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Από τον 
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου αποτελεί το πιο σημαντικό αθλητικό 

γεγ νός της φετινής χρονιάς. Το περιοδικό μας δεν θα μπορούσε να αγνοήσει 

αυτό το γεγονός. Στο παρόν τεύχος, αφιερώνονται κάποιες από τις μόνιμες 

στήλες και μία έρευνα της Ερευνητικής Μονάδας Αθλητισμού του 

Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ). Έχουμε αφιερώσει αρκετές 

εργασίες στο ποδόσφαιρο τόσο για το ελληνικό και για το παγκόσμιο, διότι αποτελεί 

την πιο δημοφιλή επαγγελματική δραστηριότητα ομαδικού αθλήματος, αν όχι όλων 

των αθλημάτων. Η κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2010 δεν εξέπληξε 

σχεδόν κανένα. Μία ομάδα που είχε ήδη κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δύο 

χρόνια πριν θεωρείτο ως ένα από τα φαβορί. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της 

Ισπανίας δίκαια το κέρδισε, αλλά το θέμα είναι πόσο «ισπανική» είναι η ομάδα της 

Ισπανίας. Το θέμα αυτό εξετάζεται στην αθλητική επικαιρότητα. Κατά μία περίεργη 

σύμπτωση, στον τελικό, έπαιξε η ομάδα της Ισπανίας με την Ολλανδία, της οποίας τη 

σχολή ποδοσφαίρου έχει αντιγράψει η Ισπανία, ιδιαιτέρως η ομάδα της Μπαρτσελόνα, 

που είναι τροφοδότης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Η διαφορά 

φαίνεται να ήταν στο ταλέντο των παικτών και στην συγκυρία του ενός παιχνιδιού, 

αυτού του τελικού. Το θέμα αυτό είναι πιο γενικό και αφορά όλες τις εθνικές ομάδες 

ποδοσφαίρου. Η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου και η μετανάστευση των καλών 

παικτών στα αναπτυγμένα εθνικά πρωταθλήματα, δημιουργεί εθνικές ομάδες που τους 

Τ ο  Τ
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έχει γίνει μεταφορά της τεχνογνωσίας από άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τον τρόπο που 

παίζουν. Η διαφορά πλέον έχει να κάνει με το ταλέντο των παικτών και την 

οργανωτική ικανότητα των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και των 

κυβερνήσεων που είναι υπεύθυνες για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Το θέμα αυτό 

εξετάζεται στην Επιστημονική Αθλητική Σκέψη, ενώ στην στήλη του Επιστημονικού 

Βιβλίου παρουσιάζουμε μία μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο για να τιμήσουμε την 

πολύ καλή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Νοτίου 

Αφρικής. 

Τα τρία επιστημονικά άρθρα, που συμπληρώνουν την ύλη του περιοδικού, έχουν ως 

αντικείμενο το ποδόσφαιρο και την φυσική κατάσταση και υγεία των παιδιών. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, το πρώτο επιστημονικό άρθρο έγινε από την Ερευνητική Μονάδα 

Αθλητισμού του ΑΘΙΝΕΕ και αφορά τις επιδόσεις των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου 

και την επίδραση που έχει το επίπεδο των οικονομιών τους σε αυτές, όπως μετράται 

από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το δεύτερο άρθρο έχει ως αντικείμενο το 

Ιταλικό ποδόσφαιρο και την επίδραση της τηλεοπτικής κάλυψης. Τέλος, το τρίτο άρθρο 

δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά σχετίζεται με τη χώρα που διοργάνωσε το 

Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε αυτό εξετάζεται η φυσική κατάσταση δείγματος παιδιών της 

Νοτίου Αφρικής. 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
  
  
  
  

 
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2010 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ισπανία κέρδισε δίκαια το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2010. 
Πολλοί θα συμφωνούσαν ότι θα μπορούσε να το έχει καταφέρει πολλά 
χρ νια πριν. Το θέμα είναι πόσο «ισπανική» είναι η εθνική ομάδα 
πο οσφαίρου της Ισπανίας. Η θέση μας είναι ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό 
μωσαϊκό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το ίδιο ισχύει και για την 

οργανώτρια αρχή. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Μία αφρικανική χώρα θα οργάνωνε 
ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Η Νότια Αφρική ήδη συζητεί να θέσει υποψηφιότητα 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Στην στήλη αυτή θέλουμε να σχολιάσουμε το 
πρώτο θέμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο με ένα μελλοντικό μας σχόλιο. 

Η ό
δ  Η

Πριν από πολλά χρόνια ένας αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ δύο εθνικών ομάδων 
ήταν μία ευκαιρία να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όχι μόνο των 
παικτών, αλλά και της ίδιας της χώρας. Μιλούσαμε για τη βραζιλιάνικη ή λατινική 
σχολή ποδοσφαίρου, την αγγλική, την ιταλική σχολή, την σχολή των ανατολικών 
χωρών και της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά κάποιο τρόπο, που ποτέ δεν έγινε σαφής, νίκη 
μιας εθνικής ομάδας σήμαινε και την ανωτερότητα ενός ιδιαίτερου συστήματος 
κοινωνικής οργάνωσης, ακόμη και πολιτικής ιδεολογίας. Για παράδειγμα, μια νίκη της 
πάλαι ποτέ Ανατολικής Γερμανίας εθεωρείτο νίκη του «σοσιαλισμού».  

Σήμερα αυτά πολύ λίγη σημασία έχουν, αλλά η εθνική υπηρηφάνεια δεν μειώνεται 
καθόλου όταν η ομάδα μιας χώρας νικά μια άλλη εθνική ομάδα. Πολύ δύσκολα, όμως, 
κάποιος μπορεί να μιλήσει πια για σχολή ποδοσφαίρου. Κατά έναν περίεργο, αλλά και 
σημαδιακό τρόπο, στον φετινό τελικό ποδοσφαίρου συγκρούστηκαν δύο ομάδες που 
είναι όμοιες. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας μοιάζει πολύ με την Ολλανδία. Και αυτό 
μπορεί να μην είναι τυχαίο. Οι πιο πολλοί παίκτες της Ισπανίας προέρχονται από την 
ομάδα της Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Μπαρτσελόνα είχε κτισθεί σύμφωνα με την 
ολλανδική σχολή ποδοσφαίρου, με την μεταφορά της τεχνογνωσίας στη δεκαετία του 
1990 από θρυλικές μορφές του ολλανδικού ποδοσφαίρου, όπως αυτή του Γιόχαν 
Κρόϊφ.  
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Η Ισπανία του 2010 μοιάζει πλέον σαν μία ολλανδική ομάδα. Αυτή η διαπίστωση 
είναι πιο γενική και αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φαίνεται να υπάρχει μία 
σύγκλιση των εθνικών ομάδων και η μόνη διαφορά φαίνεται να βρίσκεται στην 
οργάνωση και στο ταλέντο των παικτών που έχει η κάθε ομάδα. Ακόμη και η θρυλική 
σχολή της Βραζιλίας, έπαιζε αμυντικά για τη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα. Δύο 
λόγοι μπορούν να εξηγήσουν την σύγκλιση των ποδοσφαιρικών σχολών ή ακόμη και 
την κατάργησή τους. Πρώτον, πολλοί παίκτες, κυρίως τα αστέρια των εθνικών ομάδων, 
από πολύ μικρή ηλικία μεταναστεύουν να παίξουν στα μεγάλα ποδοσφαιρικά 
πρωταθλήματα της Ευρώπης όπως της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αγγλίας κ.λπ.  

Οι παίκτες αυτοί έχουν συμπαίκτες ή παίζουν απέναντι σε παίκτες που 
συμμετέχουν στη δική τους εθνική ομάδα ή σε κάποια άλλη εθνική ομάδα. Μαθαίνουν 
τις ίδιες τεχνικές ή αν θέλετε τα ίδια «κόλπα». Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το μεγάλο αστέρι της Αργεντινής και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ 
Μέσι. Από μικρός παίζει στην Ευρώπη. Πολλοί από τους αντιπάλους του ήταν 
συμπαίκτες ή τον είχαν παίξει ως αντίπαλο στο πρωτάθλημα της Ισπανίας ή σε κάποιο 
αγώνα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Στην ουσία, το παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου, αποτελείται από παίκτες που παίζουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, 
στις οποίες μάλιστα ξεκίνησαν από μικροί και έχουν παίξει μεταξύ τους, είτε ως 
αντίπαλοι ή είτε ως συμπαίκτες. Αυτό ισχύει για τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Υπάρχουν 
και εξαιρέσεις, αλλά αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές ομάδες, όπως, για παράδειγμα, η 
ομάδα της Βόρειας Κορέας.  

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν εθνικές ομάδες αλλά δεν υπάρχουν εθνικοί 
παίκτες. Σε αυτό προσθέτουμε ότι ακόμη και η εθνικότητα των ομάδων αμφισβητείται, 
μιας και πολλοί παίκτες δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα της ομάδας που παίζουν ή 
προέρχονται από γονείς με διαφορετική εθνικότητα. Η εθνική ομάδα της Γερμανίας 
είχε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα είχε παίκτη στην εθνική τους ομάδα που ο 
αδερφός του έπαιζε με άλλη εθνική ομάδα αφρικανικής χώρας. Είναι, πλέον, πολύ 
εύκολο, και κοινωνικά αποδεκτό, να ενσωματώνονται παίκτες σε εθνικές ομάδες, ενώ 
δεν έλκουν την καταγωγή τους από τη χώρα αυτή. 

Η παγκοσμιοποίηση των παικτών όλων των εθνικών ομάδων ενισχύεται και από 
την ταχύτητα με την οποία οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται από όλες τις εθνικές 
ομάδες. Η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δίνει τη δυνατότητα της 
αστραπιαίας σχεδόν διάχυσης όλων των νέων ιδεών και καινοτομιών. Στο ποδόσφαιρο 
αυτό επιτυγχάνεται και με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς των προπονητών και των 
εταιρειών που αποτελούν τους χορηγούς των εθνικών ομάδων ή της οργανώτριας 
αρχής των παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Πιο γενικά, σήμερα αυτό είναι πολύ εύκολο 
για χώρες που είναι ποδοσφαιρικά υποανάπτυκτες να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα 
ανάπτυξης του ποδοσφαίρου τους και σε μερικά χρόνια να παίζουν σημαντικό ρόλο 
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Χρειάζονται, όμως, πόροι και στρατηγική. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, η οποία τα 
τελευταία χρόνια έχει καταφέρει πάρα πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ποδοσφαιρικά υπανάπτυκτες χώρες μπορούν πολύ εύκολα να μεταφέρουν την 
τεχνογνωσία των αναπτυγμένων ποδοσφαιρικά χωρών και να παίζουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 
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Επιστημονικό Άρθρο 
 
 
 
 

Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου και Οικονομία  
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

κοπός του παρόντος άρθρου είναι η οικονομετρική διερεύνηση των 
επ δόσεων των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των ανδρών και της 
οικονομίας των χωρών που εκπροσωπούν. Ως μέτρηση των ποδοσφαιρικών 
επ δόσεων χρησιμοποιείται η τελευταία διαθέσιμη βαθμολογία της ΦΙΦΑ (14 
Ιουλίου 2010), που ανακοινώθηκε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 

ποδοσφαίρου του 2010. Η μέτρηση της οικονομικής ευρωστίας μιας χώρας  γίνεται με 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Συνολικά υπάρχουν 207 χώρες, των οποίων η 
εθνική ομάδα έχει βαθμολογηθεί από την ΦΙΦΑ και υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος 
της οικονομίας τους. Στοιχεία για το ΑΕΠ αντλήθηκαν από όλες τις διαθέσιμες πηγές.  

Σ ι

ι  Σ
Η παρούσα εργασία οργανώνεται σε τέσσερα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και 

αυτής της εισαγωγής. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία επιλεκτική ανασκόπηση των 
προηγούμενων οικονομετρικών ερευνών που αφορούν τη σχέση βαθμολογία της ΦΙΦΑ 
και ΑΕΠ. Το τρίτο μέρος εξετάζει την θεωρητική-μαθηματική σχέση μεταξύ των 
επιδόσεων της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου μιας χώρας και των οικονομικών 
επιδόσεων της. Στην σχετική βιβλιογραφία δεν είναι ξεκάθαρο τι μετρά η βαθμολογία 
της ΦΙΦΑ. Πολλοί τη χρησιμοποιούν ως ένα δείκτη των δραστηριοτήτων ελεύθερου 
χρόνου του πληθυσμού. Το σωστό είναι να θεωρείται αυτό που πραγματικά είναι, 
δηλαδή ποδοσφαιρική παραγωγή (επίδοση). Αν η επίδοση της εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου θεωρηθεί ως «παραγωγή», τότε η οικονομετρική εξειδίκευση της σχέσης 
βαθμολογίας ΦΙΦΑ και ΑΕΠ θα πρέπει να βασίζεται στα οικονομικά της παραγωγής. 
Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται στην παρούσα διερεύνηση του θέματος. Το τέταρτο 
μέρος παρουσιάζει μερικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας της 
ΦΙΦΑ. Στο πέμπτο μέρος δίνονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της 
οικονομετρικής διερεύνησης και στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα και κάποιες σκέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις του θέματος. 
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Προηγούμενες Μελέτες 
Αποτελεί έκπληξη για τον ερευνητή ότι η οικονομετρική διερεύνηση των επιδόσεων 

των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής των 
οικονομολόγων που ασχολούνται με τα αθλητικά ζητήματα ή με τους οικονομολόγους 
όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναζητούν πλούτο στατιστικών στοιχείων για 
να ελέγξουν εμπειρικά τις υποθέσεις (θεωρίες) που αναπτύσσουν. Στην παραγωγική 
διαδικασία του ποδοσφαίρου, ιδιαιτέρως των εθνικών ομάδων, γίνεται μία αναλυτική 
καταγραφή πολλών πληροφοριών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από πλήθος 
οικονομολόγων. Επιπλέον, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει το άθλημα του 
ποδοσφαίρου, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έπρεπε να έχει ελκύσει το ενδιαφέρον όλων 
των επιστημόνων. 

Το 2007 οι Μακμίλλαν & Σμιθ (βλέπε Macmillan & Smith, 2007) αναγνώρισαν την 
έλλειψη τέτοιων μελετών και ανέφεραν μόνο δύο μελέτες που συνδέουν τη βαθμολογία 
της ΦΙΦΑ με οικονομικές μεταβλητές, του Τόργκλερ (βλέπε Togler, 2004) και των 
Χοφμαν, Λι & Ραμασαμι (βλέπε Hoffman, lee & Ramasamy, 2002). Πιο πρόσφατα, 
δημοσιεύτηκε άλλη μία μελέτη (βλέπε Yamamura, 2009) καθώς και μία μελέτη του 2002 
που δεν αναφέρεται από τους Μακμίλλαν & Σμιθ (βλέπε Houston & Wilson, 2002). 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των οικονομετρικών εκτιμήσεων της 
σχέσης επίδοσης της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου μιας χώρας και της οικονομίας της, 
επειδή το ενδιαφέρον της παρούσης μελέτης εστιάζεται μόνο σε αυτή τη σχέση. Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μελέτες που έχουν ως εξαρτώμενη μεταβλητή τη 
βαθμολογία της ΦΙΦΑ. Στην επισκόπηση του Πίνακα 1 δεν αναφέρονται οι άλλες 
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές στην εκτίμηση των 
παραμέτρων των παλινδρομήσεων, μόνο ο αριθμός τους, και αυτό διότι έχει σημασία 
για τον συντελεστή προσδιορισμού, ο οποίος, αν και αναφέρεται η τιμή του 
διορθωμένου, δεν παύει να αυξάνει με την αύξηση του αριθμού των ερμηνευτικών 
μεταβλητών. 

 
Πίνακας 1. 
Μελέτες Οικονομετρικής Διερεύνησης Εθνικής Ποδοσφαιρικής Επίδοσης και Οικονομίας 
Μελέτη Έτος Υπόδειγμα ΑΕΠ* (ΑΕΠ)2 M** R2 Αριθμός 

Χωρών 
Yamamura 2009 Λογαριθμικό 0,62 

(2,79) 
- 6 - 144 

Macmillan & 
Smith 

2007 Τετραγωνική 
Συνάρτηση 

0,008 
(2,1) 

-2,8x10-7 

(2,3) 
12 0,508 176 

Hoffman, 
Lee & 
Ramasamy 

2002 Τετραγωνική 
Συνάρτηση 

0,01 
(2,4) 

-2,5x10-7 6 0,318 76 

Houston & 
Wilson 

2002 Τετραγωνική 
Συνάρτηση 

0,021 
(3,9) 

-6,1x10-7 

(3,1) 
5 0,518 179 

* Αναφέρεται η εκτίμηση του συντελεστή του ΑΕΠ και σε παρένθεση η τιμή της t-κατανομής. 
** Αριθμός συνολικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται ως ερμηνευτικές μεταβλητές (συμπεριλαμβά-
νονται το ΑΕΠ και ο σταθερός όρος). 

 
Όλες οι μελέτες βρίσκουν θετική την επίδραση της οικονομίας (του ΑΕΠ) στις 

επιδόσεις των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντας την λογαριθμική 
εξειδίκευση ή την τετραγωνική (μη γραμμική) συνάρτηση. Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο 
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ποια θα πρέπει να είναι η μαθηματική εξειδίκευση του υποδείγματος. Το θέμα αυτό 
εξετάζεται περιληπτικά στην επόμενη ενότητα. 

 
Η Σχέση Ποδοσφαιρικής Επίδοσης και Οικονομίας 

Στην ανασκόπηση των προηγούμενων μελετών, η σχέση της ποδοσφαιρικής 
επίδοσης της χώρας και της οικονομίας της περιγράφεται είτε ως λογαριθμική είτε ως 
μία συνάρτηση δευτέρου βαθμού. Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο τι μετρά η βαθμολογία 
της ΦΙΦΑ. Οι πιο πολλοί δεν το αναφέρουν και όσοι το εξετάζουν θεωρούν ότι 
αποτελεί έναν δείκτη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου ή ακόμη και έναν δείκτη 
ευημερίας. Για τους σκοπούς της παρούσης ανάλυσης, η ποδοσφαιρική επίδοση της 
εθνικής ομάδας μιας χώρας θεωρείται ως μία παραγωγική διαδικασία. Για την 
παραγωγή της χρησιμοποιούνται πόροι που είναι ανάλογοι του παραγομένου 
πλούτου σε ετήσια βάση. Ο τελευταίος εκτιμάται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ). Συνεπώς για την οικονομετρική διερεύνηση της σχέσης ποδοσφαιρικής επίδο-
σης και οικονομίας χρησιμοποιείται μία συνάρτηση κυβικής μορφής που έχει την εξής 
μορφή: 

 
fi = c0 + c1*qi + c2*qi2 + c3*qi3 + u 

 
όπου f είναι η βαθμολογία της ΦΙΦΑ για τη χώρα i και q το ΑΕΠ της χώρας i, τα c είναι 
οι παράμετροι προς εκτίμηση και το u μετρά το σφάλμα μέτρησης ή τη διαφορά μεταξύ 
της εκτιμώμενης τιμής και της πραγματικής. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε φθίνουσες 
αποδόσεις κλίμακος, δηλαδή περισσότεροι πόροι δεν φέρουν και αναλογικά 
μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές επιδόσεις, τότε ο συντελεστής c2 πρέπει να έχει αρνητικό 
πρόσημο και οι c1, c3 πρέπει να έχουν θετικό. Μάλιστα, το ΑΕΠ που μεγιστοποιεί την 
ποδοσφαιρική επίδοση ισούται με –c2/3c3. 

Σε λογαριθμική μορφή, η πιο κατάλληλη εξειδίκευση για μία παραγωγική διαδικα-
σία είναι η εξής (λογαριθμική-αντίστροφη): 

 
λογ(fi) = c0 - c1*1/qi + u 

 
στην οποία περίπτωση η ελαστικότητα είναι ίση με c1*1/qi. 
 
Οι πιο πολλές εκτιμήσεις χρησιμοποιούν το λογαριθμικό-λογαριθμικό μοντέλο: 

 
λογ(fi) = c0 + c1*λογ(qi) + u 

 
στην οποία περίπτωση η ελαστικότητα είναι ίση με τη τιμή του συντελεστή c1. 

 
 Η μη σωστή εξειδίκευση του υποδείγματος οδηγεί σε μεροληπτικές και ασυνεπείς 
εκτιμήσεις των παραμέτρων. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται οι παραπάνω 
εξειδικεύσεις, αλλά για λόγους συγκρισιμότητας παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα 
των άλλων εξειδικεύσεων. Στο επόμενο μέρος παρουσιάζονται τα περιγραφικά 
στατιστικά της ποδοσφαιρικής επίδοσης, όπως αυτή καταγράφεται από την ΦΙΦΑ. 
 
Η Μέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Επίδοσης 

Η ΦΙΦΑ, από το 1993, μετρά την επίδοση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου με 
μία μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ομάδων σε φιλικούς και 
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επίσημους αγώνες, σταθμίζοντάς τα ανάλογα με την σπουδαιότητά τους. Η τελευταία 
μέτρηση έγινε στις 14 Ιουλίου 2010 και αφορούσε 207 χώρες. Η κατανομή αυτής της 
βαθμολογίας δίνεται στον Πίνακα 2. Η βαθμολογία λαμβάνει τιμές από 0 μέχρι 1883 
(Ισπανία). Το 25% των χωρών έχει επιδόσεις λιγότερο από 100 μονάδες και σχεδόν το 
90% των χωρών δεν φθάνουν στα μισά των βαθμών της Ισπανίας. Η κατανομή της 
βαθμολογίας της ΦΙΦΑ είναι ασυμμετρική, με πολλές χώρες να βρίσκονται πολύ πιο 
κάτω από τον αριθμητικό μέσο όρο των 378 μονάδων (βλέπε Πίνακα 3). Η τιμή της 
διαμέσου είναι 276, που σημαίνει ότι πλέον των 100 χωρών είναι κάτω από αυτή την 
τιμή.  

 
 

Πίνακας 2 
Κατανομή της Βαθμολογίας της ΦΙΦΑ 
Βαθμολογία 
ΦΙΦΑ 

Αριθμός 
Χωρών 

Ποσοστό Αθροιστικός 
Αριθμός 
Χωρών 

Ποσοστό 

[0, 100) 53 25,60 53 25,60 
[100, 200) 34 16,43 87 42,03 
[200, 300) 21 10,14 108 52,17 
[300, 400) 22 10,63 130 62,80 
[400, 500) 10 4,83 140 67,63 
[500, 600) 21 10,14 161 77,78 
[600, 700) 6 2,90 167 80,68 
[700, 800) 12 5,80 179 86,47 
[800, 900) 8 3,86 187 90,34 
[900, 1000) 11 5,31 198 95,65 
[1000, 1100) 2 0,97 200 96,62 
[1100, 1200) 2 0,97 202 97,58 
[1200, 1300) 1 0,48 203 98,07 
[1400, 1500) 1 0,48 204 98,55 
[1500, 1600) 1 0,48 205 99,03 
[1600, 1700) 1 0,48 206 99,52 
[1800, 1900) 1 0,48 207 100,00 
Total 207 100,00 207 100,00 

 
Πίνακας 3 
Βαθμολογία της ΦΙΦΑ ανά Περιοχή 
Περιοχή Αριθμός 

Χωρών 
Μέση 

Βαθμολογία 
Διάμεση 
Τιμή 

Ελάχιστη Μέγιστη Τυπική 
Απόκλιση 

Συντελεστής 
Διακύμανσης 

Ευρώπη 49 668 589 0 1883 387 1,73 
Λατινική 
Αμερική 48 363 195,5 0 1536 385 0,94 

Αφρική 47 324 238 0 1053 261 1,24 
Ασία 63 204 124 0 911 211 0,97 
Σύνολο 
Χωρών 207 378 276 0 1883 357 1,06 
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Η κατανομή της βαθμολογίας της ΦΙΦΑ δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες 

μεταξύ των τεσσάρων βασικών περιοχών (Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, Ασίας και 
Αφρικής). Η Ασία έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία ποδοσφαιρικών επιδόσεων των 
Εθνικών Ομάδων με μέση βαθμολογία 204 μονάδες, ακολουθεί η Αφρική με 324 
μονάδες και έπεται η Λατινική Αμερική με 363 μονάδες. Η Ευρώπη έχει σχεδόν 
υπερδιπλάσια μέση βαθμολογία σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν 
είναι τυχαίο που, στα Παγκόσμια Κύπελλα, οι ευρωπαϊκές χώρες πάνε τόσο καλά, όπως 
αποδεικνύεται τόσο από τις συμμετοχές τους στην τετράδα όσο και με την κατάκτηση 
κυπέλλων. Ακολουθούν σε επιτεύγματα οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Πάντως, 
ανισότητες παρατηρούνται και μέσα στις ίδιες περιοχές, με τις μεγαλύτερες μάλιστα να 
παρατηρούνται στην Ευρώπη και τις μικρότερες στην Λατινική Αμερική, όπως 
καταδεικνύεται από τις τιμές του συντελεστή διακύμανσης. 

Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στη διεύρυνση του παραπάνω υποδείγματος 
τρίτου βαθμού (κυβικό υπόδειγμα), όπως εξηγείται στο επόμενο μέρος και δίνονται και 
στο Πίνακα 4. 

 
Πίνακας 4 
Οι Εκτιμήσεις των Οικονομετρικών Υποδειγμάτων 

 Διευρυμένο 
Υπόδειγμα 

 
(1) 

Κυβικό 
 
 

(2) 

Τετραγωνικό 
 
 

(3) 

Γραμμικό 
 
 

(4) 

Λογ-
Αντίστροφο 

 
(5) 

Λογ-Λογ 
 
 

(6) 

Σταθερά 196,5 
(11,5) 

272,87 
(12,85) 

309,3 
(13,18) 

3519,1 
(15,09) 

5,55 
(62,04) 

3,65 
(19,4) 

ΑΕΠ 0,19 
(2,77) 

0,6 
(6,31) 

0,29 
(3,43) 

0,075 
(2,62) 

-0,91 
(3,56) 

0,44 
(11,13) 

ΑΕΠ2 -3,17x10-5 

(2,32) 
-0,0001 
(5,26) 

-1,9x10-5 

(3,11) 
   

ΑΕΠ3 1,74x10-9 

(2,15) 
5,43x10-9 

(4,65) 
    

Ευρώπη 268 
(6,83) 

     

Συμμετοχή στο 
Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 
2010 

486 
(9,71) 

     

Κατακτήσεις 
Παγκόσμιων 
Κυπέλλων 

110 
(3,47) 

     

Αριθμός 
Χωρών 

207 207 207 207 207 207 

R2 (διορθωμένος) 0,6426 0,2956 0,1816 0,0746 0,1165 0,4309 

Σημείωση: Σε παρένθεση η τιμή της t-κατανομής. Για όλα τα υποδείγματα έγινε έλεγχος για την 
ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και όπου υπήρχε αναφέρονται οι εκτιμήσεις με τη μέθοδο του 
White. 
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Τα Οικονομετρικά Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων όλων των υποδειγμάτων που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα δίνονται στον Πίνακα 4. Το υπόδειγμα (1) είναι το διευρυμένο 
υπόδειγμα που χρησιμοποιεί την κυβική μορφή συνάρτησης παραγωγής, 
λαμβάνοντας υπόψη αν μία χώρα είναι ευρωπαϊκή ή όχι, τη συμμετοχή της χώρας στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και τις προηγούμενες κατακτήσεις παγκόσμιων 
κυπέλλων.  

Όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε όλα τα υποδείγματα. Το 
διευρυμένο υπόδειγμα εξηγεί κατά 64,26% τις διαφοροποιήσεις των χωρών σε ό,τι 
αφορά τις ποδοσφαιρικές τους επιδόσεις. Πέφτει κάτω από το μισό στο απλό κυβικό 
υπόδειγμα (29,56%). Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα (6) μπορούμε να υπολογίσουμε 
την ελαστικότητα. Μία αύξηση του ΑΕΠ κατά 10%, θα αυξήσει τη βαθμολογία της 
Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου κατά 4,4%. Στο κυβικό υπόδειγμα, οι εκτιμώμενοι 
παράμετροι έχουν το αναμενόμενο πρόσημο. Μάλιστα, το ΑΕΠ που μεγιστοποιεί την 
επίδοση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου μιας χώρας είναι τα 7182 δισεκατομμύρια 
δολάρια.  

Η λογαριθμική εξειδίκευση του υποδείγματος, λόγω του εύκολου υπολογισμού της 
ελαστικότητας, χρησιμοποιείται στον Πίνακα 5 για να συγκρίνει τις ελαστικότητες του 
ΑΕΠ για τις τέσσερις περιοχές: Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι για τις τρεις πρώτες περιοχές του Πίνακα η ελαστικότητα δεν 
διαφέρει και πολύ. Μία 10% αύξηση του ΑΕΠ, που μπορεί να συμβεί και μέσα σε μία 
τετραετία, αυξάνει την βαθμολογία των χωρών της Ευρώπης κατά 46,76%, της 
Λατινικής Αμερικής κατά 49,65%, της Αφρικής κατά 48,22% και της Ασίας κατά 
39,09%.  

 
Πίνακας 5 
Οι Εκτιμήσεις του Λογαριθμικού Υποδείγματος ανά Γεωγραφική Περιοχή 
Περιοχή Σταθερός 

Όρος 
Ελαστικότητα Αριθμός 

χωρών 
Συντελεστής 

Προσδιορισμού 
(διορθωμένος) 

Ευρώπη 4,0 
(5,55) 

0,4676 
(3,59) 

49 0,4514 

Λατινική 
Αμερική 

3,54 
(12,12) 

0,4965 
(7,22) 

48 0,6139 

Αφρική 4,0 
(10,38) 

0,4822 
(4,79) 

47 0,3142 

Ασία 3,12 
(9,94) 

0,3909 
(6,49) 

63 0,3928 

Σύνολο 
Χωρών 

3,65 
(19,41) 

0,4442 
(11,13) 

207 0,4309 

Σημείωση: Εκτιμάται η παλινδρόμηση: Λογάριθμος (Βαθμολογίας ΦΙΦΑ) = Σταθερός Όρος + 
c1*λογάριθμος (ΑΕΠ) + u. Η τιμή της c1 μετρά την ποσοστιαία μεταβολή στην βαθμολογία της 
ΦΙΦΑ όταν το ΑΕΠ αυξάνει κατά 1%, με άλλα λόγια την ελαστικότητα. Σε παρένθεση δίνεται η 
τιμή της t-κατανομής. 
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Συμπεράσματα 
Το μέγεθος μιας οικονομίας έχει θετική επίδραση στις ποδοσφαιρικές επιδόσεις 

των εθνικών ομάδων των χωρών του κόσμου, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολογίας 
της ΦΙΦΑ. Πάντως, η ανάλυση θα πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες 
μεταβλητές της συνάρτησης παραγωγής, όπως είναι η τεχνολογία. Η τελευταία μπορεί 
να μετρηθεί με τον αριθμό των παικτών μιας εθνικής ομάδας που παίζουν στα 
προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Επίσης, το ΑΕΠ θα πρέπει να προσδιορίζεται 
ενδογενώς. Η χρήση διαστρωματικών στοιχείων δείχνει την μακροχρόνια επίδραση 
της οικονομικής επίδοσης στην παραγωγή ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτή 
την περίπτωση, το ΑΕΠ μπορεί να προσδιορίζεται από τον πληθυσμό της χώρας. 
Επίσης, η οικονομετρική διερεύνηση έχει και τεχνικά προβλήματα που συνήθως 
αγνοούνται, όπως το πρόβλημα της παραβίασης της υπόθεσης της κανονικής κατανο-
μής των καταλοίπων της παλινδρόμησης. Τέλος, η ίδια ανάλυση μπορεί να γίνει και 
για τις γυναικείες εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. 
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Επιστημονικό Άρθρο 
 
  
  
  
  

Ανταγωνιστική Ισορροπία και Τηλεθεατές: Μια Εμπειρική 
Ανάλυση της Ιταλικής Πρώτης Κατηγορίας Ποδοσφαίρου 
Μάρκο Ντι Ντομίζιο 

 
 
 
 
 

 
ανάλυση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μέσων μαζικής 
ε ημέρωσης και των επαγγελματικών κατηγοριών των διαφόρων 
αθλημάτων, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ζητήματα που αναλύονται 
στην αθλητική οικονομική βιβλιογραφία. Ένα μεγάλο μέρος των 
βιβλίων, των επιστημονικών άρθρων και των άρθρων στον τύπο, για 

αυτό το ζήτημα επικεντρώνεται σε τρεις εν δυνάμει απειλές και ευκαιρίες που 
παρουσιάζει η απευθείας  αναμετάδοση των αθλητικών γεγονότων, και αυτά έχουν να 
κάνουν με τα έσοδα για τις ομάδες, την ανταγωνιστική ισορροπία και την δομή του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, σε μακροχρόνιο διάστημα. 

Η ν  Η
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, αυτά τα ζητήματα ήταν αποκλειστικό 

προνόμιο συζήτησης μόνο για τους επαγγελματίες του χώρου στις ΗΠΑ, μιας και η 
δυνατότητα επιρροής των αναμεταδόσεων των αθλητικών αγώνων από τους συμμετέ-
χοντες (αθλητές και ομάδες) ήταν περιορισμένη, με εξαίρεση μόνο μερικά μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα διεθνούς ενδιαφέροντος. Το 1992, η μετονομασία της Αγγλικής 
Ποδοσφαιρικής Κατηγορίας σε Αγγλική Πρώτη Κατηγορία, αποκάλυψε ότι έδωσε την 
δυνατότητα τα προαναφερθέντα ζητήματα να  συζητηθούν, όπως και στην Αμερική.  

Ο μετασχηματισμός του αγγλικού ποδοσφαίρου ήρθε στο προσκήνιο της δημόσιας 
συζήτησης, μιας και αποσκοπούσε στην αύξηση της δυνατότητας απόκτησης 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων, από την αναμετάδοση των αγώνων από τα  μεγάλα 
αθλητικά σωματεία, λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο των νέων τεχνολογιών στον χώρο 
της τηλεόρασης. Αυτό αποτελούσε, μόλις το πρώτο βήμα εμπρός σε μια περίοδο βαθιών 
αλλαγών στις ευρωπαϊκές αθλητικές κατηγορίες, και ειδικά στον χώρο του 
ποδοσφαίρου. Η επανάσταση έλαβε χώρα και στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Κατηγορία, 
συμπεριλαμβάνοντας τόσο την οικονομική όσο και την  οργανωτική διάσταση αυτού. 
Οι ιταλικές ομάδες, που αγωνίζονταν στην Πρώτη Εθνική Κατηγορία (Serie A), αύξη-
σαν εκθετικά τα τηλεοπτικά τους έσοδα, χάρη στην δυνατότητα που είχαν οι σύλλογοι 
να διαπραγματεύονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα μεμονωμένα με τους τηλεοπτικούς 
σταθμούς, μετά την διακήρυξη της ιταλικής αρχής για την πάταξη του μονοπωλίου, το 
1999, που επέβαλε στους συλλόγους της Ιταλικής Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας, ώστε να 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 
 

17



 

σταματήσουν την συλλογική διαπραγμάτευση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς μη παν-ιταλικής εμβέλειας. Τα έσοδα από την τηλεοπτική 
μετάδοση των αγώνων αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων των ομάδων, και κυρίως 
αυτών που  συμμετείχαν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.  

Η αλλαγή αυτή της δυνατότητας διαπραγμάτευσης είχε φέρει πολιτικά διλήμματα, 
όπως και διλήμματα για ζητήματα οργάνωσης, κοινωνικές εντάσεις και νομοθετικές 
παρεμβάσεις που αποσκοπούσαν να οργανώσουν τις μεταρρυθμίσεις που επρόκειτο να 
λάβουν χώρα, αν και συχνά δίχως επιτυχία.  

Ενώ η διαχείριση του εν λόγω ζητήματος επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που 
μπορούσαν να προσφερθούν στους συλλόγους, από την αποκόμιση των τηλεοπτικών 
εσόδων στα ταμεία τους, η οικονομική βιβλιογραφία επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο 
ζητήματα που συνδέονται με την διπλή επωνυμία Αθλητισμός και Τηλεόραση. Το πρώτο 
σχετίζεται με την δυνατότητα εκτοπισμού του φίλαθλου κοινού από τα γήπεδα, που 
προκλήθηκε λόγω της δυνατότητας της τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων. Το δεύτερο 
σχετίζεται με το ποιοι αγώνες επρόκειτο να καλυφθούν τηλεοπτικά, ώστε να 
ικανοποιηθεί το ποδοσφαιρόφιλο κοινό. 

Όπως προτάθηκε από τον Szymanski (2001), αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει να 
είναι αποκλειστικής ανάλυσης μόνο από την επιστημονική κοινότητα του χώρου. Και 
ειδικά το δεύτερο, που αποσκοπεί στο να συλλάβει την υποτιθέμενη ασύμφωνη φύση 
του τηλεοπτικού κοινού, σε αντίθεση με το ομοιογενές κοινό του γηπέδου, σχετίζεται 
και με την πολιτική, και ειδικά με ό,τι  έχει να κάνει με τις επιδράσεις που, κατά το 
μάλλον ή ήττον, η ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ των δύο θα μπορούσε να επιφέρει, 
σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.  

Από την στιγμή που η τηλεόραση άρχισε να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 
συμπεριφορά των επαγγελματικών ομάδων και των Εθνικών Κατηγοριών Ποδοσφαί-
ρου, εν συνόλω, και επιπλέον στις φυσικές και τεχνικές επιδόσεις των επαγγελματιών 
παικτών, είναι αδύνατο να καθοδηγήσει κάποιος αυτές τις αλλαγές, δίχως να λάβει 
υπόψη του την προτίμηση του κύριου  παράγοντα που χρησιμοποιεί αυτό που το 
ποδόσφαιρο προσφέρει, και αυτό είναι το τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με τις εισηγή-
σεις των αθλητικών οικονομολόγων, που έλαβαν χώρα σε διάφορα σεμινάρια, η 
ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ των δύο, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των 
αθλητικών σωματείων να επηρεάσουν τις προτιμήσεις του κοινού για τα αθλητικά 
δρώμενα. Προφανώς, η επίτευξη της ανταγωνιστικής ισορροπίας εξαρτάται από τους 
πόρους που το κάθε σωματείο έχει στην διάθεσή του. 

Τα δεδομένα της περιόδου 2007/08, στην Ιταλική Πρώτη Εθνική Κατηγορία, 
φανερώνουν ότι πάνω από το 40% των συνολικών εσόδων από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα μοιράστηκε μόνο στις τρεις πρώτες ομάδες. Αυτό, εν μέρει, σχετίζεται με 
την κατανομή της ποιότητας των αθλητών που συμμετέχουν στις ομάδες: την περίοδο 
2008/09, οι τρεις πρώτες ομάδες πλήρωσαν πάνω από το 46% των συνολικών αμοιβών 
των παικτών που συμμετείχαν στην κατηγορία και αυτό το μερίδιο δεν φάνηκε να 
μειώθηκε και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλ. την περίοδο 2009/10. Ποιός ήταν 
ο ρόλος της τηλεόρασης στην κατάσταση αυτή; Είναι η τηλεόραση υπεύθυνη για την 
μείωση της ανταγωνιστικής ισορροπίας; Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, αποτελεί η 
τηλεόραση ένα είδος απειλής για την μειωμένη τάση του φίλαθλου κοινού να 
παρακολουθεί τους αγώνες στο γήπεδο; 

Για να μπορέσει κάποιος να δώσει μια πεφωτισμένη απάντηση σε αυτά τα 
ζητήματα, θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει έμφαση σε άλλες καταστάσεις. Αρχικά, 
η ιδέα της τάσης, λόγω της αύξησης της ανταγωνιστικής ισορροπίας, με σημείο 
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αναφοράς τους φιλάθλους που πηγαίνουν στο γήπεδο, δεν έχει αναμφισβήτητα 
επιβεβαιωθεί, με βάση εμπειρικές επιστημονικές μελέτες. Δεύτερον, είναι βέβαιο ότι η 
τηλεοπτική κάλυψη των ποδοσφαιρικών αγώνων οδηγεί και στην μειωμένη 
προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα; Τρίτον, όπως οι Jeanrenuad & Kesenne (2006, σελ.3) 
αναρωτιούνται: είναι οι παράγοντες της ζήτησης για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων οι 
ίδιοι με τους παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση για την προσέλευση στα γήπεδα; 

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου επικεντρώνεται στο να δώσει απάντηση στο τρίτο 
ερώτημα. Χρησιμοποιούνται οικονομετρικά εργαλεία για να εξερευνηθεί η σχέση 
μεταξύ του τηλεοπτικού κοινού για τα αθλητικά γεγονότα και μιας ομάδας από 
μεταβλητές, με σκοπό να αναλυθεί η επίδρασή τους για την προτίμηση της 
παρακολούθησης των αγώνων από την τηλεόραση,  κάνοντας εκτιμήσεις με την μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων. 
 
Αθλητισμός και Τηλεόραση: Μια Επισκόπηση 

Όπως, αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει μια αρκετά μεγάλου εύρους 
βιβλιογραφία γύρω από το ζήτημα του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι 
αναμεταδόσεις των αθλητικών αγώνων στον προσδιορισμό της οργανωτικής μορφής 
των αθλητικών γεγονότων, και ειδικά στις ΗΠΑ, τον γενέθλιο τόπο του 
επαγγελματικού αθλητισμού. Η σχέση μεταξύ των ΜΜΕ και των αθλητικών 
γεγονότων, υπήρξε πάντοτε ένα ζήτημα προς συζήτηση και ανάλυση. Μη λαμβάνοντας 
υπόψη την νομική διάσταση της εν λόγω σχέσης, όπως και τα οικονομικά και πολιτικά 
ζητήματα που προσδιορίζουν τον ζωτικό ρόλο της τηλεόρασης στον αμερικανικό 
επαγγελματικό αθλητισμό, η προσοχή μας στρέφεται προς δύο ζητήματα που 
βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ακαδημαϊκής οικονομικής βιβλιογραφίας.  

Πρώτα, στην υποτιθέμενη απομάκρυνση των φιλάθλων από τα γήπεδα, που φέρει 
η τηλεοπτική μετάδοση των αθλητικών αγώνων, αποτελεί ένα ερώτημα το οποίο δεν 
απαντάται με ευκολία. Πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να δώσουν μια σαφή 
απάντηση. Οι Baimbridge, Cameron & Dawson (1996) ανέλυσαν την επίδραση πέντε 
απευθείας αναμεταδόσεων, σχετικά με τα 60 τηλεοπτικά παιχνίδια της Αγγλικής 
Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας την σεζόν 1994/95, όπου, κατά μέσο όρο, στους αγώνες, η 
προσέλευση του κοινού μειώθηκε κατά 15%. Οι Forrest, Simmons & Szymanski (2004) 
ερεύνησαν την συμπεριφορά του κοινού που παρακολούθησε τα παιχνίδια της Πρώτης 
(Premier League) και Δεύτερης Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (First Division) από 
το 1992/93 μέχρι το 1997/98, εκτιμώντας μια μέγιστη απομάκρυνση από τα παιχνίδια 
το βράδυ της Δευτέρας, περίπου κατά 9% στην Πρώτη Κατηγορία και μια μεγαλύτερη 
αρνητική επίδραση στην Δεύτερη Κατηγορία, με την κάλυψη του αγώνα από κανάλι 
που εξέπεμπε σε όλη την χώρα. 

Οι Forrest & Simmons (2006) επικεντρώθηκαν, για την απάντηση στο εν λόγω 
ερώτημα, στον υποτιθέμενο κανιβαλισμό της Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας και του 
Ευρωπαϊκού Κυπέλλου σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις Εθνικές Ποδοσφαιρικές 
Κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι υφίσταται μια μεγάλου βαθμού επίδραση 
απομάκρυνσης του φίλαθλου κοινού από τα γήπεδα, λόγω της τηλεοπτικής κάλυψης 
των αγώνων, που φτάνει το 21% και το 16%, αντίστοιχα για τα παιχνίδια της Β’ 
Εθνικής και της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, για αγώνες που διεξάγονταν την ίδια στιγμή 
με αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Συλλόγων (Champions League) 
συμπεριλαμβανομένου και για αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος. Επιπλέον, οι  
Buraimo, Forrest & Simmons (2006), επικεντρωμένοι στις τέσσερις βρετανικές 
κατηγορίες ποδοσφαίρου δεύτερης ταχύτητας, εκτίμησαν μια αρνητική επίδραση, της 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 
 

19



 

τάξης περίπου του 23% για τα παιχνίδια που προβάλλονταν από κανάλι που εξέπεμπε 
σε όλη την επικράτεια και 5% σε αυτούς τους αγώνες που μεταδίδονταν μέσω 
συνδρομητικού καναλιού. 

Πιο πρόσφατα, οι  Allan & Roy (2008), βρήκαν μια αρνητική επίδραση για τα 
παιχνίδια που προβάλλονταν από την τηλεόραση, σε σχέση με τους φιλάθλους και το 
τηλεοπτικό αθλητικό κοινό, περίπου στο 30%, στην Πρώτη Κατηγορία του σκοτσέζικου 
πρωταθλήματος. Οι Garcia & Rodriguez (2002) εκτίμησαν για την ισπανική Πρώτη 
Εθνική Κατηγορία (Primera Division), μια συνεπή αρνητική επίδραση των 
τηλεοπτικών αγώνων στην προσέλευση του φίλαθλου κοινού στα γήπεδα, της τάξης 
του 33% για τα παιχνίδια με κάλυψη ανά την επικράτεια και 45%, για τα παιχνίδια 
που μεταδόθηκαν μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης. Οι Buraimo & Simmons (2007) 
εκτίμησαν, για την ίδια Κατηγορία, αν και για διαφορετικές περιόδους, μια μικρή 
αρνητική επίδραση των αγώνων με τηλεοπτική κάλυψη στην προσέλευση του κοινού 
στα γήπεδα, της τάξης του 5% τις καθημερινές και 3% τα σαββατοκύριακα, αλλά μόνο 
για τους αγώνες που μεταδόθηκαν από την δημόσια τηλεόραση. Αντιθέτως, δεν 
βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση για τους αγώνες που 
μεταδόθηκαν μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης. 

Μια δεύτερη πλευρά του εν λόγω ζητήματος, που αναλύθηκε από τους αθλητικούς 
οικονομολόγους, σχετίζεται με το θέμα της ανταγωνιστικής ισορροπίας και ειδικά με 
την υποτιθέμενη θετική επίδραση που φέρνει η αβεβαιότητα του τελικού 
αποτελέσματος ως προς το ενδιαφέρον παρακολούθησης των αθλητικών δρώμενων. Η 
ερμηνεία αυτής της υπόθεσης έχει απασχολήσει τους ακαδημαϊκούς αθλητικούς 
οικονομολόγους, μέσω εμπειρικών μελετών. Αρκετές μελέτες αυτού του είδους 
επικεντρώνονται στην κατανόηση των λόγων που φέρνουν περισσότερους φίλαθλους 
στο γήπεδο.  

Αυτές οι μελέτες αναλύουν τα αποτελέσματα, που αρχικά εμφανίζονται αρκετά 
ετερογενή, όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών αθλημάτων ή διαφορετικών κατηγοριών, 
αλλά επίσης και εντός των ίδιων των κατηγοριών. Εν συντομία, σύμφωνα με τους  
Borland & Macdonald (2003), που μελέτησαν την επίδραση της αβεβαιότητας στο 
εποχιακό και φίλαθλο κοινό των γηπέδων, για διαφορετικά αθλήματα, μόνο 15 από τις 
39 εμπειρικές μελέτες επιβεβαίωσαν την σημαντική και ισχυρή, στατιστικά, σχέση. Με 
αυτό ως σημείο αναφοράς, η επίκληση για μια εισαγωγή μέτρων που να αποσκοπούν 
στην διατήρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας εντός των κατηγοριών, δεν θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί με το να γίνει αναφορά στις αυστηρές προτιμήσεις των 
θεατών για αθλήματα των οποίων το αποτέλεσμα χαρακτηρίζει ο μεγάλος βαθμός 
αβεβαιότητας, όπως είναι το άθλημα του ποδοσφαίρου. 

Η εμπειρική βιβλιογραφία που έχει επικεντρωθεί στην σχέση μεταξύ της 
αβεβαιότητας του αποτελέσματος των αγώνων και του τηλεοπτικού κοινού βασίζεται 
λιγότερο σε πρακτικές μελέτες. Ανάμεσα σε άλλους, οι Forrest, Simmons & Buraimo 
(2005), επικεντρώνονται στην σχετικότητα της αβεβαιότητας, τόσο σε σχέση με τις 
μεθόδους τηλεοπτικής κάλυψης όσο και για την απόφαση του κοινού για το ποιον 
αγώνα θα παρακολουθήσει. Από την άποψη του τηλεοπτικού κοινού, συμπέραναν ότι 
«το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας του αγώνα δεν παίζει ρόλο στην αγγλική Πρώτη 
Εθνική Κατηγορία [...] παρά μέχρι ενός σημείου. Οι Buraimo & Simmons (2007) 
υποστήριξαν την υπόθεση για την αβεβαιότητα του αποτελέσματος, για το τηλεοπτικό 
κοινό, με την μη ενσωμάτωση των παιχνιδιών της Μπαρτσελόνα, αποδίδοντας αυτήν 
την συμπεριφορά στο γεγονός ότι «οι τηλεθεατές θα αποτελούν μια μεγάλη ομάδα από 
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θεατές που, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουν μια χαλαρή σχέση  με την 
ομάδα και προτιμούν να δουν ένα κλειστό παιχνίδι» (σελ. 18). 

Όπως υποστηρίζεται από τον Gerrard (2006), με σκοπό να κατανοήσουμε τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης από τους οπαδούς των ομάδων, πρέπει να 
γίνει διαφοροποίηση μεταξύ της συμπεριφοράς των οπαδών των ομάδων και των 
φιλάθλων του αθλήματος.  

 
Ποδόσφαιρο και Τηλεόραση στην Ιταλία: Μια Σύντομη Ιστορική Ανάλυση 

Οι μορφές οργάνωσης του ιταλικού ποδοσφαίρου, έχουν μεταβληθεί ριζικά, κατά 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κάνοντας τους ειδήμονες να έχουν ως σημαία το σλόγκαν: 
«από το παιχνίδι στην επιχείρηση». Και αυτό με σκοπό να δοθεί έμφαση στον ρόλο των 
χρημάτων που εισρέουν στην Ιταλική Πρώτη Εθνική Κατηγορία  Ποδοσφαίρου, δηλ. 
την Serie A, εξ αιτίας μιας σειράς από επαναστατικές φάσεις εξέλιξης σε σχέση με την 
είσοδο των νέων μεθόδων τηλεοπτικής κάλυψης, που εισήχθησαν από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990. Αυτές οι αλλαγές, προσέφεραν στους Ιταλούς οπαδούς, για πρώτη 
φορά, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά παιχνίδια από την τηλεόραση, 
ακόμη και σε διαφορετικές ώρες και τρόπους. Σήμερα, οι Ιταλοί, μπορούν απλά με την 
αγορά ενός δορυφορικού εξοπλισμού και μια συνδρομή για σύνδεση να 
παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια που διεξάγονται στο ιταλικό πρωτάθλημα. 

Μαζί με τις νέες ευκαιρίες που αναδύονται για τους Ιταλούς τηλεθεατές, μεγάλα 
χρηματικά ποσά έχουν διανεμηθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς στις ιταλικές 
ομάδες, αλλά το ιταλικό ποδόσφαιρο, στο σύνολό του, δεν έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει ισόποσα κέρδη. Οι αντιδράσεις των ομάδων προς τις οικονομικές 
ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν ήταν να διασκορπήσουν τα ποσά αυτά στην απόκτηση 
ταλαντούχων αθλητών, όπως και να αυξήσουν εκθετικά τις αμοιβές στους παλιούς και 
νέους παίκτες, αδιαφορώντας για τους παραδοσιακούς τρόπους εσόδων, που είναι τα 
εισιτήρια, αλλά και για τους νέους, που είναι η εμπορευματοποίηση στοιχείων των 
συλλόγων. 

Σύμφωνα με την Deloitte (2010), η έρευνα για τις οικονομικές επιδόσεις των 
αθλητικών συλλόγων της Ευρώπης, επικεντρώθηκε ειδικά για τους μεγαλύτερους 
συλλόγους. Αυτό, αναμφισβήτητα, προκλήθηκε από την μετάθεση, από τα 
υποκειμενικά δικαιώματα, όπως αυτά επιβλήθηκαν από τον νόμο αριθμ. 78, της 29ης 
Μαρτίου 1999, συνθέτοντας μια σειρά από δηλώσεις της ιταλικής Αρχής 
Αντιμονωπωλιακής Πολιτικής (AGCM). Το καθεστώς του αποκεντρικού συστήματος 
για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που ξεκίνησε το 1999, προκάλεσε μια 
ισχυρή ανισορροπία στα έσοδα που ελάμβαναν οι ομάδες που άνηκαν στην Πρώτη 
Εθνική Κατηγορία (Serie A), υπέρ των μεγάλων συλλόγων, προκαλώντας μια σχέση 9 
προς 1, το 2002.  

Οι μεσαίες και οι μικρές ομάδες έγειραν παράπονα εναντίον αυτής της 
κατάστασης, με αποτέλεσμα να έρθει προς ψήφιση ένας τροποποιητικός νόμος, αυτός 
της 9ης Ιανουαρίου 2008, αριθμ. 8, ρυθμίζοντας ξανά το σύστημα της κατανομής των 
ποσών, ξεκινώντας από την περίοδο (2010/11), με την σκέψη για μια πιο 
ισορροπημένη κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, αν και  
η έριδα μεταξύ των μεγάλων συλλόγων από την μία και των μεσαίων και μικρών 
ομάδων από την άλλη, θα ξαναφουντώσει. Από την μία, οι μεγάλες ομάδες 
υποστηρίζουν ότι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και στην διανομή 
των εσόδων, μιας και, όπως υποστηρίζουν, η εμπορική αξία όλης της κατηγορίας 
εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές τις ομάδες. Από την άλλη, οι μικρές και μεσαίες 
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ομάδες, απαντούν σε αυτό το επιχείρημα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα 
και επομένως υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ίση κατανομή και πιο 
δημοκρατική συμμετοχή για την αποτίμηση της κατηγορίας. Στην παρούσα φάση, 
αυτή η έριδα προκαλεί μια ριζική μεταβολή σε οργανωτικό επίπεδο, οδηγώντας σε 
αντιπαλότητες, με τον διαχωρισμό σε δύο Κατηγορίες, την Πρώτη και στην Δεύτερη 
Εθνική Κατηγορία. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω των πορισμάτων εμπειρικών ερευνών, 
να εξεταστεί η υπόθεση ότι το τηλεοπτικό κοινό εντυπωσιάζεται από αβέβαια 
συμβάντα, ανεξάρτητα από την παρουσία μεγάλων συλλόγων, ή αντιθέτως, εάν το 
τηλεοπτικό κοινό ενδιαφέρεται μόνο για τους αγώνες των μεγάλων ομάδων. Σε γενικές 
γραμμές, με ποιόν τρόπο η ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ της προσέλευσης στο 
γήπεδο και της παρακολούθησης από την τηλεόραση, καθορίζει τις προτιμήσεις του 
τηλεοπτικού κοινού της Ιταλίας για την παρακολούθηση αγώνων με αβέβαιο 
αποτέλεσμα; 
 
Το Τηλεοπτικό Κοινό της Ιταλίας: Μια Εμπειρική Ανάλυση 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας, αποσκοπούμε να μελετήσουμε τις προτιμήσεις του 
ιταλικού τηλεοπτικού κοινού. Ο στόχος μας είναι να αναλυθούν οι ομοιότητες ή οι 
διαφορές των προτιμήσεων που έχουν οι Ιταλοί σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται σε 
άλλες μελέτες, ως την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Η εμπειρική διερεύνηση βασίζεται σε παιχνίδια της Πρώτης Κατηγορίας του 
Ποδοσφαίρου της Ιταλίας την περίοδο  2008/09. Τα δεδομένα για το τηλεοπτικό κοινό 
αναφέρονται στο δορυφορικό κανάλι ΣΚΑΪ (SKY), που προσφέρθηκαν από το δίκτυο 
LNP. Η επιλογή του να αξιολογηθεί το τηλεοπτικό κοινό, μέσω εκείνων που 
χρησιμοποιούν την καλωδιακή τηλεόραση, βασίζεται σε διάφορα στοιχεία. Πρώτα, η 
κάλυψη των αγώνων της Πρώτης Κατηγορίας είναι αποκλειστικής αναμετάδοσης από 
το δορυφορικό κανάλι ΣΚΑΪ, παρόλο που παρέχεται η δυνατότητα της εν μέρει 
αγοράς τηλεοπτικών αγώνων από κανάλια ελεύθερης μετάδοσης. Τα άτομα που ήταν 
συνδρομητές στο συνδρομητικό πακέτο ΣΚΑΪ ΚΑΛΣΙΟ ( SKY CALCIO), απέκτησαν το 
δικαίωμα της παρακολούθησης όλων των παιχνιδιών ζωντανά, από το δορυφορικό 
τους κανάλι. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το LNP συμπεριλαμβάνουν το 
αθροιστικό μερίδιο από το κανάλι ΣΚΑΪ, αλλά σημειώνεται με ένα αστερίσκο το 
μερίδιο τηλεθέασης από τα υπόλοιπα κανάλια, που ιδιοκτησιακά ανήκουν στο ΣΚΑΪ, 
δηλ. το ΣΚΑΪ ΚΑΛΣΙΟ (SKY CALCO) και το ΣΚΑΪ ΣΠΟΡ (SKY SPORT). 

Το δεύτερο κριτήριο που κάποιος επιλέγει την παρακολούθηση αγώνων από την 
καλωδιακή τηλεόραση εξαρτάται από το γεγονός ότι η απόφαση των οπαδών δεν 
σχετίζεται με την τιμή. 

Το τρίτο στοιχείο, στην αξιολόγηση που γίνεται υπέρ της προτίμησης της 
καλωδιακής τηλεόρασης είναι η χρονική αμεσότητα και η συχνότητα με την οποία 
παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των αγώνων από το  τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ. 

Ακολουθώντας τα βήματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας, και περιλαμβάνοντας 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιταλικού ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος, 
προσπαθήσαμε να εξετάσουμε ποιες είναι οι μεταβλητές εκείνες που οδηγούν το 
ποδοσφαιρικό κοινό να παρακολουθήσει τους αγώνες από την τηλεόραση, όπου 
γίνεται αναφορά τόσο στα αθλητικά όσο και στα τηλεοπτικά προγράμματα των 
καναλιών. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τρία από τα δέκα παιχνίδια σε κάθε 
αγωνιστική ημέρα, διεξήχθησαν νωρίτερα (το απόγευμα του Σαββάτου και το 
απόγευμα της Κυριακής) ή αναβλήθηκαν (αυτά που ήταν να γίνουν την Κυριακή το 
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βράδυ) σε σχέση με την παραδοσιακή ώρα διεξαγωγής των αγώνων για την Ιταλία, που 
ήταν το απόγευμα της Κυριακής. 

Κατά την γνώμη μας, η προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 
παραληφθεί, μιας και το κοινό έχει την τάση να τα παρακολουθεί, αυξάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο το μερίδιο της τηλεθέασης, μιας και δεν υπάρχουν τηλεοπτικά 
προγράμματα που να υποκαθιστούν αυτά που αναβάλλονται ή που μεταδίδονται εκ 
των προτέρων. Το χαρακτηριστικό αυτό “συλλαμβάνεται” με την χρήση τριών 
ψευδομεταβλητών, των D_STE, D_STN and D_SNN αντιστοίχως, για παιχνίδια που 
διεξάγονται το απόγευμα του Σαββάτου, το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ της 
Κυριακής. 

Αυτές οι ψευδομεταβλητές θα πρέπει να συλλάβουν την θετική επίδραση που 
προκαλεί το μερίδιο της τηλεθέασης όπως αυτό διαμορφώνεται από  την απουσία 
παιχνιδιών που να μεταδίδονται την ίδια ώρα. Η ψευδομεταβλητή  D_SNN, επίσης, θα 
πρέπει να πιάσει την θετική επίδραση του κοινού που υπάρχει στο μερίδιο, μιας και τα 
παιχνίδια που διεξάγονται το βράδυ της Κυριακής, δεν επιλέγονται τυχαία, αλλά με 
κριτήριο κατά πόσο μπορούν να καθηλώσουν ολοένα και μεγαλύτερο τηλεοπτικό 
κοινό. Μια επιπλέον ψευδομεταβλητή θα πρέπει να εισαχθεί προκειμένου να λάβουμε 
υπόψη την πιθανότητα που έχουν τα παιχνίδια να παρακολουθηθούν από 
διαφορετικά τηλεοπτικά κοινά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παιχνίδια που ήταν 
να διεξαχθούν και τελικά αναβλήθηκαν, μπορούν να παρακολουθηθούν στην 
τηλεόραση τόσο από τους συνδρομητές των καναλιών SKY CALCIO και SKY SPORT 
όσο και από αυτούς που έχουν την ευκαιρία, για κάποια παιχνίδια που διεξάγονται το 
απόγευμα της Κυριακής, να τα παρακολουθούν από τα κανάλια καθολικής εμβέλειας  
αυξάνοντας το εν δυνάμει τηλεοπτικό κοινό. Με την ψευδομεταβλητή D_PLUS, 
αναφέρονται τα παιχνίδια που μπορούν να μεταδοθούν τηλεοπτικά από τις 
πλατφόρμες, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να απομονωθεί η θετική επίδραση της 
προσέγγισης ενός πιο εξειδικευμένου κοινού.  

Μια τρίτη σκέψη για το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει να κάνει με τις ημέρες που 
διεξάγονται τα παιχνίδια. Είναι άποψή μας ότι αυτή η συγκριτική παράθεση μπορεί 
να επηρεάσει το κοινό και γι’ αυτό τον λόγο προτείνεται η εισαγωγή μιας 
ψευδομεταβλητής, της D_WDAY, με σκοπό να απομονωθεί η υποτιθέμενη αρνητική 
επίδραση της συγκριτικής παράθεσης της μεσαίας εβδομάδας. 

Οι υπόλοιπες μεταβλητές περιγράφουν τα τυπικά αθλητικά χαρακτηριστικά. Η 
πρώτη αναφέρεται στην (αναμενόμενη) ποιότητα του αγώνα. Ακολουθώντας την 
μεθοδολογία των Hall, Szymanski & Zimbalist (2002),  Forrest, Simmons & Buraimo 
(2005) και Buraimo & Simmons (2008) στην περίπτωση του βρετανικού ποδοσφαίρου, 
και του Szymanski (2004) για το ιταλικό, εισάγουμε την μεταβλητή των αμοιβών των 
αθλητών, ως αντιπροσωπευτική μεταβλητή και κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται η 
ποιότητα της ομάδας, άρα και των αγώνων. Σημειώστε ότι η πληροφόρηση για τις 
αμοιβές των παικτών, είναι πραγματικά χαμηλή, από την στιγμή που μόνο οι ομάδες 
που συναλλάσσονται δημόσια είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν τις αμοιβές τους. 
Ο μόνος τρόπος για να συγκεντρώσει κανείς ομογενοποιημένα στοιχεία για κάθε μία 
μεμονωμένη ομάδα είναι να στραφεί προς  δημοσιογραφικές πηγές. 

Τότε εισάγουμε, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, που να «πιάνει» την ποιότητα του κάθε 
αγώνα που διεξάγεται μεμονωμένα, τους συνδυασμένους μισθούς που δηλώνονται ως 
GWG, όπου το i αναφέρεται στο I παιχνίδι. Η μεταβλητή GWG, προέκυψε ως 
ακολούθως: 
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AiHii RWGRWGCWG ⋅= , 
 
όπου η RWGΗi και η RWGΑi, δηλώνουν ότι το σχετικό ποσό των καθαρών μισθών, 

και αντίστοιχα της γηπεδούχου ομάδας και της φιλοξενούμενης ομάδας, που είναι 

αντίπαλοι στον i αγώνα, και οι σχετικές αξίες προκύπτουν ως AWG
WGRWG = , όπου η 

μεταβλητή WG είναι η αξία των (συνολικών) αμοιβών που καταβάλλονται από την 
μεμονωμένη ομάδα και η μεταβλητή AWG δηλώνει τον μέσο καθαρό ποσό που 
καταβάλλεται από τις ομάδες που συμμετέχουν στην κατηγορία την υπό εξέταση 
αθλητική σεζόν. Αυτή η εξειδίκευση είναι όμοια προς αυτήν των Forrest, Simmons & 
Buraimo (2005), και δίνει μια περίληψη για την ποιότητα του ταλέντου που είναι 
διαθέσιμο σε κάθε ένα παιχνίδι. 

Μια τέταρτη μεταβλητή που εισάγεται στην εξίσωση της παλινδρόμησης συνδέεται 
με την αβεβαιότητα εξέλιξης του παιχνιδιού. Όπως στα σεμιναριακού τύπου άρθρα 
των  Pope & Thomas (1989) και  Peel & Thomas (1992), μέχρι τις πρόσφατες μελέτες 
που παρουσιάζονται εδώ, προκύπτουν συμπεράσματα για την προσέγγιση του αγώνα, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από στοιχηματικές αποδόσεις που συνδέονται με κάθε ένα 
ξεχωριστό αγώνα. Τα δεδομένα για τις στοιχηματικές αποδόσεις έχουν συγκεντρωθεί 
από εφημερίδες χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα πρακτορείο διεξαγωγής στοιχη-
μάτων, μιας και δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα δεδομένα από τα 
διαφορετικά πρακτορεία. Στην δυνατότητα και στην έλλειψη χρήσης δεδομένων ως 
αντιπροσωπευτική μεταβλητή για την μέτρηση του βαθμού αβεβαιότητας που έχουν οι 
αγώνες, αναφερόμαστε στην συνεισφορά που έκαναν οι Forrest & Simmons (2002). 
Χρησιμοποιούμε δύο μεταβλητές ως αντιπροσωπευτικές για την προσέγγιση του 
αγώνα. Η πρώτη είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς της πιθανότητας νίκης ( APD ), 
μεταξύ των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων ομάδων. Είναι φανερό ότι μια 
αύξηση στην τιμή της APD, δηλώνει μια μείωση του βαθμού αβεβαιότητας, τόσο που 
το αναμενόμενο πρόσημο στην σχέση με το τηλεοπτικό κοινό, είναι αρνητικό. 

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση του αγώνα αναφέρεται στον 
δείκτη Theil που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την περίπτωση, από τον 
Peel & Thomas (1992) και υιοθετήθηκε από τους Czarnitzki & Stadtmann (2002) με 
σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της αβεβαιότητας στους φιλάθλους στην Πρώτη Εθνική 
Κατηγορία Ποδοσφαίρου της Γερμανίας (Bundesliga). Το μέτρο αυτό λαμβάνει υπόψη 
όχι μόνο την πιθανότητα της νίκης, αλλά και την ετερογένεια των πιθανοτήτων που 
συνδέονται με τα τρία αποτελέσματα, συμπεριλαμβάνοντας το αποτέλεσμα της 
ισοπαλίας. Ο δείκτης του Theil ή το Μέτρημα Theil (TM) προέκυψε ως 
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lnTM 1
,  

όπου Pij  είναι η πιθανότητα που συνδέεται με το j αποτέλεσμα του i αγώνα. Η τιμή 
του δείκτη βρίσκεται στο κλειστό διάστημα [0,1], για παιχνίδια με απολύτως καθαρά 
αποτελέσματα (τα οποία και δεν περιλαμβάνονταν στο δείγμα μας), και ln3 = 1,0986, 
για αγώνες με ίση κατανομή των πιθανοτήτων ανάμεσα στα αποτελέσματα. Το 
αναμενόμενο πρόσημο στην παλινδρόμηση είναι το θετικό. 

Από κοινού με την επίδραση της αβεβαιότητας, προσπαθήσαμε να απομονώσουμε 
την πιθανή επίδραση που φέρει το τηλεοπτικό κοινό. Όπως προτάθηκε από τους 
Dobson & Goddard (2001, σελ. 424), «αναπόφευκτα, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων 
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επισκιάστηκε από τα σωματεία με τους περισσότερους οπαδούς,  και τα κατορθώματα 
των κορυφαίων παικτών.  Σύμφωνα με αυτήν την θέση, θέλουμε να ελέγξουμε  το 
ποσοστό των τηλεθεατών που προτιμούν τα παιχνίδια στα οποία συμμετέχουν οι 
παίκτες με εξαιρετικές ικανότητες. Κάνοντας χρήση της κατάταξης που χρησιμοποιεί η 
Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με σκοπό να αναθέσει το ετήσιο βραβείο για τον 
καλύτερο ποδοσφαιριστή, εισάγουμε μια ψευδομεταβλητή (D_STAR) χάρη στην οποία 
ταυτοποιούμε τα παιχνίδια που συμμετέχουν οι παίκτες, σύμφωνα με την δική τους 
λίστα κατάταξης, που εμφανίστηκαν τουλάχιστον μια φορά στην ποδοσφαιρική τους 
πορεία, στις τρεις πρώτες θέσεις της λίστας, με αποτέλεσμα να λάβουν αυτήν την ειδική 
επιβράβευση. Το αναμενόμενο πρόσημο αυτής της μεταβλητής είναι θετικό. 

Μια άλλη μεταβλητή που εισάγεται στις εκτιμήσεις μας, έχει να κάνει με την ειδική 
συμπεριφορά που παρουσιάζουν ορισμένα παιχνίδια. Όπως προτάθηκε και εκτιμήθηκε 
από άλλους συγγραφείς, κάποια παιχνίδια προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξ αιτίας 
της γεωγραφικής τους σημασίας. Σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτουν τα παιχνίδια που 
παίζονται από ομάδες που έχουν ως έδρα κοινή τοποθεσία. Για αυτήν την περίπτωση 
εισάγουμε μια ψευδομεταβλητή, που ονομάζεται  D_DERBY, με σκοπό να συλλάβουμε 
την θετική επίδραση που ασκεί η παρακολούθηση αυτών των αγώνων από την 
τηλεόραση. 

 
 

Πίνακας 1 
Περιγραφικά Στατιστικά (380 παρατηρήσεις) 
Μεταβλητή Περιγραφή Μέσο Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή SD 

SHARE 

 
Μερίδιο 
τηλεοπτικού 
κοινού 
 

1,8672 0,0100 9,9700 0,8700 2,0979 

CWG 

 
Συνδυασμένοι 
μισθοί 
 

0,9551 0,0965 9,7555 0,4446 1,4032 

APD 

 
Απόλυτη τιμή 
διαφοράς 
πιθανοτήτων 
νίκης 
 

0,2871 0,000 0,7638 0,2779 0,1937 

TM 
 
Δείκτης Theil 
 

1,0005 0,5889 1,0983 1,0388 0,1094 

FANS 

 
Αριθμός οπαδών 
ανά ομάδα 
 

1,8924*106 4.800 1,0040*107 9,5050*105 2,5189*106 

 
Και πάλι, εισάγουμε στις εκτιμήσεις μας μια μεταβλητή που λαμβάνει υπόψη τον 

αριθμό των υποστηρικτών της κάθε ομάδας που συμμετέχει στον αγώνα. Χρησιμο-
ποιούμε ως αντιπροσωπευτική μεταβλητή, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από 
δημοσκόπηση που διεξήχθη από τον  Όμιλο Νίλσεν (Nielsen Group), μεταξύ του 
Ιουνίου και του Αυγούστου του 2008 και των οποίων τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν 
τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Τα δεδομένα αναφέρονται τόσο στον αριθμό των 
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οπαδών της γηπεδούχου ομάδας (HTF), όσο και των φιλοξενουμένων, (ATF), ενώ στην 
εκτίμηση μας χρησιμοποιούμε τον σχετικό αριθμό των οπαδών,  RHF και  RAF 
αντιστοίχως, στην μορφή του μεριδίου μεταξύ της απολύτου τιμής των αριθμών των 
οπαδών (FANS) για κάθε ομάδα και την μέση τιμή αυτής κατά την διάρκεια του 
πρωταθλήματος. 

Τέλος, εισάγουμε μια μεταβλητή, επονομαζόμενη ως D_TOP3, που είναι 
συνδεδεμένη με τα παιχνίδια που βρίσκονταν στις τρεις πρώτες θέσεις για κάθε 
κατηγορία τίτλου που αποκτήθηκε και τον αριθμό των υποστηρικτών (Γιουβέντους, 
Μίλαν, Ίντερ). Αυτή η μεταβλητή αποσκοπεί στην σύλληψη συγκεκριμένων 
συμπεριφορών, από αυτές τις ομάδες με σκοπό να δημιουργήσουν νέους τηλεθεατές 
πέρα από τα σύνορα της χώρας, πέρα από την καθαρή επίδραση που ασκούν οι άλλοι 
παράγοντες σε αυτήν την μεταβλητή. Οι τρεις ομάδες είναι αυτές που πρώτες 
διαπραγματεύτηκαν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με το σύστημα της 
πληρωμής ανά θεατή, όπως ειδικεύεται στους προηγούμενες τομείς, ο κρίσιμος ρόλος 
στον προσδιορισμό του τηλεοπτικού κοινού για την επιλογή των γεγονότων του 
πρωταθλήματος. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει και αναλύει τα δεδομένα. 

 
Εκτιμώμενα Αποτελέσματα 

Εκτιμήσαμε διάφορες εξισώσεις χρησιμοποιώντας παλινδρομήσεις την μέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων, με διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας που διακρίνει τις 
εκτιμήσεις μας, στην βάση του μεγέθους του δείγματος. Αρχικά, συγκεντρώνουμε το 
δείγμα των 191 παρατηρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας αγώνες που διεξάγονται 
ταυτόχρονα  το απόγευμα της Κυριακής, και αποκλείοντας αυτά που μεταδίδονται 
από το κανάλι ΣΚΑΪ από τα δύο τηλεοπτικά κανάλια, τα ΚΑΛΣΙΟ και ΣΠΟΡΤ. 
Αργότερα, διευρύναμε το μέγεθος του δείγματος στις 279 παρατηρήσεις προσθέτοντας 
δεδομένα από αγώνες που διεξάγονται το απόγευμα του Σαββάτου και που 
μεταδόθηκαν και από τα δύο κανάλια, αποκλείοντας μόνο τα δεδομένα από αγώνες 
που διεξάχθηκαν εκ των προτέρων ή αναβλήθηκαν. 

Τελικά, περιλάβαμε στις εκτιμήσεις μας και τις 380 μεταβλητές. Τα αποτελέσματα 
των τριών εκτιμήσεων όπως συγκεντρώνονται αντίστοιχα στη στήλη 1 των Πινάκων 2, 
3, και 4. Για κάθε ένα από τα τρία δείγματα, μια δεύτερη διάκριση έχει γίνει στην βάση 
της επιλογής των ανεξάρτητών μεταβλητών. Πρώτα, εισάγουμε τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές παραλείποντας αυτές που αναφέρονται στην προσέγγιση του παιχνιδιού. 
Στο δεύτερο στάδιο, επεκτείναμε την βάση των ανεξαρτήτων μεταβλητών σε αυτές που 
εξηγούν την αβεβαιότητα των παιχνιδιών, με σκοπό να απομονώσουμε την 
σχετικότητά τους με την ποικιλομορφία των τηλεθεατών. Τα αποτελέσματα δίνονται 
στις στήλες 2-3 των Πινάκων 2, 3, και 4. 

Τα αποτελέσματα, της καθαρής επίδρασης των αβέβαιων παραγόντων, όπως 
περιγράφηκε στη στήλη 1, δείχνουν κάποιο βαθμό ομοιότητας που συνδέεται με τα 
διαφορετικά δείγματα. Πρώτα, η διαφορετική συμπεριφορά στην επίτευξη της 
μεταβλητότητας του τηλεοπτικού κοινού, όπως φαίνεται από την τιμή που λαμβάνει ο 
προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού, 2R , παίρνει τιμή χαμηλότερη για το 
δείγμα που αποτελείται από τις 191 παρατηρήσεις, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα. Η 
τιμή του 2R   αυξάνει με τον αριθμό των παρατηρήσεων μέχρι την τιμή περίπου του 
0,92, στην εκτίμηση με τις 380 παρατηρήσεις, αλλά επίσης με τον βαθμό ετερογένειας 
του κοινού. Δεύτερον, ειδικής σημασίας είναι το αποτέλεσμα που σχετίζεται με την 
σημαντικότητα της αναμενόμενης ποιότητας του αγώνα, για το τηλεοπτικό κοινό. Στις 
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εκτιμήσεις των 279 και των 380 παρατηρήσεων, η μεταβλητή CWG είναι στατιστικά 
σημαντική, με το αναμενόμενο θετικό πρόσημο, ακόμη και χωρίς, μεγάλη επίδραση 
στην συμπεριφορά του φαινομένου της παρακολούθησης των αγώνων ζωντανά από 
την τηλεόραση. Στις εκτιμήσεις του δείγματος με τις 191 παρατηρήσεις, της ίδιας 
ανεξάρτητης μεταβλητής βρέθηκε να είναι μη στατιστικά σημαντική και παράλληλα να 
έχει το αντίθετο από το αναμενόμενο πρόσημο. 

Η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί για αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι από 
την φύση των συνδρομητών του τηλεοπτικού καναλιού SKY CALCIO. Ανάμεσα σε 
αυτούς, βρήκαμε σκληροπυρηνικούς οπαδούς που ακολουθούν την αγαπημένη τους 
ομάδα, ασχέτως αν αυτή αγωνίζεται με μεγάλο ή μικρό αντίπαλο. Η υπόθεση αυτή 
επιβεβαιώνεται από την σχετικότητα των μεταβλητών RHF και RAF στην εκτίμηση του 
δείγματος με τις 191 παρατηρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, που και οι δύο συντελεστές 
της εξίσωσης είναι στατιστικά σημαντικοί, έχουν το αναμενόμενο θετικό πρόσημο και 
μια ισχυρότερη επίδραση στην μεταβλητή σε σχέση με αυτό που βρέθηκε στις 
εκτιμήσεις των μεγάλων δειγμάτων. Μία άλλη ενδιαφέρουσα εκτίμηση ανάμεσα στις 
εκτιμήσεις σε σχέση με τα διαφορετικά μεγέθη των δειγμάτων, αναφέρεται στις 
ψευδομεταβλητές D_TOP3 και D_STAR. Στην εκτίμηση του μικρότερου δείγματος και 
οι δύο συντελεστές της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικοί, αλλά με αντίθετο 
πρόσημο, αντιστοίχως αρνητικό στη πρώτη περίπτωση και θετικό στην δεύτερη, ενώ 
και τα δύο λαμβάνουν την ίδια τιμή. 

Από την στιγμή που οι πρώτης κλάσης αθλητές οι οποίοι περιελήφθησαν στην 
λίστα της περιόδου 2008/09, ήταν παίκτες από τις πρώτες τρεις κορυφαίες ομάδες, τότε 
είμαστε σε θέση να βγάλουμε το συμπέρασμα της θετικής τους επίδρασης στο κοινό που 
παρακολουθεί τους αγώνες, την στιγμή μάλιστα που αυτό συνυπάρχει με ένα είδους 
αντιπάθειας προς τις κορυφαίες ομάδες από το κοινό που παρακολουθεί τους αγώνες 
στην τηλεόραση. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απουσία αυτού του φαινομένου στις 
εκτιμήσεις των μεγαλυτέρων δειγμάτων, όπου τα αποτελέσματα δεν είναι τα ίδια, τόσο 
σε όρους στατιστικής σημαντικότητας, αλλά και πρόσημου  των συντελεστών. Τέλος, η 
εκτίμηση επιβεβαιώνει την σημαντικότητα που παίζει η ημέρα διεξαγωγής των 
αγώνων.  

Το μερίδιο της μεταβλητής για τα παιχνίδια που διεξάγονται κατά το μέσον της 
εβδομάδας, μειώνεται κατά μερικά δεκαδικά ψηφία, κάτι που μεταφράζεται σε μια 
απώλεια  περίπου από 70.000 έως 120.000 τηλεθεατών, κατά μέσο όρο. Αυτό συμβαίνει, 
κατά πάσα πιθανότητα, από τα τηλεοπτικά προγράμματα των υπολοίπων καναλιών, 
τα οποία είναι διαφορετικά το σαββατοκύριακο. Για να επιβεβαιώσουμε τον ρόλο που 
διαδραμάτιζαν τα τηλεοπτικά προγράμματα, να σημειώσουμε ότι όταν οι αγώνες 
προβάλλονται την στιγμή που τίποτα αξιόλογο δεν προβάλλεται από τα υπόλοιπα 
κανάλια, εξασφαλίζονται περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση της τηλεθέασης, που 
γίνονται 3, όταν οι αγώνες προβάλλονται κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου. 

Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας την μεταβλητή που μετρά 
τον βαθμό αβεβαιότητας, όπως καταγράφεται στις στήλες 2-3 των τριών πινάκων, με 
αποτέλεσμα να μην προκύπτουν πάντοτε ομοιογενή αποτελέσματα, σε σχέση με το 
μέγεθος του δείγματος. Σύμφωνα με τα πρόσημα των συντελεστών των 
παλινδρομήσεων που συνδέονται με τις μεταβλητές APD και TM, δεν λαμβάνεται το 
αναμενόμενο πρόσημο, παρόλο που η στατιστική σημαντικότητα και οι επιδράσεις των 
συνεπειών εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος που ερευνάται. Σύμφωνα με την 
πρώτη μεταβλητή, η τιμή του συντελεστή κυμαίνεται μεταξύ της τιμής –0,276 και –
0,477, αντίστοιχα για το δείγμα των 191 και των 380 παρατηρήσεων.  Παρόλο που είναι 
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υψηλά στατιστικά σημαντικό και η τιμή του είναι αυξητική του μεγέθους του 
δείγματος, μπορεί να σημειωθεί ότι η επίδραση που ασκούν οι επιπτώσεις του δεν είναι 
σημαντική για τον προσδιορισμό του τηλεοπτικού κοινού. Στην πραγματικότητα, με 
σκοπό να αυξηθεί το μερίδιο κατά 1 μονάδα μέτρησης, η τιμή της μεταβλητής APD, θα 
πρέπει να μειώνεται, με τα υπόλοιπα να είναι σταθερά και με μια τιμή που να 
κυμαίνεται από την μικρότερη 2,1 (εκτίμηση με τις 191 παρατηρήσεις) έως την 
μεγαλύτερη, που είναι 3,6 (εκτίμηση με τις 380 παρατηρήσεις).  

Από την στιγμή που η απόλυτη διαφορά στις πιθανότητες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την μονάδα, μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι παρόλο που η προσέγγιση του 
αγώνα είναι στατιστικά σημαντική για τον προσδιορισμό του τηλεοπτικού μεριδίου, 
δεν έχει σημαίνοντα ρόλο. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την μεταβλητή της TM, με 
δεδομένο το εύρος των τιμών στο οποίο το μέτρο Τheil περιέχεται. 

Οι τελευταίες θεωρήσεις αναφέρουν την σημαντικότητα των ψευδομεταβλητών 
που αναφέρονται για τις κορυφαίες ομάδες, για το τηλεοπτικό κοινό. Προηγούμενα, 
προσπαθήσαμε να επεξηγήσουμε την σύνδεση μεταξύ D_TOP3 και της επίδρασης που 
ασκεί η μεταβλητή των καλύτερων αθλητών, όπως αυτή εμφανίζεται στην εκτίμηση με 
το δείγμα των 191 παρατηρήσεων. 

Στις άλλες δύο εκτιμήσεις, από κοινού με τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται ως 
αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για την αβεβαιότητα, η ψευδομεταβλητή φαίνεται να 
έχει χαμηλή στατιστική σημαντικότητα μόνο για την εκτίμηση και το πρόσημό της 
είναι πολύ ευαίσθητο στην εξειδίκευση της εξίσωσης, κρατώντας κάποια συνάφεια 
μόνο με την εκτίμηση με τις 380 παρατηρήσεις, με θετικό πρόσημο. Οι υψηλότερες 
τιμές της τηλεθέασης έγιναν για παιχνίδια που παίχτηκαν από αυτές τις ομάδες που θα 
μπορούσαν μετέπειτα να συνδεθούν με τους παράγοντες του τηλεοπτικού 
προγράμματος και να συνδεθούν με την ποιότητα των παικτών της κάθε ομάδας, από 
την στιγμή που κάθε μία από τις τρεις κορυφαίες ομάδες αποτιμάται πάνω από τρεις 
φορές από τον μέσο όρο των ομάδων της κατηγορίας. 
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Πίνακας 2  
Υπολογισμός του τηλεοπτικού κοινού της Πρώτης Κατηγορίας ( Serie A) για την 
περίοδο 2008/09 με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων   
  

Εξαρτημένη μεταβλητή: SHARE (191 παρατηρήσεις) 

  
1 

 
2 

 
3 

    

Constant 0,042 
(0,034) 

0,095** 
(0,044) 

-0,516 
(0,352) 

CWG -0,059 
(0,144) 

-0,053 
(0,143) 

-0,055 
(0,143) 

D_WDAY -0,320*** 
(0,073) 

-0,326*** 
(0,074) 

-0,319*** 
(0,073) 

RHF 0,523*** 
(0,073) 

0,557*** 
(0,066) 

0,559*** 
(0,066) 

RAF 0,524*** 
(0,069) 

0,517*** 
(0,067) 

0,514*** 
(0,068) 

D_TOP3 -0,685** 
(0,295) 

-0,643** 
(0,297) 

-0,610* 
(0,310) 

D_STAR 0,703** 
(0,300) 

0,686** 
(0,300) 

0,661** 
(0,314) 

APD  -0,276* 
(0,165)  

TM   0,530 
(0,329) 

2R  0,641 0,644 0,643 
St. err. of res. 0,355 0,354 0,354 
F Stat. 43,15*** 40,09*** 39,00*** 
Log likelihood -69,71 -68,49 -68,70 
AIC 153,43 152,97 153,41 
BIC 176,20 178,99 179,43 
HQC 162,65 163,51 163,95 
RESET Test 4,77*** 4,61*** 3,99*** 
WHITE Test 45,71*** 55,58*** 55,60*** 
NORM Test 40,05*** 40,37*** 42,69*** 
Σημειώσεις: Notes: Σφάλματα μέσου όρου (σταθερές για ετεροσκεδαστικότητα) στις 
παρενθέσεις. Στατιστική σημασία: ***>99%, **>95%, *>90%. 
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Πίνακας 3. 
 Υπολογισμός του τηλεοπτικού κοινού της Πρώτης Κατηγορίας ( Serie A) για την 
περίοδο 2008/09 με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων   
  

Εξαρτημένη μεταβλητή: SHARE (279 παρατηρήσεις) 
 1 2 3 

    

Constant 0,062 
(0,049) 

0,149*** 
(0,054) 

-0,608 
(0,384) 

CWG 0,358*** 
(0,085) 

0,344*** 
(0,081) 

0,340*** 
(0,083) 

PLUS 0,292*** 
(0,057) 

0,291*** 
(0,058) 

0,290*** 
(0,057) 

D_WDAY -0,455*** 
(0,067) 

-0,461*** 
(0,069) 

-0,456*** 
(0,068) 

D_DERBY 0,228 
(0,405) 

0,219 
(0,396) 

0,213 
(0,401) 

RHF 0,395*** 
(0,057) 

0,422*** 
(0,061) 

0,426*** 
(0,063) 

RAF 0,347*** 
(0,052) 

0,338*** 
(0,052) 

0,336*** 
(0,051) 

D_TOP3 -0,099 
(0,217) 

-0,021 
(0,211) 

-0,007 
(0,218) 

D_STAR -0,283 
(0,184) 

-0,293 
(0,184) 

-0,300 
(0,185) 

APD  -0,368** 
(0,179)  

TM   
0,651* 
(0,357) 

 
2R  0,723 0,727 0,726 

St. err. of res. 0,436 0,433 0,434 
F Stat. 46,23*** 43,59*** 43,31*** 
Log likelihood -159,57 -157,34 -157,84 
AIC 337,14 334,68 335,67 
BIC 369,82 370,99 371,98 
HQC 350,25 349,24 350,24 
RESET Test 3,22** 3,43** 3,00* 
WHITE Test 185,03*** 185,60*** 187,13*** 
NORM Test 52,69*** 50,40*** 52,03*** 
Σημειώσεις: Σφάλματα μέσου όρου (σταθερές για ετεροσκεδαστικότητα) στις παρενθέσεις. 
Στατιστική σημασία: ***>99%, **>95%, *>90%. 
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Πίνακας 4. 
Υπολογισμός του τηλεοπτικού κοινού της Πρώτης Κατηγορίας ( Serie A) για την 
περίοδο 2008/09 με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων  
                                                                                                                                    

Εξαρτημένη μεταβλητή: SHARE (380 παρατηρήσεις) 

  
1 

 
2 

 
3 

Constant 0,053 
(0,046) 

0,176*** 
(0,064) 

-0,847** 
(0,373) 

CWG 0,375*** 
(0,043) 

0,357*** 
(0,042) 

0,357*** 
(0,042) 

PLUS 0,225*** 
(0,070) 

0,230*** 
(0,070) 

0,228*** 
(0,070) 

D_STE 2,231*** 
(0,167) 

2,227*** 
(0,166) 

2,228*** 
(0,166) 

D_STN 2,316*** 
(0,156) 

2,297*** 
(0,158) 

2,299*** 
(0,158) 

D_SNN 2,907*** 
(0,202) 

2,872*** 
(0,201) 

2,867*** 
(0,199) 

D_WDAY -0,609*** 
(0,100) 

-0,621*** 
(0,100) 

-0,615***   
(0,100) 

D_DERBY 0,333 
(0,240) 

0,309 
(0,237) 

0,310 
(0,240) 

RHF 0,336*** 
(0,054) 

0,360*** 
(0,055) 

0,363*** 
(0,055) 

RAF 0,379*** 
(0,059) 

0,359*** 
(0,058) 

0,354*** 
(0,058) 

D_TOP3 0,149 
(0,210) 

0,281 
(0,217) 

0,299 
(0,224) 

D_STAR -0,113 
(0,191) 

-0,140 
(0,190) 

-0,146 
(0,191) 

APD  -0,477** 
(0,196)  

TM   0,884** 
(0,359) 

2R  0,919 0,920 0,920 
St. err. of res. 0,596 0,593 0,593 
F Stat. 328,15*** 320,44*** 317,33*** 
Log likelihood -336,64 -333,90 -334,00 
AIC 697,29 693,81 694,01 
BIC 744,57 745,03 745,22 
HQC 716,05 714,13 714,33 
RESET Test 18,59*** 17,87*** 17,02*** 
WHITE Test 190,05*** 214,84*** 214,83*** 
NORM Test 61,29*** 58,80*** 59,63*** 
Σημειώσεις:Σφάλματα μέσου όρου (σταθερές για ετεροσκεδαστικότητα) στις παρενθέσεις. 
Στατιστική σημασία: ***>99%, **>95%, *>90%. 
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Συμπέρασμα 

Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί στο να εξερευνήσει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 
αθλητικού γεγονότος, και κυρίως ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, το οποίο μπορεί να 
επηρεάσει τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Μελετήσαμε την ιταλική Πρώτη 
Κατηγορία (Serie A), επικεντρώνοντας στην σημαντικότητα και στην επίδραση 
μερικών ανεξάρτητων μεταβλητών που παίζουν ρόλο στο μερίδιο τηλεθέασης για την 
καλωδιακή τηλεόραση, μέσω μιας οικονομετρικής διερεύνησης 380 αγώνων που 
διεξήχθησαν στην ιταλική Πρώτη Κατηγορία, κατά την διάρκεια της αθλητικής 
περιόδου 2008/09. Ειδική προσοχή στράφηκε στις μεταβλητές που συνοψίζουν την 
προσέγγιση του αγώνα με σκοπό να ελεγχθεί εάν οι θεωρητικές αντιλήψεις της 
αθλητικής οικονομικής βιβλιογραφίας, μπορούν να επιβεβαιωθούν και στην πράξη. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από την επίσημη αγορά των 
αθλητικών στοιχημάτων και συλλέγοντας πιθανότητες που συνδέονται με τα 
αποτελέσματα του κάθε αγώνα, εισαγάγαμε στις παλινδρομήσεις, που εκτιμήθηκαν με 
την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, μερικές ερμηνευτικές μεταβλητές, με σκοπό να 
εκτιμηθεί ο παράγοντας της αβεβαιότητας που περιβάλλει τους υπό μελέτη αγώνες, 
προσπαθώντας να απομονωθεί η επίδρασή τους στο τηλεοπτικό κοινό.  

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι για το ιταλικό πρωτάθλημα, κάποιες 
ιδιαιτερότητες κάνουν την εμφάνισή τους σε σχέση με το βρετανικό και το ισπανικό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Παρόλο που οι διακρίσεις, εξ αιτίας του διαφορετικού 
μεγέθους του δείγματος, συχνά ερμηνεύονται με  την διαφορετική συμπεριφορά του 
φαινομένου της παρακολούθησης των αγώνων από την τηλεόραση, φαίνεται ότι ο 
συνυπολογισμός, στις εκτιμήσεις, μεταβλητών οι οποίες συνδέονται με την εγγύτητα 
του αγώνα, ελάχιστα αυξάνουν τον βαθμό της ερμηνευτικότητας και δεν είναι 
σημαντικές για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, σε όρους μεριδίου τηλεοπτικής 
κάλυψης. Όλοι οι συντελεστές των παλινδρομήσεων που έχουν να κάνουν με τον 
βαθμό αβεβαιότητας του κάθε αγώνα, έχουν το αναμενόμενο πρόσημο και επομένως 
όσο πλησιέστερα είναι στο αθλητικό περιβάλλον, σημαίνει περισσότερο τηλεοπτικό 
μερίδιο, αλλά η έντασή της είναι πολύ ισχνή. 

Τέλος, επιβεβαιώνουμε ότι παρόλο που το περιβάλλον του ποδοσφαίρου είναι 
σημαντικό για τον προσδιορισμό του ποιοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο για 
το ενδιαφέρον του κοινού προς τα αθλητικά δρώμενα και ειδικά για το ποδόσφαιρο 
στην Ιταλία, δεν είναι και αποφασιστικής σημασίας. Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με την θέση που εκφράζει ο νόμος 9/2008 (Gentiloni-Melandri), κατά 
τον οποίο στο άρθρο 1, επιβεβαιώνει ότι νέοι κανονισμοί πρέπει να υιοθετηθούν για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα στην βάση της επίτευξης της ανταγωνιστικής ισορροπίας, με 
σκοπό να διατηρηθεί το ενδιαφέρον (και μετά η εμπορική αξία) του πρωταθλήματος. 
Από το άρθρο μας, αλλά και από άλλες μελέτες για το ίδιο ζήτημα σε σχέση με τις 
ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα περιβάλλον μιας πιο 
ανταγωνιστικής ισορροπίας υπονοεί περισσότερο ενδιαφέρον, ειδικά για το κοινό της 
τηλεθέασης. Φαίνεται ότι οι διαδικασίες της αφοσίωσης των οπαδών στις ομάδες 
προσδιορίζονται από μια σκληροπυρηνική βάση οπαδών, που συνεπάγεται ότι η 
αδέσμευτη φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν επιβεβαιώνεται στην 
παρούσα έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν η εμπορική αξία της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας δεν είναι αρκετά υψηλή, θα πρέπει να αδιαφορήσουμε για αυτήν την 
μεταβλητή και να εγκαταλείψουμε την ιδέα της αναζήτησης, με κάποιο τρόπο, της 
διατήρησης ή της βελτίωσης αυτής, αλλά είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι η 
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ανταγωνιστική ισορροπία είναι ένα άξιο μνείας αγαθό που θα πρέπει να προστατευθεί, 
αφήνοντας απέξω τις ατομικές προτιμήσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από την σχετική 
κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου που έρχεται στο φως από την Διακήρυξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου του 2008, βασιζόμενη στην Λευκή Βίβλο  του 
Αθλητισμού [COM (2007) 391], και επομένως υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην διεθνή 
βιβλιογραφία. Εάν έχουν έτσι τα πράγματα, ανεξάρτητα από την εμπορική αξία της 
ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να 
χειραγωγηθούν, κατά τον τρόπο που γίνεται για τα υπόλοιπα αγαθά, και ειδικά για 
την επίτευξη της ανταγωνιστικής ισορροπίας, σε όρους τιμής και ποσότητας, που 
προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η ανταγωνιστική 
ισορροπία που επιτυγχάνεται στο επίπεδο της ισορροπίας της αγοράς θα μπορούσε να 
προσεγγίσει μια αρκετά χαμηλή τιμή η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να 
αναζωογονήσει ολόκληρη την δομή του ποδοσφαίρου και με ό,τι αυτό καταπιάνεται. 
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αξ ολόγηση του επιπέδου της φυσικής κατάστασης των νέων, αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος της ποιότητας της φυσικής 
κατάστασης σχετίζεται με πολλές παραμέτρους (DiNubile, 1993; Franks, 
M rrow, & Plowman, 1988; Seefeldt & Vogel, 1989). Το ενδιαφέρον για 

την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η νεολαία σήμερα, έχει 
αυξήθεί λόγω των υψηλών ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας και ιδιαίτερα όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί στις Η.Π.Α. (Ogden, Carroll, Curtin, Lamb, & Flegal, 2010), 
αλλά και διεθνώς (Low, Chin, & Deurenberg-Yap, 2009; Wang & Lobstein, 2006). 

Η ι

o
 

  Η
Τα υψηλά ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας, που έχουν λάβει το χαρακτήρα 

επιδημίας, οδήγησαν τελικά στην ανάγκη αποτίμησης των επιπέδων της φυσικής 
κατάστασης και της φυσικής ευεξίας των νέων. Για το θέμα του ελέγχου των επιπέδων 
της φυσικής κατάστασης στα παιδιά,  έχουν γραφτεί πολλά άρθρα (Malina, 2007; 
Morrow, 2005; Morrow, Zhu, Franks, Meredith, & Spain, 2009). Επιπρόσθετα, υπάρχει 
επίσημο ενδιαφέρον για την αποτίμηση της φυσικής  δραστηριότητας στον γενικό 
πληθυσμό, στις Η.Π.Α. (Grunbaum και συν., 2004) και ανά τον κόσμο (Beets, 
Bornstein, Beighle, Cardinal, & Morgan, 2010). Μέχρι τώρα, το κύριο κίνητρο για την 
αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης εξαρτιόταν από το μερίδιο της συνολικής 
δραστηριότητας που αφιερωνόταν στην φυσική άσκηση. Η αξιολόγηση της φυσικής 
κατάστασης είναι πιο αξιόπιστη και πιο έγκυρη από την αξιολόγηση της φυσικής 
δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της φυσικής 
δραστηριότητας έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 50 χρόνια (Mood, Morrow, & Jackson, 
2007). 

Προσπάθειες προκειμένου να υπάρξουν έλεγχοι για την ποιότητα της φυσικής 
άσκησης διεθνώς αναγνωρισμένοι έχουν ξεκινήσει να γίνονται από το 1969 
(Georgiades & Klissouras, 1989; Larson, 1969) με την Διεθνή Επιτροπή για την 
Τυποποίηση των Ελέγχων της Φυσικής Κατάστασης. Οι περισσότεροι από τους 
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καλύτερα αναπτυγμένους ελέγχους  για την φυσική κατάσταση των παιδιών και των 
νέων ανθρώπων, βασίστηκαν σε ελέγχους της Αμερικάνικης Συμμαχίας για την Υγεία, 
την Γυμναστική και την Αναζωογόνηση των νέων ανθρώπων  (AAHPER, 1958). Τα 
πρώιμα τεστ για τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης στηρίζονταν περισσότερο στην 
φυσική άσκηση και στα αθλήματα που ενδεχομένως συμμετείχε κάποιος (Morrow et 
al., 2009). 

Κατά την διάρκεια, όμως των 50 τελευταίων ετών, έχουν λάβει χώρα δύο μεγάλες 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα των τεστ για την φυσική 
κατάσταση έχουν διεξαχθεί και ερμηνευτεί (Morrow et al., 2009). Αρχικά, η 
διαφοροποίηση ανάμεσα στα τεστ που βασίζονται στις φυσικές επιδόσεις και σε αυτά 
που σχετίζονται με παράγοντες της υγείας (Jackson, 2006), έχουν φέρει σημαντική 
επίδραση στις μεθόδους που γίνονται αυτά τα τεστ. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 
του 1970 και του 1980, το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τα τεστ μετατοπίστηκε από 
αυτά των φυσικών δραστηριοτήτων προς αυτά που σχετίζονται με τον υγιή τρόπο 
διαβίωσης (Texas Governor's Commission on Physical Fitness, 1973, AAHPERD, 1980). 
Τα τεστ της δεύτερης κατηγορίας, κατά κανόνα, αποτελούνται από τρία συστατικά: α) 
αεροβική ικανότητα (aerobic capacity, AC), β) σύνθεση σώματος (body composition, 
BC), γ) μυοσκελετική φυσική κατάσταση (musculoskeletal strength and endurance, 
MSE). Δεύτερον, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων για την φυσική κατάσταση των 
παιδιών και των νέων ανθρώπων, ερμηνεύεται πλέον διαφορετικά, και κυρίως με βάση 
ποιοτικά δεδομένα (standards), παρά με εκτίμηση που στηρίζεται σε κάποιες  
αντιλήψεις (Cureton & Warren, 1990). 

Το τεστ FITNESSGRAM®, αναπτύχθηκε στο Ίδρυμα Κούπερ του Ντάλας, στο 
Τέξας, το οποίο έχει να κάνει με ζητήματα υγείας, και πραγματοποιεί τεστ για το 
επίπεδο της φυσικής κατάστασης των παιδιών και των νέων ανθρώπων (Plowman και 
συν., 2006). Εκτιμάται ότι το τεστ  FITNESSGRAM, που αναφέρεται στην υγεία, και 
που αποτελεί την βάση αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των παιδιών και των 
νέων, χρησιμοποιείται από περισσότερα από 50 εκατομμύρια παιδιά, σε 20 χώρες. Το 
τεστ FITNESSGRAM®, αναπτύσσεται διεθνώς, μεταφραζόμενο σε πολλές γλώσσες. 

Ασχέτως του τύπου του τεστ που χρησιμοποιείται, ο έλεγχος μεγάλης κλίμακας 
κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά όμως εμπεριέχει εν δυνάμει προβλήματα  
(Morrow, & Ede, 2009). Τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης των νέων και της φυσικής 
δραστηριότητας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον από την στιγμή που τα ατομικά 
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στα παιδιά και στους γονείς τους και με αυτόν τον 
τρόπο οι γονείς, το διδακτικό προσωπικό στα σχολεία, αλλά και οι επιστήμονες του 
χώρου της υγείας μπορούν να κάνουν συστάσεις και προτάσεις που να φέρνουν τα 
παιδιά πιο κοντά σε ένα διαφορετικό καθημερινό επίπεδο διαβίωσης, το οποίο οδηγεί 
στην καλύτερη ποιότητα ζωής, σε μειωμένους κινδύνους για την υγεία σε καθημερινό  
επίπεδο, αλλά και σε μια βελτίωση του τρόπου ζωής. Έχοντας λοιπόν γνώση της 
φυσικής κατάσταση των νέων, είναι σημαντική πηγή γνώσης τόσο για τα άτομα, όσο 
και για τους πολιτικούς, που είναι αρμόδιοι για ζητήματα υγείας, για να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Κατά έναν παρόμοιο τρόπο, ο σκοπός της 
παρούσας αποτίμησης είναι να αναφέρει την κατάσταση της υγείας που βρίσκεται  ένα 
μεγάλο δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας  της Νοτίου Αφρικής. 

Είναι συχνά δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας επιστημονική 
μελέτη, λόγω των προβλημάτων που ανακύπτουν με ζητήματα εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα διεξάγει την μελέτη, την προετοιμασία των μαθητών, όπως και την 
συλλογή δεδομένων. Η διεθνής σύγκριση των επιπέδων της φυσικής κατάστασης 
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εξυπηρετεί μικρή σκοπιμότητα, εκτός κι αν ο σκοπός είναι λόγοι επιτήρησης και 
κηδεμονίας, μέσω των τεστ που σχετίζονται με την υγεία και να ακολουθηθούν 
πολιτικές, εκπαιδευτικές διαδικασίες που να εισηγηθούν μέτρα για την βελτίωση της 
κατάστασης της υγείας, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από τις ασθένειες και τα εν 
δυνάμει χρηματικά κόστη στον χώρο της υγείας. 

 

Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες. Οι μετρήσεις ελήφθησαν από τρία δημοτικά σχολεία στην 

Πραιτόρια, στο Γκαουτέγκ, στην Νότια Αφρική. Το σύνολο των μαθητών (Ν=1969, 
Αγόρια=1051, Κορίτσια=918) προέρχονταν από διάφορα κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα, με την πλειοψηφία να είναι λευκά παιδιά (5-15 ετών, Μέσος Όρος τα 9,5 
έτη, με τυπική απόκλιση τα ±2,5 χρόνια). Οι μαθητές συμπλήρωσαν το τεστ 
FITNESSGRAM. Οι κηδεμόνες των παιδιών έδωσαν πληροφορίες, πριν από την 
δοκιμασία, για το ιατρικό ιστορικό αυτών, για ενδεχόμενους κινδύνους. Όλες τις 
μετρήσεις γίνανε από έναν ερευνητή και τους εκπαιδευόμενους βοηθούς. 

Η μέθοδος του τεστ της φυσικής κατάστασης. Το τεστ FITNESSGRAM παρέχει επιλογές 
για τον έλεγχο τριών συστατικών που σχετίζονται με τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης: την 
καρδιοαγγειακή φυσική κατάσταση ή αεροβική ικανότητα, τη σύνθεση του σώματος 
και τη μυοσκελετική δύναμη και αντοχή. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 
μετρήσεις και των τριών συστατικών. Το τεστ PACER χρησιμοποιήθηκε για να 
εξεταστεί η αεροβική δυνατότητα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος και η αξιολόγηση του 
δέρματος, για να εκτιμηθεί το ποσοστό λίπους στο σώμα, ώστε να εκτιμηθεί η σύνθεση 
του σώματος και τέλος εφαρμόστηκε ένα τεστ για την εκτίμηση της τιμής του Δείκτη 
Μάζας Σώματος. Τα πρωτόκολλα των ελέγχων και η συλλογή των δεδομένων 
ακολούθησαν τις οδηγίες του τεστ FITNESSGRAM  (Meredith & Welk, 2005).  

Η περιβολή των μαθητών, κατά την διάρκεια των τεστ αποτελούνταν από 
αθλητική ενδυμασία και αθλητικά παπούτσια. Οι μετρήσεις για το λίπος στο δέρμα, 
έγιναν μέσω των παχυμετρικών διαβητών Harpenden, και ηλεκτρονικές ζυγαριές 
χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση του βάρους. Το επίτευγμα της Ζώνης Υγιούς 
Κατάστασης (Health Fitness Zone), προσδιορίστηκε για κάθε μεμονωμένο τεστ, που 
βασίστηκε στην ηλικία και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανά φύλο. Για την 
σύνθεση του σώματος, αλλά και την Ζώνη Υγιεινής Κατάστασης, ορίστηκε,  
οποιοδήποτε μέτρο σύνθεσης σώματος, εντός της Ζώνης Υγιούς Κατάστασης και υπό 
αυτήν. 

Ανάλυση. Τα αρχικά δεδομένα μετατράπηκαν σε 1 (εντός της Ζώνης Υγιούς 
Κατάστασης) και σε 0 (σε όσα δεν εμπεριέχονται στην Ζώνη Υγιούς Κατάστασης), 
βασιζόμενα στην ηλικία και στα ιδιαίτερα τυπικά  χαρακτηριστικά  του 
FITNESSGRAM. Οι τιμές και τα ποσοστά που προέκυψαν συγκρίθηκαν με τα αρχικά 
δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι διαφορές στην ηλικία, στο φύλο, αλλά και στην 
αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. 

 
Αποτελέσματα  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του δείγματος. Ο Πίνακας 2 περιέχει 
τα αποτελέσματα από την επικράτηση της επίτευξης του FITNESSGRAM HFZ για κάθε 
μεμονωμένο τεστ, κατά φύλο και ηλικία. Για την ηλικία, οι τιμές που παίρνει η Ζώνη 
Υγιούς Διαβίωσης ποικίλουν αλλά κατά κανόνα, μειώνονται για όλα τα μεμονωμένα 
τεστ, εκτός από την ανοδική καμπύλη που αφορά τα κορίτσια. Τα αγόρια, γενικά, 
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είχαν υψηλότερες επιδόσεις στην αεροβική άσκηση, λιγότερα επίπεδα λίπους και 
μεγαλύτερη μυοσκελετική δύναμη σε σχέση με τα κορίτσια. Παρόλα αυτά, από την 
στιγμή που τα κριτήρια της Ζώνης Υγιούς Κατάστασης ποικίλουν κατά φύλο και κατά 
ηλικία, αυτό δεν φαίνεται να εφαρμόζεται στα αγόρια, που πάντοτε πετυχαίνουν στην 
Ζώνη Υγιούς Κατάστασης κάτι που δεν γινότανε τόσο συχνά από τα κορίτσια.  

 
Πίνακας 1.  
Περιγραφικά χαρακτηριστικά ανά φύλο 
 Αγόρια  (n=1051) Κορίτσια (n=918) Σύνολο(N=1969) 
Ηλικία  9,4 (±2,5) 9,7 (±2,5) 9,5 (±2,5) 
Βάρος (kg) 34,9 (±12,0) 36,3 (±13,1) 35,5 (±12,6) 
Ύψος  (cm) 137,2 (±15,2) 138,6 (±16,4) 137,9 (±15,8) 
ΔΜΣ 18,0 (±3,1) 18,3 (±3,3) 18,1 (±3,1) 
Ποσοστό Λίπους 19,5 (±7,3) 23,5 (±6,5) 21,4 (±7,2) 
    
ΣΕ PACERa HFZ b 
(%) 

29% 50% 39% 

ΣΕ ΔΜΣ HFZ (%) 86% 93% 89% 
ΣΕ % λίπους HFZ 
(%) 

82% 88% 85% 

Σε ανοδικές 
καμπύλες HFZ (%) 

51% 49% 50% 

aΜόνο για παιδιά ηλικίας  10-13 συμπλήρωσαν το τεστ PACER (Σ = 1071; Α= 539; Γ =532). bHFZ 
(Ζώνη Υγιούς Κατάστασης)  
 
Πίνακας 2.  
Ποσοστό των Μαθητών που Πέρασαν την Ζώνη Υγιούς Κατάστασης με τη 
Δοκιμασία FITNESSGRAM, κατά Ηλικία, Φύλο και Είδος Δοκιμασίας 
Ηλικία PACER ΔΜΣ % Λίπους “Κοιλιακοί” 
 A K A K A K A K 
5   95,6 100 95,6 100 35,6 33,3 
6   95,9 97,6 95,3 100 46,6 54,0 
7   89,1 96,5 90,9 96,5 72,7 72,1 
8   94,1 95,9 90,6 93,2 77,6 70,3 
9   85,5 64,9 79,8 87,2 57,3 47,4 
10 36,4 90,7 87,6 92,4 83,7 84,7 57,4 48,3 
11 25,7 32,2 72,1 92,6 65,7 83,9 37,1 46,3 
12 31,3 49,2 79,1 88,3 69,4 80,0 37,3 30,8 
13 22,1 31,1 83,8 96,2 77,9 84,1 31,6 40,7 
Α: Αγόρια Κ: Κορίτσια 
 

 
Συζήτηση 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα για την σύνθεση του σώματος, δείχνουν ότι 
πάνω από το 80% των μαθητών καταφέρνουν να πετύχουν στην Ζώνη Υγιούς 
Διαβίωσης, αλλά κάτω από το 50% αυτών για την αεροβική ικανότητα και 
μυοσκελετική δύναμη και αντοχή. Η πολυποίκιλη αλληλεπίδραση για την σύνθεση του 
σώματος και την μυοσκελετική δύναμη και αντοχή, ήταν σημαντική, σε μεγάλη 
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κλίμακα εξ αιτίας του μεγάλου μεγέθους του δείγματος, το ποσό της διακύμανσης που 
προέκυψε ήταν μικρό. 

Υπάρχουν λίγες στον αριθμό αναφορές για την υγεία και την φυσική κατάσταση, 
με αποτέλεσμα να γίνονται δύσκολα συγκρίσεις  για ζητήματα που σχετίζονται με την 
υγεία και την φυσική κατάσταση σε σχέση άλλες χώρες (Chan et al., 2003; Mak et al., 
2010), (Malina & Katzmarzyk, 2006). Η ευρέως και σε μεγάλη κλίμακα 
πραγματοποίηση μελετών για τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης, έχει 
πραγματοπιηθεί στις Η.Π.Α. στην Καλιφόρνια (Ν>1 εκατομμύριο), Τέξας (N>2,6 
εκατομμύρια; [Welk, Meredith, Ihmels, & Seeger, υπό δημοσίευση]) και στην Georgia 
(N=5248; [Powell et al., 2009] στην πολιτεία της Νέας Υόρκης (N>600,000). Τα 
αποτελέσματα των πολιτειών συχνά καταγράφονται σε όρους επίτευξης του κάθε τεστ 
FITNESSGRAM για την Ζώνη Υγιούς Κατάστασης, για όλα τα μεμονωμένα στοιχεία 
(γενικά 5 ή 6 στοιχεία). Η ερμηνεία του να πετύχεις όλους τους δείκτες της Ζώνης 
Υγιούς Κατάστασης να βυθίζονται πραγματικά δεν έρχεται σε συμφωνία με την 
φιλοσοφία του τεστ FITNESSGRAM. Αντιθέτως, τα ατομικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν 
την φυσική κατάσταση του ατόμου, εντός των πλαισίων της γενικότερης έννοιας της 
ατομικής κατάστασης της υγείας που το κάθε άτομο έχει. 

Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι οι μαθητές συχνά καταφέρνουν να πετύχουν καλές 
επιδόσεις στην σύνθεση του σώματος και στην Ζώνη Υγιούς Διαβίωσης. Είναι 
ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση των τεστ της φυσικής κατάστασης για ζητήματα 
υπέρβαρων ατόμων και παχύσαρκων, ότι ακόμη πολλά από τα παιδιά από την χώρα 
της Νοτίου Αφρικής είναι εντός των ορίων του να είναι κάποιος υπέρβαρος. Τα 
περισσότερα παιδιά από τις ΗΠΑ είναι υγιή σύμφωνα με το κριτήριο της σύνθεσης του 
σώματος, αλλά αυξήσεις στο να είναι κάποιος υπέρβαρος και παχύσαρκος (Ogden και 
συν., 2010), παρουσιάστηκαν σε μεγάλη κλίμακα στο Τέξας, σε μελέτη για πάνω από 2.6 
εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας (Morrow, Martin, Welk, Zhu, & Meredith, υπό 
δημοσίευση). 

Το πιο σημαντικό από όλα, οι συγκρίσεις ανάμεσα στις χώρες, στις πόλεις και στις 
πολιτείες, δεν είναι οι πιο σημαντικές λειτουργίες για τον έλεγχο της φυσικής 
κατάστασης. Ενώ οι συγκρίσεις έχουν ενδιαφέρον τόσο για την εποπτεία του σώματος 
όσο και για την εν δυνάμει πολιτική ανάπτυξης, το πιο σημαντικό στοιχείο που 
κρύβεται πίσω από τα τεστ ελέγχου της φυσικής κατάστασης του καθενός, είναι να 
καταγραφούν οι ατομικές επιδόσεις και να μοιραστούν και να συζητηθούν με τα 
παιδιά που συμμετείχαν, με τους γονείς και με τους αρμοδίους του χώρου της υγείας. 
Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να μοιραστούν στους συμμετέχοντες με σκοπό να 
βελτιωθούν η να διατηρηθούν τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας στον κόσμο. 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των μελετών από την χώρα της Νοτίου Αφρικής, 
από μια μεγάλη κλίμακα  παιδιών από διαφορετικές ηλικίες, και από τα δύο φύλα, 
πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να επιτύχουν στην Ζώνη Υγιούς Διαβίωσης, για το AC 
και το ΜSE. Οι ατομικές και οι εκπαιδευτικές αποφάσεις, όπως και προγράμματα στο 
σχολείο μπορούν να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές που οδηγούν στην καλύτερη 
φυσική κατάσταση του ατόμου, και αμέσως ή εμμέσως, να επηρεάσουν την υγεία, την 
ποιότητα ζωής, να ενδυναμώσουν τον οργανισμό έναντι των ασθενειών, αλλά και να 
μειωθεί το συνολικό κόστος για την υγεία. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει 
προταθεί ως μια εναλλακτική λύση προκειμένου τα παιδιά να μυηθούν στην 
καθημερινή φυσική άσκηση και εν γένει σε ένα πιο φυσικό τρόπο διαβίωσης (Payne & 
Morrow, 2009). Προγράμματα, όπως είναι το τεστ SPARK (McKenzie, Sallis, Kolody, & 
Faucette, 1997, Sallis  et al., 1997 & 1999) και το τεστ CATCH (Heath & Coleman, 2002, 
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2003, Luepker et al., 1996; Nader et al., 1999) είναι ερευνητικού τύπου, τα οποία 
επιδιώκουν να τονώσουν το ενδιαφέρον των ατόμων για τον φυσικό τρόπο διαβίωσης. 

 
Συμπέρασμα 

Τα αποτελέσματα των μελετών για το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των 
παιδιών της Νοτίου Αφρικής, δείχνουν αποτελέσματα τα οποία είναι ίδια με άλλες 
χώρες και σε μεγαλύτερες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικές κοινωνίες. Η 
μεγάλη πλειοψηφία αυτών των παιδιών της Νοτίου Αφρικής, κατάφεραν να περάσουν 
με επιτυχία το τεστ της Ζώνης Υγιούς Κατάστασης FITNESSGRAM’s για την σύνθεση 
του σώματος. Λιγότερο δυνατά αποτελέσματα πέτυχαν τα παιδιά στον τομέα της 
αεροβικής άσκησης και στην μυοσκελετική αντοχή.  

Οι επιδόσεις αυτές που σχετίζονται με τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης, όπως και η 
δημοσίευσή τους, μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα στον ατομικό τρόπο ζωής 
και στην φυσική άσκηση του καθενός, με την δυνατότητα να επηρεάσει θετικά πολλά 
παιδιά. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε ευρείας κλίμακας επιπτώσεις για ζητήματα 
κινδύνου στον χώρο της υγείας και εν συνεχεία σε υψηλά κόστη για την υγεία. Τέλος, η 
ανάπτυξη μιας έγκυρης μεθόδου για την ανάπτυξη του τρόπου φυσικής διαβίωσης 
(π.χ. ατομική αναφορά, αισθητήρες κίνησης, ηλεκτρονικές συσκευές) θα βοηθούσαν να 
παραχθούν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο του καθημερινού υγιεινού τρόπου 
διαβίωσης. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  
 
 
 
 

Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύγκλιση στην Απόδοση των 
Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου  
 

 
 
 
 
 
 

 
κλάδος των οικονομικών της ανάπτυξης έχει από τη δεκαετία του 1960 
αναπτύξει την προσέγγιση ότι οι υποανάπτυκτες χώρες μπορούν να 
επωφεληθούν από την τεχνολογία των αναπτυγμένων χωρών. Με άλλα 
λόγια δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν ξανά τον τροχό. Εκείνο που 
χρειάζεται είναι η ανάπτυξη της ικανότητας αποδοτικής και 

αποτελεσματικής εφαρμογής της εισαγόμενης τεχνολογίας. Στα οικονομικά της ανάπτυξης 
αυτό ονομάστηκε ως το πλεονέκτημα της υστέρησης (The Advantage of Backwardness). Η 
κεντρική ιδέα είναι ότι οι χώρες που υστερούν στην οικονομική τους ανάπτυξη μπορούν να 
εισάγουν την τεχνολογία των αναπτυγμένων χωρών και με αυτό τον τρόπο να καταφέρουν 
να πλησιάσουν τα επίπεδα ανάπτυξης των πλούσιων χωρών.  

ΟΟ 
Σε ένα πρόσφατο άρθρο ο ερευνητής από την Ιαπωνία Γιαμαμούρα (βλέπε Eiji 

Yamamura “Technology Transfer and Convergence of Performance: An Economic Study 
of FIFA Football Ranking”, Applied Economics Letters, Vol. 16, Νο 3, 2009, pp. 261-266) 
εξέτασε τις διαφορές στις ποδοσφαιρικές επιδόσεις των εθνών, όπως αυτές μετρώνται και 
καταγράφονται από την ΦΙΦΑ. Ο συγγραφέας τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μία κινητικότητα των ποδοσφαιριστών προς τις αναπτυγμένες χώρες και 
αυτό θα έχει ως συνέπεια την σύγκλιση της αποδοτικότητας των εθνικών ποδοσφαιρικών 
ομάδων. Το αποτέλεσμα είναι μία βελτίωση της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των 
ομάδων. Εξετάζει αυτή την ερευνητική υπόθεση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ΦΙΦΑ 
την περίοδο 1993-1998. Εξετάζοντας την ετήσια εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης 
(coefficient of variation), ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανταγωνιστική 
ισορροπία βελτιώνεται. Με άλλα λόγια, το χάσμα μεταξύ των εθνικών ομάδων 
ποδοσφαίρου μικραίνει. Επίσης, εξετάζοντας την κατανομή του 1993 σε σχέση με αυτή του 
1998 της βαθμολογίας της ΦΙΦΑ, ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η τυπική απόκλιση 
μειώθηκε. 

Η περιγραφική ανάλυση των στοιχείων της βαθμολογίας της ΦΙΦΑ αποτελεί τη βάση 
για την ανάπτυξη ενός απλού οικονομετρικού υποδείγματος μεικτών στοιχείων (panel 
data) για όλες τις χώρες της ΦΙΦΑ, για τα έτη από το 1993 μέχρι το 1998. Το απλό 
οικονομετρικό υπόδειγμα έχει ως εξαρτώμενη μεταβλητή τη βαθμολογία της ΦΙΦΑ και 
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επεξηγηματικές μεταβλητές το ΑΕΠ της κάθε χώρας, τον πληθυσμό της και άλλες 
μεταβλητές, όπως τα έτη που η χώρα αποτελεί μέλος της ΦΙΦΑ, το συνολικό αριθμό 
εμφανίσεων στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλλου και το μέσο βαθμολογίας των πιο 
προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών της Ευρώπης (Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας και 
Ισπανίας).  Η τελευταία μεταβλητή μετρά, κατά προσέγγιση, το υψηλότερο επίπεδο 
τεχνολογικής ανάπτυξης από το οποίο οι ποδοσφαιριστές των λιγότερο αναπτυγμένων 
χωρών μπορούν να επωφεληθούν και να μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία στις εθνικές 
τους ομάδες. 

Η οικονομετρική εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται χρησιμοποιώντας την 
λογαριθμική εξειδίκευση του υποδείγματος για το σύνολο του δείγματος και για τις 
υποκατηγορίες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Η λογαριθμική εξειδίκευση 
διευκολύνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διότι αποτελούν εκτιμήσεις ελαστικοτήτων 
της ερμηνευτικής μεταβλητής σε σχέση με την εξαρτώμενη μεταβλητή. Για παράδειγμα, ο 
συντελεστής της μεταβλητής που μετρά την τεχνολογική ανωτερότητα εκτιμάται στο 1,5 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικός κάτι που δεν 
ισχύει για τις αναπτυγμένες χώρες. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα η μεταφορά 
τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο είναι ωφέλιμη για τις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες. 

Δύο μεταβλητές έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
και ο πληθυσμός. Ο λογάριθμος του ΑΕΠ έχει το αναμενόμενο θετικό πρόσημο και είναι 
στατιστικά σημαντική μεταβλητή σε επίπεδο 1%. Η εκτίμηση της ελαστικότητας του ΑΕΠ 
είναι μικρότερη της μονάδος που σημαίνει η αύξησή του δεν οδηγεί και σε ανάλογη 
αύξηση της επίδοσης της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. 

Ο πληθυσμός έχει διαφορετικό αποτέλεσμα για την ομάδα των αναπτυγμένων χωρών 
από ό,τι έχει για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Στην περίπτωση των αναπτυγμένων 
χωρών το πρόσημο της μεταβλητής του πληθυσμού είναι θετικό. Αυτό σημαίνει ότι στις 
αναπτυγμένες χώρες το μέγεθος του πληθυσμού αξιοποιείται για την ανάπτυξη 
ποδοσφαιρικών ταλέντων. Αυτό δεν συμβαίνει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπου 
το πρόσημο της μεταβλητής πληθυσμού είναι αρνητικό, αλλά δεν είναι στατιστικά 
σημαντικό. Η ερμηνεία που δίνει ο συγγραφέας είναι ότι αυτό οφείλεται στην εξαγωγή 
των ποδοσφαιρικών ταλέντων στις αναπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Ο συγγραφέας 
δεν αναφέρει εκτίμηση της επίδρασης του κατά κεφαλή εισοδήματος μια και οι μεταβλητές 
ΑΕΠ και πληθυσμός συσχετίζονται. Μεγάλος πληθυσμός συνεπάγεται και μεγάλο ΑΕΠ. 

Οι άλλες μεταβλητές έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα.  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
ερμηνείες που δίνονται από τον συγγραφέα. Πρώτον, χρησιμοποιεί μία μεταβλητή που 
μετρά την απόδοση των ομάδων σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Βρίσκει ότι για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι γειτονικές χώρες βοηθούν στην ενσωμάτωση της 
τεχνογνωσίας, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τις αναπτυγμένες χώρες.  Τα χρόνια 
συμμετοχής μιας χώρας στην ΦΙΦΑ έχει το αναμενόμενο θετικό πρόσημο και είναι 
στατιστικά σημαντική η μεταβλητή σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Αντίθετα, η μεταβλητή 
των συνολικών χρόνων συμμετοχής στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου 
έχει αρνητικό πρόσημο.  

Το συμπέρασμα που καταλήγει ο συγγραφέας του επιστημονικού άρθρου είναι ότι η 
υπόθεση της ποδοσφαιρικής σύγκλισης φαίνεται να μην μπορεί να διαψευστεί από τα 
στοιχεία της ΦΙΦΑ. Χρήσιμη είναι και η απόφαση ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην 
οικονομετρική εκτίμηση μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. 
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Επιστημονικό Βιβλίο Βιβλίο 
 
 
 
 

Ποδοσφαιρική Επιχειρηματικότητα: Δομή & Οργάνωση του 
Ελληνικού Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 
 
 
 
 
 
 
 

 
εδομένου ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά το πιο δημοφιλές άθλημα στην 
Ελλάδα, αλλά είναι και ένα άθλημα με αξιοσημείωτες οικονομικές διαστάσεις, 
η ανάγκη για ένα εγχειρίδιο που να πραγματεύεται την οργανωτική δομή του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, τις οικονομικές και εμπορικές του δραστηριότητες, 
αλλά και τον ευρύτερο ρόλο του στην ελληνική κοινωνία ήταν εμφανής. 

Μέσω του β βλίου, «Ποδοσφαιρική Επιχειρηματικότητα. Δομή & Οργάνωση του Ελληνικού 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου» (2010, εκδ. ‘Ι. ΣΙΔΕΡΗ’), ο λέκτορας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος και ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Κόβεντρι 
της Αγγλίας κ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος καλύπτουν το εμφανές αυτό κενό στην ελληνική 
αθλητική βιβλιογραφία. Ο τόμος αυτός επικεντρώνεται αποκλειστικά στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο και ειδικότερα στην επιχειρηματική και οργανωτική του πλευρά. Το 
περιεχόμενό του δομείται σε τέσσερα μέρη εξαιρουμένου 
του εισαγωγικού τμήματος. Το τελευταίο αποτελείται 
από το «Πρόλογο» του Sean Hamil (λέκτορα του 
Birkbeck College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου), 
και το «Εισαγωγικό Σημείωμα» του Χρήστου 
Σωτηρακόπουλου, ακολουθούμενο από μια πρόταση 
ενός ορισμού για την ποδοσφαιρική επιχειρημα-
τικότητα. Ο προτεινόμενος αυτός ορισμός, και ιδιαίτερα 
η τεκμηρίωση του, αποσκοπεί στον προσδιορισμό του 
πλαισίου εκείνου στο οποίο θα πρέπει να κινούνται οι 
σύγχρονες ποδοσφαιρικές εταιρείες.  

ι

Δ  Δ

Το Πρώτο Μέρος, ‘Οργάνωση, Δομή και Ιστορικά 
Στοιχεία Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου’, αποτελείται 
από τέσσερα κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια 
σύντομη ιστορικό-κοινωνική αναδρομή του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Το Κεφάλαιο 2 αφιερώνεται στο 
αποκαλούμενο ‘εξωτερικό περιβάλλον’ το οποίο έχει επηρεάσει, και φυσικά συνεχίζει να το 
κάνει, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της χώρας. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
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υπόθεση Μπόσμαν και οι υπερκείμενες αρχές (FIFA, UEFA) εξετάζονται περιεκτικά σε μια 
προσπάθεια να εξηγηθεί ότι η μεταβολή που υφίσταται το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γενικότερες αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
περιβάλλον της Ευρώπης. Το Κεφάλαιο 3 αφιερώνεται στο αποκαλούμενο εσωτερικό 
περιβάλλον όπου παρουσιάζονται, εν συντομία, οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, προτού γίνουν πιο διεξοδικές αναφορές στη δομή και στους στόχους των 
οργανωτικών φορέων του ελληνικού ποδοσφαίρου (ΕΠΟ, Super League). Το Πρώτο Μέρος 
ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 4 στο οποίο παρουσιάζεται η οργανωτική δομή των δεκαέξι 
ποδοσφαιρικών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ‘ΟΠΑΠ Super League 2009-
2010’. 

Το Δεύτερο Μέρος, υπό τον τίτλο “Ποδοσφαιρική Επιχειρηματικότητα” αποτελείται 
από πέντε κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά συναποτελούν την αναλυτική καταγραφή και 
παρουσίαση των πηγών εσόδων για τις ποδοσφαιρικές εταιρείες (τηλεόραση, εισιτήρια, 
γηπεδικές εγκαταστάσεις, χορηγίες και την αδειοδότηση χρήσης εμβλημάτων), αλλά και την 
κύρια πηγή εξόδων (μεταγραφές). Η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται κατά ιδιαίτερα 
αναλυτικό τρόπο με τη χρήση σχολιασμένων γραφημάτων συνεπικουρούμενη από τα 
αντίστοιχα θεωρητικά υπόβαθρα.  

Τα τρία κεφάλαια του Τρίτου Μέρους “Χρηματοοικονομική Κατάσταση 
Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών” επικεντρώνεται στις οικονομικές επιδόσεις των 
ελληνικών ομάδων κατά την τελευταία πενταετία. Το Κεφάλαιο 10 παρουσιάζει και αναλύει 
τις επιδόσεις όλων των ποδοσφαιρικών εταιρειών που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα της 
Super League 2008-09 και 2009-2010. Το Κεφάλαιο 11 παρουσιάζει την έκθεση της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορά στις αγωνιστικές περιόδους 2003-04, 2004-05 και 
2005-06, και που, κατά κάποιο τρόπο, αντιφάσκει με το προηγούμενο κεφάλαιο. Το 
Κεφάλαιο 12 αφιερώνεται σε γενικά λογιστικά θέματα που σχετίζονται με το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερο τμήμα του συγκεκριμένου κεφαλαίου αποτελεί η περίπτωση μελέτης 
«ΑΕΚ ΠΑΕ & Άρθρο 44». 

Τέλος, το Τέταρτο Μέρος ‘Ειδικά Θέματα για το Μέλλον του Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα’ αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 13 
πραγματεύεται τον κοινωνικό ρόλο των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών μέσω του 
ευρύ και αμφιλεγόμενου όρου «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (ΕΚΕ). Το Κεφάλαιο 14 
επιδιώκει να παρουσιάσει τις βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας, κάνοντας αναφορές στο 
αθλητικό μάνατζμεντ αντλώντας παράλληλα παραδείγματα από το διεθνή αλλά και 
ελληνικό χώρο του ποδοσφαίρου. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι οι φοιτητές, 
ερευνητές και οι επαγγελματίες που πραγματεύονται στο χώρο του ποδοσφαιρικού 
επιχειρείν να μυηθούν στο τρόπο σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής μελέτης. 
Το εγχειρίδιο ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 15 το οποίο είναι αφιερωμένο στον ΟΠΑΠ. Το 
εγχειρίδιο συμπληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας, ενώ στο συνοδευτικό 
παράρτημα παρατίθενται οι ισολογισμοί των ΠΑΕ της τελευταίας τετραετίας οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του μεγαλύτερου τμήματος του Τρίτου Μέρους. 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σκηνικό της χώρας. Άλλωστε οι αλλαγές σε 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και συστήματα πρέπει να εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
ιστορία, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και τις διεργασίες που χαρακτηρίζουν τις αλλαγές αυτές. 
Στη προσπάθεια, λοιπόν, να παρουσιαστεί ένα βιβλίο που αφορά στην οργάνωση και δομή 
του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, οι παραπάνω «έννοιες» έπαιξαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη γενικότερη προσέγγιση των συγγραφέων. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(ΠΕΦΑ) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

(ΠΣΑΟΣ) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να παραστείτε την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 στο 
Ξενοδοχείο St. George Lycabettus (Κλεομένους 2, Κολωνάκι) στις 17:30 στην 
παρουσίαση της μελέτης: 
 
Ποια Ήταν η Καλύτερη Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Όλων των Εποχών και 

ποιος ο Καλύτερος Προπονητής της; 
 
Η μελέτη εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού του Αθηναϊκού 
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας για λογαριασμό της ΠΕΦΑ και του ΠΣΑΟΣ. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
17:30–18:00 Εγγραφές 
18:00-18:30 Χαιρετισμοί 

• Μάριος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΦΑ 
• Ευάγγελος Κρητικός, Πρόεδρος ΠΣΑΟΣ 

18:30–18:50 κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Αντιπρόεδρος, ΠΣΑΟΣ & Επισκέπτης 
Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Στραθκλάϊντ 
(University of Strathclyde, U.K.). Παρουσίαση της Μελέτης. 

18:50-19:00 κ. Κώστας Πολυχρονίου, π. Προπονητής και π. Παίκτης της Εθνικής 
Ελλάδος Ποδοσφαίρου 

19:00-19:10  κ. Τάκης Οικονομόπουλος, π. Παίκτης της Εθνικής Ελλάδος 
Ποδοσφαίρου 

19:10-19:20 κ. Αριστείδης Καμάρας, δικηγόρος,  π. Παίκτης της Εθνικής Ελλάδος 
Ποδοσφαίρου 

19:20-20:00 Τοποθετήσεις από το κοινό 
20:00-21:00 Ελαφρύ Δείπνο 
 
Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Διακογιάννης 
 
 
Μάριος Βασιλόπουλος 
Πρόεδρος ΠΕΦΑ 
 

Ευάγγελος Κρητικός 
Πρόεδρος ΠΣΑΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στην κα Σύλια Σακκά στο 210 3634210. 
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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 & 
Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Ευάγγελος Κρητικός  
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  
Ταμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Παντελής Στεφανίδης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Βασίλης Κάκκος 
 
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  
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