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Από τον 
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 

 

 

 

 
   
 το παρόν τεύχος αναλύεται μία πληθώρα διαφορετικών τομέων                                                               
ενδιαφέροντος των οικονομικών του αθλητισμού, παραθέτοντας μια 
ποικιλία αθλημάτων. Επίκαιρο όπως και ο τίτλος του, το άρθρο που 
αναφέρεται στην αθλητική επικαιρότητα που αφορά τα στοιχήματα και 
τα οικονομικά εγκλήματα. Σα επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται 

στο παρόν τεύχος, επιλέχθηκαν από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν στα δύο ετήσια 
διεθνή συνέδρια που οργανώσει ο ΠΑΟ.  

Σο πρώτο επιστημονικό άρθρο αποτελεί μία μελέτη σύγκρισης του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος υλλόγων (UEFA Champions League) με την Πρώτη Κατηγορία της 
Ισπανίας (Primera Division)  όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων 
τους και το κατά πόσον η μέθοδος διεξαγωγής μιας διοργάνωσης επηρεάζει την 
αποδοτικότητα των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτήν. 

το δεύτερο επιστημονικό άρθρο παρουσιάζεται μία πρωτότυπη μελέτη που 
αφορά τα οικονομικά της πυγμαχίας, ενός αθλήματος, πάνω στις οικονομικές πτυχές 
του οποίου, ελάχιστη έρευνα έχει εκπονηθεί. Σο άρθρο αυτό αναφέρεται στην 
αποδοτικότητα και τη συσχέτιση αυτής με την προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
πυγμάχοι οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα τουρνουά.  

Σο τρίτο επιστημονικό άρθρο περιγράφει ένα μείζον θέμα το οποίο έχει 
παρουσιαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν από το περιοδικό αυτό: τη συμμετοχή στον 
αθλητισμό. τη συγκεκριμένη περίπτωση συσχετίζεται η συμμετοχή με τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, λαμβάνοντας ως παράδειγμα τις ΗΠΑ. Η μελέτη χωρίζει 
τους συμμετέχοντες ανάλογα με το καθεστώς εργασίας τους και καταλήγει σε πολύ 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα που απαντούν στο ερώτημα του αν οι χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις είναι ικανές να επηρεάσουν τον πληθυσμό όσον αφορά στη συχνότητα και την 
ένταση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων. 

Η στήλη της αθλητικής επιστημονικής σκέψης ασχολείται με την πίστη και 
αφοσίωση των οπαδών στον αθλητισμό, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των 
ποδοσφαιρικών ομάδων της γενέτειρας του αθλήματος Αγγλίας, αλλά και της Ιταλίας 
και τη συσχέτιση της συμπεριφοράς των οπαδών ομάδων που ανήκουν στην ίδια πόλη, 
συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα τους ενώνουν και τους χωρίζουν. 

Σέλος, το επιστημονικό βιβλίο που παρουσιάζεται είναι το «Κυκλώνοντας τις 
Βάσεις» του γνωστού οικονομολόγου του αθλητισμού Αντρέα Ζίμπαλιστ. Με τον 
παραπάνω όρο που παραπέμπει στο μπέιζμπολ, ο συγγραφέας αναφέρεται σε μία 
σειρά επίκαιρων οικονομικών θεμάτων με επίκεντρο τον αθλητισμό, κάνοντας  μια 

  

ΣΣ  
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εκτενή και συνάμα απλή για τον αναγνώστη ανάλυση των τελευταίων θεμάτων που 
έχουν προκύψει και έχουν ως θέμα τα οικονομικά του παγκοσμίου αθλητισμού. 

Σέλος, στις ανακοινώσεις παρουσιάζεται το πρόγραμμα του 11ου Ετήσιου Διεθνούς 
Επιστημονικού υνεδρίου του ΠΑΟ με θέμα τα Οικονομικά, το Μάνατζμεντ και το 
Μάρκετινγκ του Αθλητισμού με πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, τριάντα τον αριθμό 
από συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από 15 διαφορετικές χώρες.  

 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  

  

  

 
 
τοιχήματα και Οικονομικά Εγκλήματα 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
το προηγούμενο τεύχος, σε αυτή εδώ τη στήλη, αναφερθήκαμε στην 
μάστιγα της βίας που έχει διαβρώσει και το ποδόσφαιρο ως μία από τις 
πολλές αποφύσεις του φαινομένου. το συμπέρασμα μας είχαμε 
αναφερθεί ότι η βία στο ποδόσφαιρο «βολεύει» εκείνους τους Προέδρους 
που είναι ανεπαρκείς στην προσφορά καλού θεάματος και εκείνους που 

στήνουν αγώνες. Σρεις μήνες μετά από αυτά που γράφαμε αποκαλύφθηκε με τον πιο 
τραγικό τρόπο αυτό που όλοι πίστευαν: μερικοί στήνουν τα παιγνίδια για να 
μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο.  

Σο περιοδικό μας δεν μπορεί να ασχοληθεί με το δικαστικό μέρος της υπόθεσης. 
Μπορεί, όμως, να δώσει την οικονομική διάσταση της υπόθεσης που θα βοηθήσει στην 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός ελληνικού ποδοσφαίρου 
απαλλαγμένου από όλα αυτά τα φαινόμενα.  Από οικονομικής άποψης δεν έχει και 
τόσο μεγάλη σημασία ποιοι εμπλέκονται και ποιοι δεν έχουν καμία συμμετοχή. Και 
κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί από τους εμπλεκομένους θεωρούνται 
με τη λαϊκή γλώσσα «μάγκες». Μάγκας, όμως, δεν είναι εκείνος που κλέβει και απειλεί 
σε ένα περιβάλλον όπου η πιθανότητα τιμωρίας είναι σχεδόν μηδενική. Δεν υπάρχει 
κανένα ρίσκο σε αυτό το οικονομικό έγκλημα. Μάγκας είναι εκείνος που τα 
καταφέρνει χωρίς να εγκληματεί.  Σο ωραίο στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
είναι να τα καταφέρεις, είτε ως Πρόεδρος είτε ως Ομάδα, χωρίς να χρειαστείς να 
καταφύγεις σε παράνομες δραστηριότητες. Σότε έχει αξία η επιτυχία σου. Διαφορετικά 
δεν ασχολείσαι με το άθλημα. Άρα όσοι συμμετέχουν, ακόμη και αν δεν είναι οι 
φυσικοί αυτουργοί, είναι με κάποια έννοια οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των 
οικονομικών εγκλημάτων. Μπορεί να είναι και οι αφελείς της υπόθεσης, τουλάχιστον 
όσοι παραμένουν για πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, από όπου 
και αν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Σα στοίχημα στο ποδόσφαιρο είναι ακόμη ένα μέσο για την άντληση πόρων. ε μια 
ιδανική κοινωνία, τα έσοδα από τα στοιχήματα, αν δεν είχαν καταργηθεί, θα έπρεπε 


ΣΣ  
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να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Αυτός είναι ή θα έπρεπε να 
είναι και ο ρόλος του ΟΠΑΠ. Από την στιγμή, όμως, που υπάρχουν θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η διαφάνειά τους. Αυτό δεν επιτυγχάνεται εύκολα σε μία 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και δικτυωμένη με τον τρόπο που είναι μέσω του 
διαδικτύου. Ο έλεγχος πλέον έχει ξεφύγει από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
χρειάζεται μία παγκόσμια ή ηπειρωτική αρχή όπως είναι η UEFA. Πολύ αμφιβάλουμε 
ότι οι ελληνικές αρχές θα προχωρούσαν έστω και στην απαγγελία κατηγοριών αν δεν 
υπήρχε η παρέμβαση της UEFA σε συνδυασμό με ένα γενικότερο κλίμα που επικρατεί 
στην ελληνική κοινωνία για γενικότερο ξεκαθάρισμα ότι σάπιου επικρατεί στην 
ελληνική κοινωνία.  

Σο παράνομο στοίχημα είναι οικονομικό έγκλημα και γίνεται καθαρά για 
προσωπικό πλουτισμό. Η παρανομία αυτή είναι εφικτή μόνο επειδή επιτρέπεται η 
ανεξέλεγκτη συμμετοχή ατόμων στη διοίκηση των ΠΑΕ που δυνητικά αποσκοπούν 
στην μεγιστοποίηση κερδών από αυτή την δραστηριότητα, νόμιμων και παράνομων.  
Και επειδή μια απλή οικονομική ανάλυση οποιασδήποτε ΠΑΕ θα αποδείξει ότι ένας 
σοβαρός επενδυτής ποτέ δεν θα επένδυε σε μία τέτοια επιχείρηση, αν προσδοκούσε 
κάποια ελάχιστη απόδοση του επενδυόμενου κεφαλαίου του.  Αν, όμως, στην απόδοση 
συμπεριλάμβανε και το έσοδα από παράνομα στοιχήματα και στήσιμο αγώνων τότε η 
επένδυση θα είχε μεγάλη απόδοση, με δεδομένη την μικρή ως ανύπαρκτη πιθανότητα 
τιμωρίας του, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της Ελλάδας. 

Τπάρχει λύση; Υυσικά υπάρχει λύση και έχει να κάνει με τον έλεγχο των 
οικονομικών των ΠΑΕ. Ένας σοβαρός έλεγχος από οικονομολόγους μπορεί να 
αναδείξει ποιες ΠΑΕ και ποιοι Πρόεδροι υπάρχουν για να μεγιστοποιούν τα έσοδα 
από παράνομα στοιχήματα και από στήσιμο αγώνων. Σο τελευταίο δεν συνδέεται 
πάντοτε με το στοίχημα, αλλά μπορεί να αφορά και περιπτώσεις «πουλιέται» για να 
κερδηθούν βαθμοί από μία ομάδα που τους έχει ανάγκη. 
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παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της διαφοράς μεταξύ του 
συστήματος πρωταθλήματος και του συστήματος αποκλεισμού 
(knock-out) τα οποία συναντώνται σε αθλητικές διοργανώσεις, και 
την επιρροή τους στην αποδοτικότητα των ομάδων που συμμετέχουν 
σε αυτές. Η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και αποδοτικότητας 

ιδρύθηκε από τον Leibenstein (1966), ο οποίος υποστηρίζει ότι το επίπεδο της 
εσωτερικής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις (αυτό που ο συγγραφέας ονόμαζε 
απόδοση-X), εξαρτάται από παράγοντες υποκίνησης καθώς και από ανταγωνιστικές 
πιέσεις. 

Ωστόσο, ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των ποδοσφαιρικών ομάδων στον 
αγωνιστικό χώρο δε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μία άσκηση προσαρμογής στις 
οικονομικές έννοιες και τα εργαλεία ανάλυσης που προτείνονται σε μια εντελώς 
διαφορετική περιοχή, όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε δύο 
ποδοσφαιρικές ομάδες, ο οποίος έχει και την ακόλουθη οικονομική εφαρμογή. 

τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση μιας εταιρείας, είθισται να αντιμετωπίζεται 
μόνο μία από τις πολλές όψεις. Ωστόσο, η κεντρική ιδέα που αιτιολογεί την προσέγγιση 
και την ανάπτυξη τους είναι να θεωρηθούν ως οργανισμοί που ως σκοπό έχουν τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους.  

Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την καλύτερη περιγραφή της συμπεριφοράς 
των επαγγελματικών αθλητικών εταιρειών. Για παράδειγμα, ο Késenne (2009) 
υποστηρίζει ότι συγγραφείς όπως οι Fort και Quirk (1995, 2004), ο Noll (1974) και ο 
Rottenberg (1956) πιστεύουν ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι η κατάλληλη 
περιγραφή, ενώ ο Sloan (1971) υποστηρίζει ότι ο στόχος των περισσότερων 
επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων είναι η μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης 
που περιλαμβάνει εκτός από τα κέρδη, την επιτυχία στο παιχνίδι ή τον αριθμό των 
θεατών. Ο Késenne (1996, 2000) υιοθετεί τη σκέψη αυτή, αλλά απλοποιεί τη συνάρτηση-

ΗΗ  
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στόχο των ποδοσφαιρικών εταιριών στο να επιλέγουν την ποσοστιαία επιτυχία στο 
παιχνίδι. 

Η οπτική γωνία που υιοθετείται εδώ είναι ένας συνδυασμός και των δύο, σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις των Espitia-Escuer και García-Cebrian (2004). ύμφωνα τους 
παραπάνω συγγραφείς, τα έσοδα μίας περιόδου εξαρτώνται από τα αθλητικά 
αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί. Επιπλέον, στο δικό του έργο, ο Késenne (2009) 
αναγνώρισε έναν σύνδεσμο μεταξύ αθλητικών και οικονομικών αποτελεσμάτων, 
δεδομένου ότι τα τελευταία αποτελούν περιορισμό με τον οποίο η συνάρτηση-στόχος 
πρέπει να συμμορφωθεί για να μπορεί να μεγιστοποιηθεί. 

πως συμβαίνει με όλους τους οργανισμούς, η χρήση των πόρων βοηθάει τους 
αθλητικούς οργανισμούς στο να μειώσουν τα κόστη τους. Ωστόσο, στην περίπτωση της 
δραστηριότητας των ομάδων, αυτό επιτελείται από την επίδοσή τους ενάντια στους 
αντιπάλους στις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Τπάρχει επίσης μια νοητή σύνδεση 
μεταξύ απόδοσης και κέρδους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνδεσμο μεταξύ αθλητικής και 
οικονομικής επιτυχίας. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων της ομάδας στα παιχνίδια 
συνεισφέρει στη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία, και αυτή με τη σειρά της οδηγεί σε 
αύξηση των κερδών. 

Ως δείγμα για τη μελέτη αυτή, έχουμε πάρει ποδοσφαιρικές ομάδες που 
συμμετέχουν στην Πρώτη Κατηγορία της Ισπανίας (Primera Liga, LFP) και στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υλλόγων (UEFA Champions League), δύο διοργανώσεις 
που διέπονται από διαφορετικούς κανόνες. Επειδή η πρόθεση είναι να μελετηθεί η 
επίδραση των διαφορετικών κανόνων ανταγωνισμού στην αποδοτικότητα των 
ποδοσφαιρικών ομάδων, η αποδοτικότητα του συλλόγου στο σύνολό της δεν θα 
υπολογίζεται, παρά μόνον όσον αφορά τα παιχνίδια που παίζει. 

Αυτή η μελέτη είναι δομημένη ως εξής: Η δεύτερη ενότητα εξηγεί τους κανόνες της 
Πρώτης Κατηγορίας της Ισπανίας και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τις 
διαφορές των αθλητικών αναμετρήσεων που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν 
εφαρμόζοντας τους κανόνες της μίας διοργάνωσης στην άλλη. Η περιβάλλουσα 
ανάλυση δεδομένων είναι η μέθοδος που επελέγη για τον υπολογισμό της 
αποδοτικότητας στη μελέτη αυτή, καθώς και οι βασικές ιδέες της οι οποίες 
παρουσιάζονται παρακάτω. Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τον υπολογισμό των τιμών απόδοσης, τη συσχέτιση μεταξύ αυτών και 
τη μεταβλητή που μετρά τα αθλητικά αποτελέσματα. Σο άρθρο τελειώνει με τα 
συμπεράσματα. 
 
Μέτρηση της Αποδοτικότητας Φρησιμοποιώντας την Περιβάλλουσα Ανάλυση 
Δεδομένων 

Μία μέτρηση της αποδοτικότητας αναπτύχθηκε από τον Farrell (1957). Αυτή ήταν 
βασισμένη στα πραγματικά στοιχεία της ποσότητας των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 
και τα προϊόντα αποκτήθηκαν από ένα ομοιογενές δείγμα μονάδων απόφασης, 
ακολουθούμενο από έναν υπολογισμό του περιβάλλοντός του, που αποτελούσε μία 
εκτίμηση της παραγωγικής λειτουργίας. Η απόκλιση από αυτό το σύνορο ερμηνεύεται 
ως μη-αποδοτικότητα και μόνο οι μονάδες που βρίσκονται στο περιβάλλον 
θεωρούνται αποδοτικές. Ουσιαστικά υπάρχουν τέσσερις περιοριστικές μέθοδοι για τον 
υπολογισμό της αποδοτικότητας: Προσδιοριστικός μη-παραμετρικός προσδιορισμός, 
προσδιοριστικός παραμετρικός, προσδιοριστικός στατιστικός και στοχαστικός 
περιορισμός. 
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Ο προσδιοριστικός μη-παραμετρικός προσδιορισμός, γνωστός και ως 
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) επιλέχθηκε για τη μελέτη αυτή. Σο κύριο 
πλεονέκτημά της έγκειται στο ότι δεν είναι αναγκαίο να εξαχθούν αρχικά 
συμπεράσματα για την παραγωγική λειτουργία. Ωστόσο, αυτό συνδέεται με κάθε 
απόκλιση του περιορισμού, να ερμηνεύεται ως μη-αποδοτικότητα.  

Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων προτείνεται με σκοπό να λύσει το εξής 
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού για κάθε μία από τις μονάδες του υπό μελέτη 
δείγματος: 
 

(P.1)  Min. λ1i 

  s.t. λ1i *xi ≥ zX 

   yi ≤ zY 

   z Є R+ 

 

όπου το λ1i αντιπροσωπεύει την τιμή της αποδοτικότητας για τη μονάδα i και είναι ένα 
αποτέλεσμα του προβλήματος, xi είναι το διάνυσμα των ποσοτήτων των πόρων που 
χρησιμοποιήθηκαν από τη μονάδα i, yi είναι το διάνυσμα των ποσοτήτων των 
προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν από τη μονάδα του i, X είναι η μήτρα της 
ποσότητας των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν από όλες τις μονάδες του δείγματος, Τ 
είναι η μήτρα της ποσότητας των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν από όλες τις 
μονάδες του δείγματος, z είναι ένα μη-αρνητικό παραμετρικό διάνυσμα που 
λαμβάνεται ως λύση στο πρόβλημα. 

Σο παραπάνω πρόβλημα ακολουθεί μία προσαρμογή προς την εισαγωγή 
δεδομένων, ώστε οι μονάδες που το λ1i τους είναι ίσο με τη μονάδα να 
κατηγοριοποιούνται ως αποδοτικές, ενώ εκείνες των οποίων το λ1i είναι μικρότερο της 
μονάδας να θεωρούνται ως μη-αποδοτικές. την τελευταία περίπτωση, η πρόταση θα 
ήταν να αποκτήσουν τις ίδιες ποσότητες προϊόντων, μειώνοντας παράλληλα την 
κατανάλωση πόρων στο ποσοστό που υποδεικνύει το λ1i έτσι ώστε να γίνουν οι μη-
αποδοτικές μονάδες, αποδοτικές. Ακόμη περισσότερο, η παραπάνω προσέγγιση έχει 
αξιώσει σταθερές αποδόσεις κλίμακας στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις 
μονάδες του δείγματος, καθώς έχουν ληφθεί όλες ως σημεία αναφοράς και υποτίθεται 
πως η μείωση της κατανάλωσης των πόρων που εκτελούνται ανάλογα με την αξία των 
λ1i είναι εφικτή, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την παραγωγική διαδικασία των i. Η 
αποδοτικότητα που υπολογίστηκε σύμφωνα με το παραπάνω πρόβλημα ονομάζεται 
Ολική Σεχνική Αποδοτικότητα. 

Αν οι μεταβλητές επιστροφές στην κλίμακα υπολογιστούν στην τεχνολογία, μια 
μονάδα με συνολική τεχνική αποδοτικότητα μικρότερη της μονάδας μπορεί να είναι 
κατώτερη της λόγω μη-αποδοτικότητας λανθασμένης χρήσης των πόρων, ή 
λανθασμένης επιλογής στο μέγεθος. την περίπτωση αυτή, ο λόγος λ2i μπορεί να 
υπολογιστεί από την επίλυση του εξής προβλήματος: 
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(P.2)  Min. λ2i 

  s.t. λ2i *xi ≥ zX 

   yi ≤ zY 

   zi = 1 

   z Є R+ 

 
όπου η ερμηνεία του συνόλου των μεταβλητών είναι ίδια με αυτήν του Ρ1. Η αξία της 
αποδοτικότητας που υπολογίζεται από την επίλυση του παραπάνω προβλήματος 
ονομάζεται καθαρή τεχνική αποδοτικότητα. Εάν μια μονάδα έχει λ2i ίσο με τη μονάδα, 
αυτό ερμηνεύεται ως αποδοτικότητα όσον αφορά τη χρήση των πόρων της, δεδομένου 
του μεγέθους της. Αν η καθαρή τεχνική αποδοτικότητα είναι μικρότερη από τη 
μονάδα, αυτό αντιπροσωπεύει το ποσοστό στο οποίο η χρησιμοποίηση των πόρων της 
θα πρέπει να μειωθεί για να γίνει αποδοτική σε σύγκριση με το μέγεθός της. 

Ο λόγος λ1i/λ2i ονομάζεται αποδοτικότητα της κλίμακας. Αν η τιμή της είναι ίση 
με το ένα, σημαίνει ότι η μονάδα i έχει επιλέξει σωστά το μέγεθός της ή τη διαδικασία 
παραγωγής από την πλευρά της αποδοτικότητας. Εάν η τιμή είναι μικρότερη της 
μονάδας, αυτό  ερμηνεύεται ως ζημία που υπέστη η αποδοτικότητα λόγω του i εξαιτίας 
λανθασμένης επιλογής του μεγέθους. 

Από πλευράς των αυξημένων ποσοτήτων προϊόντων που αποκτήθηκαν, η 
ερμηνεία των τιμών που επιτυγχάνει ένας οργανισμός σε οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω έννοιες της αποδοτικότητας έχει ως εξής: αν μια μονάδα είναι μη-
αποδοτική, μπορεί να αποκτήσει τις ίδιες ποσότητες προϊόντων χρησιμοποιώντας 
λιγότερους πόρους ή μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της χρησιμοποιώντας τους 
υπάρχοντες πόρους. Ωστόσο, εάν ένας οργανισμός είναι αποδοτικός, μπορεί επίσης να 
αυξήσει τις εκροές του, αλλά μόνο αυξάνοντας τους πόρους που χρησιμοποιεί. 

Αυτή η μελέτη δε στοχεύει να υπολογίσει μόνο τις τιμές της αποδοτικότητας των 
ποδοσφαιρικών ομάδων που συμμετέχουν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αφού οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν επίσης για 
περαιτέρω ανάλυση. την αρχική εκδοχή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων, η 
οποία εξηγείται στις δύο πρώτες σελίδες της έρευνας, ο δείκτης αποδοτικότητας 
οριοθετείται από το ένα, με αυτήν την τιμή να προσδιορίζει τις αποδοτικές μονάδες 
χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ αυτών. Οι Andersen & Petersen (1993) πρότειναν μια 
τροποποιημένη εκδοχή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων, που ονομάζεται 
υπερ-αποδοτικότητα, και προσδιορίζει την αρχική τιμή για τις μη-αποδοτικές μονάδες, 
και μια τιμή μεγαλύτερη της μονάδας για τις αποδοτικές μονάδες, με αποτέλεσμα να 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό της υπερ-αποδοτικότητας, θα 
πρέπει να λυθεί το εξής πρόβλημα: 
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(P.3)  Min. λ*1i 

  s.t. λ*1i *xi ≥ zX* 

   yi ≤ zY* 

   z Є R+ 

που X* είναι η μήτρα των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται από όλες τις μονάδες 
του δείγματος εκτός των i, και Y * είναι η μήτρα των ποσοτήτων που αποκτώνται από 
όλες τις μονάδες του δείγματος χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα i. Σο αποτέλεσμα του 
υπολογισμού του λ*1i μέσω της σελίδας 3, είναι η τιμή της υπερ-αποδοτικότητας 
θεωρώντας σταθερές τις αποδόσεις κλίμακας στην  τεχνολογία που χρησιμοποιείται με 
έναν προσανατολισμό προς τους πόρους. Η τιμή της υπερ-αποδοτικότητας για τις 
αποδοτικές μονάδες του δείγματος ερμηνεύεται ως η μέγιστη αύξηση που θα μπορούσε 
να παρατηρηθεί στις ποσότητες των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν, για να 
αποκτηθούν οι τρέχουσες ποσότητες προϊόντος, εξακολουθώντας να είναι αποδοτικοί. 

 
Δείγμα Μελέτης 

Δύο ποδοσφαιρικές διοργανώσεις με διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής, το 
Ισπανικό Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υλλόγων επιλέχθηκαν για το 
δείγμα της μελέτης. Οι αγωνιστικές περίοδοι που αναλύθηκαν ήταν μεταξύ των ετών 
2005 και 2010, και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη δόθηκαν από την 
εταιρία GecaSport. 

Σο Ισπανικό Πρωτάθλημα επιλέχθηκε ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
πρωταθλήματος, όπου κάθε ομάδα παίζει δύο φορές έναντι όλων των αντιπάλων της, 
εντός και εκτός έδρας, αντίθετα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι μία 
αντιπροσωπευτική διοργάνωση με σύστημα αποκλεισμού. Οι ομάδες που συμμετέχουν 
στις δύο αυτές διοργανώσεις είναι διαφορετικές, αν και η ιδανική κατάσταση εξέτασης 
θα ήταν εκείνη στην οποία θα εξετάζονταν οι ίδιες ομάδες υποκείμενες σε 
διαφορετικούς κανονισμούς. Ωστόσο, μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει στο 
ποδόσφαιρο. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ο Πίνακας 1 για τη σεζόν 2009-2010.1 Οι δύο πρώτες 
στήλες του πίνακα 1 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ομάδων στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα για τη σεζόν, που μετρώνται με βάση δύο μεταβλητές. Η πρώτη είναι οι 
βαθμοί που θα είχαν πάρει οι ομάδες αν το σύστημα βαθμολόγησης ήταν για το 
σύνολο2 της διοργάνωσης ίδιο με αυτό της φάσης των ομίλων. Η δεύτερη είναι ο 

                                                 
 
1 Η Ισπανική Πρώτη Κατηγορία αποτελείται από 20 ομάδες που παίζουν από δύο φορές μεταξύ 
τους, εντός και εκτός έδρας. Η νικήτρια ομάδα σε ένα παιχνίδι παίρνει τρείς βαθμούς, η 
ηττημένη μηδέν βαθμούς και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες παίρνουν από ένα βαθμό. 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υλλόγων συμμετέχουν κάθε χρόνο 32 ομάδες. τον πρώτο γύρο 
χωρίζονται σε 8 ομίλους των τεσσάρων ομάδων, με τον τρόπο που αγωνίζονται οι ομάδες 
μεταξύ τους και το σύστημα βαθμολόγησης να είναι όπως αυτό του Ισπανικού πρωταθλήματος. 
Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στην πρώτη φάση των αγώνων αποκλεισμού. 
Εδώ χωρίζονται σε οκτώ ζευγάρια των δύο ομάδων που αγωνίζονται μεταξύ τους εντός και 
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αριθμός των αγώνων που παίχτηκαν κατά τη διάρκεια όλης της διοργάνωσης. Οι 
ομάδες που δεν προκρίθηκαν από τη φάση των ομίλων έπαιξαν 6, αυτές που 
αποκλείστηκαν στον επόμενο γύρο έπαιξαν 8, αυτές που αποκλείστηκαν στους 
προημιτελικούς 10, οι ηττημένοι των ημιτελικών 12 και οι δύο συμμετέχοντες στον 
τελικό έπαιξαν 13. 

Παρατηρείται ότι η τελική συγκομιδή βαθμών των ομάδων που συμμετείχαν στην 
διοργάνωση θα ήταν διαφορετική, αν συγκέντρωναν τους βαθμούς σε ένα σύστημα 
πρωταθλήματος, χωρίς την ύπαρξη ενός συστήματος αποκλεισμού. υνεπώς κάποιες 
ομάδες που είχαν συγκεντρώσει λιγότερους βαθμούς κατάφεραν να φθάσουν στις 
επόμενες φάσεις  του τουρνουά (η Βιγιαρεάλ τη σεζόν 2005-6, οι Αϊτχόφεν και Λιλ το 
2006-7, οι Σσέλσι και άλκε 04 το 2007-8, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 
2008-9 και η ΣΚΑ Μόσχας το 2009-10). Αντίθετα, η εβίλλη το 2007-8, η Ρόμα το 
2008-9 και οι Μπορντό, Υιορεντίνα και Πόρτο το 2009-10 θα είχαν περισσότερους 
βαθμούς από ομάδες που είχαν αποκλειστεί στην ίδια φάση με αυτές. Εντούτοις, σε 
όλες τις σεζόν εκτός από την περίοδο 2006-7, ο νικητής της διοργάνωσης ήταν αυτός 
που θα είχε τους περισσότερους βαθμούς και, με εξαίρεση το 2007-8, η φιναλίστ θα 
ήταν η ομάδα που συγκέντρωνε το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό βαθμών. 

Με άλλα λόγια, όπως αναδεικνύεται και στον Πίνακα 1, ίδια αποτελέσματα των 
αγώνων μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα της πορείας μίας 
ομάδας σε μία διοργάνωση, ανάλογα με τα συστήματα βαθμολόγησης και αξιολόγησης 
που τη διέπουν. 

Ο τρόπος με τον οποίο αναθέτουμε την επιρροή των συστημάτων αξιολόγησης της 
αγωνιστικής επιτυχίας στην αποδοτικότητα που επιτυγχάνουν οι ομάδες, εξαρτώμενος 
από τους πόρους που χρησιμοποιούνται, είναι μέσω της σύγκρισης μεταξύ των 
διοργανώσεων. Οι δείκτες αποδοτικότητας των ομάδων που αγωνίζονται στην Πρώτη 
Κατηγορία της Ισπανίας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υπολογίστηκαν και 
αναλύθηκαν με τυχόν διαφορές στις τιμές τους. τη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι 
συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των αποτελεσμάτων των αγώνων και της 
αποδοτικότητας, καθώς και η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. 

Ένα ποδοσφαιρικό σωματείο εκτελεί πολλές δραστηριότητες. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι μελετάται μόνο η αποδοτικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διάρκεια των αγώνων, οι μεταβλητές εισροών και εκροών που λαμβάνονται υπόψη 
στον υπολογισμό των προβλημάτων που προτάθηκε από την περιβάλλουσα ανάλυση 
δεδομένων, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές του τι συμβαίνει στους αγώνες. Ως εκ 
τούτου, η εντός αγωνιστικού χώρου επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταβλητή 
εκροών και οι κινήσεις που πραγματοποιούνται μαζί με τους ανθρώπινους πόρους ως 
μεταβλητές εισροών. Ακολουθώντας τις προτάσεις των Espitia-Escuer και García-
Cebrian (2004, 2006, 2008 και 2010), η μεταβλητή της αθλητικής επιτυχίας που πρέπει 
να μετρηθεί στην Ισπανική Πρώτη Κατηγορία είναι οι βαθμοί που αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα οι αγώνες 
που παίχτηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο αριθμός των παικτών που 

                                                                                                                                               
εκτός έδρας. Οι νικητές παίζουν με το ίδιο σύστημα αναμεταξύ τους και αυτό συνεχίζεται μέχρι 
να απομείνουν δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται μία φορά μεταξύ τους και ο νικητής αυτής 
της αναμέτρησης ανακηρύσσεται νικητής της διοργάνωσης. 
2 Οι πίνακες όλων των προηγούμενων ετών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα θα 
είναι σύντομα διαθέσιμοι από βιβλίο για τα Οικονομικά του Αθλητισμού που θα εκδοθεί το 
2011 από τον Πανελλήνιο ύνδεσμο Αθλητικών Οικονομολόγων και τελεχών. 
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χρησιμοποιήθηκαν, οι επιθετικές τακτικές, τα λεπτά κατοχής της μπάλας και τα σουτ 
που πραγματοποιήθηκαν, υπολογίστηκαν και για τις δύο διοργανώσεις και 
χρησιμοποιήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές μεταβλητές των εισροών. 
 
Ανάλυση των Αποτελεσμάτων 

Σα αποτελέσματα των υπολογισμών για τη σεζόν 2009-2010 στο Κύπελλο 
Πρωταθλητριών φαίνονται στις στήλες 4 έως 7 του Πίνακα 1. σον αφορά την υπερ-
αποδοτικότητα, εμφανίζονται μόνο οι τιμές των αποδοτικών ομάδων, αφού οι τιμές 
των μη-αποδοτικών είναι ίδιες με τις τιμές της συνολικής τεχνικής αποδοτικότητας. Σα 
στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι νικήτριες ομάδες και των δύο διοργανώσεων της μελέτης 
ήταν αποδοτικές, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 
2007-8. Ωστόσο, η αποδοτικότητα που επιτεύχθηκε από όλες τις αγωνιζόμενες ομάδες 
διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις. 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τις τιμές της συνολικής τεχνικής αποδοτικότητας, της καθαρής 
τεχνικής αποδοτικότητας, της αποδοτικότητας της κλίμακας και της υπερ-
αποδοτικότητας για τις ομάδες του Ισπανικού Πρωταθλήματος τη χρονιά 2009-2010. 
Δείχνουν επίσης τους βαθμούς που αποκτήθηκαν την αγωνιστική περίοδο αυτή. 

Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα σε όλες τις σεζόν που εξετάστηκαν στην παρούσα 
μελέτη, η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης συνολικής τεχνικής 
αποδοτικότητας είναι σημαντική, με την ελάχιστη συνολική τεχνική αποδοτικότητα να 
είναι κάτω του 50%, εκτός της περιόδου 2008-9. Αυτό το στοιχείο είναι παρόμοιο με την 
αποδοτικότητα της κλίμακας, αλλά οι ελάχιστες τιμές της καθαρής τεχνικής 
αποδοτικότητας είναι άνω του 90% για όλα τα έτη που μελετήθηκαν. Ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε κανείς να πει πως στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, υπάρχουν διαφορές στη 
συνολική τεχνική αποδοτικότητα μεταξύ των ομάδων και πως οι μη-αποδοτικές ομάδες 
που διαπιστώθηκαν οφείλονται περισσότερο στην αποδοτικότητα της κλίμακας παρά 
στη λανθασμένη χρήση των πόρων. 

Για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, υπάρχει μία πολύ μικρότερη διαφορά μεταξύ των 
μέγιστων και ελάχιστων τιμών της συνολικής τεχνικής αποδοτικότητας, καθώς όλες οι 
ομάδες που μελετήθηκαν είχαν πάνω από 80%. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κανείς να 
πει, συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα που προέκυψαν για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, 
πως οι διαφορές στην αποδοτικότητα των ομάδων είναι μικρές. Η μικρή διακύμανση 
των τιμών της συνολικής τεχνικής αποδοτικότητας, παρατηρείται επίσης στην καθαρή 
τεχνική αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα της κλίμακας. Ωστόσο, δεδομένου ότι η 
αποδοτικότητα της κλίμακας είναι άνω του 90% για όλες τις ομάδες, εξαιρουμένης της 
περιόδου 2008-9, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνολικές τεχνικές μη-
αποδοτικότητες που διαπιστώθηκαν στις ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο 
Πρωταθλητριών οφείλονται περισσότερο στη λανθασμένη χρήση των πόρων, παρά στη 
λανθασμένη επιλογή του μεγέθους ή της τεχνολογίας. 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα των ομάδων στο Κύπελλο Πρωταθλητριών για την 
περίοδο 2009-10 

Ομάδα Βαθμοί 
Αριθμός 
Αγώνων 

Ολική τεχνική 
Αποδοτικότητα 

Καθαρή 
τεχνική 

αποδοτικότητα 

Αποδοτικότητα 
Κλίμακας 

Τπερ-
αποδοτικότητα 

Ίντερ 27 13 100,00% 100,00% 100,00% 102,90% 

Μπάγερν Μονάχου 22 13 100,00% 100,00% 100,00% 103,17% 

Μπαρτσελόνα 22 12 100,00% 100,00% 100,00% 103,10% 

Ολυμπίκ Λυών 20 12 100,00% 100,00% 100,00% 104,91% 

Μπορντό 25 10 97,05% 97,25% 99,79%  

Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ 

22 10 99,27% 100,00% 99,27% 
 

Άρσεναλ 17 10 89,94% 93,06% 96,65%  

ΣΚΑ Μόσχας 14 10 98,92% 98,93% 99,99%  

Υιορεντίνα 18 8 94,37% 95,48% 98,84%  

Πόρτο 15 8 93,47% 93,61% 99,85%  

Σσέλσι 14 8 93,48% 93,62% 99,85%  

Ρεάλ Μαδρίτης 14 8 85,26% 86,88% 98,14%  

εβίλλη 14 8 92,99% 94,09% 98,83%  

Ολυμπιακός 10 8 94,68% 95,80% 98,83%  

τουτγκάρδη 10 8 96,82% 96,94% 99,88%  

Μίλαν  9 8 90,58% 92,44% 97,99%  

Γιουβάντους 8 6 95,59% 95,59% 100,00%  

Ουνιρέα 8 6 99,83% 99,83% 100,00%  

Λίβερπουλ 7 6 94,44% 94,44% 100,00%  

Ολυμπίκ Μαρσέιγ 7 6 90,20% 90,77% 99,37%  

Βόλφσμπουργκ 7 6 95,97% 100,00% 95,97%  

Ρούμπιν Καζάν 6 6 100,00% 100,00% 100,00% 104,49% 

Δυναμό Κιέβου 5 6 100,00% 100,00% 100,00% 101,99% 

τάνταρντ Λιέγης 5 6 100,00% 100,00% 100,00% 102,24% 

Αλκμάαρ 4 6 96,30% 97,91% 98,36%  

Μπεσίκτας 4 6 88,72% 88,72% 100,00%  

Ζυρίχη 4 6 100,00% 100,00% 100,00% 103,50% 

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 3 6 100,00% 100,00% 100,00% 138,24% 

Ατλέτικο Μαδρίτης 3 6 87,60% 88,43% 99,06%  

Ρέιντζερς 2 6 99,36% 100,00% 99,36%  

Ντέμπρετσεν 0 6 100,00% 100,00% 100,00% 100,35% 

Μακάμπι Φάιφα 0 6 100,00% 100,00% 100,00% 101,98% 

ΜΕΓΙΣΟ   100,00% 100,00% 100,00%  

ΕΛΑΦΙΣΟ   85,26% 86,88% 95,97%  
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Πίνακας 2. Σιμές αποδοτικότητας των ομάδων του Ισπανικού πρωταθλήματος, 
2009-10 

Ομάδα 
Ολική 

Σεχνική 
Αποδοτικότητα 

Καθαρή 
τεχνική 

αποδοτικότητα 

Αποδοτικότητα 
Κλίμακας 

Τπερ- 
αποδοτικότητα 

Βαθμοί 

Αλμερία 60,85% 98,45% 61,81%  42 

Ατθλέτικ 
Μπιλμπάο 81,62% 100,00% 81,62%  54 

Ατλέτικο 
Μαδρίτης  62,25% 93,42% 66,63%  47 

Μπαρτσελόνα (1ο) 100,00% 100,00% 100,00% 133,60% 99 

Ντεπορτίβο  
Λα Κορούνια 71,15% 100,00% 71,15%  47 

Εσπανιόλ 61,60% 100,00% 61,60%  44 

Φετάφε 71,68% 96,08% 74,60%  58 

Ρεάλ Μαδρίτης 
(2º) 100,00% 100,00% 100,00% 114,47% 96 

Μάλαγα 57,77% 100,00% 57,77%  37 

Μαγιόρκα 94,44% 100,00% 94,44%  62 

Οσασούνα 65,48% 97,77% 66,97%  43 

Ράσινγκ 
ανταντέρ 59,53% 97,97% 60,76%  39 

εβίλλη  80,78% 94,80% 85,21%  63 

πόρτινγκ Φιχόν 61,28% 98,73% 62,07%  40 

Σενερίφη 48,23% 100,00% 48,23%  36 

Βαλένθια  86,79% 98,28% 88,31%  71 

Βαγιαδολίδ 51,97% 94,89% 54,77%  36 

Βιγιαρεάλ  75,80% 95,41% 79,45%  56 

Φέρεθ 56,06% 100,00% 56,06%  34 

αραγόσα 57,68% 94,78% 60,86%  41 

ΜΕΓΙΣΟ 100,00% 100,00% 100,00%   

ΕΛΑΦΙΣΟ 48,23% 93,42% 48,23%   

 
Για να αναλυθεί το αν οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στο επίπεδο της 

αποδοτικότητας που επετεύχθη από τις ομάδες που συμμετείχαν στις δύο υπό έρευνα 
διοργανώσεις μετουσιώθηκε σε μία διαφορετική σχέση  μεταξύ αποδοτικότητας και 
αθλητικών αποτελεσμάτων, ο δείκτης συσχέτισης Pearson μεταξύ των τιμών της υπερ-
αποδοτικότητας και των αθλητικών αποτελεσμάτων υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε 
αγωνιστική περίοδο. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. υντελεστής συσχέτισης Kendall μεταξύ της αποδοτικότητας και των 
αθλητικών αποτελεσμάτων 

υσχέτιση Kendall 

Ολική τεχνική αποδοτικότητα και 
βαθμοί στο Ισπανικό 
Πρωτάθλημα 

 
 
Ολική τεχνική αποδοτικότητα 
και παιχνίδια που παίχτηκαν για 
το Κύπελλο Πρωταθλητριών 
 
 

T- Kendall 
Σιμή p δύο 

όψεων 
T- Kendall 

Σιμή p δύο 
όψεων 

Περίοδος 

2005-6 0,812 8,3447 e-07 0,0744 0,58282 
 2006-7 0,881 1,1921 e-07 0,0805 0,54383 
 2007-8 0,862 1,1921 e-07 0,197 0,13442 

2008-9 0,873 1,1921 e-07 0,332 0,010519 
 2009-10 

0,844 2,3842 e-07 -0,0655 
0,62959 

 
ύνολο 

0,77 2,22 e-16 0,127 0,023282 

 
Οι συσχετίσεις Kendall υπολογίστηκαν για κάθε δείγμα και κάθε αγωνιστική 

περίοδο με σκοπό να είναι πιο συνεπείς σε περιορισμένο δείγμα. Αυτό διαπιστώθηκε 
για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, όπου η συσχέτιση ήταν θετική και μεγαλύτερη από 80% 
σε όλες τις σεζόν, με υψηλή σπουδαιότητα. το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο δείκτης 
συσχέτισης ήταν θετικός, αλλά δεν έφτασε το 50% εκτός της περιόδου 2009-10. Ως εκ 
τούτου, θα μπορούσε να ειπωθεί, πως το Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι ένα είδος 
διοργάνωσης που ευνοεί τις πιο αποδοτικές ομάδες, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 
τα αθλητικά αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων στον αγωνιστικό χώρο. Η απουσία υψηλής συσχέτισης μεταξύ της συνολικής 
τεχνικής αποδοτικότητας (ή της τροποποιημένης εκδοχής της υπερ-αποδοτικότητας) 
και των αθλητικών αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν αναμενόμενη, 
δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ του αριθμού των αγώνων που παίζουν οι ομάδες 
είναι μεγάλες, ενώ, αντιθέτως, οι τιμές αποδοτικότητας που επετεύχθησαν είχαν ένα 
μικρό εύρος διακύμανσης. 
 
υμπεράσματα 

τη μελέτη αυτή, δύο διοργανώσεις ποδοσφαίρου (το Ισπανικό Πρωτάθλημα και 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) με διαφορετικούς κανόνες βαθμολόγησης και κατάταξης 
χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθεί κατά πόσον οι διαφορετικοί αυτοί κανόνες 
ευνοούν την αποτελεσματική χρήση των πόρων που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διάρκεια των αγώνων. Η αναζήτηση των καταστάσεων που αυξάνουν την 
αποδοτικότητα είναι δικαιολογημένη, διότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 
αποδοτικότητας που επιτυγχάνεται, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα και τόσο 
υψηλότερο το κέρδος. Οι αγωνιστικές περίοδοι που μελετήθηκαν και για τις δύο 
διοργανώσεις, ήταν μεταξύ του 2005 και του 2010, και η τεχνική υπολογισμού της 
αποδοτικότητας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων 
(DEA). 
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Αρχικά, θεωρήθηκε πως η κατάταξη των ομάδων θα ήταν διαφορετική αν το 
σύστημα που χρησιμοποιούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν το ίδιο με αυτό της 
Πρώτης Κατηγορίας του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Με άλλα λόγια, η ίδια δράση 
εντός αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά αθλητικά αποτελέσματα. Αυτό, κατά συνέπεια, εγείρει το ερώτημα ως 
προς το ποιό σύστημα ευνοεί τις αποδοτικές ομάδες. 

ε αυτή τη μελέτη, η αποδοτικότητα των ποδοσφαιρικών ομάδων μετρήθηκε κατά 
τη διάρκεια των αγώνων που συμμετείχαν και οι μεταβλητές που αντιπροσώπευαν 
τους πόρους και στις δύο διοργανώσεις ήταν οι κινήσεις που γίνονταν εντός γηπέδου 
και ο αριθμός των παικτών που αγωνίζονταν. Οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις 
εκροές θα πρέπει να συνδέονται με την επιτυχία εντός του αγωνιστικού χώρου, οπότε 
αυτό θα μπορούσε να μετρηθεί από τους βαθμούς που θα κέρδιζαν οι ομάδες του 
Ισπανικού πρωταθλήματος και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αν το σύστημα 
βαθμολόγησης που εφαρμόζεται ήταν το ίδιο και για τις δύο διοργανώσεις. Αυτή η 
επιλογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της απόδοσης των 
ομάδων των δύο διοργανώσεων σε κάθε αγωνιστική περίοδο, θεωρώντας αυτές ως ένα 
ενιαίο δείγμα. Ωστόσο, αυτό θα έδινε μια ανάλυση της αποδοτικότητας βασισμένη σε 
μια τεχνητή μέτρηση του αποτελέσματος, η οποία δε θα ταίριαζε με την επίσημη 
κατάταξη. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε ο ξεχωριστός υπολογισμός απόδοσης ανά σεζόν 
για τις ομάδες που συμμετείχαν σε κάθε μία από τις δύο αυτές διοργανώσεις. Για το 
Ισπανικό Πρωτάθλημα, ως μεταβλητή εκροής θεωρήθηκε ο αριθμός των βαθμών που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο 
αριθμός των αγώνων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

Σα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαφορές στις αποδοτικότητες των ομάδων που 
διαγωνίζονται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες 
των ομάδων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επιπρόσθετα της ισχνής διαφοράς στην 
αποδοτικότητα αυτής της δεύτερης κατηγορίας ομάδων, τα αθλητικά αποτελέσματα δε 
σχετίζονται με αυτή τη μεταβλητή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από το χαμηλό 
δείκτη συσχέτισης Pearson μεταξύ αποδοτικότητας και αριθμού των αγώνων που 
διεξήχθησαν. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, ο δείκτης συσχέτισης Kendall μεταξύ της 
αποδοτικότητας των ομάδων και τους βαθμούς που αυτές κέρδισαν στην περίοδο που 
αναλύεται, δείχνει ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην αποδοτικότητα 
υποδηλώνουν μία υψηλή και συνάμα θετική σχέση μεταξύ αυτής και των αθλητικών 
αποτελεσμάτων, δηλαδή η πιο αποδοτικές ομάδες ξεπερνούν τις αναποτελεσματικές. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η μη-αποδοτικότητα των ομάδων του Ισπανικού 
Πρωταθλήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη-αποδοτικότητα της κλίμακας, 
δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των άκρων της καθαρής τεχνικής αποδοτικότητας 
είναι χαμηλή σε όλες τις αγωνιστικές περιόδους. Επιπρόσθετα, παρόλο που οι ομάδες 
που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουν υψηλά επίπεδα συνολικής 
τεχνικής αποδοτικότητας, το γεγονός ότι κάποιες δεν φτάνουν το 100%, οφείλεται 
περισσότερο στην καθαρή τεχνική μη-αποδοτικότητα παρά σε αυτή της κλίμακας. 

Με λίγα λόγια, τα αποτελέσματα από το δείγμα της παρούσας μελέτης οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι σε ένα σύστημα πρωταθλήματος, όπως το Ισπανικό, οι πιο 
αποδοτικές ομάδες έχουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ σε ένα σύστημα αποκλεισμού, 
όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υλλόγων, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα 
επίπεδα της απόδοσης των ομάδων που συμμετέχουν. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις για τη 
βελτίωση των αθλητικών αποτελεσμάτων σε κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετικές: για 
το Ισπανικό Πρωτάθλημα, στο οποίο η καλύτερη χρήση των πόρων που 
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χρησιμοποιούνται παρέχει δυνατότητες βελτίωσης, ενώ η βελτίωση των 
αποτελεσμάτων εντός αγωνιστικού χώρου για τις ομάδες του  Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών θα προέλθει από την αύξηση των πόρων που χρησιμοποιούνται. 
Δεδομένου ότι οι μεταβλητές εκροών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
ήταν ο αριθμός των παικτών και οι κινήσεις που γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο, οι 
ομάδες του Ισπανικού πρωταθλήματος έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την 
απόδοση τους βελτιώνοντας τις κινήσεις τους, με την έννοια των αθλητικών επιτυχιών 
και να μην περιορίζονται στις κινήσεις στο χώρο οι οποίες είναι μόνο θεαματικές. 
Αντιθέτως, οι ομάδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπορούν να αυξήσουν τις 
αθλητικές επιτυχίες τους αυξάνοντας τον αριθμό των κινήσεων που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων και διατηρώντας την σωστή χρήση 
αυτών. 

Οι Schofield (1988), Carmichael και Thomas (1995) και  οι Carmichael, Thomas και 
Ward (2000) διατείνονται πως η διαδικασία παραγωγής για τις ποδοσφαιρικές ομάδες 
διαιρείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη λαμβάνει χώρα πριν από το παιχνίδι και έχει ως 
σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παικτών και προπονητών κατά τη διάρκεια 
αυτού, και η δεύτερη είναι η μετατροπή των δεξιοτήτων αυτών σε επιθυμητά 
αποτελέσματα μέσα στο παιχνίδι. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ιδέες, θα 
μπορούσε επιπροσθέτως να προταθεί, κατά την προετοιμασία των αγώνων οι οποίοι 
διεξάγονται σε ένα σύστημα πρωταθλήματος, η έμφαση στις αποτελεσματικές κινήσεις 
που καταλήγουν σε γκολ, ενώ στην προετοιμασία για μία διοργάνωση με σύστημα 
αποκλεισμού, θα ήταν καλύτερη η μέθοδος των πολλών κινήσεων, χωρίς να μειώνεται 
η αποδοτικότητα αυτών. 
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Επιστημονικό Άρθρο 
 

  

  

  
Σα Οικονομικά της Πυγμαχίας: Πώς Διαφοροποιούνται η 
Προσπάθεια και η Αποδοτικότητα στα Ερασιτεχνικά 
Πρωταθλήματα Πυγμαχίας; 
Ντέιβιντ Σσάπλιν  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
αρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη έρευνα στον τομέα των 
οικονομικών της πυγμαχίας («boxenomics») ιστορικά, θέματα όπως οι 
επιπτώσεις της γρήγορης απώλειας βάρους στους ερασιτέχνες πυγμάχους 
(Hall και Lane, 2001), ο ρόλος που λαμβάνει το συνοικιακό γυμναστήριο 
πυγμαχίας από την άποψη του „αυτοσχεδιασμού‟ για τον ερασιτέχνη 

πυγμάχο (Trimbur, 2007), τα αποτελέσματα των κινήτρων για τους επαγγελματίες 
πυγμάχους (Tenorio, 2000, Kutsoati και Amagashie, 2004, McCrory, 2004), θέματα που 
αφορούν τους ανεπαρκείς κανονισμούς (Newfield, 2001, Fish, 2002) και ο 
επαγγελματικός κίνδυνος (Martland, 1928, Weinberg και Around, 1952, Newfield, 
2001, Clancy, 2006) στην επαγγελματική πυγμαχία έχουν διερευνηθεί. Ωστόσο, το 
άρθρο αυτό αποτελεί την πρώτη μελέτη για το πώς διαφοροποιούνται η προσπάθεια 
και η αποδοτικότητα στην ερασιτεχνική πυγμαχία κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης 
διεθνούς διοργάνωσης. Κάνουν οι ερασιτέχνες πυγμάχοι εξοικονόμηση στη συχνότητα 
των χτυπημάτων «όταν όσα έχουν δώσει τους είναι αρκετά»; Λαμβάνει χώρα η 
«εκμάθηση δια της πείρας», κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά; Τπάρχει καλύτερος 
τρόπος για να προσδιοριστεί ο «εξέχων πυγμάχος του τουρνουά» από την τρέχουσα 
διαδικασία της ψηφοφορίας που τελείται από τους επίσημους κριτές; 

Ως ερασιτέχνης διαιτητής πυγμαχίας και κριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 
1996, έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση: «Οι ημιτελικοί αποτελούν πάντα τους 
καλύτερους αγώνες της διοργάνωσης1». Αν και ποτέ δεν παρατήρησα συνάδελφο ή 

                                                 
1Ο Διεθνής κριτής αγώνων ερασιτεχνικής πυγμαχίας, Spencer Carpenter, επιβεβαίωσε αυτό το 

συμβατικό φρόνημα με το επιχείρημα ότι ο πυγμάχος «αγωνίζεται για να φτάσει στον τελικό» 
και το να είναι ο κάποιος ο ένας εκ των δύο φιναλίστ του δίνει την ευκαιρία να έχει όλα τα  
έξοδα του ταξιδιού του πληρωμένα καθώς και οικονομικά οφέλη - π.χ. , το 2008 η Ομοσπονδία 

ΠΠ  
  
  
ΠΠ  
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θεατή  να αμφισβητεί το παραπάνω γεγονός, όμως η ακαδημαϊκή μου περιέργεια με 
οδήγησε στο να ρωτήσω, «Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την αντίληψη; Δεν 
ισχυρίζονται όλοι οι πυγμάχοι προτού ακόμη αρχίσει η διοργάνωση, ότι „πάνε για το 
χρυσό‟, και δηλώνουν πως θα δώσουν ή έδωσαν το 100% της προσπάθειάς τους (ή, 
παραλόγως, παραπάνω και από αυτό) κάθε φορά που αγωνίζονται»; 
H αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας ενός αγώνα πυγμαχίας είναι μια επικίνδυνη 
υπόθεση, καθώς κάποιοι θα υποστήριζαν ότι ένας καλός αγώνας είναι εκείνος στον 
οποίο οι αντίπαλοι βρίσκονται κοντά, ενώ άλλοι μπορεί να ισχυριστούν πως η επιδέξια 
άμυνα ή ένα θεαματικό αποκλεισμό (knock out) είναι απαραίτητα συστατικά της 
ποιότητας στα πλαίσια μίας αναμέτρησης. Ωστόσο, τα μέτρα ποιότητας που 
εφαρμόστηκαν εδώ και αφορούν τον πυγμάχο είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
λιγότερες διαφωνίες: Προσπάθεια και Αποδοτικότητα. Ως προσπάθεια μετριέται ο 
αριθμός των γροθιών ανά γύρο (ο αριθμός των φορών όπου οι κριτές, συνολικά, 
ανέφεραν χτύπημα που δίνει βαθμούς). Ως απόδοση θεωρείται ο λόγος του 
επιβεβαιωμένου αποτελέσματος μέσω των γροθιών ανά γύρο. Για να θεωρηθεί ένα 
χτύπημα αποδεκτό, τουλάχιστον τρεις από τους κριτές που βρίσκονται στην άκρη του 
ρινγκ θα πρέπει να αναφέρουν ένα επιτυχημένο χτύπημα στην κόκκινη ή τη μπλε 
γωνία μέσα στο διάστημα ενός δευτερολέπτου. 

υγκεντρωτικά δεδομένα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικής 
Πυγμαχίας της AIBA2  το 2007  που διοργανώθηκε στο ικάγο από τις 23 Οκτώβριου 
έως τις 3 Νοέμβριου, χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή. Αυτό το τουρνουά 
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 1974 και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές 
ερασιτεχνικό τουρνουά πυγμαχίας στον κόσμο. Σο 2007 αποδείχτηκε έτος-ρεκόρ, με 
557 πυγμάχους από 101 έθνη να ανταγωνίζονται σε ένα σύνολο 546 αγώνων (AIBA, 
2007). Μόνο οι 413 αναμετρήσεις3 στις οποίες παίχτηκαν και οι τέσσερις δίλεπτοι γύροι 
συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Αυτές ανέρχονται σε 75,6% του συνόλου των 
αγώνων της διοργάνωσης. 

                                                                                                                                               
Πυγμαχίας των Η.Π.Α. ξεκίνησε να ανταμοίβει με 1.000 δολάρια το νικητή του τελικού και με 
500 δολάρια τον δεύτερο στο Αμερικανικό Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα πυγμαχίας του 2008. 
(προσωπική συνομιλία, 10 Δεκεμβρίου 2007) και www.usaboxing.org. 
2 Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας, με έδρα τη Λωζάννη της Ελβετίας,  
3 Οι 413 "εξ αποστάσεως" αγώνες που προαναφέρθηκαν αφορούν το σύνολο των στατιστικών 
στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη (Προσάρτημα, πίνακες 1 και 2). Για το γράφημα 
της απόδοσης των 22 πυγμάχων που αγωνίστηκαν στους τελικούς, υπολογίστηκαν όλοι οι 
αγώνες που είχαν αυτοί αγωνιστεί για τη συνιστώσα της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
κατάταξης (Προσάρτημα, πίνακας 5), το διάγραμμα της αποδοτικότητάς τους (Προσάρτημα, 
πίνακας 4), καθώς και το τέστ διαφοράς-των-μέσων για την αποδοτικότητα (Προσάρτημα, 
πίνακας 2). σοι αγωνίστηκαν στους τελικούς, στο 79,2% των αγώνων τους ολοκλήρωσαν και 
τους τέσσερις δίλεπτους γύρους. 
4 Σο Βραβείο Βαλ Μπάρκερ βραβεύει τον πιο "Εξέχων και  βιρτουόζο πυγμάχο" κάθε 
Ολυμπιακών Αγώνων. (Http://boxing.about.com/od/history/a/controversy.htm). Αυτή η 
κάπως ασαφής περιγραφή έχει οδηγήσει σε δύο πυγμάχους που κατέκτησαν μόνο χάλκινα 
μετάλλια (χάνοντας δηλαδή στον ημιτελικό), στο να κερδίσουν το βραβείο (Louis Daniel Laurie 
των ΗΠΑ το 1936 και Philip Waruinge της Κένυας, το 1968). Η πλέον αμφιλεγόμενη απονομή 
αυτού του τροπαίου ήρθε στον απόηχο της ήττας του Roy Jones Jr, στον τελικό των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1988. Από την ιστοσελίδα του HBO: «ε μια προσπάθεια να συγκαλύψουν το 
κραυγαλέο έγκλημα, οι κριτές των Ολυμπιακών αγώνων εκτέθηκαν περισσότερο απονέμοντας 
στον Jones Βραβείο Βαλ Μπάρκερ, που δόθηκε στον καλύτερο πυγμάχο των αγώνων. Η λογική 
δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.» (Http://www.hbo.com/boxing/fighters/jones_roy/bio.html). 

http://www.usaboxing.org/
http://www.hbo.com/boxing/fighters/jones_roy/bio.html
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Μεθοδολογία και τατιστικά Αποτελέσματα 

Η παρούσα έρευνα έχει τρείς στόχους:  
1) Να προσδιορίσει αν τελικά καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια στα ημιτελικά.  
2) Να αξιολογήσει αν συμβαίνει η „εκμάθηση δια της πείρας‟, σύμφωνα με την οποία οι 
πυγμάχοι μπορούν να αυξάνουν σταθερά την αποδοτικότητά τους, κατά τη διάρκεια 
του τουρνουά. 
3) Να επινοήσει ένα αντικειμενικό σύστημα κατάταξης που θα βασίζεται σε έναν 
σταθμισμένο μέσο όρο της μέσης αποδοτικότητας, την τυπική απόκλιση της 
αποδοτικότητας και τον αριθμό των ημερών που γίνονται αγώνες για τον 
προσδιορισμό του «Εξέχοντος πυγμάχου του τουρνουά» (όπως είναι το Βραβείο Βαλ 
Μπάρκερ4, που δίνεται σε κάθε θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες). 

την επόμενη σελίδα εξετάζονται, με ανάλυση διαφοράς- μέσων, οι ακόλουθες 
υποθέσεις: 
1) Ο αριθμός των γροθιών στα ημιτελικά πρέπει να είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε 
άλλη ημέρα του τουρνουά, σύμφωνα με την συμβατική λογική. Έτσι, οι μηδενικές 

υποθέσεις για την προσπάθεια είναι EYs = EYq και ETs = EYf όπου  οι δείκτες q, s 
και f, αντιπροσωπεύουν τους προημιτελικούς, ημιτελικούς και τους τελικούς, 
αντίστοιχα. 
2) Η αποδοτικότητα πρέπει να αυξάνεται καθώς εξελίσσεται το τουρνουά, διότι: (α): οι 
„αδύναμοι‟ κριτές απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης5 και (β): είναι 
αναμενόμενη η „εκμάθηση δια της πείρας‟ καθώς εξελίσσεται το τουρνουά. Έτσι οι 

μηδενικές υποθέσεις για την αποδοτικότητα είναι: EYs = EYq και ETs = EYf  όπου  
οι δείκτες q, s και f, αντιπροσωπεύουν τους προημιτελικούς, ημιτελικούς και τους 
τελικούς, αντίστοιχα. Σα αποτελέσματα συνοψίζονται στο παράρτημα (Πίνακες 1 και 
2). Έτσι, η συμβατική λογική που θεωρεί πως η προσπάθεια (συνολικός αριθμός 
γροθιών που μετρώνται) είναι μεγαλύτερη στα ημιτελικά δεν αναιρείται, αλλά υπάρχει 
μια σημαντική μείωση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια των  τελικών, όπου ίσως 
οι πυγμάχοι απλά „δεν έχουν άλλο να δώσουν‟ σε αυτό το στάδιο του τουρνουά. Η 
υπόθεση αυτή υποστηρίζεται στη μελέτη των Hall και Lane (2001) όπου διαπιστώθηκε 
ότι η γρήγορη απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται ενός 
αγώνα πυγμαχίας ή ενός τουρνουά οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα, αυξημένο θυμό, 
κούραση, ένταση και μειωμένη ενεργητικότητα. Οι απαιτήσεις που επιβάλλουν στους 
πυγμάχους να κάνουν βάρη κάθε μέρα που αγωνίζονται σε ένα μεγάλο τουρνουά, 
όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΙΒΑ μπορεί μόνο να επιδεινώσει τα προβλήματα 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Παρά την πτώση της αποδοτικότητας στους τελικούς, αυτοί που αγωνίστηκαν 
στους τελικούς του συγκεκριμένου τουρνουά έδειξαν γενικά εντυπωσιακή συνέπεια 
όσον αφορά την αποδοτικότητά τους (βλ. Πίνακα 2). Η κόπωση, οι απαιτήσεις για το 
φτιάξιμο συγκεκριμένου βάρους (Hall και Lane, 2001) και ενδεχομένως πιο 
συντηρητικές στρατηγικές μείωσαν την παραγωγή γροθιών κατά τα τελευταία στάδια 
της διοργάνωσης, εξαιρουμένης μίας ημέρας ανάμεσα στην πέμπτη και έκτη ημέρα του 
τουρνουά (προκριματικά). Η μέση τιμή αριθμού γροθιών (μετρούμενη προσπάθεια) 
ανά πυγμάχο έπεσε κάτω από 100 ανά αγώνα, για πρώτη φορά κατά την όγδοη ημέρα 
του τουρνουά και παρέμεινε κάτω από το όριο του 100 και τις υπόλοιπες ημέρες που 
διήρκεσε η διοργάνωση. Έτσι, παρά τα στοιχεία που δηλώνουν πως οι ερασιτέχνες 
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πυγμάχοι βλέπουν την πυγμαχία ως „δουλειά‟, ακόμη και εν απουσία τακτικής 
χρηματικής αποζημίωσης, και οδηγούνται από μια τεράστια αίσθηση υπερηφάνειας 
και ανάγκης για σεβασμό (Trimbur, 2007, σ. 9), φαίνεται πιθανό ότι είχαν „λιγότερα να 
δώσουν‟ από την έβδομη κιόλας ημέρα του τουρνουά. Μια άλλη εξήγηση για το 
φαινόμενο αυτό της μειωμένης προσπάθειας από τόσο νωρίς μπορεί να αποδοθεί στη 
στρατηγική συμπεριφορά. Οι Boyd και Boyd (1995) διαπίστωσαν ότι στα αγωνίσματα 
του στίβου των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης το 1992, τα 
«αουτσάιντερ» των αγώνων κατέδειξαν ένα μοτίβο υπερπροσπάθειας στα πρώτα 
στάδια του αγώνα, με την προσπάθεια (και την απόδοση) να μειώνεται καθώς ο 
αγώνας εξελισσόταν. 

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα AIBA δεν υπάρχουν επίσημα "αουτσάιντερ" ή 
"φαβορί", λόγω έλλειψης σποράς. Οι πυγμάχοι επιλέγονται τυχαία βάσει κλήρωσης 
ανά κατηγορία βάρους και ανταγωνίζονται υπό το καθεστώς του μονού αποκλεισμού 
(βλ. Πίνακα 3). Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης και οι πυγμάχοι φαίνεται να γνωρίζουν 
καλά ποιά είναι τα  φαβορί για να πάρουν κάποιο μετάλλιο στο τουρνουά. Έτσι, αν 
ένας αουτσάιντερ πυγμάχος επιδείξει υπερβολική προσπάθεια νωρίς σε ένα γεγονός 
(που ορίζεται εδώ ως το σύνολο του τουρνουά πυγμαχίας), θα περίμενε κανείς υψηλό 
συνολικό αριθμό μετρημένων γροθιών (βλ. Πίνακα 4). 

Προτείνεται μια βελτιωμένη μέθοδος για την αξιολόγηση του «Εξέχοντος 
πυγμάχου του τουρνουά»  για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. ε αυτό το μοντέλο ένας 
σταθμισμένος μέσος όρος του: 0,5 (συνολικό ποσοστό αποδοτικότητας) + 0,3 
(αντίστροφο της τυπικής απόκλισης της αποδοτικότητας) + 0.2 (αριθμός ημερών που 
αγωνίστηκε ουσιαστικά ο πυγμάχος). Ο πυγμάχος με τον υψηλότερο σταθμισμένο μέσο 
όρο θα μπορεί να κηρυχθεί ως ο «Εξέχων πυγμάχος του τουρνουά». Σο βραβείο θα 
μπορούσε να είναι ανοικτό για κάθε πυγμάχο που αγωνίζεται στα τελικά ή να  
περιορίζεται μόνο σε εκείνους που κατέκτησαν τα χρυσά μετάλλια. Με το κριτήριο 
αυτό, ο Sapiyev (64 KG) από το Καζακστάν ήταν ο καλύτερος πυγμάχος του τουρνουά, 
με τελευταίο στην κατάταξη τον Kovalev (64 kg) από τη Ρωσία (βλ. Πίνακα 5). Με αυτή 
την πιο επιστημονική προσέγγιση, το βραβείο θα μπορούσε να μετονομαστεί σε 
«Εμπειρότερος πυγμάχος της διοργάνωση» και είτε να αντικαταστήσει τα ήδη 
υπάρχοντα βραβεία αυτού του τύπου ή να ενεργεί ως συμπληρωματικό σε αυτά. 
 
Σελικά υμπεράσματα και Προκλήσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Η παγιωμένη άποψη πως στους ημιτελικούς των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων 
πυγμαχίας γίνονται πάντοτε οι καλύτεροι αγώνες, καταρρίφθηκε. Παρόλο που 
παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική μείωση στην αποδοτικότητα από τους 
ημιτελικούς στους τελικούς, οι πυγμάχοι δεν ανέβασαν ούτε την αποδοτικότητα ούτε 
την προσπάθειά τους από τους προημιτελικούς στους ημιτελικούς της διοργάνωσης  
(στην πραγματικότητα, η προσπάθεια μειώθηκε κατά μία ονομαστική αξία ανάμεσα 
στους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς). Παρά τη μείωση της αποδοτικότητας που 
παρατηρήθηκε παραπάνω και αφορά τους τελικούς, δεν παρατηρήθηκε καμία 
παρόμοια μείωση στην μετρούμενη προσπάθεια αυτή τη φορά. 

Η εργασία αυτή προσπάθησε να αντιμετωπίσει κάτι που ως τώρα αποτελούσε 
άγνωστο πεδίο στον τομέα της οικονομίας του αθλητισμού: την προσπάθεια και την 
αποδοτικότητα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός ερασιτεχνικού 
τουρνουά πυγμαχίας. Δεδομένου ότι το δείγμα ήταν περιορισμένο σε ένα μόνο 
ερασιτεχνικό τουρνουά, και τα δεδομένα δεν συμπεριελάμβαναν  έρευνες στους ίδιους 
τους πυγμάχους, για να χρησιμεύσουν ως μια εσωτερική μέθοδος αξιολόγησης των 
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στρατηγικών που χρησιμοποιούνται και το ποσό της προσπάθειας που αισθάνονται 
πως πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, υπάρχουν εύφορα θέματα 
που πρέπει ακόμη να διερευνηθούν πάνω σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, τα 
δεδομένα από ένα μεγαλύτερο αριθμό διοργανώσεων θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 
ως έλεγχος αξιοπιστίας για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ. Επιπλέον, η 
υλοποίηση μιας εσωτερικής μεθόδου αξιολόγησης για τους πυγμάχους θα μπορούσε να 
προσφέρει γνώση στο πώς συγκρίνουν οι πυγμάχοι υποκειμενικά  τις προσπάθειές τους 
με στόχο τη σύγκριση με την αντικειμενική πτώση που παρατηρήθηκε στην παρούσα 
έρευνα. (όσον αφορά τον μετρούμενο αριθμό γροθιών). Σα δεδομένα αυτά θα 
διασαφηνίσουν τον όρο που χρησιμοποιείται στα οικονομικά του αθλητισμού ως 
"στρατηγική προεργασία σε ένα επίπεδο προσπάθειας" (Dixit, 1987, Boyd και Boyd, 
1995), αλληλοσυνδεόμενο με τα αντικειμενικά πρότυπα προσπάθειας που 
χρησιμοποιήθηκαν εδώ. 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Πίνακας 1. Σεστ διαφοράς των μέσων για την προσπάθεια (Αριθμός Γροθιών) 
Προημιτελικοί με Ημιτελικούς και Ημιτελικοί με Σελικούς 

(Σα δεδομένα περιορίστηκαν στους πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά της 
διοργάνωσης) 

Υάση Αριθμός 
Γροθιών 

Συπική 
Απόκλιση 

Διαβάθμιση-
Σ με 2 τιμές 

Επίπεδο 
πραγματικής 

αυτοπεποίθησης 

τατιστικά 
ημαντική 
Διαφορά 

Προημιτελικοί 115,10 28,20 0,56 42,30% χι 

Ημιτελικοί 110,00 21,93    

Σελικοί 100,70 27,53 0,95 65,04% χι 

 
 

Πίνακας 2. Σεστ διαφοράς των μέσων για την αποδοτικότητα: Προημιτελικοί με 
Ημιτελικούς και Ημιτελικοί με Σελικούς 

(Σα δεδομένα περιορίστηκαν στους πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά της 
διοργάνωσης) 

Υάση Σιμή 
Αποδοτικό

τητας 

Συπική 
Απόκλιση 

Διαβάθμιση-
t με 2 τιμές 

Επίπεδο 
πραγματικής 

αυτοπεποίθησης 

τατιστικά 
ημαντική 
Διαφορά 

Προημιτελικοί 17,09 2,07 0,35 27,13% χι 

Ημιτελικοί 17,34 2,03    

Σελικοί 14,90 3,63 2,41 97,80% Ναι 
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Πίνακας 3. Όνομα και Κιλά κατά Αύξουσα ειρά και Εθνικότητα  
(Σα δεδομένα περιορίστηκαν στους πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά της 
διοργάνωσης) 

νομα Πυγμάχου Βάρος σε Κιλά Φώρα Καταγωγής 

Zou 48 Κίνα 

Tanamor 48 Υιλιππίνες  

Warren 51 Η.Π.Α. 

Jongjohor 51 Σαϊλάνδη 

Vodopyanov 54 Ρωσία 

Badar-Uugan 54 Μογγολία 

Selimov 57 Ρωσία 

Lomachenko 57 Ουκρανία 

Gavin 60 Αγγλία 

Valentino 60 Ιταλία 

Sapiyev 64 Καζακστάν 

Kovalev 64 Ρωσία 

Andrade 69 Η.Π.Α. 

Boonjumnong 69 Σαϊλάνδη 

Korobov 75 Ρωσία 

Blanco 75 Βενεζουέλα 

Atoev 81 Ουζμπεκιστάν 

Beterbiev 81 Ρωσία 

Russo 91 Ιταλία 

Chakhkeiv 91 Ρωσία 

Cammarelle 91+ Ιταλία 

Glazkov 91+ Ουκρανία 
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Πίνακας 4: Αποδοτικότητα των Γροθιών ανά Αγώνα 
 (Σα δεδομένα περιορίστηκαν στους πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά της 

διοργάνωσης) 

νομα Αγώνας 
1 

Αγώνας 
2 

Αγώνας 
3 

Αγώνας 
4 

Αγώνας 
5 

Αγώνας 
6 

Zou 12,6 19,5 18,7 16,5 22,1 17,5 

Tanamor 18,0 10,3 18,7 22,2 7,9 Δ/Π 

Warren 15,6 17,2 16,2 18,0 17,8 15,9 

Jongjohor 16,7 16,0 17,2 16,3 12,5 Δ/Π 

Vodopyanov 16,0 17,3 14,0 19,0 20,0 Δ/Π 

Badar-Uugan 17,0 15,3 19,8 19,6 15,2 16,5 

Selimov 15,0 17,1 17,6 17,0 16,7 Δ/Π 

Lomachenko 16,0 17,4 16,3 22,4 13,8 15,9 

Gavin 18,3 16,3 16,8 14,7 17,4 19,6 

Valentino 19,1 18,8 18,2 20,0 16,9 13,3 

Sapiyev 15,9 20,1 20,4 16,4 20,2 17,9 

Kovalev 12,0 17,1 18,9 19,3 7,7 Δ/Π 

Andrade 16,5 16,2 17,3 19,9 16,8 18,6 

Boonjunmnong 17,4 18,5 15,7 18,9 17,4 12,0 

Korobov 21,6 18,0 20,5 17,3 21,1 12,3 

Blanco 19,4 11,6 15,4 18,0 15,2 8,3 

Atoev 18,9 15,0 17,2 17,5 17,4 Δ/Π 

Beterbiev 17,8 17,7 16,2 17,3 Δ/Π Δ/Π 

Russo 17,7 18,5 16,7 18,1 16,8 14,9 

Chakhkiev 20,0 18,1 17,0 19,8 15,4 Δ/Π 

Cammarelle 14,7 22,1 19,4 17,1 Δ/Π Δ/Π 

Glazkov 20,0 18,1 11,9 16,0 13,6 Δ/Π 

 
ύνοψη 
Μόνο 5 από τους 22 πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά επέδειξαν τη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητά τους στους ημιτελικούς (22,7%) 
Ο Sapiyev (64 Κιλά) από το Καζακστάν και ο Ρώσος Matvey Korobov (75 Κιλά) ήταν οι 
μοναδικοί πυγμάχοι που κατόρθωσαν να έχουν τουλάχιστον 20% αποδοτικότητα σε 
περισσότερους από τρείς αγώνες της διοργάνωσης. 
Ο Beterbiev (81 Κιλά) από τη Ρωσία επέδειξε τη σταθερότερη αποδοτικότητα με 
ποσοστά από 16,2-17,8 τοις εκατό (1.6 πόντους μέσον όρο). Ο Harry Tanamor (48 Κιλά) 
από τις Υιλιππίνες είχε τη μεγαλύτερη απόκλιση στην αποδοτικότητα, με ποσοστά που 
κυμαίνονταν από 7,9-22,2  τοις εκατό  (14,3 πόντους μέσον όρο).    
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Πίνακας 5. ύστημα Βαθμολόγησης για την Ανάδειξη του ‘Εξέχοντος Πυγμάχου της 
Διοργάνωσης’ 

(Σα δεδομένα περιορίστηκαν στους πυγμάχους που αγωνίστηκαν στα τελικά της 
διοργάνωσης) 

Θέση Βάρος σε 
Κιλά 

Πυγμάχος Σιμή ταθμικού 
Μέσου ρου 

Νικητής των 
Σελικών  

1 64 Sapiyev 10,94 Ναι 

2 81 Beterbiev 10,82 χι 

3 75 Korobov 10,74 Ναι 

4 69 Andrade 10,70 Ναι 

5 51 Warren 10,58 Ναι 

6 91 Chakhkiev 10,57 χι 

7 91 Russo 10,52 Ναι 

8 60 Valentino 10,47 χι 

9 48 Zou 10,41 Ναι 

10 60 Gavin 10,39 Ναι 

11 57 Selimov 10,36 Ναι 

12 81 Atoev 10,31 Ναι 

13 54 Bader-Uugan 10,29 χι 

14 91+ Cammarelle 10,27 Ναι 

15 54 Vodoplanov 10,07 Ναι 

16 57 Lomochenko 10,04 χι 

17 69 Boomjunmong 9,94 χι 

18 51 Jongjohor 9,35 χι 

19 91+ Glazkov 9,25 χι 

20 48 Tannamor 8,87 χι 

21 75 Blanco 8,79 χι 

22 64 Kovalev 8,70 χι 

ύνοψη:  
Τψηλότερη Βαθμολογία, Sapiyev, 10,94 
Φαμηλότερη Βαθμολογία, Kovalev, 8,70 
Ενδιάμεση Βαθμολογία, Selimov και Atoev, 10,34 
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Επιστημονικό Άρθρο 
  

  

  
 
Σάσεις στη ωματική Άσκηση στις ΗΠΑ, Πριν και Κατά τη 
Διάρκεια της Σρέχουσας Φρηματοπιστωτικής Κρίσης 
Πίτερ Μπάλτρους, Έλβαντ Ντάνιελς, Ντομινίκ Μακ & Ρακάλ 
Κουάρελς 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε το να ακολουθεί κάποιος ένα φυσικά ενεργό τρόπο ζωής, προάγει 
την υγεία (O'Donovan και άλλοι, 2010). Σο Αμερικανικό Τπουργείο 
Τγείας και Ανθρωπίνων Τπηρεσιών (USDHHS) και τα Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συστήνουν στους  ενήλικες 
να περνούν 150 λεπτά την εβδομάδα σε μέτρια έως έντονη σωματική 

δραστηριότητα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας με  ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 
σε  δύο ή περισσότερες ημέρες (USDHHS, 2008). Η σωματική δραστηριότητα έχει 
αποδειχθεί ότι βοηθά στην πρόληψη της παχυσαρκίας και των καρδιοαγγειακών 
παθήσεων, μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, συμβάλλει στην  
ενίσχυση των μυών και των οστών, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της σωματικής 
λειτουργίας, την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους, και την αύξηση της 
διάρκειας ζωής (USDHHS, 2009). Περίπου το 25% των Αμερικανών είναι σωματικά 
αδρανείς (CDC, 2008). υνολικά οι μη ισπανόφωνοι έγχρωμοι και τα άτομα χαμηλού 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου τείνουν να είναι λιγότερο δραστήρια σωματικά 
(Marshall και άλλοι, 2007). Η σωματική δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο, αλλά 
και η οργανωμένη σωματική δραστηριότητα, μειώνονται στην αρχή της εφηβείας (Wall 
και άλλοι, 2011) και μειώνονται περαιτέρω στην ενήλικη ζωή μεγαλύτερων 
εφήβων(CDC, 2008). Οι Nelson και άλλοι διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση των μαθητών  
γυμνασίου με τους φοιτητές σε τετραετών κολεγίων, όσον αφορά τα ποσοστά έντονης 
σωματικής δραστηριότητας (VPA) (n = 10.437) αυτά μειώνονται συνολικά στους 
άνδρες από 74% σε 52%, στις γυναίκες από 68% σε 44% και στους  αθλητές από 51 % σε 
15%. Γυναίκες προερχόμενες από την Ασία, αφροαμερικανίδες και γυναίκες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς και άντρες προερχόμενοι από την Ασία και 
ηλικιωμένοι άνδρες ήταν λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε ασκήσεις έντονης 
σωματικής δραστηριότητας στο κολέγιο (Nelson και άλλοι, 2007). Σα υψηλά επίπεδα 
της σωματικής άσκησης μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των διαφορών στα 

ΜΜ  
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ποσοστά σωματικής άσκησης μεταξύ των υποπληθυσμών, αποτελούν επομένως μείζονα 
ζητήματα δημόσιας υγείας.  

Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα 
ελεύθερου χρόνου που αφιερώνεται στη σωματική δραστηριότητα και μεγαλύτερο 
κίνδυνο αύξησης βάρους και παχυσαρκίας (Stalsberg R, Pedersen AV, 2010, Boone-
Heinonen και άλλοι, 2011,  Cleland VJ και άλλοι, 2009, Baltrus και άλλοι, 2007, Sobal 
και Stunkard, 1989). Είναι πιθανό,  μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση που οδηγεί σε 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και  φτώχειας, να οδηγήσει και σε χαμηλότερα επίπεδα 
φυσικής δραστηριότητας στο γενικό πληθυσμό. Αυτό το είδος της οικονομικής κρίσης 
μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των τάσεων του πληθυσμού στην παχυσαρκία και 
άλλων καταστάσεων που σχετίζονται με αυτή. 

Η οικονομική ύφεση η οποία έχει επισημανθεί από πολλούς οικονομολόγους ως 
«οικονομική κρίση» ξεκίνησε στις ΗΠΑ με την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το 
2007. Σο  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των ΗΠΑ, η παραγωγή των αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται από το εργατικό δυναμικό και τις ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες-μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό περίπου 6% το τέταρτο 
τρίμηνο του 2008 και το πρώτο τρίμηνο του 2009, έναντι της δραστηριότητας την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο (BEA, 2010). Σο ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ για το 2009 
ήταν 9,3%, το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρήθηκε από το 1983, έναντι 4,6% το 2006 
(BLS, 2010).  

Τποθέτουμε ότι, μετά την έναρξη της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης θα 
υπάρχει διαπιστωμένη μείωση της σωματικής δραστηριότητας στο γενικό πληθυσμό 
των ενηλίκων και ειδικότερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων. Φρησιμοποιώντας ετήσια 
στοιχεία (2005-2007) από το Εθνικό ύστημα Τγείας (NHIS) παρατηρήσαμε τάσεις 
μέτριας και έντονης φυσικής δραστηριότητας μεταξύ του γενικού πληθυσμού, και 
μεταξύ της ηλικίας, του φύλου και της φυλής των ομάδων, καθώς και ανά επίπεδο 
απασχόλησης καθεστώς φτώχειας.  
 
Μέθοδολογία 
  Σα δεδομένα για την παρούσα μελέτη προέρχονται από την NHIS της περιόδου 
2003-2005. Η NHIS εφάρμοσε μια ετήσια συνέντευξη των νοικοκυριών της πολιτικής 
του μη θεσμοθετημένου-πληθυσμού ιδιωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες που διεξάγεται 
από το Εθνικό Κέντρο τατιστικών της Τγείας (http://www.cdc.gov/nchs/nhis.htm). 
Η NHIS χρησιμοποιεί μια μέθοδο πολυσταδιακής δειγματοληψίας και συγκεντρώνει 
δεδομένα με τη χρήση προσωπικής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή, με ένα νέο 
δείγμα των ερωτηθέντων για κάθε ετήσια συνέντευξη. Σο δείγμα σταθμίστηκε για να 
υπολογίσει τον  σύνθετο σχεδιασμό δείγματος και την επιλογή „καμία απάντηση‟. Για 
τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για τα έτη 2005-2009, με σκοπό να 
ενσωματωθούν τα διαθέσιμα στοιχεία από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2007, 2008, 2009) με αυτά περίπου ίσου αριθμού ετών πριν από αυτήν (2005, 2006).  
 
Μελέτη Πληθυσμού 

 τις αναλύσεις συμπεριλήφθησαν όλοι οι ενήλικοι  ηλικίας 18 ετών και άνω, οι 
οποίοι ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να ασκούν σωματική δραστηριότητα και για τους 
οποίους δεν υπήρχαν ελλείψεις στα στοιχεία της  σωματικής τους  δραστηριότητας.  Σο 
μέγεθος του δείγματος και το ποσοστό του δείγματος ενηλίκων που περιλαμβάνονται 
σε κάθε επίπεδο της φυσικής άσκησης για κάθε έτος έχει ως εξής: 2005: Μέτρια 29.689 
(94,5%), Έντονη 29.758 (94,7%), 2006: Μέτρια 23.014 (94,8%),  Έντονη 23.128 (95,3%), 
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2007: Μέτρια 22.147 (94,7%), Έντονη 22.230 (95,0%), 2008: Μέτρια 20.617 (94,7%), 
Έντονη 20.684 (95,0%) 2009: Μέτρια 26.519 (95,6%), Έντονη 26.693 (96,3 %).  
 
Κριτήρια των Αποτελεσμάτων 

Η σωματική άσκηση κατά τον ελεύθερο χρόνο αξιολογήθηκε τόσο για την 
ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα όσο και για την έντονη δραστηριότητα. Η ποσότητα 
της ελαφριάς/μέτριας δραστηριότητας αξιολογήθηκε με ακόλουθα ερωτήματα:  
 
 Πόσο συχνά κάνετε ΕΛΑΥΡΙΕ  Ή ΜΕΣΡΙΕ φυσικές δραστηριότητες  στον 

ελεύθερο χρόνο σας,  για ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 10 ΛΕΠΣΑ που να προκαλούν 
ΜΟΝΟ ΕΛΑΦΙΣΗ εφίδρωση ή μια μικρή έως μέτρια αύξηση στην αναπνοή ή 
τον καρδιακό ρυθμό;  

 Περίπου πόσο καιρό κάνετε αυτές τις ελαφριές ή μέτριες σωματικές 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο σας κάθε φορά;  
 
Σο ποσό της έντονης δραστηριότητας αξιολογήθηκε από τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 
 

 Πόσο συχνά κάνετε ΕΝΣΟΝΕ φυσικές δραστηριότητες  στον ελεύθερο χρόνο 
σας,  για ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 10 ΛΕΠΣΑ που να προκαλούν ΕΝΣΟΝΗ εφίδρωση 
ή μεγάλη αύξηση στην αναπνοή ή τον καρδιακό ρυθμό;  

 Περίπου πόσο καιρό κάνετε αυτές τις έντονες  σωματικές δραστηριότητες κατά 
τον ελεύθερο χρόνο σας κάθε φορά;  

 
  Σο "πόσο συχνά» κατέγραψε φορές ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος.  Σο "πόσο 
καιρό» αναφέρθηκε σε λεπτά ή ώρες και η μεταβλητή «πόσο συχνά» μετατράπηκε σε 
πόσες φορές την εβδομάδα. Ο αριθμός των φορών την εβδομάδα, πολλαπλασιάστηκε 
με τα λεπτά ανά φορά για να προκύψει ο αριθμός των λεπτών την εβδομάδα που 
ασχολείται με τη σωματική δραστηριότητα ο κάθε ερωτώμενος στο κάθε επίπεδο 
δραστηριότητας.  
 
Μεταβλητές Διαστρωμάτωσης 

 Με σκοπό να καθοριστεί το πώς η σωματική άσκηση ποικίλλει ανά διάφορες ομάδες 
του πληθυσμού, διενεργήσαμε στρωματοποιημένη ανάλυση από την αυτο-
αναφερόμενη ηλικία, φύλο και φυλετική ομάδα, καθώς και από την απασχόληση και 
το καθεστώς της φτώχειας. Σρεις ηλικιακές ομάδες εξετάστηκαν: 18-39 ετών, 40-64 ετών, 
και άνω των 65 ετών. Αφροαμερικανοί, λευκοί, Ασιάτες και Λατίνοι ήταν οι φυλετικές 
ομάδες που εξετάστηκαν, ενώ η Ινδική/Αλάσκας Αμερικανική φυλή παρόλο που 
περιλήφθηκε στη δέσμη στοιχείων των δύο ομάδων είχε πολύ μικρούς αριθμούς 
συμμετεχόντων για να παράγει στατιστική ακρίβεια.  σοι ήταν εργαζόμενοι 
συγκρίθηκαν με εκείνους οι οποίοι ήταν άνεργοι, αλλά εξακολουθούσαν να ψάχνουν 
για δουλειά. Μια τρίτη κατηγορία, αυτή των ανέργων που δεν αναζητούν πλέον 
εργασία, δεν συμπεριελήφθη δεδομένου ότι είναι μια διαφορετική ομάδα που 
περιλαμβάνει τους συνταξιούχους, τους γονείς που μένουν στο σπίτι, τους σπουδαστές 
και τους εύπορους ανεξάρτητους. Σο όριο της φτώχειας  ορίστηκε από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ με βάση το οικογενειακό εισόδημα και το μέγεθος της οικογένειας. 
υγκρίναμε τα άτομα με εισόδημα κάτω από το όριο με αυτούς που ήταν πάνω από 
αυτό. 
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 τατιστικές Μέθοδοι 

 Η μέθοδος SUDAAN κατά 10 χρησιμοποιήθηκε για όλες τις αναλύσεις έτσι ώστε να 
υπολογίσει την πολύπλοκη του συγκροτήματος μέθοδο δειγματοληψίας και τη 
στάθμιση του πληθυσμού. Για την παραγωγή των μέσων και των διαστημάτων 
εμπιστοσύνης της τάξης του 95% για τα λεπτά ανά εβδομάδα της ελαφριάς/μέτριας και 
έντονης σωματικής άσκησης κατά τον ελεύθερο χρόνο για το γενικό πληθυσμό και 
στρωματοποίηση από καθεμιάς από τις μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 
μέθοδος. Οι διαφορές μεταξύ των μέσων κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές όταν το 
διάστημα εμπιστοσύνης γύρω από κάθε μέσο δεν επικαλυπτόταν. Αυτή η στρατηγική 
για τον έλεγχο των υποθέσεων είναι πολύ πιο συντηρητική από το συμβατικό επίπεδο 
άλφα 0,05 που χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο των υποθέσεων (Payton και 
άλλοι, 2003). Κρίθηκε πως αυτή η συντηρητική προσέγγιση είναι κατά περίπτωση 
κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των συγκρίσεων μεταξύ των 
μέσων, που προέρχονται από τα αποτελέσματα.  
 
Αποτελέσματα  

Σα ποσοστά της φτώχειας δεν άλλαξαν πολύ κατά τη διάρκεια της μελέτης, 
ωστόσο, έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο (12,75%) οποιουδήποτε από τα πέντε έτη το 
2009. Σο ποσοστό ανεργίας άρχισε να αυξάνεται το 2008 και έφθασε το 9,43% το 2009. 
σον αφορά το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ, για τα έτη 2005 έως 2007, το ποσό του 
χρόνου που δαπανήθηκε για ελαφριά/μέτρια και έντονη δραστηριότητα παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητο. Μια ανοδική τάση που αντιστοιχεί σε λίγα λεπτά παρατηρήθηκε  
και στα δύο επίπεδα της δραστηριότητας από το 2008. Μέχρι το 2009 ο μέσος όρος για 
την ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα ήταν 127,2 λεπτά ανά εβδομάδα και το διάστημα 
εμπιστοσύνης 95%  (121,6 - 132,8) δεν επικάλυπτε κανένα από τα προηγούμενα έτη. Σο 
2008 ο μέσος όρος της έντονης δραστηριότητας ήταν 90,9 λεπτά ανά εβδομάδα (95% CI 
:86.1-95 0,8), μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Σο επίπεδο της έντονης 
δραστηριότητας αυξήθηκε περαιτέρω στατιστικά σημαντικά σε σύγκριση με το επίπεδο 
των ετών 2005-2007 το 2009 με 99,4 λεπτά την εβδομάδα (95% CI :95.2-103 0.7).  

Σα λεπτά της ελαφριάς/μέτριας δραστηριότητας ανά εβδομάδα με κοινωνικο-
δημογραφικά κριτήρια παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι άνδρες έτειναν να έχουν 
σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ελαφριάς/μέτριας δραστηριότητας από τις γυναίκες 
κάθε χρόνο. Η τάση για τους άνδρες ήταν σχετικά επίπεδη, κυμαινόμενη από 118 έως 
121 λεπτά την εβδομάδα, έως το 2009, όταν και συνέβη μια σημαντική αύξηση της 
δραστηριότητας σε 141,49 λεπτά την εβδομάδα (95% CI: 132,23, 150,76). Η τάση για 
αυξανόμενη δραστηριότητα στις γυναίκες ξεκίνησε το 2008 για να φθάσει τα 113,88 
λεπτά ανά εβδομάδα (95% CI: 107,75, 120,01) το 2009. Δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες 
διαφορές ανά ηλικιακή ομάδα όσον αφορά την ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα, πριν 
από το 2009, όπου η ηλικιακή ομάδα 18-39 ετών, έφτασε τα 132,34 λεπτά την εβδομάδα 
(122.49,142.18) σε σύγκριση με τα 116,48 (105.29,127.66) της ομάδας των 65 ετών και 
άνω. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα προηγούμενα έτη  
μέχρι το 2009 για τις δύο νεότερες ηλικιακές ομάδες και δεν εμφανίζονται καθόλου 
διαφορές για εκείνη άνω των 65 ετών, παρόλο που από το 2008 ο μέσος αριθμός των 
λεπτών ανά εβδομάδα ήταν περίπου 10%  μεγαλύτερος για την ηλικιακή αυτή ομάδα 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα  έτη.  ε όλα τα υπό έρευνα έτη, οι λευκοί ανέπτυξαν 
τη μεγαλύτερη ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα, οι ισπανόφωνοι τη μικρότερη (με 
εξαίρεση το 2009), με Αφροαμερικανούς και Ασιάτες ανάμεσα στις δύο 
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προαναφερθείσες ομάδες (με εξαίρεση το 2009, όταν οι Ασιάτες  είχαν τα μικρότερα 
ποσοστά). τους λευκούς παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση η οποία αρχίζει το 
2008, ενώ Αφροαμερικανοί και Ισπανοί δεν είχαν σημαντική αύξηση μέχρι το 2009. Σο 
επίπεδο δραστηριότητας στους Ασιάτες έφθασε στο ανώτατο επίπεδό του το 2008 και 
μειώθηκε το 2009. ε κάθε έτος οι άνθρωποι που υπερβαίνουν τα όρια της φτώχειας 
πραγματοποίησαν περισσότερη χρονικά ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα από εκείνους 
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δε συνέβη κάποια σημαντική και ουσιαστική 
αύξηση στις δύο αυτές ομάδες μέχρι το 2009. Εκείνοι που ήταν άνεργοι ασχολήθηκαν 
περισσότερο με την ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα από ό, τι οι εργαζόμενοι, σε κάθε 
έτος. Οι μισθωτοί  δεν είχαν σημαντική αύξηση των ποσοστών  δραστηριότητας μέχρι 
το 2009. Η τάση για τους άνεργους είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω του μεγάλου 
διαστήματος εμπιστοσύνης που οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος αυτής της 
ομάδας στα περισσότερα έτη, ωστόσο μέχρι το 2009 ο αριθμός των λεπτών έφθασε τα 
166,00 (95% CI: 136.82,195.19) για την ομάδα αυτή, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
που δαπανήθηκε σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για κάθε υποομάδα και κάθε 
χρόνο που εξετάστηκε.  

Σα αποτελέσματα για την έντονη σωματική δραστηριότητα αντικατοπτρίζουν 
περίπου εκείνα της ελαφριάς/μέτριας δραστηριότητας για τις  περισσότερες επιμέρους 
ομάδες πληθυσμού. Οι άνδρες αφιέρωσαν περισσότερα λεπτά έντονης σωματικής 
δραστηριότητας σε σχέση με τις γυναίκες κάθε χρόνο. Μια τάση αύξησης της έντονης 
σωματικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε σε άνδρες και γυναίκες, αρχίζει από το 2008 
και γίνεται στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με το 2005-2007, το 2009. ε αντίθεση με 
τα αποτελέσματα για την ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα, οι ηλικιακές ομάδες είχαν 
μεταξύ τους πολύ μεγάλες διαφορές στην ποσότητα της έντονης δραστηριότητας που 
αναφέρθηκε για κάθε υπό έρευνα έτος. Αν και η τάση για την αύξηση της έντονης 
σωματικής δραστηριότητας φαίνεται να άρχισε το 2008 σε όλες τις ηλικίες, στις 
ηλικιακές ομάδες των 18-39 ετών και 40-64 ετών η αύξηση έγινε αισθητή το 2009. τα 
περισσότερα έτη οι λευκοί είχαν τον υψηλότερο αναφερόμενο αριθμό ωρών έντονης 
δραστηριότητας (με εξαίρεση το 2006 όταν ήταν υψηλότερη παρατηρήθηκε στους 
Αφροαμερικανούς), ενώ οι Ασιάτες είχαν τον χαμηλότερο καθ‟ όλα τα έτη, εκτός του 
2006. ημαντική αύξηση σημειώθηκε στις μετρήσεις που αφορούσαν τους λευκούς από 
το 2008. Οι Αφροαμερικανοί δεν έδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική αύξηση μέχρι 
το 2009, όταν είχαν αύξηση άνω των 20 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που 
τους έφερε σε μια έντονη δραστηριότητα σχεδόν ίση με αυτήν των λευκών. Οι 
Ισπανόφωνοι σημείωσαν αύξηση το 2009, η οποία  δεν ήταν στατιστικά σημαντική και 
οι Ασιάτες δεν παρουσίασαν ανιχνεύσιμη αύξηση τα τελευταία χρόνια. πως και στην 
ελαφριά/μέτρια δραστηριότητα εκείνοι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
είχαν χαμηλότερα επίπεδα και στην  έντονη δραστηριότητα σε κάθε έτος σε σύγκριση 
με εκείνους που υπερβαίνουν τα όρια της φτώχειας. Η αύξηση του επιπέδου της 
έντονης δραστηριότητας ξεκίνησε το 2008 για τα στρώματα πάνω και κάτω από το όριο 
της φτώχειας, ενώ η αύξηση έγινε στατιστικά σημαντική για τους άνω του ορίου  της 
φτώχειας, το 2009. Ξεκινώντας το 2006, οι άνεργοι είχαν υψηλότερα επίπεδα έντονης 
σωματικής δραστηριότητας από τους μισθωτούς. Οι μισθωτοί δεν είχαν στατιστικά 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας μέχρι το 2009 σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα έτη. Σο ποσό της έντονης δραστηριότητας που αναφέρθηκε για τους 
ανέργους κορυφώθηκε το 2008  με 142,03 λεπτά την εβδομάδα (95% CI: 105,52, 178,55) 
(το υψηλότερο επίπεδο για κάθε υποομάδα του πληθυσμού σε κάθε έτος), αλλά το 2009 
εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά υψηλότερο από ό, τι τα προηγούμενα έτη.  
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Για να εξετάσουμε πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν η φτώχεια και η 
απασχόληση, εξετάσαμε τα λεπτά της σωματικής δραστηριότητας στην οποία 
επιδίδονται ανά θέμα σε κάθε μία από τις τέσσερις πιθανές καταστάσεις 
απασχόλησης/φτώχειας το 2009. Εκείνοι που ήταν άνεργοι, αλλά δεν ζούσαν σε 
συνθήκες φτώχειας ασχολούνται περισσότερο με τη σωματική δραστηριότητα (181.82 
λεπτά την εβδομάδα, 95% CI: 140,42, 223,33) έναντι των ερωτηθέντων σε κάποια από 
τις άλλες κατηγορίες (άνεργοι / φτώχεια: 137,83, 95% CI: 107,25, 168,42, μισθωτοί / 
φτώχεια: 125,74, 95% CI: 92.13,159.35, μισθωτοί / όχι στη φτώχεια: 128,69, 95% CI: 
121.72,135.67). Η έντονη δραστηριότητα ακολούθησε παρόμοια πορεία, αλλά οι 
διαφορές μεταξύ των κατηγοριών απασχόλησης/φτώχειας δεν ήταν τόσο μεγάλες. 
 
υζήτηση  

Σα λεπτά που δαπανήθηκαν τόσο  για την ελαφριά/μέτρια όσο και για την έντονη 
φυσική δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο έχουν αυξηθεί μεταξύ του γενικού 
πληθυσμού και μεταξύ των περισσότερων ομάδων του πληθυσμού,  δεδομένου ότι η 
χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε το 2007. Ωστόσο, η αύξηση του χρόνου που 
αφιερώνεται στη σωματική δραστηριότητα ανάμεσα στις υποομάδες είναι ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό που περιμέναμε. Οι άνεργοι έτειναν να έχουν υψηλότερα επίπεδα 
σωματικής δραστηριότητας, γεγονός που θα μπορούσε να μας οδηγήσει εν μέρει στη 
γενική τάση που επικρατεί στον πληθυσμό. Η οικονομική ύφεση μπορεί να προσφέρει 
τη δυνατότητα στους ανέργους για να αφιερώσουν  περισσότερο χρόνο στη συμμετοχή 
τους σε φυσικές δραστηριότητες, ενώ οι εργαζόμενοι ήταν περιορισμένοι από τη 
σωματική δραστηριότητα, λόγω των απαιτήσεων της εργασίας. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να έχει ευεργετικές, για την υγεία του ανέργου, 
συνέπειες. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η αύξηση της δραστηριότητας οφείλεται στις 
κοινωνικές δυνάμεις ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση. Είναι επίσης κατανοητό 
ότι η αύξηση της σωματικής άσκησης στο γενικό πληθυσμό καθώς και μεταξύ των 
υποομάδων θα μπορούσε να έχει παρατηρηθεί ακόμη και αν η οικονομική κρίση δεν 
είχε συμβεί.  

Οι διαφορές στο χρόνο που δαπανάται για την άσκηση σωματικής άσκησης 
μεταξύ των κοινωνικο-δημογραφικών υποομάδων, υπήρχαν πριν από την 
χρηματοπιστωτική κρίση και παραμένουν συνεπείς από την αρχή της ύφεσης και 
έπειτα. Οι γυναίκες, οι φυλετικές μειονότητες, αυτοί που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 
και οι άνεργοι συσχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα ελαφριάς/μέτριας και έντονης 
σωματικής δραστηριότητας. Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είχαν την τάση να 
αναφέρουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής σε έντονη σωματική δραστηριότητα, αλλά 
σχεδόν ίσες ποσότητες χρόνου που δαπανούν για ελαφριές/μέτριες δραστηριότητες,  
κατά τη διάρκεια των ετών. Ένα φωτεινό σημείο στην ανάλυση των  υποομάδων ήταν 
η πρόσφατη αύξηση της έντονης σωματική δραστηριότητας μεταξύ των 
Αφροαμερικανών. Ίσως το πιο εκπληκτικό εύρημα ήταν το υψηλό επίπεδο της 
δραστηριότητας των ανέργων. Ωστόσο, όσοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας σχετίστηκαν 
με μικρότερη δραστηριότητα. Σα συμπεράσματα για την κατάσταση της απασχόλησης 
και της φτώχειας σε συνδυασμό, δείχνουν ότι οι πόροι σε χρόνο και χρήμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε ανώτερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα επίπεδα της 
σωματικής δραστηριότητας.  Για παράδειγμα, οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται 
χαμηλότερα όρια ταχύτητας έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας (Lee και άλλοι, 2011). Γειτονιές που παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε 
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δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς, πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους 
προωθούν τη σωματική δραστηριότητα (Salis και Glanz, 2009). Οι ενεργές μετακινήσεις 
στην εργασία, όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο είναι ευεργετικές για το 
καρδιοαγγειακό σύστημα, ιδιαίτερα στις γυναίκες (Hamer και Chida, 2008). Κοινοτικά 
προγράμματα που προάγουν τη χρήση ποδηλάτου και περπατήματος ως βασικά μέσα 
μεταφοράς έχουν προταθεί ως μέσα για να επηρεαστεί η περιβαλλοντική αλλαγή με 
σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη φυσική δραστηριότητα (Steinman και 
άλλοι, 2010). Η αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών παραγόντων στις φτωχές 
γειτονιές και σε περιοχές όπου κατοικούν φυλετικές/εθνικές μειονότητες μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των παρατηρούμενων ανισοτήτων.  

Τπάρχουν μερικοί περιορισμοί στη μελέτη. λα τα στοιχεία είναι αυτο-
αναφερόμενα. Ενώ λόγοι κοινωνικής προκατάληψης μπορεί να ωθήσουν τους 
ανθρώπους να αναφέρουν περισσότερη δραστηριότητα από ό, τι στην πραγματικότητα 
ασκούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι οι αλλαγές ανά τα έτη θα πρέπει 
να οφείλονται στις παρατηρούμενες προκαταλήψεις. Ένας άλλος περιορισμός είναι η 
αναφορά μόνο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Ειδικά 
όταν συγκρίνονται τα επίπεδα δραστηριότητας μεταξύ των εργαζομένων και των 
ανέργων. Εάν η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της  εργασίας  είναι 
σημαντική, στη συνέχεια, κοιτάζοντας μόνο τη φυσική δραστηριότητα  στον ελεύθερο 
χρόνο  ενδέχεται να υπερεκτιμηθούν  οι διαφορές στα επίπεδα δραστηριότητας μεταξύ 
των εργαζομένων και των ανέργων. Σέλος, θα πρέπει να επισημανθεί το θέμα της 
αιτιώδους εξαγωγής συμπεράσματος. Ποτέ δεν θα είναι δυνατόν να γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα αν ένα γεγονός, όπως μια χρηματοοικονομική κρίση, είναι υπεύθυνο για 
τις αλλαγές στα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας ενός πληθυσμού. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι τόσο η κατάσταση απασχόλησης όσο και το καθεστώς της φτώχειας 
σχετίστηκαν με τα επίπεδα δραστηριότητας, τουλάχιστον δείχνει ότι μια τέτοια σχέση 
είναι εύλογη και δυνατή. Αν και η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων ξεκίνησε το 2007 
οι περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομία και στα επίπεδα απασχόλησης χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο έως ότου φανούν και οι επιπτώσεις στις συμπεριφορές της υγείας 
και στα επίπεδα της υγείας και της ασθένειας του πληθυσμού μπορεί να εκδηλωθούν 
πολύ αργότερα. 

ταν θα καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα από το Εθνικό ύστημα Τγείας (NHIS) 
για το 2010  και έπειτα η ανάλυση αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει επίσης 
να εξεταστούν τα στοιχεία που θα αφορούν άλλες χώρες που πλήττονται από την 
οικονομική κρίση για να δούμε αν υπάρχει παρόμοια τάση όσον αφορά τη σωματική 
δραστηριότητα.  

Ενώ η πρόσφατη αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μεταξύ του γενικού 
πληθυσμού και των υποομάδων είναι ευπρόσδεκτη, η είδηση της ύπαρξης των 
συνεχιζόμενων ανισοτήτων,  δεν είναι. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και 
να εστιάζουν στους φτωχούς, τις μειονοτικές ομάδες και τους ηλικιωμένους. Δεδομένου 
ότι η απασχόληση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την άσκηση σωματικής 
δραστηριότητας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παρεμβάσεις στο χώρο εργασίας, οι 
εγκαταστάσεις γυμναστηρίου στο χώρο αυτό, καθώς επίσης και η μεγαλύτερη διάρκεια 
διαλειμμάτων. 
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Πίνακας 1. Λεπτά  εβδομάδας που αφορούν ελαφριά/μέτρια φυσική δραστηριότητα ανά 
έτος 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Υύλο 
Άντρες 118,48 

(112,38-124,57) 
121,05 

(112,95-129,14) 
118,05 

(109,70-126,40) 
120,66 

(113,24-128,08) 
141,49 

(132,23-150,76) 

Γυναίκες 102,89 
(97,54-108,24) 

100,19 
(94,85-105,53) 

98,45 
(93,48-103,42) 

108,27 
(102,00-114,53) 

113,88 
(107,75-120,01) 

Ηλικιακές Ομάδες (έτη) 

18-39 111,28 
(104,79-117,78) 

113,10 
(105,38-120,83) 

107,85 
(99,26-116,44) 

114,40 
(105,94-122,86) 

132,34 
(122,49-142,18) 

40-65 110,57 
(104,27-116,87) 

109,44 
(101,92-116,97) 

107,95 
(101,85-114,04) 

112,88 
(105,42-120,34) 

126,48 
(119,22-133,75) 

65+ 107,54 
(97,36-117,72) 

105,09 
(93,92-116,27) 

107,86 
(95,19-120,53) 

117,65 
(106,85-128,45) 

116,48 
(105,29-127,66) 

 
Υυλή 

Λευκοί 121,01 
(115,69-126,33) 

119,72 
(113,01-126,43) 

119,43 
(112,55-126,31) 

127,87 
(120,81-134,94) 

136,93 
(130,50-143,37) 

Αφροαμερι-
κάνοι 

83,08 
(71,28- 94,89) 

95,73 
(79,03- 112,44) 

78,24 
(69,52-86,96) 

84,19 
(72,31-96,06) 

108,62 
(87,10-130,14) 

Ισπανόφωνοι 79,23 
(71,32- 87,14) 

76,37 
(69,20- 83,54) 

81,10 
(72,91-89,30) 

75,57 
(68,16-82,99) 

102,86 
(90,87- 114,84) 

Ασιάτες 97,46 
(73,19-121,72) 

94,18 
(77,52-110,84) 

83,11 
(72,91-93,31) 

106,27 
(86,94- 125,60) 

91,06 
(80,07-102,04) 

 
Καθεστώς φτώχειας 

Άνω του 
ορίου της 
φτώχειας 

118,95 
(113,58-124,33) 

117,91 
(111,62-124,20) 

115,29 
(109,25-121,31) 

119,04 
(112,95-125,13) 

130,69 
(124,38-137,0) 

Κάτω του 
ορίου της 
φτώχειας 
 

82,18 
(73,29-91,06) 

92,10 
(77,38-106,82) 

82,12 
(71,51-92,72) 

92,79 
(80,30-105,28) 

112,55 
(97,88-127,23) 

 
Κατάσταση Απασχόλησης 

Εργαζόμενοι 112,30 
(107,07-117,54) 

111,76 
(105,41-118,10) 

109,23 
(103,00-115,47) 

112,80 
(106,25-119,34) 

128,82 
(121,91-135,73) 

Άνεργοι που 
ψάχνουν 
Εργασία 

118,67 
(101,28-136,07) 

129,87 
(104,48-155,26) 

121,29 
(100,30-142,29) 

132,73 
(105,38-160,07) 

166,00 
(136,82-195,19) 
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Πίνακας  2. Λεπτά  εβδομάδας που αφορούν έντονη φυσική δραστηριότητα ανά έτος 

 
 
 
 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

 
Υύλο 

Άντρες 103,02 
(97,53-108,50) 

108,75 
(100,62-116,88) 

107,81 
(99,44-116,17) 

114,43 
(106,31-122,55) 

Γυναίκες 60,25 
(57,35-63,16) 

62,99 
(58,84-67,14) 

61,48 
(57,88-65,07) 

68,92 
(64,40-73,44) 

 
Ηλικιακές Ομάδες (έτη) 

18-39 101,55 
(95,70-107,39) 

107,15 
(100,07-114,23) 

103,13 
(95,80-110,45) 

112,97 
(104,88-121,06) 

40-65 74,91 
(70,67-79,15) 

78,76 
(71,94-85,57) 

79,61 
(73,27-85,94) 

86,16 
(79,19-93,12) 

65+ 41,99 
(37,03-46,95) 

45,27 
(36,04-54,50) 

45,15 
(36,95-53,35) 

47,49 
(40,49-54,48) 

 
Υυλή 

Λευκοί 86,72 
(82,57-90,88) 

86,44 
(80,80-92,08) 

87,48 
(81,62-93,34) 

96,86 
(90,75-102,97) 

Αφροαμερικάνοι 67,73 
(58,86-76,59) 

90,40 
(71,75-109,05) 

71,57 
(60,42-82,72) 

78,56 
(67,74-89,38) 

Ισπανόφωνοι 64,35 
(57,02-71,69) 

72,80 
(64,50-81,11) 

77,45 
(66,46-88,44) 

77,95 
(68,28-87,61) 

Ασιάτες 60,42 
(49,13-71,71) 

83,54 
(72,65-94,43) 

68,62 
(58,27-78,98) 

68,25 
(56,52-79,98) 

 
Καθεστώς φτώχειας 

Άνω του ορίου της φτώχειας 85,64 
(81,84-89,43) 

91,98 
(86,43-97,53) 

88,15 
(83,34-92,96) 

96,21 
(90,45-101,98) 

Κάτω του ορίου της φτώχειας 
 

68,06 
(58,31-77,82) 

69,19 
(54,97-83,42) 

65,05 
(53,67-76,44) 

76,71 
(64,24-89,18) 

 
Κατάσταση Απασχόλησης 

Εργαζόμενοι 91,27 
(87,22-95,31) 

95,77 
(90,16-101,39) 

94,47 
(88,76-100,18) 

99,62 
(93,68-105,57) 

Άνεργοι που ψάχνουν 
Εργασία 

88,42 
(71,91-104,93) 

112,03 
(64,81-159,26) 

116,94 
(90,84-143,03) 

142,03 
(105,52-178,55) 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  

 
 
 

 
Η Πίστη και η Αφοσίωση των Οπαδών στον Αθλητισμό 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 πίστη και η αφοσίωση των ποδοσφαιρόφιλων στις ομάδες τους έχει 
αποτελέσει πεδίο μελέτης για επιστήμονες πολλών διαφορετικών τομέων 
όπως κοινωνιολόγους, ιστορικούς και οικονομολόγους. Σο 
συναισθηματικό αυτό δέσιμο των οπαδών με τις ομάδες τους είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτο στις μέρες μας και πολλά κοινωνικά 

φαινόμενα (ένα από τα οποία δυστυχώς είναι και η βία) παρατηρούνται στα όρια 
αυτού. Ο Terry Robinson καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ σε έρευνα 
που εκπόνησε (Dyed in the wool? An empirical note on fan loyalty, Applied 
Economics, 2011, 1-7, iFirst), προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο της εχθρότητας 
μεταξύ των οπαδών που ανήκουν σε ομάδες της ίδιας πόλης και τη δυσκολία του να 
αλλάξουν οι οπαδοί προτίμηση στις ομάδες που υποστηρίζουν, μελετώντας τα 
παραδείγματα πέντε Αγγλικών και δύο Ιταλικών πόλεων. 

τις αθλητικές ομάδες υπάρχουν οι πυρήνες των οπαδών οι οποίοι τις ακολουθούν 
χωρίς να υπολογίζουν τη δυναμικότητα του αντιπάλου, τις τιμές των εισιτηρίων κ.ο.κ., 
και οι „περιστασιακοί‟, αυτοί δηλαδή που παρακολουθούν την ομάδα ανάλογα με τις 
επιτυχίες της εντός των αγωνιστικών χώρων ή τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Σο 
κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να 
διαχωρίσουν τον πυρήνα των οπαδών από τους „περιστασιακούς‟ οπαδούς είναι η 
δυσκολία στο να αναγνωρίσουν πόσοι από τους θεατές είναι κάτοχοι εισιτηρίου 
διαρκείας της ομάδας τους και πόσοι εξ αυτών αγόρασαν εισιτήριο μόνο για το υπό 
έρευνα παιχνίδι. Επίσης όταν οι θεατές που παρακολουθούν έναν αγώνα της ομάδας Α 
στο στάδιο είναι περισσότεροι από ότι συνηθιζόταν (αυτό συνήθως συμβαδίζει με την 
αθλητική επιτυχία), αυτό δε σημαίνει πως προσχώρησαν σε αυτή όντας πριν οπαδοί 
μίας άλλης ομάδας Β, αλλά συγκαταλέγονται στους „περιστασιακούς‟ οπαδούς της 
ομάδας Α. 

Η έρευνα ασχολείται με τις ποδοσφαιρικές ομάδες του Μάντσεστερ, του 
Λίβερπουλ, του Νότιγχαμ, του έφιλντ και του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας καθώς και με 
το Σορίνο και το Μιλάνο από την Ιταλία. Οι παραπάνω πόλεις επιλέχθηκαν διότι 

ΗΗ  
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έχουν από δύο μεγάλες ομάδες η καθεμία, γεγονός το οποίο κάνει τα αποτελέσματα της 
έρευνας πιο ακριβή. Παραθέτονται οι αριθμοί των φιλάθλων που παρακολούθησαν τις 
ομάδες των παραπάνω πόλεων από το 1919 έως το 1999 για τις Αγγλικές ομάδες και 
από το 1963 έως το 2006 για τις Ιταλικές. Για τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων 
εφαρμόστηκε η μέθοδος των Engle και Granger (1987) και Johansen (1988) η οποία 
αφορά απλώς και μόνο δοκιμές για την στασιμότητα των υπολοίπων που ορίζονται 
από το γραμμικό συνδυασμό μη σταθερών μεταβλητών που αποτελούν την 
παλινδρόμηση. Δεν παρατηρήθηκε μακροχρόνια σχέση ισορροπίας για τους οπαδούς 
των ομάδων των τεσσάρων εκ των πέντε πόλεων (εξαιρείται το Νότιγχαμ, λόγω της 
τεράστιας διαφοράς των επιτυχιών που έχει σημειώσει η Νότιγχαμ Υόρεστ σε σύγκριση 
με τη „συμπολίτισσα‟ Νοτς Κάουντυ). Ένα ακόμη αποτέλεσμα που εξήγαγε η έρευνα, 
είναι η θετική συσχέτιση που παρουσιάζουν η τελική κατάταξη μίας ομάδας στο 
πρωτάθλημα που συμμετέχει και ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν τους 
αγώνες στη έδρα της. 

Η ανάλυση συνενσωμάτωσης που χρησιμοποιήθηκε έδειξε πως δεν υπάρχει σχέση 
ισορροπίας μεταξύ των θεατών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ ίτι, 
της Λίβερπουλ και της Έβερτον, της Άστον Βίλα και της Μπέρμιγχαμ, της έφιλντ 
Γιουνάιτεντ και της έφιλντ Γουένσντεϊ, της Ίντερ και της Μίλαν, της Γιουβέντους και 
της Σορίνο. Οι περιπτώσεις όπου παρά τις καλές βαθμολογικές συγκομιδές οι ομάδες 
παρουσίασαν πτώση στους θεατές, οφείλονται περισσότερο στη μείωση των πυρήνων 
των οπαδών και όχι στην προσχώρηση των φιλάθλων στο αντίπαλο σωματείο. 

Η συμπεριφορά των φιλάθλων στο αθλητισμό θα συνεχίσει να απασχολεί τους 
ερευνητές οι οποίοι μέσω αυτής εξάγουν σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο για τα 
οικονομικά του αθλητισμού αλλά και για την εν γένη συμπεριφορά μιά κοινωνίας στο 
σύνολό της. 
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 

 
 
 
 

«Κυκλώνοντας τις Βάσεις»: Εκθέσεις για τις προκλήσεις και τις 
προοπτικές της βιομηχανίας του αθλητισμού 

 
 
 
 
 
 
 

 
το παρόν τεύχος του «Οικονομία € Αθλητισμός» περιγράφεται το 
περιεχόμενο του βιβλίου του Αντρέα Ζίμπαλιστ (Andrew Zimbalist) 
«Κυκλώνοντας τις βάσεις» (Crircling the Bases- Essays on the Challenges 
and Prospects of the Sports Industry, Temple University Press, 2011). Σο 
βιβλίο αυτό χωρίζεται σε 8 κεφάλαια („εκθέσεις‟ όπως τα χαρακτηρίζει ο 

ίδιος ο συγγραφέας) και αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια του συγγραφέα να 
αποτυπώσει το ποιές είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη 
βιομηχανία του αθλητισμού.  

Η ζήτηση για τον αθλητισμό προέρχεται από την αγάπη 
του κόσμου για αυτόν και η προσφορά έχει επεκταθεί στις 
σχέσεις μεταξύ εκατομμυριούχων αθλητών και 
παραγόντων, πολυτελή στάδια, τηλεοπτικά κανάλια 
ομάδων, στρατηγικές εισιτηρίων και άλλα πολλά. Μία 
ομάδα θα πρέπει πλέον να είναι επιτυχημένη τόσο εντός 
όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. 

Σο πρώτο κεφάλαιο μας αναλύει τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στη βιομηχανία των αθλημάτων. 
Αναφέρεται η έξαρση της καλωδιακής τηλεόρασης στην 
Αμερική και προβλέπει την αύξηση των εσόδων των 
καλωδιακών καναλιών και συνεπώς την αύξηση της 
χρηματοδότησης του αθλητισμού μέσω των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων, κυρίως λόγω των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Ο 
συγγραφέας παραθέτει επίσης την ιδιότυπη λειτουργία των αθλημάτων στις ΗΠΑ 
όπου τίθενται περιορισμοί στην αγορά του εργατικού δυναμικού, οι οποίοι δεν 
παρατηρούνται σε κανέναν άλλο κλάδο της οικονομίας.   

Σο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις επιπτώσεις που επέφερε η οικονομική κρίση 
στον κολεγιακό αθλητισμό των ΗΠΑ. Ο συγγραφέας θεωρεί πως τα Πανεπιστήμια 
χρειάζεται να χαλιναγωγήσουν τις σπατάλες τους για τα αθλητικά τους τμήματα και η 
οικονομική κρίση αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Οι τέσσερις 
αλλαγές που προτείνει ο συγγραφέας για τη βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων 
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των κολεγιακών ομάδων και για την επίτευξη των ηθικών στόχων τους ως 
εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι: 1) Να νομοθετηθεί μία αντιμονοπωλιακή εξαίρεση με 
σκοπό να θεσπιστούν ανώτατοι μισθοί για τους προπονητές των ομάδων, οι οποίοι 
πολλές φορές φτάνουν να αμείβονται με μισθούς ανώτερους από αυτούς των 
Πρυτάνεων, 2) να μειωθεί ο αριθμός των επιτρεπόμενων 85 ετήσιων υποτροφιών ανά 
πανεπιστήμιο που αφορούν τους αθλητές του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου, σε 
λιγότερες από 60. Έτσι κάθε πανεπιστήμιο θα μπορεί να εξοικονομεί περίπου 1 
εκατομμύριο δολάρια ετησίως, ποσό ικανό να χρηματοδοτήσει εξολοκλήρου τις ομάδες 
ποδοσφαίρου και γκολφ ή τένις και στίβου του πανεπιστημίου, αφήνοντας και κάποιες 
χιλιάδες δολάρια υπόλοιπο, 3) να εφαρμοστεί το σύστημα των γύρων αποκλεισμού 
(play-offs) στις υποκατηγορίες (FBS) του Πρωταθλήματος (NCAA) με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ισονομία και τη διασπορά των εσόδων  στις ομάδες όλων των κατηγοριών 
και 4) να πραγματοποιηθεί δομική αναδιάρθρωση στον κολεγιακό αθλητισμό με τη 
συμμετοχή και τη βοήθεια της κυβέρνησης, της οποίας ο εποπτικός ρόλος θα 
αναβαθμιστεί με σκοπό την ενίσχυση του διαπανεπιστημιακού αθλητισμού μέσω του 
οικονομικού  εξορθολογισμού των ομάδων. 

το τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται η αντιμονοπωλιακή και κοινωνική πολιτική του 
Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου. Σο άνισο πρωτάθλημα λόγω της δομής του, χωρίς την 
ύπαρξη γύρων αποκλεισμού και η ανάγκη για εφαρμογή νέων νόμων και όχι 
περαιτέρω αντιδικιών. 

Σο τέταρτο κεφάλαιο προβάλλει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στον κολεγιακό 
αθλητισμό και εξετάζει το νόμο που αφορά την ισότητα των φύλων στην Αμερική και 
την εφαρμογή του στο κολεγιακό αθλητισμό. Γίνεται η παραδοχή πως οι οικονομικοί 
πόροι που δαπανούνται για τα αθλήματα που πρωταγωνιστούν άντρες παραμένουν 
πολύ μεγαλύτεροι, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών.  

Σο πέμπτο κεφάλαιο εμβαθύνει στα μισθολογικά θέματα των επαγγελματικών 
ομάδων στις ΗΠΑ και αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ύπαρξης 
μισθολογικής οροφής (salary cap) με παράθεση του παραδείγματος του Αμερικανικού 
Πρωταθλήματος Μπέιζμπολ το οποίο αντίθετα με τα άλλα τρία μεγάλα αθλήματα δεν 
έχει επιβάλλει το όριο αυτό.  

Σο επόμενο κεφάλαιο αναλύει ένα μείζον θέμα στη σύγχρονη εποχή και πολύ 
επίκαιρο για τη χώρα μας, αυτό των οικονομικών των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Περιλαμβάνεται ανάλυση του κόστους κατασκευής και συντήρησης ενός γηπέδου. Η 
τάση που υπήρχε από το 1980 να μειώνεται η κρατική βοήθεια προς τις ομάδες για την 
ανέγερση εγκαταστάσεων κυρίως λόγω της αποδεδειγμένης μη αύξησης της ανάπτυξης 
της πόλης που φιλοξενεί την εγκατάσταση, δε συνεχίστηκε και μετά το 2000 όπου 
φαίνεται πάλι μία αύξηση στις κρατικές επιχορηγήσεις. 

Σο έβδομο κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς τη χρηματοδότηση και τον οικονομικό 
αντίκτυπο των Ολυμπιακών αγώνων. Αναλύει τον τρόπο λειτουργίας και τις ενδείξεις 
διαφθοράς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και απαντάει στα ερωτήματα του 
κατά πόσον ωφελεί η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων μία πόλη. 

Σο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρήση των απαγορευμένων 
ουσιών από τους αθλητές ως μείζον πρόβλημα του σύγχρονου αθλητισμού 
παραθέτοντας το παράδειγμα του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Μπέιζμπολ. 

Σο βιβλίο προστίθεται στην όλο και αυξανόμενη σημαντική διεθνή βιβλιογραφία 
των οικονομικών του αθλητισμού, χρήσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο με το αντικείμενο.  
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Ανακοινώσεις 
 
 

CONFERENCE PROGRAM 
(The time for each session includes at least 10 minutes coffee break) 

 
11th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, 

Marketing & Social Aspects 
 11-14 July 2011, Athens, Greece 

Sponsored by 
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers  

(PASEM) 
 

 

Monday, 11 July 2011 
 
09:00-09:30 Registration  
 
09:30-10:00 Welcome and Opening Remarks 

 Dr. Gregory T. Papanikos, President, ATINER.  

 Mr. Vagelis Kritikos, President, PASEM. 

 Mr. Christos Anagnostopoulos, Head, Sports Research Unit of 
ATINER & Lecturer, Coventry University, U.K. 

 
 

10:00-11:30 Session I: Economic Aspects 
Chair: Papanikos, G.T., President, ATINER & Visiting Professor, University of 
Strathclyde, U.K. 

1. Davakos, H., Director, The Citadel, USA. Economic Impact of the Cooper River 
Bridge Run.  

2. Kotab, J., Ph.D. Student and Lecturer, University of Economics, Prague, Czech 
Republic. Demand Analysis for Czech Football Matches.  

3. Kokolakakis, T., Research Fellow, Sheffield Hallam University, UK, Lera-Lopez, 
F., Sheffield Hallam University, UK & Panagouleas, T., Sheffield Hallam 
University, UK. Analysis of the Determinants of Sports Participation in Spain 
and England.  

4. Novotny, J., Docent, University of Economics, Prague, Czech Republic & 
Sciklin, A., University of Economics, Prague, Czech Republic. Application of 
Financial Analysis for the Economics of Top Czech Professional Sports Clubs.  
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11:30-13:00 Session II: Organisation & Management 
Chair: Davakos, H., Director, The Citadel, USA. 

1. Robinson, L., Professor, The University of Stirling, UK. Towards “Excellent” 
Sport Organisations.  

2. Keshavarz, L., Academic Faculty Member, Payame Noor University, Iran. 
Establishing Objectives and Strategy Map for the National Olympic Committee 
of IRAN through Balance Scorecard.  

3. Gratton, C., Research Professor, Sheffield Hallam University, UK & 
Kokolakakis, T., Research Fellow, Sheffield Hallam University, UK. A Satellite 
Account for Sport: The European Project.  

4. Mangani, A., Associate Professor, University of Pisa, Italy. Regulations, 
Technology and Vertical Integration in Formula One.  

 
13:00-14:00 Lunch 

14:00 - 15:30 Session III: Social Aspects 
Chair: Mangani, A., Associate Professor, University of Pisa, Italy. 

1. Doukas, S., Lecturer, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and 
Tobago. Perceptions of Public Transportation Passengers in Athens of the 
Indirect Effects of the 2004 Olympic Games: A Path Analysis Approach. 

2. Davies, S., Head, Cape Peninsula University of Technology, South Africa. 
Economic and Health Consequences when Sport Research is Premised on 
Inductive Approaches: The Case of the „Free Ride Hypothesis‟ for Developing 
Countries and African Females. 

3. Atalay, A., Lecturer, Ardahan University, Turkey & Boztepe, E., Lecturer, 
Turkey. A Different Approach to the Modern Sport Administration: Method of 
Innovation.  

4. Lamont, M., Associate Lecturer, Southern Cross University, Australia & 
Kennelly, M., Griffith University, Australia. Self-Determined: A Qualitative 
Interpretation of Participation Motives Among Non-Elite Triathletes. 

 

15:30 - 17:00 Session IV: Coaching Matters in Football (soccer) 
Chair: Doukas, S., Lecturer, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and 
Tobago.  

1. Kelly, S., Lecturer, Dublin Institute of Technology, Ireland. The Role of 
Coaching Qualifications in Professional Football in the UK and Ireland.  

2. Giraldo, A., Assistant Professor, Pontificia University Javeriana, Colombia. Do 
Coach Dismissals Affect Team Performance? Evidence from Soccer 
Tournaments in Colombia. 

3. Correa, J.S., Instructor, Pontificia University Javeriana, Colombia & Rosas, A., 
Associate Professor, Pontificia University Javeriana, Colombia.  The Effects of 
Managerial Turnover: Evidence from Coach Dismissals in Argentine Soccer 
Teams.   

 
 

21:00-23:00 Greek Night and Dinner (Details during registration) 
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Tuesday, 12 July 2011 
 
 
 

09:30-11:00 Session V: Key Issues in Team Sports 
Chair: *Chakravortty, M., Associate Professor, Ramjas College, University of Delhi, 
India 

1. Gokce, H., Instructor, Pamukkale University, Turkey & Gurel, P., Instructor, 
Pamukkale University, Turkey. Comparing Competitive Balance Levels in 
Turkish First Division Basketball and Football League.  

2. Garcia-Cebrian, L.I., Associate Professor, University of Zaragoza, Spain & Espitia-
Escuer, M., Professor, University of Zaragoza, Spain. Influence of Sport 
Competition System in Efficiency the Case of Football Teams.  

3. Rahmati, M.M., Assistant Professor, The University of Guilan, Iran. Does 
Frustration Causes Aggression? Case Study: Soccer Fans in Iran.  

4. Rieth, L., Assistant Professor, TU Darmstadt, Germany & Breitbarth, T., TB 
Advisory, Germany. Strategy, Stakeholder, Structure: Key Drivers for Successful 
CSR Integration in German Professional Football.  

 
 
 
 

11:00-12:30 Session VI: Media & Technology in Sport 
Chair: Wise, L., Senior Lecturer, Swinburne University, Australia. 

1. Benes, J., Ph.D. Student, University of Economics, Prague, Czech Republic & Kotab, 
J., Ph.D. Student and Lecturer, University of Economics, Prague, Czech Republic. 
Social Networks as Marketing Tool in Czech Football League.  

2. Checchinato, F., Assistant Professor, University Ca‟Foscari, Italy, Disegna, M., 
Assistant Professor, University Ca‟Foscari, Italy & Gazzola, P., Assistant Professor, 
University Ca‟Foscari, Italy. YouTube as Communication Tools for Sport 
Companies: An Analysis of Success of Videos.  

3. *Chakravortty, M., Associate Professor, Ramjas College, University of Delhi, India 
& Chakravortty, S.K., Associate Professor, St. Stephens College, University of 
Delhi, India. Role of Technology in Sports.  

 
 
 
 
12:30 - 13:30 LUNCH 
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13:30-15:00 Session VII: Contextualising Sport: Insights from the East 
Chair: Anagnostopoulos, C., Head, Sports Research Unit of ATINER & Lecturer, 
Coventry University, U.K. 

1. Zhao, X., Ph.D. Student, South China Normal University, China & Wang, S., 
Lecturer, Taiyuan Police Vocational Academy, China. Building Platform for 
Sharing the Sports Opportunity to Improve Chinese Students Fitness.  

2. Chen, S., Teacher, Shanghai University of Sport, China. On China‟s Law of Anti-
Doping.  

3. Wise, L., Senior Lecturer, Swinburne University, Australia. Marketing Martial Arts 
as Competitive Sport versus Self-Defence, Street Fighting or Eastern Philosophy.  

4. Li, Y.C., Assistant Professor, Shanghai University of Sport, China. National 
Traditional Sports Immersion in Water and Fire - Comparative Study on Sports 
between Dai and Yi Ethnic Groups.  

 
 
 
16:30-19:30 Urban Walk (Details during registration)   
 
20:00-21:00 Dinner (Details during registration) 
 
 
Wednesday, 13 July 2011 
Cruise: Departure at 07:00 Return at 20:30 (Details during registration) 
 
 
Thursday, July 14th, 2011 
Delphi Visit: Departure at 08:00 Return at 19:30 (Details during registration) 
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Πρόγραμμα Καταγραυής Αθλητικών Σωματείων και 

Παροχής Υπηρεσιών 
 

Ο ΠΑΟ σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού του 
Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας ξεκίνησε το έργο της 
καταγραφής όλων των Ελληνικών «πρωτοβάθμιων» αθλητικών σωματείων που 
θα συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όπως την 
επικοινωνία (διεύθυνση, ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ 
κ.λπ), προαγωγής και ανάπτυξης αθλημάτων, διοικητικά (μέλη διοικητικού 
συμβουλίου, μητρώο μελών, οργανόγραμμα κ.λπ), οικονομικά (ισολογισμοί, 
προϋπολογισμοί, απολογισμοί, περιουσιακά στοιχεία, πηγές χρηματοδότησης, 
κ.λπ), μάρκετινγκ και προβολής. Η καταγραφή αυτή θα γίνει σε διάφορα 
στάδια. Σο πρώτο στάδιο θα αφορά την καταγραφή των στοιχείων της 
επικοινωνίας. 
 
Πέρα από την επιστημονική αξία, σκοπός της καταγραφής αυτής είναι και η 
προσφορά υπηρεσιών προς τα μικρά κυρίως σωματεία από τα μέλη του 
ΠΑΟ. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται δωρεάν στο βαθμό που δεν 
απαιτούν συνδρομητικές ή δαπάνες παγίων, τα οποία θα τα επιβαρύνεται το 
σωματείο. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι: 
 
1. Δωρεάν δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας και διάθεσης ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης με την μορφή  www.psaos.gr/onomasomateiou.htm και 
onomasomateiou@psaos.gr. 

2. Δωρεάν οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου μελών και αθλητών. 
3. Δωρεάν σύνταξη επαγγελματικού οικονομικού προϋπολογισμού και 

οικονομικού απολογισμού. 
4. Δωρεάν παροχή οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών και νομικών 

συμβουλών. Η παροχή δεν καλύπτει την εκπροσώπηση του αθλητικού 
σωματείου ενώπιον δημοσίων αρχών. 

5. ύνταξη βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί 
κάποιο κόστος ανάλογα με το μέγεθος του σωματείου. 

6. Κοινές δράσεις εξεύρεσης πόρων από διαφημίσεις, κρατικές επιχορηγήσεις, 
τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 
 
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία παρακαλώ αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
psaos@psaos.gr ή τηλεφωνείστε στο 210 3634210. 

http://www.psaos.gr/onomasomateiou.htm
mailto:onomasomateiou@psaos.gr
mailto:psaos@psaos.gr
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Σα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12. Αποστέλλοντα μόνο ηλεκτρονικά στο 
psaos@psaos.gr ή στο gtp@atiner.gr  

2. Σα 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. Σα 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. Σα 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. Σα 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. ε 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. λα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Σο 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. 

mailto:psaos@psaos.gr
mailto:gtp@atiner.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΕΛΕΦΩΝ (ΠΑΟ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό υμβούλιο 

Πρόεδρος: Ευάγγελος Κρητικός  

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  

Σαμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
ύμβουλος Δημοσίων χέσεων: Παντελής τεφανίδης 
ύμβουλος Διεθνών χέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
ύμβουλος 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. 

 Υοιτητές και πουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 
 
κοποί 

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. ε 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, Σηλ.: 210 3634210 Υαξ: 210 3634209 e-mail: psaos@psaos.gr  

 

mailto:psaos@psaos.gr
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