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 Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 

 

 

 

 

 

 

ο Οικονομία € Αθλητισμός, με το παρόν τεύχος, εισέρχεται στο 

έβδομο χρόνο του, έχοντας ήδη προσφέρει σημαντικά στην 

δημιουργία μιας ελληνικής βιβλιογραφίας περί των οικονομικών 

και κοινωνικών ζητημάτων του αθλητισμού. Πολύ θα θέλαμε να 

είχαμε δημοσιεύσει περισσότερα άρθρα με αντικείμενο τον ελληνικό αθλητισμό, 

αλλά δυστυχώς η έρευνα αυτή είναι πολύ περιορισμένη. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, 

να δημοσιεύουμε άρθρα και μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία. Το δύο Διεθνή 

Συνέδρια που οργανώνει ο ΠΣΑΟΣ κάθε χρόνο έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και 

μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουμε τα καλύτερα άρθρα, τα οποία τα 

μεταφράζουμε και τα δημοσιεύουμε στο περιοδικό μας. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε 

τη δυνατότητα να κρατάμε την επιστημονική ποιότητα σε κάποιο επίπεδο. Εκτός 

από τα διεθνή συνέδρια του ΠΣΑΟΣ, επιστημονικά άρθρα, περί τα αθλητικά, 

παρουσιάζονται στα συνέδρια που οργανώνει το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) με διάφορες επιστημονικές θεματολογίες. Για παράδειγμα, 

στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τη μελέτη του καθηγητή Πριόβολου που θα 

παρουσιαστεί σε συνέδριο του ΑΘΙΝΕΕ. Θα συνεχίσουμε να αντλούμε τέτοια 

επιστημονικά άρθρα διότι βελτιώνουν το επιστημονικό επίπεδο του περιοδικού. 

Τ  Τ

Ο ΠΣΑΟΣ έχει ήδη αποφασίσει την οργάνωση σε ετήσια βάση και ελληνικού 

επιστημονικού συνεδρίου, ξεκινώντας από τον επόμενο χρόνο που θα γίνει σε 

συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φιλάθλων Αθλητισμού (ΠΕΦΑ) και με 

άλλους αθλητικούς φορείς. Ελπίζουμε ότι η οργάνωση του συνεδρίου αυτού θα μας 

δώσει υλικό για τα μελλοντικά τεύχη του περιοδικού. Σε κάθε περί-πτωση έχουμε 

αφήσει ανοικτή και την είσοδο της υποβολής επιστημονικών άρθρων, ανεξάρτητα 
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από τα συνέδρια που οργανώνουμε. Απλώς, τα δύο διεθνή συνέδρια και το 

ελληνικό που θα οργανώσουμε μας δίνει την ελευθερία της επιλογής των καλύτερων 

διαθέσιμων άρθρων. 

Στο παρόν τεύχος, εκτός από το επιστημονικό άρθρο, που προαναφέρθηκε και 

αφορά τον πολιτικό κίνδυνο μεγάλων αθλητικών γεγονότων, παρουσιάζουμε αλλά 

δύο επιστημονικά άρθρα με αντικείμενο τις κοινωνικές επιπτώσεις της 

Πανεπιστημιάδας που πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη το 2005 και το μέγεθος της 

οικονομίας του αθλητισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αθλητική επικαιρότητα 

εστιάζεται στον ρατσισμό και το ποδόσφαιρο. Θέση μας είναι ότι ο ρατσισμός δεν 

δημιουργείται στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και το ποδόσφαιρο 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την άμβλυνση των επιπτώσεων του ρατσισμού. Οι 

μόνιμες στήλες της αθλητικής επιστημονικής σκέψης και του επιστημονικού βιβλίου 

ασχολούνται με τον μαθητικό αθλητισμό και την οικονομική έρευνα αντίστοιχα. 

Στις ανακοινώσεις μας περιλαμβάνονται τα δύο διεθνή συνέδρια που θα οργανώσει 

ο ΠΣΑΟΣ, σε συνεργασία με την ερευνητική μονάδα του αθλητισμού του ΑΘΙΝΕΕ 

μέσα στο 2007.  

 

 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
   
Ρατσισμός και Ποδόσφαιρο 
 
 
 
 
 
 
 

ρατσισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που κατά βάση βρίσκει 
έκφραση σε ακραίες πολιτικές οργανώσεις είτε εντός είτε εκτός 
κοινοβουλίου. Νεοφασιστικές ομάδες νεαρών βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος στο δημοφιλές άθλημα του ποδοσφαίρου για να κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους, αφού τους εξασφαλίζει ανωνυμία και 

μ σιότητα. εγάλη δημο

O O
Χώρες όπως η Αγγλία έχουν υποφέρει από τέτοιες περιθωριακές ομάδες 

«φιλάθλων» που χρησιμοποιώντας την μαζικότητα του αθλήματος του 
ποδοσφαίρου μπορούν να εκφράζουν την αντιπάθειά τους για κάθε τι διαφορετικό 
από την ομάδα που εκπροσωπούν. Εδώ η έννοια της ομάδας αφορά την κοινωνική 
διαδικασία και όχι την αθλητική. Ακριβώς εδώ εστιάζεται και το πρόβλημα. 

Το ποδόσφαιρο δεν δημιουργεί τον ρατσισμό. Ο ρατσισμός γεννιέται και 
εξαπλώνεται μέσα στην κοινωνία. Το ποδόσφαιρο, στο βαθμό που αποτελεί μέρος 
της κοινωνικής έκφρασης, επηρεάζεται και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη αυτών των 
ακραίων κοινωνικών συμπεριφορών. Προβλήματα όπως της ανεργίας και της 
φτώχειας γεννούν κάθε είδους ακραίες πολιτικές εκφράσεις και όχι το ποδόσφαιρο. 
Έχουν συνεπώς δίκιο οι ιθύνοντες του ποδοσφαίρου που αποποιούνται τις ευθύνες 
από πάνω τους. 

Ποια είναι η λύση; Σε ό,τι αφορά τον ρατσισμό ως κοινωνικό πρόβλημα, η  λύση 
αφορά την αναγνώριση των αιτιών που τον δημιουργούν που θα έχει ως συνέπεια 
την λήψη μέτρων για την πρόληψη παρά για την καταστολή. Δεν είναι επί του 
παρόντος η ανάλυση των κοινωνικών αιτιών του φαινομένου του ρατσισμού. Η 
έμφαση εδώ δίνεται στον τρόπο αντιμετώπισης του ρατσισμού που εμφανίζεται στο 
ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί, όμως, να 
το αντιμετωπίσει στο χώρο του. 

Το ποδόσφαιρο, από τη φύση του αθλήματος, είναι τέτοιο που κάθε άτομο 
ανεξαρτήτου χρώματος του δέρματος, φύλου, εθνότητας ή και κοινωνικής 
καταγωγής μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επίπεδο. Μάλιστα ακόμη και τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του ατόμου (ύψος, βάρος κ.λπ) δεν επηρεάζουν την 
δυνατότητα του ατόμου να διακριθεί αγωνιζόμενος ως ποδοσφαιριστής, φθάνοντας 
μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Συνεπώς από τη φύση του το άθλημα δεν 
μπορεί να αποκλείσει άτομα ή κοινωνικές ομάδες.  

Ο ρατσισμός στο ποδόσφαιρο εξυφαίνεται μεταξύ μιας περιθωριακής ομάδας 
των «φιλάθλων» που βρίσκουν την αθλητική ομάδα ως πρόσφορο πεδίο για την 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007 
      
 

5



πολιτική τους έκφραση. Ρατσιστικά επεισόδια δημιουργούνται μεταξύ των οπαδών 
από αντίπαλες ομάδες ακόμη και της ίδιας πόλης ή της ίδιας χώρας. 

Πως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο του ρατσισμού; Η δημιουργία ιδιωτικής 
αστυνομίας ή ασφάλειας του γηπέδου στη διάρκεια των αγώνων έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες με μεικτά αποτελέσματα. Μάλιστα υπήρχαν 
περιπτώσεις που με πρόσχημα την ασφάλεια, η ιδιωτική αστυνομία επιτίθετο 
ανηλεώς στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας με καθαρά ρατσιστικά 
κριτήρια. Ακόμη και αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, η ιδιωτική αστυνομία, 
όπως αυτή και αν ονομάζεται παραβιάζει βασικές αρχές της οργάνωσης μιας 
σύγχρονης πολιτείας όπου η διασφάλιση της τάξης σε όλους τους χώρους της 
επικράτειάς της θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να προσφέρεται 
από δημόσιους λειτουργούς. Το ποδόσφαιρο και οι χώροι του δεν θα πρέπει να 
εξαιρούνται. Συνεπώς, η αστυνομία του κράτους θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την φύλαξη των γηπέδων και την προφύλαξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
φιλάθλων από ρατσιστικές επιθέσεις. 

Το δεύτερο μέτρο που έχει ληφθεί για την εξάλειψη της βίας και των 
ρατσιστικών επεισοδίων στα γήπεδα είναι η χρήση κάμερας. Πέρα από οποιαδήποτε 
αντίθεση μπορεί να έχει κάποιος απέναντι στη χρήση κάμερας, η εμπειρία έχει δείξει 
ότι η χρήση της κάμερας, μέσα στα γήπεδα, έχει μειώσει τα βίαια επεισόδια εντός 
γηπέδου, εξάγοντας τα σε άλλους χώρους όπως εμπορικά κέντρα, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, ανοικτές πλατείες κ.λπ. 

Ίσως, το μέλλον στην αντιμετώπιση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, αλλά και 
γενικότερα στην κοινωνία, είναι να χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός και ιδιαίτερα τα 
δημοφιλή αθλήματα για την προαγωγή μιας αντιρατσιστικής κουλτούρας με τη 
συμμετοχή των αθλητικών σωματείων, παικτών όλων των ηλικιών, των τοπικών 
αρχών και της συντριπτικής πλειοψηφίας των φιλάθλων. Η πρόληψη και η πολιτική 
της μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα ρατσισμού μπορούν να ξεκινήσουν με αφορμή 
το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο και να μεταλαμπαδεύσουν και σε άλλους κοινωνικούς 
χώρους.  

Η εξάλειψη του ρατσισμού, από τα γήπεδα, με αστυνομικά μέτρα, μπορεί να 
λύνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ποδοσφαιρικών 
σωματείων. Δεν λύνει, όμως, αλλά, αντίθετα, μεταθέτει το κοινωνικό πρόβλημα. Αν, 
πραγματικά, το ποδόσφαιρο θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση 
του ρατσισμού, θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόληψη, ξεκινώντας από τα σχολεία 
και φθάνοντας στους οργανωμένους φιλάθλους των ομάδων τους. Πάλι, όμως, δεν 
θα έχει εξαλειφθεί ο ρατσισμός. Θα έχει γίνει, όμως, μια  σημαντική προσπάθεια 
μετριασμού του. Υπό αυτή την έννοια, το ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι, που 
συμμετέχουν σε αυτό, θα έχουν κάνει το χρέος τους. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις της 23ης Πανεπιστημιάδας 
Γιουσάλ Γενιπάρ, Σαμπάχ Μπαλτά & Ντενίζ Καραγκόζ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
τουρισμός είναι μία από τις κύριες εξαγωγικές δραστηριότητες της 
Τουρκίας, με έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις περιοχές της χώρας 
για την προσέλκυση εθνικού και διεθνούς τουρισμού. Μερικές 
περιοχές και πόλεις ήταν πολύ δημοφιλείς τις δεκαετίες του 1970 και 
1980, αλλά νέες περιοχές και πόλεις απέκτησαν μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα. Η περιοχή της Σμύρνης ήταν πρωτοπόρα, ενώ τώρα, είναι δεύτερη 
σε σημασία. Για να ξαναποκτήσει την παλιά της αίγλη, η Σμύρνη οργάνωσε την 23η 
Πανεπιστημιάδα το 2005. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να εξετάσει τις 
κοινωνικές επιδράσεις της 23ης Πανεπιστημιάδας στους κατοίκους της περιοχής. 

Εκδηλώσεις διενεργούνται από πολλούς οργανισμούς για διάφορους λόγους. Οι 
πιο πολλές οργανώνονται από κρατικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές ενώσεις. 
Σκοπός τους είναι η επίτευξη διαφόρων στόχων. Τέτοιοι είναι οι στόχοι αναψυχής, 
αθλητισμού, οικονομικοί, περιβαλλοντολογικοί και κοινωνικοί στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής ανάπτυξης. Πολλές, επίσης, εκδηλώσεις οργανώνονται από 
επιχειρήσεις για τους πελάτες τους όπως συναντήσεις, συνέδρια, γιορτές και 
εκδηλώσεις δημοσιότητας. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται για την συλλογή χρημάτων 
και για την ενημέρωση του κόσμου για τις διάφορες δραστηριότητες (Hall 1992). Tο 
μέγεθος τους ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο επισκέψεις, το κόστος τους είναι 
τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια και η φήμη τους πρέπει να ανήκει στην 
κατηγορία “δεν πρέπει να την χάσεις” αυτή την εκδήλωση (Getz, 1997). 

Οι μεγάλες εκδηλώσεις είναι τόσο μεγάλες που επηρεάζουν το σύνολο της 
οικονομίας και καλύπτονται από τα παγκόσμια μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
Περιλαμβάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις Παγκόσμιες Εκθέσεις. Δύσκολα, 
όμως, πολλές άλλες εκδηλώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεγάλες. Ο Getz 
(1997) και ο Hall (1992) ορίζουν ως τουριστικά μεγάλες εκδηλώσεις  εκείνες που 
απευθύνονται στην διεθνή τουριστική αγορά και θεωρούνται “μεγάλες” λόγω του 
μεγέθους της παρακολούθησής τους, του εύρους της αγοράς, του μεγέθους της 
δημόσιας δαπάνης, των πολιτικών επιπτώσεων, της έκτασης που έχει η τηλεοπτική 
κάλυψη, της κατασκευής υποδομών και της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης στην 
φιλοξενούσα χώρα. 
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αθλητικές εκδηλώσεις, που δεν έχουν κάποιες 
απαιτήσεις εισόδου, δεν προσφέρουν κάποιους τίτλους και ο ανταγωνισμός, μεταξύ 
των συμμετεχόντων, είναι πολύ μικρός (Nogawa, Yamaguchi & Hagi, 1996). Η 
φιλοξενία τέτοιων γεγονότων, πολύ συχνά, χρησιμοποιείται συνειδητά για την 
ανάπτυξη των αστικών περιοχών μέσω της κατασκευής νέων υποδομών, όπως 
δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρομίων, κ.α. 
 
Κοινωνικές επιδράσεις 

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ο τουρισμός ωφελεί τους κατοίκους, τότε 
παρουσιάζονται υψηλά επίπεδα στήριξης και αναφέρονται θετικές επιδράσεις 
(Kings, Pizam, Milman 1993 Husbands 1989; Madrigal 1993; Lankford and Howard 
1994: Dogan 1989: Tosun 2002; Manfeld 1992; Cohen 1988; Rothman 1978). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι μελέτες που διερευνούν το ρόλο των 
τουριστικών εκδηλώσεων στην αστική ανάπτυξη (Long and Sellars 1996; Light 1992; 
Law 1963; Chormichael 2002). Η φιλοξενία ενός μεγάλου γεγονότος είναι επιθυμητή 
διότι προάγει την ανάπτυξη της πόλης μέσω της αναμόρφωσης των υποδομών της. 
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και τις αντιθέσεις που δημιουργεί η φιλοξενία 
μεγάλων γεγονότων, λίγης προσοχής έτυχαν οι δυνητικές επιπτώσεις στις 
φιλοξενούσες πόλεις (Burbant, 2000). 

Εκτός από τις πρόσφατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ο τουρισμός δημιουργεί 
κοινωνικές συνθήκες που αναφύουν προβλήματα για τις τοπικές κοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένου αλλαγές στο σύστημα αξιών, στις ατομικές συμπεριφορές, 
στις οικογένειες, στις σχέσεις, στον τρόπο ζωής, στις παραδόσεις και στην κοινωνική 
οργάνωση (Milman and Pazam 1988). 

Δυστυχώς, δεν είναι εύκολη η μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων του 
τουρισμού, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό, είναι έμμεσες. Επίσης, ίσως υπάρχουν και 
άλλες επιπτώσεις που θα ανακαλυφθούν μελλοντικά. Γενικώς, οι στάσεις των 
ντόπιων κατοίκων αλλά-ζουν συνεχώς και συχνά παρατηρείται μια εναλλαγή 
μεταξύ αρνητικών και θετικών αντιδράσεων(Belile and Hay 1980; Gant 1980; Pearce 
1980; Pizam 1978; Thomson, Crompton and Camp 1979). Ο τουρισμός θα συνεχίζει 
να συνεισφέρει θετικά στην οικονομία και στην κοινωνία. Θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι ο τουρισμός δεν είναι η μοναδική πηγή κοινωνικών προβλημάτων. Άλλωστε, 
υπάρχουν τρόποι να μειωθούν αυτά τα προβλήματα με τις σωστές πολιτικές. 
 
Υποθέσεις 

Η παρούσα μελέτη είναι διερευνητική και αφορά τη θετική στάση των κατοίκων 
της περιοχής της Σμύρνης  για την 23η Πανεπιστημιάδα. Η στάση τόσο των 
κατοίκων όσο και των επιχειρηματιών, εξαρτάται από βασικά κοινωνικό-
οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ηλικία, η εκπαίδευση, η 
απασχόληση, το φύλο κ.λπ. Επιπλέον, αν οι ντόπιοι είχαν ενημερωθεί πολύ πιο 
νωρίς για το συγκεκριμένο γεγονός, η αξιολόγηση και οι συνέπειες θα ήταν 
διαφορετικές. 
 
Μεθοδολογία 

Η μελέτη διεξήχθη στα παράλια της περιοχής της Σμύρνης στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, περί τα 2.3 εκατομμύρια κατοίκους. Ο 
τουρισμός της είναι σε σχετική ύφεση λόγω των νέων πιο δημοφιλών προορισμών. 
Η Σμύρνη μοιάζει με σύγχρονη δυτική πόλη σε σχέση με τις άλλες πόλεις της 
Τουρκίας. Οι κάτοικοι της θεωρούνταν καινοτόμοι και πάντοτε δέχονταν γεγονότα 
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και εκδηλώσεις όπως διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ, κ.α. Ο τουρισμός και οι εκδηλώσεις 
βοηθούν στην ανάπτυξη ενός πιο έντονου τρόπου ζωής. 

Για την διερεύνηση των υποθέσεων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 600 
κατοίκων. Οι συνεντεύξεις έγιναν στην διάρκεια του Αυγούστου του 2005 όταν 
πραγματοποιήθηκε η 23η Πανεπιστημιάδα στην Σμύρνη. Το ερωτηματολόγιο ήταν 
2 σελίδων και 2 μερών. Στο πρώτο μέρος, υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν τις 
στάσεις των κατοίκων. Αυτές οι ερωτήσεις σχετίζονταν με οικονομικούς 
παράγοντες, πολιτιστικές και κοινωνικές όψεις, επιδράσεις προώθησης και 
διαφήμισης, περιβαλλοντολογικά ζητήματα, τεχνολογικά θέματα, παράγοντες 
εικόνας και ποιότητας, διαθεσιμότητας, κ.α. Οι απαντήσεις δίνονταν με βάση την 5-
βαθμη κλίμακα Likert. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε 
κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
 
Η Γενική Εικόνα που προκύπτει από το Δείγμα 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε πανεπιστημιακό πτυχίο (63%) και οι 
ηλικίες τους ήταν μεταξύ 18-29 και 30-40 χρόνια. Οι πιο πολλοί ήταν σπουδαστές 
(38%), το 30% απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα, 16% στο δημόσιο τομέα, το 10% 
ήταν συνταξιούχοι, το 7% νοικοκυρές και το 2% άνεργοι. Το 62% ήταν άντρες και το 
38% γυναίκες. Το 33% πληροφορήθηκε για τους αγώνες από την τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο, το 23% από εφημερίδες και περιοδικά, το 13% από τον χώρο εργασίας, 
το 12% από φίλους, το 11% από το διαδίκτυο και μόνο το 8% από διαφημιστικά των 
αγώνων και τις ολυμπιακές σημαίες.  

Επιπλέον, στη διάρκεια των Αγώνων έγιναν συνεντεύξεις από τους ίδιους τους 
ερευνητές, στη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν πολλά στοιχεία και ποικίλα 
σχόλια. 
 
Περιορισμοί 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες των Αγώνων με σκοπό 
τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Οι πιο πολλοί από τους κατοίκους ήταν πολύ 
ενθουσιώδεις και έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες, συμπλήρωναν δε με 
μεγάλη προθυμία το ερωτηματολόγιο. Στην καλαθοσφαίριση οι συνεντεύξεις ήταν 
πιο εύκολες, ενώ για λόγους ασφαλείας δεν κατέστη δυνατή η άδεια για 
συνεντεύξεις σε όλα τα αθλήματα. 
 
Αποτελέσματα 

Ο Πίνακας 1 δίνει, σε περιληπτική μορφή, τις απαντήσεις των κατοίκων σε ότι 
αφορά την κοινωνική επίδραση της 23ης Πανεπιστημιάδας. Όπως μπορούμε να 
δούμε από την παραγοντική ανάλυση των 15 μεταβλητών τρεις μεταβλητές είναι 
πολύ σημαντικές: κοινωνικοί, πολιτισμικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 20 μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν το επίπεδο 
υποστήριξης των κατοίκων για τους Αγώνες. Βρέθηκε ότι οι κάτοικοι που 
υποστήριζαν την τέλεση των Αγώνων ανέμεναν να έχει και τις ακόλουθες συνέπειες 
: 

• Διεθνής δημοσιότητα της πόλης 
• Βελτίωση του συστήματος των μεταφορών 
• Διερεύνηση της τουριστικής αγοράς 
• Βελτίωση των πολιτιστικών και τουριστικών μερών μέσς της επιτυχίας των 

αγώνων  
• Καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος 
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 Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, αυτά ήταν: 
• Πίστη στο γεγονός ότι η νέα γενιά θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τις 

γνώσεις της στις ξένες γλώσσες 
• Πίστη ότι θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας 
• Συνειδητοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης 
• Βελτίωση της εικόνας της τούρκικης κουζίνας 
• Ικανοποίηση από την οργάνωση και πίστη ότι και άλλα τέτοια γεγονότα 

μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία στο μέλλον 
 
Πίνακας 1.  
Παράγοντες Θετικών Κοινωνικών Επιδράσεων της 23ης Πανεπιστημιάδας 
Επίδραση Παράγοντας 1 

Πολιτισμός 
3.316 

 

Παράγοντας 2 
Περιβάλλον 

2.744 

Παράγοντας 3 
Εικόνα 

1.732 

Κοινωνικοί και Πολιτικοί Παράγοντες    
• Αθλητική Βελτίωση 
• Αναγνώριση τοπικής φυσιογνωμίας 
• Κοινωνική Δραστηριότητα 
• Εκμάθηση ξένων γλωσσών και νέες 

ευκαιρίες απασχόλησης 
• Διατήρηση πολιτιστικών παραδόσεων 
• Πολιτιστική ανταλλαγή 
• Μη γνώση του πλούτου της κοινωνικής 

ζωής 

0.716 
0.675 
0.667 
0.653 

 
0.635 
0.594 
0.488 

 

  

Περιβαλλοντολογικοί  Παράγοντες    
• Ποιότητα Δημοτικών Υπηρεσιών 
• Ποιότητα Ξενοδοχείων και Εστιατορίων 
• Ποιότητα Συλλογής Απορριμμάτων 
• Αναζωογόνηση 
• Κυκλοφοριακό 
 

 0.796 
0.746 
0.656 
0.565 
0.493 

 

Παράγοντας Φιλοξενικής Υπερηφάνειας    

• Υπερηφάνεια για την εκδήλωση 
• Καλές σχέσεις με του συμμετέχοντες 
• Εμπιστοσύνη στην ποιότητα του 

φαγητού και των ποτών του κλάδου των 
υπηρεσιών 

  0.678 
0.625 
0.598 

 
 
  
Συμπεράσματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των κοινωνικών επιδράσεων της 
Πανεπιστημιάδας του 2005 στους κατοίκους της Σμύρνης και της βελτίωσης της 
τουριστικής της εικόνας. Οι αγώνες έδωσαν το ερέθισμα για την ανάκτηση της 
δημοφιλίας που είχε η πόλη στο παρελθόν. Ο δυναμισμός που έφεραν οι αγώνες 
δημιούργησε έναν ενθουσιασμό στους ντόπιους για την φιλοξενία της διεθνούς 
έκθεσης του 2015 (Expo 2015), η οποία είναι η πιο σημαντική παγκόσμια εμπορική 
έκθεση. Η ανάλυση που παρουσιάστηκε μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτού 
του “ονείρου”. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Εκτίμηση του Μεγέθους της Βιομηχανίας του Αθλητισμού: Μια 
Μελέτη-Πιλότος για την Οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
 Θάνος Παναγουλέας & Θέμης Κοκολακάκης 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ο παρόν άρθρο αποτελεί το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του 
Δορυφορικού  Λογαριασμού του Η.Β. (UK Satellite Account) 
για την αθλητική βιομηχανία και ξεκίνησε μετά το δεύτερο 
Εργαστήριο Οικονομικών και Αθλητισμού στις Βρυξέλλες, τον 

Ιανουάριο του 2007. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πιλοτικής έρευνας 
που χρηματοδοτήθηκε από τον αθλητικό οργανισμό του Ενωμένου 
Βασιλείου. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση του μεριδίου που 
έχει ο αθλητισμός στο πλαίσιο τεσσάρων οικονομικών δραστηριοτήτων: 1) 
κατασκευή υποδημάτων, 2) έκδοση βιβλίων, 3) κατασκευή ελαστικών τροχών 
και σαμπρελών και 4) ξενοδοχεία. Το άρθρο επεξηγεί τα κύρια βήματα που 
πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να κατασκευαστεί ο Αθλητικός 
Δορυφορικός Λογαριασμός (ΑΔΛ). 

Τ Τ

Παρέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, συνάφεια και 
διαθεσιμότητα των επίσημων δεδομένων. Τα παραπάνω ζητήματα πηγάζουν 
από τη διερεύνηση των προαναφερθέντων τεσσάρων παραγόντων. Η ίδια 
διαδικασία ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Αυστρία. Πολλές άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία συμμετέχουν 
στο ίδιο πρόγραμμα. 

Ο κύριος στόχος του ΑΔΛ είναι να ενοποιήσει τη ζήτηση και την 
προσφορά στην οικονομία, διατηρώντας διεθνή συμβατότητα. Για κάθε 
χώρα, τα θεμέλια αυτής της ανάλυσης είναι οι πίνακες Εισροών-
Εκροών(Input-Output, E-E). Σύμφωνα με τους "Εθνικούς Λογαριασμούς του 
Η.Β." (Μπλε Βιβλίο), οι "δορυφορικοί Λογαριασμοί είναι Λογαριασμοί που 
εμπλέκουν περιοχές ή δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο διαχείρισης σε ένα κεντρικό πλαίσιο, είτε επειδή προσθέτουν 
επιπλέον λεπτομέρειες σε ένα ήδη περίπλοκο σύστημα, είτε διότι έρχονται σε 
σύγκρουση με το εννοιολογικό πλαίσιο". Η κατασκευή των Δορυφορικών 
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Λογαριασμών έχει ήδη αναπτυχθεί για διαφορετικούς τομείς στο Η. Β., όπως 
τα νοικοκυριά, το περιβάλλον και ο τουρισμός. 

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Η Ενότητα 1 παρουσιάζει 
έναν σαφή ορισμό του αθλητισμού από οικονομικής άποψης. Η Ενότητα 2 
διερευνά τις κύριες (επίσημες) πηγές δεδομένων και το ζήτημα της 
συμβατότητας με τους πίνακες Εισροών – Εκροών (Ε-Ε) του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η Ενότητα 3 αναλύει την κατασκευή του Αθλητικού 
Δορυφορικού Λογαριασμού στο Η.Β., ενώ η Ενότητα 4 παρουσιάζει τα 
κυριότερα συμπεράσματα. 
 
 
Ορισμός 

Στο δεύτερο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Οικονομικών και Αθλητισμού, 
προσδιορίστηκε από κοινού ο ορισμός του αθλητισμού από οικονομική 
άποψη. Η οικονομική δραστηριότητα που παράγεται από τον αθλητισμό 
διακρίνεται σε αθλητισμό που ορίζεται με στατιστικούς, στενούς και 
ευρύτερους όρους. Οι τρεις ομάδες σχετίζονται μεταξύ τους, υπό την έννοια 
ότι η πρώτη αποτελεί υποομάδα της δεύτερης, η οποία, με τη σειρά της, 
αποτελεί υποομάδα της τρίτης. 

Η οικονομική ταξινόμηση, που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς, 
για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και που σχετίζεται με τον 
αθλητισμό είναι η Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE). Ο αθλητισμός, που ορίζεται με στατιστικούς 
όρους, περιλαμβάνει τη λειτουργία αθλητικών υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων και είναι ισοδύναμος με την κατηγορία 92.6 - "Αθλητικές 
Δραστηριότητες" της NACE. Ο αθλητισμός, υπό τη στενή του έννοια, 
περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για 
οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Όπως, η βιομηχανία ή η λιανική και 
χονδρική πώληση αθλητικών αγαθών και εγκαταστάσεων. Τέλος, ο 
αθλητισμός, στην ευρύτερη έννοια του, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός αθλήματος 
αλλά που έχουν μια έμμεση σχέση με οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. 
Για παράδειγμα, ο αθλητικός τουρισμός, οι εκδόσεις, τα ΜΜΕ και η παροχή 
υπηρεσιών υγείας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. 
 
Συλλογή Δεδομένων 

Ο πυρήνας του ΑΔΛ είναι οι πίνακες Εισροών–Εκροών (Ε-Ε) κάθε χώρας. 
Με απλούς όρους, ο Λογαριασμός ΑΔΛ αποτελεί προέκταση του τμήματος 
των πινάκων Ε-Ε που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Αρκεί να υπενθυμίσουμε 
ότι ο αθλητισμός ορίζεται στη βάση των κατηγοριών της ταξινόμησης NACE. 
Επομένως, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του Λογαριασμού ΑΔΛ είναι 
να ταιριάξουμε τους κωδικούς της ταξινόμησης NACE με εκείνους των 
πινάκων E-E. 

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση που περιλαμβάνει του πίνακες E-E του Η.Β. 
είναι το "UK Input-Output Analyses 2006 Edition" που συντάχθηκε από το 
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Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (Office of National Statistics, ONS). Αυτή η 
δημοσίευση περιλαμβάνει πίνακες προσφοράς και χρήσης για το 2004 και 
άλλους αναθεωρημένους πίνακες για προηγούμενα έτη. Παρόλο που άλλες 
επίσημες δημοσιεύσεις παρέχουν πιο πρόσφατα στοιχεία, αποφασίσαμε να 
παραμείνουμε στο έτος 2004 για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, η δημιουργία 
του Δορυφορικού Αθλητικού Λογαριασμού για το Η.Β. πρέπει να βασίζεται 
σε πίνακες Ε-Ε του Η.Β. και δεύτερον, είναι γενικά ευκολότερο να βρεθούν 
δεδομένα από δευτερογενείς πηγές που να αναφέρονται στο έτος 2004. 

Από το 1992, ο οργανισμός ONS χρησιμοποιεί του πίνακες Ε-Ε του Η.Β. 
για να εκτιμήσει το ετήσιο ΑΕΠ. Πρόκειται για πολύ αξιόπιστη πηγή καθώς 
είναι συμβατή τόσο με του Εθνικούς Λογαριασμούς του Η.Β. (Μπλε Βιβλίο) 
όσο και το Ισοζύγιο Πληρωμών του Η.Β. (Ροζ Βιβλίο). 

Το βιβλίο "UK Input-Output Analyses 2006" παρέχει δεδομένα για 123 
ομάδες βιομηχανίας/προϊόντων. Κάθε βιομηχανία ταξινομείται σύμφωνα με 
το ποιο προϊόν καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της. Ο 
τύπος της επιχείρησης (δηλ.  ο τύπος του προϊόντος) που σχετίζεται με κάθε 
βιομηχανία ορίζεται από το Διατμηματικό Μητρώο Επιχειρήσεων του ONS. 
Η ταξινόμηση   Ε-Ε των 123 ομάδων βιομηχανίας/ προϊόντων είναι συμβατή 
με το σύστημα SIC (03). Η ταξινόμηση NACE και το σύστημα SIC είναι 
συμβατά το ένα με το άλλο. 

Συγκεκριμένα, είναι πανομοιότυπα έως και τα 4 ψηφία ταξινόμησης (βλ. 
Πίνακα 1). Ο πίνακας Ε-Ε του Η.Β. περιλαμβάνει αφθονία πληροφοριών, 
καθώς καλύπτει μεγαλύτερο εύρος δεδομένων για όλη την οικονομία του 
Η.Β. από ό,τι οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση. Δυστυχώς, όμως, δεν παρέχει 
λεπτομερή δεδομένα (δηλ. λεπτομερείς ταξινομήσεις). Υπάρχουν 
δημοσιεύσεις του ONS που παρέχουν πληροφορίες με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια και συγκεκριμένα οι ακόλουθες: Ετήσια Έρευνα Εργατοωρών  
και Εισοδήματος (Annual Survey of Hours and Earnings, ASHE), Εμπόριο 
Αγαθών στο Η.Β. (UK Trade in Goods), Πωλήσεις και Εμπόριο Προϊόντων 
(Product Sales and Trade), Καταναλωτικές Τάσεις (Consumer Trends), 
Οικογενειακές Δαπάνες (Family Spending) και η Ετήσια Έρευνα Επιχει-
ρήσεων (Annual Business Inquiry, ABI). Οι δύο πρώτες και η τελευταία (ABI) 
κάνουν χρήση του συστήματος SIC, ενώ οι Καταναλωτικές Τάσεις και 
Οικογενειακές Δαπάνες χρησιμοποιούν την Ταξινόμηση Μεμονωμένης 
Κατανάλωσης ανά Αγορά (Classification of Individual Consumption by 
Purchase, COICOP). Η δημοσίευση «Πωλήσεις και Εμπόριο Προϊόντων» 
βασίζεται στην ταξινόμηση Αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PRODCOM). 

Συνήθως, οι προαναφερθείσες επίση-μες πηγές δεν περιλαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση του τμήματος κάθε οικονομικής 
δραστηριότητας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Επομένως, είναι 
απαραίτητη η διεξαγωγή ερευνών που βασίζονται σε δευτερογενείς πηγές. 
Αυτό το άρθρο δεν εστιάζεται σε δευτερογενείς πηγές. Ο λόγος είναι ότι δεν 
μπορούν να εξαχθούν γενικευμένα συμπεράσματα στη βάση αυτών των 
πηγών, καθώς είναι πολλές και πολύ διαφορετικές ως προς την φύση τους. 
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 Επίσημες Πηγές 
Αυτή η υποενότητα εξετάζει εν συντομία τις επίσημες πηγές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρουσιάζει τους πιο σημαντικούς δείκτες για 
τους οποίους απαιτούνται στοιχεία, τις αντίστοιχες ταξινομήσεις τους και τις 
σχέσεις τους με τον πίνακα Εισροών–Εκροών (Ε-Ε). Τέλος, στη βάση 
ζητημάτων συμβατότητας, προσδιορίζει ποιες εκδόσεις είναι οι πιο 
κατάλληλες για τη συλλογή δεδομένων. 

Οι σημαντικότεροι δείκτες για την κατασκευή του Λογαριασμού ΑΔΛ 
είναι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (Gross Value Added, GVA), το 
κόστος εργασίας, ο αριθμός των θέσεων εργασίας (ο μέσος μισθός εξάγεται 
από τη διαίρεση των δύο τελευταίων), οι καταναλωτικές δαπάνες, οι 
εισαγωγές και οι εξαγωγές. Επιπρόσθετοι στατιστικοί δείκτες, όπως η 
δημόσια δαπάνη ή η ακαθάριστη ανάπτυξη κεφαλαίου είναι επίσης 
σημαντικοί, αλλά πολύ μικρότεροι σε μέγεθος. Τα κέρδη και οι καθαροί 
φόροι (φόροι μείον επιδόματα) είναι επίσης σημαντικά, καθώς το άθροισμα 
τους μαζί με το κόστος απασχόλησης ισοδυναμεί με την Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (GVA). 

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τους δείκτες για τους οποίους τα ακόλουθα 
δημοσιεύματα του ONS παρέχουν δεδομένα. Διαφοροποιεί, επίσης, τα 
λεπτομερή από τα μη λεπτομερή δεδομένα. 
 
Αναλύσεις Εισροών–Εκροών  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το σημείο εκκίνησης για τη συλλογή δεδομένων 
είναι το δημοσίευμα "UK Input-Output Analyses 2006 Edition" το οποίο 
είναι συμβατό με τους Εθνικούς Απολογισμούς του Η.Β. (Μπλε Βιβλίο), το 
Ισοζύγιο Πληρωμών του Η.Β. (Ροζ Βιβλίο) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Απολογισμών (ESA) του 1995. Χρησιμοποιεί μια ταξινόμηση 123 
βιομηχανιών/προϊόντων που είναι συμβατή με το σύστημα SIC(03) (βλ. 
Πίνακα 1). 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) εκφράζεται σε βασικές τιμές 
(δηλ. περιλαμβάνει φόρους μείον επιδόματα, επί της παραγωγής μόνο). Οι 
δαπάνες του νοικοκυριού εκφράζονται σε αγοραστικές τιμές (δηλ. 
περιλαμβάνουν καθαρούς φόρους και επιπρόσθετα έξοδα, όπως τα εμπορικά 
περιθώρια των διανομέων επί των προϊόντων). Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές 
εκφράζονται επίσης σε αγοραστικές τιμές. Τέλος, οι τιμές απασχόλησης 
κατασκευάζονται πάντοτε, τόσο επί του αριθμού υπαλλήλων πλήρους 
απασχόλησης, όσο και μερικής απασχόλησης 
 
Ετήσια Επιχειρησιακή Έρευνα 

Το δημοσίευμα της Ετήσιας Επιχειρησιακής Έρευνας (ABI) περιλαμβάνει 
εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιχειρήσεις του Η.Β. που είναι 
καταγεγραμμένες για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή Φόρο Πληρωμής 
Σύμφωνα με το Εισόδημα (Pay As You Earn, PAYE) και είναι ταξινομημένες 
σύμφωνα με το σύστημα SIC(03). Οι επιχειρήσεις ορίζονται από το 
Διατμηματικό Μητρώο Επιχειρήσεων του ΟΝS (ONS IDBR). 
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Πίνακας 1.  
Ταξινόμηση Εισροών – Εκροών (Input-Output) Ομάδων Βιομηχανίας / 
Προϊόντων Σύμφωνα με το SIC (03) 
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Πηγή: “United Kingdom Input Output analysis, 2006 Edition”, Έκδοση ONS 
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Πίνακας 2.  
Οι Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες και οι Κύριες Επίσημες Πηγές Δεδομένων 

Στατιστικοί δείκτες Πίνακας Ε-Ε ABI Καταναλωτικές 
Τάσεις ASHE 

Εμπόριο 
αγαθών 
Η.Β. 

Πωλήσεις και 
εμπόριο 
προϊόντων 

Οικογεν
ειακές 
Δαπάνες 

Ακαθ. Προστ. Αξία √ √+           

Κόστος απασχ. √ √+   √+       

Αρ. θέσεων εργασίας    √+   √+       

Μέσος ετήσιος μισθός   √+   √+       

Κέρδη √             

Καθαροί φόροι √             

Καταν. Δαπάνες √   √-       √- 

Εισαγωγές √       √+ √+   

Εξαγωγές √       √+ √+   

√   υποδηλώνει ότι υπάρχουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μεταβλητή και ότι χρησιμοποιείται το σύστημα SIC(03). 

√+ υποδηλώνει ότι υπάρχουν λεπτομερή δεδομένα για τη συγκεκριμένη μεταβλητή και χρησιμοποιείται το σύστημα SIC(03). 

√- υποδηλώνει ότι υπάρχουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μεταβλητή, αλλά δεν χρησιμοποιείται το σύστημα SIC(03). 
 

Η ετήσια έρευνα ABI περιλαμβάνει δύο μέρη, την οικονομική έρευνα και 
την έρευνα απασχόλησης. Η πρώτη καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα της 
οικονομίας του Η.Β. Εξαιρούνται η εκπαίδευση για την κεντρική κυβέρνηση 
και τις τοπικές αρχές, οι τραπεζικές ασφάλειες, η δημόσια διοίκηση, και οι  
τομείς της γεωργίας και της υγείας. Τα δεδομένα συλλέγονται για 13 κύριες 
μεταβλητές συμπεριλαμβανομένων της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, 
του κόστους απασχόλησης και του αριθμού των θέσεων εργασίας. 

Η Ετήσια Έρευνα Επιχειρήσεων συνιστά ένα σημαντικό στοιχείο για την 
παραγωγή των πινάκων Εισροών–Εκροών (Ε-Ε) του Η.Β. Ωστόσο, οι 
στατιστικοί δείκτες, από τις προαναφερθείσες πηγές, διαφέρουν σε κάποιο 
βαθμό. Αυτό εξηγείται μερικώς από τις προσαρμογές, που έχουν ως κύριο 
στόχο την επίτευξη πλήρους συμβατότητας μεταξύ των τιμών των πινάκων Ε-
Ε και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Απολογισμών του 1995 (ESA). 
 
Καταναλωτικές Τάσεις 

Οι Καταναλωτικές Τάσεις παρέχουν εκτιμήσεις της τελικής δαπάνης των 
νοικοκυριών του Η.Β. (HHFCE) σε τρέχουσες αγοραστικές τιμές. 
Ταξινομείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απολογισμών (ESA) του 
1995 της Ταξινόμησης Μεμονωμένης Κατανάλωσης ανά Αγορά (COICOP) 
και είναι συμβατή (ίδιες τιμές) με τους Εθνικούς Απολογισμούς του Η.Β. 
(Μπλε Βιβλίο). Συνεπώς, αποτελεί την κύρια πηγή για τους πίνακες Εισροών 
– Εκροών (Ε-Ε) σε ό,τι αφορά τις δαπάνες νοικοκυριού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση COICOP είναι διαφορετική 
από το σύστημα SIC(03). Υπενθυμίζουμε ότι η δαπάνη νοικοκυριού στους 
πίνακες Ε-Ε βασίζεται σε 123 ομάδες βιομηχανίας/προϊόντων που ειναι 
συμβατές με το σύστημα SIC(03). Επομένως, δεν είναι εφικτές η απευθείας 
συγκρίσεις της δαπάνης νοικοκυριού μεταξύ των Καταναλωτικών Τάσεων 
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και των πινάκων Ε-Ε. Η υπάρχουσα σχέση μεταξύ των 123 ομάδων 
βιομηχανίας/προϊόντων και της ταξινόμησης COICOP επεξηγείται στο 
Μέρος E του δημοσιεύματος “UK Input-Output Analyses, 2006 Edition". 
Παρόλο που οι 123 ομάδες των πινάκων Ε-Ε δεν είναι συμβατές με το 
σύστημα SIC(03) από άποψη ορισμού ή κατηγοριοποίησης, μερικές από τις 
υποομάδες του συστήματος COICOP αντιπροσωπεύουν ακριβώς τις 
υποομάδες του συστήματος SIC(03), τις οποίες εξετάζει το παρόν άρθρο. 

Ένα καλό παράδειγμα είναι εκείνο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 
Στις Καταναλωτικές Τάσεις, η κατηγορία 09.5 – “Εφημερίδες, βιβλία και 
γραφικά είδη” έχει μερίδιο 10.996 εκατ. λίρες. Από την άλλη μεριά, η πιο 
σχετική κατηγορία από του πίνακες Ε-Ε είναι το νούμερο 34 – “Εκτυπώσεις 
και εκδόσεις” (που είναι πανομοιότυπη με την κατηγορία 23 – Εκδόσεις, 
εκτυπώσεις και αναπαραγωγή έντυπων ΜΜΕ του συστήματος SIC(03)). Η 
ομάδα 34 των πινάκων Ε-Ε έχει συνολικό μερίδιο 14.415 εκατ. λίρες. Ο 
Πίνακας 3 δείχνει την ακριβή σχέση μεταξύ της ομάδας 34 και της 
κατηγορίας 09.5 της ταξινόμησης COICOP. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας ότι μόνο 8.799 εκατ. λίρες από την κατηγορία 09.5 αντιστοιχούν στην 
κατηγορία 34. Το υπόλοιπο ποσό των 14.415 εκατ. – 8.799 εκατ. = 5.616 εκατ. 
λιρών αντιστοιχεί σε κατηγορίες άλλες από την 09.5. 

Δεν υπάρχουν καταναλωτικές τιμές που να βασίζονται στο σύστημα 
SIC(03), ούτε λεπτομερή δεδομένα βασισμένα στις 123 ομάδες βιομηχανίας / 
προϊόντων των πινάκων Ε-Ε. Επομένως, λεπτομερή δεδομένα για τις 
κατηγορίες που ορίζονται σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE ή το σύστημα 
SIC(03) μπορούν να βρεθούν μόνο εξετάζοντας τη σχέση με το σύστημα 
ταξινόμησης COICOP. Για παράδειγμα, θεωρώντας ότι η κατηγορία του 
συστήματος COICOP 09.5.1 - "Βιβλία" των Καταναλωτικών Τάσεων ορίζει με 
ακρίβεια αυτό που αναζητείται, η τιμή της δαπάνης νοικοκυριού της 
κατηγορίας 09.5.1 θα μπορούσε να θεωρηθεί καλός δείκτης της συνιστώσας 
της κατηγορίας 34 του πίνακα Ε-Ε που αφορά τα βιβλία. Επομένως, εφόσον 
η τιμή της δαπάνης νοικοκυριού της κατηγορίας 09.5.1 - "Βιβλία" των 
Καταναλωτικών Τάσεων είναι ίση με 3.174 εκατ. λίρες, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι 3.174 εκατ. λίρες από τη συνολική δαπάνη νοικοκυριού των 
14.415 εκατ. λιρών της κατηγορίας 34 - "Εκτυπώσεις και εκδόσεις" των 
πινάκων Ε-Ε σχετίζεται με τα βιβλία. 
 
Ετήσια Έρευνα Εργατοωρών και Εισοδήματος 

Η ASHE είναι μια νέα έρευνα που αντικατέστησε την Έρευνα Νέου 
Εισοδήματος το 2004. Βασίζεται κυρίως σε τυχαίο δείγμα 1% των υπαλλήλων 
που είναι καταχωρημένοι στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο IDBR 
(δηλ. καταχωρημένοι για PAYE ή VAT). Η ASHE είναι συμβατή με το 
σύστημα SIC(03). Παρέχει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και 
πληροφορίες σχετικά με τη στατιστική της αξιοπιστία.  
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Εμπόριο Αγαθών του Η.Β. 
Αυτή η επιχειρηματική παρακολούθηση παρέχει δεδομένα σχετικά με την 

αξία των εισαγωγών και εξαγωγών του Η.Β. ομαδοποιημένων σύμφωνα με 
το σύστημα SIC(03). Οι τιμές της εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές και είναι 
πλήρων συμβατές με το Εθνικό Στατιστικό Ισοζύγιο Πληρωμών και Εθνικών 
Απολογισμών. 

Οι δύο κύριες πηγές δεδομένων είναι το HM Revenue & Customs 
(HMRC) (για εμπορικά στατιστικά δεδομένα της Ε.Ε.) και το Intrastat (για 
εμπορικά στατιστικά δεδομένα εκτός της Ε.Ε.). Αρχικά, τα δεδομένα 
συλλέγονται από την Εμπορική Μονάδα Στατιστικής και Ανάλυσης 
(Statistics and Analysis of Trade Unit, SATU) που με τη σειρά της, τα παρέχει 
στο ONS. Το τελευταίο εφαρμόζει αλλαγές κυρίως με σκοπό την επίτευξη 
συμβατότητας με τον ορισμό του Ισοζυγίου Πληρωμών του Διεθνούς 
Ταμείου Χρηματικών Πληρωμών. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι το 
κόστος μεταφοράς και ασφάλειας (cif) αφαι-ρείται από την αξία των 
εισαγωγών. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του δημοσιεύματος είναι ότι 
περιλαμβάνει δυσεύρετες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες. 
 
Πωλήσεις και Εμπόριο Προϊόντων 

 Η σειρά αυτή δημοσιεύσεων περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τις 
πωλήσεις/κύκλο εργασιών, εισαγωγές και εξαγωγές (σε όρους, τόσο αξίας, 
όσο και όγκου) των κατασκευαστών. Η σειρά Πωλήσεις και Εμπόριο 
Προϊόντων ακολουθεί την ταξινόμηση Προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(PRODCOM) που είναι συμβατή με το σύστημα SIC(03). Οι δύο πηγές 
δεδομένων είναι το HMRC και το Intrastat. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού 
του δημοσιεύματος είναι ότι αναλύει τα δεδομένα σε πολύ λεπτομερές 
επίπεδο (έως 8 ψηφία) αλλά, από την άλλη μεριά, καλύπτει μόνο ένα μέρος 
της ταξινόμησης NACE ή του συστήματος SIC. 
 
Οικογενειακές Δαπάνες  

Μια άλλη αξιόλογη δημοσίευση του ONS είναι η "Family Spending - A 
Report on the Expenditure and Food Survey". Βασίζεται σε μια έρευνα 7.000 
περίπου νοικοκυριών στο Η.Β. Η έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 
άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω και τους ζητά να καταγράψουν σε ένα είδος 
ημερολογίου τις ημερήσιες δαπάνες τους για διάστημα δύο εβδομάδων. Από 
το 2001, η Έρευνα Δαπανών και Διατροφής (EFS) είναι το αποτέλεσμα της 
συν-νένωσης των Ερευνών ‘Οικογενειακές Δαπάνες’ και ‘Εθνική Διατροφή’, 
που βρίσκονται υπό τη διεύθυνση και χρηματοδοτική ευθύνη του ONS. 

Το δημοσίευμα Οικογενειακές Δαπάνες, όπως οι Καταναλωτικές Τάσεις, 
αποτελεί επίσημη πηγή που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
κατανάλωση του νοικοκυριού σε ένα λεπτομερές επίπεδο ταξινόμησης 
προϊόντων. Τα δύο δημοσιεύματα βασίζονται στο σύστημα COICOP, αλλά 
μπορεί να προκύψουν διαφορές στους ορισμούς για ορισμένες 
υποκατηγορίες. Ωστόσο, οι Καταναλωτικές Τάσεις είναι μια προτεινόμενη 
πηγή, διότι παρουσιάζει δεδομένα στο πλαίσιο των Εθνικών Λογαριασμών 
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του Η.Β. Συνεπώς, οι Καταναλωτικές Τάσεις είναι επίσης συμβατές με τις 
Αναλύσεις Εισροών – Εκροών του Η.Β. Οι Οικογενειακές Δαπάνες και οι 
Καταναλωτικές Τάσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, καθώς η τελευταία 
δημοσίευση βασίζεται μόνο μερικώς στο EFS. Σχεδόν πάντα, οι εκτιμήσεις 
των Οικογενειακών Δαπανών για την κατανάλωση του νοικοκυριού είναι 
κατά πολύ μικρότερες από εκείνες των Καταναλωτικών Τάσεων ή των 
πινάκων Ε-Ε.  
 
Οι Σπουδαιότερες Πηγές Δεδομένων 

Ανάμεσα στην πηγή ABI και την ASHE, η πρώτη προτιμάται διότι 
χρησιμοποιείται από τους πίνακες Ε-Ε (αυτό ισχύει όταν οι εξεταζόμενες 
κατηγορίες καλύπτονται από την πηγή ABI). Ανάμεσα στις Καταναλωτικές 
Τάσεις και τις Οικογενειακές Δαπάνες, η πρώτη προτιμάται, επίσης, διότι 
είναι συμβατή με τους Εθνικούς Λογαριασμούς (Μπλε Βιβλίο) που, με τη 
σειρά του, είναι συμβατό με τους πίνακες Ε-Ε. Τέλος, το Εμπόριο Αγαθών του 
Η.Β. αποτελεί καλύτερη επιλογή από το δημοσίευμα Πωλήσεις και Εμπόριο 
Προϊόντων, εφόσον είναι συμβατό, τόσο με τους Εθνικούς Απολογισμούς, 
όσο και με το Ισοζύγιο Πληρωμών του Η.Β. 
 
Δημιουργώντας τον Λογαριασμό ΑΔΛ 

Η κατασκευή του Λογαριασμού ΑΔΛ του Η.Β. μπορεί να ξεκινήσει όταν 
τα δεδομένα σχετικά με τον οικονομικό ορισμό του αθλητισμού έχουν 
συλλεχθεί. Στην πρώτη συνάντηση όπου έλαβε χώρα στη Βιέννη το 
Σεπτέμβριο του 2006, ο SportsEconAustria (SpEA) πρότεινε μια μεθοδολογία. 
Η ιδέα ήταν ότι θα έπρεπε να απομονωθεί το στοιείο που σχετίζεται με τον 
αθλητισμό σε κάθε τομέα της οικονομίας που εφάπτεται του αθλητισμού. Με 
άλλα λόγια, όλοι οι σχετιζόμενοι με τον αθλητισμό τομείς θα πρέπει να 
διαχωριστούν σε δύο μέρη: αθλητικοί και μη αθλητικοί. Στην κύρια μήτρα 
του Πίνακα Χρήσης Ε-Ε του Η.Β., αυτό αντιπροσωπεύεται τόσο από μια 
επέκταση των γραμμών όσο και των στηλών (βλ. Πίνακα 4). 

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του δορυφορικού Λογαριασμού, υπάρχουν 
περιορισμοί λόγω επικάλυψης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι πίνακες Ε-Ε 
του 2004 δεν διακρίνουν διαφορές μεταξύ εγχώριων και εισαγομένων 
ακατέργαστων υλικών. Ωστόσο, η προσέγγιση της Αυστρίας απαιτεί αυτή τη 
διάκριση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ύπαρξη μιας επιπρόσθετης, σε σχέση με 
τον πίνακα Ε-Ε του Η.Β., γραμμής, που δηλώνει τις εισαγωγές ακατέργαστων 
προϊόντων. Η ύπαρξη αυτής της γραμμής είναι ουσιαστική, διότι επιτρέπει 
την εξαγωγή πολλαπλασιαστών, επιδράσεων και ελαστικοτήτων, που είναι 
πολύ χρήσιμο όσον αφορά στην αξιολόγηση της δομής της οικονομίας. Εάν 
αυτή η διάκριση δεν υφίσταται, οι τιμές των πολλαπλασιαστών, των 
επιδράσεων και των ελαστικοτήτων θα παρουσιάζουν στατιστικό σφάλμα και 
οποιαδήποτε αναφορά θα είναι παραπλανητική. 
 



Πίνακας 3.  
Η Σχέση μεταξύ των Ομάδων Βιομηχανίας/Προϊόντων των Πινάκων Ε-Ε και του Συστήματος COICOP 
Ομάδες E-E                                                                        COICOP 09.1 09.3 09.5 12.7         
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33 – Χαρτικά προϊόντα      670           

34 - Έκδοση, εκτύπωση και αναπαραγωγή έντυπων ΜΜΕ 5 206  112 8 799  371 14 488 - 268  195 14 415 

42 - Χρώματα, βερνίκια, μελάνι εκτύπωσης, κ.λπ.      37      

47 – Ελαστικά προϊόντα      474      

84 – Διάφορα βιομηχανικά nec & ανακύκλωση     1 015      

Σύνολο     10 996      
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Πίνακας 4.  
Ο Επεκταμένος Πίνακας Εισροών - Εκροών (Input-Output) 

  Τομείς χωρίς αθλητισμό 
Τομείς σχετικοί με τον 
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Εισαγωγές (Ακατέργαστα Υλικά)           

 Συνολική ενδιάμεση 
κατανάλωση Συνολική Οικιακή Ενδιάμεση Κατανάλωση           

Φόροι (χωρίς τα επιδόματα) επί της παραγωγής      
 

    

Αποζημίωση υπαλλήλων           
Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία 
Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα           

                          ΣΥΝΟΛΟ            ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ           
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Η πιο πρόσφατη δημοσίευση στην οποία γίνεται αυτή η διάκριση είναι το 
"1995 UK Input-Output Analytical Tables" που δημοσιεύτηκε από τον ONS 
το 2002. Αυτό το δημοσίευμα περι-λαμβάνει μια μήτρα ‘χρήσης των 
εισαγωγών’, η οποία δείχνει τις ποσότητες των εισαγωγών κάθε προϊόντος 
που χρησιμοποιούνται ως ακατέργαστα υλικά στη βιομηχανία που αποτελεί 
τον κύριο παραγωγό αυτού του προϊόντος. Η μέθοδος με την οποία 
διαχωρίζονται τα ακατέργαστα υλικά από τη συνολική ενδιάμεση 
κατανάλωση  είναι η υπόθεση ότι το 2004 τα εισαγόμενα ακατέργαστα υλικά 
διανεμήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις βιομηχανίες/τομείς, όπως και 
το 1995. Παρόλο που αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση που μειώνει την 
ακρίβεια σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών, των 
επιδράσεων και των ελαστικοτήτων, τα αποτελέσματα θα είχαν παρόλα αυτά 
χρήσιμες ερμηνείες. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι οι Αναλυτικοί 
Πίνακες για το Η.Β. του 1995 χρησιμοποιούν την ίδια ταξινόμηση των 123 
ομάδων προϊόντων/ βιομηχανίας όπως οι πίνακες Ε-Ε του 2004. Ωστόσο, ο 
ορισμός των κατηγοριών σε αυτή την περίπτωση έχει βασιστεί στο σύστημα 
SIC(92). Το σύστημα SIC(03), συγκριτικά με το σύστημα SIC(92), υποβάλλεται 
σε μικρές αλλαγές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τέλος, το 2008 θα 
παραχθεί μια αναθεωρημένη εκδοχή του συστήματος SIC. Αυτή η εκδοχή θα 
περιλαμβάνει μια σημαντική αναθεώρηση της ταξινόμησης NACE. 
Επομένως, αναμένεται να λάβουν χώρα σημαντικές αλλαγές. 
 
Συμπεράσματα 

Αυτό το άρθρο παρουσίασε μια συνολική ανάλυση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την κατασκευή του Δορυφορικού Αθλητικού Λογαριασμού 
στο Η.Β. Έθεσε το πλαίσιο για τη διερεύνηση οποιουδήποτε τομέα της 
οικονομίας επισημαίνοντας τις πιο σημαντικές επίσημες πηγές και 
ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται. 

Το σημείο εκκίνησης για τη συλλογή δεδομένων είναι οι πίνακες 
Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) του Η.Β. Πιο λεπτομερή δεδομένα μπορούν να 
βρεθούν σε άλλες δημοσιεύσεις του ONS, οι σημαντικότερες από τις οποίες 
είναι η ABI, οι Καταναλωτικές Τάσεις και το Εμπόριο Αγαθών για το Η.Β. Το 
πρώτο βήμα είναι η συλλογή δεδομένων για κάθε κατηγορία της 
ταξινόμησης NACE έως το υψηλότερο δυνατό ψηφίο. Ακολουθεί η εκτίμηση 
του κλάσματος που σχετίζεται με τον αθλητισμό αυτών των υπο-κατηγοριών 
και χρειάζεται να βασιστεί σε δευτερογενείς πηγές.  

Τα τελικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να συμπεριληφθούν στους 
υπάρχοντες πίνακες Ε-Ε για το Η.Β. Αυτό μπορεί να γίνει διαχωρίζοντας 
όλους τους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό σε δύο μέρη: αθλητικούς 
και μη αθλητικούς. Στην κύρια μήτρα του πίνακα χρήσης, αυτό 
αντιπροσωπεύεται από μια επέκταση των γραμμών και των στηλών. 

Απαιτούνται επιπρόσθετες αλλαγές. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές που 
χρησιμοποιούνται ως ακατέργαστα υλικά, πρέπει να διαχωριστούν και να 
εξαιρεθούν από την κύρια μήτρα. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί μια δευτερογενής ανάλυση βασισμένη στους 
πολλαπλασιαστές, στις επιδράσεις και στις ελαστικότητες κάθε τομέα. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Αποτίμηση του Πολιτικού Κινδύνου των Διεθνών Αθλητικών 
Γεγονότων 
Γιώργος Πριόβολος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

έννοια του πολιτικού κινδύνου έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο 
χώρο της διεθνούς επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ 
και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων 
που σχετίζονται με το εάν ή όχι μια εταιρία θα επενδύσει σε 
“ξένες” αγορές. Η αβεβαιότητα που προκαλείται από δράσεις 

και που λαμβάνουν χώρα στο πολιτικό περιβάλλον μιας ξένης 
αγοράς-στόχου (‘φιλοξενούσα χώρα’) γίνεται αντιληπτή ως ένας παράγοντας 
που μειώνει τη συνολική ελκυστικότητα της αγοράς αυτής. Σε ακραίες 
περιπτώσεις, ο υψηλός πολιτικός κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει μια εταιρία 
στην απόφαση να ακυρώσει τα σχέδια της στο να επενδύσει/εμπλακεί σε 
δραστηριότητες μάρκετινγκ σε μια συγκεκριμένη ξένη αγορά. Ακόμα και 
όταν μια εταιρία έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι σε μια χώρα που αντιμετωπίζει 
ένα σχετικά μεγάλο βαθμό πολιτικού κινδύνου, η αντιλαμβανόμενη απειλή 
των πόρων της, των λειτουργιών της και της συνολικής αποδοτικότητάς της 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των μελλοντικών της 
σχεδίων. 

εξελίξεις 

Η Η

Το παρόν άρθρο εξετάζει την έννοια του πολιτικού κινδύνου, όπως αυτή 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο σημαντικών διεθνών αθλητικών γεγονότων που 
φιλοξενούνται από αναπτυγμένες και ειδικά, από ανερχόμενες χώρες. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη κάνει, αρχικά, μια σύντομη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας που αναλύει την έννοια του πολιτικού κινδύνου. Στη 
συνέχεια, εξετάζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των διεθνών αθλητικών 
γεγονότων και το πώς αυτά μπορούν να σχετίζονται με τους συνήθεις 
παράγοντες πολιτικού κινδύνου. Κατόπιν, αναπτύσσεται ένα μοντέλο 
(POLRISK-SPORT) που περιγράφει μια σειρά μεταβλητών στο πολιτικό 
σκηνικό της φιλοξενούσας χώρας, αλλά και των χωρών που συμμετέχουν στο 
γεγονός, καθώς και στο γεωπολιτικό πλαίσιο, που— σε συνδυασμό με 
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παράγοντες που σχετίζονται με τους οργανωτές του γεγονότος από τη μία 
μεριά και τα ΜΜΕ και άλλες εταιρίες στενά συνδεδεμένες με αυτό το γεγονός 
από την άλλη μεριά—προσδιορίζουν το συνολικό επίπεδο του κινδύνου. Στη 
συνέχεια, το άρθρο δείχνει τη ‘φαινομενική’ εγκυρότητα και χρησιμότητα 
του μοντέλου,  εφαρμόζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά του στην 
περίπτωση των προσεχών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008. Τέλος, 
το άρθρο κλείνει κάνοντας μερικές προτά-σεις για περαιτέρω έρευνα σε αυτό 
το πεδίο.  
 
Πολιτικός Κίνδυνος-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Παρά το γεγονός ότι ο τρέχον ορισμός της έννοιας του πολιτικού 
κινδύνου και συγκεκριμένα, οι προσπάθειες κατά το παρελθόν να 
καταστήσουν την έννοια αυτή μετρήσιμη, έχουν δεχτεί συστηματικά κριτική 
στη βιβλιογραφία, αναγνωρίζεται σχεδόν οικουμενικά η χρησιμότητα των 
μεταβλητών που έχουν πολιτική φύση στην ανάλυση της μελλοντικής 
αποδοτικότητας μιας διεθνούς αγοράς. Επιπλέον, η πιθανή επίδραση 
πολιτικών παραγόντων αποτιμάται και πιθανώς να ενσωματώνεται στις 
επενδυτικές αποφάσεις που συνδέονται με, κυρίως μακροπρόθεσμα, 
σημαντικά προγράμματα στο εξωτερικό, π.χ. στο χώρο εξερεύνησης του 
πετρελαίου ή άλλων πηγών ενέργειας και φυσικών υποδομών. 

Γενικά, ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος αρνητικών 
συνεπειών που προκύπτουν από πολιτικά γεγονότα (π.χ. Root 1973; Kobrin 
1979). Παρόλο που η πλειοψηφία των προηγούμενων ερευνών εστιάζονται 
στον μεγάλης κλίμακας (macro) πολιτικό κίνδυνο (δηλ. στον κίνδυνο που 
σχετίζεται με μια συγκεκριμένη χώρα, στο σύνολο της), ορισμένοι μελετητές 
υποστηρίζουν ότι ο μικρής κλίμακας (micro) πολιτικός κίνδυνος μπορεί να 
μεταβάλλεται ανάλογα με π.χ. τη βιομηχανία, την εταιρία ή το πρόγραμμα 
(Robock 1971; Wells and Gleason 1995; Moran 1998).  

Στην πραγματικότητα, στο βαθμό που διαφορετικές εταιρίες 
προσεγγίζουν το καθήκον της αποτίμησης του πολιτικού κινδύνου από την 
πλευρά του δικού τους ιδιαίτερου στρατηγικού πλεονεκτήματος (π.χ. με το 
να λαμβάνουν υπόψη τους - συνειδητά ή ασυνείδητα - τους δικούς τους 
στόχους, πόρους και αξίες), εκείνο που έχει πρωταρχική πρακτική αξία είναι 
η έννοια του μικρής κλίμακας πολιτικού κινδύνου (Shubik 1983).  

Για τη συστηματική κατανόηση του πολιτικού κινδύνου, ο Miller (1992) 
πρότεινε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθοι πέντε τύποι 
περιβαλλοντικής αβεβαιότητας οι οποίοι είναι: η πολιτική αβεβαιότητα, η 
κυβερνητική πολιτική αβεβαιότητα, η κοινωνική αβεβαιότητα, η 
μακροοικονομική αβεβαιότητα και η  φυσική αβεβαιότητα. Η μέτρηση 
τέτοιων περιβαλλοντικών αβεβαιοτήτων μπορεί, ωστόσο, να είναι δύσκολη 
λόγω της εγγενούς αλληλεξάρτησης τους. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα στοιχεία 
που συνιστούν κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να 
περιλαμβάνουν, τόσο συμπτώματα, όσο και αιτίες πολιτικού κινδύνου (π.χ. 
Kennedy 1987).   
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Στην πραγματικότητα, αυτές οι δυσκολίες εννοιολογικής κατανόησης και 
μέτρησης του πολιτικού κινδύνου μπορεί να ευθύνονται για την απουσία 
δυνατότητας πρόβλεψης από τους πιο συνηθισμένους Δείκτες Πολιτικού 
Κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί και προωθηθεί από διάφορους 
ειδικευμένους οργανισμούς σε αυτό τον τομέα (Alon and Martin 1998). 

Τέλος, προηγούμενες έρευνες με θέμα τον πολιτικό κίνδυνο δέχτηκαν, 
επίσης, κριτική για το ‘Δυτικό’ του σφάλμα: οι περισσότερες προσέγγισαν το 
θέμα αυτό από την οπτική γωνία μιας Αμερικάνικης εταιρίας που μελετούσε 
την είσοδο της σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και που είχε αγωνία για τους 
πιθανούς κινδύνους που σχετίζονταν με το πολιτικό περιβάλλον στη 
φιλοξενούσα χώρα.  
 
Ο Πολιτικός Κίνδυνος που Σχετίζεται με τα Διεθνή Αθλητικά Γεγονότα 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα διεθνή αθλητικά γεγονότα έχουν 
εξελιχθεί σε πολύ καλά επεξεργασμένες και ακριβές στο σχεδιασμό, στην 
εφαρμογή και στο μάρκετινγκ, επιχειρήσεις. Τυπικά παραδείγματα θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τους Θερινούς και τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIFA, καθώς και 
περιφερειακά γεγονότα όπως οι Παναμερικανικοί Αγώνες και το Ευρωπαϊκό 
Τουρνουά της UEFA.  

Η φιλοξενία τόσο σπουδαίων διεθνών αθλητικών γεγονότων συνιστά 
μεγάλο εγχείρημα που απαιτεί σημαντικές δεσμεύσεις οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Ως αντάλλαγμα, οι 
χώρες που συναγωνίζονται για το δικαίωμα τους να φιλοξενήσουν αυτά τα 
γεγονότα προσδοκούν ότι θα ωφεληθούν από τη βραχυπρόθεσμη εισροή 
επισκεπτών που συνδέεται με τους αγώνες και ακόμα περισσότερο, από τη 
μακροπρόθεσμη θετική επίδραση στη διεθνή εικόνα της χώρας. Άλλα οφέλη 
περιλαμβάνουν, επίσης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση των ξένων 
επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης (ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο) και 
τη συνολική επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τα 
πολιτικά πλεονεκτήματα για αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση. 

Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για τη φιλοξενία 
μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων, οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν 
την ευθύνη για την οργάνωση/διοίκηση αυτών των γεγονότων, π.χ. Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), FIFA, UEFA, κ.λπ. προσδιορίζουν συνήθως 
ποια χώρα θα τους φιλοξενήσει μέσω μιας διαδικασίας διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση των υπαρχόντων φυσικών υποδομών 
κάθε υποψήφιας χώρας (ή για την ακρίβεια, πόλης) και άλλων πόρων, καθώς 
και των σχεδίων της για την ανάπτυξη νέων, επιπρόσθετων, υποδομών, 
σύμφωνα με τις ανάγκες. Τελευταία, προς αναγνώριση της παγκόσμιας 
αγοράς τέτοιων γεγονότων, πολλοί από αυτούς τους οργανωτές έχουν 
εκφράσει την επιθυμία τους να διαφοροποιήσουν γεωγραφικά — όσο το 
δυνατό περισσότερο — τον κατάλογο των χωρών που τα φιλοξενούν. Για 
παράδειγμα, ανερχόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Νότιος Αφρική και η Ρωσία 
έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν τους προσεχείς Θερινούς Ολυμπιακούς 
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Αγώνες του 2008, το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το 2010 και του 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2014, αντίστοιχα. 

Οι χώρες, ειδικά οι αναπτυσσόμενες, που έχουν επιλεγεί για να 
φιλοξενήσουν μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα αντιμετωπίζουν συχνά 
έναν συγκεκριμένο βαθμό πολιτικής αβεβαιότητας /αναταραχής όπως: 
περιορισμοί της πολιτικής δραστηριότητας, παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εθνικές / θρησκευτικές διαμάχες, μεγάλος βαθμός διαφθοράς, 
κ.λπ. Επιπλέον, η θέση των κυβερνήσεων τους, όσον αφορά στα μεγάλα 
διεθνή/γεωπολιτικά ζητήματα, μπορεί να έρχεται σε αντιπαράθεση με την 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και άλλων Δυτικά εθνών, εντείνοντας ακόμα 
περισσότερο την εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα. Επίσης, για διάφορους 
λόγους, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης, η φιλοξενούσα πόλη 
μπορεί να ειδωθεί ως ένας ελκυστικός στόχος της διεθνούς τρομοκρατίας.  

Οι μεταβολές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
όπως η ρύπανση και η άνιση κατανομή του εισοδήματος, που αποτελούν 
συνέπειες του φιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης, αυξάνουν την 
πιθανότητα ότι ένα σημαντικό και/ή ικανό να εκφράσει τη γνώμη του μέρος 
του τοπικού πληθυσμού θα αντιπαρατεθεί στη φιλοξενία του διεθνούς 
αθλητικού γεγονότος ή σε συγκεκριμένες πλευρές του εγχειρήματος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, διαφωνίες σχετικά με δράσεις που συνδέονται με το 
διεθνές αθλητικό γεγονός μπορούν να  κλιμακωθούν και να συμπεριλάβουν 
τοπικές κυβερνήσεις, επιτείνοντας τον πολιτικό κίνδυνο τουλάχιστον όπως 
αυτός γίνεται αντιληπτός εκτός της φιλοξενούσας χώρας. Επιπλέον, στο 
βαθμό που η φιλοξενία μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων απαιτεί 
σχεδόν στα σίγουρα σημαντικές επενδύσεις σε υποδομή και την υπογραφή 
επικερδών συμβολαίων με διάφορους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών, 
σε χώρες που έχουν ιστορία στην έλλειψη διαφάνειας, η πιθανότητα 
επίσημης διαφθοράς και η άμεση εμπλοκή στο οργανωμένο έγκλημα δεν 
μπορούν να αγνοηθούν. 

Εκτός από τέτοιους εσωτερικούς παράγοντες πολιτικού κινδύνου, ένας 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός εξωτερικών παραγόντων μπορούν, επίσης, να 
αποτελέσουν κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα κατά τη χρονική 
περίοδο που το διεθνές αθλητικό γεγονός λαμβάνει χώρα: για παράδειγμα, η 
φιλοξενούσα χώρα μπορεί να είναι, άμεσα ή έμμεσα, μπλεγμένη σε διεθνείς 
εδαφικές, οικονομικές και άλλες διαμάχες. Επιπλέον, οι αμφισβητήσιμες 
πλευρές της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της μπορεί να προκαλέσουν 
αντιπαράθεση σε μεγάλες πρωτεύουσες ανά τον κόσμο και/ή στο εσωτερικό 
διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, κ.λπ..  

Ανάλογα με το πολιτικό κλίμα σε διαφορετικές χώρες εκείνη τη χρονική 
περίοδο, διάφορες τιμωρητικές δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν, οι οποίες 
μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή στο υπό συζήτηση διεθνές αθλητικό 
γεγονός. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση μιας συγκεκριμένης χώρας μπορεί να 
αποφασίσει να εκφράσει την αποδοκιμασία της για την πολιτική που 
ακολουθεί η φιλοξενούσα χώρα, μποϊκοτάροντας το γεγονός. Σε ακραίες 
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περιπτώσεις, η φιλοξενούσα χώρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
επίσημων ποινών από τη διεθνή κοινότητα, που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά το διεθνές αθλητικό γεγονός. Τελευταία, η 
αντιπαράθεση σε χώρες με αμφισβητήσιμο παρελθόν σε ευαίσθητα ζητήματα 
πολιτικής (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική προστασία, κ.λπ.) 
προωθείται όλο και περισσότερο από ισχυρούς Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς (ΜΚΟ), που μπορούν ορισμένες φορές να κινητοποιούν 
αποτελεσματικά ξένες κυβερνήσεις και/ή διεθνείς οργανισμούς να λάβουν 
μέτρα ενάντια στους παραβάτες.  

Επιπλέον, μέσω της συμπεριφοράς τους και/ή της φήμης τους, οι 
επιχειρήσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε πλευρά ενός διεθνούς 
αθλητικού γεγονότος (π.χ. παροχείς, μικροπωλητές, χορηγοί, σύμβουλοι, 
ΜΜΕ, κ.λπ.) μπορεί, ηθελημένα ή αθέλητα, να συμβάλλουν στον 
αντιλαμβανόμενο πολιτικό κίνδυνο του διεθνούς αθλητικού γεγονότος. Στο 
βαθμό που αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική πολιτική επιρροή 
στις χώρες προέλευσης τους (π.χ. μέσω των κυβερνητικών τους συνδέσεων 
και της υψηλής τους ορατότητας), η πολιτική επίδραση της εμπλοκής τους θα 
μπορούσε, θετικά ή αρνητικά, να επηρεάσει τις υπάρχουσες αμφιβολίες 
σχετικά με το γεγονός. 

Τέλος, οι οργανωτές του διεθνούς αθλητικούς γεγονότος, π.χ. η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) στην περίπτωση, τόσο των Χειμερινών, όσο και 
των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν επιχειρήσει να αποκτήσουν 
κυρίαρχο ρόλο στα στάδια που ακολουθούν την επιλογή της φιλοξενούσας 
πόλης/χώρας του γεγονότος. Στις μέρες μας, η εμπλοκή τους εξακολουθεί 
αδιάπτωτη καθόλη τη μακρά διαδικασία που καταλήγει στην επίσημη 
έναρξη του γεγονότος. Εκτός από την επιτήρηση του αθλητικού μέρους του 
γεγονότος, διοικούν, επίσης, μεγάλο μέρος της εμπορικής πλευράς του 
γεγονότος, ειδικά σε ό,τι αφορά την υπογραφή των χορηγιών του γεγονότος. 
Δεδομένης μιας τόσο εκτενούς εμπλοκής σε όλες τις πλευρές του διεθνούς 
αθλητικού γεγονότος, οι οργανωτές του συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνει 
χώρα το γεγονός. 
   Στο βαθμό που όλοι αυτοί οι παράγοντες, μεμονωμένα και συλλογικά, 
συμβάλλουν στην πολιτική αβεβαιότητα που σχετίζεται με το σχεδιασμό και 
τη διεξαγωγή ενός διεθνούς αθλητικού γεγονότος, θα έπρεπε να 
ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε χρήσιμο μοντέλο πολιτικού κινδύνου, που 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάλληλη αποτίμηση και 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. 
 
Το Μοντέλο POLRISK-SPORT 

Το μοντέλο πολιτικού κινδύνου διεθνών αθλητικών γεγονότων 
(POLRISK-SPORT) στοχεύει να δείξει τη πολυδιάστατη φύση της πολιτικής 
αβεβαιότητας σε τέτοιες καταστάσεις και να προσφέρει ένα πλαίσιο για την 
ακριβή του αποτίμηση και διαχείριση. Το μοντέλο προτείνει ότι ο πολιτικός 
κίνδυνος προσδιορίζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων που 
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λειτουργούν στο περιβάλλον της φιλοξενούσας χώρας, καθώς και στις 
διεθνείς σχέσεις (Simon 1982; Priovolos 1997; Alon and Martin 1998) σε 
συνδυασμό με τις δράσεις δύο κατηγοριών εταίρων, δηλ. τους οργανωτές του 
γεγονότος και τα ΜΜΕ και άλλες εταιρίες που συνδέονται στενά με το 
γεγονός.   

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο από τα τρία πιο σημαντικά πολιτικά 
σκηνικά που περιλαμβάνονται στο μοντέλο, το οποίο ονομάζεται ‘Πολιτική 
της Φιλοξενούσας Χώρας’ περιλαμβάνει κοινωνικο-πολιτιστικούς, 
οικονομικούς, τεχνολογικούς, καθώς και φυσικούς (περιβαλλοντικούς) 
παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν συλλογικά τις 
πολιτικές συνθήκες και την κυβερνητική πολιτική αυτής της χώρας. 

Παρομοίως, το πολιτικό περιβάλλον που περιγράφεται στο μοντέλο ως 
‘Πολιτική των Συμμετεχόντων Χωρών’ αποτελείται από αλληλεπιδρώντες 
κοινωνικο-πολιτιστικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, 
καθώς και από φυσικούς (περιβαλλοντικούς) παράγοντες σε αυτές τις χώρες, 
που και πάλι, επηρεάζουν συλλογικά τις συνολικές πολιτικές συνθήκες και 
την κυβερνητική πολιτική.  

Σύμφωνα με το μοντέλο POLRISK-SPORT, εκτός από τα πολιτικά 
σκηνικά στη φιλοξενούσα και στις συμμετέχουσες χώρες, όπως αναφέρθηκαν 
παραπάνω, το γεωπολιτικό σκηνικό, που περιλαμβάνει τις συνδυαστικές 
επιδράσεις των Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Σχέσεων μπορεί, 
επίσης, να συμβάλλει στη συνολική πολιτική αβεβαιότητα που περιβάλλει το 
διεθνές αθλητικό γεγονός.  

Τέλος, το μοντέλο αναγνωρίζει την πιθανή επίδραση των 
χαρακτηριστικών και των δράσεων των (α) διοργανωτών του γεγονότος και 
(β) ΜΜΕ και άλλων εταιριών που συνδέονται στενά με το γεγονός (π.χ. 
χορηγοί, παροχείς, πωλητές λιανικής, κ.λπ.). 

Στην επόμενη ενότητα, χρησιμοποι-ούνται τα διάφορα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο μοντέλο POLRIS-SPORT για τη σύνταξη ενός 
καταλόγου των πιθανών αιτιών του πολιτικού κινδύνου που σχετίζεται με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.   
        
Μια Εφαρμογή του Μοντέλου POLRISK-SPORT:  
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου το 2008 
 
Πολιτική Φιλοξενούσας Χώρας 

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η οικονομία της Κίνας αυξάνεται σε 
επίπεδα ρεκόρ, με μέσο όρο 10% περίπου το χρόνο και προσελκύοντας 
μεγάλα ποσά ξένων επενδύσεων. Η χώρα έχει γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος 
εξαγωγέας στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία και συσσωρεύει, σε 
αυτή τη διαδικασία, αποθεματικό ξένου συναλλάγματος αξίας ενός 
τρισεκατομμυρίου δολαρίων (Economist 2007). Αλλά η μεγάλη οικονομική 
αύξηση της Κίνας έχει, επίσης, δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, του επικίνδυνου 
περιβάλλοντος εργασίας, της αστικής ανεργίας, της επίσημης διαφθοράς και 
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ενός χάσματος ευημερίας ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, από τη μια 
μεριά, και ανάμεσα στους κατοίκους των ανατολικών (γοργά 
αναπτυσσόμενων) πόλεων και των εσωτερικών (αργά αναπτυσσόμενων) 
επαρχιών, από την άλλη, το οποίο προκαλεί δημόσια δυσφορία. Άλλοι τομείς 
που επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα περιλαμβάνουν την έλλειψη στέγασης, τα 
αποκλίνοντα επίπεδα εκπαίδευσης, την κοινωνική προστασία και την 
ιατρική περίθαλψη (ο.π.). Επιπλέον, μεγάλα τμήματα της κινέζικης 
κοινωνίας εξακολουθούν να διατηρούν μια σκεπτικιστική στάση απέναντι σε 
αυτό που αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια αλλαγής της χώρας τους, 
σύμφωνα με συνταγές που έρχονται από τη Δύση (Bremmer 2006). 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα παραδέχτηκε πρόσφατα την ύπαρξη 
συγκρούσεων και προβλημάτων που ‘επηρεάζουν την κοινωνική αρμονία’. 
Μάλιστα, ο Πρόεδρος Hu Jintao υποσχέθηκε νέες προσπάθειες για μια πιο 
ισότιμη κατανομή του πλούτου, ενώ το σύνθημα του ‘επιστημονική 
ανάπτυξη’ στοχεύει να εξισορροπήσει την οικονομική αύξηση και την 
περιβαλλοντική αειφορία. Δεδομένων αυτών των ανησυχιών και καθώς η 
Κίνα προχωράει προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, μπορεί να 
λάβουν χώρα στο άμεσο μέλλον ορισμένες διστακτικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, είναι αρκετά απίθανο ότι οποιοδήποτε μέτρο με 
στόχο την ‘επέκταση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας’ θα είχε ως αποτέλεσμα 
κάποια σημαντική χαλάρωση της δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος 
στην πολιτική εξουσία της χώρας (Kahn 2007).  

Ο πρόσφατος οικονομικός ηρω-ϊσμός της Κίνας σταθεροποίησε τη θέση 
της χώρας ως ηγετικής δύναμης στην Ανατολική Ασία. Παρόλο που άλλες 
περιφερειακές δυνάμεις π.χ. Ιαπωνία, Νότια Κορέα, κ.λπ. μπορούν να 
βλέπουν την υπεροχή της Κίνας με σκεπτικισμό, ένα σενάριο σύγκρουσης 
στην περιοχή φαίνεται να είναι αρκετά απίθανο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η 
Ταϊβάν εξακολουθεί να είναι ένα αγκάθι στο μάτι της Δημοκρατίας του 
Λαού, που θεωρεί τη Ταϊβάν μέρος της Κίνας. 
 
Πολιτική των Συμμετεχόντων Χωρών 

Από την άλλη μεριά, η πολιτική μιας μεγάλης συμμετέχουσας χώρας, 
όπως οι ΗΠΑ, μπορεί, επίσης, να επηρεάσει το επίπεδο του πολιτικού 
κινδύνου που εμπλέκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. 
Επομένως, μετά από μια μακρά οικονομική ανάπτυξη, η οικονομία των 
ΗΠΑ έχει επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της (ο ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 2,9% το 2006 σε 1,9% το 2007).  

Η αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές και ειδικά, η συνεχιζόμενη 
αδυναμία της στεγαστικής αγοράς δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα 
μειωμένων καταναλωτικών δαπανών στο μέλλον, κάτι που πιθανώς να έχει 
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας. Στο παρελθόν, 
οι σημαντικές καταναλωτικές δαπάνες θεωρούνταν ότι συντηρούσαν το 
υψηλό επίπεδο οικονομικής αύξησης της χώρας, μολονότι κάτι τέτοιο 
συνέβαινε σε βάρος των  προσωπικών αποταμιεύσεων που είχαν μια 
αρνητική πορεία, αυξάνοντας τα οφέλη των νοικοκυριών και προκαλώντας 
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ένα τεράστιο έλλειμμα στους λογαριασμούς όψεως— το 30% περίπου του 
ελλείμματος αυτού αποδίδεται στο εμπόριο με την Κίνα, που έχει 
κατηγορηθεί για τη τεχνητή διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της (Economist 2007). 

Σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Πρόεδρος 
Bush αντιμετωπίζει ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από το κόμμα της 
αντιπολίτευσης— ένα γεγονός που μειώνει σημαντικά την ικανότητα του να 
προωθήσει την πολιτική του ατζέντα. Αυτή την περίοδο, τα μεγάλα πολιτικά 
ζητήματα που χωρίζουν το αμερικανικό εκλογικό σώμα περιλαμβάνουν τον 
πόλεμο στο Ιράκ, τη μετανάστευση, την ιατρική περίθαλψη και τις 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων συντάξεων.  

Ο αμερικανικός λαός φαίνεται να θεωρεί την οικονομική πολιτική της 
Κίνας τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνη για την απώλεια εργασιών στο χώρο 
των κατασκευών, Επιπλέον, ένας αριθμός σκανδάλων ρύπανσης, με μεγάλη 
δημοσιότητα, που περιλάμβαναν εξαγωγές από την Κίνα προς τις ΗΠΑ 
μείωσαν περαιτέρω την εικόνα της Κίνας μεταξύ των αμερικανών 
καταναλωτών. Υπό την πίεση του Κογκρέσου, η Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε 
πρόσφατα έναν αριθμό παραπόνων ενάντια στην Κίνα στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με την επιχορήγηση των εξαγωγών και 
την παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων (ο.π.).  
 
Γεωπολιτική 

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική, την επόμενη της ανέλιξης της στο επίπεδο 
μιας μεγάλης οικονομικής δύναμης, η Κίνα έγινε πιο διαβεβαιωτική, σε 
σχέση με την παγκόσμια διπλωματική της ατζέντα. Η ακόρεστη ζήτηση της 
Κίνας για πρώτες ύλες απαραίτητες για την ανεμπόδιστη οικονομική της 
αύξηση οδήγησε τη χώρα στο να δημιουργήσει οικονομικούς και πολιτικούς 
συνδέσμους έξω από την Ασία.  

Επομένως, η πλούσια σε ρευστό Κίνα επιθυμεί να υπογράψει 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες για να αποκτήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε 
φυσικούς πόρους που, στην πράξη, επιτρέπουν στις φτωχές χώρες της 
Αφρικής να ξεπληρώσουν τα οφέλη τους σε πετρέλαιο ή ανόργανες ύλες, 
παρακάμπτοντας πολυεθνικούς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον, χάρη στη μόνιμη θέση της στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα εμπλέκεται 
συστηματικά σε διεθνείς κρίσεις, υποστηρίζοντας, συχνά, θέσεις που 
αντιτίθενται σε εκείνες των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων της. Πρόσφατα, 
επενδύοντας στην επιθυμία της κυβέρνησης της Κίνας να διεξάγει τους 
“τέλειους” Ολυμπιακούς Αγώνες, συνήγοροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε χώρες της Δύσης άρχισαν να ασκούν πίεση σε αυτήν, προκειμένου να 
αλλάξει την αμφισβητούμενη στάση της απέναντι σε διάφορα ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων και των παραβιάσεων δικαιωμάτων στο 
Myanmar/Burma, Darfur και — μέσα στην Κίνα — στο Θιβέτ.  
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Διοργανωτές, ΜΜΕ και Άλλες Εταιρίες που Συνδέονται με το Αθλητικό 
Γεγονός 

Από την άλλη μεριά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), ως 
διοργανώτρια ενός από τα μεγαλύτερα γεγονότα των ΜΜΕ (εκτιμάται ότι 
τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν 
τους αγώνες του 2008 στην τηλεόραση), δεν επιθυμεί, για ευνόητους λόγους 
να επιτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια ανοιχτής πολιτικοποίησης των 
Ολυμπιακών.  

Παρόλα αυτά, ακριβώς λόγω της μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ του 
γεγονότος, είναι απίθανο ότι όλες οι φανερές πολιτικές αναφορές μπορούν 
να εξαλειφθούν τελείως. Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο 
σενάριο με το οποίο χρειάστηκε να ασχοληθούν οι διοργανωτές σχετίζεται με 
μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Τα δρακόντεια μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή για να μετριάσουν 
την απειλή της τρομοκρατίας, εκτός από το σημαντικό οικονομικό τους 
κόστος, είναι πιθανό να δημιουργήσουν επιπλέον πολιτικές ανησυχίες 
σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, τις κοινωνικές 
διακρίσεις, κ.λπ. 

Επίσης, η ΔΟΕ και το Ολυμπιακό κίνημα, γενικά, θα μπορούσαν, οι ίδιοι, 
να εμπλακούν σε αντιφατικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ίδιους τους 
Αγώνες (π.χ. σκάνδαλο δωροδοκίας στο Salt Lake City το 2002) και τον 
αθλητισμό γενικά (π.χ. σκάνδαλα ντόπινγκ). Δεδομένης της μεγάλης 
επίδρασης των Αγώνων, τέτοια επιχειρήματα μπορούν να πάρουν εύκολα 
πολιτικές διαστάσεις.  

Περαιτέρω, δεδομένης της ιστορίας που έχει η κινεζική κυβέρνηση στην 
επιβολή αυστηρών περιορισμών στα ΜΜΕ, είναι πιθανό ότι η παρουσία 
χιλιάδων ρεπόρτερ, καναλιών μετάδοσης, κ.λπ. στους Αγώνες θα οδηγήσει σε 
ένα είδος πολιτικής προστριβής μεταξύ του τύπου και των κινεζικών αρχών. 
Μάλιστα, οι πολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την πλευρά της 
επικοινωνίας των Αγώνων του Πεκίνου του 2008 μπορεί να μεγαλώσουν 
ακόμα περισσότερο, εάν οι ξένοι ανταποκριτές επεκτείνουν τα ρεπορτάζ τους 
προκειμένου να καλύψουν θέματα άλλα από τους Ολυμπιακούς και 
ιδιαίτερα, εκείνα τα οποία οι Κινέζοι θεωρούν πολιτικά ‘ταμπού’ (π.χ. 
πολιτικό σχίσμα).  

Από την άλλη μεριά, ορισμένα ΜΜΕ (καθώς και ξένες εταιρίες) που 
εμπλέκονται στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τους δικούς τους κινδύνους ‘φήμης’, στο βαθμό που η κάλυψη και τα 
ρεπορτάζ θεωρούνται ότι υποστηρίζουν την πλευρά των κινεζικών αρχών 
(Harvard Business Review). Το μέγεθος του κινδύνου εξαρτάται, σε τελική 
ανάλυση, από το πόσο καλοδεχούμενοι θα είναι, στο σύνολο τους, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες.  

Τέλος, οι Ολυμπιακοί χορηγοί, παροχείς και άλλες επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν, επίσης, να συμβάλλουν στον πολιτικό κίνδυνο των Αγώνων 
μέσω των δράσεων (και παραλείψεων) τους κατά τη διάρκεια των Αγώνων. 
Το μοναδικό πολιτιστικό, πολιτικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον της 
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Κίνας, που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μια μεταβατική φάση, 
παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους στις διεθνείς εταιρίες που δεν είναι 
εξοικειωμένες να λειτουργούν σε ανερχόμενες αγορές. Η πιθανότητα 
εμπλοκής σε μια πολιτικά λανθασμένη, τουλάχιστον για τα κινεζικά 
δεδομένα, δράση αυξάνεται από το βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των 
εμπορικών δεσμεύσεων των δύο πλευ-ρών. Από αυτή την άποψη, μια 
περιοχή που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πιθανές παρεξηγήσεις 
μεταξύ των Κινέζων επισήμων και των ξένων επιχειρηματιών αφορά στην 
Ιδιοκτησία των Πνευματικών Δικαιωμάτων και της παραβίασής τους.   
 
Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα  

Μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα έχουν σταθερά αυξήσει την εμβέλεια 
τους (π.χ. αριθμός αθλητών και συμμετεχόντων χωρών) καθώς και την 
κάλυψη τους από τα ΜΜΕ. Καθώς ο αριθμός των θεατών τέτοιων γεγονότων 
μεγαλώνει παγκοσμίως, οι χορηγοί και οι διαφημιστές επιχειρούν να 
συνάψουν συνεργασίες με τους διοργανωτές αυτών των γεγονότων, 
δεδομένης της ευκαιρίας που τους δίνεται να προβληθούν και να 
κατασκευάσουν τα εμπορικά τους ονόματα γύρω από τις παγκόσμιες αξίες 
και τα θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό.  

Από τη δική τους οπτική γωνία, οι χώρες που συναγωνίζονται για την 
τιμή να φιλοξενήσουν μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα θεωρούν αυτή την 
ευκαιρία ως μακροπρόθεσμη επένδυση στην οικοδόμηση του ονόματος του 
δικού τους έθνους-κράτους, προωθόντας συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής, 
καθώς και προσελκύοντας επισκέπτες και επενδύσεις στη χώρα. Οι 
ανερχόμενες χώρες, που πρόσφατα κέρδισαν το δικαίωμα να φιλοξενούν 
διάφορα τέτοια γεγονότα τείνουν να θεωρούν αυτή την ευκαιρία ως σημάδι 
της ανερχόμενης οικονομικής τους δύναμης και πολιτικής σπουδαιότητας. 

Ωστόσο, τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα δεν είναι, σε καμιά περίπτωση, 
άνευ κινδύνων. Εκτός από τον οικονομικό κίνδυνο που διατρέχει η 
φιλοξενούσα χώρα, οι πολιτικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με τέτοια 
γεγονότα θέτουν προβλήματα σε όλους όσους εμπλέκονται: διοργανωτές, 
φιλοξενούσα και συμμετέχουσες χώρες, ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις. 
Δεδομένου του μεγέθους της επένδυσης που κάνουν αυτές οι πλευρές, η 
μέτρηση και η κατάλληλη ανταπόκριση στον πολιτικό κίνδυνο που 
σχετίζεται με μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχει πολύ μεγάλη σημασία. 

Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες έρευνες σχετικά με την έννοια του 
πολιτικού κινδύνου, αυτό το άρθρο πρότεινε ένα περιεκτικό εννοιολογικό 
μοντέλο — το POLRISK-SPORT — που περιγράφει όλες τις σημαντικές 
μεταβλητές και τις συσχετίσεις τους, που μπορούν να προκαλέσουν πολιτικές 
ασυνέχειες και κίνδυνο. Το μοντέλο περιλαμβάνει κοινωνικο-πολιτιστικούς, 
οικονομικούς και τεχνολογικούς, καθώς και φυσικούς (περιβαλλοντικούς) 
παράγοντες που επηρεάζουν συλλογικά τις πολιτικές συνθήκες και την 
κυβερνητική πολιτική στα πολιτικά περιβάλλοντα της φιλοξενούσας και των 
συμμετεχόντων χωρών. Με τη σειρά τους, αυτά τα πολιτικά σκηνικά, μαζί με 
τα ‘γεωπολιτικά’ δεδομένα (που περιλαμβάνουν τις Διεθνείς Σχέσεις και τους 
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Διεθνείς Οργανισμούς), προσδιορίζουν το κέντρο της πολιτικής 
αβεβαιότητας. Τέλος, το μοντέλο υποθέτει ότι δύο επιπλέον κατηγορίες 
δραστών (δηλ. οι διοργανωτές του γεγονότος και τα ΜΜΕ και άλλες εταιρίες 
που συνδέονται με αυτό), κατά την αλληλεπίδραση τους με παράγοντες στο 
πολιτικό περιβάλλον της φιλοξενούσας και των συμμετεχόντων χωρών, 
καθώς και με γεωπολιτικούς παράγοντες, μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν 
στον πολιτικό κίνδυνο ενός συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος. 

Μελλοντικές εμπειρικές έρευνες στο χώρο του πολιτικού κινδύνου των 
διεθνών αθλητικών γεγονότων θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν  αυτό το 
μοντέλο, π.χ. για να συγκρίνουν το βαθμό του συνολικού πολιτικού 
κινδύνου διαφορετικών διεθνών αθλητικών γεγονότων. Για την επίτευξη 
αυτού, οι μεταβλητές που αποτελούν τις κύριες συνιστώσες του μοντέλου 
(δηλ. τα πολιτικά σκηνικά) θα πρέπει να μετατραπούν έτσι ώστε να 
μπορέσουν να μετρηθούν ικανοποιητικά και να αποφευχθούν επικαλύψεις 
και αλληλεξαρτήσεις. Επίσης, η ακριβής φύση των διαφόρων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών του μοντέλου θα έπρεπε, επίσης, 
να περιγραφεί με σαφήνεια. 

Σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας του πολιτικού 
κινδύνου, το μοντέλο POLRISK-SPORT θεωρεί ότι οι αβεβαιότητες στα 
διάφορα πολιτικά περιβάλλοντα (συστατικά του μοντέλου) θα έχουν 
αρνητικές επιπλοκές για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι ο 
πολιτικός κίνδυνος — υπό ορισμένες συνθήκες — θα μπορούσε πιθανώς 
δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα για ορισμένες —εάν όχι όλες — 
εμπλεκόμενες πλευρές. Επιπλέον έρευνα είναι, επομένως, απαραίτητη για 
τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών σε αυτό το μοντέλο, 
που θα μπορούσαν πιθανώς να έχουν θετικές επιδράσεις και να να 
προσδιορίσει πώς θα μπορούσαν οι τελευταίες να εναρμόνιστούν με τις 
τυπικές αρνητικές επιδράσεις. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη  
 
 
 
 
Συμμετοχή Μαθητών σε Αθλητικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο άρθρο αυτό παρουσιάζει αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης το 
οποίο  εκπονήθηκε στις ΗΠΑ με σκοπό να προσδιορίσει τα 
επίπεδα συμμετοχής των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα φυσικής αγωγής 
(ΦΑ), καθώς και να εξετάσει το βαθμό διαφοροποίησης αυτής της 

συμμετοχής ανάλογα με τη σχολική τάξη, τη φυλετική/εθνική προέλευση του 
μαθητή και την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση. (βλ. American Journal 
of Preventive Medicine Volume 33, No 45, 2007, pp.  195-208).  

Τ Τ
Η σπουδαιότητα της έρευνας αποδίδεται στο γεγονός ότι η φυσική 

δραστηριότητα αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα πρόληψης της 
παχυσαρκίας των νέων. Οι νέοι περνούν μεγάλο μέρος του ημερήσιου 
χρόνου τους στο σχολείο, το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
τους σε φυσικές δραστηριότητες, που, εκτός από τα βραχυπρό-θεσμα οφέλη 
τους για την υγεία των μαθητών, συμβάλλουν και στη διαμόρφωση ενός 
υγιούς τρόπου ζωής κατά την ενηλικίωση. Παρόλα αυτά, τα σχολεία στην 
Αμερική, κατά την τελευταία δεκαετία, μείωσαν σημαντικά τα προγράμματα 
φυσικής άσκησης των μαθητών τους, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί και το 
ποσοστό των νέων που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Η μεθοδολογία της έρευνας περιλάμβανε τη συλλογή δεδομένων από 
μεγάλο (εθνικά αντιπροσωπευτικό) δείγμα 54.000 μαθητών που φοιτούσαν σε 
περισσότερα από 500 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα έτη 2003, 2004 
και 2005, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από τους διευθυντές των 
αντίστοιχων σχολείων. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της 
πολυσταδιακής, κατά στρώματα, δειγματοληψίας. Η συλλογή των στοιχείων 
έγινε στο πλαίσιο δύο ευρύτερων ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλους 
‘Νεολαία, Εκπαίδευση και Κοινωνία’ (Youth, Education and Society, YES) 
και ‘Παρακολουθώντας το Μέλλον’ (Monitoring the Future, MTF), 
αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, οι διευθυντές των 
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σχολείων συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φυσική 
δραστηριότητα των μαθητών στο σχολείο τους (συμπεριλαμβανομένου και 
του βαθμού συμμετοχής τους σε αθλητικούς αγώνες και προγράμματα 
φυσικής αγωγής). Παράλληλα, στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος, οι 
μαθητές των ίδιων σχολείων συμπλήρωσαν ξεχωριστό ερωτηματολόγιο, 
δίνοντας στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, όπως 
φύλο, φυλετική/εθνική προέλευση και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων. Τα 
δεδομένα αναλύθηκαν το 2006, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την τεχνική 
της πολλαπλής παλινδρόμησης. Η ανάλυση εστιάστηκε στην επίδραση των 
ανεξάρτητων μεταβλητών ‘φύλο’, ‘φυλετική/εθνική προ-έλευση’, ‘κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο’ και ‘σχολική τάξη’ στο βαθμό συμμετοχής των μαθητών 
σε αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες (εξαρτημένη μεταβλητή). Ταυτόχρονα, 
ελέγχθηκε στατιστικά και η διαμεσολαβητική επίδραση των εξωγενών 
μεταβλητών ‘περιοχή σχολείου’ και ‘αστικότητα περιοχής’. Οι δείκτες 
αθλητικής/φυσικής δραστηριοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν 
περιελάμβαναν (α) το μέσο χρόνο (σε πρώτα λεπτά) ανά εβδομάδα που 
αφιερώνει κάθε μαθητής σε προγράμματα ΦΑ, (β) το μέσο ποσοστό μαθητών 
από κάθε σχολική τάξη που συμμετέχουν σε διασχολικούς αθλητικούς 
αγώνες (varsity sports) κάθε χρόνο και (γ) το μέσο ποσοστό μαθητών από 
κάθε σχολική τάξη που συμμετέχουν σε ενδοσχολικούς αγώνες (intramural 
sports) ή ομάδες φυσικής άσκησης κάθε χρόνο.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι απαιτήσεις των σχολείων 
για συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής, καθώς και 
η πραγματική συχνότητα συμμετοχής τους σε τέτοιες δραστηριότητες, 
μειώνονται σημαντικά μεταξύ της 8ης και της 12ης σχολικής τάξης. Σχεδόν 
το 87% των μαθητών της 8ης τάξης παρακολουθούσαν υποχρεωτικά 
προγράμματα φυσικής αγωγής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών της 
12ης τάξης ήταν μόνο 20%. Επιπλέον, σύμφωνα με τους διευθυντές των 
σχολείων, πάνω από το 90% των μαθητών της 8ης τάξης συμμετείχαν σε 
προγράμματα φυσικής αγωγής γενικά (είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά), 
ενώ μόνο το 34% των μαθητών της 12ης τάξης συμμετείχαν σε τέτοια 
προγράμματα. Ένα μικρό μόνο κλάσμα των μαθητών του δείγματος 
συμμετείχαν σε διασχολικούς αθλητικούς αγώνες (varsity sports) κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με τα κορίτσια να συμμετέχουν λίγο 
περισσότερο από ό,τι τα αγόρια (33% και 37%, αντίστοιχα). Η συμμετοχή σε 
τέτοιους διασχολικούς αγώνες είχε θετική συσχέτιση με το κοινωνικο-
οικονομικό υπόβαθρο του μαθητή, ενώ η συμμετοχή των μαύρων και των 
Ισπανών μαθητών ήταν στατιστικά χαμηλότερη από τη συμμετοχή των 
λευκών μαθητών (ακόμα και μετά το στατιστικό έλεγχο όλων των άλλων 
ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου παλινδρόμησης). Ο βαθμός 
συμμετοχής των μαθητών σε ενδοσχολικούς αθλητικούς αγώνες (intramural 
sports) ήταν ακόμα χαμηλότερος (το 19% των αγοριών και το 16% των 
κοριτσιών συμμετείχαν σε τέτοιους αγώνες), με τάσεις περαιτέρω μείωσης 
στις μεγαλύτερες τάξεις. Η συμμετοχή σε ενδοσχολικούς αγώνες ήταν 
στατιστικά χαμηλότερη μεταξύ των μαθητών από οικογένειες χαμηλού 
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κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, καθώς και μεταξύ των Ισπανών μαθητών, 
σε σχέση με τους λευκούς μαθητές από τα μεσαία στρώματα (ακόμα και μετά 
το στατιστικό έλεγχο όλων των άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών του 
μοντέλου παλινδρόμησης).  

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Φυσική Αγωγή δεν είναι 
επαρκώς αναπτυγμένη στα αμερικάνικα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες μα-θητών. Οι μαθητές που 
προέρχονται από φυλετικές/εθνικές μειονότητες και από χαμηλά κοινωνικο-
οικονομικά στρώματα (μεταξύ των οποίων τα ποσοστά παχυσαρκίας στην 
εφηβεία ξεπερνούν το γενικό μέσο όρο) επιδίδονται λιγότερο σε 
αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου από ό,τι οι 
λευκοί και οι μεσαίας τάξης συμμαθητές τους, αντίστοιχα. Αυτές οι διαφορές 
μπορούν, εν μέρει, να ερμηνευθούν εάν λάβουμε υπόψη μας τις σοβαρές 
ανισότητες που παρατηρούνται στην κατανομή των υλικών πόρων μεταξύ 
των σχολείων, εις βάρος εκείνων των σχολείων όπου φοιτούν μαθητές 
εθνικών μειονοτήτων και χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. 

Για την ενθάρρυνση και την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε 
αθλητικές / φυσικές δραστηριότητες απαιτούνται ευρύτερες εκπαιδευτικές 
παρεμβά-σεις, βασισμένες σε αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα, που να θέτουν 
ως προτεραιότητα τους αυτόν ακριβώς το στόχο. 

Επιπλέον, για την επίλυση του προβλήματος της παχυσαρκίας των 
εφήβων (ειδικότερα στις μειονοτικές ομάδες μα-θητών) που στις μέρες μας 
έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας στην Αμερική, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι και μια πιο ισομερής κατανομή των πόρων μεταξύ των σχολείων στις 
διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχυμένη με δράσεις θετικής διάκρισης 
(positive discrimination) υπέρ των σχολικών μονάδων που απευθύνονται σε 
ομάδες μαθητών μεγάλης επικινδυνότητας. 
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Επιστημονικό Βιβλίο  
 
 
 
Εγχειρίδιο Αθλητικής Οικονομικής Έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γχειρίδια και συλλογικοί τόμοι περί των οικονομικών του 
αθλητισμού αρχίζουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Διευρύνεται όχι μόνο η θεματολογία, αλλά και οι 
ερευνητές οικονομολόγοι που αποφασίζουν να ασχοληθούν 

σοβαρά ε αυτό το αντικείμενο. Σε αυτή την βιβλιογραφία προστίθεται και 
ένα άλλος συλλογικός τόμος που τον παρουσιάζουμε στο σημερινό τεύχος 
του περιοδικού (Handbook of Sports Economics Research Edited by: John 
Fizel, Armonk, NY and London: M.E. Sharpe, 2005).  

μ
Ε Ε
Όπως αναφέρει ο επιμελητής του συλλογικού αυτού τόμου στην 

εισαγωγή,  «Τα τελευταία πέντε χρόνια 
πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες 
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις περί του αθλη-
τισμού, δημιουργήθηκε μία πληθώρα 
νέων μαθημάτων για τα οικονομικά του 
αθλητισμού, εμφανίστηκαν νέα εγχει-
ρίδια και στα ακαδημαϊκά οικονομικά 
συνέδρια αφιερώνονται όλο και περισ-
σότερες ενότητες στην οικονομική ανά-
λυση του αθλητισμού».  Ο κ. Fizel δίνει 
τέσσερις λόγους γι’ αυτό το μεγάλο εν-
διαφέρον για τα οικονομικά του αθλητι-
σμού. Πρώτον, ο αθλητισμός τραβάει την 
προσοχή του κοινού και των ΜΜΕ 
περισσότερο από κάθε άλλο οικονομικό 
κλάδο και βιομηχανία. Δεύτερον, το 
προϊόν του αθλητισμού είναι ένα ειδικό προϊόν όπως έχει εξηγήσει ο Neale 
το 1964 με την έννοια ότι οι ανταγωνίστριες εταιρίες (π.χ. ποδοσφαιρικές 
ομάδες) για να παράγουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε επίπεδο λίγκας δεν 
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θα πρέπει η μία ομάδα να νικάει συνέχεια. Τρίτον, η βασική οικονομική 
υπόθεση του ατομισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον επαγγελματικό 
αθλητισμό, ακόμη και στα ομαδικά αθλήματα. Και τέλος ο πλούτος των 
διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν τον επαγγελματικό αθλητισμό επιτρέπει 
τον έλεγχο πολλών οικονομικών υποθέσεων και θεωριών, κάτι που είναι 
πολύ δύσκολο σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. 

Ο συλλογικός τόμος οργανώνεται σε τέσσερα μέρη και δεκατρία 
κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αποτελεί την εισαγωγή με δύο κεφάλαια: μια 
γενική ανασκόπηση από τον επιμελητή (κεφάλαιο ένα) και μία ανασκόπηση 
της τρέχουσας κατάστασης του αντικειμένου των οικονομικών του 
αθλητισμού γραμμένο από τον R. Todd Jewell. Ο τελευταίος ορίζει το 
αντικείμενο των οικονομικών του αθλητισμού ως έρευνα για τα διάφορα 
αθλήματα και προσδιορίζει διάφορους τομείς όπως μικροοικονομική 
ανάλυση και αθληματομετρία (sportometrics) κατά το οικονομετρία. Η 
μικροοικονομική ανάλυση του αθλητι-σμού χρησιμοποιεί τα κλασικά 
εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης όπως αυτά μπορούν να 
εφαρμοστούν στον οικονομικό κλάδο του αθλητισμού. Η αθληματομετρία 
ασχολείται με την συλλογή και χρήση στατιστικών στοιχείων από την 
αθλητική οικονομική δραστηριότητα για τον έλεγχο βασικών οικονομικών 
θεωριών και υποθέσεων. 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας προ-βαίνει σε μία ανασκόπηση των 
βασικότερων ερευνών στα οικονομικά του αθλητισμού που έχουν 
δημοσιευτεί σε δύο πολύ σημαντικά οικονομικά επιστημονικά περιοδικά τα 
τελευταία πενήντα χρόνια. Μία βασική και παραγνωρισμένη συμβολή στα 
οικονομικά του αθλητισμού είναι το άρθρο του Simon Rottenberg που 
δημοσιεύτηκε το 1956 στο περιοδικό Journal of Political Economy. Δύο 
βασικές έννοιες αναπτύσσονται στο άρθρο αυτό: η έννοια της ρήτρας 
επιφύλαξης (reserve clause) και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας (property rights) 
στην αγορά εργασίας του αθλήματος του μπέιζμπολ της Βόρειας Αμε-ρικής. 
Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όσους θέλουν να εντρυφήσουν για 
πρώτη φορά στα οικονομικά του αθλητισμού. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από έξι κεφάλαια που 
αφορούν συγκεκριμένα αθλήματα, ένα κεφάλαιο για κάθε άθλημα με 
εξαίρεση το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του δεύτερου μέρους που 
περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση διαφόρων αθλημάτων. Το τρίτο, 
τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει τα επαγγελματικά 
πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής της καλαθοσφαίρισης, γνωστό ως ΝΒΑ 
(David J. Berri), το χόκεϋ επί πάγου (John C. Leadley & Zenon X. Zygmont), 
γνωστό ως ΝΗL και το μπέιζμπολ (John Fizel & Lawrence Hadley), γνωστό 
ως ΜLΒ.  

Οι ανασκοπήσεις αυτές αναδεικνύουν τα κοινά σημεία ανάλυσης από 
οικονομικής ανάλυσης των διαφόρων αθλημάτων όπως των διακρίσεων, της 
αμοιβής σύμφωνα με την απόδοση και την ανταγωνιστική ισορροπία. 
Πάντως, ο κάθε συγγραφέας των διαφορετικών αθλημάτων εξετάζει και τα 
ιδιαίτερα θέματα που ανακύπτουν στο κάθε άθλημα, όπως η διαβούλευση 
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για τους μισθούς στο μπέιζμπολ και το «ξύλο» μεταξύ των αθλητών του 
χόκεϊ. 

Το έκτο κεφάλαιο (Victor A. Matheson) αφιερώνεται στο ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα 
προβλήματα της ανταγωνιστικής ισορροπίας (compete-tive balance), 
διακρίσεων, μονοψωνίων, ζήτηση εισιτηρίων, κ.λπ. Επίσης, γίνεται αναφορά 
και σύγκριση μεταξύ του ανοικτού συστήματος της Ευρώπης σε ό,τι αφορά 
τον υποβιβασμό και την προαγωγή των ομάδων και του κλειστού 
συστήματος της Βόρειας Αμερικής. 

Τα υπόλοιπα κεφάλαια του δεύτερου μέρους του βιβλίου εξετάζουν το 
γυναικείο αθλητισμό (Brad R. Humphreys), κεφάλαιο επτά και τα 
οικονομικά ατομικών αθλημάτων (Peter von Allmen) όπως το τένις και το 
γκολφ (κεφάλαιο οκτώ). Ο γυναικείος αθλητισμός δεν έχει αναλυθεί στο 
βαθμό που θα περίμενε κανείς. Ο συγγραφέας συνδέει αυτή την ανάλυση με 
θέματα ισότητας των δύο φύλων και τις επιδρά-σεις που αυτή έχει για τις 
πολιτικές της κυβέρνησης. Ο συγγραφέας του κεφαλαίου των ατομικών 
αθλημάτων, ανα-γνωρίζει την βασική έλλειψη οικονομικών αναλύσεων των 
ατομικών αθλημάτων. Εξετάζονται τα αθλήματα του τένις, στίβου, 
ιπποδρομιών και αγώνων αυτοκινήτων. Το συμπέρασμα από αυτές τις 
αναλύσεις είναι ότι τα ατομικά αθλήματα πρέπει να αποτελέσουν το 
αντικείμενο μελλοντικών ερευνών. 

Το τρίτο μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το ένατο 
κεφάλαιο (Anthony Krautmann & Lawrence Hadley) αναλύει τη ζήτηση 
στην αγορά προϊόντων των επαγγελματικών αθλημάτων και το δέκατο 
κεφάλαιο (Rodney Fort) την ανταγωνιστική ισορροπία στα επαγγελματικά 
αθλήματα της Βόρειας Αμερικής. Στο κεφάλαιο της ζήτησης εξετάζονται η 
μέτρηση των τιμών, η σχετικότητα της αβεβαιότητας του αποτελέσματος, 
υπολογισμοί της ελαστικότητας της ζήτησης και την δημόσια χρηματοδότηση 
των σταδίων. Η ανασκόπηση των ερευνών αναδεικνύει ότι οι ομάδες 
τιμολογούν τα εισιτήριά τους στο ανελαστικό μέρος της ζήτησης τους. Η 
διττή ερμηνεία της μη ορθολογικής συμπεριφοράς των ιδιοκτητών των 
επαγγελματικών ομάδων ή της μη μεγιστοποίησης των κερδών (προφανώς 
μεγιστοποιούν κάτι άλλο) απορρίπτεται από τους συγγραφείς. Η οικονομική 
ανάλυση πρέπει να διευρυνθεί και να εξετάσει προβλήματα της μη σωστής 
εξειδίκευσης των οικονομετρικών υποδειγμάτων. Επίσης, οι ιδιοκτήτες-
επιχειρηματίες των επαγγελματικών αθλημάτων μπορεί να μεγιστοποιούν τα 
κέρδη από την πώληση εισιτηρίων, ρούχων και άλλων υπηρεσιών που 
προσφέρουν.  

Στο κεφάλαιο της ανταγωνιστικής ισορροπίας γίνεται αναφορά στους 
διαφορετικούς τρόπους μέτρησης της που εξυπηρετεί διαφορετικούς 
σκοπούς. Οι διάφοροι τρόποι μέτρησης οργανώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
αβεβαιότητα του παιγνιδιού, αβεβαιότητα στους γύρους παιγνιδιών 
αποκλεισμού (playoff round), και αβεβαιότητα για συνεχείς αγωνιστικές 
περιόδους. Αναγνωρίζεται η δυσκολία ενός επακριβούς ορισμού της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας,  αλλά οποιοσδήποτε μπορεί να την καταλάβει 
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όταν τη βλέπει. Το δύσκολο, κατά τον συγγραφέα αυτού του κεφαλαίου, 
είναι να ορισθεί επακριβώς το άριστο μέγεθος της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας, που είναι και το ζητούμενο για το «κτίσιμο» πρωταθλημάτων 
που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των θεατών στο γήπεδο και των 
τηλεθεατών. Ανταγωνιστικά πρωταθλήματα σημαίνει και περισσότερα έσοδα 
και μέσω των στοιχημάτων. Τα χρήματα αυτά, με το ένα ή άλλο τρόπο, 
μοιράζονται μεταξύ των ομάδων. Το θέμα της αναλογικής διανομής των 
εσόδων (revenue sharing), που δημιουργούνται σε μία λίγκα 
επαγγελματικών αθλημάτων, αποτελεί ένα άλλο αντικείμενο περαιτέρω 
έρευνας από τους οικονομολόγους που ασχολούνται με τον αθλητικό κλάδο. 

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τρία 
κεφάλαια. Το ενδέκατο κεφάλαιο (Young Hoon Lee) εξετάζει οικονομετρικά 
ζητήματα εκτίμησης της αποδοτικότητας των αθλητικών ομάδων. Το 
δωδέκατο κεφάλαιο (Michael A. Leeds & Barbara Erin McCirmick) 
παρουσιάζει οικονο-μετρικά υποδείγματα των οικονομικών του αθλητισμού 
και το κεφάλαιο δεκα-τρία (Stefan Szymanski) παρουσιάζει την θεωρία του 
ανταγωνισμού (Theory of Contests). 

Η χρησιμότητα του βιβλίου είναι προφανής σε όλους εκείνους που 
ασχολούνται με τα οικονομικά του αθλητισμού. Απαιτούνται, όμως, βασικές 
και ουσιαστικές γνώσεις οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης. Με 
άλλα λόγια, απευθύνεται στον ερευνητή οικονομολόγο και όχι στα στελέχη 
αθλητικών ομάδων και οργανισμών. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007 και ώρα 6μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η 

Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών 

Οικονομολόγων και Στελεχών  στο ξενοδοχείο Saint George Lycabettus, 

Κλεομένους 2 στο Κολωνάκι, τηλ. 210 7290711. Στα πλαίσια αυτής, θα 

διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αναμένουμε την συμμετοχή όλων των μελών 

του συνδέσμου. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
  

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & 

SOCIAL ASPECTS 
28-29 June 2007, 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 7th International Conference, 28-29 June, 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.  For  programs  of  previous  conferences  and  other   
information visit the  conference   website www.atiner.gr/docs/Sports.htm.   
For Books and Proceedings of previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of 
contents and order forms.  
  
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. Special sessions of the 
conference will be devoted to the Impacts of Olympic Games, Professional 
Sports, Sport-Scheduling, Sports Tourism, Sports Communication, Sports & 
Media, Sports & Society, Sports Violence, Sports & Education, Sports & 
Ethics, Sport Technology, Sports and Computer Applications, Sports & 
Information Technology, Sport Services and Sports History. Selected papers 
will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings.   
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by June 15th, 2007 to:  
Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@tiner.gr) 
Director, ATINER & President PASEM 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα 
υποβάλλονται σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο 
Οικονομία & Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην 
πρώτη σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω 
στο εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα 
πρέπει να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να 
υποβάλλεται μαζί με το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι 
στατιστικές επαληθεύσεις από τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν 
απαιτείται να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία 
και Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος : Δρ. Γρηγόρης Παπανίκος   
Αντιπρόεδρος : Μάριος Βασιλόπουλος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη 
Ταμίας : Βασίλης Φίλιος 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Γιώργος Μπολέτης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Κλαίρη Βελούτσου 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών : Κώστας Κατσιγιάννης  

 
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:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007 
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