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ΞΞέέννοοιι  ΠΠααίίχχττεεςς    
κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο

ο

  
 
 

ο ελληνικό ποδόσφαιρο 
γέμισε από ξένους 
παίκτες κάθε καρυδιάς. 
Σε όλες τις κατηγορίες 
αγωνίζονται φθηνοί, 
για την ποιότητα τους 

αλλοδαπ ί ποδοσφαιριστές, από όλες τις 
παραδοσιακές ηπείρους που εξάγουν 
ποδοσφαιριστές, Αφρική και Λατινική 
Αμερική. Ακόμη και η Ευρώπη έχει 
πλέον αναδειχθεί σε μεγάλη πηγή ξένων 
ποδοσφαιριστών. 

Όλα άλλαξαν μετά το 1995 με την 
υπόθεση Μπόσμαν. Γέμισε ο τόπος από 
ποδοσφαιριστές που έρχονται με 
διαφορετικές στρατηγικές ο καθένας. 
Μια μικρή κατηγορία ποδοσφαιριστών 
αποτελείται από καταξιωμένους ποδο-
σφαιριστές που πλέον έχουν λόγω 
ηλικίας χαμηλή αποδοτικότητα. Κατά 
ένα παράξενο τρόπο πολλοί από αυτούς 
τους ποδοσφαιριστές καταφέρνουν να 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη τόσο των 
ομάδων τους όσο και των φιλάθλων. Ο 
Ολυμπιακός αποτελεί παράδειγμα με 
παίκτες όπως ο Τζιοβάνι και ο Ριβάλντο. 

Μια άλλη κατηγορία παικτών είναι 
νεαρής ηλικίας που θεωρούν το Ελ-
ληνικό πρωτάθλημα, κυρίως οι ομάδες 
που αγωνίζονται στην Ευρώπη, θα τους 
δώσουν την δυνατότητα να δείξουν το 
ταλέντο τους για να πάρουν μεταγραφή 
σε ομάδες καλύτερων ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων. 

Η χειρότερη κατηγορία αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών είναι και η μεγα-
λύτερη. Αποτελείται από ποδοσφαιρι-
στές κάθε ηλικίας και χρώματος με  

 
 

μικρή ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρική 
αξία, τουλάχιστον για τα ελληνικά 
δεδομένα και απλώς γεμίζουν τον 
κατάλογο των παικτών που πρέπει να 
έχει μια ομάδα με πολύ μικρό 
προϋπολογισμό. 

Η μεγαλύτερη απειλή για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο προέρχεται από 
τον αφελληνισμό του. Χωρίς καμία 
απολύτως διεθνή ξενοφοβία ή εθνι-
κισμού οι ξένοι ποδοσφαιριστές απει-
λούν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε λίγο καιρό, 
όπως πάνε οι ομάδες, ακόμα και οι 
μεγάλοι θα αγωνίζονται σχεδόν απο-
κλειστικά με ξένους παίκτες.  

Το ποδόσφαιρο δεν είναι όπως όλα 
τα άλλα θεάματα. Το ποδόσφαιρο έχει 
έντονο το στοιχείο της εντοπιότητας που 
στο παρελθόν εκφραζόταν όχι μόνο σε 
επίπεδο οπαδών αλλά και παικτών. Και 
ενώ σε κάποια φάση μεταβήκαμε από 
ντόπιους παίκτες και σε παίκτες που 
έπαιζαν σε άλλες “γειτονιές” και περιο-
χές της χώρας, τώρα μεταβαίνουμε σε 
παίκτες που παίζουν σε άλλες χώρες και 
ηπείρους. 

Υπάρχει λύση; Η λύση δεν μπορεί 
να είναι άμεση και θεσμική δηλαδή 
παρέμβαση του κράτους το οποίο με 
κάποιο τρόπο θα περιορίζει τη συμ-
μετοχή ξένων ποδοσφαιριστών κυρίως 
της χειρότερης και πολυπληθούς κατη-
γορίας να αγωνίζονται στα ελληνικά 
πρωταθλήματα Το μεγάλο παράπονο 
των παραγόντων είναι ότι δεν βρίσκουν 
παίκτες στην εγχώρια αγορά ο λύνεται 
πολύ εύκολα.  Μείωση των ποδοσφαιρι-

Τ  Τ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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κών σωματείων. Η Ελλάδα έχει πολύ 
περισσότερα αθλητικά ποδοσφαιρικά 
σωματεία  και ότι χρειάζεται σε όλες τις 
κατηγορίες. Αυτό δεν προκύπτει από 
κάποια επιστημονική ανάλυση αλλά 
από την απλή παρατήρηση ό,τι ομάδες  
πρώτης εθνικής παίζουν σε άδεια 
γήπεδα. Οι ομάδες αυτές δεν πρέπει να 
υπάρχουν σε αυτήν την κατηγορία. 
Ένας απλός κανόνας θα ήταν ότι στην 
πρώτη κατηγορία η χειρότερη ομάδα θα 
πρέπει να “κόβει” τουλάχιστον πέντε 
χιλιάδες εισιτήρια  κατά μέσο όρο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτό θα μείωνε τις ομάδες από 18 
που είναι σήμερα το πολύ στις 10. Τότε 
το πρωτάθλημα θα ήταν πιο ανταγω-
νιστικό και οι ομάδες της πρώτης 
κατηγορίας θα έβρισκαν παίκτες, Έλ-
ληνες και καλούς ξένους για να παίξουν. 
Το πρόβλημα της ύπαρξης περισ-
σοτέρων ομάδων από ότι η ελεύθερη 
αγορά θα οριοθετούσε, οφείλεται στην 
παρέμβαση του κράτους, που για 
πολιτικούς λόγους διατηρείται  και συ-
ντηρεί τέτοια ποδοσφαιρικά σωματεία. 
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ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ΘΘεεααττώώνν::    
ΗΗ  ΠΠεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΦΦεεννεερρμμππααχχττσσέέ    
των  Fernando  Lera-López & Manuel Rapún-Gárate,  
Public University of Navarra, Spain 
 
 

ις τελευταίες δεκαετίες πα-
ρατηρείται μια αύξηση της 
σπουδαιότητας του αθλη-
τισμού και της φυσικής 

δραστηριότητας, από κοινωνιολογικής 
και οικονομικής πλευράς. Εκτός από 
αυτό, η αύξηση της σημασίας του 
αθλητισμού για ένα ευρύτερο μέρος της 
κοινωνίας, ως αποτέλεσμα κυβερνη-
τικών, πολιτικών, τον μετέτρεψε σε ένα 
αυξανόμενο οικονομικό κλάδο. 

Ιδιαίτερα, η μελέτη των οικονομικών 
του αθλητισμού είναι ένα σχετικά νέο 
πεδίο στο οποίο ο Simon Rottenberj 
(1956) αναγνωρίζεται από πολλούς ως 
πρωτοπόρος. Από την αρχή, ερευνητές 
από ΗΠΑ και Ευρώπη διαφοροποιήθη-
καν στις προσεγγίσεις τους (Andreff & 
Staudohar, 2000, Szymanski, 2004). Ο 
βασικός λόγος γι΄αυτό συνδέεται με την 
ερμηνεία του όρου αθλητισμός σε κάθε 
περιοχή. Στις ΗΠΑ, ο όρος αναφέρεται 
σε «οργανωμένη δραστηριότητα φυσι-
κής προσπάθειας που συνδέεται με 
άλλες με κάποιας μορφής μέτρησης του 
αποτελέσματος, με κοινά αποδεκτούς 
κανονισμού και τύπους» (Eitzen & Sage, 
1991).  

Η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στο 
μεταξύ θεωρεί τον αθλητισμό με την 
ευρεία του όρου έννοια, που περιλαμ-
βάνει κάθε φυσική δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται στον ελεύθερο χρόνο. 
Στην Ευρώπη (Council of Europe, 1991) 
αθλητισμός διακρίνεται σε τέσσερις 
κύριες κατηγορίες και ευρέως ορίζεται 
ως «όλα τα είδη φυσικής δραστη-
ριότητας η οποία, μέσω περιστασιακής ή 
οργανωμένης συμμετοχής, αποσκοπεί 
στην επίδειξη ή βελτίωση της φυσικής 
κατανόησης και διανοητικής υγείας, 
στην σύναψη κοινωνικών σχέσεων ή σ 
την επίτευξη αποτελεσμάτων σε αγώνες 
όλων των επιπέδων» Πάντως, το εύρος 
των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμ-
βάνονται στον ορισμό διαφο-
ροποιούνται σημαντικά από χώρα σε 
χώρα, η οποία δημιουργεί βασικά 
προβλήματα όταν γίνεται προσπάθεια 
ομοιογενών συγκρίσεων. 

Από τη δεκαετία του 1980 οι 
δημόσιοι πόροι γινόντουσαν όλο και 
σπανιότεροι με αποτέλεσμα οι οικο-
νομικοί λόγοι να γίνουν κυρίαρχοι στη 
χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριο-
τήτων στην Ευρώπη κάτι που επέβαλε τη 
μελέτης της συνδρομής του αθλητισμού 
στις εθνικές οικονομίες. Οι πρώτες 
εκτιμήσεις έγιναν από τον Jones (1989) 
σε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια να 
μετρηθεί η οικονομική σπουδαιότητα 
του αθλητισμού στις Ευρωπαϊκές Χώρες. 

Μετά την έκθεση του Jones, παρατη-
ρούμε μια μαζική αύξηση του ενδια-

Τ 

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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φέροντος  με την έκθεση του Andreff 
(Andreff, Bourg, Halba & Nys, 1995) και 
εθνικές μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και 
Ισπανία. Η πλειοψηφία των μελετών 
αφορούν κράτη, σπανιότερα περι-
φερειακό ή τοπικό επίπεδο. Μια σοβαρή 
προσπάθεια έγινε και σε άλλες περιοχές, 
όπως στον Καναδά, την  Αυστραλία, και 
τη Νέα Ζηλανδία. 

Παρόλες τις μελέτες, η δαπάνη για 
αθλητικά είδη και υπηρεσίες σε επίπεδο 
νοικοκυριού έτυχε μόλις και μετά βίας 
κάποιας προσοχής και λίγες μελέτες 
επικεντρώνονται στην εκτίμηση τους, 
παρόλο αυτό το μέρος των δαπανών 
μπορεί να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
μισό της αθλητική συμμετοχής, στο ΑΕΠ 
(Andreff et al., 1995). Μια πιθανή 
εξήγηση είναι η δύσκολη συλλογής 
στοιχείων για τις ατομικές κατανα-
λωτικές αθλητικές δαπάνες. Οι Ευρω-
παϊκές Εθνικές Στατιστικές υπηρεσίες 
συλλέγουν στοιχεία για την αθλητική 
συμμετοχή αλλά όχι για τις δαπάνες. 

Η παρούσα μελέτη κατατάσσεται 
στις πρόσφατες έρευνες που έγιναν στην 
Ευρώπη και ΗΠΑ και έχουν ως αντικεί-
μενο τα οικονομικά του αθλητισμού. 
Σκοπός της είναι να περιγράψει την 
καταναλωτική συμπεριφορά και να 
δώσει μια προκαταρκτική εξήγηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων της 
καταναλωτικής αθλητικής δαπάνης σε 
μια περιοχή της Ισπανίας. 
Πρώτα υπολογίζουμε τη συνολική 
καταναλωτική αθλητική δαπάνη στην 
Ισπανία σε περιφερειακό επίπεδο για το 
2002 χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 
μέθοδο: ένα ερωτηματολόγιο διανέμεται 
σε 700 άτομα στη Ναβάρε, μια από τις 
17 ισπανικές περιφέρειες. Μετά, συγκρί-
νουμε τη διάρθρωση της δαπάνης με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τρίτον, γίνεται 
προσπάθεια προσδιορισμού των παρα-
γόντων της καταναλωτικής αθλητικής 
δαπάνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμο-
ποιείται το υπόδειγμα Tobit, ενσωματώ-
νοντας οικονομικές μεταβλητές (νέο-

κλασσικό υπόδειγμα), χρόνου και του 
περιορισμού του (υπόδειγμα Μπέκερ) 
και κοινωνικό-δημογραφικές μεταβλη-
τές (η κοινωνιολογική προσέγγιση του 
υποδείγματος (Bourdieu). 
 
Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
Αθλητική Ζήτηση 
 

Ο αθλητισμός είναι ένα ιδιαίτερο 
αγαθό, η κατανάλωση του οποίου 
δημιουργεί εξωτερικές οικονομίες. Ο 
αθλητισμός όχι μόνο δημιουργεί 
ιδιωτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες, 
αλλά και κοινωνικά οφέλη (Βελτίωση 
υγείας, μείωση της εγκληματικότητας, 
οικονομική ανάπτυξη, τοπική ταυ-
τότητα και περηφάνια, επενδύσεις, 
ποιότητα ζωής, μείωση αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς) και συνεπώς αιτιολογεί 
την κυβερνητική παρέμβαση όταν 
αποτυγχάνει η ελεύθερη αγορά (Νoll & 
Zimbalist, 1997; Siegried & Zimbalist, 
2000; Gratton & Taylor, 2000). Ως ένα 
ατελή δημόσιο αγαθό, ο αθλητισμός 
χρειάζεται την κρατική ενίσχυση. 

Από οικονομικής σκοπιάς, ο 
αθλητισμός μπορεί να προσδιοριστεί 
επιγραμματικά με τρεις φράσεις. 
Πρώτον, είναι ένα μη διαρκή 
καταναλωτικό αγαθό, δηλαδή το όφελος 
του καταναλωτή δημιουργείται την ώρα 
της κατανάλωσης. Όμως, αφού η 
αθλητική συμμετοχή δημιουργεί οφέλη 
που δεν είναι άμεσα, μπορεί να 
θεωρηθεί και ως διαρκές καταναλωτικό 
αγαθό, του οποίου τα οφέλη προ-
κύπτουν και με το πέρασμα του χρόνου. 
Τέλος, ο αθλητισμός μπορεί να έχει 
κάποια από τα χαρακτηριστικά του  
κεφαλαιουχικού αγαθού. Αν ο 
αθλητισμός κάνει το άτομο υγιέστερο 
και με καλύτερη φυσική κατάσταση 
αυτό μπορεί να βελτιώσει την 
παραγωγικότητα της εργασίας του και 
να αυξήσει την αμοιβή του. 

Επιπλέον, η αθλητική αγορά 
αποτελείται από την αγορά των 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 7



αθλητικών προϊόντων και την αγορά 
των αθλητικών υπηρεσιών. Η πρώτη 
περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό. Οι 
αθλητικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
εισιτήρια εισόδου, αθλητικά θεάματα, 
τηλεοπτική παρακολούθηση, στοιχήμα-
τα (συμμετοχή και ζήτηση ως θεατής) 

Με αυτή την έννοια η αθλητική 
ζήτηση μπορεί να θεωρηθεί ως σύνθετη 
ζήτηση, που περιλαμβάνει τη ζήτηση της 
αθλητικής συμμετοχής, και τη ζήτηση 
για αθλητικό εξοπλισμό, παπούτσια και 
ρούχα, αθλητικές υποδομές, εγγραφές, 
αθλητικά βιβλία και εφημερίδες, 
αθλητικά τηλεοπτικά προγράμματα και 
αθλητικές εκδηλώσεις. 

Η αντιμετώπιση της σύνθετης φύσης 
της αθλητικής ζήτησης, ακολουθώντας 
τους Gratton & Taylor (2000), τρεις 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
είναι πιθανές. Το νεοκλασικό υπόδειγμα 
ζήτησης προσδιορίζει τις βασικές 
μεταβλητές που επηρεάζουν την 
αθλητική κατανάλωση, όπως η τιμή, το, 
το εισόδημα, τις τιμές των άλλων 
προϊόντων και υπηρεσιών και κάποιων 
βασικών χαρακτηριστικών των κατανα-
λωτών (ηλικία και φύλο). 

Την προσέγγιση παραγωγής του 
νοικοκυριού, ακολουθώντας τη θεωρία 
του Μπέκερ, που διευρύνει το 
νεοκλασικό πλαίσιο για να συμπερι-
λάβει την εισροή του χρόνου ως πιθανή 
προσδιοριστική μεταβλητή της αθλητι-
κής κατανάλωσης. Σε αυτό το απλό 
υπόδειγμα (Becker, 1965), όλα συνδέ-
ονται, μεγαλύτερο εισόδημα, υψηλότερα 
η τιμή του ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε μια 
γενικότερη προσέγγιση που εστιάζεται 
στην ικανοποίηση του καταναλωτή από 
τον αθλητισμό. Αυτή η προσέγγιση της 
οικονομικής ψυχολογίας δείχνει 
περισσότερο ενδιαφέρον στον σχημα-
τισμό των αντιλήψεων και των προτι-
μήσεων. O Bourdieu (1979) δίνει δύο 
διαφορετικούς παράγοντες για να 
εξηγήσει τις αθλητικές προτιμήσεις: 

οικονομικό κεφάλαιο (εισόδημα) και 
μορφωτικό κεφάλαιο (εκπαίδευση). Από 
τη σκοπιά του μορφωτικού κεφαλαίου, 
τα άτομα διαφόρων κοινωνικών τάξεων 
αναπτύσσουν διαφορετικές προτιμήσεις 
για αθλητικά προϊόντα μέσω της 
επίδρασης της συνήθειας (Bourdieu, 
1984). Ο Ganzeboom (1990) ανέδειξε και 
μια τρίτη διάσταση που μπορεί να 
παίζει ρόλο, ο κύκλος ζωής. Είναι 
προφανές ότι οι ανάγκες, και συνεπώς 
το καταναλωτικό πρότυπο, διαφορο-
ποιούνται ανάλογα με τα διάφορά 
στάδια της ζωής. Αναφέρει ότι η ηλικία 
μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο άμεσος 
προσδιοριστικός παράγοντας του κύ-
κλου ζωής. Στο παρόν άρθρο, 
εξετάζουμε όχι μόνο την ηλικία αλλά 
και το μέγεθος του νοικοκυριού.  

Ανακεφαλαιώνοντας, το εισόδημα, ο 
χρόνος και το μορφωτικό κεφάλαιο 
θεωρούνται μεταβλητές που μπορούν να 
εξηγήσουν την αθλητική ζήτηση, όπως 
δείχνεται στην ακόλουθη συνάρτηση 
ζήτησης: 

Qd = f(pd p1, p2, T, Y, S, P, S) 
όπου η αθλητική ζήτηση εξαρτάται 

από την τιμή (Pd ), τις τιμές των άλλων 
αγαθών, διαθέσιμος χρόνος (Τ), 
εισόδημα (Υ), την προσφορά άλλων 
αθλητικών προϊόντων (S) και προτι-
μήσεις, που επηρεάζονται από κοινω-
νικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το 
φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, την 
κοινωνικο-επαγγελματική κατάσταση, 
κ.λπ. 

Η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να 
μετρήσει σε μια συνάρτηση δαπάνης, 
χωρίς την επιρροή των τιμών: 

Es = f(Y, T, CC, S) 
  όπου Υ είναι το εισόδημα που 

εξαρτάται από το επάγγελμα, το φύλο 
και την ηλικία, Τ είναι ο διαθέσιμος 
χρόνος (ηλικία και μέγεθος νοικο-
κυριού), CC είναι το μορφωτικό 
κεφάλαιο (ηλικία, εκπαίδευση, επάγ-
γελμα) και S είναι παράγοντες 
προσφοράς, που εξαρτάται από το 
μέγεθος του πληθυσμού. 
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Εμπειρικές Μελέτες Αθλητικής Ζήτησης 
 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, λίγες 
ήταν οι μελέτες που ερευνούσαν την 
οικονομική επίδραση και σπουδαιότητα 
του αθλητισμού  με περισσότερη έμφαση 
στη αναψυχή γενικότερα και την φυ-
σική δραστηριότητα, παρά στην 
αθλητική αγορά. Από τότε, δύο ρεύματα 
δημιουργήθηκαν. Το πρώτο εστιάζεται 
στην οικονομική επίδραση των αθλητι-
κών γεγονότων και ειδικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Ένας αξιοσημείωτος 
αριθμός ερευνών πραγματο-ποιήθηκαν 
με αυτό το θέμα, κυρίως στη Βόρεια 
Αμερική όπου η κύρια έμφαση δίνεται 
σε θέματα που αφορούν την οικονομική 
επίδραση των αθλητικών γηπέδων και 
των επαγγελματικών αθλητικών ο-
μάδων. Το δεύτερο ρεύμα, το οποίο 
δημιουργήθηκε κυρίως στην Ευρώπη, 
εστιάζεται στην επίδραση του αθλη-
τισμού στο προϊόν και την απασχόληση.  

Μπορεί να ειπωθεί ότι έρευνες για 
την οικονομική σημασία του αθλη-
τισμού στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1984, 
όταν η Επιτροπή για την Ανάπτυξη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης παρήγγειλε 
μια μελέτη ανάλυσης της οικονομικής 
σημασίας του αθλητισμού στα κράτη-
μέλη και διεθνής σύγκρισης. Το 
αποτέλεσμα ήταν η έκθεση Tζόουνς 
(Jones, 1989). Σε πολλές περιπτώσεις, ο 
Τζόουνς χρησιμοποίησε τις διαθέσιμες 
εθνικές μελέτες εκείνης της περιόδου. 

Το 1992, το Συμβούλιο της Ευρώπης 
ανέθεσε ξανά την εκπόνηση μιας 
μελέτης, σε συνέχεια της μελέτης του 
Τζόουνς. Σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε ο Τζόουνς όταν έκανε 
συγκρίσεις μεταξύ των χωρών και για 
την ομογενοποίηση και συγκρισιμότητα 
των στοιχείων, δημιουργήθηκε πρότυπο 
ερωτηματολογίου. Το αποτέλεσμα ήταν 
η έκθεση Αντρέφ (Andreff et al.., 1995). 

Mετά τις αρχικές μελέτες σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, ακολούθησαν 

εθνικές μελέτες σε πολλές χώρες (Βέλγιο, 
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο). Κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες 
μελέτες αναφέρονται σε μη ευρωπαϊκές 
χώρες όπως το Meek (1997) στις ΗΠΑ, 
SWG (1995) και NCCRS (2001) στην 
Αυστραλία, House of Commons (1998) 
στον Καναδά. 

Η οικονομική σημασία του 
αθλητισμού στο ΑΕΠ ή δαπανών του 
νοικοκυριού διαφέρει μεταξύ των 
χωρών, σε ένα εύρος μεταξύ 1,5% ως 2% 
των οικογενειακών δαπανών, αν και η  
τάση είναι ξεκάθαρη, οι αθλητικές 
αγορές σταθερά αποκτούν μεγαλύτερη 
σημασία. 

Παρά το γεγονός ότι η πραγματική 
καταναλωτική αθλητική δαπάνη αυξά-
νει με μεγαλύτερο ρυθμό από το σύνολο 
της οικογενειακής δαπάνης σε πολλές 
χώρες, όπως Αυστραλία, ή του Ηνω-
μένου Βασιλείου και η πρόβλεψη για το 
2003-2008 (SIRC, 2004) είναι ότι αυτή θα 
συνεχιστεί, υπάρχει λίγη έρευνα που να 
αφιερώνεται ειδικά στον υπολογισμό 
της καταναλωτικής αθλητικής δαπάνης, 

Οι πρώτες μελέτης των δεκαετιών 
του 1980 και 1990 επικεντρώνονται 
κυρίως στο φύλο, την ηλικία και το 
εισόδημα (Michon, Ohl &Faber, 1987; 
Michon & Ohl, 1989; Ohl, 1991; 
Rissannen et al., 1992; Lamb, Asturias, 
Roberts & Brodie 1992; Weber et al., 
1995, Taks, Renson & Vanreusel 1995; 
SWG, 1995). 

Σε γενικές γραμμές οι άνδρες  
δαπανούν περισσότερο από τις γυναίκες 
για αθλητικά είδη και υπηρεσίες, αν και 
μερικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος 
του αθλήματος (Michon & Ohl, 1989, 
Michon et al., 1987) . 

Το εισόδημα έχει θετική σχέση, 
δείχνοντας ότι τα αθλητικά προϊόντα 
είναι κανονικά ή αγαθά πολυτελείας  με 
μη γραμμική σχέση σε κάποιες από τις 
πιο πρόσφατες μελέτες (Desbordes, Ohl 
& Tribou 1999) ή με μη ξεκάθαρη σχέση 
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(Gable & Ohl, 2002). Φαίνεται να μην 
υπάρχει ξεκάθαρη σχέση σε ότι αφορά 
την ηλικία, ιδιαίτερα στις τελευταίες 
μελέτες. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι οι 
νέοι να δαπανούν αρκετά  (Lambetal, 
1992), ενώ άλλες δείχνουν αρνητική 
συσχέτιση, συνήθως σε μη γραμμική 
σχέση (SWG, 1995, NCCRS, 2001), 
κάποιες αναφέρουν κορύφωση της 
δαπάνης, στη μέση ηλικία (Gouguet, 
1998), ενώ οι Taks, Renson & Vanreusel 
(1999) βρήκαν θετική άλλη δυνατή 
σχέση. 

Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν 
συμπεριλάβει επιπλέον μεταβλητές όπως 
το επάγγελμα και την εκπαίδευση. 
Debordes et al. (1999), Andreff & Nys 
(2002) και Cabinet Office (2002) 
δείχνουν ότι χαμηλά κοινωνικό-
οικονομικά στρώματα (ανειδείκευτα ή 
ημι-ειδικευμένα χειρονακτικά επαγ-
γέλματα) και χαμηλού εκπαιδευτικού 
επιπέδου δαπανούν λιγότερα για 
αθλητικά προϊόντα. Πάντως,  (Taks et 
al. (1999) και Gable and Ohl (2002)  
βρίσκουν το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Μέχρι πρόσφατα, με την εξαίρεση 
κάποιων πρωτοποριακών μελετών 
(Butzen, 1984; Késenne & Butzen, 1987), 
ο διαθέσιμος χρόνος δεν έτυχε 
ιδιαίτερης προσοχής (Halba, 1997; 
Coalter, 1999; Taks et al., 1999),, Αυτή η 
μεταβλητή έχει θετική σχέση με τις 
αθλητικές δαπάνες. 

Ανεπαρκής προσοχή έτυχε και η 
επίδραση του πληθυσμού και του 
μεγέθους του νοικοκυριού . Ο Pedrosa, 
(2000)  αναφέρει αυξημένη δαπάνη σε 
μεγαλύτερους πληθυσμούς από ότι σε 
μικρότερους. Taks et al. (1999) και SWG 
(1995) έδειξαν ότι ζευγάρια και 
νοικοκυριά με παιδιά δαπανούν 
περισσότερα ενώ Gratton και Taylor 
(2000) δεν βρήκαν καμία σχέση. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αν και 
υπάρχει συναίνεση για την επίδραση  
του φύλου, της εκπαίδευσης, του 
επαγγέλματος και του χρόνου, η σχέση 
της ηλικίας, της κοινωνικής τάξης και 

του μεγέθους του νοικοκυριού δεν είναι 
ξεκάθαρο αν η επίδραση είναι γραμμική 
ή μη γραμμική .            

Συνεπώς, αυτή η μελέτη θα 
προσπαθήσει να δείξει τη φύση της σχέ-
σης μεταξύ μεταβλητών όπως εισόδημα, 
ηλικία και μέγεθος νοικοκυριού και να 
δώσει νέα εμπειρικά στοιχεία για την 
επιρροή των μεταβλητών της εκπαίδευ-
σης, του επαγγέλματος και του φύλου.  

 
Δεδομένα και Μέθοδοι 
 

Οι αθλητικές οικονομικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στην κατηγορία 
92.6 του συστήματος NACE-93 Ανα-
θεώρηση 1.1 και περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση των αθλητικών υποδομών, 
την επίβλεψη των τεχνικών δρα-
στηριοτήτων των ομάδων, και άλλες 
σχετικές με τον αθλητισμό οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες που 
παράγονται ή χρησιμοποιούνται από 
τον αθλητισμό. Πάντως, η ταξινόμηση 
αυτή δεν συμπεριλαμβάνει αθλητικά 
αγαθά και υπηρεσίες, την αθλητική 
δημοσιογραφία, τα στοιχήματα, τα 
ξενοδοχεία, τη μεταφορά ή την 
εκπαίδευση. 

Μιας και η αθλητική βιομηχανία δεν 
είναι ένας συμβατικά οριζόμενος κλά-
δος, οι Προϋπολογισμοί των Ευρωπαϊ-
κών Οικογενειακών Δαπανών δεν 
διαφοροποιούν τις αθλητικές οικο-
γενειακές δαπάνες από τις άλλες 
δαπάνες. Στην Ισπανία, για παρά-
δειγμα, όπως και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι Εθνικές Μετρήσεις των 
Οικογενειακών Δαπανών συμπερι-
λαμβάνουν τις αθλητικές δαπάνες μαζί 
με αυτές που αφορούν τις δαπάνες 
σταθερού χρόνου και πολιτισμού. 
Επίσης, δαπάνες όπως η αθλητική 
ένδυση συμπεριλαμβάνεται σ την ομάδα 
3 (ρουχισμό) και οι δαπάνες μεταφοράς 
για αθλητικές εκδηλώσεις ή των 
αθλητικών σωματείων ταξινομούνται 
στην ομάδα 7 (γενικές μεταφορές). 
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Οι δημοσιευμένες πηγές που 
υπολογίζουν πόσα οι καταναλωτές 
δαπανούν για αθλητικά αγαθά και 
υπηρεσίες είναι αξιόπιστες αλλά όχι 
απαραίτητα έγκυρες, λόγω του ότι 
χρειάζεται να γίνουν διάφορες 
υποθέσεις για να εξαχθούν οι αθλητικές 
δαπάνες από τις γενικότερες κατηγορίες 
δαπανών. Επιπλέον, μια ανάγνωση της 
βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι εκτιμητές 
των αθλητικών καταναλωτικών δα-
πανών που προέρχονται από μη 
σχετικές με τον αθλητισμό δευτερογενείς 
πηγές δεδομένων τις έχουν υπό 
εκτίμηση (Davies, 2002). Όταν οι 
καταναλωτές ερωτώνται πόσο δαπα-
νούν σε άσκηση και παρακολούθηση 
αθλητικών δραστηριοτήτων, αποκαλύ-
πτονται υψηλότερα επίπεδα δαπανών 
από ότι προκύπτουν από τις γενικότερες 
επισκοπήσεις των δαπανών  των 
νοικοκυριών (e.g. Pieda, 1991; Lamb et 
al., 1992; Taks & Késenne, 2000). 

Επίσης, οι υποεκτιμήσεις οφείλονται 
όχι μόνο στην έλλειψη αξιόπιστων και 
έγκυρων στοιχείων που χρησιμο-
ποιούνται σε αυτές τις μελέτες άλλα και 
στην παράλειψη αθλητικών οικονομι-
κών δραστηριοτήτων από τα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία (π.χ. αθλητικών 
εκδηλώσεων). Αυτός είναι ο λόγος γιατί 
σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζοντας 
μια από τις προαναφερθείσες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι ερευνη-
τές χρησιμοποιούν τις έρευνες πεδίου 
για να συλλέξουν πληροφορίες για την 
αθλητική δαπάνη ενός κράτους ή 
περιοχής. 

Υπό το φως των παραπάνω 
παρατηρήσεων στη δική μας περίπτωση, 
συλλέχθηκαν στοιχεία μέσω ενός 
ερωτηματολογίου που φτιάχτηκε γι’ 
αυτό το σκοπό (ad hoc) από την 
Ισπανική επαρχία της Ναβάρε. Ο 
στατιστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 500 
χιλιάδες άτομα από 16 έως 65 ετών. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία της 
δειγματοληψίας, προσδιορίστηκε το 
άριστο μέγεθος του δείγματος το οποίο 

ανέρχεται σε 700 άτομα, με ??? σε ότι 
αφορά το φύλο, την ηλικία και το 
μέγεθος της κατοικίας του. Η έρευνα 
πεδίου, που πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο τρίμηνο του 2003, είχε 95.5% 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  
±3,8% σφάλμα δειγματοληψίας κάτω 
από τις χειρότερες υποθέσεις της τύχης 
δειγματοληψίας με Ρ=9=0,5. 

Βασιζόμενοι στην ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, ως μεταβλητές συλ-
λέχθησαν τα παρακάτω στοιχεία του 
αθλητικού κόστους: εξοπλισμός, ρούχα 
και παπούτσια, έγγραφα, εισιτήρια και 
ξενάγηση, αθλητικές εκδηλώσεις (κόστος 
μεταφοράς και εισιτήρια), και άλλα 
κόστη (αθλητική τηλεόραση και βίντεο, 
βιβλία και περιοδικά). Τα κόστη δεν 
διαχωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες 
δαπάνες (Taks, Vanreusel & Renson, 
1994) ή σε σταθερό και μεταβλητό 
κόστος (Coalter, 2002) προτιμήθηκε η 
ταξινόμηση σε ενεργό και παθητικό 
αθλητικό κόστος. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στο παθητικό κόστος, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 22% της συνολικής 
αθλητικής κατανάλωσης της Ισπανίας, 
συγκρινόμενες με 6-10%σε χώρες όπως η 
Γερμανία ή η Γαλλία (Halba 1997). 
Αφήσαμε έξω από την ανάλυση δαπάνες 
για φαγητό και αναψυκτικά πριν και 
μετά τη συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες, ιατρικές δαπάνες, 
ασφαλιστικό κόστος, και στοιχήματα. 
Τα πρώτα διότι είναι πολύ δύσκολο να 
υπολογισθούν και τα στοιχήματα διότι 
δεν είναι απαραίτητη μια ένδειξη 
αθλητικής δαπάνης, διότι πολλοί 
στοιχηματίζουν με μόνο σκοπό να 
κερδίσουν χρήματα. 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές, θεωρή-
σαμε μορφωτικές μεταβλητές (επίπεδο 
εκπαίδευσης) οικονομικές μεταβλητές 
(εισόδημα, επάγγελμα, επάγγελμα αρ-
χηγού οικογένειας), μεταβλητές κύκλου 
ζωής (φύλο, ηλικία, μέγεθος νοικο-
κυριού) και η περιοχή. Η μεταβλητή    
της   κοινωνικής  τάξης  δεν μπορεί να 
υπολογισθεί άμεσα, αλλά μπορεί να 
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υπολογισθεί ως μια μεικτή του εισοδή-
ματος και του μορφωτικού κεφαλαίου. 
Μερικές από αυτές τις μεταβλητές 
μετατράπηκαν σε ψευδομεταβλητές για 
να αναλυθεί η μεταγραμμική επίδραση. 
Ο Πίνακας 1 δίνει τις μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση (οι 
ψευδομεταβλητές δεν συμπεριλαμβά- 
νονται αλλά θα δειχθούν στην ανάλυση 
Τobit).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μέθοδος εκτίμησης στηρίζεται  

Η μέθοδος εκτίμησης στηρίζεται στα 
χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μετα-
βλητής (Maddala, 1983). Η εξαρτημένη 
μεταβλητή, αθλητική καταναλωτική δα-

πάνη, είναι μια διχοτομική (censored) 
μεταβλητή. Η μέθοδος των ελάχιστων 
τετραγώνων εφαρμόζεται σε συνεχείς 
μεταβλητές.  

Σε διχοτομικές μεταβλητές όπου 
τιμές κάτω υπό κάποιο όριο δεν 
υπάρχουν, συνήθως οι τιμές αυτές είναι 
μηδέν, οι εκτιμητές των ελάχιστων 
τετραγώνων είναι ασυνεπείς και οι 
προβλέψεις είναι κάτω από το κατώτερο 
όριο (Greene, 2002). 

 
 
 
 

Πίνακας 1 Μεταβλητές Περιγραφικές Στατιστικές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεπώς, αφού η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι μη αρνητική και 
περιορίζεται στο μηδέν, εκτιμήθηκαν 
υποδείγματα Tobit. To υπόδειγμα Tobit  

Μεταβλητές Περιγραφή N Ελά
χιστ
η 

Μέγιστη Μέση Τυπική 
Απόκλιση 

Αθλητική 
Δαπάνη  

Εκτίμηση των καταναλω-τικών 
δαπανών για τον αθλητισμό με 
την δαπάνη συγκεντρωμένη 
στο Σχήμα 1 (CES) 

619 45.0
8 

3666 399.83 433.202 

Φύλο Άρρεν=0, Θήλυ = 1 700 1 2 2 .500 
Ηλικία Από Διαστήματα, 16-20, 21-25, 

26-35, 36-45, 46-55, 56-65 
700 1 6 4 1.485 

Εκπαίδευση Επίπεδο Σπουδών: στοιχειώδες 
εκπαίδευση, ανώτερη δευτερο-
βάθμια, επαγγελματική εκπαί-
δευση, 3ετής φοίτηση, τετρα-
ετής φοίτηση, μεταπτυχιακές 
σπουδές 

700 1 6 2 1.399 

Επάγγελμα Επαγγέλματα τη στιγμή της 
έρευνας: αυτοαπασχολούμενοι, 
μισθωτοί, άνεργοι, μαθητές, 
νοικοκυρά, συνταξιούχοι. 

700 1 6 2 1.528 

Μέγεθος 
Νοικοκυριού 

Αριθμός συγκατοίκων νοι-
κοκυριού ανά εισόδημα: 1-2, 3-
5, 6-9, >9 

700 1 4 2 .569 

Εισόδημα 1 Ετήσιο Οικογενειακό Ει-
σόδημα σε διαστήματα:  

700 1 6 3,73/6 1.777 

< 9.000€, 9000-18.000€, 18001-
30.000€, 30001-42.000€ and 
>42.000€, Δεν ξέρω /Δεν 
απαντώ 

Εισόδημα 2 Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
σε διαστήματα μη περιλαμβα-
νομένων των απαντήσεων δεν 
ξέρω/δεν απαντώ 

469 1 5 2,60/3 .951 

Πληθυσμός Μέγεθος του πληθυσμού της 
πόλης όπου κατοικούν όσοι 
ερωτήθηκαν: σε διαστήματα: 
<1.000, 1.000-5.000, 5.001-
10.000, 10.001-50.000, >50.000 

700 1 5 5 1.473 

700 1 4 4 1.058 Περιοχή Περιοχές στην Περιφέρεια: 
Βόρειες, Νότιες, Κεντρικές, και 
στην Πρωτεύουσα 
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(Tobin 1958) είναι κατάλληλο για 
τέτοιου είδους υποδείγματα, υποθέ-
τοντας ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται 
κανονικά.  
Η Μέθοδος της Μέγιστης Πιθανότητας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Maximum Likelihood) χρησιμοποιή-
θηκε για τον υπολογισμό των 
παραμέτρων (Maddala, 1983, Greene, 

2002). Όλα τα υποδείγματα εκτιμήθηκαν 
με το Limdep, έκδοση 8 (Greene, 2002). 

Τα υποδείγματα Tobit  χρησιμο-
ποιούνται συχνά σε μοντέλα δαπανών 
(Amemiya, 1984) παραδείγματα απο-
τελούν οι Norum (2003)  για  τον  κλάδο  

 
 

Πίνακας 2 Εκτιμήσεις της Καταναλωτικής Αθλητικής Δαπάνης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

του εισοδήματος των ΗΠΑ, Cznartnitzki  
& Statdman (2002) and Thrane (2001) 
για δαπάνες αθλητικών εκδηλώσεων, 
Fort and Gill (2000) στις κάρτες 

Σύνολο 
Αθλητικών 
Δαπανών 

Κατανομή 
Αθλητικών 
Δαπανών 

Κατά μη 
Εξασκόμενο 

Ανά 
Νοικοκυριό 

Κατά 
κεφάλαιο 

Κατά 
Εξασκόμενο 

Αθλητικές 
Δαπάνες 

Αθλητική  
Δαπάνη για  
ενεργό 
Αθλητισμό 305,75 660,94 160,25 76,90% 936,36 162,768,918 

Ένδυση & 
Υπόδυση 77,19 145,73 ------ 19,44% 267,58 46,514,885 

Αθλητικός  
Εξοπλισμός 46,96 88,67 ------ 11,83% 132,57 23,045,502 

Αθλητισμός και 
Ταξίδια 36,40 161,47 ------ 9,17% 138,53 24,082,454 

Περιλαμβανόμε
να αθλήματα 84,22 101,72 63,21 21,21% 141,23 24,549,567 
Εγγραφές και 
Αμοιβές 60,63 163,35 97,04 15,27% 256,43 44,576,507 
Αθλητικές 
Δαπάνες 
in passive sport 91,72 104,33 85,06 23,10% 182,85 31,784,470 

Θεαματικά 
Αθλήματα 58,71 64,42 52,05 14,78% 103,34 17,964,499 

Τηλεόραση και 
βίντεο και 
σχετικές με τα 
αθλήματα 
εκδόσεις 33,01 39,91 33,01 8,31% 79,50 13,819,730 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 13



μπέιζμπολ, ή οι Darvis Soberon-Ferrer 
και Patro (1994) σε δαπάνες ελεύθερου 
χρόνου στις ΗΠΑ. 

Ορίζοντας Υ1 ως την ith παρα-
τήρηση της εξαρτημένης μεταβλητής και  
Y*i της αντίστοιχης τιμής σημείο 
αναφοράς (latest value) το υπόδειγμα 
Tobit μπορεί να παρασταθεί με τον εξής 
κανόνα 
Αν Y*i ≤ 0 , τότε Yi = 0 
Αν Y*i >0 , τότε  Yi  = Y*i   

Όπου η Y*I ορίζεται με την 
ακόλουθη γραμμή παλινδρόμησης: 

Y*i   = x'i ß + µi                με µi ~ N(0, 2σ )  
Μια και δεν υπάρχει κοινός 

αποδέκτης συντελεστής προσδιορισμού 
στα υποδείγματα Tobit, επιλέχθηκε ο 
συνήθης τύπος LRT = 2(lm - l0) όπου lm . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελέσματα 
 
Ο Πίνακας 2 δείχνει τα βασικά 

είδη των δαπανών. Η μεθοδολογία που 
εφαρμόστηκε είναι ίδια με την Taks et 
al. (1994) και Taks et al. (1999). 

Η μέση εκτίμηση της αθλητικής 
δαπάνης στο νοικοκυριό είναι 119,20 
ευρώ, όπου αντιστοιχεί στο 2.42% του 
Ακαθάριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος 
των νοικοκυριών. Αυτό δείχνει ότι οι 
κάτοικοι της Ναβάρε διαθέτουν ένα 
σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους 
στο ετερογενή αγαθό που ονομάσαμε 

«αθλητισμό», που περιλαμβάνει ενεργή 
και παθητική κατανάλωση. 

Στο σύνολο της περιοχής η 
αθλητική δαπάνη ανήλθε σε 194 εκατ. 
ευρώ, ή 2% του ΑΕΠ. Όμως, η ζήτηση 
αυτή περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες 
που παρήχθησαν εντός και εκτός της 
επαρχίας της Ναβάρε. Αν υποθέσουμε 
ότι η οριακή ροπή για εισαγωγές είναι 
όμοια για τα αθλητικό αγαθά με αυτή 
για το σύνολο των εισαγωγών της 
περιοχής, τότε θα πρέπει να κάνουμε 
μια μείωση της τάξης  του 32.9%. Η 
αθλητική ζήτηση εκτιμάται στο 1.5%  
του ΑΕΠ. Η εκτίμηση αυτή είναι σε 
φυσιολογικά επίπεδα σχετικά με άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. 

 
 
 
 
 

Πίνακας 3 Οι Συσχετισμοί του Pearson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Φύλλο 1 .056 -.027 .342** -.045 .018 -.014 -.172** -.281** 
2. Ηλικία  1 -.291** .115** -.064 -.003 -.014 -.098* -0.92* 
3. Εκπαίδευση   1 -.184** -.066 .169** .226** .386*8 .152** 
4. Επάγγελμα    1 .042 -.011 -.030 -.298** -.195** 
5. Μέγεθος 
Νοικοκυριού  

    1 -.094* -.119** .164** -.033 

6. Περιφέρεια      1 .630** .197** .032 
7. Μέγεθος 
Πληθυσμού 

      1 .148** .025 

8. Εισόδημα        1 .278** 
9. CES         1 

 
 

** Correlation is significant at the 0.01 level. * Correlation is significant at 
the 0.05 level. 

 
 
Από τα 397,74 ευρώ και τα 

κεφάλαια που δαπανήθηκαν για τον 
αθλητισμό, η ενεργή συμμετοχή αντισ-
τοιχεί στο 77% ενώ το υπόλοιπο 23% 
αντιστοιχεί στην παθητική κατανάλωση 
που είναι μεγαλύτερη από ότι σε άλλες 
περιοχές και χώρες. Η κατηγοριοποίηση 
δείχνει ότι πολλά δαπανώνται στις 
αθλητικές υποδομές, σωματεία, υπόδηση 
και εξοπλισμός τα οποία αντιστοιχούν 
στα δύο-τρίτα του συνόλου για το 2003. 
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Πριν γίνει η ανάλυση Tobit, θα 
αναλυθούν οι συσχετίσεις της εξαρτη-
μένης μεταβλητής (προσωπικές αθλη-
τικές δαπάνες) με τις ανεξάρτητες 
(κοινωνικο-δημογραφικές) μεταβλητές. 
Εφόσον μερικές από τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές, όπως φύλο και επίπεδο 
εκπαίδευσης μετρήθηκαν κατά τάξη 
μεγέθους, ενώ άλλες μετρήθηκαν με 
αριθμούς χρησιμοποιήθηκε ο συντελεσ-
τής συσχέτισης του Pearson (Πίνακας 3) 
αλλά επίσης και ο συντελεστής του 
Spearman (Πίνακας 4). Στην τελευταία 
περίπτωση, η αθλητική δαπάνη μετα-
τράπηκε σε μια μεταβλητή κατά τάξη 
μεγέθους, με έξι τάξεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Correlation is significant at the 0.05 level. 
** Correlation is significant at the 0.01 level.  

 
Σε κάθε περίπτωση, και στις δύο 

μετρήσεις, οι συντελεστές συσχέτισης 
δείχνουν ότι το φύλο, η ηλικία, το 
μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και 
το εισόδημα έχουν υψηλή συσχέτιση με 
τις ατομικές αθλητικές δαπάνες. Το 
πρόσημο των εκτιμήσεων δείχνει ότι οι 
γυναίκες δαπανούν λιγότερο από τους 
άνδρες και η αθλητική δαπάνη έχει 
αρνητική σχέση με την ηλικία και θετική 
με την εκπαίδευση, εισόδημα και 
επαγγέλματα. 

Σε ό,τι αφορά τις συσχετίσεις 
μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, 
με εξαίρεση τη σχέση περιοχής και 

κατοίκων (0,684) δεν υπάρχει σοβαρή 
πολυσυγραμμικότητα. Συνεπώς, παρα-
λείπουμε την μεταβλητή περιοχή (η 
λιγότερη σημαντική από τις δύο), 
διατηρώντας την κατοικία. 

Η απόφαση για το ποιες 
μεταβλητές θα συμπεριληφθούν στην 
τελική εξίσωση παλινδρόμησης έγινε 
αφού εξετάστηκαν εναλλακτικές εξ-
ειδικεύσεις του υποδείγματος. Σε μερικές 
περιπτώσεις οι μεταβλητές μετατρά-
πηκαν σε ψευδομεταβλητές για την 
εκτίμηση μη γραμμικών επιδράσεων.  

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4 Η Σειρά συσχετισμών του Spearman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Φύλλο 1 .055 -.035 .346** -.040 .015 -.014 -.171** 
2. Ηλικία  1 -.341** .100** -.059 -.006 -.016 -.108* 
3. Εκπαίδευση   1 -.167** -.059 .185** .212** .393** 
4. Επάγγελμα    1 .047 .007 -.015 -.289** 
5. Μέγεθος 
Νοικοκυριού 

    1 -.076* -.110** .183** 

6. Περιφέρεια      1 .684** .213** 
7. Μέγεθος 
Πληθυσμού 

      1 .166** 

8. Εισόδημα        1 

 
 
Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις όπου τα 
στοιχεία του εισοδήματος των απα-
ντήσεων δεν ήταν  
αξιόπιστη, χρησιμοποιήθηκε ένα υπο-
σύνολο του υποδείγματος. 
Τα Υποδείγματα 1 και 2 (Πίνακας 5) 
δείχνουν τη σχέση χωρίς τις 
ψευδομεταβλητές, ενώ το 3 και 4, με 
αυτές (Πίνακας 6). Τα αποτελέσματα του 
1ου Υποδείγματος δείχνουν τις 
επιδράσεις του κοινωνικοδημογρα-
φικών  μεταβλητών.  Τα  άτομα  υψηλού  
μορφωτικού επιπέδου δαπανούν περισ-
σότερο για αθλητικά αγαθά και 
υπηρεσίες. Το σύνολο του υποδείγματος 
είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 
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1%. Το 2ο Υπόδειγμα χρησιμοποιεί τη 
νέα μεταβλητή για το εισόδημα το οποίο 
υπερέχει του 4ου Υποδείγματος όπως 
φαίνεται από το συντελεστή προσδιο-
ρισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η σχέση εισοδήματος και 
αθλητικής δαπάνης είναι πολύ 
σημαντική και σύμφωνη με την 
οικονομική θεωρία: όσο πιο υψηλό το 
εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη η δαπάνη. 
Στο 1ο Υπόδειγμα το εισόδημα δεν είναι 
στατιστικά σημαντικό. Σε αυτή την 
περίπτωση η επίδραση του εισοδήματος 
μπορεί να αντανακλάται από άλλες 
μεταβλητές, όπως το επάγγελμα και το 
εισόδημα.  

 
 
 
Η μετατροπή των κοινωνικο-

δημογραφικών μεταβλητών σε ψευδο-
μεταβλητές βελτιώνει το υπόδειγμα. Το 
καλύτερο είναι το 4ο Υπόδειγμα. Η 
χρήση των ψευδομεταβλητών δείχνει μη 

γραμμική σχέση στα Υποδείγματα 1 και 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5 Τα αποτελέσματα από τα μοντέλα του Tobit για τις 
καταναλωτικές δαπάνες του αθλητισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 1 Model 2  
Variables Coefficient t-ratio Coefficient t-ratio 
Constant 809.326559 6.965*** 772.352884 5.548*** 
Gender -217.88757 -6.174*** -214.41303 -5.091*** 
Age -9.8225888 -.808 -34.041966 -2.114** 
Education 35.3595931 2.775*** 5.00847156 .306 
Occupation -21.767525 -1.851* -2.9660398 -.206 
Size of household -39.867632 -1.308 -82.412257 -2.200** 
Income 1 5.9870852 .607 --------- --------- 
Income 2 --------- ---------- 112.340655 4.697*** 
Size of population -4.410892 -.382 -12.453663 -.904 
Sigma 408.5847785 35.185*** 408.5847785 29.428*** 
N 619  433  
Log likelihood 
function 

-7765.942  -5429.632  

-2 log likelihood 15321.884  10859.264  
Likelihood Ratio Test 71.430***  74.340***  

 
 
 
 

Επιπλέον, η ηλικία και το μέγεθος του 
νοικοκυριού έχουν έντονη αρνητική 
επίδραση. Οι γυναίκες δαπανούν 
λιγότερο. 

*  statistically significant at 0.10 level.  ** statistically signicant at 0.05 level.      
*** statistically significant at 0.01 level. 
 

Από τον πίνακα 6, ο καλύτερος 
εκτιμητής της αθλητικής δαπάνης είναι 
το εισόδημα που είναι στατιστικά 
σημαντικό σε όλες τις εξειδικεύσεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Πίνακας 6 Αποτελέσματα από τις μεθόδους του Tobit
                                        καταναλωτικές δαπάνες του Αθλητισμού. 

 
 
 

Model 3 
Variables Coefficient t-ratio 
Constant 1192.99208 5.381*** 
Gender (male) -219.86489 -5.822*** 
Age (56-65)   
16-20 12.27459 .110 
21-25 42.98913 0.520 
26-35 88.94859 1.381 
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46-55 -1886.36063 -.032 
Education (PhD)   
Primary -200.47420 -1.245 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενώ λίγα δαπανώνται από τα 

χαμηλά εισοδήματα, δεν υπάρχει πλέον 
μεγάλη διαφορά στα εισοδη-ματικά 
επίπεδα των 30 και 42 χιλιάδες ευρώ.  

 
 
 
 
 
 
Αυτό μπορεί να δείχνει ότι τα 

αθλητικά αγαθά είναι ένα κανονικό και 
όχι ένα αγαθό πολυτελείας. Αυτό, 
επίσης, δείχνει ότι δικαιολογείται η 
δημόσια ενίσχυση των κατωτέρων 
εισοδηματικών τάξεων για αθλητική 
συμμετοχή. Ο σταθερός όρος δείχνει ότι 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*statistically significant at 0.10 level. ** statistically signicant at 0.05 level.  

*** statistically significant at 0.01 level 

υπάρχει μια ελάχιστη δαπάνη για 
αθλητικού ανεξάρτητου εισοδήματος 
και κοινωνικό-δημογραφικών μεταβλη-
τών. 

Άλλές σημαντικές μεταβλητές είναι 
το φύλο, η ηλικία το μέγεθος του 
νοικοκυριού και του πληθυσμού. Σε ότι 
αφορά την ηλικία, παρατηρείται μια μη 
γραμμική σχέση η οποία κορυφώνεται 
στις ηλικίες μεταξύ 26 και 35, πέφτει 
μεταξύ 36 και 55 και ελαφρώς αυξάνει 
για μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ηλικίες 26 με 
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35 δαπανούν 30 ευρώ περισσότερα από 
τις ηλικίες 56 και 65, ενώ μεγαλύτερη σε 
μέγεθος νοικοκυριά δαπανούν λιγότερα 
κατά κεφαλή. 

Τέλος, το μέγεθος του πληθυσμού 
είναι πιο σημαντική μεταβλητή. Πόλεις 
με 5000 και 10000 κατοίκους, δαπανούν 
περισσότερα για αθλητικά αγαθά και 
υπηρεσίες από ότι πόλεις με μεγαλύτερο 
πληθυσμό (πάνω από 50 χιλιάδες 
κατοίκους), ενώ αυτές μεταξύ 10000 και 
50000 δαπανούν λιγότερα. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στις αθλητικές υποδομές 
που υπάρχουν σε κάθε πόλη. 

Άλλές σημαντικές μεταβλητές είναι 
το φύλο, η ηλικία το μέγεθος του 
νοικοκυριού και του πληθυσμού. Σε ότι 
αφορά την ηλικία, παρατηρείται μια μη 
γραμμική σχέση η οποία κορυφώνεται 
στις ηλικίες μεταξύ 26 και 35, πέφτει 
μεταξύ 36 και 55 και ελαφρώς αυξάνει 
για μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ηλικίες 26 με 
35 δαπανούν 30 ευρώ περισσότερα από 
τις ηλικίες 56 και 65, ενώ μεγαλύτερη σε 
μέγεθος νοικοκυριά δαπανούν λιγότερα 
κατά κεφαλή. 

Τέλος, το μέγεθος του πληθυσμού 
είναι πιο σημαντική μεταβλητή. Πόλεις 
με 5000 και 10000 κατοίκους, δαπανούν 
περισσότερα για αθλητικά αγαθά και 
υπηρεσίες από ότι πόλεις με μεγαλύτερο 
πληθυσμό (πάνω από 50 χιλιάδες 
κατοίκους), ενώ αυτές μεταξύ 10000 και 
50000 δαπανούν λιγότερα. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στις αθλητικές υποδομές 
που υπάρχουν σε κάθε πόλη. 
 
Συμπεράσματα 
 

Ο αθλητισμός αποτελεί μια μη 
αμελητέα οικονομική δραστηριότητα, 
που φθάνει στο 1.5 και 2.5% του ΑΕΠ σε 
πολλές χώρες. Η μισή δαπάνη οφείλεται 
στην καταναλωτική δαπάνη. Παρόλα 
αυτά, λίγες μελέτες εκτιμούν τη δαπάνη 
των νοικοκυριών και των ατόμων. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης 
ήταν να ελεγχθεί αν η αθλητική 
καταναλωτική συμπεριφορά είναι όπως 

προβλέπεται από τα θεωρητικά υπο-
δείγματα. Συνολικά, τα αποτελέσματα 
μας δεν διαφοροποιούνται από αυτά 
των άλλων συγγραφέων και τείνουν να 
ισχυροποιούν τις θεωρητικές προβλέ-
ψεις. 

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα 
δείχνουν την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη όχι μόνο οικονομικές μεταβλητές 
αλλά και οι επιδράσεις του χρόνου και 
του μορφωτικού κεφαλαίου. Επιπλέον, 
τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις 
επιδράσεις του φύλου, μορφωτικού 
επιπέδου και επαγγέλματος, όπως 
σημειώθηκε στην ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας. 

Επίσης, η δυνατότητα χρησι-
μοποίησης ψευδομεταβλητών στο 
υπόδειγμα Tobit, μας έδωσε τη 
δυνατότητα να εξετάσουμε τις μη 
γραμμικές σχέσεις μεταξύ αθλητικής 
καταναλωτικής δαπάνης και ηλικίας ή 
εισοδήματος. Το εισόδημα, όπως προ-
βλέπει η οικονομική θεωρία, συνδέεται                                        
με την αθλητική ζήτηση αλλά ή σχέση  

 
είναι μη γραμμική. Το αθλητικό 

αγαθό θα πρέπει να ταξινομηθεί ως 
κανονικό αγαθό και όχι αγαθό 
πολυτελείας. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
την ανάγκη εφαρμογής αθλητικής 
πολιτικής ενίσχυσης της αθλητικής 
δραστηριότητας των χαμηλών εισοδη-
ματικών τάξεων. Η ηλικία έχει, επίσης, 
αρνητική σχέση με την καταναλωτική 
δαπάνη, με αυτούς που βρίσκονται 
μεταξύ 21-35 χρονών να δαπανούν τα 
περισσότερα και έπονται αυτοί των 
ηλικιών 56 έως 65. Πόλεις με πληθυσμό 5 
έως 10 χιλιάδες  κατοίκους κατέγραψαν 
την μεγαλύτερη κατά κεφαλή αθλητική 
δαπάνη. 

Τέλος, η παρούσα έρευνα έχει 
κάποιες αδυναμίες που συνδέονται με 
τα δεδομένα και τις μεταβλητές. Αν και 
επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας σε 
οικονομικές, μορφωτικές μεταβλητές και 
στο χρόνο, η αθλητική ζήτηση μπορεί να 
επηρεάζεται και από άλλους παρά-
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γοντες. Επιπλέον, το ειδικό βάρος κάθε 
αθλήματος μπορεί να είναι διαφορετικό 
και να αλλάζει από καταναλωτή σε 
καταναλωτή. Αυτό, φυσικά, απαιτεί 
επιπλέον έρευνα, που θα λαμβάνει 
υπόψη της τους παράγοντες ζήτησης για 
διαφορετικά είδη αθλημάτων και
συμμετεχόντων. Στο άμεσο μέλλον θα 
εκτείνουμε το υπόδειγμα για να 
συμπεριληφθούν και άλλες μεταβλητές 
που σχετίζονται με την άσκηση του
αθλήματος, όπως ??? για παράδειγμα.  

       Dardis, R., Soberon-Ferrer, H., & Patro, D. 
(1994). Analysis of leisure expenditures in 
the United States. Journal of Leisure Research, 
26(4), 309-321. 

       Davies, L.E. (2002). Consumer's expenditure 
on sport in the UK: increased spending or 
underestimation? Managing leisure, 7, 83-
102. 
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ΗΗ  ΦΦυυσσιικκήή  ΑΑγγωωγγήή  σσττοονν  ΕΕλλεεύύθθεερροο  
ΧΧρρόόννοο  ττωωνν  ΝΝέέωωνν  ττηηςς  ΣΣλλοοββεεννίίααςς  
 
των Petra Marcina, Branco Skof, Dusica Boben,   
Sasa Cecic Erpic και Vlasta Zabucovec 
 

ι νέοι χρειάζονται φυ-
σική άσκηση για την 
φυσιολογική φυσική, 
κοινωνική και πνευ-
ματική τους ανάπτυξη 
και υγεία. Αλλά και 

στις ώριμες ηλικίες η φυσική άσκηση 
είναι σημαντική για τη διατήρηση της 
ζωτικότητας. Επομένως, ο σημαντικός 
στόχος των αθλητικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα σχολεία είναι να 
αναπτύξουν μια θετική στάση των νέων 
απέναντι στη φυσική άσκηση και να 
τους παρέχουν γνώση σχετικά με την 
υγιεινή ζωή, που περιλαμβάνει επίσης 
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 
παραμείνουν δραστήριοι σε σχέση με τη 
φυσική αγωγή μετά το τέλος του 
σχολείου. 

Οι στάσεις αντιπροσωπεύουν μια 
θεωρητική έννοια στην κοινωνική 
ψυχολογία και αποδεικνύουν την 
ύπαρξη μιας πολύπλοκης αλληλεξάρ-
τησης μεταξύ της ανθρώπινης νοοτρο-
πίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς 
(Nastran-Ule, 2000). Λειτουργούν ως 
ένας πολύ σημαντικός δείκτης και 
υποκινητής της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς (Rot, 1983). Είναι πολύ 
σημαντικό να μετράμε και να 
παρατηρούμε  τις  στάσεις γιατί η γνώση  

 
των στάσεων μας επιτρέπει να 
αναμένουμε μια συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά ενός ατόμου (Ajzen, 1988, Biddle  
& Chatzirsarantis, 1999). Η μέτρηση των 
στάσεων απέναντι στη φυσική άσκηση 
άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
(Kenyon, 1968b). O Kenyon ανέπτυξε 
έναν τρόπο για την εκτίμηση των 
στάσεων απέναντι στη φυσική άσκηση 
(ATPA) στους νέους ενήλικες, στη βάση 
του πολυδιάστατου μοντέλου για τη 
φυσική άσκηση.  Το ATPA υιοθετήθηκε 
επίσης αργότερα για τα παιδιά (CATPA, 
Simon, & Smoll, 1974; Schutz, Smoll, 
Carre, & Mosher, 1985). Ο Cavanaugh 
(1993) στο πλαίσιο της διδακτορικής του 
διατριβής έκανε μια επισκόπηση των 
μεθόδων μέτρησης των στάσεων απέ-
ναντι στη φυσική άσκηση και 
αναγνώρισε ότι το ATPA θεωρείται ως 
το πιο έμπιστο και εύχρηστο για τη 
μέτρηση των στάσεων απέναντι στη 
φυσική άσκηση μεταξύ όλων των 
σχετικών ερωτηματολογίων. 

Η αναζήτηση των στάσεων των 
μαθητών απέναντι στη φυσική άσκηση 
δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα 
διάφορα αποτελέσματα των αθλητικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα ο-
ποία επιδρούν στην ανάπτυξη των 
στάσεών τους. Σημαντικός παράγοντας 
εκτίμησης των προγραμμάτων φυσικής 

 Ο

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
 

   Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 22



αγωγής έχει γίνει επομένως ο έλεγχος 
των στάσεων της νεολαίας απέναντι στη 
φυσική άσκηση. 

Μέχρι πρόσφατα δεν δινόταν 
μεγάλη σημασία στη θεωρητική γνώση 
στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικής 
αγωγής. Ύστερα, όμως, από την ανα-
μόρφωση των πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων σχολείων και τη 
δυνατότητα των μαθητών να επιλέγουν 
τη φυσική αγωγή μεταξύ άλλων 
μαθημάτων για την τελική εξέταση 
αποφοίτησης από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, οι δάσκαλοι άρχισαν να 
δίνουν περισσότερη προσοχή και στη 
θεωρητική γνώση του αντικειμένου. Μία 
από τις μεθόδους για τον έλεγχο της 
θεωρητικής γνώσης είναι μέσω των 
θεωρητικών τεστ (Kovac Kovač et al., 
2002; Kovač, Dežman, Strel, Jurak, 
Rogelj, Lorenci, Žakelj, Voglar, & Bajec, 
2003) Στο δευτεροβάθμιο σχολείο προς 
το παρόν, οι μαθητές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν τη φυσική 
αγωγή ως μάθημα για την τελική 
εξέταση, αλλά προσδοκούμε ότι θα 
αλλάξει αυτό στο μέλλον. Ο βαθμός στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής θα πρέπει 
να είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής 
και πρακτικής γνώσης και προόδου σε 
διάφορες αθλητικές ασκήσεις. Δύο 
θεματικές στο πλαίσιο του 
προγράμματος φυσικής αγωγής είναι 
μεγάλης σημαντικότητας για την 
περαιτέρω φυσική άσκηση των 
μαθητών. Οι δύο αυτές θεματικές είναι: 
η νομιμότητα των αθλητικών ασκήσεων 
και η σύνδεση μεταξύ αθλητισμού και 
υγείας (Kovac Kovač, & Novak, 1998a, 
1998b, 1999). 

Μερικές έρευνες από το εξωτερικό 
έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η 
φυσιολογική φυσική άσκηση βοηθάει 
στην ανάπτυξη θετικών στάσεων 
απέναντι σ’ αυτήν και ως συνέπεια της 
στάσης αυτής οι μαθητές θα υιοθετήσουν 
ένα περισσότερο ενεργητικό τρόπο ζωής 
(Bain, 1980; Corbin, 1986; Godin, & 
Shephard, 1986).  Σε άλλες έρευνες 

μπορούμε να διαβάσουμε ότι οι μαθητές 
που είναι περισσότερο ενεργητικοί σε 
θέματα φυσικής άσκησης, έχουν 
περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι 
στη φυσική δραστηριότητα και είναι πιο 
συνειδητο-ποιημένοι για την αξία της 
φυσικής άσκησης για την υγεία (Brodie, 
& Birtwistle, 1992; Bocket, 1994). Σε μια 
άλλη έρευνα τονίζεται το γεγονός ότι τα 
παιδιά που γνωρίζουν περισσότερα 
πράγματα σχετικά με συγκεκριμένες 
αθλητικές δραστηριότητες και την 
επίδρασή τους, έχουν περισσότερο 
θετικές στάσεις απέναντι σε αυτές και 
είναι επομένως περισσότερο ενεργητικά 
(Digedelis et al., 2002). 

Ο σκοπός της έρευνάς μας είναι να 
εξακριβώσουμε εάν υπάρχει κάποια 
σύνδεση μεταξύ της θεωρητικής γνώσης 
της φυσικής δραστηριότητας (γνώση της 
νομιμότητας των αθλητικών ασκήσεων 
και γνώση των παραγόντων υγειούς 
τρόπου ζωής), των στάσεων απέναντι 
στη φυσική δραστηριότητα και στη 
φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο 
χρόνο της νεολαίας. 
    
Μέθοδοι 
 
Συμμετέχοντες 
 

226 μαθητές και των δύο φύλων (89 
άντρες και 134 γυναίκες, για 3 
συμμετέχοντες δεν έχουμε στοιχεία) από 
το τελευταίο τμήμα της δεύτερης τάξης 9 
δευτεροβάθμιων σχολείων από δια-
φορετικές περιοχές της Σλοβενίας 
συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Τα 
σχολεία επελέγησαν στην τύχη. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 
16.17 ± 0.46 χρόνια. 
 
Εργαλεία 
 

Για να μετρήσουμε τις στάσεις 
απέναντι στη φυσική δραστηριότητα, 
δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο 
στη βάση του ATP του Kenyon 
(Cavanaugh, 1993). Σχηματίσαμε ένα 
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μοντέλο 5 διαστάσεων για τη φυσική 
δραστηριότητα (ΦΔ) αντί για τις 6 του 
Kenyon στη βάση των αποτελεσμάτων 
μιας πιλοτικής μελέτης (Boben, Marcina, 
Cecić Erpič, Škof, & Zabukovec, 2003; 
Marcina Škof, Cecić Erpič, Boben, & 
Zabukovec, 2004a. 

 
Οι διαστάσεις της ΦΔ είναι: η ΦΔ ως 

κοινωνική εμπειρία και κάθαρση 
(Α_ΚΕ&ΚΑΘ), η ΦΔ ως υγεία και υγιής 
ευζωία (Α_ΥΥ), η ΦΔ ως επιδίωξη 
δράσης (Α_ΔΡ), η ΦΔ ως μια εμπειρία 
αίσθησης (Α_ΑΙΣΘ) και η ΦΔ ως μια 
ασκητική εμπειρία (Α_ΑΣΚ). Το 
ερωτηματολόγιό μας συμπεριλαμβάνει 
28 ερωτήματα/προτάσεις, 5 προτάσεις 
για Α_ΚΕ&ΚΑΘ και Α_ΥΥ, και 6 
προτάσεις για Α_ΔΡ , Α_ΑΙΣΘ και 
Α_ΑΣΚ. Όλες οι προτάσεις απαντώνται 
στη βάση μιας πενταβάθμιας κλίμακας 
Lickert (όπου 1=απόλυτη διαφωνία με 
την πρόταση και 5=απόλυτη συμφωνία 
με την πρόταση). 

Προκειμένου να ελέγξουμε τη γνώση 
της φυσικής δραστηριότητας κατα-
σκευάσαμε τεστ γνώσεων, στα οποία 
λάβαμε υπόψη μας το περιεχόμενο της 
φυσικής αγωγής του σχολείου μας (...). 
Τα τεστ γνώσεων συμπεριλαμβάνουν 30 
ερω-τήσεις. 16 ερωτήσεις σχετικές με τη 
γνώση της νομιμότητας των αθλητικών 
ασκήσεων (Γ_ΝΑΘ) και 14 σχετικές με 
τους παράγοντες ενός υγιούς τρόπου 
ζωής (Γ_ΠΥΖ). Οι ερωτήσεις είναι οι 
λεγόμενες κλειστού τύπου.  
 

Για κάθε ερώτηση οι μαθητές έχουν να 
επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων απαντή-
σεων. Κάθε σωστή απάντηση δίνει 1 
πόντο. 
 
 
 

 
Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι 

μαθητές είναι δραστήριοι σχετικά με την 
φυσική άσκηση, τους ρωτήσαμε σχετικά 
με αυτό στο ερωτηματολόγιο. Στο 
ερωτηματολόγιο συμπεριλάβαμε φυσι-
κές δραστηριότητες που ασκούνται στη 
φύση.  

Οι δραστηριότητες αυτές είναι: τρέ-
ξιμο (ΑΘΛΗΜΑ1), περπάτημα στο 
βουνό (ΑΘΛΗΜΑ2), ποδηλασία (Α-
ΘΛΗΜΑ3) και σκι (ΑΘΛΗΜΑ4). Η 
συχνότητα των δραστηριοτήτων με-
τρήθηκε σε 6βάθμια κλίμακα (1-ποτέ, 6-  
δύο-τρεις φορές την εβδομάδα). 
 
Στατιστικές Μέθοδοι 
 
Αφού συλλέξαμε τα πρωτογενή 
στοιχεία, προχωρήσαμε σε περιγραφικές 
στατιστικές μεθόδους. Χρησιμοποιήσαμε 
το στατιστικό πρόγραμμα STATISTICA 
για την επεξεργασία των στοιχείων. Για 
την εξακρίβωση της σχέσης μεταξύ της 
θεωρητικής γνώσης της φυσικής 
δραστηριότητας (γνώση σχετικά με τη 
νομιμότητα των αθλητικών ασκήσεων 
και γνώση των παραγόντων ενός υγιούς 
τρόπου ζωής), των στάσεων απέναντι 
στη φυσική δραστηριότητα και στην  

Μεταβλητή Valid N Μέσος Min. Max. Std.Dev. Skewness Kurtosis 
ΑΘΛΗΜΑ1 223 3.282 1.000 6.000 1.581 0.284 -1.050 
ΑΘΛΗΜΑ2 222 2.558 1.000 5.000 1.031 0.442 -0.164 
ΑΘΛΗΜΑ3 224 3.839 1.000 6.000 1.319 -0.031 -0.652 
ΑΘΛΗΜΑ4 223 1.461 1.000 6.000 0.884 2.625 8.305 
Α_ΔΡ 222 21.135 6.000 30.000 5.716 -0.319 -0.750 
Α_ΑΙΣΘ 217 14.368 6.000 28.000 5.809 0.283 -0.920 
Α_ΚΕ&ΚΑΘ 224 20.107 8.000 25.000 3.155 -0.684 0.637 
Α_ΥΥ 220 20.786 7.000 25.000 3.694 -1.144 1.160 
Α_ΑΣΚ 220 16.709 6.000 28.000 4.614 -0.191 -0.652 
Γ_ΝΑΘ 226 11.086 2.500 15.000 2.162 -0.755 1.046 
Γ_ΠΥΖ 226 8.800 0.000 14.000 2.140 -0.447 0.946 

  Πίνακας 1 Περιγραφικά  
                   Στατιστικά  Στοιχεία 

   Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 24



 
 

 
Note: marked correlations are significant at     

p < 0.050 
        

Ύστερα από τα αποτελέσματα του t-test 
αποφασίσαμε να μετρήσουμε το 
συσχετισμό για κάθε φύλο ξεχωριστά. 
Για τους άντρες μπορούμε να δούμε 
στον Πίνακα 4 ότι η Γ_ΝΑΘ συνδέεται 
στατιστικά με το περπάτημα στο βουνό 
(ΑΘΛΗΜΑ2) και με δύο διαστάσεις 
στάσεων - Α_ΥΥ και Α_ΑΣΚ. Η Γ_ΠΥΖ 
από την άλλη πλευρά, συνδέεται 
στατιστικά με το τρέξιμο (ΑΘΛΗΜΑ1) 
και με τις ίδιες δύο διαστάσεις των 
στάσεων, όπως η Γ_ΝΑΘ. Για τις 
γυναίκες δεν υπάρχει στατιστική σχέση 
των τεστ γνώσεων και των αθλητικών 
δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο 
χρόνο. Η Γ_ΝΑΘ συνδέεται στατιστικά 
με τέσσερις διαστάσεις των στάσεων (με 
εξαίρεση την Α_ΑΙΣΘ και αρνητικά 
συνδέεται με την Α_ΔΡ). Η Γ_ΠΥΖ 
συνδέεται στατιστικά με τρεις 
διαστάσεις στάσεων - Α_ΔΡ (αρνητικά), 
Α_ΥΥ και Α_ΑΣΚ. 

 
φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο 
χρόνο της νεολαίας, χρησιμοποιήσαμε 
μεθόδους συσχετισμού. Για την 
εξακρίβωση των διαφορών που 
ανακύπτουν από τη διαφορά στο φύλο 
χρησιμοποιήσαμε t-test. 
 
Αποτελέσματα 
 
Στον πίνακα 1 μπορούμε να δούμε 
περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για 
όλες τις μεταβλητές που 
περιλαμβάνονται στην κύρια μελέτη 
μας. Οι συντομογραφίες επεξήγονται 
στο τμήμα Εργαλεία του άρθρου. Πάνω 
από όλες τις δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στη φύση, οι μαθητές 
προτιμούν να τρέχουν και να κάνουν 
ποδήλατο, παρά να περπατούν στα 

βουνά και να κάνουν σκι. Μεταξύ όλων 
της φυσικής αγωγής, οι μαθητές 
αξιολόγησαν υψηλότερα τη διάσταση 
Α_ΥΥ (normalized value=4.157) και 
χαμηλότερα την Α_ΑΙΣΘ (κανονική 
τιμή =2.395).  
H Γ_ΝΑΘ (μέση τιμή επί % =69.288) 
ήταν καλύτερη από την Γ_ΠΥΖ (μέση 
τιμή επί %=62.857). 
 
Στον πίνακα 2 μπορούμε να δούμε ότι η 
Γ_ΝΑΘ συνδέεται στατιστικά με τρεις 
πτυχές των στάσεων - Α_ΚΕ&ΚΑΘ, 
Α_ΥΥ και Α_ΑΣΚ.  Η Γ_ΠΥΖ από την 
άλλη πλευρά συνδέεται στατιστικά με το 
τρέξιμο (ΑΘΛΗΜΑ1) και με όλες τις 
πέντε διαστάσεις των στάσεων (αρ-
νητικά με την Α_ΔΡ). 
Με βάση προηγούμενες έρευνες 
αναμέναμε διαφορές ανάμεσα στα δύο 
φύλα και έτσι κάναμε το t-test για να 
δούμε εάν υπήρχαν και σ’ αυτή τη 
μελέτη. Τo T-test δείχνει ότι υπάρχουν 
στατιστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο 
φύλα στην Γ_ΝΑΘ. 

 
 

Τεστ Γνώσεων Αθλητικές 
δραστηριότητες και 

Στάσεις Γ_ΝΑΘ Γ_ΠΥΖ 

0.077 0.172 
N=223 N=223 ΑΘΛΗΜΑ1 
p=0.254 p=0.010 
0.097 0.068 
N=222 N=222 ΑΘΛΗΜΑ2 
p=0.149 p=0.317 
0.080 0.105 
N=224 N=224 ΑΘΛΗΜΑ3 
p=0.235 p=0.117 
-0.079 -0.056 
N=223 N=223 ΑΘΛΗΜΑ4 
p=0.239 p=0.403 
-0.079 -0.181 
N=222 N=222 Α_ΔΡ 
p=0.239 p=0.007 
0.039 0.155 
N=217 N=217 Α_ΑΙΣΘ 
p=0.566 p=0.023 
0.134 0.141 
N=224 N=224 Α_ΚΕ&ΚΑΘ 
p=0.045 p=0.034 
0.320 0.374 
N=220 N=220 Α_ΥΥ 
p=0.000 p=0.000 
0.295 0.210 
N=220 N=220 Α_ΑΣΚ 
p=0.000 p=0.002 

Πίνακας 2 Συσχετισμοί 
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Πίνακας 5 Συσχετισμοί για τις γυναίκες 
 
 

 ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Τεστ  Γνώσεων Μέσος Μέσος 

 
t-value 

 
df 

 
p 

Γ_ΝΑΘ 11.432 10.873 1.894 221 0.059 
Γ_ΠΥΖ 8.528 8.970 -1.509 221 0.132 

 ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ  
t-value 

 
df 

 
p 

Τεστ 
Γνώσεων 

Μέσος Μέσος    

Γ_ΝΑΘ 11.432 10.873 1.894 221 0.059 
Γ_ΠΥΖ 8.528 8.970 -1.509 221 0.132 

Πίνακας 3 Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στα τεστ γνώσεων (t-test) 

Τεστ Γνώσεων Αθλητικές 
δραστηριότητες  
και Στάσεις Γ_ΝΑΘ Γ_ΠΥΖ 

0.196 0.249 
N=86 N=86 ΑΘΛΗΜΑ 1 
p=0.071 p=0.021 
0.219 -0.027 
N=85 N=85 ΑΘΛΗΜΑ 2 
p=0.044 p=0.809 
0.140 0.114 
N=87 N=87 ΑΘΛΗΜΑ 3 
p=0.198 p=0.292 
-0.065 -0.009 
N=86 N=86 ΑΘΛΗΜΑ 4 
p=0.550 p=0.932 
0.120 0.035 
N=89 N=89 Α_ΔΡ 
p=0.261 p=0.746 
0.053 0.044 
N=85 N=85 Α_ΑΙΣΘ 
p=0.627 p=0.691 
0.073 0.188 
N=88 N=88 Α_ΚΕ&ΚΑΘ 
p=0.499 p=0.080 
0.291 0.351 
N=85 N=85 Α_ΥΥ 
p=0.007 p=0.001 
0.335 0.328 
N=87 N=87 Α_ΑΣΚ 
p=0.002 p=0.002 

Πίνακας 4 Συσχετισμοί για τους άντρες

 
Τεστ Γνώσεων Αθλητικές 

δραστηριότητες 
και Στάσεις Γ_ΝΑΘ Γ_ΠΥΖ 

-0.022 0.125 
N=134 N=134 ΑΘΛΗΜΑ 1 
p=0.804 p=0.152 
0.024 0.118 
N=134 N=134 ΑΘΛΗΜΑ 2 
p=0.784 p=0.174 
0.014 0.100 
N=134 N=134 ΑΘΛΗΜΑ 3 
p=0.870 p=0.251 
-0.104 -0.075 
N=134 N=134 ΑΘΛΗΜΑ 4 
p=0.232 p=0.386 
-0.271 -0.268 
N=130 N=130 Α_ΔΡ 
p=0.002 p=0.002 
0.153 0.151 
N=129 N=129 Α_ΑΙΣΘ 
p=0.083 p=0.087 
0.191 0.103 
N=133 N=133 Α_ΚΕ&ΚΑΘ 
p=0.028 p=0.238 
0.352 0.384 
N=133 N=133 Α_ΥΥ 
p=0.000 p=0.000 
0.239 0.215 
N=131 N=131 Α_ΑΣΚ 
p=0.006 p=0.014 

Note: marked differences are significant at p < 050. 



Συζήτηση 
 

Με βάση τα αποτελέσματά μας 
μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές μας 
στον ελεύθερο χρόνο ως επί το πλείστον 
τρέχουν στη φύση και στο λιγότερο 
βαθμό ασχολούνται με σκι, αλλά 
εξασκούν όλες τις δεδομένες δρα-
στηριότητες κατά μέσο όρο πολύ 
σπάνια. Σε μια άλλη έρευνα, όπου 
συμμετείχαν μαθητές από όλα τα 
δευτεροβάθμια σχολεία της Σλοβενίας, 
διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν 
στατιστικές διαφορές στην ποσότητα της 
φυσικής δραστηριότητας, κατά τον 
ελεύθερο χρόνο, μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών, πράγμα που αποτέλεσε 
έκπληξη (Marcina, Škof, Boben, Cecić 
Erpič, & Zabukovec, 2004b; Škof, Boben, 
Cecić Erpič, Zabukovec, & Marcina, 
2004). Περιμέναμε ότι τα αγόρια στην 
ηλικία αυτή θα ήταν περισσότερο 
ενεργητικά από τα κορίτσια.  

Οι μαθητές έχουν μεταξύ των πέντε 
διαστάσεων στις στάσεις, την υψηλότερη 
αξιολόγηση της φυσικής δραστηριό-
τητας για την υγεία και την ευζωία και 
τη χαμηλότερη αξιολόγηση της φυσικής 
δραστηριότητας ως εμπειρία αισθήσεων. 
Σε άλλες έρευνές μας τα αποτελέσματα 
ήταν παρόμοια (Marcina et al., 2004a, 
2004b; Škof et al., 2004). Τα αγόρια 
αξιολόγησαν τις Α_ΑΣΚ και Α_ΔΡ 
υψηλότερα απ’ ότι τα κορίτσια, ενώ από 
την άλλη πλευρά τα κορίτσια 
αξιολόγησαν την Α_ΑΙΣΘ υψηλότερα 
απ’ ότι τα αγόρια. 

Η γνώση των μαθητών είναι 
καλύτερη στην περιοχή της νομιμότητας 
των αθλητικών ασκήσεων αλλά έχει 
κατά μέσο όρο πολλά κενά και στις δύο 
περιοχές. Το μέσο ποσοστό % που 
αναμέναμε με βάση των εθνικών 
εξετάσεων της θεωρητικής γνώσης για 
την φυσική αγωγή ήταν 70, στην 
πραγματικότητα είναι λίγο χαμηλότερο 
στην Γ_ΝΑΘ και εμφανώς χαμηλότερο 
στην Γ_ΠΥΖ. Τα αποτελέσματα δείχ-
νουν ότι η γνώση είναι χαμηλότερη από 

ότι θα περιμέναμε στη βάση του 
περιεχομένου φυσικής αγωγής των 
σχολείων και την αντιλαμβανόμενη από 
τους μαθητές σημαντικότητα για τον 
υγιεινό τρόπο ζωής με την κατάλληλη 
φυσική δραστηριότητα (Marcina & Skof, 
2003). 

Η γνώση της νομιμότητας των 
αθλητικών ασκήσεων συνδέεται στα-
τιστικά με τρεις διαστάσεις των στάσεων 
– φυσική δραστηριότητα για υγεία και 
ευζωία, φυσική δραστηριότητα ως ασκη-
τική εμπειρία και φυσική δραστηριό-
τητα ως κοινωνική εμπειρία και 
κάθαρση. Η γνώση της νομιμότητας των 
αθλητικών ασκήσεων είναι στο περιε-
χόμενο της φυσικής αγωγής μας, 
συνήθως με ασκήσεις αντοχής, που 
συνδέονται γεγικά με υγεία και ευζωία. 
Οι ασκήσεις αντοχής είναι όμως συχνά 
κουραστικές για τους νέους, με απο-
τέλεσμα να χρειάζεται να καταβάλουν 
πολύ προσπάθεια. Αλλά εάν η ένταση 
στις δραστηριότητες αυτές μεγαλώνει 
αργά, οι νέοι μπορεί επίσης να τις 
απολαμβάνουν – μπορούν παράλληλα 
να μιλούν μεταξύ τους, να αναπνέουν 
καθαρό αέρα, να ξεχνούν τα προ-
βλήματά τους κτλ. 

Η γνώση των παραγόντων υγιούς 
τρόπου ζωής από την άλλη πλευρά 
συνδέεται με το τρέξιμο ως αθλητική 
δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 
των μαθητών και με όλες τις πέντε 
διαστάσεις των στάσεων απέναντι στην 
φυσική δραστηριότητα. Αναμέναμε ότι 
αυτή η περιοχή της γνώσης θα ήταν 
συνδεδεμένη με τις τρεις αθλητικές 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο 
χρόνο, με εξαίρεση τη δραστηριότητα 
του σκι. Προφανώς οι νέοι προτιμούν 
να ασχολούνται με άλλες φυσικές 
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 
τους. Το ότι αυτό το μέρος της γνώσης 
θα ήταν συνδεδεμένο με όλες τις 
διαστάσεις των στάσεων ήταν ανα-
μενόμενο και αυτό αποτελεί μια καλή 
πρόγνωση για το μελλοντικό ενεργητικό 
και υγιεινό τρόπο ζωής των νέων.   
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Ο αρνητικός συσχετισμός με την 
Α_ΔΡ είναι κατανοητός – η διάσταση 
αυτή αφορά τα εντυπωσιακά και συχνά 
επικίνδυνα αθλήματα. 
Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (σε 
αυτή και στις άλλες έρευνές μας) 
δείχνουν ότι οι νέοι κατανοούν με 
διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα 
φυσικής αγωγής. Τα ενδιαφέροντά τους 
είναι διαφορετικά και δίνουν σημασία 
σε διαφορετικές φυσικές δραστηριό-
τητες. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν αδι-
αμφισβήτητη σύνδεση μεταξύ της 
γνώσης της φυσικής δραστηριότητας και 
της φυσικής δραστηριότητας των 
μαθητών στον ελεύθερο χρόνο τους, 
αλλά και των στάσεών τους απέναντι σ’ 
αυτές. Στο πλαίσιο  μελλοντικών εργα-
σιών θα θέλαμε να αναζητήσουμε 
άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τη γνώση της νεολαίας 
σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα 
και τον μετέπειτα υγιή και ενεργητικό 
τρόπο ζωής. Οι παράγοντες αυτοί είναι 
εκτός από τις στάσεις απέναντι στη 
φυσική αγωγή, η ατμόσφαιρα στις 
αίθουσες διδασκαλίας της φυσικής 
αγωγής, η επίτευξη της ύπαρξης 
κινήτρων στη φυσική αγωγή, τον στόχο 
και τον προσωπικό προσανατολισμό της 
αθλητικής εκπαίδευσης και όλες οι 
φυσικές δραστηριότητες στον ελεύθερο 
χρόνο των μαθητών. Εάν θα έχουμε μια 
μεγαλύτερη εικόνα της κατάστασης στα 
προγράμματά μας φυσικής αγωγής, 
μπορούμε τότε να προσπαθήσουμε να 
αλλάξουμε τις αδυναμίες και κατά 
συνέπεια να βελτιώσουμε τη γνώση της 
νεολαίας σχετικά με τη φυσική 
δραστηριότητα και την φυσική δρα-
στηριότητα στο σχολείο και στον 
ελεύθερο χρόνο τους.  
 
Συμπεράσματα 
 

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να 
πούμε ότι στη Σλοβενία μπορούμε να 
βρούμε και να αποδείξουμε, επίσης, τα 

ευρήματα των ξένων ερευνητών, επειδή 
η υπάρχει όντως σύνδεση μεταξύ της 
θεωρητικής γνώσης της φυσικής αγωγής, 
των στάσεων απέναντι στη φυσικής 
αγωγή και η φυσική αγωγή στον 
ελεύθερο χρόνο της νεολαίας της 
Σλοβενίας. Αλλά αυτή είναι μόνο η 
αρχή της έρευνας και για περισσότερο 
λεπτομερή αποτελέσματα θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας περισσότερους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να 
τονώσουν αυτό το πρόγραμμα. 
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o ποδόσφαιρο είναι το 
πιο δημοφιλές άθλημα 
σε όλη την υφήλιο, 
κυρίως όμως στην 
Ευρώπη, και συγκεντ-

ρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό θεατών. Η 
παγκόσμια διοικητική αρχή του ποδο-
σφαίρου, η FIFA, έχει ως μέλη 
περισσότερες από δύο χιλιάδες χώρες, με 
περισσότερους από δύο χιλιάδες 
ενεργούς παίκτες. 

Παρόλα αυτά μόλις την τελευταία 
δεκαετία οι οικονομολόγοι ξεκίνησαν 
να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
παραδοσιακά οικονομικά εργαλεία για 
την ανάλυση των διαφόρων πτυχών της 
βιομηχανίας αυτής. Η πλειοψηφία της 
βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας πάνω 
στα οικονομικά του ποδοσφαίρου 
σχετίζεται περισσότερο με τα μικρο-
οικονομικά μεμονωμένων συλλόγων και 
με ανάλυση πρωταθλημάτων, παρά με 
μακροοικονομικές συγκρίσεις και 
διεθνείς αποδόσεις. Κατά την περασμέ-
νη δεκαετία το ποδόσφαιρο κατέστη μία 
παγκόσμια βιομηχανία πολλών δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων και προσέδωσε 
τεράστια έσοδα σε ιδιώτες, συλλόγους, 
καθώς επίσης και σε εθνικούς και 
διεθνείς  οργανισμούς.  Τα έσοδα    αυτά  

 

προέρχονται από τα δικαιώματα 
αναμετάδοσης των αγώνων, τις συμφω-
νίες χορηγίας και τις πωλήσεις 
εισιτηρίων και προϊόντων της ομάδας. 
Οι πόροι αυτοί διατίθενται με βάση την 
απόδοση σε τοπικά και διεθνή επίπεδα. 
Επιπροσθέτως, όπως υποστηρίζουν οι 
Sugden και Tomlinson (1998), το 
ποδόσφαιρο έχει πολιτικοοικονομικές 
πτυχές, καθότι αποτελεί για πολλές 
χώρες ένα μέσο για την έκφραση του 
εθνικισμού και τη διαφήμιση της 
δύναμης και του κύρους ενός έθνους 
διεθνώς (βλέπε επίσης Szymanski 2004). 

Τα οικονομικά του ποδοσφαίρου 
έχουν ερευνηθεί στοιχείο των επαγγελ-
ματικών αθλητικών ομάδων. Η πρωτο-
ποριακή μελέτη του Sloane (1971) 
παρείχε την πρώτη λεπτομερή εξέταση 
των ποδοσφαιρικών ομάδων ως αντα-
γωνιστικές εταιρίες. Οι Wiseman (1997), 
Cairns (1986), Downward και Alistair 
(2002), Borland και Macdonald (2003), 
Sandy (2004) εξέτασαν περαιτέρω 
οικονομικά ζητήματα και παρουσίασαν 
εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα 
οικονομικά του αθλητισμού. Η υπ-
άρχουσα βιβλιογραφία για τα 
οικονομικά του αθλητισμού βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό σε θέματα που 
σχετίζονται με τη ζήτηση του αθλη-

  TT

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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τισμού, τη δομή της αγοράς, τα έσοδα 
από τις αναμεταδόσεις των αγώνων, 
κτλ. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα 
αξιοπρόσεχτο πεδίο που διαφεύγει της 
μέχρι τώρα έρευνας, ειδικά σε ό,τι 
αφορά τα προγνωστικά και τη σχέση 
μεταξύ του εγχώριου ανταγωνισμού και 
της διεθνούς απόδοσης. 

Φαίνεται ότι παρατηρούνται ση-
μαντικές διαφορές στην εμπειρική 
μελέτη των επαγγελματικών αθλητικών 
ομάδων, ειδικά μεταξύ Αμερικανών και 
Ευρωπαίων οικονομολόγων, που οφεί-
λεται στη δομή και την οργάνωση των 
πρωταθλημάτων στις ηπείρους αυτές. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι 
να συνεισφέρει στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία σχετικά με τα οικονομικά 
του ποδοσφαίρου, με το να παρέχει μια 
στατιστική μέθοδο για την πρόβλεψη 
των περισσότερο πιθανών νικητών των 
διεθνών ποδοσφαιρικών πρωταθλη-
μάτων στις περιπτώσεις των Ευρω-
παϊκών πρωταθλημάτων του 2000 και 
2004.  

Το δεύτερο μέρος του άρθρου 
παρουσιάζει εν συντομία την έννοια της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας στις 
επαγγελματικά ομαδικά αθλήματα. Το 
τρίτο μέρος εξηγεί την υιοθετημένη 
μέθοδο μέτρησης της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας και παρέχει έναν αριθμό 
εμπειρικών στοιχείων για την ανταγω-
νιστική ισορροπία στο ποδόσφαιρο. Το 
τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο στην 
εκτίμηση και την πρόβλεψη των αποτε-
λεσμάτων των Ευρωπαϊκών πρωτα-
θλημάτων ποδοσφαίρου του 2000 και 
2004 και ακολουθείται από την 
ανακεφαλαίωση του πέμπτου μέρους. 
 
Ανταγωνιστική Ισορροπία στα 
Επαγγελματικά Ομαδικά Αθλήματα 
 

Η ανταγωνιστική ισορροπία ανα-
φέρεται στις προσδοκίες των θεατών 
σχετικά με το ποιος θα κερδίσει ένα 
συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός. Σε 
έναν πλήρως ισορροπημένο διαγω-

νισμό, οι οπαδοί πιστεύουν ότι όλα τα 
αποτελέσματα είναι ισομερώς πιθανά: 
για το λόγο αυτό υπάρχει ολοκληρωτική 
αβεβαιότητα αναφορικά με τα απο-
τελέσματα. Μπορούμε να πούμε ότι 
ceteris paribus ένας όσο το δυνατόν 
ισορροπημένος διαγωνισμός είναι 
περισσότερο ενδιαφέρον για τους θεατές 
του ποδοσφαίρου.  Αν και η αβεβαι-
ότητα του αποτελέσματος αποτελεί μια 
έννοια που με πολύ δυσκολία μπορεί να 
μετρηθεί στα επαγγελματικά ομαδικά 
αθλήματα, αποτελεί όμως μια πολύ 
σημαντική μεταβλητή για τη ζήτηση για 
τον αθλητισμό και τα έσοδα των 
εισιτηρίων. Η σημαντικότητα της α-
βεβαιότητας του αποτελέσματος στα 
επαγγελματικά ομαδικά αθλήματα 
πραγματεύηκε αρχικά από τον 
Rottenberg (1956). Οι El-Hodiri Quirk 
(1971) υποστήριξαν ότι η ζήτηση για 
επαγγλματικά ομαδικά αθλήματα 
εξαρτάται κρίσιμα από την αβεβαιότητα 
του αποτελέσματος των αγώνων του 
πρωταθλήματος και καθώς η πι-
θανότητα νίκης της κάθε ομάδας 
προσεγγίζει την μονάδα, οι εισπράξεις 
των εισιτηρίων πέφτουν σημαντικά 
(βλέπε επίσης Syzmanski και Kesenne 
2004). Ο Sloane (1971) έδωσε έμφαση στο 
γεγονός ότι η ποιότητα του αγώνα, όπως 
επίσης και η αβεβαιότητα του απο-
τελέσματος, δημιουργούν ενδια-φέρον. 
Ο ίδιος επίσης διατύπωσε πλήρως την 
έννοια της βραχυχρόνιας και μακρο-
χρόνιας αβεβαιότητας στα ποδο-
σφαιρικά πρωταθλήματα. Η πρώτη 
έννοια αναφέρεται στην «αντα-
γωνιστική ισορροπία» μεταξύ των ο-
μάδων  κατά  τη  διάρκεια  μιας  σεζόν, 
πράγμα που αυξάνει την παρακολούθη-
ση από τους θεατές. Η δεύτερη έννοια 
αναφέρεται στην επέκταση της 
κυριαρχίας με το πέρασμα του χρόνου 
μιας ομάδας ή λίγων ομάδων στην 
διεκδίκηση του πρωταθλήματος, πράγ-
μα που μειώνει σημαντικά το εν-
διαφέρον των θεατών (βλέπε επίσης 
Cairns 1988). 
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Από την άλλη πλευρά η Jennet 
(1984) υποστηρίζει ότι η αβεβαιότητα 
του αποτελέσματος είναι ένας σημαντι-
κός καθοριστικός παράγοντας του 
αριθμού των θεατών σε συγκεκριμένους 
αγώνες αλλά λιγότερο σημαντικός ως 
παράγοντας καθορισμού του συνολικού 
αριθμού θεατών. Παρομοίως, οι Peel και 
Thomas (1988) υποστήριξαν ότι κάθε 
προσπάθεια για να δημιουργηθεί στενό-
τερος ανταγωνισμός, ώστε να αυξηθεί η 
αβεβαιότητα του αποτελέσματος με 
πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός των 
θεατών, θα είναι ίσως ανεπιθύμητη από 
την πλευρά των μεμονωμένων συλ-
λόγων, καθότι οι οπαδοί αρέσκονται να 
βλέπουν δυνατές ομάδες, ιδιαίτερα όταν 
η ομάδα τους είναι πιθανόν να κερδίσει. 

Ο Kuypers (1997) παραθέτει την 
έννοια της ανταγωνιστικής ισορροπίας 
στο ποδόσφαιρο κάτω από τρεις οπτικές: 
την ισορροπία της ελκυστικότητας ενός 
αγώνα, the closeness of a championship 
race and the absence of long run 
domination. O Κoenig (2000) υποστη-
ρίζει ότι όταν δύο ομάδες συμμετέχουν 
σε έναν αγώνα, δεσμεύονται σε μία 
ομαδική παραγωγή. Το κοινό βρίσκεται 
σε χειρότερη κατάσταση όταν το 
αποτέλεσμα του αγώνα μπορεί να 
προβλεφθεί εύκολα, απ’ ότι όταν ο 
αγώνας είναι αμφίρροπος. Για το λόγο 
αυτό η εξίσου ανάπτυξη της δυνα-
μικότητας των ομάδων προκειμένου να 
αυξηθεί η ποιότητα του αγώνα 
ενδιαφέρει το κοινό και η διοικούσα 
αρχή των ποδοσφαιρικών πρω-
ταθλημάτων θα πρέπει να επιστρατεύσει 
τα απαραίτητα εργαλεία με σκοπό να 
συντηρήσει την ανταγωνιστική ισορ-
ροπία στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος. Τα μέσα όμως που 
υπάρχουν για την εφαρμογή της εν 
λόγω πολιτικής είναι περιορισμένα. Ο 
Sanderson (2002) τονίζει διάφορες 
πτυχές της ανταγωνιστικής ισορροπίας, 
όπως τεχνολογία, δημογραφία, artificial 
enhancement, κανόνες παιχνιδιού που 
σχετίζονται με τα μερίδια εσόδων, μαζί 

με πολλές επιπρόσθετες πτυχές της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας που δεν 
περιλαμβάνουν (ή επαναπροσδιορί-
ζουν) απευθείας αναπληρωματικούς 
αντιπάλους. Μηχανισμοί που αφορούν 
τη δομή και περιοδικοί κανονισμοί θα 
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
διασφαλίζουν ένα δίκαιο ανταγωνισμό. 

Η ανάγκη για ανταγωνιστική 
ισορροπία χρησιμοποιήθηκε για τη 
δικαιολόγηση ανταγωνιστικών περιο-
ρισμών σε περιπτώσεις antitrust στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. 
Όπως αναφέρεται στον Syzmanski 
(2001b), η αναφορά του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην περίπτωση Bosman, 
προτείνει ότι ένα επαγγελματικό 
πρωτάθλημα μπορεί να αναπτυχθεί 
μόνο εάν είναι πολύ εμφανής μια 
ανισορροπία μεταξύ των ομάδων που 
συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να 
μοιράζονται τα έσοδα μεταξύ των 
ομάδων σύμφωνα με ένα λογικό 
πλαίσιο. 

Σε κάποια έκταση, ο διχασμός, σε 
όρους του πως σχετίζεται η έννοια της 
βεβαιότητας του αποτελέσματος και της 
ζήτησης στον αθλητισμό, έγκειται στο 
γεγονός ότι η δομή και η οργάνωση των 
επαγγελματικών αθλητικών πρωταθλη-
μάτων διαφέρουν, ειδικά μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. 
Οι Hoehn και Szymanski (2000) 
παραθέτουν τις δύο κύριες διαφορές. 
Πρώτων, τα πρωταθλήματα της 
Αμερικής είναι γενικά κλειστά. Αυτό 
σημαίνει ότι σπάνια γίνονται δεκτές 
νέες ομάδες σε ένα πρωτάθλημα και δεν 
υπάρχει ετήσια άνοδος και υποβιβασμοί 
μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών. 
Οι ομάδες στα πρωταθλήματα της 
Αμερικής είναι επίσης κλειστές απέναντι 
σε ξένα πρωταθλήματα και επομένως 
δεν ανταγωνίζονται παράλληλα σε 
διαφορετικά διεθνή πρωταθλήματα. 
Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
είναι ανοικτά σε εποχιακή άνοδο και 
υποβιβασμό. Οι ομάδες στην Ευρώπη 
ανταγωνίζονται επίσης σε διάφορους 
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διεθνείς αγώνες, επιπρόσθετα με τα δικά 
τους πρωταθλήματα. Επομένως, η δομή 
του αθλητικού πρωταθλήματος των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
εμφανίζεται να είναι συγκριτικά λιγό-
τερο ανταγωνιστική. Δεύτερον, οι υπεύ-
θυνες αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
προσπάθησαν να συντηρήσουν μια 
ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ των 
ομάδων μέσω μεσολάβησης στην αγορά 
εργασίας ή αναδιανομή του εισο-
δήματος μεταξύ των ομάδων. Κύριο 
κανάλι για την αναδιανομή του 
εισοδήματος στην αθλητική οργάνωση 
της Αμερικής αποτελούν τα εθνικά 
έσοδα από τις τηλεοπτικές αναμε-
ταδόσεις των αγώνων, που τέθηκαν σε 
εφαρμογή το 1962 και τυπικά, οι ομάδες 
μοιράζονται ισότιμα τα έσοδα αυτά. 
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι 
ευρωπαϊκοί σύλλογοι ξεκίνησαν να 
καρπώνονται τα έσοδα από τις 
τηλεοπτικές ανα-μεταδόσεις στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990, και τα έσοδα 
αυτά κατανέμονται γενικά στη βάση 
μιας μοιρασιάς που σχετίζεται με την 
απόδοση, βλέπε σχετικά με το θέμα αυτό 
τις αναφορές των Fort (2000), Syzmanski 
(2001a) και Forrest et al (2002) σχετικά 
με τις διαφορετικές πτυχές και 
αξιολογήσεις των αθλητικών πρωτ-
αθλημάτων. 

Οι Forrest και Simmons (2002a) 
ξεκαθαρίζουν την κοινή απουσία της 
έννοιας στη βιβλιογραφία πάνω στα 
οικονομικά των αθλητικών πρωταθλη-
μάτων στη Βόρειο Αμερική και την 
Ευρώπη ως ακολούθως: η «ανταγω-
νιστική ισορροπία» αναφέρεται στη 
δομή ενός πρωταθλήματος που διαθέτει 
ίση αγωνιστική δυναμικότητα μεταξύ 
των μελών του πρωταθλήματος, όπου η 
«αβεβαιότητα του αποτελέσματος» 
αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου ο 
υπάρχον ανταγωνισμός στο πλαίσιο της 
δομής του πρωταθλήματος έχει έναν 
βαθμό μη προβλεψιμότητας για το 
αποτέλεσμα και, επεκτείνοντας, ότι το 
πρωτάθλημα στο σύνολό του δεν έχει 

κάποιον προκαθορισμένο νικητή από 
την έναρξή του. Ο Buzzacchi et al. (2003) 
εισάγει την έννοια της δυναμικής 
ανταγωνιστικής ισορροπίας, που ανα-
φέρεται στη συχνότητα των σωρευτικών 
βαθμών από τις κορυφαίες ομάδες στο 
πέρασμα του χρόνου. 
 
Μέτρηση της Ανταγωνιστικής 
Ισορροπίας 
 

Δεν υπάρχουν εύκολοι μέθοδοι για 
τη μέτρηση της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας στα επαγγελματικά ομαδικά 
αθλήματα, εάν πάρουμε ως δεδομένο τις 
φανερές αμφιβολίες που υπάρχουν 
σχετικά με την εξακρίβωση της φύσης 
και της προοπτικής του προβλήματος. Ο 
Zimbalist (2002) δίνει έμφαση στο 
γεγονός ότι υπάρχουν τρόποι να 
μετρήσει κανείς την ανταγωνιστική 
ισορροπία, όπως υπάρχουν για να 
ποσοτικοποιήσει την προσφορά χρή-
ματος. Ανάμεσα στους περισσότερο 
συχνά χρησιμοποιούμενους δείκτες 
μέτρησης είναι η τυπική απόκλιση των 
ποσοστών νίκης (για ένα πρωτάθλημα 
σε ένα δεδομένο έτος ή για μια σεζόν 
στο πέρασμα του χρόνου), ο λόγος των 
μεγαλύτερων προς τα κατώτερα 
ποσοστά νίκης, η σειρά των ποσοστών 
νίκης, the Gini των συντελεστών 
ποσοστών νίκης, η συγκέντρωση των 
πρωταθλημάτων, η διαφορά των γκολ, η 
σειρά κατάταξης στην λίγκα η τυπική 
απόκλιση των πόντων του πρωτ-
αθλήματος, διαφορές στο σκοράρισμα., 
διαφορές στην κατάταξη του πρωτ-
αθλήματος, κτλ. Οι Cairns et al. (1986), 
Cairns (1990) και Borland Macdonald 
(2003) παρουσίασαν μια πολύ 
εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα των 
μελετών από ερευνητές των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ευρώπης στις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες. Βλέπε επίσης 
Humphreys (2002) για εναλλακτικές 
μετρήσεις της ανταγωνιστικής ισορ-
ροπίας στα αθλητικά πρωταθλήματα. Η 
έννοια της αβεβαιότητας του απο-
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τελέσματος στα επαγγελματικά ομαδικά 
αθλήματα θα πρέπει να είναι μια 
συνάρτηση διαφόρων ποσοτικών και 
ποιοτικών παραγόντων, όπως ο αριθμός 
των αγώνων εντός και εκτός έδρας, οι 
νίκες, οι ήττες, οι ισοπαλίες, η φόρμα 
των μεμονωμένων παικτών, τα κίνητρα, 
η εμπειρία, οι συνθήκες καιρού και 
γηπέδου, το κοινό, οι αποφάσεις των 
διαιτητών, οι ευκαιρίες κτλ. Οι 
εμπειρικές έρευνες που στοχεύουν στον 
έλεγχο την αβεβαιότητα του αποτε-
λέσματος, χρησιμοποιούν την 
ανεπτυγμένη μεταβλητή αβεβαιότητας  
με σκοπό να αναλύσουν την επίδρασή 
της είτε στα έσοδα εισιτηρίων ή πάνω 
στη ζήτηση για επαγγελματικά ομαδικά 
αθλήματα. Ο πίνακας 1 συγκεντρώνει 
τις εμπειρικές αυτές έρευνες που 
σχετίζονται ιδιαιτέρως με τον 
Ευρωπαϊκό τύπο ποδοσφαίρου. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι μελέτες που 
αναφέρονται στον πίνακα 1, οι οποίες 
χρησιμοποιούν τα ποσοστά νίκης, ή 
παρόμοιους δείκτες μέτρησης για την 
ανταγωνιστική ισορροπία, αγνοούν το 
γεγονός ότι οι ισοπαλίες είναι σύνηθες 
γεγονός στο ποδόσφαιρο. Οι Borland, 
Macdonald (2003) συζητούν το γεγονός 
ότι η μεταβλητή της αβεβαιότητας του 
αποτελέσματος φαίνεται να επηρεάζει 
τη ζήτηση, αλλά η βιβλιογραφία αυτή 
επικεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και στην Ευρώπη, σε αθλήματα όπως το 
ποδόσφαιρο ή το μπέιζμπολ. Για το λόγο 
αυτό η γενίκευση των ευρημάτων από 
τις μελέτες περί ζήτησης θα πρέπει να 
τίθεται υπό αμφισβήτηση παρά την 
αντιμετώπιση του αποτελέσματος ως 
αβέβαιο. 

Αναφορικά με την πρόβλεψη των 
αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
ομαδικών αθλημάτων, υπάρχουν λίγες 
μελέτες που χρησιμοποιούν το σύστημα 
κατάταξης στα επαγγελματικά αθλή-
ματα, όπως ο Sauer et al. (1988), 
Camerer (1989), Brown και Sauer (1993), 
Dixon και Coles (1997), Bouiler και 
Stekler (1999) Lebovic και Siegelman 

(2001). Οι μελέτες για τις αθλητικές 
προβλέψεις, όμως, επικεντρώνονται είτε 
σε μεμονωμένα αθλήματα, όπως το 
τένις, ή έχουν την τάση να προβλέπουν 
το αποτέλεσμα για αγώνες τοπικών 
πρωταθλημάτων, παρά για διεθνή 
πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Σχετικά 
με τον εξακρίβωση των μεταβλητών που 
επηρεάζουν την απόδοση μιας χώρας σε 
διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, οι 
Hoffman et al. (2002), Houston kai 
Wilson (2003) kai Torgler (2004) 
παρουσιάζουν οικονομετρικά μοντέλα 
στα οποία το σύστημα παγκόσμιας 
κατάταξης της FIFA φαίνεται να 
αποτελεί μια επεξηγηματική μεταβλητή, 
αλλά δεν παρέχουν προβλέψεις . 

Η μελέτη αυτή υιοθετεί τον 
περιοδικόl συντελεστή μεταβλητότητας 
(CV) approach, για να μετρήσει την 
ανταγωνιστική ισορροπία στα Ευρω-
παϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα 
και να τα κατατάξει ανάλογα, έτσι ώστε 
να παρέχουν μια εμπεριστατωμένη δυ-
νατότητα πρόβλεψης για τους πιθανούς 
νικητές των Ευρωπαϊκών πρωταθλη-
μάτων Euro 2000 και 2004.  
 
Εκτίμηση και Πρόβλεψη 
 

Τα ποδοσφαιρικά πρωτάθλημα των 
Ευρωπαϊκών κρατών διεξάγεται κάθε 
τέσσερα χρόνια και διοργανώνεται από 
την UEFA, που αποτελεί την κυβερνη-
τική αρχή 51 Ευρωπαϊκών ποδοσφαι-
ρικών Ομοσπονδιών. Τα επονομα-
ζόμενα πρωταθλήματα Euro 2000 και 
2004 έλαβαν χώρα στις διοργανώτριες 
χώρες του Βελγίου και της Ολλανδίας, 
και της Πορτογαλίας αντίστοιχα. Τα 
επιμέρους στάδια διεξαγωγής των 
ποδοσφαιρικών πρω-ταθλημάτων  Euro 
2000 και 2004 παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2 που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με τους bookmakers και 
τους ειδικούς του ποδοσφαίρου, οι 
προτιμώμενες χώρες του Euro 2000 ήταν 
η Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και 
Ολλανδία και για το Euro 2004, η 
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Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία 
και η Δημοκρατία της Τσεχίας. 

Οι bookmakers χρησιμοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό ποσοτικές μεθόδους για 
προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται στον 
αριθμό των διεθνών κερδισμένων και 
χαμένων αγώνων, στον αριθμό των 
γκολ, κτλ, τη στιγμή που οι ειδικοί του 
ποδοσφαίρου προτιμούν να χρησι-
μοποιούν περισσότερο κριτικές μεθό-
δους,    όπως    η    φόρμα    στην    οποία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βρίσκονται   μεμονωμένοι    παίκτες,  η 
διοίκηση, τα κίνητρα, η στρατηγική του 
αγώνα, η εμπειρία, οι συνθήκες γηπέδου 
και κοινού κτλ. 

Η διαδικασία εκτίμησης και η 
μεθοδολογία της μελέτης αυτής συνο-
ψίζεται ως ακολούθως: οι ετήσιες αξίες 
CV για τους πόντους στο τέλος της σεζόν 
για τους φιναλίστ των Euro 2000 και 
2004 υπολογίστηκαν από τα σχετικά 
πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας των  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uncertainty in European Type of Professional Football 
Study Measure of Outcome of Uncertainty Findindgs 

Outcome of uncertainty on single teams 
Peel and Thomas (1992) Probability of home team win 

(quadratic specification) 
Negative impact on attendance 

Wilson and Sim (1995) Absolute difference in league 
championship 

No significant impact on attendance 

Baimbridge et al. (1996) Absolute difference in league 
championship points 

No significant effect on attendance 

Falter and Perignon 
(2000) 

Difference in average goals 
scored 

Negative impact on attendance 

Forrest and Simmons 
(2002a) 

Estimated ratio of home team 
win to away team win 

Negative impact on attendance 

Outcome of uncertainty based on seasonal standings 
Hart et al. (1975) Log difference in league 

positions 
Positive impact on attendance 

Jennet (1984) Significance of match for 
championship and relegation 

Mixed impacts on attendance 

Dobson and Goddard 
(1996) 

Significance of match for 
championship and relegation 

Positive impact on attendance 

Baimbridge (1997) Dummy variable for match 
significance 

Positive impact on attendance 

Szymanski (2001b) Relative and intra-season 
uncertainty between 
championship and FA cup 

Positive impact on attendance 

Garcia and Rodriguez 
(2002) 

Measure of likelihood of 
winning championship of 
teams in match 

Positive impact on attendance 

Forrest et al. (2004) Home and away teams’ points 
between the subsequent 
seasons 

Positive impact on attendance 

Outcome of uncertainty on long-run domination 
Cairns (1987) Coefficient of variation of the 

number of points 
Existence of long-run domination 

Halicioglu (1998a) Coefficient of variation of the 
number of points 

Mixed result for eight European 
leagues 

Halicioglu (1998b) Coefficient of variation of the 
number of points 

Existence of long-run domination 

Koning (2000) Standard deviation of the 
number of points 

Weak existence of long-run 
domination 

Buzzacchi et al. (2003) Variance of winning percentage 
of top teams 

Mixed results for three European 
leagues  

Outcome of uncertainty for forecasting 
Halicioglu 
(2005) 

Coefficient of variation of the number of 
points 

Used for the outcome of Euro2000 

Table 1 Επιλεγμένα εμπειρικά στοιχεία του αποτελέσματος 
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χωρών στη βάση των 3 πόντων για μια 
νίκη, 1 πόντου για μια ισοπαλία και 0 
πόντων για μια ήττα., σε διάστημα των 
τελευταίων 10 περιόδων πριν την 
έναρξη των πρωταθλημάτων Euro 2000 
και 2004. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί 
ότι κάποιες χώρες μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 εφάρμοζαν το 
σύστημα των 2 πόντων για την 
περίπτωση της νίκης, 1 πόντου για 
ισοπαλία και 0 πόντων για ήττα στα 
πρωταθλήματά τους. Προκειμένου να 
γίνει ο υπολογισμός, έγινε αναγωγή των  
πόντων των πρωταθλημάτων αυτών στο 
σύστημα των τριών πόντων για την 
περίπτωση νίκης. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Table 2 Στάδια Προόδου στο Euro το 2000 και το Euro του 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Οι πίνακες 3 και 4 παρουσιάζουν τις 

περιοδικές CV αξίες για τις φιναλίστ 
χώρες των Euro 2000 και 2004, 
αντίστοιχα. Οι φιναλίστ χώρες 
κατατάχθηκαν σύμφωνα με τις από τη 
μικρότερη προς την μεγαλύτερη 
περιοδική CV αξία, οι οποίες 
καταδεικνύουν τη σχετική δύναμη. Στη 
βάση των περιοδικών CV αξιών, 
σχηματίστηκαν 3 σενάρια. Το πρώτο 
σενάριο τιτλοφορείται ως το μακρο-
πρόθεσμο, το οποίο βασίζεται σε έναν 
μέσο όρο των δέκα χρόνων για τις 
περιοδικές CV αξίες των σεζόν πριν τα 
πρωταθλήματα.  
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Έγινε η υπόθεση ότι εάν υπήρχε  μια  

εμφανή τάση σε επίπεδο εγχώριου 
ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, οι 
μακροπρόθεσμες περιοδικές CV αξίες θα 
ήταν περισσότερο έμπιστες για πρό-
βλεψη.  

Παρομοίως, υπολογίστηκε ένας 
πενταετής μέσος των περιοδικών CV 
αξιών για να μετρήσει τις διακυμάνσεις 
στο βαθμό του ανταγωνισμού του 
ποδοσφαίρου ως ενδιάμεση επιλογή. 
Τέλος η τελευταία ποδοσφαιρική σαιζόν 
των αξιών CV μετρήθηκε με σκοπό την 
σύγκριση των φιναλίστ σε μικρό  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρονικό διάστημα. Τα σενάρια αυτά 
αποσκοπούν στο να αιχμαλωτίσουν 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, είναι 
ξεκάθαρο ότι το Γαλλικό εγχώριο 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα είναι το 
περισσότερο ανταγωνιστικό σε όρους 
μεσοπρόθεσμων   και   βραχυπρόθεσμων 
σεναρίων όπως περιγράφονται πιο 
πάνω για το EURO 2008. Άρα θα ήταν 
λογικό να πούμε ότι η Γαλλία θα ήταν η 
περισσότερο πιθανή χώρα να νικήσει το 
Euro 2000, το οποίο ήταν και στην 
πραγματικότητα το αποτέλεσμα του 
πρωταθλήματος αυτού. Ο πίνακας 3 
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καταδεικνύει επίσης ότι οι υπόλοιπες 
περισσότερο πιθανές χώρες να νικήσουν 
το Euro 2000 θα ήταν αρχικά η Ισπανία, 
ακολουθούμενη από τη Γερμανία και 
Σουηδία.  

Είναι πιθανή η περίπτωση μερικές 
από αυτές τις επικρατέστερες χώρες να 
ήταν στα ίδια γκρουπ και να μην 
μπορούσαν βάσει του κανόνα 
διεξαγωγής να περάσουν όλες στα 
προημιτελικά ή στα ημιτελικά. Παρόλα 
αυτά, θα προσδοκούσε κανείς ότι μία 
από αυτές τις στατιστικά επικρατέστερες 
χώρες που θα περνούσε στα προη-
μιτελικά και στα ημιτελικά, θα κέρδιζε 
τελικά το πρωτάθλημα. Ο νικητής του 
Euro 2000, η Γαλλία, που είχε κερδίσει 
το κύπελλο επίσης το 1998, φαίνεται να 
έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό εγχώριο 
πρωτάθλημα, κατά μέσο όρο, και ο 
βαθμός του ποδοσφαιρικού αντα-
γωνισμού φαίνεται να είναι 
αυξανόμενος, ακόμα περισσότερο, πριν 
το Euro 2000. Στην πραγματικότητα,η 
περιοδική της CV αξία ήταν πολύ κοντά 
στο μηδέν στην τελευταία περίοδο της 
περιόδου εκτίμησης για το Euro 2000. Η 
ίδια εμφανής τάση ίσχυε επίσης για το 
Ισπανικό πρωτάθλημα. Από την άλλη 
πλευρά, η ανταγωνιστική ισορροπία στη 
Γερμανία παρουσιάστηκε να μειώνεται 
σε σύγκριση με το Γαλλικό και Ισπανικό 
πρωτάθλημα. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει 
τα ίδια σενάρια στην περίπτωση του 
Euro 2004.   Είναι  φανερό  ότι στη  
βάση των CV αξιών, θα περίμενε κανείς 
ότι η Γαλλία, η Ισπανία ή η Γερμανία θα 
ήταν ο νικητής. Παρόλα αυτά, η 
προσέγγιση πρόβλεψης με βάση τις 
περιοδικές CV απέτυχε να προβλέψει 
τον πραγματικό νικητή του Euro 2004, 
δηλαδή την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε 
αρχικά μία πιθανότητα στις 100 να 
νικήσει σε πρωταθλήματα σε σύγκριση 
με τη Γαλλία, την Ισπανία  που είχαν 
μία πιθανότητα στις τρεις. Βλέπε για 
παράδειγμα τις εταιρίες στοιχημάτων, 
όπως την www.willhill.co.uk. Σύμφωνα 
με τις περιοδικές CV αξίες που 

παρουσιάστηκαν στον πίνακα 4, η 
Ελλάδα δεν είχε σχεδόν καμμία 
πιθανότητα να κερδίσει το τελευταίο 
πρωτάθλημα, καθότι είχε τις σχετικά 
υψηλότερες περιοδικές CV αξίες. 
Επομένως, η μέθοδος της CV κατάταξης 
για την πραγματοποίηση προβλέψεων 
δεν φαίνεται να είναι τελείως αξιόπιστη. 
Δεδομένης της της φύσης του 
ποδοσφαίρου, δεν είναι πιθανό να 
μοντελοποιήσει κανείς αυτά τα γεγο-
νότα με απόλυτη βεβαιότητα. Τα 
αποτελέσματα αυτά, όμως, επι-
βεβαιώνουν επίσης το γεγονός ότι 
μερικές από τις δυνατότερες πο-
δοσφαιρικές χώρες στην Ευρώπη, όπως 
η Ολλανδία και η Ιταλία, δεν φαίνεται 
να έχουν πολύ ανταγωνιστικά εγχώρια 
πρωταθλήματα, σε αντίθεση με τα γε-
νική άποψη που επικρατεί. Οι Koning 
(2000) και Buzzacchi (2003) καταλήγουν 
στο ίδιο συμπέρασμα στις μελέτες τους 
αντίστοιχα. 

Η μέθοδος κατάταξης των 
περιοδικών CV στη μελέτη αυτή 
συγκρίθηκε επίσης με την παγκόσμια 
κλίμακα κατάταξης της FIFA/Coca-
Cola, η οποία αποτελεί πιθανόν την πιο 
εξελιγμένη διαδικασία κατάταξης στη 
διεθνή σκηνή του ποδοσφαίρου, όπως 
παρουσιάζεται στους πίνακες 3 και 4. 
Από τον Αύγουστο του 1993, η FIFA έχει 
κατατάξει περισσότερες από διακόσιες 
χώρες μέλη σύμφωνα με όλους τους 
αγώνες πτώτης κατηγορίας. Οι παγκόσ-
μιες κατατάξεις της FIFA αντικα-
τοπτρίζουν την τρέχουσα συγκριτική 
κατάσταση των κρατών μελών της. Η 
FIFA κυρίως αξιολογεί τους αγώνες που 
διεξάγονται στη διάρκεια των δώδεκα 
μηνών πριν την ημερομηνία κατά την 
οποία δημιουργείται η κατάταξη. Οι 
αποδόσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια 
λαμβάνονται επίσης υπόψη. Το σκορ 
που συλλέγετε από την πιο πρόσφατη 
περίοδο δώδεκα μηνών, προστίθεται στα 
αντίστοιχα από τα περασμένα πέντε 
χρόνια, με την κατάταξη κάθε 
προηγούμενου χρόνου να υποτιμάται 
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συνεχώς. Η διαδικασία απονέμει 
πόντους σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των αγώνων, τα γκολ που σημειώθηκαν, 
τη δύναμη των αντιπάλων και τη 
σημαντικότητα του αγώνα (εντός ή 
εκτός έδρας). Για μια λεπτομερή 
μεθοδολογία υπολογισμού και ιστορικά 
στοιχεία σχετικά με αυτή την διαδικασία 
κατάταξης βλέπε την επίσημη 
ιστοσελίδα του παγκόσμιου συστήματος 
κατάταξης της FIFA στο www.fifa.com. 
Κατά την Stefani (1997) ενώ το ίδιο το 
παδόσφαιρο δηλώνει την απλή σημασία 
ενός αγώνα, είναι τόσο σύνθετο και 
χρειάζεται να αναθωρήσει τους 
πολλαπλούς του παράγοντες αφού ένα 
φιλικό παιχνίδι (συχνά θεωρείται ως το 
μέσο επιλογής της τελικής ομάδας για τα 
μεγάλα διεθνή τουρνουά) μετράει πολύ 
περισσότερο από ότι οι αγώνες 
παγκοσμίου κυπέλλου.  

Σύμφωνα με την κατάταξη της FIFA, 
φαινόταν ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας 
ήταν η περισσότερο επιτυχημένη 
ποδοσφαιρική χώρα την περίοδο εκείνη 
μεταξύ των φιναλίστ του Euro 2000, 
καθότι η κατάταξή της ήταν στη δεύτερη 
θέση, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν 
στα προημιτελικά του Euro 2000. Αν η 
κατάταξη της FIFA ήταν βάσιμη, τότε η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία θα 
ήταν οι περισσότερο πιθανές χώρες για 
να νικήσουν το Εuro 2000, καθότι 
βρίσκονται σε αναλογικά υψηλότερες 
θέσεις στην κατάταξη. Όσο για το Euro 
2004, η FIFA καταδείκνυε ότι η Γαλλία, 
η Γερμανία και η Ισπανία θα ήταν οι 
περισσότερο δυνατές χώρες σε αυτό το 
πρωτάθλημα, αλλά ήταν όλες εκτός από 
τα προημιτελικά. Παρόλα αυτά το 
σύστημα κατάταξης της FIFA επι-
βεβαιώνει την πρόταση της μελέτης 
αυτής σε κάποιο βαθμό, η οποία 
υποστηρίζει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 
επίπεδο του εγχώριου ανταγωνισμού, 
τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 
επιτυχίας στους διεθνής ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες. 

 

5. Ανακεφαλαίωση 

Το ποδόσφαιρο για μερικούς 
αποτελεί ένα όμορφο και απλό στη φύση 
του παιχνίδι, αλλά το ενδιαφέρον των 
οικονομολόγων παραμένει ακόμα 
περιορισμένο για αυτήν τη βιομηχανία, 
παρά τις προοπτικές της. Η μελέτη αυτή 
παρείχε μια απλή στατιστική μέθοδο για 
την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των 
διεθνών ποδοσφαιρικών πρωταθλη-
μάτων. Τα αποτελέσματα του άρθρου 
αυτού παρέχουν εμπειρικά στοιχεία για 
το ότι, σε κάποιο βαθμό, το επίπεδο του 
εγχώριου ποδοσφαιρικού πρωταθλή-
ματος αποτελεί μια καλή ένδειξη για την 
πρόβλεψη του αποτελέσματος στα 
διεθνή ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, 
αλλά δεν μπορεί κανείς να βασιστεί 
απόλυτα στη μέθοδο αυτή. Θα ήταν 
ενδιαφέρον να δούμε εάν η προσέγγιση 
αυτή θα απέδιδε περισσότερο έγκυρα 
αποτελέσματα σε άλλα διεθνή ποδο-
σφαιρικά πρωταθλήματα. Η μεθοδο-
λογία πρόβλεψης της μελέτης αυτής 
βασίζεται στη σειρά κατάταξης των 
χωρών σύμφωνα με τον εσωτερικό, 
εποχιακό συντελεστή ανάλογα με τους 
τελικούς πόντους που υπολογίζονται 
στα τοπικά τους πρωταθλήματα. Και 
αυτές οι χώρες με τον υψηλότερο βαθμό 
εγχώριου ποδοσφαιρικού πρωταθλήμα-
τος θεωρούνται ότι είναι περισσότερο 
πιθανοί υποψήφιοι για να έχουν διεθνή 
επιτυχία. 

Η προσέγγιση της CV  συγκρίνεται 
επίσης με το σύστημα κατάταξης της 
FIFA, προκειμένου να ειδοθούν οι 
ομοιότητες μεταξύ αυτών των δύο 
συστημάτων κατάταξης, παρά το 
γεγονός ότι βασίζονται ολοκληρωτικά 
σε διαφορετικές υπολογιστικές μεθοδο-
λογίες. Το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι 
και οι δύο μέθοδοι κατάταξης δεν είναι 
καθ’ ολοκλήρου έμπιστες για την 
πρόβλεψη του αποτελέσματος των 
διεθνών αποδόσεων, αλλά υπάρχουν 
εμπειρικά στοιχεία ότι ο έντονος 
ανταγωνισμός στο εγχώριο ποδόσφαιρο 
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θα μπορούσε να βελτιώσει αξιόλογα τις 
επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. 
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ΑΑθθλληηττιισσμμόόςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  
  
ττοουυ  JJoohhnn  HHuugghhssoonn  
  

αθλητισμός είναι μέ-
ρος των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Δεν 
είναι τυχαίο που ακό-
μη και στη χώρα μας ο 

αθλητισμός υπάγεται απο άποψη 
πολιτικής ευθύνης, στο Υπουργείο 
Πολιτισμού. Το παράξενο είναι ότι αυτό 
που θα έπρεπε να θεωρείται ως  
αυτονόητο δεν έχει τύχει της προσοχής 
που του αξίζει από τους αρμόδιους 
φορείς που διαμορφώνουν την 
πολιτιστική πολιτική και επίσης δεν έχει 
γίνει το αντικείμενο ενασχόλησης, 
τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα 
περίμενε κανείς, των επιστημόνων που 
ασχολούνται με την πολιτική αυτή.  

Σ’ ένα πρόσφατο επιστημονικό 
άρθρο (βλέπε John Hughson, Sport in the 
“City of Culture”: The Cultural policy 
connection, International Journal of 
Cultural Policy, Vol;. 10, No. 3, 2004, 
November), ο καθηγητής John Hughson 
από το Πανεπιστήμιο Οτάγκο της Νέας 
Ζηλανδίας εξέτασε τη σχέση του 
αθλητισμού με την πολιτική, για τον 
πολιτισμό, στο πλαίσιο της υπο-
ψηφιότητας της πόλης του Νewcastle 
της Αγγλίας για να ανακηρυχθεί 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2008. 

Η σύζευξη του αθλητισμού με τις 
τέχνες κάτω από την ομπρέλα του 
«πολιτισμού» έχει, κυρίως, να κάνει με 
την τάση που επικρατεί σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες για την αναγέννηση 
και αναδιαμόρφωση του ιστορικού 
κέντρου των πόλεων τους. Εκτός από 
οποιαδήποτε άλλο λόγο  (π.χ.   βελτίωση  

 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων), 
σοβαροί οικονομικοί λόγοι δικαιο-
λογούν μια τέτοια προσέγγιση. 

Όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας του 
άρθρου μια «πολιτιστική πόλη» ισο-
δυναμεί με μια «πόλη οικονομικής 
ευημερίας». Η παραδοσιακή βιομη-
χανία φθίνει και δεν αποτελεί πλέον 
σοβαρή οικονομική εναλλακτική προ-
όδου και ευημερίας για τις ιστορικές 
πόλεις της Ευρώπης. Ο πολιτισμός φαί-
νεται να είναι η νέα «βιομηχανία» που 
μπορεί να βγάλει τις πόλεις από το 
τέλμα του οικονομικού μαρασμού. 

Ο ιδιωτικός τομέας, από μόνος του, 
όπως συνέβαλλε άλλωστε και στην 
περίπτωση της βιομηχανίας πριν τον 18ο 
αιώνα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί  
στην πρόκληση της ανάπτυξης αυτής της 
νέας «βιομηχανίας» Απαιτείται, η υπο-
στήριξη, πρώτον των πολιτών και 
δεύτερον η ύπαρξη οργανωμένης κοι-
νωνίας σε επίπεδο εθνικής και τοπικής 
διακυβέρνησης. Ο συγγραφέας του άρ-
θρου θεωρεί τον αθλητισμό ως ένα 
σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να 
εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική 
συναίνεση. Και ακόμη περαιτέρω, χρειά-
ζεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 
Αυτό διαμορφώνει το πλαίσιο της 
ανάπτυξης ενός «αστικού πο-λιτισμού». 
Το απτό  αποτέλεσμα αυτού του αστικού 
πολιτισμού είναι η κατασκευή δημοσίων 
υποδομών και χώρων δραστηριοτήτων 
για τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, 
όπως εθνικών κήπων, πάρκων κ.λπ. 
Πάντως, η νέα αυτή πολιτική περί 
«αστικού πολιτισμού», τουλάχιστον ό-
πως εξυφάνθει στην διαδικασία διεκδί-
κησης της πόλης του Νewcastle, δεν 

  ΟΟ
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στηρίζεται αποκλειστικά στην δημόσια-
κρατική χρηματοδότηση. Παρέχει χώρο 
και στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου 
αυτός να αναπτύξει πρωτοβουλίες και 
να χρηματοδοτήσει έργα, σε βαθμό 
μάλιστα που ο συγγραφέας να 
προβληματίζεται ότι ο χώρος αυτός θα 
είναι περισσότερο ιδιωτικός παρά δη-
μόσιος. 

Για την πόλη του Νewcastle η 
αρχιτεκτονική δομή του «αστικού πολι-
τισμού» περιλάμβανε, εκτός από μου-
σεία, γκαλερί, εκκλησίες, γέφυρες και 
μνημεία, το γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο 
συμβολισμός του ποδοσφαίρου είναι 
πολύ σημαντικός σε αυτή την πο-
λιτιστική αρχιτεκτονική  διότι ενώνει 
την λαϊκότητα του ποδοσφαίρου με 
πολιτιστικές δραστηριότητες που λίγη 
σχέση έχουν με τους εργάτες και τα 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου, ως ένας 
πολιτιστικός χώρος δημιουργεί ένα 
αίσθημα ότι κάποιος ανήκει κάπου, 
σ’ένα μέρος, στο βαθμό που αυτό 
εκφράζει κάποια τοπικότητα ή τοπο-
φιλία («topophilia») όπως χαρακτη-
ριστικά έχει αναφερθεί ως. Ακόμη πιο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι ένα 
ποδοσφαιρικό γήπεδο μπορεί να γίνει 
ένα μνημείο το οποίο θα ελκύει επισκέ-
ψεις τουριστών από όλες τις χώρες, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση του γηπέδου 
της ομάδας της Liverpool. 

H τοποφιλία που δημιουργεί ένα 
ποδοσφαιρικό γήπεδο εμπεριέχει και το 
αντίθετο της: την τοποφοβία. Τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου είναι συνώνυμα με 
φασαρίες και συμπλοκές εκτός από τα 
συνηθισμένα προβλήματα που δημιουρ-
γεί ο συνωστισμός του κόσμου π.χ. στάθ-
μευσης αυτοκινήτων, μποτιλιαρίσματα 
στους δρόμους, σκουπίδια κ.λ.π. 

Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι αν ο 
πολιτισμός χρησιμοποιείται ως η ατμο-
μηχανή της οικονομικής και κοινωνικής 
αναγέννησης των πόλεων, τότε η όλη 
διαδικασία θα πρέπει να είναι δια-
φανής. Το πρόβλημα που αναδεικνύει ο 

συγγραφέας είναι ότι ίσως οι απαιτήσεις 
μας απο τον πολιτισμό να είναι πάρα 
πολλές, κυρίως σε ότι αφορά την 
κοινωνική αναγέννηση μιας πόλης. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει την προώθηση 
της ισότητας, της κατάργησης της 
φτώχειας και της γενικότερης κοινω-
νικής αναβάθμισης των μη προνο-
μιούχων. Αν όλα αυτά τίθενται ως στό-
χοι ενός προγράμματος πολιτισμού, α-
θλητισμού και των τεχνών, τότε η 
«επένδυση» αυτή είναι πολύ πιθανό να 
μην αποδώσει. 

Ο ρόλος του αθλητισμού και 
ιδιαιτέρως του ποδοσφαίρου που 
συζητήθηκε στο άρθρο είναι σημαντικός 
διότι αποτελεί ένα στοιχείο δημο-
κρατικής, νομιμοποίησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων που κατά τεκμήριο 
απευθύνονται περισσότερο στους προ-
νομιούχους παρά στα κατώτερα κοινω-
νικά στρώματα. Η αντίθεση του 
ποδοσφαίρου με τον πολιτισμό, στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος 
«αστικού πολιτισμού», υποσκάπτει στην 
επίτευξης μιας κοινωνικής συναίνεσης 
και ενεργοποίησης  των πολιτών. 
Το σημαντικό συμπέρασμα που 
προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι ο 
αθλητισμός έχει περάσει από το επίπεδο 
της απλής πολιτικής στο επίπεδο της 
πολιτιστικής πολιτικής. Ο συγγραφέας 
δεν κατακρίνει την εισβολή του αθλη-
τισμού στον πολιτισμό, αλλά επιση-
μαίνει πιθανά προβλήματα που μπο-
ρούν να δημιουργηθούν. Ο προβλημα-
τισμός αφορά την προσπάθεια δημιουρ-
γίας ενός ενοποιημένου πολιτισμού, 
χρησιμοποιώντας, τη λαϊκή απήχηση 
του ποδοσφαίρου, κυρίως στα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Πολλοί οπαδοί 
μπορούν να αρνηθούν μια τέτοια 
ενσωμάτωση. Και ο συγγραφέας κατα-
λήγει ότι όσο ο πολιτισμός θα 
χρησιμοποιείται για την οικονομική και 
κοινωνική αναγέννηση των πόλεων, ο 
αθλητισμός    και   κυρίως    τα     λαϊκά 
στρώματα θα έχουν βασικό ρόλο να 
διαδραματίσουν. 
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ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΓΓυυμμνναασσττηηρρίίω

  

ωνν  
  
των William C. Grantham, Robert W.  Patton, Tracy D. York & Mitchel L. Winick 
 

 σημαντική αύξηση της 
ανάγκης των πολιτών 
των ανεπτυγμένων χω-
ρών για φυσική άσκη-
ση οδήγησε στην αύ-
ξηση της ¨βιομηχανίας¨ 

των υπηρεσιών φυσικής άσκησης και 
υγείας. Εκτός από τη διατήρηση της 
εξωτερικής εμφάνισης, ηγυμναστική και η 
άσκηση είναι απαραίτητη για λόγους 
υγείας και ξυρίως αποδοτικότητας και 
παρα-γωγικότητας στον εργασιακό χώρο. 

Η νέα αυτή «βιομηχανία» δημιούρ-
γησε και την αντίστοιχη ανάγκη οργά-
νωσης και διοίκησης της νέας οικονομικής 
δραστηριό-τητας. Το εγχειρίδιο που 
παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος γράφτηκε 
από τέσσερις αμερικάνους καθηγητές 
(βλέπε William C. Grantham, Robert W. 
Patton, Tracy D. York & Mitchel L. Winick, 
‘Health Fitness Management: A 
Comprehensive Resource for Managing 
and Operating Programs and Facilities’, 
Champaign IL, USA: Human Kinetics, 1998). 
Το βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη και 21 
κεφάλαια. Το βιβλίο παρουσιάζει στην 
εισαγωγή μια γενική ανασκόπηση του νέου 
αυτού οικονομικού κλάδου των 
γυμναστηρίων και κέντρων διατήρησης της 
εξωτερικής εμφάνισης. Τα στοιχεία 
αναφέρονται για την Αμερική αλλά 
αντίστοιχα είναι και για τις άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας 
όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μια αύξηση του αριθμού των 
γυμναστηρίων και των συναφών κέντρων.  

Συνεπώς το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου 
είναι χρήσιμο για όλους εκείνους που 
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με  

 
το νέο αυτό κλάδο. Άλλα τρία κεφάλαια 
συνθέτουν τα περιεχόμενα του πρώτου 
μέρους του βιβλίου που στόχο έχει να 
κατατοπίσει τον αναγνώστη για τις βασικές 
έννοιες της διοίκησης τέτοιων κέντρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η έμφαση του 2ου κεφαλαίου δίνεται 
στην κατανόηση του πελάτη ή του 
μέλους των γυμναστήριων  και πως 
αυτοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους. 
Το κεφάλαιο αυτο βοηθάει το σπου-
δαστή και το στέλεχος να κατανοήσουν 
τους λόγους που οδηγούν την 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
να επιλέγουν μια καθιστική ζωή. Εν 
κατακλείδι, το στέλεχος διοίκησης των 
γυμναστηρίων πρέπει να κατανοήσει το 
δημογραφικό προφίλ των πελατών, τις 
τάσεις ενεργούς δραστηριοποίησης σε 
φυσική άσκηση που παρατηρείται στην 
κοινωνία και που αυτή συνδέεται με την 
γενικότερη αθλητική συμμετοχή. 

Το κεφάλαιο 3 δεν αφορά τόσο τα 
γυμναστήρια όσο τις γενικότερες έννοιες 
του οργανισμού και των μορφών 
οργάνωσης τους. Κάτι αντίστοιχο γί-

  ΗΗ
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νεται και στο κεφάλαιο 4 όπου 
παρουσιάζεται περιληπτικά η επιστήμη 
της διοίκησης και η εξέλιξη της. 
Σπουδαστές οργάνωσης και διοίκησης 
μπορούν να αγνοήσουν τα δύο αυτά 
κεφάλαια και να προχωρήσουν στο 2ο 
μέρος του εγχειριδίου. Το μέρος αυτό 
αποτελείται από 8 κεφάλαια, δηλ. 
περισσότερο από το 1/3 των συνολικών 
κεφαλαίων του βιβλίου. Ευφυώς τιτλο-
φορείται ως η διοίκηση της εμπρόσθεν 
πλευράς του γυμναστηρίου και που σε 
πιο ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι ασχολείται με ζητήματα 
που αφορούν την βιτρίνα ή την είσοδο 
του καταστήματος. Εξίσου σημαντικό 
είναι και το γεγονός ότι το πρώτο 
κεφάλαιο του 2ου μέρους ξεκινάει με τις 
πωλήσεις και το μάρκετινγκ που 
συμπληρώνεται με το επόμενο κεφάλαιο 
που αφορά την διαχείρηση των μελών 
των γυμναστηρίω και των συναφών 
κέντρων. Το επόμενο κεφάλαιο ασχο-
λείται με το γραφείο υποδοχής που είναι 
αυτό που συαναντάειο πελάτης όταν 
εισέρχεται στην κύρια είσοδο του 
κατατήαμτος. Η υποδοχή, είναι πολύ 
σημαντική σε όλους τους τους κλάδους  
που παρέχουν υπηρεσίες όπως τα 
γυμναστήρια, τα ξενοδοχεία, τα εστια-
τόρια, τα κέντρα αναψυχής κ.λπ. 

Όπως και σε άλλα κεφάλαια το 
κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και έναν 
κατάλογο ενεργειών (check list) που θα 
πρέπει η υποδοχή να διασφαλίσει σε ό,τι 
αφορά το άνοιγμα και κλείσιμο του 
καταστήματος. Τα δύο επόμενα κεφά-λαια, 
το όγδοο και ένατο, του βιβλίου, 
ασχολούνται με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγαμμάτων άσκησης και 
γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να προσ-
φερθεί σε ένα σύγχρονο γυμναστήριο. Το 
δέκατο κεφάλαιο εξετάζει άλλες 
δραστηριότητες που μπορεί να αποφέρουν 
κέρδος για το γυμναστήριο, όπως πώληση 
αγαθών, φαγητού – αναψυκτικών, 
υπηρεσίες ιαματικών λουτρών, φύλαξης 
παιδιών κ.λπ.. Τα δύο τελευταία κεφάλαια 
του 2ου μέρους του βιβλίου ασχολούνται με 

την διαδικασία πρόσληψης – αξιολόγησης 
του προσωπικού και με την επένδυση του 
γυμναστηρίου με τα κατάλληλα 
μηχανήματα και εργαλεία. 

Το 3ο μέρος του βιβλίου ασχολείται με 
την ¨πίσω πλεύρα  ̈ του καταστήματος. 
Δηλαδή ασχολείται με την διοίκηση αυτών 
πουδεν είναι τόσο εμφανή στους πελάτες 
της επιχείρησης. Το 3ο κεφάλαιο 
αφιερώνεται στους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας στον χώρο του γυμναστηρίου 
και το 4ο κεφάλαιο με το συναφές θέμα της 
συντήρησης του χώρου και των 
μηχανημάτων. Τα επόμενα τέσσερα κε-
φάλαια του 3ου μέρους ασχολούνται με 
οικονομικά και νομικά ζητήματα που σε 
μεγάλο βαθμό είναι όμοια για όλες τις 
επιχειρήσεις. Τέτοια ζητήματα είναι η 
χρηματοδότηση, η ρευστότητα της επι-
χείρησης, η ασφάλιση της επιχεί-ρησης και 
η διαχείρηση της συνεργασίας με τον 
δικηγόρο ή τους νομικούς συμβούλους του 
γυμναστηρίου και των συναφών κέντρων. 
Το τελευταίο κεφάλαιο του 3ου μέρους 
ασχολείται με τις εφαρμογές της 
πληροφορικής. 

Το τελευταίο, το 4ο μέρος του βιβλίου 
αποτελείται από δύο κεφάλαια που 
αναφέρονται στην αξιολόγηση και  
τον στρατηγικό σχεδιασμό του γυμνα-
στηρίου, χρήσιμα και τα δύο θέματα για 
την μακροχρόνια βιωσιμότητα και 
ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Το βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο, αλλά η 
αξία του δεν μεγιστοποιείται αν δεν 
διαβαστεί σωστά. Οι σπουδαστές όλων των 
κλάδων που ενδιαφέρονται για τα 
γυμναστήρια θα πρέπει να  το  διαβάσουν 
όλο. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηριών θα πρέπει 
να διαβάσουν επιλεκτικά εκείνα τα 
κεφάλαια στα οποία αισθάνονται ότι η 
επιχείρηση τους αδυνατεί περισσότερο, π.χ. 
στην οργάνωση των μελών του γυμναστη-
ρίου ή την ύπαρξη νομικών προβλημάτων. 
Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο προσθέτει 
γενικότερη χρησιμότητα για όλους εκείνους 
που ενδιαφέρονται για τη διοίκηση γυμνα-
στηρίων και συναφών οικονομικών δρα-
στηριοτήτων. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
  

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & SOCIAL 

ASPECTS 
30-31 MAY 2005, ATHENS, GREECE 

  
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers 
(PASEM) in collaboration with the Sports Research Unit of the Athens 
Institute of Education and Research and the Quarterly Greek Review 
of Oikonomia € Athlitismos, will organize its 5th International 
Conference, 30-31 May, 2007, Athens, Greece. The aim of the 
conference is to bring together scholars and students of ECONOMICS, 
MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM, RECREATION, LEISURE, 
and other SERVICE INDUSTRIES to identify areas of common 
research issues as well as methodological and analytical differences. 
  
Papers (in English) from all areas of sport sciences, social sciences, 
economics and business will be considered. Submissions from other 
disciplines that emphasize the development and the applicability of 
economics, management and marketing to service industries are also 
welcome.  
 
Selected papers will be published in a Special Volume of the 
Conference Proceedings.   
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by April 9th, 
2005 to: Dr. Gregory T. Papanikos, atiner@atiner, Director, ATINER & 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

(ΠΣΑΟΣ) 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Άγγελος Τσακλάγκανος 
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Π. Μπάλιος 
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Ταμίας: Ηλίας Ν. Μήτσιος 
Υπεύθυνος  Δημοσίων Σχέσεων: Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Υπεύθυνος  Διεθνών Σχέσεων: Δρ. Βασίλειος Α. Πατσουράτης 
Υπεύθυνος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Παύλος Κότσιρας 

 
 

Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 
 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον 

αθλητισμό, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 
 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 
 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

 
 

Σκοποί 
1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη 

διοίκηση του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, 
ημερίδων, διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως 
μονογραφίες, βιβλία κ.λ.π. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Σολωμού 14, 10683 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 
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