηρεάστηκαν τόσο σε επίπεδο καναλιών επικοινωνίας όσο και της 
έμφασης στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το lobbying σε περιφερειακό επίπεδο ήταν 
συχνό και έγινε ακόμα πιο πολύ. Αυτή η τάση συνδυάζεται με την αυξανόμενη 
υπευθυνότητα των περιφερειακών κυβερνήσεων σε διάφορα οικονομικά και 
κοινωνικά θέματα. Οι περιφερειακές επιχειρηματικές ενώσεις είναι σε στενή επαφή με 
τις αντίστοιχες εθνικές ενώσεις όταν παίρνουν μία πρωτοβουλία ή ανταποκρίνονται σε 
διοικητικές πράξεις σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το αναμενόμενο, καθώς οι εθνικές 
ενώσεις είναι ο πιο σημαντικός δρόμος για να επηρεασθεί η νομοθετική διαδικασία. Η 
πιο σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι περιφερειακές ενώσεις έκαναν απευθείας 
lobbying στη κεντρική κυβέρνηση, ακόμα και στην ευρωπαϊκή ένωση παρόλα τα 
οργανογράμματα παραμερίζοντας έτσι τα τυπικά κανάλια.  
 

Επίσης οι ενώσεις είχαν συχνές επαφές με πολιτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για ευρωπαϊκά θέματα. Φαίνεται ότι οι τοπικές ενώσεις δεν αφήνουν πάντα 
στα χέρια των μητρικών ενώσεων τους στη πρωτεύουσα, σημαντικά εθνικά και 
ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα. Απόδειξη αυτής της οργανωσιακής αλλαγής σε τοπικό 
επίπεδο είναι όταν η Βιομηχανική Ένωση της Γένουα ανακήρυξε τη δημιουργία 
γραφείου στις Βρυξέλλες το 2002. Υπήρχε επίσης μία μεγάλη και σημαντική αύξηση 
του lobbying στη περιφέρεια, από το 1998 ως το 2002. το οποίο αντικατοπτρίζει τη 
διαδικασία αποκέντρωσης στην Ιταλία. Στην έρευνα όλες οι ενώσεις δήλωσαν ότι 
έκαναν πολύ-επίπεδο lobbying θεωρώντας ότι έκαναν lobbying τουλάχιστον σε ένα 
επιπλέον επίπεδο από αυτό στο οποίο έχουν αρμοδιότητα (δηλαδή το περιφερειακό). 
 

Σημειώθηκε επίσης και μία ποικιλία άλλων δράσεων για να δηλώσουν την 
υποστήριξη τους ή την αντίδραση τους σε κυβερνητικές πολιτικές, όπως νομικές 
δράσεις, διαμαρτυρίες και δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις θεωρούνται από τις 
τοπικές ενώσεις ως ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής. Το 2002, όλες οι ενώσεις 
δήλωσαν ότι είχαν εμπλακεί σε δημόσιες σχέσεις. Συνολικά το σύνολο των «άλλων 
δράσεων» έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1998 ως το 2002. 
 

Τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι εθνικές επιχειρηματικές 
ενώσεις εξακολουθούν να είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δρόμος των 
περιφερειακών ενώσεων για τον επηρεασμό της κυβερνητικής πολιτικής. Παρόλα 
αυτά, οι περιφερειακές ενώσεις δεν αφήνουν τα πάντα στα χέρια των εθνικών 
ενώσεων. Έχουν άμεσες επαφές με πολιτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
παρόλο που ανήκουν σε εθνική ένωση που δεν το αποδέχεται.  
 
 
4.6 Η έρευνα του Bouwen για τις προϋποθέσεις απόκτησης πρόσβασης στους 
οργανισμούς της Ε.Ε. 
 

Στην έρευνα του ο συγγραφέας, αντί να εστιάσει στην επιρροή, μελετάει την 
πρόσβαση των επιχειρηματικών συμφερόντων στους οργανισμούς της Ε.Ε. που 
εμπλέκονται στην νομοθετική διαδικασία. Θεωρεί ότι αυτού του είδους η πρόσβαση 
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δεν συνεπάγεται και επιρροή. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε οργανισμούς 
αλλά να μην μπορεί να μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε επιθυμητό πολιτικό 
αποτέλεσμα. Η έρευνα βασίστηκε σε 63 συνεντεύξεις, τόσο με εκπροσώπους 
επιχειρηματικών συμφερόντων (21) όσο και με πολιτικούς και υπαλλήλους της Ε.Ε. 
(42) στους τρεις οργανισμούς (Ε. Επιτροπή, Ε. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των 
Υπουργών) και διεξήχθηκε το 2002. 

 
 Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας στηρίζεται στο ότι το επιχειρηματικό 

lobbying δεν είναι μια μονόπλευρη δραστηριότητα των ιδιωτικών πρωταγωνιστών 
προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ζητάνε να 
αλληλεπιδράσουνε με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αλληλεπίδραση των ιδιωτικών με 
τους δημόσιους οργανισμούς μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σειρά από μεταξύ τους 
ανταλλαγές. Και οι δύο μορφές οργανισμών αλληλεξαρτώνται γιατί χρειάζονται 
πόρους ο ένας από τον άλλον. Οι πόροι που χρειάζονται οι ιδιωτικοί πρωταγωνιστές 
είναι η πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Σε ανταλλαγή οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί απαιτούνε συγκεκριμένα αγαθά που είναι απαραίτητα για την δική τους 
λειτουργία. Τα αγαθά αυτά τα ονομάζει αγαθά πρόσβασης και τα κατηγοριοποιεί σε 
τρία με κοινό χαρακτηριστικό για όλα να είναι η πληροφορία. 

1. Εξειδικευμένη γνώση. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι γνώσεις για να 
καταλάβουν την αγορά, αλλά και για να αναπτύξουν μία αποτελεσματική 
νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη  περιοχή.  

2. Πληροφορίες που αφορούνε το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Σχετίζονται με τις 
συνολικές ανάγκες και ενδιαφέροντα ενός τομέα στην εσωτερική ευρωπαϊκή 
αγορά.  

3. Πληροφορίες που αφορούνε το κοινό εγχώριο ενδιαφέρον. Σχετίζονται με τις 
συνολικές ανάγκες και ενδιαφέροντα ενός τομέα στην εγχώρια (εθνική) αγορά. 

 
 Δεν μπορούν όμως όλα τα ιδιωτικά συμφέροντα να έχουν την ίδια ικανότητα 

στο να παρέχουν τα αγαθά πρόσβασης.  Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η οργανωσιακή 
μορφή είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει το είδος του αγαθού πρόσβασης που 
μπορεί να προσφερθεί. Οι εταιρίες που θέλουν να αναπτύξουν αντιπροσώπευση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έρχονται αντιμέτωπες με τις ακόλουθες αποφάσεις. 
Α) Να οργανώσουν μόνες τους την αντιπροσώπευση ή να την δώσουν σε κάποιον 
τρίτο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο τρίτος είναι συνήθως κάποιος σύμβουλος ή 
νομική εταιρία. 
Β) Οι εταιρίες πρέπει να αποφασίσουν αν θα αναλάβουν μόνες τους πολιτική δράση 
(lobbying) ή να εισχωρήσουν σε κάποια ένωση. 
Γ) Πρέπει να σκεφτούν αν θα επιλέξουν την εθνική ή την ευρωπαϊκή οδό για να 
οργανώσουν τις lobbying δραστηριότητες τους. 
 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την οργανωσιακή μορφή που η εταιρία επιλέγει 
για τις lobbying δραστηριότητες της αποτελούν το μέγεθος, η οικονομική στρατηγική 
και το εγχώριο θεσμικό περιβάλλον. Παράλληλα διακρίνονται τρεις κύριες 
οργανωσιακές δομές. Οι μεμονωμένες εταιρίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 
ενώσεις σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και οι σύμβουλοι σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Επίσης δύο άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα και την 
ποιότητα του προσφερόμενου αγαθού πρόσβασης είναι η ταχύτητα και η ευελιξία της 
παροχής. 
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Παράλληλα η ζήτηση για αγαθά πρόσβασης, σύμφωνα με τον Bouwen, 

προέρχεται από τον συγκεκριμένο ρόλο που έχει κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός στην 
νομοθετική διαδικασία. Ο ρόλος του Ε. Κοινοβουλίου έχει αναβαθμιστεί από 
συμβουλευτικό σε έναν με δυνατότητες τροποποίησης στην προτεινόμενη νομοθεσία 
αλλά και λήψης αποφάσεων. Σαν ένα άμεσο εκλεγμένο υπερεθνικό σώμα, το καθήκον 
του Κοινοβουλίου είναι να αξιολογεί τις νομοθετικές προτάσεις από ένα 
πανευρωπαϊκό πρίσμα. Οι πληροφορίες που απαιτεί είναι αυτές που αφορούνε το 
κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Τα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέγονται σε εθνικό 
επίπεδο. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους χρειάζονται πληροφορίες 
που αφορούν επίσης το κοινό εγχώριο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πληροφορίες για τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία καθώς έχει το επίσημο 
δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία. Αυτό απαιτεί σημαντικό ποσό εξειδικευμένης 
γνώσης, η οποία αποτελεί και τον απαραίτητο πόρο για το νομοθετικό της έργο. Στο 
Συμβούλιο των Υπουργών επικρατεί η επιρροή των εθνικών συμφερόντων και γι’ 
αυτό υπάρχει ισχυρή ζήτηση για πληροφορίες που αφορούν το κοινό εγχώριο 
ενδιαφέρον. 
 

Τα αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι οι μεμονωμένες επιχειρήσεις έχουν 
μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στην Ε. Επιτροπή (34% σε σχέση με τις ενώσεις και 
τους συμβούλους)  και στο Συμβούλιο των Υπουργών (37%), παρά στο Ε. 
Κοινοβούλιο (20%).Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στην Ε. Επιτροπή είναι 
κυρίως μη-εθνικές εταιρίες. Οι επιχειρήσεις με πρόσβαση στο Συμβούλιο 
περιορίζονται κυρίως σε αυτές κυρίως που έχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. 
Οι μεν μη-εθνικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση, ενώ οι δε 
εθνικές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν το κοινό εγχώριο 
ενδιαφέρον, αγαθά που ζητάνε και οι αντίστοιχοι οργανισμοί. Οι εθνικές ενώσεις 
έχουν αναλογικά μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στο Συμβούλιο (43%), από ότι στο 
Κοινοβούλιο (37%) και στην Επιτροπή (21%). Αυτό γιατί οι πληροφορίες σχετικά με 
το κοινό εγχώριο ενδιαφέρον ζητούνται κυρίως από το Συμβούλιο. Οι ευρωπαϊκές 
ενώσεις έχουν μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στο Κοινοβούλιο (38%) και στην 
Επιτροπή (43%) παρά στο Συμβούλιο (11%). Τέλος, η μικρή δυνατότητα των 
συμβούλων να παρέχουν αγαθά πρόσβασης εξηγεί τον πολύ μικρό βαθμό πρόσβασης. 
(Κοινοβούλιο 5%, Επιτροπή 2%, Συμβούλιο 9%). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ LOBBYING ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
5.1 Η μελέτη των Brainard και Verdier για τη σχέση μεταξύ lobbying, 
προστατευτισμού και προσαρμογής. 

 
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1994, προσφέρει μια εξήγηση για την 

διατήρηση του προστατευτισμού αναφορικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της 
προσαρμογής μιας βιομηχανίας, του lobbying και του προστατευτισμού. Θεωρείται 
ότι σε περίοδο εμπορικού σοκ, οι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων βιομηχανικών κεφαλαίων 
μπορούν να αντεπεξέλθουν αναλαμβάνοντας μια προσαρμογή υψηλού κόστους. 
Εναλλακτικά μπορούν να κάνουν lobbying για προστασία του εμπορίου και έτσι να 
αποφύγουν την ανάγκη για προσαρμογή. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο αντικατοπτρίζει 
το σχετικό κέρδος της προσαρμογής απέναντι στο κέρδος του lobbying. Το επίπεδο 
του προστατευτισμού θα εξαρτηθεί από την ένταση του lobbying και στην αξία που 
του προσδίδουν οι πολιτικοί αναφορικά με το κοινωφελές κόστος της προσαρμογής 
και που στη συνέχεια θα επηρεάσει την απόφαση προσαρμογής των εταιριών. 
 
 Το μοντέλο θεωρεί μία βιομηχανία της οποίας η εγχώρια ζήτηση είναι μία 
συνάρτηση της εγχώριας τιμής ( που είναι ένα προϊόν ενός ενδογενούς καθορισμένου 
δασμού) και της διεθνούς τιμής. Η διεθνής τιμή του προϊόντος καθορίζεται εξωγενώς. 
Σε μια δεδομένη περίοδο ένα σοκ στις διεθνείς αγορές έχει ως επίπτωση να πέσει η 
διεθνής τιμή. Σε αυτή τη νέα κατάσταση η βιομηχανία πρέπει να συρρικνωθεί για να 
κατεβάσει το κόστος παραγωγής της στις νέες διεθνείς τιμές. Παράλληλα, η 
βιομηχανία έχει την επιλογή να κάνει lobbying για να επηρεάσει τις εγχώριες τιμές. Η 
διαδικασία lobbying γίνεται αντιληπτή σαν ένα παιχνίδι συνεισφορών, όπου η 
βιομηχανία μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο των δασμών προσφέροντας διάφορες 
εισφορές στους σχετικούς πολιτικούς. Θεωρείται ότι η βιομηχανία δεν προσφέρει όταν 
δεν υπάρχει προστατευτισμός. Ο πολιτικός αξιολογεί και το κοινωνικό όφελος και τις 
εισφορές του lobbying. Το κοινωνικό όφελος είναι το σύνολο των ωφελειών των 
καταναλωτών, των κερδών της βιομηχανίας και των εσόδων από τους δασμούς.  
 
 Η συμμετοχή στο lobbying ενέχει κάθε φορά σταθερά κόστη όπως και 
μεταβλητά κόστη εισφορών. Η βιομηχανία θα κάνει lobbying μόνο εάν τα 
αποτελέσματα του lobbying αποσβένουν τα σταθερά κόστη. Όταν το εργατικό 
δυναμικό είναι πλεονάζων πάνω από κάποιο κρίσιμο επίπεδο, τότε η βιομηχανία κάνει 
lobbying και συρρικνώνεται σταδιακά, υποστηριζόμενη από τον προστατευτισμό που 
δημιούργησε. Όταν η βιομηχανία συρρικνωθεί σε τέτοιο σημείο που πλέον δεν μπορεί 
να καλύψει τα σταθερά κόστη του lobbying, τότε σταματάει το lobbying και κάθε 
προσπάθεια πολιτικής επιρροής. Ο εγχώριος προστατευτισμός σταματάει και η 
προσαρμογή γίνεται με ένα μη σταθερό τρόπο. Τα σταθερά κόστη του lobbying 
σχετίζονται με τη λειτουργία ενός δικτύου πληροφοριών, με τη διατήρηση πολιτικών 
διασυνδέσεων ή με τη πληρωμή επαγγελματιών lobbyists. 
 
 Η περίπτωση των αναπτυσσόμενων βιομηχανιών εξετάζεται από τους 
συγγραφείς στο ίδιο πλαίσιο. Θεωρείται ότι υπάρχει ένα σοκ στη τιμή με αποτέλεσμα 
την αύξηση της. Όταν κάνει lobbying η αναπτυσσόμενη βιομηχανία αναπτύσσεται πιο 
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ραγδαία, σε έναν ρυθμό ανάλογο με την αύξηση της τιμής. Επίσης στη περίπτωση 
ανταγωνισμού μεταξύ βιομηχανιών για προστατευτισμό, θεωρείται ότι οι ώριμες 
βιομηχανίες θα κερδίσουν σε προστατευτισμό εις βάρος των αναπτυσσόμενων, ιδίως 
όταν οι αναπτυσσόμενες δεν είναι τόσο καλά οργανωμένες ή είναι αρχικά μικρές.  
 
 
5.2 Η μελέτη του Damania για τη σχέση του προστατευτικού lobbying με τις 
επενδύσεις. 
 

Η μελέτη του Damania του 2003, εξετάζει την σχέση μεταξύ επενδύσεων, 
lobbying και προστατευτισμού και προσπαθεί να εξηγήσει την επιτυχία των 
«ξεπερασμένων» και μη ανταγωνιστικών κλάδων βιομηχανίας στο lobbying, με 
αποτέλεσμα να αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις όπως είναι η μείωση του 
προστατευτισμού. Φαίνεται ότι το επίπεδο της προστασίας που λαμβάνει μια τοπική 
εταιρία επηρεάζεται από τις προηγούμενες επενδυτικές της αποφάσεις. Έχοντας 
επενδύσει σε παλαιότερες και σχετικά ακριβότερες παραγωγικές διαδικασίες, μια 
εταιρία μπορεί να γείρει το πολιτικό παιχνίδι προς όφελος της.  
 
 Η ανάλυση βασίζεται σε ένα τοπικό ολιγοπώλιο το οποίο ανταγωνίζεται ξένους 
παραγωγούς. Οι τοπικές εταιρίες προστατεύονται από δασμούς και επομένως έχουν 
ένα κίνητρο να πιέσουν για περισσότερη προστασία. Θεωρείται πως η κυβέρνηση 
ενδιαφέρεται και για το κοινωνικό αγαθό και για τις πολιτικές συνεισφορές που 
λαμβάνει από τις ομάδες πίεσης.  Η εξασφάλιση μιας μέσης κοινωνικής και 
οικονομικής ευμάρειας συνδέεται με την διατήρηση στην εξουσία, ενώ οι πολιτικές 
συνεισφορές χρησιμεύουν για την χρηματοδότηση των εκλογικών αναγκών, 
εξοφλήσεις παλαιοτέρων οφειλών,  αλλά και αποθάρρυνση των αντιπάλων.  
 

Θεωρείται ότι όταν οι εταιρίες εξασκούν lobbying έχουν κίνητρο να 
ελαττώσουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Πιο ειδικά, οι δασμοί που θέτει η 
κυβέρνηση εξαρτώνται από το επίπεδο των πολιτικών συνεισφορών που λαμβάνει και 
το κόστος για την κοινωνία της επιλεγόμενης πολιτικής. Επιλέγοντας μια λιγότερο 
αποδοτική τεχνολογία, η εταιρία σηματοδοτεί στην κυβέρνηση ότι η μείωση των 
δασμών θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα κέρδη για αυτές. Οι πολιτικές συνεισφορές 
συνδέονται με τα κέρδη. Επομένως, η πτώση σε κέρδη οδηγεί και σε πτώση των 
πολιτικών χορηγιών. Μια κυβέρνηση που αποζητάει τις πολιτικές συνεισφορές τείνει 
να υιοθετήσει μια πολιτική που μειώνει  την πτώση στα κέρδη και στις συνεισφορές.   

 
Στην απόφαση της μία εταιρία για το αν θα επενδύσει σε πιο αποδοτικό 

εξοπλισμό, αντικαθιστά το συνήθως κόστος και όφελος της επένδυσης με την ανάγκη 
να ξοδέψει περισσότερα σε lobbying καθώς οι επενδύσεις στην τεχνολογία συνεχώς 
αυξάνονται. Η ανάλυση δείχνει ότι όταν η κυβέρνηση είναι επιρρεπής στις ομάδες 
πίεσης lobbying, τα αυξημένα επίπεδα προστατευτισμού συνδέονται με σχετικά 
χαμηλότερα επίπεδα επένδυσης στην τεχνολογία.  
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5.3 Η μελέτη των Chen και Cheng για τη σχέση του προστατευτικού lobbying με 
τις αποφάσεις εισόδου και εξόδου από μία αγορά. 
 

Στη μελέτη τους οι συγγραφείς υιοθετούν την υπόθεση ότι η εγχώρια 
βιομηχανία ενός εισαγόμενου ανταγωνιστικού προϊόντος είναι αβέβαιη για την τάση 
των μελλοντικών τιμών και τους δασμούς και επομένως για τα κέρδη της. 
Χρησιμοποιείται η θεωρία της πραγματικής  επιλογής (real option theory) που 
ισχυρίζεται ότι οι εταιρίες μπορεί να ωφεληθούν περιμένοντας για περισσότερες 
πληροφορίες για το οικονομικό περιβάλλον προτού πάρουν μια απόφαση επένδυσης. 
Αυτό το όφελος χάνεται από τη στιγμή που παρθεί η απόφαση. Η ανάλυση δείχνει τη 
σχέση μεταξύ προστατευτικού lobbying και αποφάσεις μιας βιομηχανίας. Επιπλέον 
δείχνει ότι σε ένα αβέβαιο περιβάλλον συνδυαζόμενο με υψηλή αναλογία κόστους 
εξόδου προς κόστος εισόδου, οι εταιρίες σε φθίνουσες βιομηχανίες τείνουν να κάνουν 
lobbying για προστατευτισμό  σε οικονομικές κρίσεις, και οι εταιρίες σε 
αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τείνουν να κάνουν lobbying για να αποτρέψουν άλλες 
εταιρίες να εισέλθουν στην αγορά.  
 
 Συμπερασματικά, ένα σημαντικό στοιχείο του μοντέλου είναι ότι μία 
βιομηχανία αποφασίζει να κάνει lobbying ή όχι βασιζόμενη σε ατομικές προσδοκίες 
κέρδους και ότι η ευκαιρία για προστατευτικό lobbying απλά εκχωρείται σε μία 
εταιρία μόνο. Φαίνεται ότι ένα αβέβαιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον έχει μία 
σημαντική επιρροή πάνω στις αποφάσεις lobbying μιας βιομηχανίας.  Το πρώτο 
αποτέλεσμα είναι ότι όταν τα κόστη εισόδου είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με τα 
κόστη εξόδου, το lobbying θα οδηγήσει σε χαμηλότερα κατώφλι (μικρότερη ροή)  
εισόδου σε οικονομική ύφεση, το οποίο σημαίνει ότι  οι βιομηχανίες επιλέγουν να 
κάνουν lobbying για προστατευτισμό για να εμποδίσουν το κλείσιμο εργοστάσιου. 
Αντίθετα, σε περιπτώσεις οικονομικής ανάπτυξης, το lobbying θα οδηγήσει σε 
υψηλότερο κατώφλι (μεγαλύτερη ροή)  εισόδου. Για γρήγορα αναπτυσσόμενες 
βιομηχανίες, οι εταιρίες επιλέγουν να μην κάνουν lobbying εκτός αν θέλουν να 
εμποδίσουν την είσοδο νέων εταιριών στην αγορά. 
 
 Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι η μεγάλη αβεβαιότητα αυξάνει την αξία 
(σημαντικότητα) επιλογής της εταιρίας για είσοδο και για τον ίδιο λόγο μειώνει τα 
κίνητρα της εταιρίας να ενεργήσει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η καλύτερη πολιτική για 
μια εταιρία είναι να κρατάει ανοιχτές τις επιλογές και να περιμένει νέες πληροφορίες 
παρά να κάνει μια επένδυση άμεσα.  
 
 Τέλος, το μοντέλο δείχνει ότι σε περιπτώσεις μεγάλων δυνατοτήτων εισόδου ή 
περιορισμένων δυνατοτήτων εξόδου, οι βιομηχανίες σε ύφεση τείνουν να κάνουν 
προστατευτικό lobbying. Αντίθετα, οι εταιρίες σε αναπτυσσόμενες βιομηχανίες είναι 
κατά πάσα πιθανότητα απρόθυμες να κάνουν lobbying . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΤΟ LOBBYING ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να δώσει μία εικόνα της 
πραγματικότητας που ισχύει στην ελληνική κοινωνία αναφορικά με το lobbying και 
πιο ειδικά εάν υπάρχει, με ποια μορφή εμφανίζεται, ποιοι το εξασκούν και ποιος είναι 
ο σκοπός του. Δεν εντοπίστηκαν μελέτες που να αναφέρονται στο lobbying στην 
Ελλάδα γενικά ή πιο ειδικά σαν επιχειρηματικό εργαλείο, όμως ο καθημερινός τύπος 
βρίθει από αναφορές σε αυτό το θέμα. Σαφώς η λέξη «lobbying» δεν είναι άγνωστη 
στην Ελλάδα. Αναφορές σε αυτήν γίνονται τόσο από τον πολιτικό κόσμο, όπως η 
δήλωση του Νομάρχη Ξάνθης, Γιώργου Παυλίδη, που αποδίδει τα μειωμένα 
αναπτυξιακά κίνητρα στη Θράκη σε υστέρηση σε πολιτικό lobbying εν μέρει, όσο και 
από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η έννοια όμως που της 
αποδίδεται τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με κρυφές, παρασκηνιακές ενέργειες 
επιρροής που συνδέονται με τη διαφθορά και τον χρηματισμό. Πιθανόν, η 
μυστικότητα γύρω από αυτό το θέμα να εντείνει τη σχέση του με τη διαφθορά.  
 
 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει κάποιος κανονισμός ο 
οποίος είτε να ορίζει είτε να νομιμοποιεί τις ενέργειες lobbying. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκπόνησε μελέτη σχετικά με τους κανονισμούς περί lobbying που 
ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε πληροφορίες που 
έδωσαν τα εθνικά Κοινοβούλια και καλύπτουν γενικά δύο πλευρές. Πρώτον, τους 
κανονισμούς, εάν υπάρχουν, (εγγραφές lobbyists, κώδικας δεοντολογίας, 
πιστοποίηση) σχετικά με τις ομάδες συμφερόντων ή τους lobbyists και δεύτερον, τις 
προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν για την σύσταση και λειτουργία  κοινοβουλευτικών 
υπερκομματικών ομάδων εξαιτίας της επιρροής που συχνά εξασκούν.  
 
 Γενικά στα περισσότερα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένοι και παρόμοιοι μεταξύ τους κανονισμοί που να ρυθμίζουν τις 
δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων, όπως και δεν υπάρχουν κανόνες που να 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων επίσης. Πιο συγκεκριμένα, το 
γερμανικό Κοινοβούλιο ορίζει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 
οποιαδήποτε ομάδα συμφερόντων πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε μία λίστα 
προκείμενου να γίνει δεκτή η ακρόαση της. Το δανέζικο Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις 
ομάδες συμφερόντων οι οποίες εισακούγονται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες βάση 
μια κοινά αποδεκτής πρακτικής.  Το αγγλικό Κοινοβούλιο αποδέχεται τους 
κοινοβουλευτικούς lobbyists, χωρίς όμως να τους υποχρεώνει να εγγραφούν σε 
κάποια λίστα. Δεν έχει όμως καταλήξει σε κάποιον κοινά αποδεκτό ορισμό των 
lobbyists. Αντίθετα, υιοθετεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρηματικές απολαβές των 
βουλευτών οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες που προσφέρουν σαν μέλη του 
κοινοβουλίου.  Κάποια εθνικά κοινοβούλια επίσης εφαρμόζουν ένα σύστημα ανάλογο 
με αυτό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που εκδίδει κάρτες πρόσβασης συγκεκριμένης 
διάρκειας και που επιτρέπει τους κατόχους της, να έχουν πρόσβαση σε 
συγκεκριμένους χώρους του κοινοβουλίου, να παρευρίσκονται σε συναντήσεις και να 
έχουν δυνατότητα επαφών με τους ευρωβουλευτές. Παράλληλα, οι πρακτικές που 
εφαρμόζονται επιτρέπουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες να ακούνε τις απόψεις 
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ατόμων ή οργανισμών που βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου σε ειδικές δημόσιες 
ακροάσεις.   
  
 Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η έννοια του lobbying είναι εντελώς άγνωστη 
στην ελληνική νομοθεσία και επομένως δεν διέπεται από οποιονδήποτε κανονισμό ή 
ρύθμιση. Οι μόνες υπερκομματικές ομάδες που υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, 
είναι οι λεγόμενες «κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας», οι οποίες δημιουργήθηκαν για 
να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ μελών του ελληνικού κοινοβουλίου και μελών 
ξένων κοινοβουλίων. Η λειτουργία τους είναι άτυπη ενώ δεν υπάρχουν κάποιες 
προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Έτσι, κάτω από αυτό το καθεστώς δεν είναι δυνατόν 
να γνωρίζουμε επίσημα ποιοι είναι αυτοί που προσπάθησαν να εξασκήσουν lobbying, 
σχετικά με ποιο θέμα έγινε η προσπάθεια επιρροής και ακόμα περισσότερο τι ποσά 
δαπανήθηκαν και ποιοι πολιτικοί ενεπλάκησαν.  
 
 Αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την εικόνα του lobbying και τη σχέση 
του με τη διαφθορά. Ο βασικός ορισμός της διαφθοράς που δίνει ο Θ. Πελαγίδης 
(Ελευθεροτυπία, 19/3/2006) είναι, η λήψη σε χρήμα ή είδος αμοιβής για προσωπικό 
όφελος, μέσα από την εκμετάλλευση της ισχύος μιας δημόσιας θέσης και τη πώληση 
κρατικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (όπως άδειες, νομοθετικοί περιορισμοί που 
περιορίζουν τις ανταγωνιστικές αγορές, κ.α). Η διαφθορά διέπεται επίσης από 
μυστικότητα κάτι που επίσης την διακρίνει από την προσοδοθηρία. Σύμφωνα με 
πρόσφατη σφυγμομέτρηση της εταιρίας δημοσκοπήσεων VPRC, το 73% των 
Ελλήνων πιστεύουν ότι οι πολιτικοί χρηματίζονται, θεωρώντας έτσι σύμφυτη τη 
διαφθορά με τα κόμματα και το κράτος. Σε άρθρο της εφημερίδας «Η Καθημερινή» 
(22/4/2007), αναφέρεται η πρόσφατη δήλωση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κωστή Στεφανόπουλου: «Τα πάντα στην Ελλάδα οδεύουν να είναι διεφθαρμένα. Οι 
πάντες εξαγοράζονται».  Στο ίδιο άρθρο, υπολογίζεται σε πάνω από 15 δισ. ευρώ 
ετησίως στην Ελλάδα (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) το κόστος της 
διαφθοράς - περίπου το 30-40% του ποσού αφορά τη δωροδοκία υπαλλήλων. 
Υπολογίζονται  μέσα σε αυτά οι «ισχυροί» που εξαγοράζουν από τους πολιτικούς 
ευεργετήματα και οι λεγόμενοι «λομπίστες» που πολιορκούν τα πολιτικά γραφεία για 
να προωθήσουν τα συμφέροντα που εκπροσωπούν. Ενδεικτικό για το θέμα είναι ότι η 
οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με 
«αρκετή διαφθορά», δεδομένου ότι η Ελλάδα εδώ και χρόνια κατέχει μια από τις 
θέσεις στο μέσο της κατάταξης ενός συνόλου χωρών (πχ. Την 45η σε σύνολο 90, ή την 
49η σε σύνολο 100). Θεωρείται επιπλέον η δεύτερη διεφθαρμένη χώρα της Ε.Ε. μετά 
την Πολωνία (Αγγελιοφόρος, 15/4/2007). 
 
 Ποια είναι όμως η σχέση του lobbying με τη διαφθορά στην Ελλάδα; Σίγουρα 
αυτή η σχέση εντοπίζεται στο πεδίο των κρυφών συναλλαγών. Η άποψη της Π. 
Παπακώστα (Επίκεντρα, 2005) είναι ότι η διαφθορά στην Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν 
την κλεπτοκρατία. Σε κοινωνίες με μακρύτερη εμπειρία στις δημοκρατικές 
διαδικασίες, τον κοινοβουλευτισμό και την οικονομία της ελεύθερης αγοράς από την 
Ελλάδα, τα συμφέροντα έχουν οργανωθεί εδώ και χρόνια ως οργανωμένες ομάδες, τα 
γνωστά lobbies, που είναι ειδικευμένα στην άσκηση πίεσης προς τα κέντρα εξουσίας, 
προκειμένου να επηρεαστούν οι δημόσιες αποφάσεις που τους αφορούν. Υποστηρίζει 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιχειρηματικές ομάδες που να παρεμβαίνουν με αυτή 
την επίσημη μορφή. Λείπει η θεσμοθέτηση των ομάδων συμφερόντων με τρόπο 
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επίσημο, νόμιμο και δημοκρατικό, ώστε να καταστεί αναγνωρίσιμη στα δημόσια 
πράγματα η πίεση που ασκούνε, αλλά και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Στις χώρες, όπως 
η Ελλάδα,  όπου τα πολιτικά κόμματα είναι ισχυρά, παρατηρείται το φαινόμενο οι 
ομάδες συμφερόντων να προσκολλώνται σε συγκεκριμένα κόμματα και να 
καθοδηγούνται από αυτά. Διαπιστώνεται ότι τα συνδικάτα και οι διάφορες οργανώσεις 
επαγγελματικών ομάδων και κλάδων, που αποτελούν θεσμοθετημένες ομάδες 
συμφερόντων στην Ελλάδα, πολύ συχνά ακολουθούν συγκεκριμένη πολιτική 
κατεύθυνση. Στην ελληνική πραγματικότητα υφίστανται ήδη οργανώσεις που 
αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικούς κλάδους. Η αποδοχή, όμως του lobbying ως 
θεσμού της δημοκρατίας θα οδηγούσε ενδεχομένως στη καλύτερη αντιπροσώπευση 
και ειδικότερων συμφερόντων, που επί του παρόντος λειτουργούν αποκλειστικά σε 
επίπεδο κρυφών και πιθανώς άνομων συναλλαγών.  
 
 Άλλες έννοιες στην ελληνική πραγματικότητα που σχετίζονται με το lobbying 
είναι επίσης η διαπλοκή, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και η προσοδοθηρία, οι οποίες 
μεταξύ άλλων είναι και αλληλοεξαρτώμενες. Ο όρος «διαπλεκόμενα συμφέροντα» ή 
απλώς «διαπλεκόμενα», πλάστηκε και καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’80. Με αυτόν 
δηλώνονται τα αθέμιτα αλληλοεξαρτώμενα συμφέροντα που αναπτύσσονται 
παρασκηνιακά μεταξύ πολιτικών και διαφόρων επιχειρηματιών, ώστε να 
εξυπηρετούνται αμοιβαία οι πολιτικές και επιχειρηματικές τους σκοπιμότητες, όπως 
προβολή και προπαγάνδα από τη μεριά των πολιτικών και οικονομικά οφέλη από τη 
πλευρά των επιχειρηματιών. Κυρίως αφορά τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενημέρωσης, ως εκδότες εφημερίδων ή ιδιοκτήτες 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών (Γ. Μπαμπινιώτης, 2002). Σαν πρόσφατο 
παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το άρθρο της εφημερίδας «Κόσμος του Επενδυτή» 
03-04/3/2007, το οποίο σχολιάζει τις πολύ καλές σχέσεις που έχει η οικογένεια 
Μητσοτάκη με το ζεύγος Αγγελοπούλου που αγόρασε τη «ναυαρχίδα» του 
κεντροδεξιού Τύπου, τον «Ελεύθερο Τύπο» και με τον όμιλο των εφοπλιστών που 
φέρεται να απέκτησε το 25% του ραδιοτηλεοπτικού ΣΚΑΙ, ένα από τα πιο βασικά 
στηρίγματα του κυβερνητικού χώρου. Το άρθρο αναφέρει ότι η κ. Μπακογιάννη 
αναπτύσσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τα media και εκδοτικούς παράγοντες – 
αρχίζοντας τηλεοπτικές επανεμφανίσεις – καθώς βλέπει τη δημοτικότητα της να 
υφίσταται πίεση και να υποχωρεί λόγω της φθοράς που συνεπάγονται οι χειρισμοί στα 
διπλωματικά θέματα.  
 
 Παράλληλα, η διαπλοκή που εκφράζει ένα πλέγμα αμοιβαίων συμφερόντων και 
αλληλεξαρτήσεων, νόμιμων και άνομων, ανάμεσα σε ιδιωτικούς και κρατικούς 
φορείς, όπως ισχυρίζεται ο Δ. Δημητράκος στην εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ» 
(20/11/2005) οδηγεί αναπόφευκτα στη διαφθορά. Αυτό γίνεται μέσα από τον 
προσοδοκτητικό εκβιασμό εκ μέρους μεγάλων εταιριών. Και ο εκβιασμός αυτός προς 
την πολιτική ηγεσία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός όταν ο προσοδοθήρας είναι 
ιδιοκτήτης μαζικής ενημέρωσης και ιδίως τηλεοπτικών. Γενικά η διαφθορά μπορεί να 
νοηθεί ως παράνομη προσοδοθηρία. Η λήψη μιας κυβερνητικής επιδότησης από μια 
ομάδα επιμέρους συμφέροντος ύστερα από πίεση δεν είναι ακριβώς διαφθορά, καθώς 
είναι νόμιμη διαδικασία. Σύμφωνα με τους Θ.Πελαγίδη και Μ. Μητσόπουλο, ο 
αγώνας των ομάδων για τη λήψη της επιδότησης αυτής λέγεται προσοδοθηρία. Στη 
πρόσοδο περιλαμβάνονται πολλές έννοιες όπως, υπερκέρδη ισχυρών εταιριών που 
λειτουργούν μονοπωλιακά, δουλειές σε μεγαλοεργολάβους, συντεχνίες που 
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διεκδικούν πρόσοδο μέσω μη ανταγωνιστικών εισοδημάτων, ακόμα και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι που εισπράττουν «τέλη διέλευσης» (γρηγορόσημο) από τους πολίτες. 

 Οι παραπάνω συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα 
λειτουργούν καιροσκοπικά στην προσπάθεια επανεκλογής τους, εκμεταλλευόμενες 
και τη λεγόμενη «μυωπία των ψηφοφόρων», δηλαδή ότι οι τελευταίοι ξεχνούν, λίγο 
πριν τις εκλογές, και ότι επίσης είναι και «ορθολογικά αδαείς», δηλαδή δεν είναι 
δυνατόν να μπορούν να παρακολουθήσουν σε συνεχή βάση τις πολιτικές εξελίξεις. Οι 
κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την πρόσοδο και τη διαφθορά ενδεχομένως για να 
επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύοντας τις ισχυρές ομάδες με συσπείρωση 
και επιρροή, προκαλώντας όμως παράλληλα εξαιρετικά αρνητικές επιδράσεις στην 
οικονομική επίδοση. Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, οι συγγραφείς 
επισημαίνουν ότι οι αγορές στην Ελλάδα στραγγαλίζονται ανάμεσα σε ένα 
υπερτροφικό «κράτος-χταπόδι» που παρεμβαίνει στη λειτουργία των αγορών μέσα 
από τον γιγαντισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και μέσα από διοικητικές πράξεις 
τύπου «διατάσσω και ελέγχω» και σε ένα πλήθος ομάδων πίεσης που επιδίδονται σε 
μία διαρκή αναζήτηση προσόδου, συμμετέχοντας σε ένα δίκτυο 
«αλληλοεξυπηρετήσεων». Οι μόνοι που πραγματικά κερδίζουν είναι οι προνομιούχες 
ομάδες με πρόσβαση στην εξουσία εις βάρος της γενικής οικονομικής ανάπτυξης και 
άρα της ευημερίας των πολλών και απληροφόρητων ή μη «συνδεδεμένων» με το 
σύστημα. Οι πολιτικοί δεν προωθούν αλλαγές οι οποίες θα είχαν κόστος βραχυχρόνια, 
αλλά διαχειρίζονται πελατειακά τη διανομή της αντιπαραγωγικής προσόδου με μόνο 
σκοπό να επανεκλεγούν. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο παίκτες, την κυβέρνηση 
και τα επιμέρους συμφέροντα, που συναντώνται στην «πολιτική αγορά» με 
διαφορετικά κίνητρα άλλα ίδιο σκοπό. Τα επιμέρους ισχυρά συμφέροντα διαθέτουν 
χρήμα για να εξαγοράσουν ευνοϊκή νομοθεσία και μεταρρυθμισμένους πολιτικούς 
θεσμούς. Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυμεί να ενδώσει για ψηφοθηρικούς, 
οπορτουνιστικούς λόγους επανεκλογής. Μπορεί επίσης η ίδια να θέλει να «ρίξει» 
χρήμα από την πολιτική στην οικονομική αγορά για ψηφοθηρικούς λόγους. 

 Όσο για τον Τύπο, ο οποίος αντί να διορθώνει τη διάσταση εντολέα-
εντολοδόχου με τη διάδοση των πληροφοριών για το περιεχόμενο των δημόσιων 
πολιτικών που προάγουν οι εντολοδόχοι, χειρίζεται την πληροφορία με μια διάθεση 
αυτονόμησης, - σ’ ένα χαλαρό περιβάλλον αδύναμων θεσμών - ως εμπόρευμα και 
επιδεινώνει την ήδη χαμηλή διαφάνεια όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές. Ο Τύπος, 
μπορεί κι αυτός να καταληφθεί από τις ίδιες ομάδες και άτομα, ιδίως σε χώρες όπως η 
Ελλάδα με αποδεδειγμένα προβλήματα είτε στην κατασκευή των θεσμών είτε στην 
τήρηση των κανόνων δικαίου. Είναι ένας ακόμη αδύναμος θεσμός στο στρεβλό 
παιχνίδι που παίζεται στις πολιτικές και στις οικονομικές αγορές, με καύσιμο τη 
διαφθορά και κεντρικό σημείο τις περισσότερες φορές, την κυβέρνηση, η οποία ως 
κέντρο αποφάσεων και παραγωγής δημόσιας και νομοθετικής παραγωγής βρίσκεται 
πάντα στον πυρήνα της κατάστασης.  

 Οι προσωπικές σχέσεις και επαφές φαίνεται να είναι το κατεξοχήν εργαλείο 
επιρροής. Δεν είναι λίγες οι αναφορές, τουλάχιστον στο τύπο,  όπου μεμονωμένες 
εταιρίες – επιχειρηματίες απολαμβάνουν ειδικής προνομιακής μεταχείρισης από την 
κυβέρνηση και κυβερνητικούς οργανισμούς λόγω των σχέσεων τους. Πάντως με 
αναφορά στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, που κάνει ο Ν. Νικολάου σε άρθρο του 
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στην εφημερίδα «Καθημερινή» (14/4/2007), τα οικονομικά συμφέροντα είχαν επαφές 
με τη πολιτική ηγεσία είτε σε επίπεδο κοινωνικών επαφών και είτε  σε επίπεδο 
ανταλλαγής πληροφοριών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φώναζε στο Καστρί τους Δημ. 
Μαρινόπουλο και Θεόδ. Παπαλεξόπουλο, πρώην προέδρους του ΣΕΒ, και συζητούσε 
μαζί τους για τα προβλήματα της οικονομίας. Οι συζητήσεις αυτές δεν άλλαξαν 
βέβαια την πολιτική της τότε κυβέρνησης, αλλά θεωρείται ότι προφύλαξαν και 
απέτρεψαν τον Ανδρέα Παπανδρέου από μοιραία λάθη. Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης 
σαν υπουργός Εθνικής Οικονομίας έλεγε: «Τους τραπεζίτες πρέπει να τους ακούς 
αλλά όχι να τους υπακούς», και όλοι γνώριζαν ότι πρώτοι σύμβουλοί του σε πολλά 
θέματα ήταν ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, υποδιοικητής της Εθνικής, και ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Νικ. Καραμούζης. Ο νυν 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης έχει συναντήσεις με 
μέλη των οικογενειών Λάτση και Βαρδινογιάννη και παίζει τένις με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλο και με άλλους βιομηχάνους. 
 
 Άποψη του Σ. Κατρανίδη στην εφημερίδα «Κέρδος» (16/6/2005) είναι ότι στην 
Ελλάδα, επενδύσεις σε lobbying, δημόσιες σχέσεις και επαφές είναι ίσως πιο 
αποτελεσματικές από ότι επενδύσεις σε έρευνα. Κύριος λόγος είναι η  επιβλητική 
παρουσία του κράτους όχι μόνο ως ρυθμιστή κανόνων, αλλά συχνά και ως κύριου 
πελάτη ή ανταγωνιστή, που ακυρώνει το βασικό κίνητρο των επιχειρήσεων  για 
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Δημιουργείται όμως έτσι και ένα 
καθεστώς προστατευτισμού που εξυπηρετεί συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, 
καθώς νέα τεχνολογία μπορεί να «απειλήσει» τις προηγούμενες ακριβές επενδύσεις 
τους σε εξοπλισμό προηγούμενης τεχνολογίας.   Ενδεικτικό παράδειγμα για την σχέση 
του προστατευτισμού με το lobbying  στην Ελλάδα αλλά και τις αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας είναι η περίπτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Άρθρο του ελληνικού economist στο διαδίκτυο 
(22/1/2006) σχολιάζει πως το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που δημοσίευσε το Υπουργείο 
Ανάπτυξης απέτυχε να προωθήσει τις αλλαγές που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και 
ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιριών λιγνίτη και φυσικού αερίου σε βάρος της 
καθαρής ενέργειας που προκύπτει από τις ΑΠΕ. Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά, το 
νομοσχέδιο θεωρήθηκε καταστρεπτικό ενισχύοντας τη γραφειοκρατία και μη 
ορίζοντας τιμή ανά κιλοβατώρα παραγωγής. 
 
 Ο Σπύρος Κούφαλης, διευθύνων σύμβουλος επικοινωνίας της «ΝC», σε 
συνέντευξη του στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (08/02/2004), αναφέρει ότι οι 
εταιρίες που ενδιαφέρονται να κάνουν lobbying είναι εταιρίες που θέλουν είτε να 
κάνουν δουλειές με το Δημόσιο, είτε να προωθήσουν κάποια νομοθετική 
εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία και η οποία συνάδει με τον γενικό 
ορισμό του lobbying. Ενδιαφέρον έχει η άλλη κατηγορία που αναφέρεται και η οποία 
αφορά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την είσοδο τους στο Χρηματιστήριο, οπού εκεί 
πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράγοντας του 
Χρηματιστηρίου αναφέρει σαν παράδειγμα ότι στην προηγούμενη προεκλογική 
περίοδο (2000), γνωστός επιχειρηματίας, χάρη στο αποτελεσματικό lobbying 
προσπέρασε 160 άλλες επιχειρήσεις από τη σειρά προτεραιότητας για να καταφέρει να 
μπει στη Σοφοκλέους. Ο Κούφαλης πιστεύει ότι στην Ελλάδα οργανωμένο lobbying 
γίνεται από κάποιες εταιρίες συμβούλων επικοινωνίας. Συνήθως όμως γίνεται 
ερασιτεχνικά και από μη ειδικούς, ενώ στο εξωτερικό γίνεται νόμιμα και φανερά από 
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ειδικούς που πληρώνονται ακριβά. Οι λίστα των ελλήνων lobbyists είναι μεγάλη και 
ξεκινάει από βουλευτές, κομματικά στελέχη, στελέχη ΔΕΚΟ, δημοσιογράφους μέχρι 
και συνδικαλιστές. Στην Ελλάδα lobbying μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει 
γνωριμίες σε κάποιο κέντρο αποφάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελληνικές τιμές 
ξεκινούν από ένα δείπνο σε ταβέρνα και φτάνουν μέχρι ένα σπίτι 
 
 Όσον αφορά το θέμα του lobbying στη Βουλή, είναι γνωστό ότι επιχειρηματίες 
πλησιάζουν όλους τους βουλευτές, των δύο μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον. 
Βουλευτές επίσης αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί προσεγγίσεις από ανθρώπους της 
αγοράς. Αναφέρουν επίσης ότι δέχονται να συζητήσουν συλλογικά αιτήματα, όμως σε 
ατομικές περιπτώσεις επιχειρήσεων είναι επιφυλακτικοί προτού γνωρίζουν την εταιρία 
και τον επιχειρηματία, τη σκοπιμότητα του τη νομιμότητα του αιτήματος και 
βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση με το κόμμα τους. 
     
 Τα συλλογικά αιτήματα εκπροσωπούμενα από επιχειρηματικές ενώσεις 
αποτελούν την πλέον «επίσημη» και φανερή μορφή αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα. 
Η συλλογική αυτή μορφή οργάνωσης του lobbying φαίνεται να στηρίζεται στη 
παροχή πληροφοριών και επιχειρημάτων για την προώθηση των συμφερόντων των 
οργανωμένων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα, αποτελούν η Ομοσπονδία 
Υπαλλήλων Ασφαλείας Ελλάδος, η οποία μέσω εκπροσώπου ιδιωτικής εταιρίας 
ασφάλειας, είχε παραθέσει υπόμνημα 10 σημείων στον Υπουργό δημοσίας Τάξης για 
αλλαγές στο ισχύων πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών ασφαλείας (Κόσμος του 
Επενδυτή, 17-18/3/2007).  Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων μέσω της 
Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών και Αττικής, έχουν καταθέσει πρόταση νομοθετικής 
ρύθμισης προς το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την κατάργηση των 
Νομαρχιακών επιτροπών Τουριστικής προβολής (ΝΕΤΠ) και την ίδρυση Ανώνυμων 
εταιριών Διαφήμισης Προβολής και Οργάνωσης. Η ίδρυση των νέων φορέων σκοπό 
έχει να αναλάβει την προβολή των περιοχών της χώρας με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και θα χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους ξενοδόχους (Κόσμος του 
Επενδυτή, 23-25/4/2007). Αναφορικά με το θέμα της ίδρυσης ιδιωτικών 
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, παρόλο που το θέμα εκδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, αποτέλεσε όμως αρένα προώθησης επιχειρηματικών συμφερόντων στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ με έγγραφο του 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, επιχειρηματολογούσε 
υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ζητώντας την αναθεώρηση του άρθρου 16 
του Συντάγματος που αποκλείει την ίδρυση τους. Να σημειωθεί ότι ο σύνδεσμος με 
άλλες οργανώσεις έχουν ιδρύσει την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, το 
σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  
 
 Η χρήση εταιριών δημοσίων σχέσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και κυρίως 
το άμεσο lobbying που αφορά προσωπικές επαφές φαίνεται να είναι οι κύριες τεχνικές 
lobbying που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, ενέργειες που έχουν 
να κάνουν με έμμεσο lobbying από τη μεριά των ελληνικών επιχειρήσεων δεν 
εντοπίστηκαν. Ολοκληρωμένες πολιτικές στρατηγικές που να περιλαμβάνουν άμεσο 
και έμμεσο lobbying, φαίνεται να είναι «εισαγόμενες» από το εξωτερικό, υπό την 
έννοια ότι ενώ εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία είναι οργανωμένες από 
αλλοδαπές εταιρίες. Τέτοια περίπτωση αφορά χαρακτηριστικά το lobbying των 
εταιριών βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2006 τελέστηκε στην 
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Αθήνα το  3ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας υπό την αιγίδα των υπουργείων 
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Εξωτερικών. Η συμμετοχή των 
συγκεκριμένων υπουργείων υποδηλώνει την πολιτική εμπλοκή στο θέμα της 
βιοτεχνολογίας. Το συνέδριο οργανώθηκε από την εταιρία Bionova, που είναι ο 
εκπρόσωπος στην Ελλάδα της EuropaBio, που αποτελεί την επίσημη οργάνωση για 
πάνω από 1.500 εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη. Η Bionova Ε.Ε., η οποία ως 
EuropaBio Hellas προπαγανδίζει και υποβοηθά με ποικίλα μέσα την εισαγωγή και 
εδραίωση της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο. Η 
EuropaBio περιγράφει ως δράση της την προώθηση ενεργειών στα ανώτερα κέντρα 
λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε., ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για 
τη βιοτεχνολογία και τη διάδοση της. Επίσης χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι 
πρεσβείες των Η.Π.Α. και του Ισραήλ, που έχουν ασκήσει ευθέως πιέσεις στην 
ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί τα μεταλλαγμένα.    

 Στον ελληνικό χώρο και μέχρι το 1999 όσες προσπάθειες για την εμπορική ή 
πειραματική καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων είχαν εγκριθεί, 
πραγματοποιούνταν με την πρωτοβουλία των εταιρειών του χώρου. Η εμπορική 
εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη χώρα αντιπροσωπεύονταν από αυτές τις εταιρείες 
με τη συνδρομή πανεπιστημιακών και ερευνητών που εμπλέκονταν στην σχετική 
έρευνα. Ωστόσο, καμία θεσμοθετημένη προσπάθεια επιρροής-με τη μορφή λόμπι και 
οργανωμένης δημόσιας προπαγάνδας που να υποστηρίζει τα συμφέροντα της 
βιοτεχνολογίας όπως υφίσταται στο εξωτερικό - δεν υπήρχε μέχρι και το 2002 όποτε 
και ιδρύθηκε η εταιρεία Bionova E.E.  

 Αναλυτικά οι τομείς δραστηριότητας της Bionova είναι: α) εκπροσώπηση στη 
Ελλάδα της EuropaBio από το 2004, ως EuropaBio Hellas, β) έκδοση του περιοδικού 
BIO μέσω του οποίου ενημερώνει και προπαγανδίζει για θέματα βιοτεχνολογίας στον 
ιατρικό, περιβαλλοντικό και αγροτικό τομέα και γ) πραγματοποίηση ετήσιων διεθνών 
συνεδρίων Βιοτεχνολογίας και σεμιναρίων στη Ελλάδα. Καλεσμένοι στα συνέδρια 
είναι μεταξύ άλλων πρόσωπα της επιστήμης, όπως πανεπιστημιακοί βραβευμένοι με 
νόμπελ καθώς και εκπρόσωποι κρατικών φορέων, όπως ερευνητές κρατικών 
ιδρυμάτων και στελέχη υπουργείων. 

 Η αποτελεσματικότητα του lobbying της Bionova φαίνεται και από τις 
δηλώσεις πολιτικών εκπροσώπων.  Στο συνέδριο του 2004 μεταξύ άλλων καλεσμένοι 
ήταν και ο Γ.Γ. του Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος επισήμανε 
ότι «η πολιτεία είναι έτοιμη να συμβάλλει στην εξέλιξη της Ελληνικής 
Βιοτεχνολογίας με αποφασιστικό τρόπο». Σε άλλες περιπτώσεις πάλι ο Γ. 
Παπανδρέου, προεκλογικά, μιλούσε επίσης για μια στρατηγική που θα «παράγει 
περιβαλλοντικές αξίες και θα δώσει νέες ευκαιρίες για τους νέους αγρότες και νέους 
επιστήμονες της βιοτεχνολογίας και της γενετικής» ενώ τον Απρίλη του 2005 στο 
συνέδριο με θέμα τη Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων που διοργάνωσαν η 
Ένωση Ελλήνων Χημικών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, με την 
συμπαράσταση της Bionova, ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας τόνισε ότι «oι 
εφαρμογές της βιοτεχνολογίας έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας και στην παραγωγή νέων συστατικών καθώς και νέων ειδών των τροφίμων, 
όπως τα λειτουργικά τρόφιμα…είναι ανάγκη οι ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται 
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με την βιοτεχνολογία και την τεχνολογία τροφίμων να συνδέσουν στενότερα την 
έρευνά τους με την παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη» (www.anarkismo.net).  

 Επίσης παράλληλα με το συνέδριο του 2006, οργανώθηκε εκπαιδευτικό 
σεμινάριο σχετικά με τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε θέματα βιοτεχνολογίας 
από τα MME. Aνάμεσα στους συντονιστές του σεμιναρίου ήταν κι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος, ενώ καλεσμένοι ήταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος του 
καναλιού Alpha Ν. Χατζηνικολάου και η Φ. Πιπιλή, αναπαραστώντας έτσι μια πολύ 
στενή σχέση με τα ΜΜΕ και τη χρήση στρατηγικών πληροφόρησης.  

 Το θέμα του lobbying των εταιριών βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα υποδηλώνει 
επίσης ότι η ελληνική πραγματικότητα δεν είναι αποκομμένη από την ευρωπαϊκή, 
αλλά συμμετέχει υπό τους όρους του πολύ-επίπεδου lobbying. Ο επηρεασμός της 
ελληνικής κυβέρνησης εξασφαλίζει περαιτέρω και ευνοϊκή υποστήριξη στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο μέσω των ευρωβουλευτών. Η 
υποβάθμιση τελικά του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH για την καταχώρηση, 
αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων και η επιτυχία του ελληνικού 
Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών ώστε να αναλάβουν τη μελέτη των επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του REACH στην Ελλάδα, παραμερίζοντας πλήρως την Ένωση 
Ελλήνων Χημικών, τους φορείς των γιατρών και άλλων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που ασχολούνται με το περιβάλλον και την υγεία , αποτελούν μια 
επιπλέον απόδειξη του πολύ-επίπεδου lobbying της αμερικάνικης και ευρωπαϊκής 
χημικής βιομηχανίας. Την περίοδο εκείνη, η Ελλάδα προήδρευε της ΕΕ και φαίνεται 
πως η ελληνική κυβέρνηση είχε συνταχθεί με τις χημικές βιομηχανίες καθώς 
κρατούσε αρνητική στάση απέναντι στον κανονισμό REACH. Από την άλλη μεριά 
όμως δεν υπάρχει στην Ελλάδα μεγάλη εγχώρια χημική βιομηχανία. Παρόλα αυτά, η 
επιτυχής κινητοποίηση της οφείλεται στην οργάνωση του lobbying και την επιτυχή 
στόχευση ελλήνων πολιτικών  τόσο από εκπροσώπους της αμερικάνικης βιομηχανίας 
όσο και από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα.  

 Από τη μεριά της πάντως η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πως αναγνωρίζει το 
ρόλο του lobbying, καθώς η ίδια έχει γίνει τουλάχιστον δύο φορές πελάτης εταιρίας 
συμβούλων και lobbying στο εξωτερικό για την προώθηση των ελληνικών 
συμφερόντων. Η μία αφορά το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα (Ελευθεροτυπία, 
08/02/04), για τα οποία μάλλον απελπισμένη με τη τύχη του οράματος της Μελίνας 
Μερκούρη, κατέφυγε στη βοήθεια μιας από της μεγαλύτερες εταιρίες δημοσίων 
σχέσεων, τη Burson Marsteller, η οποία ανέλαβε την όλη καμπάνια ενημέρωσης της 
βρετανικής κοινής γνώμης και προώθησης του ελληνικού αιτήματος για την 
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν το 80% των 
Βρετανών εμφανίστηκαν να απαντούν θετικά στο ελληνικό αίτημα, ενώ έκανε την 
εμφάνιση της και μια νέα αμιγώς βρετανική ομάδα «ακτιβιστών» με το όνομα Marbles 
Reunited (Επανένωση των Μαρμάρων).  
 
 Η δεύτερη περίπτωση αφορά το θέμα της Ολυμπιακής αεροπορίας, στο πλαίσιο 
της παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κρατικές ενισχύσεις που 
έλαβε η Ολυμπιακή κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού. Η επιδίωξη της 
ελληνικής «πολιτικής διαπραγμάτευσης» ήταν να μειωθεί το πρόστιμο και να μη 
ναυαγήσει το σενάριο της ιδιωτικοποίησης καθώς η κυβέρνηση προχώρησε σε 
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διαδικασία πώλησης της Ολυμπιακής χωρίς να συνεννοηθεί εκ των προτέρων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια της. Συνειδητοποιήθηκε ότι η πώληση 
εξαρτιόνταν, σχεδόν αποκλειστικά, από το εάν η Ε. Επιτροπή θα συναινούσε για την 
πώληση της Ολυμπιακής και άρα πολλά θα κρίνονταν από την αποτελεσματικότητα 
του lobbying που θα γίνονταν στις Βρυξέλλες. Για το σκοπό αυτό προσέλαβε 
δικηγορικό γραφείο των Βρυξελλών, τον βρετανικό νομικό οίκο «Howery», ο οποίος 
θα αναλάμβανε την επεξεργασία των ελληνικών επιχειρημάτων, έναντι του ποσού των   
2 εκατ. ευρώ (Ελευθεροτυπία, 11/06/06).  Αντίπαλος της ελληνικής κυβέρνησης στην 
περίπτωση της Ολυμπιακής ήταν η Aegean Airlines που την αντιμετώπισε στην ίδια 
πολιτική αρένα. Η Aegean Airlines, σε συνεργασία με τις Air France και Lufthansa, 
εξάσκησε lobbying στις Βρυξέλλες μέσω ευρωπαϊκών νομικών γραφείων για την 
δημιουργία αντεπιχειρημάτων στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.  
 
 Ενώ φαίνεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα συμμετέχει με 
τους ίδιους όρους και μέσα πολιτικού παιχνιδιού, παρόλα αυτά οι περιπτώσεις είναι 
μεμονωμένες και δεν συνιστούν κάποια πάγια πολιτική επένδυση. Η ελληνική  
κεντρική διοίκηση δεν στηρίζει το lobbying από τις ελληνικές περιφέρειες στις 
Βρυξέλλες με το επιχείρημα ότι οι περιφέρειες δεν πρέπει να πληρώνουν προσωπικό 
για γραφεία αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι του 
ελληνικού lobbying στις Βρυξέλλες θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν και οι έλληνες 
κοινοτικοί υπάλληλοι. Η αδιαφορία όμως που δείχνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε 
αυτό το θέμα οφείλεται στην απουσία κομματισμού των κοινοτικών υπαλλήλων, ενώ 
οι εκείνοι που κομματίζονται αποσπούνται σε πολιτικές θέσεις εντός της κυβέρνησης      
(Ελευθεροτυπία, 05/2/07) 
 
 Στοιχεία επίσης για την ελληνική δραστηριότητα του lobbying στις ΗΠΑ, μας 
δίνει και ο νόμος του 1995 περί διαφάνειας του lobbying στις ΗΠΑ. Βάση του νόμου, 
κατά την εγγραφή των δραστηριοτήτων lobbying απαιτείται να αναγράφεται και η 
εθνική ταυτότητα των ομάδων που εξασκούν lobbying στη κυβέρνηση. Σαν 
αλλοδαπές οντότητες εννοούνται οι αλλοδαπές κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, 
άτομα ή οργανισμοί με έδρα στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα 
αναφέρθηκε να εξασκεί lobbying μόνο κατά το έτος 2003 εκ μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 (Lobbying Spending database, The center 
for responsible politics). 
 
 Το lobbying ως οργανωμένη προσπάθεια επιρροής των πολιτικών νομοθετικών 
αποφάσεων μιας κυβέρνησης φαίνεται πως βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο στην 
Ελλάδα, από την άποψη της αναγνώρισης του, της οργάνωσης του και των τεχνικών 
του. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό βρίσκεται στην παντελή απουσία οποιασδήποτε 
ρύθμισης για το lobbying στην Ελλάδα που να επιτρέπει τόσο την αναγνώριση του, 
όσο και να ορίζει τα πλαίσια λειτουργίας του μέσα από τις δραστηριότητες που 
εξασκούνται και από ποιους εξασκούνται. Αυτό σαφώς θα μείωνε και το πρόβλημα 
της αδιαφάνειας μέσα στην οποία φαίνεται πως λειτουργεί το lobbying στην Ελλάδα. 
Βουλευτές υποστηρίζουν (Ελευθεροτυπία, 08/02/04), ότι θα μπορούσε να 
λειτουργούσε και στην Ελλάδα το σύστημα που ισχύει και στο Ευρωκοινοβούλιο, 
όπου οι lobbyists είναι εγγεγραμμένοι και φέρουν έναν αρκετά ενημερωτικό και 
υποστηρικτικό ρόλο για τους ευρωβουλευτές. Τηρουμένων των αναλογιών, αν ίσχυε 
και στην Ελλάδα το ίδιο σύστημα, θα μπορούσαν πριν ψηφιστεί στη Βουλή η 
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πολυσυζητημένη τροπολογία Πάχτα, να παρουσιαστούν στη Βουλή και να μιλήσουν, 
φανερά, εκπρόσωποι του επιχειρηματία, φορείς της Χαλκιδικής, το δασαρχείο, οι 
οικολόγοι και κάθε ενδιαφερόμενος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
ΤΟ LOBBYING ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Ο συγκερασμός των απόψεων που έχουν καταγραφεί στα προηγούμενα 
κεφάλαια μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια ενιαία ενότητα κειμένου στο οποίο να 
καταγράφεται η σημαντικότητα του lobbying αλλά και ο τρόπος με τον οποίον 
λειτουργεί αυτό στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Συνοψίζοντας ως εκ τούτου και 
συμπεραίνοντας με βάση τις ήδη καταγεγραμμένες απόψεις των ειδικών, 
διαμορφώνουμε και καταθέτουμε τη κάτωθι πρωτότυπη ενότητα, η οποία για πρώτη 
φορά στην ελληνική βιβλιογραφία αναλύει τη σημαντικότητα του lobbying σε επίπεδο 
λήψης στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων.  
 
 Η εστίαση της παρούσας μελέτης στο επιχειρηματικό lobbying έγινε με 
γνώμονα τη σημαντικότητα του από άποψη δραστηριότητας σε σχέση με άλλες 
μορφές lobbying  όπως κυβερνητικό, μη-κυβερνητικό και μη-κερδοσκοπικό. 
Αναφορικά με τα επίπεδα δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν μόνο τη 
μεγαλύτερη κατηγορία οργανισμών lobbying στην Ουάσινγκτον , αλλά και την πιο 
ενεργή, σύμφωνα με τους Baumgartner και Leech (2001), οι οποίοι τμηματοποίησαν 
τους οργανισμούς που εξασκούν lobbying στο αμερικάνικο νομοθετικό σύστημα και 
εξέτασαν τον τρόπο που το εξασκούν, το επίπεδο δραστηριότητας τους και τις 
δαπάνες τους σε lobbying για να δείξουν τη σημαντικότητα του επιχειρηματικού 
lobbying. Η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποίησαν είναι η εξής. Επιχειρήσεις, 
εμπορικές ενώσεις, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ενώσεις πολιτών, 
επαγγελματικές ενώσεις, εργατικά συνδικάτα, κυβερνητικοί οργανισμοί, ινστιτούτα.  
 
 Σύμφωνα με την έρευνα τους, τα στοιχεία της οποίας προέκυψαν από τις 
εγγραφές βάση του νόμου περί διαφάνειας lobbying του 1996, οι εμπορικές ενώσεις 
κάνουν περιορισμένη χρήση των εταιριών lobbying (εξωτερικοί εμπορικοί 
σύμβουλοι), και αποτελούν μόνο το 14% των πελατών τους. Ενώ αποτελούν το 22% 
των οργανισμών που εξασκούν μόνοι τους lobbying άμεσα. Οι ομάδες πολιτών και οι 
μη-κερδοσκοπικές ενώσεις αποτελούν μόνο το 7% των πελατών των εταιριών 
lobbying και το 14% των οργανισμών που κάνουν lobbying άμεσα μόνοι τους. 
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις αποτελούν το 44% των πελατών των εταιριών lobbying 
και το 41% των οργανισμών που κάνουν lobbying άμεσα μόνοι τους, δείχνοντας έτσι 
τις δυνατότητες που έχουν για εσωτερική οργάνωση. 
 
 Οι επιχειρήσεις αριθμούν το 43% των συνολικών εγγραφών, το 46% των 
συνολικών αναφορών που κατατέθηκαν και το 43% των θεμάτων. Συνολικά οι 
επιχειρήσεις, οι εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις αριθμούν το 65% των 
εγγραφών, το 69% των συνολικών αναφορών και το 70% των θεμάτων. Αντίθετα, οι 
ομάδες πολιτών αποτελούν μόνο το 9% της δραστηριότητας lobbying είτε σε 
εγγραφές, αναφορές ή σε θέματα που αναφέρθηκαν. Παράλληλα, οι δαπάνες των 
επιχειρήσεων σε lobbying αποτελούν το 56% των συνολικών δαπανών σε lobbying. 
Αντίστοιχα, οι ομάδες πολιτών αριθμούν για το 9% των συνολικών δαπανών 
lobbying. 
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 Από το δείγμα των 137 θεμάτων που εξετάστηκαν στην έρευνα των 
Baumgartner και Leech (2001), η πλειονότητα των θεμάτων δημιούργησε ένα πολύ 
μικρό ποσό δραστηριότητας lobbying. Για παράδειγμα, τέσσερα από τα 137 θέματα 
προσέλκυσαν περισσότερες από 500 ομάδες ενδιαφερόντων. Ενώ όσο μεγαλώνει ο 
αριθμός των θεμάτων υπό εξέταση τόσο μικραίνει και ο αριθμός των εμπλεκομένων 
οργανισμών. Χαρακτηριστικά, σε 32 περιπτώσεις που μόνο μία ή δύο ομάδες 
ενδιαφερόντων είχαν εμπλακεί με το θέμα, η συμμετοχή ήταν μόνο από επιχειρήσεις, 
εμπορικές ενώσεις και κυβερνητικά λόμπυ. Επιχειρήσεις, εμπορικές και 
επαγγελματικές ενώσεις καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται 
σε όλες τις δραστηριότητες lobbying. Τα εργατικά συνδικάτα, οι μη-κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί και οι ενώσεις πολιτών είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε περισσότερο 
ανοιχτά θέματα που περιλαμβάνουν πολλούς συμμετέχοντες. Συνήθως εστιάζουν σε 
ένα θέμα κάθε φορά και συνήθως λόγω περιορισμένων πόρων τα άλλα θέματα 
αγνοούνται. Αντίθετα οι επιχειρηματικές ομάδες, έχουν αρκετούς πόρους για lobbying 
ώστε να μην αγνοήσουν περιφερειακά θέματα που τους είναι σημαντικά.  
 
 Με τη σημαντικότητα του επιχειρηματικού lobbying έχουν ασχοληθεί και οι 
Yackee και Yackee (2006), εξετάζοντας τα σχόλια και προτάσεις που έχουν κατατεθεί 
σε ομοσπονδιακά γραφεία προτού την ψήφιση οποιουδήποτε κανονισμού. Βρέθηκε 
ότι τα επιχειρηματικά σχόλια έχουν πολύ σημαντική επιρροή στο περιεχόμενο των 
τελικών κανονισμών και ότι η αναλογία των επιχειρηματικών σχολίων αυξάνεται μαζί 
με την επιρροή των επιχειρηματικών συμφερόντων.  
 
 Οι Yackee και Yackee (2006), υποστηρίζουν τρεις λόγους για τους οποίους τα 
επιχειρηματικά σχόλια μπορεί να επηρεάσουν το περιεχόμενο των κανονισμών. 
Πρώτον, τα γραφεία είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τον αριθμό των σχολίων που 
προέρχονται από τις επιχειρήσεις. Στο βαθμό στον οποίον υπάρχουν σχετικά υψηλά 
κόστη συμμετοχής στη συμμετοχή της φάσης σχολίων και παρατηρήσεων, αναμένεται 
ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν αυτά τα κόστη σε αντίθεση με 
μεμονωμένους πολίτες που θα έχουν εμπόδια στη συμμετοχή. Τα κόστη συμμετοχής 
μπορεί να παραμένουν υψηλά εξαιτίας της ανάγκης συνεχής παρακολούθησης των 
ανακοινώσεων των γραφείων για νέους κανονισμούς, της πρόσβασης και κατανόησης 
τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων και της σχεδίασης πειστικών επιχειρημάτων 
για αλλαγές στο προτεινόμενο κανονισμό. 
 
 Δεύτερον, τα σχόλια των επιχειρήσεων δίνουν περισσότερες πληροφορίες και 
υποδεικνύουν έναν μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης, κάνοντας τα γραφεία να 
ανταποκρίνονται έτσι στα αιτήματα των επιχειρήσεων. Επίσης η ποιότητα των 
πληροφοριών είναι σημαντική. Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας πληροφορίες και σχόλια από κάθε άλλον για τρεις λόγους. Πρώτον, έχουν 
τη δυνατότητα να κατανοούν τις περίπλοκες τεχνικές μελέτες που μπορεί να αναφέρει 
το γραφείο για να υποστηρίξει τον προτεινόμενο κανονισμό. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις 
είναι σε θέση να απαντήσουν στις προτάσεις των γραφείων βασιζόμενες στα δικά τους 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία. Τρίτον, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε 
δικηγόρους και lobbyists ή ειδικούς που είναι ειδικευμένοι στο να σχεδιάζουν 
επιχειρήματα βασισμένα πάνω σε λεπτά τεχνικά σημεία. 
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 Σχετικά με τα κοινωνικοπολιτικά ερείσματα του lobbying, θεωρείται (Koeppl, 
2001), ότι το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ενσωματώσει όσα περισσότερα 
ενδιαφέροντα (πληροφορίες) μπορεί με ακρίβεια για την λήψη αποφάσεων. Η 
πληροφορία εδώ σημαίνει υπάρχοντες κανονισμοί, συμφέροντα ομάδων, τεχνολογικές 
εξελίξεις κ.α. χωρίς αυτές τις πληροφορίες οι αποφασίζοντες δεν είναι σε θέση να 
πετύχουν τον κύριο στόχο τους, δηλαδή να πάρουν αποφάσεις. Το πρόβλημα όμως 
σύμφωνα με τους Bernhagen και Braeuniger (2005), είναι ότι οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ακρίβεια των 
επιχειρηματικών πληροφοριών, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ένα πολύ ισχυρό και 
μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον στο να διατηρήσουν την φήμη τους ως παροχείς 
αξιόπιστης πληροφόρησης. Οι υπεύθυνοι για τις πολιτικές αποφάσεις αντιμετωπίζουν 
τεράστια προβλήματα πληροφόρησης σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των 
πολιτικών, όπως και το πώς αυτές οι πολιτικές εκτιμώνται από τους πολίτες. 
Παράλληλα όμως οι ομάδες συμφερόντων έχουν προνομιακή πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες καθώς πολλές από τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση 
του περιβάλλοντος είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις καθώς συγκεντρώνουν 
πληροφόρηση για διάφορα θέματα πολιτικής μέσα στα πλαίσια της καθημερινής τους 
λειτουργίας, όπως για κόστη, ζήτηση ή τεχνολογικές εξελίξεις και τεχνογνωσία. 
Ξέροντας όμως οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ότι οι lobbyists ενδιαφέρονται μόνο 
για το δικό τους συμφέρον, γίνονται πολύ επιφυλακτικοί για την πιθανότητα 
παραποίησης των πληροφοριών.   
 
 Το πρόβλημα πληροφόρησης των πολιτικών συνδέεται και με το πρόβλημα της 
αντιπροσώπευσης όπως εξηγεί ο Lord (2000). Σύμφωνα με τη θεωρία των 
αντιπροσώπων, υπάρχει ένα συμβόλαιο όπου ένα ή περισσότερα άτομα (οι 
εντολοδόχοι) εξουσιοδοτούν ένα άλλο άτομο (τον αντιπρόσωπο) να εκτελέσει κάποιες 
υπηρεσίες για λογαριασμό τους εκχωρώντας του κάποια δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων. Σύμφωνα με πάλι με τη θεωρία, οι πρωταγωνιστές και στις δύο μεριές 
επιδιώκουνε τα δικά τους συμφέροντα τα οποία μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. 
Επειδή οι νομοθέτες είναι εξουσιοδοτημένοι με ειδικές θεσμικές δυνατότητες, μπορεί 
να ενεργήσουν για το συμφέρον τους και να αδιαφορήσουν για τα συμφέροντα των 
ψηφοφόρων τους. Παράλληλα, οι νομοθέτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να 
διατηρήσουν τη θέση τους και η επανεκλογή θεωρείται ως ένα βασικό κίνητρο των 
αποφάσεων και των πράξεων των νομοθετών που εξασφαλίζεται μέσω της 
εξυπηρέτησης των ενδιαφερόντων των ψηφοφόρων τους. Όμως οι νομοθετικοί 
αντιπρόσωποι δεν γνωρίζουν για τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων τους. Οι λόγοι είναι οι περιορισμένοι πόροι σε προσωπικό και χρόνο, η 
αδιαφορία από τη μεριά πολλών ψηφοφόρων, ποίκιλες και αντικρουόμενες 
προτιμήσεις και ποικίλος βαθμός έντασης των προτιμήσεων αυτών. Από την άλλη 
μεριά, οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι είναι στην επίβλεψη και 
στην επιβολή της νομοθετικής συμπεριφορών των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους 
λόγω χρόνου, κόστους αλλά και της αντιληπτής χρησιμότητας της ενεργής 
συμμετοχής. Γι’ αυτό θεωρείται από τον Lord, ότι οι ενεργοί πολιτικά ψηφοφόροι 
εξασκούνε μία δυσανάλογη επιρροή στη πολιτική διαδικασία. 
 

Σύμφωνα με τους Leech, Baumgartner, la Pira και Semanko (2005), το πολιτικό 
περιβάλλον είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να εξηγήσει το μέγεθος και τον σκοπό 
των ομάδων ενδιαφερόντων. Εάν η κυβέρνηση δεν είχε καμία δικαιοδοσία ή ανάμιξη 
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πάνω σε ένα θέμα, τότε θα υπήρχε ελάχιστο ενδιαφέρον για την δημιουργία μιας 
ομάδας να εξασκήσει lobbying σε αυτή την πολιτική περιοχή. Επακόλουθα, δεν 
περιμένουμε να δούμε κινητοποίηση όταν εκδηλώνεται μια γνώμη ή μια ανάγκη στον 
κόσμο, παρά μόνο όταν αυτή η γνώμη ή η ανάγκη διασταυρώνεται με την πιθανότητα 
κυβερνητικής δράσης.  

 
Η πολιτική διάσταση του lobbying συνδέεται κύρια με τον πλουραλισμό. 

Σύμφωνα με το American Political Dictionary (2002), o όρος πλουραλισμός των 
πολιτικών επιστημών δημιουργήθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα για να 
σηματοδοτήσει θεωρίες που έδιναν μεγάλη έμφαση στη σημαντικότητα της 
ανθρώπινης πρωτοβουλίας παρά του κράτους. Υπογραμμίζουν τον ρόλο που παίζουν 
στην πολιτική οι ενώσεις, οι επιχειρήσεις οι ομάδες που είναι σχετικά ανεξάρτητες 
από το κράτος αλλά και μεταξύ τους. Αυτή η διαφορετικότητα σχετικά ανεξάρτητων 
οργανισμών θεωρείται ότι όχι μόνο είναι γεγονός αλλά και επιθυμητό τουλάχιστον σε 
μια δημοκρατική κοινωνία.  
 
 Φαίνεται από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για το  lobbying, ότι αυτό έχει 
σχέση με την επιρροή και μάλιστα στοχεύει σε αυτή ώστε να εξασφαλίσει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Η επιρροή όμως και η πρόσβαση στους υπευθύνους ή στα 
όργανα λήψης αποφάσεων είναι αλληλένδετες έννοιες στο lobbying. Σύμφωνα με τον 
Koeppl (2001), η επιρροή μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν υπάρχει πρόσβαση στο 
σύστημα, εννοώντας το σύστημα λήψης αποφάσεων. Αυτού του είδους τη στρατηγική 
σκέψη πίσω από το lobbying υποστηρίζει και η Michalovwitz (2004), όπου αναφέρει 
ότι οι συνεχόμενες προσπάθειες βελτίωσης των ικανοτήτων του lobbying μέσω της 
επαγγελματοποίησης, σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση του στόχου της πρόσβασης και 
συνεπακόλουθα της επιρροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Η Michalovwitz 
συνεχίζει λέγοντας ότι η πρόσβαση δεν αποκτάται από μόνη της αλλά ως αντάλλαγμα 
στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων για πληροφόρηση που εκπληρώνουν οι lobbyists. 
Έτσι οι lobbyists απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση επειδή ξέρουν πως να 
εκπληρώσουν τις θεσμικές ανάγκες και κάνουν χρήση αυτού του πλεονεκτήματος. 
Κατά τον Beyers (2004), η πρόσβαση ορίζεται ως η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικών με την πολιτική με τους δημόσιους υπαλλήλους μέσω τυπικών ή άτυπων 
καναλιών. Ως πρόσβαση δεν νοείται πάντοτε η διαθεσιμότητα των θεσμικών οργάνων 
ή πολιτικών να εισακούσουν τα επιχειρήματα των lobbyists, αλλά και η πρόσβαση σε 
πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό τουλάχιστον άμεσα φέρνοντας έτσι 
τους lobbyists σε μια προνομιακή θέση.  
 
 Στο επίπεδο της Ε.Ε., οι Broscheid και Coen (2003), μας εξηγούν πώς έχει 
δημιουργηθεί αυτό το σύστημα προνομιακής πρόσβασης στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
Υποστηρίζουν ότι αυτό το παιχνίδι ανταλλαγής παίζεται προς όφελος του 
ενδιαφέροντος της Ε. Επιτροπής για πληροφόρηση σχετικά με ποιες πολιτικές είναι 
καλές, εφόσον ο lobbyist λάβει επιλεκτικά κίνητρα. Τέτοια επιλεκτικά κίνητρα είναι 
για παράδειγμα η προνομιακή πληροφόρηση για τις αποφάσεις της Ε. Επιτροπής και 
τα πλάνα προτάσεων ή προνομιακή πληροφόρηση για τα συμβόλαια της Ε.Ε. Παρόλα 
αυτά, αυτή η μορφή επιλεκτικών κινήτρων εξανεμίζεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
lobbyists  και όσο τα κανάλια πρόσβασης στην Ε. Επιτροπή γίνονται πιο ανοιχτά. 
Αυτό οδηγεί σε μειωμένα οφέλη για τους lobbyists να παρέχουν πληροφόρηση με 
αποτέλεσμα η Ε. Επιτροπή να έχει απώλειες σε πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση 
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η Ε. Επιτροπή έχει προτιμήσει να επιλέξει προνομιακούς lobbyists, οργανώνοντας για 
παράδειγμα εργαστήρια, συνέδρια ή φόρουμ με επιλεκτική συμμετοχή. 
 
 Στο πλαίσιο ότι οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ατελής 
πληροφορίες για τα πολιτικά προβλήματα που θέλουν να αντιμετωπίσουν και γι’ 
αυτόν το λόγο ζητούν αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες, ο Beyers (2004), 
ισχυρίζεται ότι η προνομιακή πρόσβαση ορισμένων ομάδων συμφερόντων βρίσκεται 
εν γένει στη φύση τους, διότι ως «ειδικά» συμφέροντα είναι γενικά καλά 
ενημερωμένα για τα προβλήματα πολιτικής που σχετίζονται  με τον τομέα τους και 
επομένως μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες. Σε αντίθεση με τους 
Broscheid και Coen (2003), υποστηρίζει ότι επειδή ο τρόπος που διαχέουν τις 
πληροφορίες οι ομάδες συμφερόντων είναι στρατηγικός, οι διαμορφωτές της 
πολιτικής επιλέγουν να μην κλείσουν την πρόσβαση στα «γενικά» συμφέροντα 
προκειμένου να αποτρέψουν την εξάρτηση από μεμονωμένα συμφέροντα. Έτσι η 
αβεβαιότητα, η μη πληρότητα και η στρατηγική χρήση των πληροφοριών που 
παρέχονται στους υπευθύνους λήψης από τους lobbyists οδηγεί σε μεγαλύτερη 
διάχυση πληροφοριών. 
 
 Αντίθετα, ο Bouwen (2004), πιστεύει ότι η πρόσβαση είναι ένα παιχνίδι 
ανταλλαγής πόρων και υποστηρίζει ότι αυτή δεν συνεπάγεται και επιρροή καθώς 
μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε οργανισμούς αλλά να μην μπορεί να μετατρέψει 
αυτό το πλεονέκτημα σε επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα. Θεωρεί ότι το 
επιχειρηματικό lobbying δεν είναι μια δραστηριότητα μονόπλευρη των ιδιωτικών 
πρωταγωνιστών προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
ζητάνε να αλληλεπιδράσουνε με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αλληλεπίδραση των 
ιδιωτικών με τους δημόσιους οργανισμούς μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σειρά από 
μεταξύ τους ανταλλαγές. Και οι δύο μορφές οργανισμών αλληλεξαρτώνται γιατί 
χρειάζονται πόρους ο ένας από τον άλλον. Οι πόροι που χρειάζονται οι ιδιωτικοί 
πρωταγωνιστές είναι η πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Σε ανταλλαγή οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί απαιτούνε συγκεκριμένα αγαθά που είναι απαραίτητα για την 
δική τους λειτουργία, τα οποία τα ονομάζει αγαθά πρόσβασης και τα κατηγοριοποιεί 
σε τρία με κοινό χαρακτηριστικό για όλα να είναι η πληροφορία. Την Εξειδικευμένη 
γνώση, δηλαδή τεχνικές πληροφορίες και γνώσεις για τη κατανόηση της αγοράς, αλλά 
και για να αναπτύξουν μία αποτελεσματική νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη  περιοχή. 
Πληροφορίες που αφορούνε το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και σχετίζονται με τις 
συνολικές ανάγκες και ενδιαφέροντα ενός τομέα στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. 
Πληροφορίες που αφορούνε το κοινό εγχώριο ενδιαφέρον και σχετίζονται με τις 
συνολικές ανάγκες και ενδιαφέροντα ενός τομέα στην εγχώρια (εθνική) αγορά. 
 
 Η ζήτηση για αγαθά πρόσβασης προέρχεται από τον συγκεκριμένο ρόλο που 
έχει κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός στην νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι ένα άμεσο εκλεγμένο υπερεθνικό σώμα, το καθήκον του οποίου 
είναι να αξιολογεί τις νομοθετικές προτάσεις από ένα πανευρωπαϊκό πρίσμα. Οι 
πληροφορίες που απαιτεί είναι αυτές που αφορούνε το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. 
Τα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέγονται σε εθνικό επίπεδο. Για να αυξήσουν τις 
πιθανότητες επανεκλογής τους χρειάζονται πληροφορίες που αφορούν επίσης το κοινό 
εγχώριο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 
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νομοθετική διαδικασία καθώς έχει το επίσημο δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία. Αυτό 
απαιτεί σημαντικό ποσό εξειδικευμένης γνώσης, η οποία αποτελεί και τον απαραίτητο 
πόρο για το νομοθετικό της έργο. Στο Συμβούλιο των Υπουργών, η επιρροή των 
εθνικών συμφερόντων επικρατεί και γι’ αυτό υπάρχει ισχυρή ζήτηση για πληροφορίες 
που αφορούν το κοινό εγχώριο ενδιαφέρον. 
 
 Η έρευνα του Bouwen (2004), έδειξε ότι οι μεμονωμένες επιχειρήσεις έχουν 
μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στην Ε. Επιτροπή και στο Συμβούλιο των Υπουργών 
παρά στο Ε. Κοινοβούλιο. Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στην Ε. Επιτροπή 
είναι κυρίως μη-εθνικές εταιρίες. Οι επιχειρήσεις με πρόσβαση στο Συμβούλιο 
περιορίζονται κυρίως σε αυτές κυρίως που έχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. 
Οι μεν μη-εθνικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση, ενώ οι δε 
εθνικές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν το κοινό εγχώριο 
ενδιαφέρον, αγαθά που ζητάνε και οι αντίστοιχοι οργανισμοί.  
 
 Αξίζει επίσης να σημειωθούν οι παράγοντες εξάσκησης του lobbying αλλά και 
ο βαθμός της έντασης της δραστηριότητας του. Η παρέμβαση στις κυβερνητικές 
αποφάσεις θεωρείται όλο και πιο πολύ σαν μέρος των στρατηγικών όπλων μιας 
επιχείρησης, ένας βασικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την 
μείωση της αβεβαιότητας, αλλά και για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Αυτοί όμως οι πολιτικοί πόροι δεν συλλέγονται χωρίς κόστος εκτός 
βέβαια από την περίπτωση που κάποια εταιρία καπηλευτεί τις προσπάθειες κάποιας 
άλλης. Θεωρείται ότι το lobbying απαιτεί υψηλά κόστη και οι μεγάλες εταιρίες είναι 
περισσότερο ικανές να υπομένουν μεγάλες επενδύσεις με αβέβαιες αποδόσεις. 
Συμπεραίνεται επίσης ότι δεν είναι ικανές όλες οι εταιρίες να εξασκήσουν lobbying 
και αν το κάνουν τότε με την ίδια ένταση. Ως ένταση του lobbying ορίζεται ο αριθμός 
των επαφών που έγιναν από μία εταιρία είτε ατομικά είτε συλλογικά. 
 
 Οι De Figueiredo και Tiller (2001), σε έρευνα τους σχετικά με τa προβλήματα 
συλλογικής δράσης του lobbying επεσήμαιναν και μερικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την ένταση του lobbying. Ο βαθμός στον οποίον μια εταιρία πρέπει να 
αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες επηρεάζει την ένταση του lobbying, καθώς όσο 
περισσότερο είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες στην ένωση 
που ανήκει ή στους πολιτικούς, τόσο λιγότερο lobbying θα κάνει. Παράλληλα, ο 
βαθμός των κοινών ενδιαφερόντων μέσα στην ένωση δεν επηρεάζει την ποσότητα του 
lobbying. Η καπήλευση, δηλαδή η δυνατότητα άλλων εταιριών να εκμεταλλευτούν 
προς όφελος τους τις προσπάθειες lobbying άλλων εταιριών  έχει αρνητική επίπτωση 
στη ένταση του lobbying. Η δυνατότητα διόρθωσης του προβλήματος της καπήλευσης 
μέσω του αποκλεισμού μη-μελών και των αποκλειστικών ωφελειών δεν έδειξε να έχει 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επίσης όσο περισσότερο επηρεάζονται τα 
κέρδη της εταιρίας από ένα θέμα τόσο περισσότερο lobbying θα κάνει. 
 
 Σύμφωνα με τους Sadrieh και Annavarjula (2005), υπάρχουν συγκεκριμένοι 
εταιρικοί παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την απόφαση για εξάσκηση lobbying όσο 
και της έντασης του. Βρέθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος μιας 
εταιρίας (μετρούμενο με τις ετήσιες πωλήσεις) και στη πιθανότητα να εφαρμόσει 
lobbying μια εταιρία (άμεσα ή μέσω αντιπρόσωπου). Οι πωλήσεις επίσης συνδέονται 
θετικά και με την ένταση του lobbying. Αναφορικά επίσης με την ένταση του 
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lobbying, μόνο ο δείκτης του μικτού κέρδους φαίνεται να είναι σημαντικός δείκτης 
της έντασης του. 
 
 Επίσης υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο βαθμό διαφοροποίησης προϊόντος 
μιας εταιρίας και στη πιθανότητα μια εταιρία να εφαρμόσει lobbying. H 
διαφοροποίηση όμως μιας εταιρίας δεν επηρεάζει την ένταση του lobbying. Το 
γεγονός ότι η διαφοροποίηση αυξάνει τις πιθανότητες για lobbying ενώ δεν επηρεάζει 
την ένταση του σηματοδοτεί έναν ρόλο επίβλεψης και συλλογής πληροφοριών παρά 
μία καθαρά πολιτική στρατηγική. Οι διαφοροποιημένες εταιρίες είναι πιθανόν να είναι 
ενεργές σε έναν τουλάχιστον τομέα που ο επηρεασμός της κυβέρνησης είναι αρκετά 
σημαντικός που να δικαιολογεί τη δημιουργία καναλιών πρόσβασης και 
διευκόλυνσης. 
 
 Ο βαθμός διεθνοποίησης μιας εταιρίας αυξάνει επίσης τις πιθανότητες να 
εμπλακεί σε lobbying μια εταιρία. Οι δύο μετρήσεις της διεθνοποίησης, εξαγωγές 
προς συνολικές πωλήσεις και γεωγραφική διαφοροποίηση, φαίνεται να είναι 
σημαντικοί δείκτες της έντασης του lobbying, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αρνητική 
σχέση ανάμεσα στο μη-εγχώριο καθεστώς ιδιοκτησίας μιας εταιρίας και στην ένταση 
του lobbying. Οι γεωγραφικά διαφοροποιημένες εταιρίες και αυτές με υψηλό ποσοστό 
εξαγωγών είναι πιο πιθανό από ότι άλλες να είναι ενεργοί lobbyists. Παρόλα αυτά 
αυτές οι εταιρίες αφιερώνουν συγκριτικά λιγότερους πόρους για lobbying. Χαμηλά 
επίπεδα έντασης lobbying φαίνεται να δείχνουν ότι οι επιτυχημένοι εξαγωγείς δεν 
εξαρτώνται από το lobbying σαν ασπίδα προστασίας στην αβεβαιότητα της αγοράς. 
Σχετικά με την εθνικότητα της εταιρίας, οι ξένες εταιρίες είναι λιγότερο πιθανό από 
ότι οι εγχώριες να είναι πολιτικά ενεργές.  
 
 Η Hillman (2003), επίσης υποστηρίζει ότι ο βαθμός διεθνοποίησης μιας 
εταιρίας παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική συμπεριφορά των μεγάλων εταιριών. 
Όσο περισσότερο διαφοροποιημένη γεωγραφικά είναι μια εταιρία τόσο περισσότερο 
πιθανό είναι να ακολουθήσει μια πολιτική στρατηγική. Επιπλέον μεταβλητές, 
σύμφωνα με την Hillman, σε επίπεδο εταιρίας που συνδέονται με την πολιτική 
στρατηγική είναι η εμπειρία της εταιρίας ή η αξιοπιστία της. Εταιρίες που τους λείπει 
η τοπική αξιοπιστία θα  έχουν λιγότερες δυνατότητες να επηρεάσουν τις πολιτικές 
αποφάσεις. Η αξιοπιστία θεωρείται να είναι από  τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
του lobbying. Συμπληρώνει επίσης πως μια άλλη εταιρική μεταβλητή που συνδέεται 
με την πολιτική στρατηγική είναι το μέγεθος. Ο αριθμός των εργαζομένων σχετίζεται 
άμεσα με την ικανότητα της εταιρίας να αποκτά στήριξη ψηφοφόρων και δύναμη 
μέσα στην κυβέρνηση. 
 
 Εναλλακτικά, ο Holyoke (2003), εξετάζει την επίδραση της ύπαρξης και της 
δύναμης των ανταγωνιστών και συμμάχων ομάδων συμφερόντων στις αποφάσεις μιας 
ομάδας για το εάν θα εξασκήσει lobbying και με τί ένταση όταν υπάρχουν διαθέσιμοι 
πολλαπλοί χώροι εφαρμογής. Θέτει σε αμφισβήτηση το κυρίαρχο μοντέλο απόφασης 
για τους lobbyists που τονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των πόρων που μπορεί να 
προσφέρει ένας οργανισμός και της επιρροής που μπορούν να της προσφέρουν οι 
πολιτικοί, θεωρώντας ότι αν διαφορετικές ομάδες προσπαθούν να επηρεάσουν το ίδιο 
θέμα πολιτικής, τότε οι lobbyists πρέπει να ενδιαφέρονται για τις θέσεις που παίρνουν 
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οι άλλοι συνάδελφοι τους, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αντιμαχόμενες με τις δικές τους 
θέσεις.  
 
 Σύμφωνα με την έρευνα του  Holyoke (2003), σχετικά με την απόφαση 
εφαρμογής lobbying, η συμμετοχή σε συμμαχία αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής 
lobbying σε έναν χώρο. Φαίνεται ότι οι ομάδες είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν 
lobbying όταν άλλες με μεγαλύτερη επιρροή συμμετέχουν. Συγκεκριμένα, η 
συμμετοχή σε συμμαχία αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής lobbying κατά 43%. Η 
ύπαρξη ανταγωνισμού είτε μεμονωμένα είτε σε συμμαχία, επίσης αυξάνει τις 
πιθανότητες εφαρμογής lobbying σε έναν χώρο. Σίγουρα η ύπαρξη ανταγωνισμού 
υποδηλώνει τη σημαντικότητα του χώρου. Από την άλλη, η εφαρμογή τακτικών 
κινητοποίησης της λαϊκής βάσης από τον ανταγωνισμό αποτελεί έναν κάπως 
ανασταλτικό παράγοντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι κατά 18% λιγότερο 
πιθανό για μια άλλη ομάδα να εφαρμόσει lobbying. Οι ομάδες σε συμμαχία που 
αντιμετωπίζουν ένα θέμα σημαντικό για τα μέλη τους σε έναν χώρο, είναι κατά 23% 
πιο πιθανό να εφαρμόσουν έντονο lobbying χωρίς να περιμένουν να απολαύσουν τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών των δυνατότερων συμμάχων τους. 
 
 Παράγοντες που αντιπροσωπεύουν την ανταλλαγή πόρων και τη 
σημαντικότητα του θέματος, επίσης επηρεάζουν την απόφαση για lobbying σε έναν 
χώρο. Έχοντας πρόσβαση σε ένα χώρο κάνει περισσότερο πιθανό για μια ομάδα να 
εφαρμόσει lobbying σε αυτό τον χώρο. Είναι πιο πιθανό για μια ομάδα να εφαρμόσει 
lobbying όταν ένα θέμα σημαντικό για τα μέλη της βρίσκεται υπό συζήτηση στο 
χώρο. Ενώ οι πόροι μιας ομάδας έχουν ελάχιστη επίδραση στην απόφαση για 
lobbying, η συμμετοχή σε επιτροπές πολιτικής δράσης (χρηματικές συνεισφορές 
πολιτικών εκστρατειών) αυξάνουν την πιθανότητα εφαρμογής lobbying κατά 20%. 
 
 Η πρόσβαση σε νομοθέτες δεν επηρεάζει σημαντικά την ένταση του lobbying. 
Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή σε επιτροπές πολιτικής δράσης αυξάνει κατά 18% 
τη πιθανότητα μια ομάδα να εφαρμόσει έντονο lobbying. Σχετικά πάλι με την ένταση 
του lobbying, η ύπαρξη ανταγωνιστών μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερο lobbying. Ο 
δυνατός όμως ανταγωνισμός, όπως δηλώνεται με βάση τη πρόσβαση που έχει σε 
νομοθέτες στο χώρο δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα και αυξάνει τη πιθανότητα 
του επιφανειακού lobbying κατά 11%. Παρόλα αυτά, η χρήση τακτικών 
κινητοποίησης από τον ανταγωνισμό δεν μειώνει την ένταση του lobbying. 
 
 Αναφορικά με τις τεχνικές του lobbying, αυτές αναφέρονται στον τρόπο με τον 
οποίον εφαρμόζεται αυτό κάθε φορά. Πιο ειδικά, η βιβλιογραφία τόσο σε Αμερική 
όσο και σε Ευρώπη αναφέρεται σε συγκεκριμένες τεχνικές lobbying που είναι το 
άμεσο και το έμμεσο lobbying, η κινητοποίηση της λαϊκής μάζας, οι συμμαχίες, οι 
Επιτροπές Πολιτικής Δράσης. 
 
 Άμεσο Lobbying 
  Το άμεσο lobbying σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2003), αποτελεί 
μία από τις τρεις βασικές τεχνικές lobbying και χαρακτηρίζεται από την άμεση 
επικοινωνία μεταξύ του lobbyist και των κυβερνητικών εκπροσώπων. Ο Biedermann 
(2004), το ονομάζει και εσωτερικό lobbying το οποίο εστιάζει στους πολιτικούς που 
συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων όσο και στους συνεργάτες τους. Για τον  Grazino 
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(2001), το κύριο χαρακτηριστικό του άμεσου lobbying είναι ότι εφαρμόζεται μεταξύ 
επαγγελματιών όπως διοικητικούς υπαλλήλους και διευθυντές, μέλη του 
Κοινοβουλίου μέλη επιτροπών και βασίζεται στις άμεσες επαφές και την προσωπική 
πειθώ. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τεχνικές lobbying καθώς εμφανίζεται να 
είναι αυτή με τη συχνότερη χρήση ανάμεσα στις ομάδες συμφερόντων (Beyers 2004, 
Hojnacki, Kimball 1999).  
 

Στόχος του άμεσου lobbying σύμφωνα με τους Hojnacki και Kimball (1999), 
είναι να επηρεάσει το περιεχόμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας και αυτό κυρίως 
μέσω του συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών που παρέχει. Στη περίπτωση αυτή, 
μπορούν να επικοινωνηθούν μια σειρά από πληροφορίες όπως τεχνολογικές εξελίξεις, 
προτάσεις για την σύνταξη του νόμου που να προστατεύει τα συμφέροντα της ομάδας, 
πληροφορίες για την γνώμη των ψηφοφόρων για ένα θέμα, συζήτηση για θέματα και 
επιχειρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ψηφοφόρους, τα ΜΜΕ, και 
άλλους για να αυξήσουν την υποστήριξη στις θέσεις της ομάδας. Χωρίς αυτές τις 
πληροφορίες οι αποφασίζοντες δεν είναι σε θέση να πετύχουν τον κύριο στόχο τους, 
δηλαδή να πάρουν αποφάσεις (Koeppl, 2001). Η σημαντικότητα αυτής της 
λειτουργίας του lobbying που παρέχεται μέσω της άμεσης πληροφόρησης έχει 
διαπιστωθεί και με έρευνα του Koeppl (2001) στην Ε. Επιτροπή. Διαπιστώθηκε ότι 
συνεισφέρει στη νομοθετική διαδικασία και βοηθάει στην αποφυγή γραφειοκρατικών 
λαθών ή στην επεξεργασία των νόμων, συνεισφέρει επειδή οι αποφασίζοντες δεν 
έχουν πάντοτε την απαραίτητη τεχνογνωσία ή δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν αυτή 
την τεχνογνωσία και γενικά απολαμβάνει της αποδοχής των πολιτικών βασιζόμενη 
στη σχετικότητα κάθε φορά του θέματος. Πάντως θεωρήθηκε από τη πλειοψηφία του 
δείγματος ότι το lobbying προσπαθεί να εξασκήσει επιρροή. Εξειδικεύεται επίσης η 
χρήση του άμεσου lobbying σε ομάδες συμφερόντων που στόχο έχουν την 
υπεράσπιση της παρούσας νομοθεσίας και τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης 
στοχεύοντας σε φιλικά προσκείμενους πολιτικούς μέσω μόνο άμεσων επαφών, αλλά 
και σε ομάδες που δεν έχουν τοπική στήριξη ψηφοφόρων και άρα άλλες επιλογές 
lobbying όπως αυτή της κινητοποίησης (Hojnacki, Kimball 1999).  
    

Το άμεσο lobbying αναφέρεται επίσης στη βιβλιογραφία και σαν εσωτερικό 
(inside) lobbying (Biedermann 2004, Broscheid, Coen 2003, Binderkrantz 2005) 
δίνοντας έτσι και τον αντίστοιχο ορισμό και στις ομάδες συμφερόντων που το 
εξασκούν.  Το «Dictionary of British politics» (2004) τις διακρίνει ανάμεσα σε 
προνομιούχες ομάδες (insider) και περιφερειακές (outsider) ανάλογα  με το πόσο 
στενή είναι η σχέση τους με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Προνομιούχες είναι 
οι ομάδες που έχουν πρόσβαση στη πολιτική διαδικασία και θεωρείται ότι μπορούν να 
επιτύχουν συμβιβασμούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κάνοντας χρήση 
παραδοσιακών και χαμηλού προφίλ μέσων πολιτικής επιρροής, ενώ οι περιφερειακές 
ομάδες υιοθετούν περισσότερο τακτικές κινητοποίησης και διαμαρτυρίας. Θεωρείται 
όμως ότι και οι δύο κατηγορίες ομάδων είναι αποδεκτές από τους δημόσιους 
λειτουργούς. Στο ίδιο πνεύμα η Binderkrantz (2005) κάνει μια διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις ομάδες που απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων (insider groups) και στις ομάδες που προσπαθούν να πετύχουν 
επιρροή μέσω έμμεσων στρατηγικών πίεσης (outsider groups). Επίσης οι Broscheid 
και Coen (2003) κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε προνομιακές (insider) και 
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περιφερειακές (outsider) ομάδες συμφερόντων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που 
απολαμβάνουν στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.  

 
Φαίνεται ότι το άμεσο lobbying στοχεύει στην απόκτηση πρόσβασης στα 

θεσμικά όργανα μια και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να επηρεάσουν 
αποτελεσματικότερα και από μέσα της διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

 
 Η Binderkrantz (2005), αναφορικά με τις άμεσες στρατηγικές κάνει μία 
επιπλέον διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτές που απευθύνονται σε διοικητικούς 
υπαλλήλους (διοικητική) και αυτές που απευθύνονται σε πολιτικούς και πολιτικά 
κόμματα (κοινοβουλευτική). Η διοικητική στρατηγική περιλαμβάνει: επαφές με 
υπουργούς, επαφές με διοικητικούς υπαλλήλους, εμπλοκή με δημόσιες επιτροπές, 
ανταπόκριση σε αιτήματα για προτάσεις. Η κοινοβουλευτική στρατηγική 
περιλαμβάνει: επαφές με κοινοβουλευτικές επιτροπές, επαφές με τους κυβερνητικούς 
εκπροσώπους, επαφές με βουλευτές, επαφές με την επιτροπή των πολιτικών 
κομμάτων. Η ανάλυση της διοικητικής στρατηγικής δείχνει ότι οι ομάδες 
συμφερόντων με αρκετούς πολιτικούς υπαλλήλους και ομάδες που ελέγχουν 
σημαντικούς πόρους που αξιολογούνται θετικά από τους αποφασίζοντες, είναι πιο 
πιθανό να εμπλακούν σε μία διοικητική στρατηγική από ότι άλλες ομάδες. Επίσης ένα 
υψηλό επίπεδο επιρροής μελών δείχνει να έχει θετικό επίπτωση στην επιλογή της 
διοικητικής στρατηγικής. Αντιθέτως, ομάδες που ανταγωνίζονται για μέλη είναι 
λιγότερο πιθανό από ότι άλλες ομάδες να στοχεύουν τον διοικητικό μηχανισμό. 
Επίσης οι ομάδες που φιλοδοξούν να επηρεάσουν την πολιτική, τείνουν να 
προσεγγίζουν περισσότερο τους διοικητικούς υπαλλήλους. Η ανάλυση της 
κοινοβουλευτικής στρατηγικής δείχνει ότι ο αριθμός των υπαλλήλων που ασχολούνται 
με την πολιτική έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην επιλογή της κοινοβουλευτικής 
στρατηγικής. Επίσης ομάδες με ισχυρές φιλοδοξίες να επηρεάσουν την πολιτική και 
ομάδες που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα πολιτικών έχουν υψηλά επίπεδα 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. 
 

Ο Beyers (2004) αναφέρεται στη στρατηγική πρόσβασης, η οποία επιδιώκει 
πρόσβαση και είναι συνώνυμη με το άμεσο ή εσωτερικό lobbying. Η πρόσβαση 
ορίζεται εδώ ως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την πολιτική με τους 
δημόσιους υπαλλήλους μέσω τυπικών ή άτυπων καναλιών. Οι στρατηγικές 
πρόσβασης αφορούν χώρους όπου λαμβάνουν χώρα οι πολιτικές διαπραγματεύσεις. Ο 
χώρος των τεχνικών και συμβουλευτικών επιτροπών, τα γραφεία υπηρεσιών και κατά 
ένα μέρος οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι θολός ή κατά ένα μόνο μέρος ορατός 
στους ευρύ κοινό. Παρέχουν πληροφορίες άμεσα στους διαμορφωτές πολιτικής και 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την μεταφορά λειτουργικών και τεχνικών πληροφοριών. 
Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από τα λεγόμενα «ειδικά» συμφέροντα 
που υπερασπίζονται τα συμφέροντα μιας καλά χαρακτηρισμένης και συγκεντρωμένης 
ομάδας, τα οποία περιορίζονται στα επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
εμπορικά ενδιαφέροντα των μελών της. Θεωρείται ότι τα «ειδικά» συμφέροντα είναι 
γενικά καλά ενημερωμένα για τα προβλήματα πολιτικής που σχετίζονται  με τον 
τομέα τους και επομένως μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες με ανταλλαγή 
την πρόσβαση. Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες κατατάσσονται στις προνομιούχες 
ομάδες. Η επισήμανση όμως του Beyers είναι ότι η χρήση αυτής της στρατηγικής στα 
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πλαίσια της Ε.Ε.  εξαρτάται από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., καθώς το καθένα 
διαδραματίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία   

 
Η Hillman (2003), αναφέρεται στο lobbying με την έννοια των πολιτικών 

στρατηγικών. Μία από αυτές είναι και η στρατηγική πληροφόρησης που βασίζεται 
στην παροχή πληροφοριών κατευθείαν στους πολιτικά αποφασίζοντες, 
κατατάσσοντας έτσι στο άμεσο lobbying. Η έρευνα αφορούσε τους παράγοντες σε 
θεσμικό και εταιρικό επίπεδο που επηρεάζουν την επιλογή της πολιτικής στρατηγικής. 
Αναφορικά με την στρατηγική πληροφόρησης, η χρήση της είναι συχνότερη σε 
φιλελεύθερα κράτη. Ο αριθμός των εργαζομένων σχετίζεται θετικά με την στρατηγική 
πληροφόρησης, θεωρώντας ότι οι μεγάλες εταιρίες είναι πιο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν παροχή πληροφοριών. Επίσης οι στρατηγικές πληροφόρησης 
σχετίζονται θετικά με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους πολιτικούς, κάνοντας 
πιο πιθανό για τις εταιρίες να συνδυάσουν αυτές τις δύο στρατηγικές. Αντίθετα η 
χρήση της στρατηγικής πληροφόρησης σχετίζεται αρνητικά με την στρατηγική 
διαμόρφωσης ψηφοφόρων λόγω της διαφοράς στην αντίληψη για κάθε στρατηγική. Η 
πρώτη σχετίζεται με μια ατομικιστική δράση ενώ η δεύτερη με μια συλλογική δράση. 

 
 
Έμμεσο Lobbying 
 Το έμμεσο ή εξωτερικό lobbying, σύμφωνα με το Biedermann (2004), στοχεύει 
στο περιβάλλον των πολιτικών που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή σε 
σχετικούς καθοδηγητές γνώμης από τον επιστημονικό, τα μέσα ενημέρωσης ή άλλο 
χώρο. Αναφέρει ότι συχνά περιλαμβάνεται κάτω από την έννοια Public Affairs 
(δημόσια θέματα). Σε αντίθεση με το κλασσικό άμεσο lobbying, το PA εξασκείται από 
ανεξάρτητα γραφεία, που εργάζονται για διάφορους εντολείς που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικά και μερικές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα. Αυτό ονομάζεται και 
contract-lobbying. Για μία επιχείρηση ή οργανισμό μπορεί να είναι οικονομικά πιο 
συμφέρον να δώσει την εκπροσώπευση των συμφερόντων της σε ένα γραφείο PA, 
καθώς μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα κόστους και εξειδίκευσης που 
προσφέρει. Μία υποκατηγορία του εξωτερικού lobbying είναι το lobbying λαϊκής 
βάσης (grassroots lobbying), όπου εδώ γίνεται προσπάθεια κινητοποίησης της λαϊκής 
μάζας ώστε να επηρεαστούν οι πολιτικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τους Hojnacki και 
Kimball (1999), η χρήση της τακτικής της κινητοποίησης είναι σπάνια και 
χρησιμοποιείται πιο πιθανόν όταν ομάδες που αντιτείθονται στη παρούσα νομοθεσία 
έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν τα μέλη τους στη γεωγραφική περιοχή του 
νομοθέτη. 
 
 Σύμφωνα με τον Grazino (2001), το lobbying λαϊκής βάσης αφορά την 
προσπάθεια επιρροής της νομοθεσίας μέσω της λαϊκής μάζας ή μέρος αυτής. Ο νόμος 
των ΗΠΑ περί lobbying του 1996, υπαγορεύει ότι μια δραστηριότητα προκειμένου να 
χαρακτηριστεί σαν κινητοποίηση λαϊκής μάζας, καθώς και τα κόστη που τη 
συνοδεύουν πρέπει: 
α) να αναφέρεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, τόσο σε νόμους που έχουν εγκριθεί 
όσο και σε συγκεκριμένες προτάσεις νόμων που ο οργανισμός θέλει να τοποθετηθεί. 
β) να αντικατοπτρίζει μια άποψη γι’ αυτή τη νομοθεσία και, 
γ) να περιέχει μια έκκληση για δράση. 
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 Αυτού του είδους η κινητοποίηση διαφέρει από την πολιτική συμμετοχή. Εδώ 
έχουμε ένα «κατασκευασμένο» κοινό που ποικίλει από την μία εκστρατεία στην άλλη, 
και η τυπική του μορφή είναι ένα γράμμα ή μία προσωπική επίσκεψη σε μέλη του 
Κοινοβουλίου, ενώ όπως όλες οι μορφές του lobbying, εστιάζει σε συγκεκριμένα 
θέματα. Όλο και περισσότερες εταιρίες, ενώσεις και κινήσεις πολιτών που είναι 
δυνατές χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο βοηθούμενοι από την αυξημένη χρήση των 
Η/Υ και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ομάδες που επιδιώκουν την αλλαγή πολιτικής, 
επιλέγουν συχνά την κινητοποίηση σαν συμπλήρωμα στις πληροφορίες που 
μεταφέρουν άμεσα 
 
 Σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στη κινητοποίηση της δικής τους 
πελατείας (υπάλληλοι, προμηθευτές, πελάτες κ.α.). Το πρώτο βήμα είναι το λεγόμενο 
«πρόγραμμα νομοθετικής δράσης». Είναι δουλεία της διεύθυνσης να το κάνει 
προτεραιότητα για το προσωπικό. Παράλληλα με τον εντοπισμό της νομοθεσίας που 
αφορά την εταιρία, γίνεται μια μελέτη για όλους τους τομείς της κοινωνίας που 
επηρεάζει ο νέος κανονισμός. Το δεύτερο βήμα είναι η ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού ώστε να πάρει δράση με την μορφή τηλεφωνημάτων ή επισκέψεων σε 
μέλη του Κοινοβουλίου. Το τρίτο βήμα είναι το πλάνο επικοινωνίας με άρθρα, 
διαφημίσεις, συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα, συνεντεύξεις τύπου κ.α.. οι 
οργανωμένες εκστρατείες κινητοποίησης πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ιδίως όταν 
κινητοποιούν χιλιάδες ανθρώπους. Το πρόβλημα δεν είναι η αυθεντικότητα του 
μηνύματος, που σίγουρα έχει βαρύτητα, αλλά η ικανότητα κάποιου να μπορεί να 
κινητοποιήσει σε σύγκριση με κάποιους άλλους. 
 
 Ο Lord (2000), υποστηρίζει ότι ο πολιτικός ακτιβισμός ενημερωμένων και 
ενεργών ψηφοφόρων παίζει σημαντικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Αυτή η επιχειρηματολογία είναι η βασική λογική πίσω από τη 
προσπάθεια δημιουργίας ενεργών ψηφοφόρων σαν μέσο επιχειρηματικής πολιτικής 
επιρροής. Μέσω της εκπαίδευσης, επίβλεψης και οργάνωσης των άμεσα 
ενδιαφερόντων μιας επιχείρησης σε μία πολιτική δράση, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
έχουν πιο άμεση επίδραση στο ενδιαφέρον των νομοθετών να εξυπηρετήσουν τους 
πολιτικά ενεργούς ψηφοφόρους τους. Παράλληλα όμως ο Lord μέσα στο αμερικανικό 
πλαίσιο, εντόπισε συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε ο επηρεασμός των πολιτικά 
ενεργών ψηφοφόρων να είναι αποτελεσματικότερος. Συνολικά τα αποτελέσματα του 
έδείξαν ότι οι νομοθέτες μπορεί να ανταποκριθούνε στη προσπάθεια δημιουργίας 
επιχειρηματικών ψηφοφόρων με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το στάδιο που 
βρίσκεται η νομοθετική διαδικασία, το νομοθετικό σώμα, τη κομματική προσήλωση, 
και ανάλογα με τον τύπο επανατροφοδότησης και τον τύπο των μετόχων που 
εμπλέκονται.  
  
 Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειες δημιουργίας επιχειρηματικών ψηφοφόρων 
είναι πιο αποτελεσματικές στο να επηρεάσουν την απόφαση του νομοθέτη για το αν 
θα εγκρίνει ή θα απορρίψει μία προτεινόμενη νομοθεσία παρά στο να επηρεάσουν το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας. Το ίδιο υποστηρίζουν και 
οι Hojnacki και Kimball (1999),  λέγοντας ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω 
της κινητοποίησης της λαϊκής βάσης είναι πιο γενικές, και απλά δίνουν πληροφορίες 
στους νομοθέτες για τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Δεύτερον, αυτές οι 
δραστηριότητες είναι πιο αποτελεσματικές στη Βουλή παρά στη Γερουσία για τον 
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λόγο ότι οι συχνές εκλογές στη Βουλή κάνουν πιο εύκολο το έργο για τους 
ψηφοφόρους να αποκαλύψουν και να τιμωρήσουν. Τρίτον, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα εντοπίστηκε απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους παρά στους 
Δημοκρατικούς. Οι δημοκρατικοί χαρακτηρίζονται σαν περισσότερο προσκείμενοι σε 
συμφέροντα εργατικών συνδικάτων, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προσελκύουν σχετικά 
περισσότερη υποστήριξη από επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέταρτον, μορφές 
επανατροφοδότησης από ψηφοφόρους που απαιτούν περισσότερη προσπάθεια είναι 
πιο αποτελεσματικές για την επιρροή της νομοθετικής απόφασης. Οι υπογραφές ή η 
ταχυδρόμηση μαζικά παραγόμενων επιστολών για παράδειγμα δεν απαιτούν συνήθως 
μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά των ψηφοφόρων. Αντιθέτως, ιδιόχειρα γράμματα, 
προσωπικά τηλεφωνήματα απαιτούν σχετικά μεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο. 
Πέμπτον, η επανατροφοδότηση από εργαζόμενους είναι πιο αποτελεσματική για την 
επιρροή των νομοθετικών αποφάσεων παρά από άλλους που έχουν σχέση με μια 
επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από μία 
νομοθεσία καθώς δεν είναι εύκολο να μειώσουν το ρίσκο της αλλαγής μιας πολιτικής 
και δεν μπορούν αμέσως να αλλάξουν την εργασία τους ή τις συνθήκες της παρούσας 
εργασίας τους.  
 

Η Hillman (2003), σε μία από τις τρεις κατηγοριοποιήσεις των πολιτικών 
στρατηγικών αναφέρεται στη στρατηγική διαμόρφωσης ψηφοφόρων. Σύμφωνα με την 
Hillman, η στρατηγική αυτή στοχεύει έμμεσα στους πολιτικά αποφασίζοντες  με μέσα 
όπως πολιτική διαφήμιση, προγράμματα οικονομικής και πολιτικής εκπαίδευσης, 
κινητοποίηση λαϊκής βάσης, ημερίδες τύπου σε θέματα πολιτικής. Για την Hillman, ο 
αριθμός των εργαζομένων σχετίζεται θετικά με την στρατηγική διαμόρφωσης 
ψηφοφόρων, δεδομένου ότι σχετίζεται με τακτικές κινητοποίησης εργαζομένων για 
πολιτική δράση. 

 
O Beyers (2004), αναφέρεται στο έμμεσο lobbying με την έννοια της 

στρατηγικής της φωνής που σχετίζεται με τις δημόσιες πολιτικές στρατηγικές όπως 
Μ.Μ.Ε. και διαδηλώσεις. Οι στρατηγικές φωνής σχετίζονται με δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα σε διάφορες σφαίρες της δημόσιας ζωής όπου η επικοινωνία μεταξύ 
κοινωνία, πολιτικών, νομοθετών και πολιτών είναι ορατή στο ευρύ κοινό και η 
μεταφορά πληροφοριών στους διαμορφωτές πολιτικής γίνεται έμμεσα. Επιπλέον 
διαχωρίζει τις στρατηγικές φωνής σε πολιτικές πληροφόρησης και πολιτικές 
διαμαρτυρίας. Οι πολιτικές πληροφόρησης είναι η δημόσια παρουσίαση πληροφοριών 
σε στρατηγικά σημεία αποφάσεων. Για παράδειγμα, η οργάνωση ημερίδας τύπου από 
την Greenpeace, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά το θέμα των γεννητικά 
τροποποιημένων οργανισμών. Επίσης  διάδοση των γνωμών μέσω φυλλαδίων, 
συμμετοχή σε συζητήσεις στον τύπο, συμμετοχή προσωπικοτήτων στη δημόσια 
καμπάνια. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να φτάσουν το ευρύ κοινό αλλά δεν 
στοχεύουν πάντα σε αυτό. Στοχεύουν κυρίως σε διαμορφωτές πολιτικών και 
εξειδικευμένα όργανα που βρίσκονται εκτός της αρένας πολιτικών αποφάσεων. Οι 
πολιτικές διαμαρτυρίας στοχεύουν στο να προκαλέσουν την προσοχή και να 
εξαπλώσουν την αντίδραση. Αυτές οι πολιτικές όχι μόνο πληροφορούν τους 
πολιτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους για την ύπαρξη υποστήριξής ή αντίθεσης, αλλά 
στοχεύουν να αφήσουν μια έντονη εντύπωση σε αυτούς με οργάνωση διαδηλώσεων 
και εκδηλώσεων στο δρόμο. 
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 Ο Beyers (2004),  σε έρευνα του στα πλαίσια της Ε.Ε. έδειξε ότι η χρήση 
στρατηγικών φωνής δεν αποτελούσαν αποκλειστικά την εναλλακτική στρατηγική για 
περιθωριακά ή γενικά συμφέροντα, όπως ομάδες καταναλωτών, που δεν έχουν την 
δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης. Αντίθετα, οι στρατηγικές φωνής και ιδίως των 
πολιτικών πληροφόρησης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πρόσβασης, τόσο από 
τα γενικά όσο και από τα ειδικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο βαθμός χρήσης τους 
όμως ποικίλει ανάλογα με το θεσμικό όργανο. Η χρήση τους βρέθηκε να είναι 
μειωμένη απέναντι στην Ε. Επιτροπή, ενώ όταν επιχειρείται προσέγγιση του Ε. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η χρήση τους είναι εντονότερη και συνδυάζεται με 
στρατηγικές πρόσβασης. Από την άλλη η χρήση των πολιτικών διαμαρτυρίας ήταν 
ελάχιστη και κυρίως μεταξύ των γενικών συμφερόντων. 
 
 Σύμφωνα με την Binderkrantz (2005), οι έμμεσες στρατηγικές 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο καθώς οι ομάδες συμφερόντων λειτουργούν 
μέσα σε ένα αυξανόμενα περίπλοκο περιβάλλον, και .παρόλο που οι άμεσες 
στρατηγικές θεωρούνται πιο αποτελεσματικές, οι έμμεσες στρατηγικές φαίνονται να 
αυξάνουν όχι μόνο σε χρήση αλλά και σε αποτελεσματικότητα. Πιστεύει πως οι 
έμμεσες στρατηγικές δεν θεωρούνται σαν μία τελευταία εναλλακτική όσων δεν έχουν 
πρόσβαση στην πολιτική, αλλά σαν μία συνειδητή επιλογή των ομάδων που 
χρειάζονται να προβάλουν υψηλά επίπεδα δραστηριότητας στα μέλη τους και στα 
πιθανά μέλη επίσης. 
 
 Η Binderkrantz έχει κατηγοριοποιήσει τις έμμεσες στρατηγικές σε αυτές που 
απευθύνονται στο κοινό μέσω των ΜΜΕ και σε αυτές της κινητοποίησης των μελών 
τους και των πολιτών. Η ΜΜΕ στρατηγική περιλαμβάνει επαφές με δημοσιογράφους, 
γράμματα σε εκδότες, δελτία τύπου και συνελεύσεις τύπου, παρουσίαση αναλύσεων 
και ερευνών. Η στρατηγική κινητοποίησης περιλαμβάνει oοργάνωση δημόσιων 
συνελεύσεων και συναντήσεων, οργάνωση επιστολών, οργάνωση απεργιών και 
διαδηλώσεων. Ομάδες κοινωφελούς σκοπού και ομάδες που βιώνουν έντονο 
ανταγωνισμό για προσέλκυση μελών εμπλέκονται περισσότερο με δραστηριότητες 
ΜΜΕ από ότι άλλες ομάδες. Από την άλλη μεριά ομάδες όπως εργατικά συνδικάτα, 
επιχειρηματικές ομάδες και κυβερνητικοί οργανισμοί είναι λιγότερο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την στρατηγική. Επίσης η φιλοδοξία να επηρεάσουν την 
πολιτική και η εμπλοκή σε πολλές περιοχές πολιτικής έχουν θετική επίπτωση στην 
επιλογή αυτής της στρατηγικής. Ομάδες που εμπλέκονται σε θέματα υψηλής 
πολιτικής είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν αυτή την στρατηγική από ότι άλλες 
ομάδες. Αναφορικά με την στρατηγική κινητοποίησης, επίσης ομάδες κοινωφελούς 
σκοπού και ομάδες που βιώνουν έντονο ανταγωνισμό για προσέλκυση μελών έχουν 
θετικό αποτέλεσμα για το επίπεδο των δραστηριοτήτων κινητοποίησης. Επίσης η 
εμπλοκή σε θέματα υψηλής πολιτικής κάνει πιο πιθανό για μία ομάδα να έχει υψηλά 
επίπεδα δραστηριοτήτων κινητοποίησης, όπως και η φιλοδοξία να επηρεάσουν την 
πολιτική. Γενικά, ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπλέκονται με την πολιτική 
επηρεάζει όλες τις στρατηγικές αλλά πολύ περισσότερο αυτή της κινητοποίησης. Η 
ενεργή συμμετοχή των μελών είναι από τους σημαντικότερους πόρους για αυτή την 
στρατηγική. 
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Συμμαχίες. 
 
 Οι συμμαχίες έχουν γίνει μια στρατηγική αρχή για το lobbying. Αποτελούν 
έναν άλλο τύπο συλλογικού επιχειρηματικού lobbying εκτός αυτού των 
συνεταιρισμών. Ονομάζονται και συμμαχίες σκοπού διότι είναι  βασισμένες πάνω σε 
έναν σκοπό. Σύμφωνα με τον Grazino (2001), η πολιτική της πίεσης είναι μια πολιτική 
της δύναμης, όπου σε κάθε περίπτωση τα μεγέθη μετράνε. Εκτός από την ποσοτική 
άποψη υπάρχει και η πολιτική άποψη, όπου η νομιμότητα και η αποδοχή κάποιων 
συμμαχιών αυξάνει το πολιτικό τους βάρος, όπως το Business Roundtable που 
αποτελείται από τις 200 μεγαλύτερες αμερικάνικες επιχειρήσεις. Η δύναμη του 
οφείλεται κυρίως στην εικόνα του παρά στα νούμερα. 
 
 Κατά τον Pijnenburg (1998), οι συμμαχίες σκοπού υπάρχουν για το 
συγκεκριμένο σκοπό εργασίας πάνω σε ένα μεμονωμένο θέμα και διαλύονται όταν 
βρεθεί κάποια λύση ή όταν οι σύμμαχοι νοιώθουν ότι δεν αξίζει άλλο πια η 
προσπάθεια. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των συμμαχιών σκοπού είναι η ελάχιστη ή 
σχεδόν καθόλου τυποποίηση των σχέσεων, η περιορισμένη διάρκεια, η ουσιαστική 
αυτονομία των μελών της και το γεγονός ότι αφορά ένα μεμονωμένο θέμα. Στα 
πλαίσια της Ε.Ε., ο  Pijnenburg (1998), υποστηρίζει ότι ο λόγος που δημιουργούνται 
οι συμμαχίες σκοπού οφείλεται κατά βάση στις αδυναμίες των συνεταιρισμών για 
αποτελεσματική εκπροσώπευση, αλλά και στα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον 
ίδιο τον συνεταιρισμό. 
 

Η μελέτη του ιδίου έδειξε ορισμένες συνθήκες για τη σύναψη συμμαχιών 
σκοπού όπως τον εσωτερικό διαχωρισμό των ευρωπαϊκών ενώσεων σε στρατόπεδα με 
αντικρουόμενα συμφέροντα, τη συμμετοχή μεγάλων και ειδικά πανευρωπαϊκών 
εταιριών, το μικρό αριθμό μελών στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, τη μικρή διάρκεια 
ζωής της συμμαχίας και τη διακύβευση βασικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχή μεγάλων μη-ευρωπαίων πρωταγωνιστών στο 
ευρωπαϊκό lobbying. Πολλές ιαπωνικές κυρίως εταιρίες είχαν αποκλειστεί από 
διάφορα φόρουμ στο τομέα της πληροφορικής με αποτέλεσμα η φωνή τους να έχει 
μικρή βαρύτητα στους κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Για πολλές από αυτές τις 
εταιρίες οι στρατηγικές συμμαχίες σκοπού με ευρωπαίους εταίρους τους επέτρεψαν να 
αυξήσουν τη φωνή τους στην ευρωπαϊκή πολιτική.   
 
 
Επιτροπές Πολιτικής Δράσης. 
 
 Σύμφωνα με το American Political Dictionary (2002), οι Επιτροπές Πολιτικής 
Δράσης (Political Action Committees) αποτελούν ανεξάρτητες επιτροπές εθελοντικού 
χαρακτήρα, οι οποίες συμβάλουν στη προσπάθεια άντλησης χρηματικών πόρων για 
την υποστήριξη συγκεκριμένου πολιτικού υποψηφίου περισσότερο παρά για το 
πολιτικό κόμμα γενικά. Οργανώνονται κύρια από επιχειρήσεις, συνδικάτα, εμπορικές 
ενώσεις, επαγγελματικές ομάδες ή ομάδες σκοπού. Αποτελούν ένα μοναδικό 
αμερικάνικο φαινόμενο και δημιουργήθηκαν με σκοπό να αντικαταστήσουν τις 
μεγάλες ιδιωτικές χορηγίες αλλά και τη διαφθορά που επικρατούσε. Από το 1974 
υπάρχει μια προσπάθεια από το κράτος ρύθμισης αυτού του μηχανισμού, βάζοντας 
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τόσο όρια χρηματοδότησης όσο και όρια δαπανών όπως και για τον σκοπό 
χρηματοδότησης. 
 
 Κατά τους Ansolabehere, Snyder και Tripathi (2002), βρέθηκε μια ισχυρή 
σχέση ανάμεσα στις συνεισφορές και στο lobbying. Oι χρηματικές συνεισφορές 
πολιτικών εκστρατειών, μέσω των Επιτροπών Πολιτικής Δράσης, χρησιμοποιούνται 
για να επιτευχθεί πρόσβαση στους νομοθέτες. Μάλιστα, η μερίδα του λέοντος 
πηγαίνει σε αυτούς που ήδη είναι εκλεγμένοι. Υποστηρίζουν ότι η στρατηγική των 
συνεισφορών εξαρτάται από το βαθμό που η επιχείρηση δίνει έμφαση στο lobbying. 
Óσο περισσότερο μια επιχείρηση δίνει έμφαση στο lobbying τόσο περισσότερο θα 
συνεισφέρει σε άτομα που βρίσκονται σε θέσης εξουσίας. Ομάδες που δίνουν 
λιγότερη έμφαση στο lobbying επηρεάζονται περισσότερο ιδεολογικά και κομματικά 
στις συνεισφορές τους, σε αντίθεση με τις ομάδες που δίνουν έμφαση στο lobbying οι 
οποίες συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο ιδεολογικό πρίσμα και ανεξαρτήτως κόμματος. 
 
  Η σχέση lobbying και συνεισφορών φαίνεται και από τις δαπάνες που έγιναν το 
1997 και 1998 από εγγεγραμμένους lobbyists σύμφωνα με τον αμερικάνικο νόμο περί 
διαφάνειας του lobbying του 1996. Οι ομάδες συμφερόντων δαπάνησαν 2,8 
δισεκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές δραστηριότητες στη διάρκεια του 1997 και 
1998. Οι δαπάνες για lobbying αποτέλεσαν το 92% όλων των δαπανών. Επίσης 
ομάδες που έκαναν δαπάνες και σε lobbying και σε συνεισφορές αριθμούσαν για το 
70% όλων των δαπανών. Αριθμητικά, 4.915 ομάδες από τις 6.124 ομάδες του 
δείγματος (80%) επικεντρώθηκαν σε μία από τις δραστηριότητες (lobbying ή 
συνεισφορές). Παρόλα αυτά, αυτές οι ομάδες αποτελούσαν μόνο το 30% των 
συνολικών δαπανών. Έτσι βάση μεγεθών, οι ομάδες που είχαν ταυτόχρονα lobbying 
και συνεισφορές αριθμούσαν για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των πόρων που 
αφιερώνονταν σε πολιτικές δράσεις στην Ουάσινγκτον.   
  
 Σύμφωνα με τους Ansolabehere, Snyder και Tripathi (2002), υπάρχει επίσης 
διαφορετική σχέση ανάμεσα δαπανών lobbying και συνεισφορών για διαφορετικούς 
τύπους οργανισμών, όπως επιχειρήσεις, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, 
ιδεολογικές ομάδες και εργατικά συνδικάτα. Συνολικά συμπεραίνεται ότι υπάρχει 
πολύ δυνατή σχέση μεταξύ συνεισφορών και lobbying ακόμα και για ομάδες 
οργανισμών όπως τα συνδικάτα, που δίνουν λιγότερη έμφαση στο lobbying.  
 
 Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις που έχουν ταυτόχρονα lobbying και 
συνεισφορές δαπανούν περίπου δύο δολάρια παραπάνω σε lobbying για κάθε επιπλέον 
δολάριο που δαπανούν για συνεισφορές και η συσχέτιση μεταξύ lobbying και 
συνεισφορών είναι πολύ υψηλή. Οι εμπορικές ενώσεις και οι ιδεολογικές ομάδες 
δαπανούν ένα δολάριο παραπάνω για lobbying για κάθε επιπλέον δολάριο που 
δαπανούν για συνεισφορές. 
 
 Επίσης οι επιχειρήσεις αριθμούν για το 56% όλων των δαπανών lobbying και 
το 40% όλων των δαπανών συνεισφορών. Αντιθέτως, τα εργατικά συνδικάτα 
αριθμούν για το 2% μόνο των δαπανών lobbying και το 23% των δαπανών 
συνεισφορών.  Το ποσό για τις εμπορικές ενώσεις και τις ιδεολογικές ομάδες  είναι 
περίπου στη μέση. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις και τα εργατικά 
συνδικάτα επιδιώκουν διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές μέσω των συνεισφορών 
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τους. Για τα συνδικάτα, οι συνεισφορές φαίνεται να είναι λιγότερο 
προσανατολισμένες στη πρόσβαση. Συνολικά οι επιχειρήσεις δείχνουν μοτίβα που 
είναι πιο συμβατά με τη στρατηγική πρόσβασης. Οι ιδεολογικές ομάδες και τα 
εργατικά συνδικάτα δείχνουν έναν πιο εκλογικό προσανατολισμό. Οι εμπορικές και 
επαγγελματικές ενώσεις δείχνουν να είναι μία μικτή ομάδα.  
 
Παραπλανητικές τεχνικές Lobbying 
 
 Έχει θεωρηθεί ότι το lobbying αφορά τη μεταφορά ευαίσθητων και 
ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Σε πολλές 
περιπτώσεις όμως οι εταιρίες δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες 
αξιόπιστα. Ενώ μία εταιρία μπορεί να μην είναι αξιόπιστος πομπός πληροφοριών, 
μπορεί παρόλα αυτά να επηρεάσει τη συμπεριφορά του lobbying άλλων ομάδων 
ενδιαφερόντων μέσω διαφόρων στρατηγικών. Οι Lyon και Maxwell (2004), έχουν 
μελετήσει τρεις επιχειρηματικές στρατηγικές που σχεδιάστηκαν για να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά lobbying άλλων ομάδων ενδιαφερόντων. 
 
 Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανόν η εταιρία να γνωρίζει ήδη τη κατάσταση 
του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αν αυτή εξαρτάται από τη τεχνολογία της εταιρίας ή τις 
διαδικασίες της. Για παράδειγμα η κατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να είναι το 
επίπεδο επικινδυνότητας που συνδέεται με τη λειτουργία ενός εργοστασίου και 
εξαρτάται από τις εταιρικές αποφάσεις αναφορικά με τη τεχνολογία και τις 
λειτουργίες. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Astroturf lobbying, 
ένας ορισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τεχνητά δημιουργημένες 
κινητοποιήσεις της λαϊκής μάζας από εταιρίες δημοσίων σχέσεων, από μία εταιρία η 
οποία υποστηρίζει κρυφά τις ενέργειες lobbying άλλων ομάδων ενδιαφερόντων με 
παρόμοιες προτιμήσεις για τη κατάσταση του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα αυτή η 
ομάδα μπορεί να είναι τοπικές εμπορικές ενώσεις που θα ωφεληθούν εάν η εταιρία 
χτίσει το εργοστάσιο στη περιοχή τους. Αυτή η στρατηγική είναι μια μορφή 
δαπανηρής παραποίησης του περιβάλλοντος. Ο νομοθέτης έχει το κίνητρο να ελέγξει 
τις σχέσεις ανάμεσα στην εταιρία και στις ομάδες ενδιαφερόντων για να δει εάν 
εφαρμόζεται το Astroturf lobbying. Εάν υπήρχε νόμος που να υποχρέωνε την 
αναφορά δαπανών για Astroturf lobbying  τότε αυτή η στρατηγική θα γίνονταν 
αναποτελεσματική. 
 
 Οι επόμενες στρατηγικές διαφέρουν από το Astroturf lobbying για το γεγονός 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η εταιρία δεν γνωρίζει τη πραγματική 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πιθανό ιδιαίτερα σε καταστάσεις 
πραγματικής επιστημονικής αβεβαιότητας, όπως συμβαίνει με τις μελλοντικές 
επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτές οι στρατηγικές αποτρέπουν τις 
ειδικά ενδιαφερόμενες ομάδες ενδιαφερόντων να ενημερώσουν τους νομοθέτες για τη 
πραγματική κατάσταση του περιβάλλοντος αφού πρώτα μάθουν ποια είναι.  
 
 Το «στενό αγκάλιασμα» αποτρέπει την ειδική ομάδα ενδιαφέροντος να στείλει 
με ένταση το μήνυμα και τις απόψεις του στους νομοθέτες. Από τη στιγμή που τα 
κόστη της εταιρίας αυξάνονται και ακολουθούν τη σοβαρότητα της πολιτικής, η 
εταιρία επωφελείται αν ο νομοθέτης εφαρμόσει μια πολιτική βασισμένη σε 
αναμενόμενη ή μέση κοινωνική ζημιά. Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι πιο 
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οικονομική εάν πληρώσουν την ομάδα ενδιαφέροντος να μην κάνει ποτέ lobbying. 
Μπορεί όμως και να πληρώσει για να κάνει lobbying, πράγμα που υπονομεύει την 
ικανότητα της ομάδας να μεταφέρει πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να περίμενε ότι η 
ομάδα θα ήταν απρόθυμη να δεχτεί την πληρωμή ή οποία θα μείωνε την αξιοπιστία 
των δηλώσεων της. Παρόλα αυτά, εάν το lobbying είναι αρκετά δαπανηρό τότε η 
ομάδα έχει κίνητρο να αποδεχτεί τον εναγκαλισμό της εταιρίας. 
  
 Η τρίτη στρατηγική είναι η αυτορύθμιση, δηλαδή εθελοντικές πράξεις μείωσης 
της κοινωνικής ζημίας. Τέτοιες πράξεις μπορούν να αλλάξουν τα κίνητρα lobbying 
των ομάδων ενδιαφερόντων και να τις κάνουν μη αποτελεσματικές στη πληροφόρηση 
τους, πράγμα το οποίο είναι επικερδές για την εταιρία όσο και το «στενό 
αγκάλιασμα». Σε περίπτωση πολλαπλών ομάδων ενδιαφερόντων, η στρατηγική της 
αυτορύθμισης είναι η πιο ελκυστική, μια και μία επένδυση σε αυτορύθμιση μπορεί να 
αδρανοποιήσει όλες τις ομάδες ταυτόχρονα, ενώ το κόστος μίας στρατηγικής 
βασισμένης σε επιχορηγήσεις αυξάνεται γραμμικά με τον αριθμό των ομάδων. 
 
Lobbying και προστατευτισμός 
 

 Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι και η σχέση του lobbying  με τον προστατευτισμό 
στο εμπόριο καθώς η χρήση του στοχεύει στην αποφυγή μιας δαπανηρής 
προσαρμογής ή επένδυσης αλλά και στη διατήρηση  της προνομιακής θέσης μιας 
επιχείρησης τόσο σε μια φθίνουσα όσο και σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. 

 
 Οι Brainard και Verdier (1994), αναφέρθηκαν πρώτοι στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ προσαρμογή της βιομηχανίας, lobbying και προστατευτισμού, θεωρώντας ότι 
σε περίοδο εμπορικού σοκ, οι ιδιοκτήτες συγκεκριμένων βιομηχανικών κεφαλαίων 
μπορούν να αντεπεξέλθουν αναλαμβάνοντας μια προσαρμογή υψηλού κόστους ή 
εναλλακτικά μπορούν να κάνουν lobbying για προστασία του εμπορίου και έτσι να 
αποφύγουν την ανάγκη για προσαρμογή. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο αντικατοπτρίζει 
το σχετικό κέρδος της προσαρμογής απέναντι στο κέρδος του lobbying. Το επίπεδο 
του προστατευτισμού θα εξαρτηθεί από την ένταση του lobbying και στην αξία που 
του προσδίδουν οι πολιτικοί αναφορικά με το κοινωφελές κόστος της προσαρμογής 
και που στη συνέχεια θα επηρεάσει την απόφαση προσαρμογής των εταιριών. 

 
 Για τους Brainard και Verdier η διαδικασία lobbying θεωρείται σαν ένα 
παιχνίδι συνεισφορών, όπου η βιομηχανία μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο των 
δασμών προσφέροντας διάφορες εισφορές στους σχετικούς πολιτικούς. Θεωρείται ότι 
η βιομηχανία δεν προσφέρει όταν δεν υπάρχει προστατευτισμός. Ο πολιτικός 
αξιολογεί και το κοινωνικό όφελος και τις εισφορές του lobbying. Το κοινωνικό 
όφελος είναι το σύνολο των ωφελειών των καταναλωτών, των κερδών της 
βιομηχανίας και των εσόδων από τους δασμούς. Δεδομένου ότι η συμμετοχή στο 
lobbying ενέχει κάθε φορά σταθερά κόστη όπως και μεταβλητά κόστη εισφορών, η 
βιομηχανία θα κάνει lobbying μόνο εάν τα αποτελέσματα του lobbying αποσβένουν 
τα σταθερά κόστη.  
 

Από την μεριά του ο Damania (2003), εξέτασε τη σχέση μεταξύ επενδύσεων, 
lobbying και προστατευτισμού προσπαθώντας να εξηγήσει την επιτυχία των 
«ξεπερασμένων» και μη ανταγωνιστικών κλάδων βιομηχανίας στο lobbying, με 
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αποτέλεσμα να αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις όπως είναι η μείωση του 
προστατευτισμού. Φαίνεται ότι το επίπεδο της προστασίας που λαμβάνει μια τοπική 
εταιρία επηρεάζεται από τις προηγούμενες επενδυτικές της αποφάσεις. Έχοντας 
επενδύσει σε παλαιότερες και σχετικά ακριβότερες παραγωγικές διαδικασίες, μια 
εταιρία μπορεί να γείρει το πολιτικό παιχνίδι προς όφελος της. Η ανάλυση του 
βασίζεται σε ένα τοπικό ολιγοπώλιο το οποίο ανταγωνίζεται ξένους παραγωγούς, με 
τις τοπικές εταιρίες να προστατεύονται από δασμούς και επομένως να έχουν ένα 
κίνητρο να πιέσουν για περισσότερη προστασία. 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης του Damania βασίζεται σε παρόμοιο με 
αυτό των Brainard και Verdier (1994), με τη κυβέρνηση να ενδιαφέρεται και για το 
κοινωνικό αγαθό και για τις πολιτικές συνεισφορές που λαμβάνει από τις ομάδες 
πίεσης.  Η εξασφάλιση μιας μέσης κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας συνδέεται 
με την διατήρηση στην εξουσία, ενώ οι πολιτικές συνεισφορές χρησιμεύουν για την 
χρηματοδότηση των εκλογικών αναγκών, εξοφλήσεις παλαιοτέρων οφειλών,  αλλά 
και αποθάρρυνση των αντιπάλων. Πιο ειδικά, οι δασμοί που θέτει η κυβέρνηση 
εξαρτώνται από το επίπεδο των πολιτικών συνεισφορών που λαμβάνει και το κόστος 
για την κοινωνία της επιλεγόμενης πολιτικής. Επιλέγοντας μια λιγότερο αποδοτική 
τεχνολογία, η εταιρία σηματοδοτεί στην κυβέρνηση ότι η μείωση των δασμών θα έχει 
ως αποτέλεσμα λιγότερα κέρδη για αυτές. Οι πολιτικές συνεισφορές συνδέονται με τα 
κέρδη. Επομένως, η πτώση σε κέρδη οδηγεί και σε πτώση των πολιτικών χορηγιών. 
Μια κυβέρνηση που αποζητάει τις πολιτικές συνεισφορές τείνει να υιοθετήσει μια 
πολιτική που μειώνει  την πτώση στα κέρδη και στις συνεισφορές.  Το αποτέλεσμα 
είναι ότι όταν η κυβέρνηση είναι επιρρεπής στις ομάδες πίεσης lobbying, τα αυξημένα 
επίπεδα προστατευτισμού συνδέονται με σχετικά χαμηλότερα επίπεδα επένδυσης στην 
τεχνολογία.  
 
 Οι Chen και Cheng (2005), εξέτασαν τη σχέση του προστατευτικού lobbying 
με το στάδιο ανάπτυξης μιας βιομηχανίας μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ένα 
σημαντικό στοιχείο φαίνεται να είναι ότι ένα αβέβαιο πολιτικό και οικονομικό 
περιβάλλον έχει μία σημαντική επιρροή πάνω στις αποφάσεις lobbying μιας 
βιομηχανίας. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι όταν τα κόστη εισόδου είναι σχετικά 
χαμηλά σε σχέση με τα κόστη εξόδου, το lobbying θα οδηγήσει σε μικρότερη ροή  
εισόδου σε οικονομική ύφεση, το οποίο σημαίνει ότι  οι βιομηχανίες επιλέγουν να 
κάνουν lobbying για προστατευτισμό για να εμποδίσουν το κλείσιμο εργοστασίου. 
Αντίθετα, σε περιπτώσεις οικονομικής ανάπτυξης, το lobbying θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ροή εισόδου. Για γρήγορα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, οι εταιρίες 
επιλέγουν να μην κάνουν lobbying εκτός αν θέλουν να εμποδίσουν την είσοδο νέων 
εταιριών στην αγορά. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι η μεγάλη αβεβαιότητα αυξάνει 
την αξία και σημαντικότητα επιλογής της εταιρίας για είσοδο και για τον ίδιο λόγο 
μειώνει τα κίνητρα της εταιρίας να ενεργήσει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η καλύτερη 
πολιτική για μια εταιρία είναι να κρατάει ανοιχτές τις επιλογές και να περιμένει νέες 
πληροφορίες παρά να κάνει μια επένδυση άμεσα.  
 
 Στη σχετική βιβλιογραφία διακρίνονται τρεις τύποι οργάνωσης του lobbying 
που είναι η ατομική, η συλλογική και αυτή του εμπορικού συμβούλου. Για τους De 
Figueiredo και Tiller (2001), και Hillman (2003), η ατομική μορφή  περιλαμβάνει την 
ενσωμάτωση των θέσεων  lobbyists  μέσα στην εταιρία και την ανάληψη όλων των 
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δράσεων από την ίδια. Η συλλογική μορφή αφορά την από κοινού εκπροσώπευση των 
συμφερόντων μιας ομάδας μέσω εμπορικών ενώσεων ή συνεταιρισμών. Γι’ αυτούς η 
χρήση των εξωτερικών συμβούλων εμπίπτει περισσότερο στην στρατηγική. Ο Bennett 
(1999)  διαχωρίζει επιπλέον τους συνεταιρισμούς σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς, ενώ 
οι Coen (1997), Michalovwitz  (2004) και Bouwen (2004) αποδέχονται την κατηγορία 
του εμπορικού συμβούλου επιπλέον της ατομικής και συλλογικής μορφής.  
 
Ατομική ή συλλογική οργάνωση; 
 
 Οι De Figueiredo και Tiller (2001), βασίζονται στη θεωρία της συλλογικής 
δράσης αλλά και του κόστους συναλλαγής για να εξηγήσουν πως οι εταιρίες θα 
αποφασίσουν για την οργάνωση του lobbying τους. Βρήκαν ότι ο βαθμός κοινών 
συμφερόντων σχετίζεται αρκετά με τη συλλογική μορφή οργάνωσης. Όσο 
περισσότερο συγκλίνουν τα συμφέροντα, τότε οι εταιρίες θα κινηθούν προς μία 
οργάνωση μέσω ένωσης. Αυτή η επιλογή αυξάνεται επίσης σε πιθανότητα όσο 
αυξάνει και η πιθανότητα καπήλευσης. Αντίθετα, η πιθανότητα για οργάνωση μέσω 
ένωσης γίνεται μικρότερη όσο η μια εταιρία υποχρεούται να αποκαλύψει ευαίσθητες 
πληροφορίες. Οι εταιρίες θα οργανωθούν εσωτερικά ή μέσω αντιπροσώπου, παρά θα 
χρησιμοποιήσουν την ένωση όταν κινδυνεύουν ευαίσθητες πληροφορίες. Παράλληλα, 
όταν οι εταιρίες που θα έκαναν lobbying ατομικά δεν μπορούν να κρατήσουν μακριά 
από τους πολιτικούς ή νομοθέτες ευαίσθητες πληροφορίες, τότε είναι πιο πιθανό να 
βασιστούν σε μια συλλογική μορφή lobbying. Επίσης όσο περισσότερο μπορούν να 
αποκλείσουν οι ενώσεις μη-μέλη από τα οφέλη, οι εταιρίες ανταποκρίνονται με είσοδο 
στην ένωση και επιτρέπουν να κάνει lobbying στο όνομα τους. Ενώ όσο περισσότερο 
μια μεγάλη εταιρία επηρεάζεται από ένα θέμα, τόσο πιο πιθανό είναι να ακολουθήσει 
ατομικό lobbying. 
 

 Σύμφωνα με την Hillman (2003), τόσο εταιρικοί όσο και θεσμικοί παράγοντες, 
αλλά και πολιτικές αποφάσεις σχετίζονται με τις επιλογές μιας εταιρίας για την μορφή 
οργάνωσης του lobbying. Εταιρικοί παράγοντες που σχετίζονται με αυτή την μορφή 
είναι το μέγεθος της εταιρίας τόσο μετρούμενο σε πωλήσεις όσο και σε εργαζόμενους. 
Δεδομένου ότι το lobbying απαιτεί υψηλά κόστη, οι μεγάλες εταιρίες είναι πιο 
πρόθυμες να υποστούν επενδύσεις με αβέβαια αποτελέσματα, ενώ ο αριθμός των 
εργαζομένων συνδέεται με το πολιτικό κύρος. Επίσης η εμπειρία σε μια αγορά και η 
τοπική αξιοπιστία συνδέονται με την ατομική μορφή οργάνωσης. Παρόλα αυτά 
βρέθηκε ότι μεγάλες εταιρίες με εμπειρία και αξιοπιστία επιλέγουν πολλές φορές την 
συλλογική μορφή. Θεωρείται ότι αυτό γίνεται σκόπιμα για λόγους πολιτικής κάλυψης. 
Σε θεσμικό επίπεδο, σε φιλελεύθερα κράτη όπως οι Η.Π.Α. με έντονο το στοιχείο του 
ανταγωνισμού, εμφανίζεται πιο συχνά η ατομική μορφή οργάνωσης. Σε συλλογικά 
κράτη όπου η ανάγκη γα συμβιβασμό για το κοινό αγαθό είναι μεγάλη, όπως Σουηδία, 
Γερμανία, τότε η ανάμιξη σε συνεταιρισμούς είναι πιο ενεργή. Επίσης σε θεσμικά 
όργανα, όπως το Ευρωκοινοβούλιο, όπου ζητείται η αντιπροσωπευτικότητα τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  ο συνεταιρισμός είναι ο πιο ενδεδειγμένος 
τρόπος οργάνωσης. 
 
 Η σύγκρουση απόψεων μέσα σε έναν συνεταιρισμό, όταν τα μέλη έχουν 
διαφορετικές απόψεις για το τι είναι το καλύτερο για τις επιχειρήσεις τους, 
δημιουργούν εντάσεις, που σύμφωνα με τον Jutterstroem (2000), μπορεί να 
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οδηγήσουν σε διαφορετικές μορφές συνεργασίας ή αντιπαράθεσης. Όταν υπάρχουν 
αντιμαχόμενες απόψεις, τα μέλη συχνά προσπαθούν να λύσουν το δίλημμα 
δημιουργώντας μια άτυπη συμμαχία σε συνδυασμό με τη δουλειά της ένωσης. Αυτή η 
συμμαχία συνήθως περιορίζεται σε συγκεκριμένα θέματα, έχει περιορισμένο χρόνο 
ζωής και κρατείται μυστική. Αντιπρόσωποι από διαφορετικές εθνικές βιομηχανίες 
μπορεί να έχουν ποίκιλες επίσημες θέσεις μέσα στην ιεραρχική δομή της ένωσης. Οι 
αντιπαραθέσεις μέσα στην ένωση μπορεί να οδηγήσει μερικά μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τις επίσημες θέσεις τους μέσα στην ένωση και τις προσωπικές τους 
σχέσεις στο να παρουσιάσουν τις θέσεις της ένωσης περισσότερο προσανατολισμένες 
στις δικές τους απόψεις.  
 
 Επίσης ο άτυπος ανταγωνισμός μέσα στην τυπική συνεργασία της ένωσης, 
μπορεί να οδηγήσει σε χρήση συνεργατικών σχέσεων έξω από την ένωση. Για 
παράδειγμα, μια εθνική βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της με τη 
κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες για να προωθήσει τις προτιμήσεις της οι οποίες 
είχανε παραμεληθεί ή αγνοηθεί μέσα στην ένωση. Ενώ ένα άλλο αποτέλεσμα της 
αντιπαράθεσης μέσα στην ένωση, είναι ο εταιρίες να προσπαθούν να διαδώσουν 
συγκεκριμένες απόψεις μέσω των γραφείων τους στις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να 
γίνει μέσω άτυπων συναντήσεων με υπαλλήλους της Ε. Επιτροπής, πολιτικούς του Ε. 
Κοινοβουλίου κ.α.  
 

Σχετικά όμως με την αποτελεσματικότητα του lobbying των συνεταιρισμών, 
τουλάχιστον σε επίπεδο Ε.Ε., η Gerlach (2006) εξηγεί πως αυτή είναι μειωμένη. Το 
πρόβλημα είναι ότι η Ε. Επιτροπή δεν είναι πάντα ικανοποιημένη με το είδος των 
πληροφοριών που λαμβάνει από τους συνεταιρισμούς που κατά καιρούς είτε λείπουν, 
είτε είναι πολύ γενικές ή τις λείπουν η αξιοπιστία. Ο λόγος βρίσκεται στους 
εσωτερικούς πόρους των συνεταιρισμών και στις εσωτερικές τους διαδικασίες. Πιο 
συγκεκριμένα διακρίνονται τέσσερις λόγοι:  
1) περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι. Συνήθως έχουν ένα μόνο ειδικό που ασχολείται 
με όλα τα θέματα της πολιτικής εμπορίου.  
2) έλλειψη δικών τους πρωτογενών πληροφοριών, καθώς δεν κάνουν δικές τους 
έρευνες αλλά εξαρτώνται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες διεθνών ή 
κυβερνητικών οργανισμών και ερευνητικών ινστιτούτων.  
3) περίπλοκες διαδικασίες αποφάσεων ή οποία έχει να κάνει συνήθως με τον μεγάλο 
αριθμό των εταιριών των συνεταιρισμών και την απαραίτητη δημιουργία συναίνεσης 
που χαρακτηρίζει τους εμπορικούς συνεταιρισμούς.  
4) μη ταύτιση συμφερόντων των μελών ή έλλειψη ενδιαφέροντος των μελών. Το 
τελευταίο συνήθως αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 
 
Εμπορικοί σύμβουλοι 
 
 Κατά τον Lahusen (2003), οι σύμβουλοι δεν είναι βασικοί συνεργάτες 
αλληλεπίδρασης με τους πολιτικούς οργανισμούς, αλλά είναι ενδιάμεσοι, με την 
έννοια ότι λειτουργούν για λογαριασμό των πελατών τους, παραμένοντας έτσι στο 
παρασκήνιο του lobbying. Εκεί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και τις 
νομοθετικές διαδικασίες, συμβουλεύουν τους πελάτες τους ως προς την αξιοποίηση 
των πληροφοριών, τους βοηθάνε να ορίσουν τα συμφέροντα τους, τους συμμάχους 

 100



Κεφάλαιο 7: Το lobbying ως εργαλείο στρατηγικής των επιχειρήσεων - Συμπεράσματα 

τους και τους αντιπάλους, τους υποστηρίζουν στο σχεδιασμό του δικού τους lobbying 
και τους υποστηρίζουν στη δημιουργία συμμαχιών. Η προστιθέμενη αξία που 
προσφέρουν είναι ότι, δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να κάνουν εργολαβία 
το lobbying, τους παρέχουν με εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένα θέματα και 
λειτουργούν σαν επαγγελματίες με συστηματικό τρόπο στην παρατήρηση, ανάλυση 
και συμβούλευση. 
 
 Σύμφωνα με τον Coen (1997), η χρήση ενδιάμεσων όπως επαγγελματίες 
lobbyists στην Ε.Ε., είχε μειωθεί σαν αποτέλεσμα της εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
lobbying και της τάσης των εταιριών να προτιμούν την άμεση δική τους 
αντιπροσώπευση στην εθνική κυβέρνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει ότι οι εμπορικοί σύμβουλοι  θα 
παραμείνουν σε μία ειδική θέση, καθώς οι περισσότερες εταιρίες ομολογούν ότι δεν 
είναι ικανές στο να διακρίνουν ευκαιρίες αγοράς στις προτεινόμενες νομοθεσίες ή 
κανονισμούς είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς, όσο είναι καλές στο να ανταποκρίνονται 
στις απειλές. Έτσι θα είναι σε θέση να παρέχουν συμπληρωματικά οφέλη στις εταιρίες 
με την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και τη συνεχή  πολιτική 
παρακολούθηση. Εντούτοις,  δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία θετικού πολιτικού 
προφίλ ούτε ευκαιρίες πρόσβασης, κάτι που εξηγεί και ο Bouwen (2004), επειδή 
έχουν πολύ μικρές δυνατότητες στο να παρέχουν αγαθά πρόσβασης. Μπορούν μόνο 
να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση, σε περίπτωση που είναι εξειδικευμένοι σε κάποια 
συγκεκριμένη περιοχή πολιτικής. 
 
 Η Michalovwitz (2004), υποστηρίζει επίσης ότι δεν έχουν πολύ καλή φήμη, 
παρόλο που όλες οι εταιρίες στην έρευνα της, εκτός από μία, δήλωσαν ότι κάνουν ή 
έκαναν χρήση συμβούλου. Η σημαντικότερη ικανότητα τους φαίνεται να είναι οι πολύ 
καλές τους γνώσεις και το δίκτυο γνωριμιών τους μέσα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης 
αποφάσεων, παίζοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό επικουρικό ρόλο 
 
 Σε αντίθεση με τον Coen, o Lahusen (2003), πιστεύει ότι η διαδικασία 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει υποβοηθήσει την διεύρυνση των συμβούλων, μέσω 
της αυξημένης πυκνότητας των ευρωπαϊκών κανονισμών, την αυξανόμενη 
περιπλοκότητα των διαδικασιών και των αυξανόμενο αριθμό αυτών που ζητάνε 
πληροφόρηση.  
 
 Σε έρευνα του Lahusen (2003), για τους ευρωπαίους εμπορικούς συμβούλους 
βρέθηκε ότι περισσότερες από τις μισές εταιρίες συμβούλων ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους μεταξύ 1986 και 1993, δηλαδή στην περίοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ 
η ανάπτυξη τους συνεχίζονταν από κει και μετά με 8-10 νέες εταιρίες κάθε χρόνο. Η 
κυριαρχία των νομικών εταιριών επιβεβαιώνεται από τον αριθμό του προσωπικού και 
τον ετήσιο τζίρο με δεύτεροι να έρχονται οι οικονομικοί και διοικητικοί σύμβουλοι. Η 
τάση αυτή εξηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση σε συμβουλές πολιτικού και 
νομικού χαρακτήρα για την ανάγκη εναρμόνισης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
 
 Στην ίδια έρευνα, το 97,3% των εταιριών συμβούλων δήλωσαν ότι οι πιο 
συχνοί πελάτες τους είναι μεμονωμένες εταιρίες. Παράλληλα το 59,1% των εταιριών 
συμβούλων δουλεύουν για κυβερνητικούς οργανισμούς, το 51,6% για εμπορικούς 
συνεταιρισμούς, ενώ το 23,6% για μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτό φαίνεται να 
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υποδηλώνει την ευρύτερη αποδοχή τους μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική καθώς μιλάμε 
για διαφορετικές και ανταγωνιστικές μορφές αντιπροσώπευσης.  
 

 Σύμφωνα με τους Leech, Baumgartner, la Pira και Semanko (2005), μια 
σημαντική παράμετρος που σχετίζεται με την επιλογή των συμβούλων είναι αυτή του 
χρόνου. Η απόφαση ενός οργανισμού να εξασκήσει lobbying, είναι και χρονοβόρα και 
εγείρει πολλά κόστη, ειδικά όταν περιλαμβάνει την δημιουργία ενός γραφείου στην 
Ουάσινγκτον ή Βρυξέλλες και την προσθήκη μόνιμου προσωπικού σε αυτό το 
γραφείο.  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν είναι μονόπλευροι οργανισμοί, και ίσως 
χρειάζεται να πειστούν διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι 
δεν αναγνωρίζουν άμεσα ότι τα συμφέροντα τους πλήττονται ή ότι έχει προκύψει μια 
ευκαιρία εξαιτίας μιας κυβερνητικής δράσης. Σίγουρα, είναι ευκολότερο για τις 
ομάδες ενδιαφερόντων να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εξωτερικών lobbyists ή 
μιας εταιρίας δημοσίων σχέσεων από το να δημιουργήσουν δικό τους γραφείο. Γι’ 
αυτό το λόγο το επίπεδο lobbying των εξωτερικών lobbyists είναι ευαίσθητο στις 
μεσοπρόθεσμες αλλαγές της κυβερνητικής δράσης. 
 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε  με τη λειτουργία του 
lobbying ως ενός στρατηγικού εργαλείου αναγνώρισης, ελέγχου και επιρροής του 
πολιτικού και νομοθετικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδίωξε να το 
σχηματοποιήσει μέσω των λειτουργιών και των τεχνικών του αλλά και του τρόπου 
που οργανώνεται κάθε φορά. Είναι ήδη αποδεκτό πως μία από τις πλευρές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί και το πολιτικό / νομοθετικό περιβάλλον που 
ορίζεται σαν το χώρο όπου οι επιχειρήσεις και οι ομάδες συμφερόντων 
ανταγωνίζονται για την προσοχή αλλά και για την πρόσβαση στα νομοθετικά σώματα 
με σκοπό να τα επηρεάσουν προς όφελος τους. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πολιτικό / 
νομοθετικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν την κερδοφορία και τις λειτουργίες 
μιας επιχείρησης, επηρεάζοντας επίσης και τη φύση του ανταγωνισμού. Αυτό το 
πλαίσιο του ανταγωνισμού αποτελεί και το κίνητρο για την ανάπτυξη των πολιτικών 
στρατηγικών.  Παρόλα αυτά η μελέτη έδειξε ότι δεν είναι ικανές όλες οι εταιρίες να 
αναπτύξουν δραστηριότητες lobbying. Αυτό εξαρτάται όχι μόνο από τους διαθέσιμους 
πόρους της επιχείρησης αλλά και το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργεί, τις σχέσεις της με την κοινωνία, το επίπεδο της δραστηριότητας που 
δείχνει, τις σχέσεις της με τους ανταγωνιστές και τους συμμάχους. Ταυτόχρονα, οι 
επιχειρήσεις επιδεικνύουν μια πληθώρα πολιτικών στρατηγικών οι οποίες σχετίζονται 
τόσο τον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων lobbying, όσο και τον τρόπο 
εφαρμογής αυτών, δηλαδή τις τεχνικές lobbying. Η επιλογή τόσο του τρόπου 
οργάνωσης όσο και των τεχνικών που θα ακολουθηθούν από κάθε επιχείρηση έχει να 
κάνει με εσωτερικούς αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες.                                                                
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Ελευθεροτυπία (14/5/05), ‘Πως κυβερνούν οι 7 αδερφές’ του Μωησή Λίτση. 
 
Ελευθεροτυπία (06/2/05), ‘Στο παρασκήνιο’ του Π.Δ. Υφαντή. 
 
Ελευθεροτυπία (08/02/04), ‘Στον αστερισμό του λόμπινγκ’ των Β. Σιούτη και Χ. 
Μπικατζικ. 
 
Ελευθεροτυπία (08/02/04), ‘Μολυσμένα Μάρμαρα’. 
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