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Από τον 

Διευθυντή Έκδοσης 
 
 
 
 
 
 

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού Οικονομία € Αθλητισμός περιέχονται 
έρευνες οι οποίες παρουσιάστηκαν στα φετινά συνέδρια του ΠΣΑΟΣ έπειτα 
από πολύ προσεγμένη επιλογή τους, με σκοπό να ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος 
και τη θεματολογία του περιοδικού. Είναι άρθρα από έγκριτους ξένους 
επιστήμονες που ασχολούνται αποκλειστικά με τα οικονομικά και κοινωνικά 
θέματα του παγκόσμιου αθλητισμού. Όπως πάντα παρουσιάζονται με τη σειρά: 
Η ενότητα της αθλητικής επικαιρότητας, τα τρία επιστημονικά άρθρα των 
συνεδρίων, ακολουθούν οι παρουσιάσεις ενός επιστημονικού άρθρου και ενός 
επιστημονικού βιβλίου αντίστοιχα και τέλος ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για τα συνέδρια και το σύνολο των δράσεων του ΠΣΑΟΣ. 

Θέμα της στήλης της αθλητικής επικαιρότητας είναι ο αφελληνισμός του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρεται, ένα υγιές στρατηγικό σχέδιο 
οργάνωσης μιας ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας θα μπορεί να στηρίζεται σε 
φθηνά, σε ακριβά και σε μεσαία συμβόλαια. Τα φθηνά συμβόλαια πρέπει να 
δίνονται σε πολύ μικρούς παίκτες με ταλέντο, πολλοί από αυτούς μπορούν να 
βγαίνουν από τα φυτώρια της ομάδας. Για μια μεσαία έως καλή ομάδα της 
πρώτης κατηγορίας, οι παίκτες αυτοί πρέπει να αποτελούν το μισό του συνόλου 
των παικτών. Θα πρέπει να μπορούν οι ομάδες να κατεβάζουν ενδεκάδα από 
μικρούς Έλληνες ταλαντούχους παίκτες. 

Το πρώτο επιστημονικό άρθρο εντρυφά στα οικονομικά των ομάδων 
ποδοσφαίρου και χόκεϊ επί χόρτου της Τσεχίας, κάνοντας μία πολύ 
ενδιαφέρουσα χρηματοοικονομική ανάλυση επιλεγμένων σωματείων με σκοπό 
τη σύγκριση μεταξύ ομάδων που ανήκουν στο ίδιο άθλημα, διαθληματική 
σύγκριση, καθώς και σύγκριση των ομάδων ποδοσφαίρου της Τσεχίας με τις 
αντίστοιχες των προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά χρηματοοικονομικούς όρους και εργαλεία. 

Μία πρωτότυπη μελέτη που προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζεται στο δεύτερο επιστημονικό άρθρο του παρόντος τεύχους και 
αφορά τη Φόρμουλα Ένα και το πώς οι κατασκευαστές των κινητήρων 
κατάφεραν να πάρουν τα ηνία της διαπραγματευτικής δύναμης έναντι των 
ομάδων. Το παραπάνω άρθρο θα αποτελέσει σίγουρα τροφή για περαιτέρω 
μελέτη πάνω σε ένα άθλημα το οποίο, όπως και το σύνολο του μηχανοκίνητου 
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αθλητισμού, έχει πολλά να προσφέρει στην επιστήμη των οικονομικών του 
αθλητισμού. 

Το τρίτο άρθρο περιλαμβάνει τους κοινωνικούς παράγοντες του 
αθλητισμού και μελετώντας τις επιπτώσεις του στους ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες και ασχολείται ειδικότερα με το πώς τα Ολυμπιακά Προγράμματα για 
άτομα με ειδικές ανάγκες βοηθούν τους συμμετέχοντες σε αυτά, έχοντας ως 
δείγμα παιδιά από το Ιράν που πάσχουν από σύνδρομο Ντάουν. 

Το επιστημονικό άρθρο που παρουσιάζεται αναφέρεται στο Ελληνικό 
ποδόσφαιρο αναλύοντας την πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα των 
παραγόντων που το επηρεάζουν. Τέλος ως επιστημονικό βιβλίο επιλέχθηκε η 
παρουσίαση της διοίκησης και διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη 
μέσα από την έρευνα και τη λεπτομερή ανάλυση για κάθε κράτος ξεχωριστά. 

 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 

  

  

  
 
 

Ο Αφελληνισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα αρχίσει για άλλη μία 
χρονιά με την πλειοψηφία των παικτών να είναι αλλοδαπής 
προέλευσης. Πολύ δύσκολα θα δούμε ομάδες που θα παίζουν με 
έλληνες παίκτες, έστω και κατά πλειοψηφία. Υπάρχουν πολλοί 
λόγοι που οδηγούν τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ στην 

χρησιμοποίηση αλλοδαπών παικτών. Ο κυρίαρχος, όμως, είναι οικονομικός. Οι 
ξένοι παίκτες, για πολλούς λόγους, είναι φθηνότεροι από τους Έλληνες. Φυσικά 
υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος ξένος παίκτης μπορεί 
να αποτελεί πόλο έλξης για τους οπαδούς της ομάδας. Επίσης, οι ξένοι φθηνοί 
παίκτες είναι αναγκαστικά και πιο επαγγελματίες από τους Έλληνες παίκτες. 
Ζώντας μακριά από την πατρίδα τους, μακριά συγγενείς και φίλους, δεν έχουν 
τη δυνατότητα για μη επαγγελματική εξωαθλητική ζωή. Είναι, λοιπόν, πιο 
συνεπείς και κατά κάποιο τρόπο πιο παραγωγικοί. Τρίτον, έτοιμοι ξένοι 
παίκτες μπορούν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα εκεί που πονάει 
περισσότερο. Κάποιος εδώ θα μπορούσε να προσθέσει ότι οι ιδιοκτήτες 
επιλέγουν ξένους παίκτες ή τουλάχιστον μερικούς από αυτούς για να στήνουν 
τα παιγνίδια τους είτε σε σχέση με την εξυπηρέτηση άλλων ομάδων είτε για το 
στοίχημα. Και άλλοι λόγοι μπορούν να προστεθούν, αλλά το οικονομικό είναι 
κυρίαρχο. Οι ξένοι παίκτες είναι φθηνότεροι και γι' αυτό προτιμώνται. 

Αυτή η άποψη είναι σωστή μόνο για ένα πολύ βραχυχρόνιο διάστημα. Σε 
βάθος ενός σχεδιασμού μιας πενταετίας, οι ξένοι παίκτες μπορεί να είναι πιο 
ακριβοί από τους Έλληνες. Και αυτό από την σκοπιά της ομάδας και του 
προϋπολογισμού της. Το επιχείρημα ότι οι Εθνικές Ομάδες ποδοσφαίρου θα 
ξεμείνουν από παίκτες δεν ευσταθεί διότι οι καλοί Έλληνες παίκτες, αυτοί 
δηλαδή που κάνουν για τις Εθνικές Ομάδες θα παίζουν είτε στην Ελλάδα είτε 
στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα και κακώς χρησιμοποιείται ως 

ΤΤ  
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επιχείρημα. Αποπροσανατολίζει τη συζήτηση διότι ένας ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ 
δεν τον ενδιαφέρει να επενδύσει σε παίκτες που θα στελεχώσουν τις Εθνικές 
Ομάδες. Δεν είναι η δουλειά του αυτή και σωστά πράττει. Είναι άλλων 
υπεύθυνων του ελληνικού ποδοσφαίρου να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και 
ξεκινά από τις μικρές ηλικίες μέσα από μία διαδικασία πανελλαδικής 
ανίχνευσης ποδοσφαιρικών ταλέντων. 

Ο ιδιοκτήτες των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων δεν μπορούν να 
λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα με την αλόγιστη χρησιμοποίηση ξένων 
παικτών. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν μειώνει το ενδιαφέρον των 
φιλάθλων τους, αφού βλέπουν μιας πολυεθνική ομάδα, μακροχρόνια δεν είναι 
και η πιο φθηνή επιλογή. Το πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες αυτές δεν κτίζουν 
στη βάση ενός μακροχρόνιου, πενταετούς και ακόμη λιγότερο δεκαετούς, 
προγραμματισμού. Αυτό που φαίνεται φθηνότερο όταν εξετάζεται σε ετήσια 
βάση μπορεί να είναι ακριβότερο αν εξεταστεί στο βάθος μιας πενταετίας ή 
δεκαετίας. Αν σε αυτό προστεθεί και το αναπόφευκτο ότι καμία από τις μεγάλες 
ομάδες δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο άσημους ξένους παίκτες, αλλά 
χρειάζονται και μερικούς με βαριά συμβόλαια, τότε οι ξένοι παίκτες μπορεί να 
είναι ασύμφοροι ακόμη και όταν γίνεται η οικονομική ανάλυση σε ετήσια 
βάση.  

Ένα υγιές στρατηγικό σχέδιο οργάνωσης μιας ελληνικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας θα μπορεί να στηρίζεται σε φθηνά, σε ακριβά και σε μεσαία συμβόλαια. 
Τα φθηνά συμβόλαια πρέπει να δίνονται σε πολύ μικρούς παίκτες με ταλέντο, 
πολλοί από αυτούς μπορούν να βγαίνουν από τα φυτώρια της ομάδας. Για μια 
μεσαία έως καλή ομάδα της πρώτης κατηγορίας, οι παίκτες αυτοί πρέπει να 
αποτελούν το μισό του συνόλου των παικτών. Θα πρέπει να μπορούν οι ομάδες 
να κατεβάζουν ενδεκάδα από μικρούς Έλληνες ταλαντούχους παίκτες. Οι άλλοι 
μισοί θα πρέπει να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες παικτών. Πρώτον, Έλληνες 
παίκτες που αποτελούν τις σημαίες της ομάδας. 3-4 τέτοιοι παίκτες ενδεκάδας 
θα πρέπει να  παραμείνουν στην ομάδα διότι βοηθούν στην διαμόρφωση μιας 
κουλτούρας που εύκολα την μεταβιβάζουν στους νεώτερους αλλά και στους 
άλλους που έρχονται από μεταγραφή. Οι παίκτες αυτοί πρέπει να έχουν τα 
μεγαλύτερα συμβόλαια της ομάδας. Δεύτερον, Έλληνες παίκτες που έπαιξαν 
στην ομάδα στο αρχικό στάδιο της καριέρας τους, συνέχισαν στο εξωτερικό και 
θέλουν να κλείσουν την καριέρα τους στην ομάδα της καρδιάς τους. Τέλος, 3-4 
επιλεγμένοι ξένοι παίκτες που θα βοηθήσουν την ομάδα, χωρίς, όμως, το κόστος 
τους να ξεπερνά τα συμβόλαια των 3-4 ελλήνων παικτών που αποτελούν τις 
σημαίες της ομάδας. 

Ο χώρος δεν επιτρέπει την πλήρη ανάλυση της παραπάνω προτεινόμενης 
οργάνωσης των ελληνικών ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελεί, όμως, μία 
βιώσιμη λύση ιδιαιτέρως για το σήμερα και για τα επόμενα χρόνια που η 
ελληνική οικονομική κρίση δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το ποδόσφαιρο και τα 
πρώτα σημάδια αυτής της επίπτωσης θα φανούν από την φετινή, κιόλας, 
περίοδο. 
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Αθλητικών Σωματείων στην Τσεχία 
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α επαγγελματικά αθλητικά σωματεία στην Τσεχία είναι επιχειρήσεις. Στο 
κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος η μόνη εγκεκριμένη 
μορφή των αθλητικών συλλόγων είναι η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.). Στο 
χόκεϊ επί πάγου οι κανονισμοί δεν είναι τόσο αυστηροί, ώστε οι σύλλογοι 
του χόκεϊ μπορούν να εγγραφούν επίσης και ως εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Αν εφαρμόσουμε τις προσεγγίσεις και τις αρχές για τη διοίκηση και 
τη διαχείριση των αθλητικών επαγγελματικών ομάδων της Τσεχίας, συχνά 
αποδεικνύεται, ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συναντώνται 
στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές  τα σωματεία θα 
έπρεπε να έχουν ‘σβήσει’ εδώ και πολύ καιρό, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να 
επιβιώνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι λειτουργίας των αθλητικών συλλόγων είναι 
σημαντικά διαφορετικοί από τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι παραδοσιακές 
επιχειρήσεις. Οι βασικές διαφορές μπορούν να βρεθούν στη διάρθρωση των εσόδων 
(όπως οι περιορισμοί που αφορούν τη χρήση των τραπεζικών δανείων), τη 
χρηματοδότηση ή σε συγκεκριμένες δαπάνες των συλλόγων. 
 
Σκοπός και Μεθοδολογία 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι μια οικονομική σύγκριση των κορυφαίων 
συλλόγων ποδοσφαίρου και χόκεϊ επί πάγου της Τσεχίας, με τους δείκτες και τις 
συστάσεις που ισχύουν για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Δεδομένης της δύσκολης 
πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία των συλλόγων, έμφαση δίνεται στους δείκτες 
κερδοφορίας, ρευστότητας, χρέους και των μοντέλων πτώχευσης. Η μεθοδολογία της 
οικονομικής ανάλυσης που εφαρμόζεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Πράγας χρησιμοποιήθηκε για τη 
βασική ανάλυση. Μεμονωμένες μέθοδοι στο βαθμό που απαιτήθηκε  περιγράφονται 
και εξηγούνται  στα σχετικά κεφάλαια. 
 
Αποτελέσματα 

ΤΤ  
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Οι δείκτες της οικονομικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται συχνά για να αναλύσουν 
την κατάσταση των επιχειρήσεων ή να τις συγκρίνουν με άλλες. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών αθλητικών σωματείων, μια 
αναλογική μέθοδος χρησιμοποιείται για να εξετάσει και να συγκρίνει μεταξύ τους τα 
επαγγελματικά αθλητικά σωματεία στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Στη συνέχεια 
ακολουθεί μια σύντομη σύγκριση με τους συλλόγους της Δυτικής Ευρώπης. 

Αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των αθλητικών 
σωματείων ενός αθλήματος και είναι ακόμη δυσκολότερο να συγκριθούν σύλλογοι που 
προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα. Η σύγκριση μεταξύ των δεικτών 
κερδοφορίας μπορεί να είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στην 
αναφορά των στοιχείων του ενεργητικού. Για παράδειγμα, ορισμένοι σύλλογοι έχουν 
στην ιδιοκτησία τους γήπεδα όπου αγωνίζονται (όπως η Σπάρτα Πράγας) και άλλοι 
(όπως η Σλάβια Πράγας) δεν έχουν. Κανένα από τα σωματεία χόκεϊ επί πάγου, που 
περιλαμβάνονται στην ανάλυση μας, δε διαθέτει δικό του γήπεδο. Επιπλέον, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στην αναφορά των ποδοσφαιριστών ως άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, η οποία είναι αναγκαία στην καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των 
μεγάλων Ευρωπαϊκών συλλόγων της Δύσης. Μόνο οι ομάδες  ποδοσφαίρου και  χόκεϊ 
επί πάγου της Σλάβια, έχουν ξεκινήσει με την αναφορά αυτή για τους παίκτες τους 
πριν από τρία χρόνια, ενώ οι άλλοι σύλλογοι δεν το έχουν κάνει ακόμη. Ένα άλλο 
πρόβλημα είναι αυτό της διαφορετικής λογιστικής περιόδου: ποδοσφαιρική σεζόν 
έναντι του ημερολογιακού έτους. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που κάνουν τη 
σύγκριση πιο περίπλοκη. 

 
Δείκτες Κερδοφορίας 

Οι δείκτες κερδοφορίας είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση ενός θεμελιώδους στόχου 
της εταιρείας, ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της στην αγορά. Ως εκ τούτου, 
αυτή η ομάδα των δεικτών αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές για τους διαχειριστές 
και τους ιδιοκτήτες. Η αποδοτικότητα, ως τέτοια, αντιπροσωπεύει το λόγο των 
επιστροφών του κόστους κεφαλαίου που απαιτείται για την επίτευξή τους. Όλοι οι 
δείκτες αποδοτικότητας δείχνουν πόσο όφελος σωρεύεται σε μία νομισματική μονάδα 
(σε Τσέχικο Νόμισμα-CZK- στην περίπτωσή μας) του παρονομαστή. 

Στον Πίνακα 1 φαίνεται ότι ένα από τα κορυφαία εγχώρια σωματεία η Σπάρτα 
Πράγας έχει καταγράψει, με εξαίρεση την σεζόν 2004/05, αρνητικούς δείκτες 
κερδοφορίας, οι οποίοι είναι: τα κέρδη προ φόρων (EBIT), η απόδοση κεφαλαίων 
(ROA), η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) , η απόδοση επί των πωλήσεων (ROS). Η 
θετική βαθμολόγηση προϋποθέτει την επίτευξη κερδών, τα οποία η Σπάρτα δεν 
παρουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μεσαίου μεγέθους ποδοσφαιρικοί 
σύλλογοι της Τσεχίας έχουν καταγράψει εκπληκτικά καλύτερη κερδοφορία και δείκτες 
ρευστότητας από τους μεγαλύτερους. Ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων καταγράφηκε 
αρκετά σταθερός για τη Λίμπερετς, τη Μλάντα Μπόλεσλαβ και την Τέπλιτσε. Πρέπει 
να επισημάνουμε ότι οι Τέπλιτσε και Λίμπερετς είχαν πάντα σταθερούς και 
αξιόπιστους πελάτες. Τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα των μικρότερων 
συλλόγων που προαναφέρθηκαν, μπορούν να εξηγηθούν από την έλλειψη της 
υπεραξίας (σε σχέση με τη Σπάρτα και τη Σλάβια) και της ανάγκης να ενεργούν πιο 
συντηρητικά στις διοικητικές αποφάσεις. 

Μία σημαντική θετική σχέση μεταξύ των δεικτών αποδοτικότητας και των κερδών 
προ φόρων είναι προφανής στην περίπτωση της Σπάρτα και απεικονίζεται στον 
Πίνακα 1. Κατά την τελευταία δεκαετία, η πιο επιτυχημένη σεζόν της ομάδας (τόσο 
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από οικονομικής όσο και από άποψης αθλητικών επιδόσεων χάρη στην πορεία της στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων Ποδοσφαίρου (Champions League) ήταν το 
2004/05, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στην κερδοφορία της. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται προσοχή κατά τον υπολογισμό των δεικτών 
κερδοφορίας. Αλγεβρικά υπολογισμένες μεταβλητές εισόδου πρέπει θεωρηθούν εκ των 
προτέρων ως κλάσμα από δύο αρνητικά που δίνει θετικό αποτέλεσμα, πράγμα το 
οποίο θα ήταν παραπλανητικό σε αυτή την περίπτωση (χαρακτηρίζονται ως μη 
διαθέσιμα-Μ/Δ- στους πίνακες που ακολουθούν). Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να 
συμβεί για παράδειγμα όταν τα ιδία κεφάλαια και τα λειτουργικά κέρδη των μετόχων 
είναι και τα δύο αρνητικά. 

 
Πίνακας 1. Δείκτες Κερδοφορίας της Σπάρτα Πράγας 

  2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 

Κέρδη προ Φόρων -10,791 61,362 -41,508 -49,950 -128 309 -123 339 

Απόδοση Κεφαλαίων -0,0176 0,0948 -0,0692 -0,0748 -0,2205 -0,2302 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -1690 0,2276 -0,5116 -11,773 Μ/Δ Μ/Δ 

Απόδοση επί των 
Πωλήσεων 

-0,0324 0,0597 -0,0777 -0,1182 -0,3753 -0,4106 

 

Η Σλάβια Πράγας, δεύτερος μεγαλύτερος σύλλογος της Τσεχίας, έχει μεταξύ των 
ετών 2004 έως 2009, σημειώσει αξίες απόδοσης κεφαλαίων της τάξης του -0,50. Το ρεκόρ 
ζημιών που καταγράφηκε τη σεζόν 2004/05 υπέστη σημαντική μείωση που έφτανε 
μέχρι και το -0,8854. Η μοναδική κερδοφόρα περίοδος, 2007/08, αντίθετα, είχε ως 
αποτέλεσμα την ανατίμηση του ενεργητικού κατά περίπου 29%. Καθ 'όλη τη διάρκεια 
των μετρήσεων η Σπάρτα είχε πάντα υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας από τη 
Σλάβια. Αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω σύγκριση είναι άδικη, επειδή η 
δομή των περιουσιακών στοιχείων των δύο αυτών ομάδων διαφέρει. Η Σλάβια έπρεπε 
να προσαρμοστεί στις πρακτικές αναφοράς (των παικτών και των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων) του Αγγλικού προτύπου, λόγω του πρώην ιδιοκτήτη της ο 
οποίος ήταν Βρετανός. Οι άλλοι σύλλογοι στην Τσεχία δεν περιλαμβάνουν καθόλου τα 
στοιχεία αυτά στους λογαριασμούς τους. 

Για πιο αναλυτική σύγκριση, ο Πίνακας 2 δείχνει τους δείκτες κερδοφορίας της 
μεσαίου μεγέθους ποδοσφαιρικής ομάδας: Δυναμό Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε. 
 
Πίνακας 2. Δείκτες Κερδοφορίας της Δυναμό Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Κέρδη προ Φόρων -10,354 -5,585 11,009 2,010 -5123 

Απόδοση Κεφαλαίων -0.5837 -0.2884 0.335 0.0595 -0.1476 

Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Απόδοση επί των 
Πωλήσεων 

-0.2459 -0.1187 0.1202 0.0055 -0.0914 

 

Είναι προφανές από τον Πίνακα 2 ότι η Δυναμό δεν κατέγραψε σημαντικό δείκτη 
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RΟΕ). Ήταν λόγω της τακτικής καταγραφής των 
οικονομικών απωλειών με αποτέλεσμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο 
έπεσε σε αρνητικές τιμές. Οι άλλοι δείκτες δείχνουν επίσης την κακή οικονομική 
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κατάσταση του συλλόγου. Μία παραδοσιακή επιχείρηση δεν θα ήταν σε θέση να 
επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τα κορυφαία σωματεία χόκεϊ επί πάγου έχουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα 
όσον αφορά την κερδοφορία σε σύγκριση με αυτά του ποδοσφαίρου. Αυτό  φαίνεται 
στον Πίνακα 3 που αφορά το σύλλογο χόκεϊ της Σπάρτα Πράγας. Ο δείκτης δείχνει την 
αποτελεσματικότητα του συλλόγου όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων. Η τάση της 
απόδοσης κεφαλαίου στην επιλεγμένη περίοδο, με εξαίρεση το 2008 όπου κατέγραψε 
αρνητικές τιμές, αυξανόταν. Αυτό οφειλόταν στα αρνητικά κέρδη προ φόρων και 
τόκων κατά το έτος αυτό. 
 
Πίνακας 3. Δείκτες Κερδοφορίας της ομάδας Σπάρτα Χόκεϊ  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Απόδοση Κεφαλαίων 0,0737 0,1736 0,0242 -0,0485 0,1099 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -0,2249 -32,939 0,0248 -0,1712 0,2553 

 

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά τα πρώτα δύο χρόνια κυμάνθηκε σε αρνητικές 
τιμές, και το 2006,  μειώθηκε ακόμη και σε -3,2939. Αυτό οφείλεται στα αρνητικά ίδια 
κεφάλαια κατά τα πρώτα δύο χρόνια της παρατήρησης, τα οποία επηρεάστηκαν 
αρνητικά κυρίως από τα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. 
Το 2007, η απόδοση κεφαλαίου είχε μια θετική τάση και ανήλθε σε 0,0248, κυρίως λόγω 
της μεγάλης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων που οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση ενός 
δανείου που δόθηκε από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου. Το 2008, η απόδοση κεφαλαίου 
επιστρέφει σε αρνητικές τιμές, γεγονός που οφείλεται στις ζημιές που καταγράφηκαν. 
Το 2009 η διοίκηση κατάφερε να πετύχει θετικό συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου  της 
τάξεως του 0,2553. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια αρκετά αξιοπρεπή αξιολόγηση των 
πόρων του συλλόγου. 

 
Δείκτες ρευστότητας 

Η συνολική ρευστότητα, με απλά λόγια, δείχνει το πόσες φορές  η εταιρεία είναι σε 
θέση να ικανοποιήσει τους πιστωτές της σε περίπτωση που όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρείας μετατραπούν σε ρευστό. Οι τράπεζες στην Τσεχία  απαιτούν το 
επίπεδο της συνολικής ρευστότητας σε μετρητά στο εύρος του 1,5 έως 2,5. Ωστόσο, αυτό 
δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό εξαρτάται από τη στρατηγική της κάθε εταιρείας, αν 
δηλαδή προσπαθεί να δράσει πιο επιθετικά ή πιο συντηρητικά. Παρόλα αυτά πρέπει 
να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη δεν πρέπει ποτέ να πέσει κάτω από τη μονάδα. Αν 
αυτό συμβεί, τότε θα σημαίνει ανικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ο  Πίνακας 4 παρουσιάζει τους 
δείκτες και τις αξίες της συνολικής, τρέχουσας και οικονομικής ρευστότητας της 
Σπάρτα Πράγας. 
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Πίνακας 4. Δείκτες Ρευστότητας της Σπάρτα Πράγας 

  2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2008/9 

Συνολική 
Ρευστότητα 

0.38 0.52 0.36 0.7 0,49 0,36 

Τρέχουσα 
Ρευστότητα 

0.34 0.49 0.34 0.68 0,36 0,20 

Οικονομική 
Ρευστότητα  

0.04 0.09 0.04 0.01 0,01 0,01 

 

Είναι προφανές από τον Πίνακα 4, ότι η Σπάρτα έχει καταγράψει σημαντικά 
χαμηλές τιμές συνολικής ρευστότητας, οι οποίες είναι συνεχώς πολύ κάτω από την 
κρίσιμη τιμή της μονάδας. Σε περίπτωση αιτημάτων για δάνειο, μια από τις απαιτήσεις 
που έχουν οι τράπεζες είναι ότι η εταιρεία θα πρέπει να έχει τρέχουσα ρευστότητα 
μεταξύ των τιμών 1 και 1,5  κατά προτίμηση. Αλλά στην περίπτωση του αθλητικού 
σωματείου η τρέχουσα ρευστότητα δεν έχει και πολύ νόημα, καθώς είναι σημαντική 
κυρίως για τον κλάδο των κατασκευών και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το προϊόν (εκροή) του αθλητικού συλλόγου είναι άυλο, ο δείκτης αυτός 
καθίσταται άνευ σημασίας. 

Στην περίπτωση της οικονομικής ρευστότητας εξετάζονται μόνο τα μετρητά και τα 
ισότιμα των μετρητών. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την ικανότητα της εταιρείας να 
εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη και η ελάχιστη συνιστώμενη τιμή του  είναι 0,2. Αλλά 
ακόμη και τιμές γύρω στο μηδέν είναι αποδεκτές όπως παραδείγματος χάριν στις 
εταιρείες που έχουν λογαριασμούς υπερανάληψης.. Στην περίπτωση της Δυναμό 
Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε οι τιμές οικονομικής ρευστότητας κλίνουν προς το μηδέν 
κατά τα τελευταία έτη έρευνας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. 
 
Πίνακας 5. Δείκτες Ρευστότητας της Δυναμό Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Συνολική Ρευστότητα 0,66 0,56 1,19 1,29 0,69 

Τρέχουσα Ρευστότητα 0,60 0,53 1,16 1,26 0,68 

Οικονομική Ρευστότητα  0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, η συνολική ρευστότητα της Δυναμό Τσέσκε 
Μπουντεγιόβιτσε τα έτη το 2005, 2006 και 2009 ήταν κάτω από την απαιτούμενη τιμή 
της μονάδας. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών η τιμή του βραχυπρόθεσμου χρέους 
και των τραπεζικών δανείων προς τον σύλλογο υπερβαίνει την αξία των κεφαλαίων 
του. Αντίθετα, το 2006 και το 2007, η τιμή της συνολικής ρευστότητας πλησιάζει μία 
επιθετική στρατηγική. Αιτία ήταν μια δραματική αύξηση του ενεργητικού κατά πολύ 
μεγαλύτερου από τα βραχυπρόθεσμα χρέη του συλλόγου. 

Αν εξετάσουμε άλλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Τσεχίας, όπως τις Τέπλιτσε, 
Μλάντα Μπόλεσλαβ, Πλζεν, Οστράβα και Μπρνο, θα βρούμε ότι η τιμή της συνολικής 
ρευστότητας είναι κοινή για όλους και είναι κατώτερη της μονάδας. Η μόνη εξαίρεση 
είναι η Λίμπερετς, η οποία διατηρεί την αξία της συνολικής ρευστότητας της, ακόμη 
και πάνω από τα όρια που συνιστώνται για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. 

Οι τρεις σύλλογοι χόκεϊ για τους οποίους έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες – 
Σλάβια, Παρντούμπιτσε και Σπάρτα Πράγας (εν μέρει)- έχουν δείκτες ρευστότητας 
αρκετά όμοιους με αυτούς των μεσαίου μεγέθους ποδοσφαιρικών συλλόγων. Κανένας 
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από τους τρεις συλλόγους χόκεϊ δεν υπερέβη την τιμή της μονάδας όσον αφορά τη 
συνολική ρευστότητα. Μόνο η Σλάβια το 2002 κατάφερε να φτάσει στην τιμή του 0,21 
στην οικονομική της ρευστότητα, τιμή που συνιστάται στις παραδοσιακές επιχειρήσεις 
(δηλαδή τουλάχιστον το 20% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμα 
οικονομικά κεφάλαια). Εκτός από αυτό, η Σλάβια δεν έχει καθ 'όλη τη διάρκεια της 
έρευνας (2001 - 2008), πλησιάσει οποιαδήποτε άλλη από τις συνιστώμενες τιμές. Η 
Παρντούμπιτσε κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή της χρηματοοικονομικής ρευστότητας, 
σε 0,03 το 2002, τιμή η οποία στη συνέχεια έχει ελαφρώς αυξηθεί. Το χειρότερο 
σωματείο σε αυτή τη σύγκριση είναι η Σπάρτα, η οποία κυμάνθηκε σε ακόμη 
χαμηλότερα επίπεδα. 

Λόγω των οικονομικών απωλειών, σχεδόν κάθε επαγγελματικός σύλλογος της 
Τσεχίας υποφέρει από προβλήματα ρευστότητας (με τους δείκτες να τείνουν να είναι σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αθλητική επιχείρηση είναι πολύ 
διαφορετική από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Στη διάρθρωση του κεφαλαίου δεν 
υπάρχουν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα αποθέματα είναι πολύ 
χαμηλά και ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι σύλλογοι να παρακολουθήσουν τις 
ταμειακές ροές και την οικονομική ρευστότητα προσεκτικά. Στην περίπτωση των δύο 
μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων της Τσεχίας – Σπάρτα και Σλάβια - οι τιμές της 
οικονομικής ρευστότητας είναι τόσο χαμηλές, όπου μία παραδοσιακή επιχείρηση δε θα 
ήταν σε θέση να επιβιώσει. Π.χ. το 2004 και το 2005 η οικονομική ρευστότητα της 
Σλάβια έφτασε μόλις το 0,0035. Οι άλλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι τα πηγαίνουν μόνο 
ελαφρώς καλύτερα. 
 
Πίνακας 6. Δείκτες ρευστότητας της Σπάρτα Χόκεϊ 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Συνολική Ρευστότητα 0,24 0,54 1,21 0,44 0,90 

Τρέχουσα Ρευστότητα -0,77 -0,47 0,19 -0,56 -0,16 

Οικονομική Ρευστότητα  -0,92 -0,86 -0,82 -0,89 -0,83 

Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα του Συλλόγου 

 
Όπως προαναφέρθηκε, η αξία της συνολικής ρευστότητας  θα πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 1,5 και 2,5. Η Σπάρτα Χόκεϊ, μια από τις κορυφαίες ομάδες χόκεϊ επί πάγου, δεν 
πληροί αυτό το κριτήριο για κάθε έτος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν 
χρησιμοποιούσε το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ο 
σύλλογος δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Η 
κατάσταση βελτιώθηκε το 2007, όταν η τρέχουσα ρευστότητα έφτασε το 1,21. Τη 
μεγαλύτερη επίδραση στην βελτίωση αυτή είχε η αύξηση των εμπορικών εσόδων με 
ταυτόχρονη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι τρέχοντες και οικονομικοί 
δείκτες ρευστότητας ήταν καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της μελέτης αρνητικοί, με 
εξαίρεση μια μικρή (αλλά ανεπαρκής) βελτίωση το 2007. Τα ευρήματα που 
παρουσιάζονται απεικονίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αθλητισμού.  

Στον αθλητισμό, αυτές οι ελλείψεις ρευστότητας δεν είναι ασυνήθιστες. Αυτό 
οφείλεται στο χαμηλό όγκο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, σε σύγκριση με τις εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου, οι 
αθλητικές εταιρείες έχουν χαμηλότερα αποθέματα, τα οποία αποτελούνται ως επί το 
πλείστον από υλικά (για παράδειγμα, η ομάδα χρησιμοποιεί στολές, μπαστούνια, 
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πατίνια, κλπ.). Αυτές οι ομάδες συνήθως δεν έχουν προϊόντα-αγαθά σε εξέλιξη ή τελικά 
αγαθά. 
. 
Δείκτες Κινδύνου για τους Πιστωτές 

Ο δείκτης κινδύνου των πιστωτών με τη μορφή του συνολικού χρέους δείχνει το 
ποσοστό του κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από τα χρέη. Όσο υψηλότερη είναι η 
τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας για την εταιρεία. 
Ο δείκτης κάλυψης τόκου, μετράει πόσες φορές οι τόκοι και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις 
από δάνεια που καλύπτονται από το κέρδος της εταιρείας στο συγκεκριμένο έτος. Αυτό 
δείχνει αν η εταιρεία είναι σε θέση να χειριστεί τις τακτικές αποπληρωμές του χρέους 
της. Ως εκ τούτου συνιστάται η αξία αυτού του δείκτη να είναι πάνω από τη μονάδα, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο σύλλογος έχει παράγει αρκετά κέρδη για να καλύψει τις 
αποπληρωμές των δανείων. 

Χέρι-χέρι με τις οικονομικές απώλειες των συλλόγων πηγαίνει η αύξηση των χρεών 
τους, που προσφάτως έχει ενταθεί. Ενδιαφέροντα ευρήματα υπάρχουν στο παράδειγμα 
της Σλάβια Χόκεϊ, η οποία χρησιμοποίησε πολλάκις τη χρηματοδότηση χρέους μέχρι τη 
σεζόν 2005/06. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το χρέος του συλλόγου ήταν από 
99 έως 178%! Μετά την αλλαγή της οικονομικής περιόδου, το 2007, το χρέος μειώθηκε 
σε περίπου 20%. Η Παρντούμπιτσε χρησιμοποίησε επίσης σε μεγάλο βαθμό τη 
χρηματοδότηση χρέους έχοντας μακροπρόθεσμα επίπεδα μέσου όρου της δανειακής 
της επιβάρυνσης μεταξύ 70 και 75%. 

Είναι γεγονός ότι πολλές από αυτές τις ομάδες λαμβάνουν πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης από τη λεγόμενη επιθετική οικονομική πολιτική, δηλαδή να 
ξεπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Αυτό οδηγεί 
τους συλλόγους στην κατάσταση της δευτεροβάθμιας αφερεγγυότητας. Άλλες πηγές 
χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τους ιδιώτες επενδυτές, όπως οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
είναι πρόθυμοι να δανείσουν τα χρήματα άτοκα, ώστε οι σύλλογοι να μη χρειαστεί  να 
πληρώσουν και τους τόκους αυτού του πρόσθετου κεφαλαίου. Τα δάνεια από τράπεζες 
αποτελούν εξαίρεση. Εάν ο σύλλογος αποφασίσει να λάβει τραπεζικό δάνειο, 
προσπαθεί να το επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Η οδηγία του Καταστατικού των 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων στην Τσεχία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης τραπεζικών δανείων προς συμπλήρωση των πόρων της 
χρηματοδότησης. 

Το συνολικό χρέος δείχνει το ποσοστό των χρεών στις συνολικές υποχρεώσεις. Για 
τη Σπάρτα Πράγας ήταν περίπου 75% για την περίοδο 2003-2004, όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 7. Ένα χρόνο αργότερα η αναλογία ήταν καλύτερη από πλευράς 
συμμετοχής στο κεφάλαιο, που προήλθε από το κέρδος που επιτεύχθηκε. Τις επόμενες 
περιόδους επιδεινώνεται και πάλι. Την περίοδο 2008/09, το ποσοστό του δανειακού 
κεφαλαίου υπερέβη το 100% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρεών 
κατά περισσότερο από 130 εκατομμύρια ευρώ και στο αρνητικό μετοχικό κεφάλαιο, 
λόγω των συσσωρευμένων ζημιών. 
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Πίνακας 7. Δείκτες Κινδύνου Πιστωτών για τη Σπάρτα Πράγας (σε ποσοστά) 

  2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 

Συνολικό Χρέος 74.45 69.77 78.74 90.76 96,79 102,54 

Κάλυψη Τόκου -1.66 3.92 -2.37 -2.28 - - 

Συντελεστής 
Αυτοχρηματοδότησης 

- 0,22 0,15 0,06 -0,02 -0,09 

 

Ο δείκτης κάλυψης του τόκου δηλώνει πόσες φορές τα κέρδη προ τόκων και 
φόρων υπερβαίνουν το κόστος καταβολής τόκων που αφορούν το χρέος. Η ιδανική 
τιμή θεωρείται ότι είναι οκτώ ή παραπάνω. Το συνιστώμενο αυτό επίπεδο δεν 
επιτεύχθηκε από το σύλλογο, ακόμη και στη μια και μόνο κερδοφόρα σεζόν του 
(2004/05). Οι τιμές που επιτεύχθηκαν ήταν περίπου δύο φορές μικρότερες. Στις 
υπόλοιπες περιόδους, η εταιρία καταγράφει οικονομικές απώλειες, επομένως έπρεπε να 
καταβάλει τα έξοδα για τους τόκους από άλλες πηγές εκτός του οικονομικού κέρδους. 
Αλλά είναι γνωστό ότι στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου τέτοιες καταστάσεις 
αντιμετωπίζονται με άτοκα δάνεια ή επιδοτήσεις από τους ιδιοκτήτες των συλλόγων. 

Ο συντελεστής της αυτοχρηματοδότησης δείχνει πολύ χαμηλές τιμές, επειδή ο 
σύλλογος κάνει χρήση συμπληρωματικών πόρων από εξωτερικές πηγές. Τα τελευταία 
δύο χρόνια της παρατήρησης του δείκτη, παρά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
είναι μικρότερος του μηδενός, γεγονός το οποίο προκάλεσε τα άσχημα οικονομικά 
αποτελέσματα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115 εκατομμύρια, έτσι ώστε η 
εταιρεία να γίνει πιο αυτάρκης. 
 
Μοντέλα Πτώχευσης 

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες τιμές για τα μοντέλα 
πτώχευσης δημιουργήθηκαν με βάση μια στατιστική αξιολόγηση και έρευνα ενός 
μεγάλου εύρους μελετών για εταιρείες που λειτουργούν σε ένα σχετικά σταθερό 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα στις αθλητικές 
εταιρίες της Τσεχίας είναι διαφορετική, είναι ενδιαφέρον να αναλυθούν και να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής επιλεγμένων μοντέλων πτώχευσης, σε 
αθλητικούς συλλόγους. Εάν αναλυθεί η κατάσταση των επαγγελματικών συλλόγων της 
Τσεχίας χρησιμοποιώντας  το δείκτη Άλτμαν (Altman), το μοντέλο πτώχευσης του 
Τάφλερ (Tafler), τους δείκτες IN5 και ΙΝ2000 ή το σύντομο τεστ  Κράλιτσεκ (Kralicek), 
τότε η πλειονότητα των μοντέλων προβλέπει την πτώχευση των σωματείων, σύμφωνα 
με τα προτεινόμενα πρότυπα που ισχύουν για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Τα 
ευρήματα αυτά αποδεικνύουν και πάλι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 
στον τομέα του αθλητισμού, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των παραδοσιακών 
εταιρειών, σύμφωνα με τους εν λόγω δείκτες θα είχε πιθανότατα  χρεοκοπήσει εδώ και 
πολύ καιρό. Αλλά στον αθλητισμό δεν είναι καθόλου παράξενη η εμφάνιση π.χ. 
αρνητικού δείκτη της κλίμακας z του Άλτμαν (οι ομάδες είναι πολύ κάτω από το όριο 
της γκρίζας ζώνης). Η Σλάβια Πράγας είχε το 2004 -2007 τιμές Ζ-κλίμακας z από -17,3 
έως - 33.5. Τα αποτελέσματα της κλίμακας z για τη Σπάρτα Πράγας ήταν ελαφρώς 
καλύτερα μια και ήταν πτωτικά στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών της  
παρατήρησης, αλλά όχι κάτω από την τιμή του -5. 

Οι σύλλογοι του χόκεϊ τα καταφέρνουν καλύτερα από τους αντίστοιχους του 
ποδοσφαίρου στο συγκεκριμένο τομέα. Η Παρντούμπιτσε παρουσίασε θετικές τιμές για 
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το διάστημα 2001-2005, με εξαίρεση για το 2001, όταν η κλίμακας z της είχε αρνητική 
αποτίμηση της τάξης του -0,62. Κατά την περίοδο της βασικής παρατήρησης της 
παρούσας έρευνας, ο σύλλογος περιήλθε σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, που τον 
απείλησαν με πτώχευση. Ακολούθησε η βελτίωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το 2005 
ο σύλλογος να έχει ξεπεράσει οριστικά την απειλή της πτώχευσης. Ωστόσο, η διοίκηση 
του συλλόγου θα πρέπει να προσπαθεί συνεχώς για τη βελτίωση όλων των βασικών 
χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση της ομάδας χόκεϊ της Σλάβια είναι γνωστός μόνο ο 
δείκτης IN05, χωρίς να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για το σύνολο των επτά ετών της 
παρατήρησης. Μόνο το 2002, υπέδειξε προστιθέμενη αξία στους μετόχους, αλλά στην 
ουσία μάλλον προβλέπει το ενδεχόμενο της πτώχευσης. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8, η κλίμακα z της Σπάρτα Χόκεϊ είναι αρνητική 
για το σύνολο της περιόδου παρατήρησης. Η μεγαλύτερη αρνητική τιμή για τον 
σύλλογο εμφανίζεται το 2005 (-11,93, η οποία είναι πολύ κάτω από το όριο της 
χρεοκοπίας). Για ολόκληρη την περίοδο, ο δείκτης επηρεάζεται αρνητικά κυρίως από 
την αναλογία των Παρακρατηθέντων Κερδών/Ενεργητικό και του Καθαρού 
Κεφαλαίου Κίνησης (NWC)/ Ενεργητικό. Η αναλογία των Παρακρατηθέντων 
Κερδών/Ενεργητικό είναι αρνητική για όλη την περίοδο λόγω των αρνητικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών και ο λόγος του Καθαρού 
Κεφαλαίου Κίνησης/Ενεργητικό επηρεάζεται αρνητικά από το δείκτη του Καθαρού 
Κεφαλαίου Κίνησης. Η κατάσταση βελτιώθηκε το 2007 και το 2009, γεγονός το οποίο 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης και του αυξανόμενου 
ρυθμού της αναλογίας των Παρακρατηθέντων Κερδών/Ενεργητικό. Ο Πίνακας 9 
δείχνει την εφαρμογή του δείκτη ΙΝ05 στην ομάδα της Σπάρτα Χόκεϊ. 
 
Πίνακας 8. Εφαρμογή του Μοντέλου Άλτμαν στη Σπάρτα Χόκεϊ.  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Καθαρό Κεφάλαιο  
Κίνησης/Ενεργητικό 

-4,27 -2,36 0,48 -2,02 -0,27 

Παρακρατηθέντα Κέρδη/Ενεργητικό -7,84 -4,85 -4,12 -4,59 -3,85 

Κέρδη προ φόρων/ 
 Ενεργητικό 

0,5 1,17 0,16 -0,33 0,74 

Ίδια Κεφάλαια/Υποχρεώσεις -0,32 -0,07 0,74 0,48 0,71 

Κλίμακα z -11,93 -6,11 -2,74 -6,46 -2,67 

Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα του Συλλόγου 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, ο σύλλογος βρέθηκε στη γκρίζα ζώνη κατά το πρώτο 
έτος της παρατήρησης και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια κυμάνθηκε σε θετικές τιμές, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο σύλλογος είναι κατά 67% πιθανό να δημιουργήσει αξία. 
Πολύ αρνητική ήταν η τιμή του δείκτη για το έτος 2008, που ήταν -11,41 (συνίσταται 
να είναι κάτω του 0,9), η οποία προβλέπει ότι ο σύλλογος θα όδευε προς την πτώχευση 
με πιθανότητα 86% (σε περίπτωση που ήταν παραδοσιακή εταιρεία). Αυτό συνέβη 
λόγω της αρνητικής τιμής στα κέρδη προ τόκων και φόρων. Τον τελευταίο χρόνο η 
κατάσταση βελτιώνεται και ο δείκτης κυμαίνεται και πάλι σε πολύ θετικές τιμές. Καθ 
'όλη όλη τη διάρκεια της παρατήρησης ο λόγος Κέρδη προ Φόρων/Έξοδα Τόκων είχε 
τη μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές του δείκτη. 
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Πίνακας 9. Εφαρμογή του Δείκτη ΙΝ05 στην Ομάδα της Σπάρτα Χόκεϊ 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Ενεργητικό / Υποχρεώσεις 0,15 0,17 0,37 0,23 0,31 

Κέρδη προ Φόρων/Έξοδα 
Τόκων 

0,67 0,80 3,51 -11,74 9,90 

Απόδοση Κεφαλαίου 0,29 0,69 0,10 -0,19 0,44 

Έσοδα/Ενεργητικό 0,53 0,38 0,41 0,48 0,36 

Τρέχον Ενεργητικό / 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

0,02 0,05 0,11 0,04 0,08 

IN05 1,52 1,92 4,13 -11,41 10,78 

Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα του Συλλόγου 
 

Όλα τα παραπάνω ευρήματα αντιστοιχούν στο τεκμήριο ότι οι επαγγελματικοί 
αθλητικοί σύλλογοι είναι πολύ συγκεκριμένοι τύποι επιχειρήσεων όντας σε θέση να 
επιβιώνουν σε συνθήκες όπου οι παραδοσιακές επιχειρήσεις θα είχαν πτωχεύσει. 
Δείχνουν επίσης, τους περιορισμούς και την ακαταλληλότητα της χρήσης μοντέλων 
πτώχευσης σχεδιασμένων για παραδοσιακές εταιρίες, τα οποία παρέχουν αναξιόπιστες 
πληροφορίες και ως εκ τούτου η χρήση τους είναι παραπλανητική για τις διοικήσεις 
των αθλητικών σωματείων. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα μοντέλα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των αθλητικών συλλόγων μεταξύ τους παρέχοντας 
επίσης σήματα προειδοποίησης σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις τους 
επιδεινώνονται. 
 
Σύγκριση με τους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους 

Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε μια σύγκριση των κορυφαίων ομάδων της 
Τσεχίας και των Δυτικών ποδοσφαιρικών συλλόγων  σε Ευρωπαϊκή βάση  με γνώμονα 
τα συμπεράσματα και τους επιλεγμένους οικονομικούς δείκτες που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Πρώτα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων της Τσεχίας είναι σχετικά ασταθή και ευμετάβλητα. Αυτό 
οφείλεται στην τοπική φύση των πηγών του εισοδήματος, στα σχετικά χαμηλά 
εμπορικά και κατά τις ημέρες των αγώνων έσοδα, καθώς και τη μεγάλη σημασία των 
εσόδων από τις διοργανώσεις της UEFA (επίσης λόγω των σχετικά χαμηλών 
προϋπολογισμών και συνόλων του ενεργητικού των Τσέχικων συλλόγων- βλ. Πίνακα 
10). 

Συγκρίνοντας τους Ευρωπαϊκούς με τους Τσέχικους συλλόγους όσον αφορά την 
ικανότητα να παράγουν κέρδη ανεξάρτητα από το απόλυτο ύψος τους, μπορούμε να 
πούμε ότι οι ομάδες της Τσεχίας δεν είναι πολύ κατώτεροι. Ακόμα και στο πρωτάθλημα 
της Τσεχίας υπάρχουν κερδοφόρες και μη ομάδες – αλλά και στη Δυτική Ευρώπη 
μπορούμε να βρούμε πολλές κορυφαίες ομάδες που παρουσιάζουν σημαντικές ζημιές. 
Η διαφορά είναι, ωστόσο, το απόλυτο ποσό του προϋπολογισμού και ως εκ τούτου η 
δυνατότητα κέρδους που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο τα 
οικονομικά των ομάδων στην Τσεχία εξαρτώνται άμεσα από τα αποτελέσματα εντός 
του αγωνιστικού χώρου, ιδιαίτερα στις διοργανώσεις της UEFA. 
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Πίνακας 10. Συνολικές Αξίες Επιλεγμένων Συλλόγων (σε χιλιάδες Τσέχικες Κορόνες)1 

Αξία Συνολικού Ενεργητικού  2007 2008 2009 

Σπάρτα Πράγας 668 046 581 857 535 829 

Άρσεναλ 21 815 261 24 888 391 24 861 424 

Γιουβέντους 6 565 806 6 891 746 7 339 987 

Ολυμπίκ Λυόν 7 299 936 8 820 943 7 581 935 

Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα των Συλλόγων 
 

Έχουμε ήδη αναφέρει τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για τα επαγγελματικά 
αθλητικά σωματεία στην Τσεχία. Αν οι σύλλογοι δεν παράγουν κέρδος, τότε 
χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση που συναντάται συνήθως με τη μορφή του 
δανειακού κεφαλαίου (δεν έχουν όλοι οι σύλλογοι μεγιστάνες που επιθυμούν να 
επενδύουν γενναιόδωρα για τη λειτουργία τους). Αναφέρθηκε παραπάνω ότι οι 
σύλλογοι στην Τσεχία δε χρησιμοποιούν πολύ συχνά τραπεζικά δάνεια, αλλά 
υπάρχουν πολλές άλλες πηγές δανειακού κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στελέχη της 
Άρσεναλ αποφάσισαν την έκδοση ομολόγων για εκ νέου χρηματοδότηση της 
κατασκευής του νέου γηπέδου της ομάδας. 

Για τη σύγκριση των χρεών των συλλόγων είναι καλό να χρησιμοποιείται ο 
δείκτης του κινδύνου των πιστωτών ο οποίος δείχνει το ποσοστό του ενεργητικού που 
χρηματοδοτείται με δανειακά κεφάλαια. Από τον Πίνακα 11 μπορούμε να δούμε ότι 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στην περίπτωση της Σπάρτα Πράγας, ο 
δείκτης κινδύνου των πιστωτών επιδεινώνεται. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σταδιακά 
από 70% την περίοδο 2004/05 σε περισσότερο από 100% το 2008/09. Μια τέτοια 
κατάσταση θα ήταν αφόρητη για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι τράπεζες 
εξακολουθούν να είναι πρόθυμες να δανείσουν στη Σπάρτα πρόσθετα κεφάλαια (αυτό 
συμβαίνει επίσης λόγω εγγυήσεων από την πλευρά της ομάδας που 
συμπεριλαμβάνουν μέρος της ιδιοκτησίας του σταδίου της, καθώς και άλλων εκτάσεων 
που έχει στην ιδιοκτησία του ο σύλλογος). Επιπλέον, τα δάνεια που δόθηκαν στη 
Σπάρτα Πράγας την περίοδο 2006/07 προήλθαν από τις τράπεζες J&T και PPF, που 
συνδέονται άμεσα με τη μητρική εταιρεία στην οποία ανήκει ο σύλλογος. Ακόμα ένα 
δεδομένο είναι ότι το γεγονός ότι η Σπάρτα δεν χρησιμοποιεί πίστωση για τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω επενδύσεων, αλλά για την κάλυψη των ζημιών της 
τρέχουσας περιόδου και αποζημιώσεων που αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη, 
πράγμα που  μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλο λάθος από την πλευρά του συλλόγου. 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση των μεγάλων Δυτικο-
Ευρωπαϊκών συλλόγων, ο λόγος του δανειακού κεφαλαίου προς το σύνολο του 
ενεργητικού είναι υψηλότερος. Για την Τσέλσι, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
άτοκα δάνεια που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη της, Ρομάν Αμπράμοβιτς, τα οποία 
αντικατοπτρίζονται στα υψηλά επίπεδα των δεικτών κινδύνου των πιστωτών. 
Μπορούμε επίσης να συζητήσουμε το κατά πόσον το γεγονός και μόνον, ότι ο 
σύλλογος (ο ιδιοκτήτης του) είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις απώλειες από τα 
προηγούμενα έτη, δεν δείχνει κυρίως την οικονομική ισχύ αλλά την αδυναμία. 
 
 
 
 

                                                 
1
 1EURO≈25CZK 
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Πίνακας 11. Δείκτες Κινδύνου των Πιστωτών για Επιλεγμένους Συλλόγους 

Κίνδυνος Πιστωτών=  
Δανειακό 
Κεφάλαιο/Ενεργητικό 

2006/07 2007/08 2008/09 

Σπάρτα Πράγας 90.76 % 96.79 % 102.54 % 

Άρσεναλ 81.76 % 77.24 % 62.31 % 

Τσέλσι 193.89 % 203.50 % Μ/Δ 

Μπαρτσελόνα 65.00 % 77.16 % 95.91 % 

Ρεάλ Μαδρίτης Μ/Δ 76.14 % 77.72 % 

Έβερτον 142.57 % 130.68 % 142.28 % 

Ολυμπίκ Λυόν 47.59 % 52.72 % 43.99 % 

Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα των Συλλόγων 

 
 
Διάγραμμα 1. Ποσοστό των Εσόδων από τις Ημέρες των Αγώνων επί του Συνολικού 
Εισοδήματος 

 
Πηγή: Ετήσια Αποτελέσματα των Συλλόγων 

 
Ένας άλλος τομέας στον οποίο οι Τσέχικες ομάδες διαφέρουν σημαντικά από 

αυτές της δυτικής Ευρώπης (και υστερούν σε σχέση με αυτές) είναι τα έσοδα κατά τις 
ημέρες των αγώνων. Για τους ποδοσφαιρικούς επαγγελματικούς συλλόγους της 
Τσεχίας αυτή η πηγή του εισοδήματος είναι μερικές φορές αμελητέα. Αντίθετα, η 
κορυφαίοι Ευρωπαϊκοί σύλλογοι μπορεί να λάβουν από τις ημέρες των αγώνων 
περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων τους - βλέπε Διάγραμμα 1. 
Σημειώστε ότι στην περίπτωση της Άρσεναλ το καινούριο γήπεδο παίζει σημαντικό 
ρόλο (και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί μια επιτυχημένη επένδυση). Μόνο η 
περίπτωση της Λυών είναι  "κοντά" στις ομάδες της Τσεχίας σε αυτόν τον τομέα. 

Η σύγκριση της δομής και των πηγών του εισοδήματος μεταξύ Τσέχικων και 
Ευρωπαϊκών συλλόγων είναι γενικά πολύπλοκη. Αυτό οφείλεται στην ασυνεπή 
ταξινόμηση του ισολογισμού και των κατηγοριών των καταστάσεων αποτελεσμάτων 
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και στοιχείων. Έτσι για παράδειγμα, στην περίπτωση πολλών ομάδων στην Τσεχία, δεν 
είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ εσόδων από διαφημίσεις και χορηγίες, 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή μεταγραφές ποδοσφαιριστών. 

Μια άλλη σημαντική διαφορά από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους 
είναι οι χορηγίες. Εξαιρώντας τις λίγες κορυφαίες ομάδες της Τσεχίας, για τη 
συντριπτική πλειοψηφία, δεν είναι εύκολο να βρεθούν εταίροι από τον εμπορικό 
τομέα πρόθυμοι να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για τον απλό συνδυασμό του εμπορικού 
σήματος της εταιρίας του με τον εκάστοτε σύλλογο. Αυτό εν μέρει οφείλεται από την 
αμαυρωμένη την εικόνα του πρωταθλήματος λόγω των υποθέσεων διαφθοράς και το 
σχετικά χαμηλό ενδιαφέρον των οπαδών. Οι Τσέχικοι σύλλογοι έχουν συχνά δεκάδες 
χορηγούς που αλλάζουν συνεχώς και η συμβάλλουν σχετικά μικρά ποσά. Το μοντέλο 
του κτισίματος μακροχρόνιων συνεργασιών και σχέσεων με τους χορηγούς της ομάδας, 
πράγμα συνηθισμένο στην Ευρώπη είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο. 

Η ισχυρή θέση και το εμπορικό σήμα των Δυτικοευρωπαϊκών συλλόγων τους θέτει 
σε διαφορετική κατάσταση. Η επιλογές των (πιθανών) χορηγών είναι συχνά τεράστιες, 
και αποδεικνύονται σαφώς από την έναρξη της οικονομικής ύφεσης το 2008. Εκείνη 
την περίοδο, πολλές εταιρείες με αφορμή το ελαφρώς επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα 
μείωσαν τις χορηγικές τους δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, μία ποδοσφαιρική ομάδα 
θα μπορούσε να χάσει ξαφνικά κάποιον (ακόμα και τον κύριο) χορηγό. Ωστόσο, 
αποδείχθηκε, ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό για τους Ευρωπαϊκούς 
συλλόγους. Για παράδειγμα, η Λίβερπουλ ή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποίες για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα έχασαν τους βασικούς χορηγούς τους, ήταν σε θέση να 
τους αντικαταστήσουν με επιτυχία και με ακόμη καλύτερους γι’ αυτές όρους. Ο 
Πίνακας 12 παρουσιάζει επιλεγμένες χορηγικές συμφωνίες των τελευταίων ετών. 
 
Πίνακας 12. Επιλεγμένες Χορηγικές Συμφωνίες- Κύριοι Χορηγοί στη Φανέλα 

Ομάδα Νέος Χορηγός Ετήσια Έσοδα 
Αύξηση  εν 

Συγκρίσει με τον 
Προηγούμενο Χορηγό 

Ρεάλ Μαδρίτης Bwin € 15-20 εκ. Έως 33 % 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ AON Corporation € 23 εκ. 42 % 

Μπάγερν Μονάχου Deutsche Telecom € 24 εκ. 10 - 20 % 

Λίβερπουλ Standard Chartered Bank € 23 εκ. 167 % 

Μίλαν Emirates € 12 εκ. Μ/Δ 

Αμβούργο Emirates € 7 εκ. 27 % 

Πηγή: Deloitte 
 

Ο Πίνακας 12 καταδεικνύει την ισχυρή θέση των κορυφαίων συλλόγων της 
Ευρώπης όσον αφορά τις χορηγίες. Οι ομάδες  της Τσεχίας υστερούν έναντι των 
Ευρωπαίων, στο ενδιαφέρον του κοινού και  τη δύναμη του εμπορικού τους σήματος, 
αλλά και στην εννοιολογική προσέγγιση για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης 
συνεργασίας με  μεγάλους χορηγούς. 
 
Περίληψη και Συμπεράσματα 

Από την άποψη της οικονομικής ανάλυσης τα περισσότερα ποδοσφαιρικά και 
χόκεϊ σωματεία της Τσεχίας βρίσκονται σε ασταθείς και μη ισορροπημένες οικονομικές 
συνθήκες. Οι πηγές του εισοδήματός τους είναι ασταθείς με τη συμμετοχή στις 
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα άτοκα δάνεια και τις συναλλαγές των παικτών, να 
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παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να ‘παράγουν’ νέα 
ταλέντα ελπίζοντας σε μελλοντικά έσοδα από τις πωλήσεις τους. 

Κατά την εφαρμογή των αρχών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι οι μεγάλοι αθλητικοί σύλλογοι της Τσεχίας είναι στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας. Άλλοι, μεσαίου μεγέθους σύλλογοι, τα καταφέρνουν μόνο ελαφρώς 
καλύτερα. Αυτά προκύπτουν από τους δείκτες κερδοφορίας και ρευστότητας και 
ιδιαίτερα από τα μοντέλα πτώχευσης. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ακόμη και η 
Σπάρτα Πράγας δεν μπορεί να είναι αυτάρκης και εξαρτάται από την οικονομική 
βοήθεια και τα δάνεια. Οι μισθοί των παικτών είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ομοίως με 
τους περισσότερους κορυφαίους συλλόγους της Δυτικής Ευρώπης. 

Η συνολική σύγκριση δείχνει ότι οι κορυφαίοι Ευρωπαϊκοί σύλλογοι είναι σε 
αρκετά διαφορετική κατάσταση (από αυτούς της Τσεχίας). Αυτό σχετίζεται με τις πηγές 
της χρηματοδότησης, από την οποία οι μεγάλες ομάδες λαμβάνουν δυσανάλογα 
περισσότερα χρήματα, ειδικά όσον αφορά τα έσοδα κατά τις ημέρες των αγώνων και 
τα εμπορικά έσοδα. Η φήμη, το εμπορικό σήμα του συλλόγου και το αντίστοιχο 
ενδιαφέρον των χορηγών κάνουν τη διαφορά. Ακόμη και κορυφαίες ομάδες, όπως 
Τσέλσι, μπορούν να διοικούνται με μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η διαφορά είναι ότι 
οι ιδιοκτήτες τους είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τεράστια ποσά για την κάλυψη των 
ζημιών του συλλόγου. 
 
Βιβλιογραφία 
Kinslingerova E. a kol. Manažerské finance. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-  7179-802-

9.  
Kislingerova E., Hnilika J. Finanční analýza - krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. 

ISBN 80-7179-321-3.  
Beneš, O. Finanční analýza SK Slavia Praha - fotbal a.s. Bakalářská práce, ved. J. Novotný. Vysoká 

škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská.  Studijní obor: Podniková 
ekonomika a management. 2010 

Drahošová, K. Finanční analýza sportovního klubu  HC MOELLER Pardubice a.s. Bakalářská práce, 
ved. J. Novotný. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská.  Studijní 
obor: Podniková ekonomika a management. 2008 

Postl, P. Finanční analýza - AC Sparta Praha a.s. 2010. Bakalářská práce, ved. S. Eysseltová. 
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská.  Studijní obor: Podniková 
ekonomika a management. 2010 

Svátek, J. Ekonomická analýza společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. 2008. Diplomová práce, ved. J. 
Novotný. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská.  Studijní obor: 
Podniková ekonomika a management. 2010 

Turek, M. Ekonomická analýza HC Slavia Praha, a. s. Bakalářská práce, ved. S. Eysseltová. Vysoká 
škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, obor: Podniková ekonomika a 
management. 2010 

 
 



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 11ος, Τεύχος 3ο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011 

 
23 

Επιστημονικό Άρθρο 
 

  

  

  
Κανονισμοί, Τεχνολογία και Κάθετη Ολοκλήρωση στη Φόρμουλα Ένα 
Αντρέα Μανγκάνι 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
παρούσα μελέτη ερευνά τη σχέση μεταξύ των ομάδων της Φόρμουλα Ένα 
(F1) και των προμηθευτών κινητήρων, καθώς και την εξέλιξη αυτής της 
σχέσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στη Φόρμουλα 1, 
πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση μιας ομάδας, 
όπως η αεροδυναμική, τα φρένα, οι αναρτήσεις, τα ελαστικά και φυσικά, 

το ανθρώπινο δυναμικό: οδηγοί, μηχανικοί και διευθυντικά στελέχη της ομάδας. 
Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο σωστός συνδυασμός κινητήρα και πλαισίου είναι ο 
πλέον καθοριστικός παράγοντας.  
Το ζήτημα αυτό αναλύεται κυρίως από το Οικονομικό Κόστος Συναλλαγής (TCE), 
αλλά και από άλλες θεωρίες.  
Το κείμενο αυτό στοχεύει: 

1) στο να δείξει ότι τα τελευταία χρόνια η ευθύνη της λήψης των αποφάσεων έχει 
μετατοπιστεί από τις ομάδες στους προμηθευτές κινητήρων, 

2) να περιγράψει τη διαδικασία της κατευθυντήριας κάθετης ολοκλήρωσης ως την 
πιο σημαντική μορφή σε αυτή τη μετάβαση και 

3) να αναλύσει τους καθοριστικούς παράγοντες και τα προηγούμενα της κάθετης 
ολοκλήρωσης. 

Τα κύρια κίνητρα αυτής της ανάλυσης είναι τα ακόλουθα: 
Κατ' αρχάς, μπορούν να διερευνηθούν λεπτομερώς οι οργανωτικές αποφάσεις των 

επιχειρήσεων, δεδομένου του μεγάλου όγκου των πληροφοριών που διατίθενται στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και του αθλητικού τύπου. Κατά συνέπεια, 
δεδομένου του μικρού αριθμού των εμπλεκομένων στον κλάδο, οι οργανωτικές 
αποφάσεις των μεμονωμένων επιχειρήσεων μπορούν να συνδέονται με την 
οργανωτική εξέλιξη ολόκληρου του κλάδου. Δεύτερον, οι διάφοροι τρόποι παροχής της 
αναγκαίας ενδιάμεσης εισροής, του κινητήρα, μπορούν να εξεταστούν από την οπτική 
γωνία και των δύο πλευρών: της ομάδας ή του κατασκευαστή, και του προμηθευτή 
κινητήρων. Τρίτον, η τεχνολογία είναι αρκετά ομοιογενής για όλες τις ομάδες και αυτό 
τους δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στις οργανωτικές αποφάσεις. Στην 
πραγματικότητα, οι ομάδες της Φόρμουλα Ένα πρέπει να συναρμολογήσουν 

ΗΗ  
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διαφοροποιημένα προϊόντα, τα αυτοκίνητα, στον ίδιο ακριβώς αριθμό (δύο), και με 
την ίδια βασική διαδικασία παραγωγής. Το ποσοστό της μίμησης είναι υψηλό, αν και 
ορισμένα τεχνολογικά κενά ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα για τα πρώτα δύο χρόνια.1 Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί 
που αφορούν ορισμένα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων. Οι κανονισμοί αυτοί 
αφορούν επίσης τους κινητήρες. Η εφαρμογή των κανονισμών είναι σχετικά αυστηρή, 
με ελέγχους και κυρώσεις για κάθε παράβαση. Εν συντομία, η ενιαία τεχνολογία, η 
μίμηση και οι κανονισμοί διασφαλίζουν ότι οι ασυμμετρίες που παρατηρούνται στις 
μεθόδους οργάνωσης δε συνδέονται αναγκαστικά με τις αρχικές ασυμμετρίες μεταξύ 
των ομάδων. 

Σε μια μακρά ανάλυση, οι τεχνολογικές, ανταγωνιστικές και θεσμικές εξελίξεις 
μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές κατά μήκος της κάθετης αλυσίδας παραγωγής και 
ανακατανομή ισχύος στην αγορά. Αυτό συνέβη στη Φόρμουλα Ένα. Μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, οι ομάδες είχαν την τάση να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους 
προμηθευτές των κινητήρων τους. Αργότερα, το ειδικό βάρος των προμηθευτών 
αυξήθηκε. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 κατέστη σαφές ότι οι ομάδες δεν 
μπορούσαν πλέον να επιλέξουν τους κινητήρες τους, αλλά μάλλον αυτές επιλέγονταν 
από τους προμηθευτές. Στη συνέχεια, υπήρξαν περαιτέρω αλλαγές. Οι προμηθευτές 
κινητήρων ξεκίνησαν μια διαδικασία κάθετης ολοκλήρωσης προς τα κάτω, 
αγοράζοντας ήδη υπάρχουσες ομάδες ή  δημιουργώντας νέες, επιλέγοντας  άμεση 
συμμετοχή των ομάδων αυτών στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα.  

Οι αγώνες της Φόρμουλα Ένα δεν παράγουν τελικά ή ενδιάμεσα αγαθά που 
διατίθενται στο εμπόριο με θετική τιμή. Ωστόσο, όπως και τα περισσότερα αθλητικά 
γεγονότα, η Φόρμουλα Ένα είναι αυστηρά συνδεδεμένη με τις παραδοσιακές αγορές. 
Μέσα από τη συμμετοχή τους στη Φόρμουλα Ένα, οι ομάδες προσφέρουν εμπορικά 
δικαιώματα σε εθνικά και διεθνή δίκτυα μέσων μαζικής ενημέρωσης και χώρο για τους 
διαφημιστές. Οι επιτυχίες εντός της πίστας συνοδεύονται από υψηλότερα τηλεοπτικά 
έσοδα και διαφημιστικό χώρο. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για τους προμηθευτές 
κινητήρων, οι οποίοι έχουν ένα επιπλέον στόχο: να διαφημίσουν το εμπορικό τους 
σήμα ή, τουλάχιστον, να δημιουργήσουν τις συγκυρίες για να επιτευχθεί αυτό. Μετά 
την κατάκτηση των πρωταθλημάτων των κατασκευαστών, η Ρενό (Renault), η Πόρσε 
(Porsche) και η Χόντα (Honda) δε δίστασαν να επωφεληθούν από αυτά στις 
διαφημιστικές καμπάνιες των συμβατικών τους αυτοκινήτων (Jenkins et al., 2005). Εν 
κατακλείδι, ένα επιτυχημένο αυτοκίνητο μπορεί να αποφέρει υψηλότερα έσοδα για τις 
ομάδες, τους προμηθευτές κινητήρων και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που 
αγωνίζονται στο πρωτάθλημα με μια οργάνωση κάθετης ολοκλήρωσης. 

Το παρόν κείμενο είναι οργανωμένο ως εξής: Στο δεύτερο μέρος απεικονίζονται οι 
λόγοι για τους οποίους, κατά τη διάρκεια των ετών, οι μονάδες λήψης των αποφάσεων 
έχουν μεταφερθεί από τις ομάδες στους προμηθευτές κινητήρων, ενώ στο τρίτο μέρος 
περιγράφεται η διαδικασία της προς τα κάτω κάθετης ολοκλήρωσης που 
πραγματοποιείται από τους προμηθευτές των κινητήρων. Το τέταρτο μέρος ασχολείται 
με το κίνητρο της κάθετης ολοκλήρωσης βασιζόμενο στις οικονομικές θεωρίες γύρω 

                                                 
1
 Το παρόν κείμενο μετρά τα αποτελέσματα των ομάδων σύμφωνα με την τελική κατάταξη στο 

πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παρά το γεγονός ότι ο πρώτος στόχος των ομάδων και των 
προμηθευτών είναι πιθανόν να κερδίσουν το πρωτάθλημα οδηγών, τα αποτέλεσματα της ομάδας είναι 
ο καλύτερος δείκτης για την επιτυχία του συνδυασμού κινητήρα-πλαισίου. 
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από το θέμα. Το τελευταίο τμήμα καταλήγει στα συμπεράσματα και δείχνει τους 
περιορισμούς και τις ευκαιρίες για μελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
 
Η Μονάδα Λήψης Αποφάσεων: Από τους Κατασκευαστές στους Προμηθευτές των 
Κινητήρων 
Κινητήρες: Τεχνικές Μέθοδοι και Κανονισμοί 

Τα μονοθέσια της Φόρμουλα Ένα στις μέρες μας χρησιμοποιούν τετράχρονους 
οκταβάλβιδους, ατμοσφαιρικούς παλινδρομικούς κινητήρες που παράγουν περίπου 
225 κιλοβάτ (kW) ανά λίτρο (L) της μετατόπισης. Η ισχύς ενός κινητήρα μιας 
Φόρμουλας Ένα που παράγεται από μια υψηλής ταχύτητας περιστροφή, είναι έως και 
20.000 στροφές ανά λεπτό. 

Με τα χρόνια, οι κινητήρες της Φόρμουλα Ένα έχουν υποβληθεί σε μια ποικιλία 
κανονισμών και διαμορφώσεων. Όταν το 1961 εισήχθη ο μειωμένου τύπου κινητήρας 
1,5 λίτρου, οι ομάδες και οι κατασκευαστές εγκατέλειψαν τους μπροστινούς κινητήρες 
υπέρ των αυτοκινήτων με τον κινητήρα στη μέση, πράγμα το οποίο έγινε  πρότυπο στη 
Φόρμουλα Ένα, και έπειτα από πέντε χρόνια αργότερα η μέση ισχύς είχε αυξηθεί κατά 
σχεδόν 50%. Το 1966 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αύξησε τη χωρητικότητα 
σε 3,0 λίτρα για τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες και 1,5 λίτρο για τους κινητήρες 
υπερσυμπίεσης (turbo). Την ίδια στιγμή, η άφιξη του προτύπου παραγωγής διπλού 
τετραβάλβιδου Κόσγουορθ (Cosworth DFV-Double Four Valve) το 1967 επέτρεψε σε 
μικρούς κατασκευαστές να ενταχθούν με επιτυχία στο πρωτάθλημα. Η υπερσυμπίεση 
έχει επιτραπεί από το 1960, αλλά έγινε πραγματικότητα όταν το 1977 έκανε το 
ντεμπούτο του το εξαβάλβιδο Ρενό Γκορντίνι (Renault Gordini V6 Turbo). Στο τέλος 
της δεκαετίας του 1970 το εύρος της ισχύς ήταν μεταξύ 290 κιλοβάτ έως 370 κιλοβάτ για 
κινητήρες απορρόφησης και 370  κιλοβάτ έως 670 κιλοβάτ για κινητήρες 
υπερσυμπίεσης (έως 1120 κιλοβάτ στις κατατακτήριες δοκιμές). Μετά από αρκετούς 
περιορισμούς που αντιτίθονταν στην κυριαρχία τους, οι υπερσυμπιεστές 
απαγορεύτηκαν το 1989, αφήνοντας μόνους τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες 3,5 
λίτρων. Από το 1995 έως το 2004, τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες 3,0 
λίτρων με ένα εύρος ισχύος μεταξύ 485 και 708 κιλοβάτ. Άλλοι σημαντικοί και  
πρόσφατοι περιορισμοί συμπεριλαμβάνουν: Απαγορεύονται περισσότερες από 5 
βαλβίδες ανά κύλινδρο (2005) και η μέγιστη χωρητικότητα είναι 2,4 λίτρα (2006). 
Σήμερα, η προ-ψύξη του αέρα πριν από είσοδο στους κυλίνδρους, η έγχυση άλλης 
ουσίας πλην του αέρα και του καυσίμου στους κυλίνδρους, η εισαγωγή μεταβλητής 
γεωμετρίας, τα συστήματα εξάτμισης και ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων 
απαγορεύονται. Κάθε κύλινδρος μπορεί να έχει μόνο έναν εγχυτήρα καυσίμου και μία 
μόνο ανάφλεξη μπουζί. Ο στροφαλοθάλαμος και το μπλοκ των κυλίνδρων πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα από χυτό ή επεξεργασμένο κράμα αλουμινίου. Ο στρόφαλος 
και οι εκκεντροφόροι πρέπει να παράγονται από ένα κράμα σιδήρου, πιστόνια από 
κράμα αλουμινίου και βαλβίδες από κράματα βασιζόμενα σε σίδηρο, νικέλιο, 
κοβάλτιο και τιτάνιο. Τα πρότυπα αυτά είχαν ως στόχο να οδηγήσουν σε μείωση της 
ισχύος, ωστόσο, οι επιδόσεις είναι συχνά ανώτερες. Οι εξελίξεις στους κινητήρες 
σταμάτησαν το 2007 για λόγους συγκράτησης του κόστους και, επί του παρόντος, οι 
κατασκευαστές δεν μπορούν να εισάγουν νέους κινητήρες μέχρι το 2013. 
 
Κατασκευαστές Φόρμουλα Ένα και Επιλογή των Κινητήρων 

Οι ομάδες της Φόρμουλα Ένα είναι κατά βάση εξαιρετικά εξειδικευμένες μικρές 
επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα, με εξαίρεση τις διαφημιστικές 
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υποχρεώσεις, είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την κατασκευή 
κατάλληλων και ανταγωνιστικών αυτοκινήτων που οδηγούνται από επαγγελματίες 
οδηγούς. Η ποικιλομορφία μεταξύ των αυτοκινήτων μειώθηκε κατά τη διάρκεια των 
ετών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των όλο και πιο αυστηρών κανονισμών. Για 
παράδειγμα, το 2011 οι τεχνικοί κανονισμοί για τη Φόρμουλα Ένα είναι σε 
περισσότερες από 70 σελίδες: Κάθε στοιχείο του αυτοκινήτου ρυθμίζεται με 
λεπτομέρεια.2 Μια ομάδα δεν μπορεί να παράγει μια μηχανή από μόνη της αλλά 
χρειάζεται την υποστήριξη ενός εξωτερικού προμηθευτή.  

Τις οργανωτικές αποφάσεις των ομάδων στη Φόρμουλα Ένα τις επηρεάζουν 
πολλαπλοί παράγοντες. Μερικές φορές οι συμφωνίες με τους προμηθευτές των 
κινητήρων είναι σταθερές και σε μερικές περιπτώσεις, οι ομάδες προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν μια αποκλειστική συνεργασία. Σε άλλες περιπτώσεις, μια ομάδα 
αλλάζει προμηθευτή σχεδόν κάθε χρόνο, αν και η συμφωνία υπογράφεται συνήθως για 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι συχνές αλλαγές μπορεί να αντανακλούν στην προσπάθεια 
μιας ομάδας να επιβιώσει σε ένα πρωτάθλημα που έχει γίνει πάρα πολύ ακριβό. Οι 
Λότους και Τάιρελ (Lotus and Tyrell) είναι σημαντικά παραδείγματα.3 Τέλος, 
τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις (όπως η έλευση της απαγόρευσης των κινητήρων 
υπερσυμπίεσης) μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στον προμηθευτή του κινητήρα. 

Παρόλο που ένας συνδυασμός παραγόντων επηρεάζει τις ομάδες όσον αφορά στις 
οργανωτικές αποφάσεις τους, κάποιες ομαλότητες προκύπτουν από τη σύγκριση των 
οργανωτικών αλλαγών και των επιδόσεων των ομάδων, αθροιστικά. Μεταξύ 1977 και 
2008 έγιναν 50 αλλαγές προμηθευτή κινητήρων. Στις 29 περιπτώσεις, η αλλαγή 
ακολούθησε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από πτώση στα αποτελέσματα της ομάδας, 
όσον αφορά την τελική της κατάταξη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (ανεξάρτητα από τη σταθερότητα του προμηθευτή κινητήρα για τα 
δύο προηγούμενα έτη). Σε δώδεκα περιπτώσεις, η ομάδα κατέληξε σε ένα διαφορετικό 
προμηθευτή παραμένοντας στην ίδια θέση της κατάταξης. Τέλος, σε επτά περιπτώσεις, 
η ομάδα άλλαξε προμηθευτή παρά τη βελτίωση της θέσης της στη κατάταξη. Ανάμεσα 
σε αυτές τις περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε τις μικρές ομάδες που συνήθως βρίσκονταν 
μεταξύ μεσαίων και τελευταίων θέσεων οποιοσδήποτε και αν ήταν ο προμηθευτής, 
υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις που αξίζει να αναφερθούν. Η ομάδα της Λότους 
(Lotus) επέλεξε τη Χόντα το 1987, μετά την κατάκτηση της τέταρτης θέσης το 1985 και 
της τρίτης το 1986 όπου είχε τη Ρενό. Η ομάδα της Μπένετον (Benetton) πήγε σε 
κινητήρες Ρενό το 1995, μετά την επίτευξη της τρίτης θέσης το 1993 και της δεύτερης το 
1994 όταν και συνεργαζόταν με τη Φόρντ. Εν κατακλείδι, οι επιδόσεις επηρέασαν τις 
οργανωτικές αποφάσεις των ομάδων, ακόμη και αν οι αποφάσεις αυτές συχνά 
επηρεάστηκαν από την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών 
κινητήρων. 
 
Η Σταδιακή Απώλεια της Διαπραγματευτικής Δύναμης των Ομάδων 

                                                 
2
 http://www.fia.com/en-GB/sport/regulations/Pages/InternationalSportingCode.aspx. 

3
 Η Τάιρελ, εκτός από τις ανεπιτυχείς συνεργασίες  με τη Φόρντ (Ford) τα έτη 1987-1990 και 1996-1997, 

τη Χόντα το 1991 και τη Λμορ (Llmor) το 1992, έδωσε την ευκαιρία στη Γιαμάχα (Yamha) να αγωνιστεί 
στη Φόρμουλα Ένα (1993-1996). Ωστόσο, η Ιαπωνική εταιρεία δεν ήταν σε θέση να παράγει 
ανταγωνιστικούς κινητήρες. Το τέλος της σχέσης προκλήθηκε από την έξοδο της Γιαμάχα από τη 
Φόρμουλα Ένα, παρόμοιο με αυτό που συνέβη στη Μακλάρεν (McLaren) με την Πόρσε το 1987. 
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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι προμηθευτές κινητήρων απαιτούν 
ιδιαίτερες συνθήκες για να ξεκινήσουν μια συνεργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η επιρροή τους στην επιλογή των οδηγών. Το 1987, η Χόντα πλησίασε τον οδηγό 
της Λότους, Άιρτον Σένα (ο οποίος πήγε αργότερα στη Μακλάρεν, μαζί με τους 
κινητήρες της Χόντα το 1988) με τον όρο πρόσληψης του Γιαπωνέζου Σατορού 
Νακαχίμα ως δεύτερου οδηγού. Έτσι, η Χόντα εγκατέλειψε την ομάδα της Γουίλιαμς 
(Williams), η οποία δεν μπόρεσε να συμμεριστεί την απόφαση του προμηθευτή της, 
παρά τις πολλαπλές νίκες  που πέτυχαν μαζί. Ως αποτέλεσμα, η Γουίλιαμς δεν 
κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο στους οδηγούς το 1986, αν και το αυτοκίνητό της ήταν 
αναμφισβήτητα ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών της 
συνεργασίας Τάιρελ-Γιαμάχα (1993-1996), ένας από τους δύο οδηγούς ήταν ο Ιάπωνας 
Ούκιο Καταγιάμα, γνωστός για την ικανότητά του να προκαλεί ατυχήματα. Το 1998, η 
Γουίλιαμς υπέγραψε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία (6 ετών) με την BMW. Η 
συμφωνία ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας οδηγός θα έπρεπε να είναι Γερμανός και έτσι 
υπέγραψαν τον Ραλφ Σουμάχερ. Τέλος, το 2006, η Γουίλιαμς ανακοίνωσε ότι η Τογιότα 
(Toyota) θα προμηθεύει τους κινητήρες του επόμενου έτους, μαζί με μια άλλη αλλαγή: 
ο Ιάπωνας οδηγός Καζούκι Νακαχίμα, γιος του Σατορού, θα αντικαθιστούσε τον 
Αλεξάντερ Βέρτζ ως οδηγός δοκιμών, για να γίνει ο δεύτερος οδηγός το 2008. Ένα άλλο 
παράδειγμα της αυξανόμενης δύναμης των προμηθευτών κινητήρων είναι η απόφαση 
της Χόντα να μειωθεί η συμφωνία με την ομάδα της Τζόρνταν (Jordan) το 2003, μετά 
από κάποια διαφωνία μεταξύ της Μπαρ (BAR) και της Τζόρνταν σε ό,τι αφορά το 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις μηχανές σε μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Η Επιπλέον Προοπτική των Προμηθευτών Κινητήρων 

Η σταδιακή μετατόπιση της διαπραγματευτικής δύναμης από τις ομάδες απαιτεί 
τη διερεύνηση των οργανωτικών αποφάσεων από την πλευρά των προμηθευτών 
κινητήρων. Εδώ, βασικό είναι το επίπεδο συμμετοχής του κατασκευαστή του κινητήρα, 
στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα απλό 
σύστημα τροφοδότησης του κινητήρα σε όλες τις ομάδες που θέλουν να το 
χρησιμοποιήσουν, μια οικονομική συνεργασία με έναν ή περισσότερους 
κατασκευαστές, μια αποκλειστική εμπορική σχέση με μια και μόνο ομάδα, ή την 
δημιουργία μιας ιδιόκτητης ομάδας. Η πρώτη στρατηγική υιοθετήθηκε από τη Φόρντ-
Κόσγουορθ, ίσως τον πιο διάσημο προμηθευτή κινητήρων στον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. Από το 1968 η μηχανή Φόρντ-Κόσγουορθ (Ford-Cosworth DFV) ήταν 
διαθέσιμη σε κάθε ομάδα που ήθελε να τη χρησιμοποιήσει, και καθ 'όλη τη δεκαετία 
του 1970 η πλειοψηφία των ομάδων έκτισαν αυτοκίνητά τους γύρω από ένα DFV και 
ένα κιβώτιο ταχυτήτων Χιούλαντ (Hewland).  

Ο πιο σημαντικός λόγος για την έναρξη παροχής κινητήρα σε μια ομάδα της 
Φόρμουλα Ένα είναι η διαφήμιση (Jenkins & al. 2005). Η επιτυχία ενός κινητήρα 
τοποθετημένου σε ένα μονοθέσιο δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να 
διαφημίσει τη δύναμη και την αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται από 
τα αυτοκίνητα δρόμου του, πράγμα το οποίο έκαναν η Πόρσε και η Χόντα στην πρώτη 
εμπειρία τους στη Φόρμουλα Ένα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι εταιρείες 
αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν τη Φόρμουλα Ένα ως εργαστήριο για την ανάπτυξη 
καινοτομιών που θα εγκρίνονταν έπειτα για τα αυτοκίνητα δρόμου. Σήμερα, οι 
συνεχείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις μειώνουν τη συνάφεια και την αξιοπιστία αυτού του 
κινήτρου. 
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Οι κατασκευαστές κινητήρων έχουν λειτουργήσει με δύο τρόπους. Στον πρώτο 
παρήγαγαν τις μηχανές εσωτερικά ή ανέθεταν τη παραγωγή σε χωριστό οργανισμό: 
Κόσγουορθ για τη Φόρντ, Μέκαχρομ (Mechacrome) για Ρενό, Λμορ για τη Μερσέντες 
(Mercedes) και Μούγκεν (Mugen) για τη Χόντα. Στον δεύτερο τρόπο,  η τεχνολογική 
απειρία στη Φόρμουλα Ένα πείθει έναν παραγωγό αυτοκινήτων δρόμου να αναλάβει 
την εσωτερική παραγωγή των κινητήρων. Η προσφυγή σε εξωτερικούς φορείς μπορεί 
επίσης να επηρεάζεται από ανησυχίες σχετικά με τη φήμη, με δεδομένη τη μεγάλη 
κάλυψη της Φόρμουλα Ένα από τον τύπο: Η συμμετοχή στο πρωτάθλημα ως Μούγκεν-
Χόντα και Μερσέντες επιτρέπει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να μοιραστούν την 
ευθύνη των κακών αποτελεσμάτων, μαζί με μια άλλη εταιρεία. Ωστόσο, με την πάροδο 
του χρόνου οι εταιρείες αυτοκινήτων εσωτερίκευσαν την εξειδικευμένη παραγωγή (για 
παράδειγμα, η Φόρντ εξαγόρασε την Κόσγουορθ το 1998, η Μερσέντες αύξησε τη 
συμμετοχή της στην εταιρεία Λμορ το 1996 και πήρε τον πλήρη έλεγχο το 2005) ή, ως 
εναλλακτική λύση, αντίθετα, ακύρωσαν τις συμβάσεις και εμπλάκηκαν άμεσα στην 
παραγωγή κινητήρων για τα αυτοκίνητά τους. Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται η διάρκεια 
των συμβάσεων προμήθειας κινητήρων μεταξύ των ετών 1980 και 2008. 

Οι σύντομες συνεργασίες, διάρκειας ενός έτους σε 19 περιπτώσεις και δύο ετών σε 
άλλες 14, επικρατούν. Φυσικά, υπάρχουν και εξαιρέσεις: Η συνεργασία Λότους-Φόρντ 
και Τάιρελ-Φόρντ διήρκεσαν 15 χρόνια (1968-1983 και 1970-1985, αντίστοιχα). Η 
διάρκεια της σχέσης προμηθευτή-ομάδας μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς 
παράγοντες: Για παράδειγμα, εξαιτίας της έλευσης των στροβιλοσυμπιεστών, υπήρχαν 
11 αλλαγές το 1984. Μερικές φορές μία αθέτηση κάθετης συμφωνίας μπορούσε να 
προκαλέσει την αποχώρηση της ομάδας από τη Φόρμουλα Ένα.  
Διάγραμμα 1: Διάρκεια Συνεργασίας (1980-2008) 
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Η Κάθετη Ολοκλήρωση του Προμηθευτή Κινητήρων 

Το πιο εντυπωσιακό ζήτημα στη σύγχρονη Φόρμουλα Ένα είναι ότι η διαδικασία 
της κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών κινητήρων έχει προάγει μια βαθιά 
διαρθρωτική εξέλιξη του τομέα. Το Διάγραμμα 2 δείχνει τον αριθμό των προμηθευτών 
και των κάθετα ολοκληρωμένων ομάδων μεταξύ των ετών 1970 και 2008. 
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Ο αριθμός των προμηθευτών έφτασε στο μέγιστό του, κατά τη διάρκεια της εποχής 
των στροβυλοσυμπιεστών, δηλαδή μεταξύ 1984 και 1988. Αργότερα, ο αριθμός των 
προμηθευτών παρέμεινε σχετικά σταθερός. Η απαγόρευση των στροβιλοσυμπιεστών το 
1989 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των κάθετα ολοκληρωμένων ομάδων. Από το 1996 
αυτές άρχισαν να αυξάνονται, με τους κινητήρες των αγώνων να παραμένουν 
σταθεροί. Αυτό σήμαινε τη μείωση των ομάδων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα Ένα: 
Το 2008 υπήρχαν 11 ανταγωνιστικές ομάδες. Έξι από αυτές ήταν κάθετα 
ολοκληρωμένες. Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες χρησιμοποίησαν κινητήρες που 
παρήχθησαν από τέσσερις εκ των προαναφερομένων ομάδων. Μόνο οι BMW και 
Μερσέντες δε διέθεσαν στην αγορά τους κινητήρες τους. Τέλος, δεν υπήρχε απλός 
προμηθευτής, όπως ήταν, για παράδειγμα, η Φόρντ Κόσγουορθ. 

Τι χαρακτηρίζει τη διαδικασία της προς τα κάτω ολοκλήρωσης; Το πρώτο ζήτημα 
αφορά τις αποτελεσματικές μεθόδους ολοκλήρωσης. Για το μεγαλύτερο μέρος, η 
ολοκλήρωση πραγματοποιείται μέσω της εξαγοράς μιας ήδη υπάρχουσας ομάδας. Η 
απόκτηση του ελέγχου μπορεί να αποτελείται από μία μόνο λειτουργία. Για 
παράδειγμα, μετά τη διάσπαση με την Γουίλιαμς, και αντί να κατασκευάσει δικές της 
εγκαταστάσεις, η BMW προσφέρθηκε να αγοράσει από τον Πίτερ Σάουμπερ, ιδιοκτήτη 
μιας νέας και καλά χρηματοδοτούμενης έρευνας, για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων. Ο 
Σάουμπερ αποδέχθηκε την προσφορά και η ομάδα ξεκίνησε να αγωνίζεται ως BMW-
Σάουμπερ (Sauber) το 2006. 

 
Διάγραμμα 2. Προμηθευτές και Κάθετα Ολοκληρωμένες Ομάδες (1970-2008) 
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Οι Φορντ-Στιούαρτ (Ford-Stewart) και Ρενό-Μπένετον είναι δύο ακόμη 
παραδείγματα. Εναλλακτικά, ο έλεγχος έχει αποκτηθεί σε μια πιο μακρόχρονη 
διαδικασία. Τον Νοέμβριο του 2004 η Χόντα αγόρασε το 45% της ομάδας Μπαρ από 
την Αμερικανο-βρετανική Καπνοβιομηχανία (British American Tobacco), μετά την 
καλύτερη σεζόν της Μπαρ. Τον Σεπτέμβριο του 2005 η Χόντα αγόρασε το υπόλοιπο 
55% του μεριδίου της με αποτέλεσμα να γίνει ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Μπαρ και η 
ομάδα άρχισε να αγωνίζεται με το όνομα της Χόντα το 2006.  
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Ο κατασκευαστής του κινητήρα μπορεί να υπογράψει επίσης μια τεχνική 
συνεργασία και να υποστηρίζει έτσι τον κατασκευαστή με κινητήρες και τη σχετική 
υποδομή. Για παράδειγμα, οι BMW και Γουίλιαμς δε σύναψαν συμφωνία για 
συναλλαγές στην αγορά, αλλά η BMW παρείχε στη Γουίλιαμς 95 εκατομμύρια δολάρια 
σε προϊόντα και υπηρεσίες (Jenkins et al. 2005). Λιγότερο συχνά, κατασκευαστές 
κινητήρων έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν ομάδες της Φόρμουλα Ένα εκ του 
μηδενός. Η Άλφα Ρομέο (Alfa Romeo) ακολούθησε την εν λόγω στρατηγική τα έτη 
1970-1971 και 1979-1985, και η Τογιότα δημιούργησε μια νέα ομάδα στη Γερμανία.  

Φυσικά, υπάρχουν και οι προμηθευτές οι οποίοι, αν και υποστηρίζονται από 
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν έχουν εξετάσει τη δυνατότητα να εισέλθουν στη 
Φόρμουλα Ένα με μία ιδιόκτητη ομάδα (όπως για παράδειγμα, οι Πόρσε και Πεζό). 
Ένας παραγωγός αυτοκινήτων δρόμου δεν έχει πάντα τα προσόντα που χρειάζεται η 
Φόρμουλα Ένα. Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW και Χόντα 
ολοκληρώθηκαν προς τα κάτω μετά την εμπειρία πολλών ετών ως προμηθευτές 
κινητήρων. Μέσω της εξαγοράς μιας υπάρχουσας ομάδας, ο προμηθευτής κινητήρων 
αποκτά τόσο τις εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο της-το οποία συχνά 
παραμένει στη διοίκηση της ομάδας- τους τεχνικούς διευθυντές και τους μηχανικούς. 

 
Τα Κίνητρα της Κάθετης Ολοκλήρωσης 
Κλασική και Νεοκλασική Θεωρία 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της προς τα κάτω κάθετης 
ολοκλήρωσης των προμηθευτών κινητήρων; Οι Νεοκλασικές θεωρίες προτείνουν μια 
σειρά από τεχνολογικά και στρατηγικά ζητήματα. Μερικές από αυτές τις θεωρίες δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν στη Φόρμουλα Ένα. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα που 
υποθέτουν τις αγορές με μια θετική τιμή και την ποσότητα των τελικών προϊόντων 
είναι μη εφαρμόσιμα: ο συνδυασμός σασί-κινητήρα δεν προσφέρεται για πώληση, 
αλλά ανταγωνίζεται στην πίστα. 

Από την άλλη πλευρά, οι οικονομίες φάσματος (economies of scope) μπορούν να 
επηρεάσουν την απόφαση για την κάθετη ολοκλήρωση. Εάν ο σχεδιασμός/παραγωγή 
των κινητήρων και ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου πραγματοποιούνται σε 
διαφορετικές τοποθεσίες, οι ομάδες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση του μέσου 
όρου του κόστους παραγωγής, ενώ η οργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων σε 
γρήγορη διαδοχή στην ίδια επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα. 

 Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρική παρατήρηση 
των προμηθευτών κινητήρων οι οποίοι, μετά από την κάθετη ολοκλήρωση, έχουν 
διατηρήσει την κατασκευή του σασί και την παραγωγή των κινητήρων γεωγραφικά 
ξεχωριστά. Για παράδειγμα, η Χόντα παράγει κινητήρες στην Ιαπωνία και 
χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της Μπαρ που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την 
κατασκευή του σασί και η BMW διατήρησε την παραγωγή σασί στην Ελβετία, μετά την 
εξαγορά της Σάουμπερ. 

 
Θεωρίες Κόστους Συναλλαγής 

Ένα  διαφορετικό είδος θεωρίας πάνω στην κάθετη ολοκλήρωση βασίζεται στο 
κόστος συναλλαγής ή το κόστος χρήσης της αγοράς, που μπορούν να προκύψουν στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με πιθανές συμβατικές 
σχέσεις (οι δαπάνες αυτές τονίζονται στη σπουδαία μελέτη του Coase το 1937), στις 
διαπραγματεύσεις, στη συγγραφή και εκτέλεση ενός συμβολαίου. Τόσο η παραδοσιακή 
θεωρία του κόστους των συναλλαγών (TCE) όσο και η πιο πρόσφατη θεωρία των 
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δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (PRT) βασίζονται στην παρατήρηση ότι οι συμβάσεις είναι 
ατελείς και ότι η συμβασιακή ατέλεια μπορεί να οδηγήσει σε καιροσκοπική 
συμπεριφορά που επηρεάζει αρνητικά την εκ των προτέρων επένδυση και εκ των 
υστέρων απόδοση. Η έλλειψη χαρακτηρίζει όλες τις συμβασιακές ρυθμίσεις και 
σύμφωνα με τη θεωρία του κόστους συναλλαγών επηρεάζει την απόφαση της κάθετης 
ολοκλήρωσης, ειδικά όταν συνδυάζεται με την ειδικότητα του ενεργητικού, την 
πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. Αυτοί οι παράγοντες δεν παράγουν κατ' ανάγκη 
την ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά εισάγουν τη λογική των 
οικονομικών ωφελειών τις οποίες κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει με τις οργανωτικές 
αποφάσεις της (Williamson 1971, 1975, 1979). 

Σε γενικές γραμμές, η συλλογή πληροφοριών, οι διαπραγματεύσεις και η σύνταξη 
των συμβάσεων δεν αποτελούν υψηλό κόστος συναλλαγών στη Φόρμουλα Ένα. Οι 
προμηθευτές κινητήρων γνωρίζουν τον αριθμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά 
των ομάδων, για παράδειγμα, αυτών που έχουν ανάγκη από κινητήρα. Επιπλέον, οι 
συμφωνίες πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της σεζόν και, αν και 
αναγκαστικά ελλιπείς, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την 
έναρξη της συναλλακτικής σχέσης. Στην πραγματικότητα, η αυστηροί κανονισμοί 
έχουν ως αποτέλεσμα ένα είδος ομοιομορφίας στα αυτοκίνητα, και έτσι οι ομάδες δεν 
απαιτούν κινητήρες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Η τελευταία κατηγορία του κόστους των συναλλαγών που εκπροσωπείται κυρίως 
από  την  παραδοσιακή θεωρία του κόστους των συναλλαγών και τη θεωρία των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης και την επίλυση 
των πιθανών συγκρούσεων μεταξύ των μερών. Συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων και 
των προμηθευτών κινητήρων πριν την σύνταξη των συμβολαίων, είναι σπάνιες. 
Κατασκευαστές και προμηθευτές παίζουν το ρόλο του αγοραστή και του πωλητή (εκτός 
από την περίπτωση που υπάρχει κάποιο είδος οικονομικής εταιρικής σχέσης), αλλά στο 
μεγαλύτερο μέρος οι δράσεις τους συμπίπτουν και συγκλίνουν προς τον ίδιο στόχο: να 
κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Ωστόσο, η παραδοσιακή θεωρία του 
κόστους των συναλλαγών τονίζει τη σημασία του κόστους των συναλλαγών που 
απορρέουν από την καιροσκοπική συμπεριφορά, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι ευκαιριακές συμπεριφορές μπορεί να εμφανιστούν όταν τα δύο μέρη είναι ‘δεμένα’ 
σε μια συμβασιακή σχέση. Η πιθανότητα να είναι ‘δεμένα’ μέσα σε μια διμερή σχέση 
εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το βαθμό της ιδιαιτερότητας του ενεργητικού, 
ζήτημα το οποίο συζητείται λεπτομερώς στην επόμενη υποενότητα. 
 
Ιδιαιτερότητα του Ενεργητικού 

 Ως ιδιαιτερότητα του ενεργητικού ορίζεται συνήθως ο βαθμός στον οποίο οι 
επενδύσεις που έγιναν για να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη συναλλαγή έχουν 
μεγαλύτερη αξία για τη συναλλαγή αυτή από ό,τι θα είχαν αν χρησιμοποιούνταν για 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Ένας περισσότερο διαρθρωμένος ορισμός οφείλεται 
στον Williamson (1983, 1996) και αφορά την πηγή της ιδιαιτερότητας: τοποθεσία, υλικά 
κεφάλαια, ανθρώπινα κεφάλαια, αφιερωμένα κεφάλαια (επενδύσεις από μία εταιρία 
με σκοπό την ανταλλαγή τους με κάποια άλλη). Εδώ εφαρμόζεται κάθε είδους 
ιδιαιτερότητα στη σχέση μεταξύ ομάδας και προμηθευτή κινητήρων. 
α) Ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας. Προκύπτει, όταν οι προμηθευτές κινητήρων 

τοποθετούν τις εγκαταστάσεις τους κοντά στις εγκαταστάσεις των πελατών τους, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να επηρεαστούν από το σταθερό συνδυασμό 
παραγωγικού κεφαλαίου. Αυτού του είδους η ιδιαιτερότητα δεν επηρεάζει τους 
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συμβασιακούς διακανονισμούς στη Φόρμουλα Ένα. Για παράδειγμα, το πλαίσιο 
του αυτοκινήτου της Ρενό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη βάση της ομάδας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται στο Ένστον, ενώ οι κινητήρες παράγονται 
στις εγκαταστάσεις της Ρενό έξω από το Παρίσι. Ομοίως, η ομάδα της Χόντα είχε 
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις της Μπαρ, ενώ 
οι κινητήρες που κατασκευάζονταν στην Ιαπωνία. 

β) Ιδιαιτερότητα υλικών κεφαλαίων. Εδώ, η ιδιαιτερότητα αφορά τα εγγενή 
χαρακτηριστικά των ενδιάμεσων συντελεστών παραγωγής που συνδυάζονται 
κατά την παραγωγική διαδικασία. Φυσικά, οι επενδύσεις των ομάδων και των 
προμηθευτών της Φόρμουλα Ένα είναι συγκεκριμένες, έτσι ώστε να συνδυάζουν 
επαρκώς το σασί με τον κινητήρα. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του σασί και των 
κινητήρων είναι σχεδόν πανομοιότυπα σε όλες τις  ομάδες. Τα αυτοκίνητα είναι 
πολύ πιο όμοια σήμερα από ότι ήταν πριν από τριάντα χρόνια, λόγω των 
κανονισμών και των μιμήσεων στο τεχνικό κομμάτι, και έτσι οι προμηθευτές 
κινητήρων μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από τη μία ομάδα στην άλλη. Η 
προηγούμενη παράγραφος κατέδειξε ότι το γεγονός αυτό συνέβη πολλές φορές. 
Παρατηρήστε ότι κάποιοι εντελώς νέοι συνδυασμοί σασί-κινητήρων σημείωσαν 
αμέσως επιτυχία: Μακλάρεν-Πόρσε το 1984, Μακλάρεν-Χόντα το 1988 και η 
Μπένετον-Ρενό το 1995. 

γ) Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει όταν 
οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικά για τη σχέση ομάδας-
προμηθευτή, το οποίο είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγικό αν χρησιμοποιηθεί σε μια 
άλλη σχέση και πιο παραγωγικό από ό,τι θα συνέβαινε αν χρησιμοποιούνταν για 
την ίδια σχέση, από διαφορετικούς υπαλλήλους. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικός, ειδικά για την ομάδα. Για παράδειγμα, το 1983 η ομάδα 
της Λότους προσέλαβε το Ζεράρ Ντουκαρούζ, εξαιτίας του οποίου η εταιρία 
υιοθέτησε κινητήρες Ρενό το 1984. Εντούτοις, ομοίως με την παρατήρηση (β), η 
κάπως ομοιόμορφη τεχνολογία καθιστά το ανθρώπινο κεφάλαιο λιγότερο 
σημαντικό από ότι στο παρελθόν. 

δ) Αφιερωμένα κεφάλαια. Αυτή η κατηγορία ιδιαιτερότητας μπορεί να προκύψει εάν η 
συμβασιακή σχέση φτάσει στο τέλος, με αποτέλεσμα πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας. Στη Φόρμουλα Ένα οι προμηθευτές κινητήρων μπορούν να 
προσφέρουν έτσι και αλλιώς τους κινητήρες τους σε άλλες ομάδες, όπως συμβαίνει 
συχνά. Επιπλέον, οι κανονισμοί καθορίζουν το μέγιστο αριθμό των κινητήρων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία σεζόν. 
 
Σε γενικές γραμμές, οι κυριότερες κατηγορίες ιδιαιτεροτήτων του ενεργητικού δεν 

μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία της κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών 
κινητήρων. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία κλειδιά του ενεργητικού είναι άυλα. Αν και 
μερικοί συγγραφείς έχουν επισημάνει τη σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
στον ορισμό των κάθετων σχέσεων μιας επιχείρησης (βλέπε, για παράδειγμα, Minkler 
& Park 1994), ο αντίκτυπός τους στις οργανωτικές αποφάσεις, συνήθως υποτιμάται. Τα 
άυλα στοιχεία ενεργητικού, εκτός των ανθρώπινων πόρων, μπορεί να είναι ζωτικής 
σημασίας για τις κάθετες σχέσεις. Στις παραδοσιακές αγορές η συμπεριφορά των 
λιανοπωλητών μπορεί να επηρεάσει την δημοτικότητα και τη φήμη ενός προϊόντος, 
μεταξύ των τελικών καταναλωτών, και τις πιθανές απώλειες ή τα κέρδη που 
προέρχονται από τη φήμη είναι συγκεκριμένα για τον κατασκευαστή ο οποίος είναι 
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ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος που σχετίζεται με τα προϊόντα που πωλούνται. Ο 
Williamson (1991) το ονομάζει αυτό ιδιαιτερότητα του εμπορικού σήματος. 

Η ιδιαιτερότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων, και ειδικά η ιδιαιτερότητα 
του εμπορικού σήματος, επηρεάζει τις οργανωτικές αποφάσεις στην Φόρμουλα Ένα. 
Ειδικότερα, η φήμη του προμηθευτή κινητήρων είναι σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια 
των αγώνων τους, οι προμηθευτές κινητήρων διαφημίζουν το εμπορικό τους σήμα, το 
οποίο συνήθως είναι συνδεδεμένο με τα αυτοκίνητα δρόμου. Οι ανησυχίες που 
σχετίζονται με τη φήμη ενισχύονται με την υψηλή κάλυψη της Φόρμουλα Ένα από τον 
τύπο που καθιστά τα αποτελέσματα στην πίστα αμέσως ορατά (Jenkins et al. 2005). Η 
επόμενη υποενότητα αναδεικνύει τη σημασία των θεμάτων της φήμης του εμπορικού 
σήματος στην Φόρμουλα Ένα μέσω μερικών σημαντικών παραδειγμάτων. 

 
Ζητήματα Σχετικά με τη Φήμη: Μερικά Παραδείγματα 

Η σημασία της καλής φήμης για τους κατασκευαστές κινητήρων της Φόρμουλα 
Ένα αναδύεται σε διάφορες περιστάσεις. Τα παρακάτω παραδείγματα υπογραμμίζουν 
το πώς οι κατασκευαστές κινητήρων εμπλέκονται με την εταιρική φήμη και το 
εμπορικό σήμα. 
1) Η Άλφα Ρομέο προμήθευε τη μικρή ιταλική ομάδα Οσέλλα (Osella) από το 1983 έως 

και το 1988 με ατμοσφαιρικούς κινητήρες και κινητήρες αποσυμπίεσης. Το 1988, η 
Άλφα Ρομέο δεν μπορούσε πλέον να αντέξει την αρνητική δημοσιότητα που 
προέκυπτε από τις κακές επιδόσεις των αυτοκινήτων της Οσέλλα, και απαγόρευσε 
την περαιτέρω χρήση του ονόματός της σχετικά με τον κινητήρα. 

2) Η Πόρσε κατέγραψε μια επιτυχημένη συνεργασία με τη Μακλάρεν, μεταξύ 1983 και 
1987, και στη συνέχεια έφυγε από τη Φόρμουλα Ένα. Επέστρεψε στους αγώνες το 
1991 ως προμηθευτής κινητήρων, αλλά τα εξαιρετικά φτωχά αποτελέσματα έπεισαν 
τον κατασκευαστή να φύγει αμέσως από τη Φόρμουλα Ένα. 

3) Μεταξύ του 1993 και του 1998, η Χόντα συμμετείχε στη Φόρμουλα Ένα μέσω του 
συνεργάτη της Μότορσπορτ Μούγκεν (Motorsport Mugen), που πωλούσαν 
κινητήρες στη Φούτγουορκ  (Footwork), τη Λότους, τη Λίγκιερ (Ligier), την Πρόστ 
Τζόρνταν και τη Μπαρ. Αυτές οι ομάδες δεν πέτυχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα. 
Αν και η χρήση του εμπορικού σήματος Μούγκεν εξασφάλισε ένα μερικό 
‘καταφύγιο’ φήμης, η Χόντα αποφάσισε να επιστρέψει άμεσα στην Φόρμουλα Ένα 
μέσω εξαγοράς μίας ήδη υπάρχουσας ομάδας (Μπαρ). 

4) Η Ρενό έσβησε το όνομά της από τη Φόρμουλα Ένα στο τέλος του 1997. Ωστόσο, οι 
κινητήρες της παραδίδονταν ακόμη σε άλλες ομάδες για αρκετά χρόνια μετά: στη 
Μπενετόν (όπου μετονομάστηκε ως Πλέιλάιφ-Playlife), στην Γουίλιαμς (ως 
Μέκαχρομ), τη Μπαρ και την Άροους (ως Σούπερτεκ- Supertec). Τον Μάρτιο του 
2000, η Ρενό αγόρασε την ομάδα της Μπένετον και επέστρεψε στη Φόρμουλα Ένα. 
Ωστόσο, στη Μπένετον ακόμα ισχυρίζονται πως χρησιμοποίησαν κινητήρες 
Πλέιλάιφ για τις περιόδους 2000 και 2001. Η Μπένετον τελικά μετονομάστηκε σε 
Ρενό το 2002. 

5) Η Φεράρι (Ferrari) έκανε κάτι παρόμοιο με την ομάδα της Σάουμπερ. Από το 1997 
έως το 2003 η Σάουμπερ χρησιμοποιούσε κινητήρες που παράχθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν από τη Φεράρι το προηγούμενο έτος, ενώ κατά την περίοδο 
2004-2005 και οι δύο ομάδες υιοθέτησαν τις ίδιες προδιαγραφές. Οι κινητήρες και τα 
κιβώτια ταχυτήτων που χρησιμοποιήθηκαν από τη Σάουμπερ κατασκευάστηκαν 
από τη Σάουμπερ Πετρόνας Μηχανική (Engineering Sauber Petronas), η οποία 
ιδρύθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. 
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6) Κατά το 2005 υπήρχαν συνεχείς διαφωνίες μεταξύ Γουίλιαμς και BMW για τα αίτια 
των τεχνικών βλαβών. Ειδικότερα, η BMW είχε κατηγορηθεί για τη διακοπή της 
ανάπτυξης του κινητήρα V10 καθώς η σεζόν προχωρούσε. Η ομάδα τερμάτισε στην 
5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, χωρίς νίκες. Ως εκ τούτου, η BMW 
αποφάσισε να χωρίσει από τη Γουίλιαμς και να δημιουργήσει τη δική της ομάδα. 

 
Θέματα φήμης, ως εκ τούτου, εμφανίζονται συνεχώς στην εξέλιξη των κάθετων 

σχέσεων στη Φόρμουλα Ένα, ειδικά όταν ο συνδυασμός σασί-κινητήρα αποτυγχάνει 
να διακριθεί στην πίστα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ομάδες και προμηθευτές έχουν την 
τάση να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η 
κύρια ανησυχία αφορά την καταλληλότητα του πλεονάσματος, ειδικά όταν το 
πλεόνασμα είναι αρνητικό. Η κατάσταση αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή, αν σκεφτεί 
κανείς ότι οι κινητήρες και τα σασί είναι συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία. Η 
επιτυχία του πρώτου, συνιστά την επιτυχία του δεύτερου, και το αντίστροφο. 
 
Φήμη και Θεωρία Δικαιώματος Ιδιοκτησίας 

Το ζήτημα της συμπληρωματικότητας του ενεργητικού είναι ζωτικής σημασίας στη 
θεωρία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (PRT). Η θεωρία αυτή αποδέχεται τον 
ισχυρισμό των παραδοσιακών θεωριών για το κόστος συναλλαγών για τις οποίες η 
σύμβαση δε θα συγκεκριμενοποιεί όλες τις πτυχές της χρήσης των πόρων σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης του πόρου είναι αυτός που  έχει το 
δικαίωμα να αποφασίζει για τις χρήσεις που λείπουν. Με άλλα λόγια, ο ιδιοκτήτης έχει 
τον έλεγχο των δικαιωμάτων που παραμένουν Grossman & Hart, 1986, Hart & Moore, 
1990). Μεταξύ των κυριότερων συνεπειών αυτής της άποψης περί των συμβατικών 
σχέσεων, έχουμε τις εξής (Hart & Moore 1990, Hart 1995):  
1) Όταν δύο μέρη συνδέονται με επενδύσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη σχέση η 

οποία δημιουργεί εκ των υστέρων πλεόνασμα, απαιτείται η πιθανότητα του προ εκ 
των προτέρων οπορτουνισμού, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, ότι 
το μέρος που έχει να κερδίσει τα περισσότερα από την ομαδοποίηση αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διατηρήσει την ιδιοκτησία. 

 2) Τα κεφάλαια υψηλής συμπληρωματικότητας θα πρέπει να είναι υπό κοινή 
ιδιοκτησία. Στην πραγματικότητα, ο διαχωρισμός των συμπληρωματικών 
περιουσιακών στοιχείων δεν προστατεύει από την απαλλοτρίωση των 
συγκεκριμένων επενδύσεων στη μετέπειτα διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ως εκ 
τούτου, η συγκέντρωση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τα συμπληρωματικά 
κεφάλαια μειώνει το βαθμό της δέσμευσης. 

 
Η θεωρία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα 

εναπομείναντα δικαιώματα ελέγχου των υλικών στοιχείων, όταν αυτά συνδυάζονται 
με ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, παραπάνω δείξαμε ότι η υλική ιδιαιτερότητα δεν 
παίζει μείζονα ρόλο στη Φόρμουλα Ένα. Το περιεχόμενο των υλικών περιουσιακών 
στοιχείων είναι αυτό στο οποίο η συμβασιακή ατέλεια και τα εναπομείναντα 
δικαιώματα ελέγχου, μπορούν να παράγουν αποτελέσματα. Μια συμφωνία 
προμήθειας δεν προσδιορίζει επακριβώς τους τρόπους της διαίρεσης 
πλεονάσματος/ζημιάς μεταξύ της ομάδας και του προμηθευτή κινητήρα. Οι 
πιθανότητες επιτυχίας σχετίζονται σιωπηρά με την ευκαιρία του προμηθευτή να 
διαφημίσει τη δύναμη και την αξιοπιστία των προϊόντων του στις παραδοσιακές 
αγορές.  
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Επιπλέον, η κατάκτηση του πρωταθλήματος σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη από 
τηλεοπτικά δικαιώματα, βραβεία, κ.λπ. Ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος 
καρπώνονται φυσικά οι ομάδες. Ωστόσο, η μέθοδος της ανάθεσης του πλεονάσματος 
είναι απίθανο να συμπεριληφθεί στους όρους της συμφωνίας. Ειδικά στην περίπτωση 
κακών αποτελεσμάτων στους αγώνες, κάποιες συμβασιακές ατέλειες μπορεί να 
προκαλέσουν συγκρούσεις. Ένα παράδειγμα είναι η διαχείριση της στρατηγικής στην 
κούρσα και η συμπεριφορά των οδηγών. Στην αρχή της σεζόν, οι διαχειριστές της 
ομάδας ισχυρίζονται ότι οι (δύο) οι οδηγοί τους ανταγωνίζονται ομοιόμορφα και ότι 
τα αυτοκίνητα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Μόνο όταν ένας από αυτούς έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει το πρωτάθλημα των οδηγών, η ομάδα του 
αποφασίζει να ευνοηθεί έναντι του άλλου οδηγού, αν και πολύ συχνά η επιλογή αυτή 
πραγματοποιείται πολύ αργά. Αυτό έχει δημιουργήσει συχνά απογοητευτικά 
αποτελέσματα και οι προμηθευτές κινητήρων έχουν παραπονεθεί δημοσίως. 

Εν κατακλείδι, το πλεόνασμα μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές και είναι 
συνεπώς δύσκολο να οριστεί. Η συμβασιακή ατέλεια δημιουργεί έτσι το κίνητρο για 
την κάθετη ολοκλήρωση, όταν η φήμη του εμπορικού σήματος του προμηθευτή είναι σε 
κίνδυνο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει γίνει σαφές ότι οι κινητήρες έχουν τον 
κεντρικό ρόλο στην όλη απόδοση, δεδομένων των σημαντικών ομοιομορφιών των 
αυτοκινήτων (που οφείλεται στους αυστηρούς κανονισμούς και τις συχνές μιμήσεις 
των καινοτομιών από την άποψη του σασί, τα φρένα και άλλων συσκευών, εκτός από 
τους κινητήρες). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προμηθευτές κινητήρων έχουν έντονα 
κίνητρα για να καρπωθούν ολόκληρο το πλεόνασμα που προκύπτει από την επιτυχία 
προβαίνοντας στη δημιουργία δικών τους ομάδων. 
 
Συμπεράσματα 

Το παρόν κείμενο ανέλυσε τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των ομάδων και των 
προμηθευτών κινητήρων στη Φόρμουλα 1. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι 
κατασκευαστές κινητήρων έχουν αποκτήσει συμβασιακή δύναμη έναντι των ομάδων 
και σήμερα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της διατήρησης στο ρόλο του προμηθευτή ή 
τη διαχείριση μιας ιδιόκτητης ομάδας. Ορισμένοι παραγωγοί κινητήρα έχουν εισέλθει 
άμεσα με την ομάδα τους, εξαγοράζοντας μία υπάρχουσα ομάδα ή δημιουργώντας μία 
εντελώς νέα εταιρία. Ούτε η νεοκλασική θεωρία της κάθετης ολοκλήρωσης, αλλά ούτε η 
παραδοσιακή θεωρία του κόστους των συναλλαγών μπορούν να εξηγήσουν πλήρως 
αυτή τη διαδικασία. Η τεχνολογική εξειδίκευση των υλικών περιουσιακών στοιχείων 
δεν κλειδώνει τα μέρη που εμπλέκονται σε μια κάθετη σχέση, δεδομένων των 
πολλαπλών διαθέσιμων εναλλακτικών λύση για τους προμηθευτές κινητήρων. 
Επιπλέον, από τη σκοπιά των προμηθευτών κινητήρων, η ιδιαιτερότητα των 
κεφαλαίων έχει μειωθεί, επειδή η νομοθεσία και η ταχεία μίμηση των τεχνικών 
καινοτομιών έχουν φτιάξει τα χαρακτηριστικά των οχημάτων. Έτσι, η διαδικασία της 
κάθετης ολοκλήρωσης μπορεί να εξηγηθεί από τα θέματα φήμης που προέρχονται από 
την εκτεταμένη κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε. και που προκύπτουν κατά τη διαίρεση του 
αρνητικού πλεονάσματος σε περίπτωση κακών αποτελεσμάτων. Αυτή είναι μια πτυχή 
που δεν ρυθμίζεται από τους όρους των κάθετων συμφωνιών. Η θεωρία του 
δικαιώματος της ιδιοκτησίας, αν και επικεντρώθηκε στα εναπομείναντα δικαιώματα 
έλεγχου των ενσώματων παγίων, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για να εξηγήσει τη 
διαδικασία της κάθετης ολοκλήρωσης. Φυσικά, δεν υπάρχει κάποια δεδομένη 
επιτυχημένη οργανωτική φόρμουλα και η διάρθρωση του τομέα βρίσκεται ακόμη σε 
εξέλιξη και επηρεάζεται από τις συνεχείς αλλαγές στους κανόνες. Για τους λόγους 
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αυτούς, η μελλοντική έρευνα θα αποσπαστεί από το ιστορικό των διαδικασιών κάθετης 
ολοκλήρωσης και θα επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ οργανωτικών αποφάσεων και 
απόδοσης. 
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το σύστημα Μπαντούρα (Bandura), η αυτό-αποτελεσματικότητα ορίζεται 
ως το συναίσθημα ικανότητας και επάρκειας για την αντιμετώπιση της 
ζωής που στην πραγματικότητα απευθύνεται στην πεποίθηση ότι 
αξιολογούμε τις ικανότητές μας με βάση διάφορες πηγές δεδομένων. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι λειτουργίες της αυτοαποτελεσματικότητας είναι 

σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητες από τις πραγματικές ικανότητες του ατόμου: για 
παράδειγμα, με υψηλά επίπεδα ικανότητας αλλά χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα, το 
άτομο είναι απίθανο να ολοκληρώσει μια αποστολή με επιτυχία. Εκτός αυτού, η 
αυτοαποτελεσματικότητα θα πρέπει να διαχωρίζεται από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
Ενώ η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με 
τις ικανότητες του, το αναμενόμενο αποτέλεσμα σχετίζεται με τις εικασίες του ατόμου 
σχετικά με την έκβαση μιας συγκεκριμένης εργασίας (Muris 2002). 

Σύμφωνα με τον Bandura, η αυτο-θεμελίωση του ατόμου περιλαμβάνει μια σειρά 
από τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες για τις ικανότητές του, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του και την επίτευξη όλων αυτών που 
πρέπει να πετύχει, την οποία ορίζει ως αυτοαποτελεσματικότητα. Εκτός αυτού, η 
αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται άμεσα με τις επιτυχημένες εμπειρίες του ατόμου 
κατά το παρελθόν. Η αυτοαποτελεσματικότητα υποδηλώνει ότι όταν υπάρχουν οι 
απαραίτητες δεξιότητες και τα κατάλληλα κίνητρα, μπορούν να επιτευχθούν πολλά 
(Bandura 1986). Επιπλέον, οι αντιλήψεις για την αυτοαποτελεσματικότητα, ο τύπος 
των εργασιών, η προσπάθεια και η επιμονή, μπορεί να αποδειχθούν τόσο χρήσιμες όσο 
οι συναισθηματικές αντιδράσεις και τα μοτίβα σκέψης σε κανονική απόδοση και να 
προβλέψουν την έκθεση του ατόμου σε ένα περιβάλλον (Bandura 1991). 

Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να 
προστατεύει τον εαυτό του καθημερινά, και περιλαμβάνει τη διαχείριση του σπιτιού, 
την προετοιμασία του φαγητού, το πλύσιμο των ρούχων, την έξοδο του και τη 
δημιουργία θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Bandura 1991). 

ΣΣ  
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Ο Μούρις (Muris 2002) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας 
και των συμπτωμάτων των συναισθηματικών διαταραχών σε ένα μεγάλο δείγμα 
Ολλανδών εφήβων. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα 
συνδέθηκε με υψηλά επίπεδα άγχους, διανοητικής διαταραχής, συμπτώματα  αγχωδών 
διαταραχών και κατάθλιψη.  Οι Marlo et al έδειξαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα 
συσχετίστηκε με την ψυχοσωματική υγεία των ασθενών με ρευματισμούς και 
αρθρίτιδα. Δηλαδή, οι ασθενείς με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα έδειξαν πιο 
έντονα συναισθήματα σωματικής ανικανότητας, κόπωσης, πόνου, χειρότερη διάθεση 
και περισσότερο άγχος σε σύγκριση με τους ασθενείς που παρουσίαζαν υψηλή 
αυτοαποτελεσματικότητα (Marlo et al, από Alinia Karouthi, 2003). 

Οι Heller et al (2004) διερεύνησε την επίδραση ενός προγράμματος άσκησης και 
υγείας  διάρκειας 12 εβδομάδων για τη στάση απέναντι στον αθλητισμό, την 
αυτοαποτελεσματικότητα και την ψυχική ευεξία σε 32 ενήλικες με σύνδρομο Ντάουν 
(Down). Ανέφεραν ότι το πρόγραμμα είχε σημαντική επίδραση σε όλoυς αυτούς τους 
ψυχικούς παράγοντες. 

Οι Μπάρνχαρτ και Κόνολλυ (Barnhart & Connolly 2007) πρότειναν ότι τα 
προγράμματα σωματικής άσκησης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη φυσική 
αναπηρία των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν, πράγμα το οποίο  μπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις στη  γενική υγεία και την ποιότητα ζωής τους. 

Οι Ντίκενς και Κόχεν (Dykens & Cohen 1996) μελέτησαν το 1993, 104 
αμερικανικές εθνικές ομάδες  ατόμων με διανοητικές ανικανότητες . Στόχος τους ήταν 
να διερευνήσουν την επίδραση της συμμετοχής των αθλητών σε Ολυμπιακούς αγώνες 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην  κοινωνική τους αυτάρκεια και αυτοεκτίμηση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάρκεια της συμμετοχής τους στους αγώνες ήταν ο πιο 
σημαντικός παράγοντας που επηρεασμού της αυτάρκειας. 

Οι Andriolo et al (2009) σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μελέτησαν την 
ψυχοφυσικές συνέπειες της αερόβιας άσκησης στους ενήλικες με σύνδρομο Ντάουν. 
Υποστήριξαν ότι υπήρχαν λίγες εμπειρικές αποδείξεις για να αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα αυτών των ασκήσεων. Αν και υπάρχουν κάποιες αποδείξεις για 
την αποτελεσματικότητα των περίπλοκων ασκήσεων κατάρτισης στην ψυχοσωματική 
επίδοση των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες 
μελέτες για να αποσαφηνιστούν με σιγουριά οι πιο αποτελεσματικές διανοητικές 
ασκήσεις. 

Οι Heller et al (2004) διερεύνησαν τα ψυχοσυμπεριφορικά αποτελέσματα ενός  
προγράμματος  φυσικής κατάστασης και υγείας διάρκειας 12 εβδομάδων που 
αφορούσε 53 ενήλικες που έπασχαν από σύνδρομο Ντάουν. Η ομάδα του 
προγράμματος έδειξε υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας, αθλητική 
συμπεριφοράς, ικανοποιημένη από τη ζωή, με μειωμένη κατάθλιψη σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου. 

Τα Ειδικά Ολυμπιακά Προγράμματα (ΕΟΠ) είναι κοινωνικο-αθλητικά 
προγράμματα για ανθρώπους με διανοητική αναπηρία, ειδικά σχεδιασμένα για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και αθλητικών αναγκών τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα επηρεάζει σημαντικά τις κοινωνικές δεξιότητες 
των ανθρώπων με διανοητική αναπηρία. 

Οι Γκίμπονς και Μπουσάκρα (Gibbons & Bushakra 1989) μελέτησαν δύο ομάδες 
ανθρώπων με διανοητική αναπηρία για να εξετάσουν την επίδραση που έχει η 
συμμετοχή τους σε ΕΟΠ,  στις  κοινωνικές τους ικανότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
σημαντικές αλλαγές και στις τέσσερις υποκατηγορίες των κοινωνικών και σωματικών 
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ικανοτήτων των ανθρώπων αυτών. Πρότειναν πως μελλοντικές μελέτες θα έπρεπε να 
μετρήσουν τη συνέπεια αυτών των επιδράσεων με την πάροδο του χρόνου. 

Φαίνεται ότι η κοινωνική υποστήριξη, ως αποτέλεσμα των ΕΟΠ μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να βελτιώσει  την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων με διανοητική αναπηρία (Dykens & Cohen 1996). 

Οι  Weiss et al (2003) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των αθλητικών στοιχείων των 
ΕΟΠ (δηλαδή, ηλικία, νοημοσύνη, είδος αθλήματος, χρόνος συμμετοχής ανά 
εβδομάδα, αριθμός συμμετοχών και μετάλλια που κερδήθηκαν) και την 
αυτοαποτελεσματικότητα και κοινωνική ικανότητα των συμμετεχόντων οι οποίοι 
ακόμα, δεν διακρίνουν το είδος των διαταραχών, καθώς επίσης τα περιφερειακά 
προγράμματα και τη σχέσης αυτών με τους κοινωνικούς παράγοντες. 

Παρότι ορισμένες μελέτες έχουν δείξει τα ΕΟΠ επηρεάζουν θετικά τους 
διανοητικούς παράγοντες ενός ατόμου, εξακολουθούν να υπάρχουν μελέτες που δεν 
έχουν βρει σημαντικές βελτιώσεις στους παράγοντες αυτούς με την πάροδο του χρόνου 
(Edminston 1990, Maiano et al. 2001, Ninot et al. 2000, Ninot et al. 2000, Riggen & 
Ulrich, 1993). 

Ένα σημαντικό πρόβλημα με τις προηγούμενες μελέτες, οι οποίες εξέτασαν τις 
επιδράσεις των  ΕΟΠ στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με διανοητική αναπηρία, 
έγκειται στο ότι δε διακρίνει τους τύπους των διαταραχών σε αυτούς τους ανθρώπους 
(π.χ., σύνδρομο Ντάουν, μαθησιακές διαταραχές, αυτισμός, κλπ), γεγονός που καθιστά 
δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των 
διαγωνισμών στα άτομα με διανοητική αναπηρία. Εκτός αυτού, οι μελέτες έχουν 
κυρίως επικεντρωθεί στα αθλητικά θέματα των ΕΟΠ και όχι στα περιφερειακά 
προγράμματα (π.χ. οικογενειακά προγράμματα, κάμπινγκ, ομάδες  εργασίας κλπ.). 

Αφότου προηγούμενες μελέτες έχουν κυρίως επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της 
συμμετοχής σε ΕΟΠ στην αυτοαντίληψη και την ικανότητα των συμμετεχόντων 
(Dykens & Cohen 1996, Gibbons & Bushakra 1989, Wright & Cowden 1986), δεν έχει 
υπάρξει ακόμη εμπειρική έρευνα για τις επιπτώσεις της συμμετοχής σε αυτά τα 
προγράμματα στην αυτoαποτελεσματικότητα του παιδιού.  

Ένας σημαντικός λόγος για την επιλογή των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν σε αυτή 
τη μελέτη ήταν τα υψηλά ποσοστά θλίψης με διαταραχές συμπεριφοράς και τα 
συνακόλουθα ψυχικά προβλήματα (Prasher & Lawrence 2006, Deb et al. 2001). Λόγω 
της σπανιότητας εμπειρικών ερευνών για τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν, απαιτείται 
περισσότερη έρευνα πάνω στις δεξιότητες τους σε σύγκριση με τις δεξιότητες των 
υπολοίπων ατόμων με διανοητική αναπηρία. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκρίνει την 
αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν  που συμμετέχουν σε 
προγράμματα ΕΟΠ με την αυτό-αποτελεσματικότητα των μη-αθλητών ομολόγων τους. 

 
Μέθοδος 

Δεκαέξι (16) γυναίκες (με μέση ηλικία τα 22,8 ± 6,4 έτη) και 24 άνδρες (με μέση 
ηλικία τα 23,5 ± 7,3 έτη) με σύνδρομο Ντάουν μέλη των ομάδων στίβου, μπόουλινγκ 
χόρτου, επιτραπέζιου τέννις, άρσης βαρών και κολύμβησης της Εθνικής Ολυμπιακής 
ομάδας ατόμων με ειδικές ανάγκες του Ιράν, συμμετείχαν στην έρευνα ως ομάδα 
δείγματος. Η ομάδα ελέγχου περιελάμβανε επίσης 22 άνδρες (με μέση ηλικία τα 24,1 ± 
11,9 έτη) και 15 γυναίκες (με μέση ηλικία τα 22,34 ± 8,9 έτη) με σύνδρομο Ντάουν, οι 
οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία από ενώσεις ατόμων που πάσχουν από το σύνδρομο. Όλοι 
οι συμμετέχοντες ήταν μορφωμένοι και είχαν επίπεδο ευφυΐας (IQ) από 50 έως 66. Η 
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ομάδα του δείγματος συμμετείχε σε ΕΟΠ διάρκειας 6 μηνών, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούσαν  συγκεκριμένα 
αθλήματα με 3 συνεδρίες ανά εβδομάδα διάρκειας 1,5 ώρας η καθεμία, τη συμμετοχή 
σε κοινά κάμπινγκ αθλητισμού 3 ημερών μία φορά το μήνα, τη συμμετοχή σε 
διοργανώσεις συναγωνισμού και παιχνίδια ΕΟΠ στη Μένα (Μέση Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική), της Συρίας (2010). Για τους συμμετέχοντες είχαν δώσει συναίνεση και οι 
γονείς, οι οποίοι διαβεβαιώθηκαν ότι τα δεδομένα που συλλέγονταν θα ήταν 
εμπιστευτικά. 

Η κλίμακα αλληλεπιδράσεων Γουίλερ και Λαντ (Wheeler and Ladd's Children’s 
Peer Interactions Scale 1982) για την παιδική αυτοαποτελεσματικότητα, που 
συμπεριελάμβανε 26 αντικείμενα χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Η 
κλίμακα έχει ήδη επικυρωθεί (α = 0 / 83). Οι Ούλριχ και Ρίγκεν (Ulrich & Riggen 1992 
& 1993) ομογενοποίησαν την κλίμακα για τα άτομα με διανοητική αναπηρία σε σχέση 
με την ηλικία. Εξέτασαν επίσης το κύρος και την αξιοπιστία μέσω δοκιμών και 
επαναδοκιμών (r = 0,86) και τεχνικές εσωτερικής συνοχής (α = 0,89) (Riggen 1992 
Riggen & Ulrich 1993). 

Τα στοιχεία της κλίμακας έχουν  τις εξής 4 εναλλακτικές: πολύ εύκολη, εύκολη, 
δύσκολη και πολύ δύσκολη κλίμακα Λίκερτ (Likert). Η διαβάθμιση γίνεται με βάση 
τον τύπο των απαντήσεων, θετικών ή αρνητικών. 

Το ερωτηματολόγιο ζητά από τα παιδιά να αξιολογήσουν τη δυσκολία ή την 
απλότητα των διαδικασιών επικοινωνίας με τους συνομηλίκους τους σε 22 
διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να υπαχθούν σε δύο κατηγορίες: σύγκρουσης 
και μη σύγκρουσης. Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση σύγκρουσης το παιδί καλείται 
να αποδείξει πόσο εύκολο είναι γι' αυτό να εμποδίσει τα πειράγματα των άλλων προς 
τον φίλο του. Σε μια κατάσταση μη-σύγκρουσης, του ζητούν να επιβεβαιώσει πόσο 
δύσκολο ή εύκολο είναι για αυτόν να θέλει να κάθονται οι άλλοι στο πλάι του.  

Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια των 
γονέων τους και σε περίπτωση που χρειάζονταν επεξεργασία των θεμάτων, 
βοηθήθηκαν από τον ερευνητή. Το τεστ αντιστοιχίας ένα προς ένα των Κολμογκόροβ-
Σμιρνόφ (One-tailed Kolmogorrov-Smirnov test)  χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση 
της κανονικότητας των δεδομένων που αφορούν την ηλικία, το βάρος, το ύψος και το 
δείκτη ευφυΐας. 

 
Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται η μέση ηλικία, το βάρος, το ύψος και ο δείκτης 
ευφυΐας για άντρες και γυναίκες: 
 

Πίνακας 1. Μέση ηλικία, βάρος, ύψος, δείκτης ευφυΐας  

Ύψος Δείκτης 
Ευφυΐας 

Βάρος (Κιλά) Ηλικία (Έτη)  

Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες 

154 164 61 63 58,16 54,86 22,8 23,5 Συμμετέχων σε 
ΕΟΠ 

153 160 64,4 64,8 60,05 57,11 22,34 24,1 Μη-Αθλητές 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι αριθμοί των συμμετεχόντων και των δύο 
ομάδων είναι παρόμοιοι όσον αφορά την ηλικία, το βάρος, το ύψος και το δείκτη 
ευφυΐας. 
 

Πίνακας 2. Γενική και Κοινωνική Αυτό-Αποτελεσματικότητα Μεταξύ των 
δύο Ομάδων 

Τιμή P Μη-Αθλητές Συμμετέχων SO  

0,004 32,1(5,8) 38,9(4,09) Γενική Αυτό-
Αποτελεσματικότητα  

0,001 22,6(5,89) 28,5(3,12) Κοινωνική Αυτό-
Αποτελεσματικότητα 

 

Διάγραμμα 1. Η Μέση Τιμή της Γενικής και Κοινωνικής 
Αυτοαποτελεσματικότητα 

 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 και τo Διάγραμμα 1, οι συμμετέχοντες στα ΕΟΠ 
είναι σημαντικά καλύτεροι από τους μη-αθλητές στις δύο υποκλίμακες της 
αυτοαποτελεσματικότητας. 

 
Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της συμμετοχής 
των ΕΟΠ στην αυτοαποτελεσματικότητα των ανδρών και των γυναικών με σύνδρομο 
Ντάουν. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η ομάδα των αθλητών ξεπέρασε τους μη-
αθλητές σε όλες τις υποκλίμακες της αυτοαποτελεσματικότητας, όπως η γενική 
αυτοαποτελεσματικότητα (p = 0 / 004), και η κοινωνική αυτοαποτελεσματικότητα (p = 
0 / 001). 

Ένας από τους παράγοντες επιρροής συμμετοχής σε ΕΟΠ όσον αφορά στην 
αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων  με διανοητική αναπηρία είναι η συμμετοχή 
τους σε κοινωνικά προγράμματα και η βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Τέτοιοι 
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παράγοντες όπως η κοινωνική αποδοχή που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάκτησης  μεταλλίων και του να γίνεται κάποιος το κέντρο της προσοχής, μπορεί να 
βελτιώσει και την αυτοπεποίθηση σε αυτούς τους ανθρώπους σε σύγκριση με τους μη-
αθλητέςς ομολόγους τους. Εκτός αυτού, το θετικό συναίσθημα που προκαλείται από τη 
συμμετοχή τους σε μια ομάδα μπορεί να εξουδετερώσει τις αρνητικές συνέπειες που 
μπορεί να έχει η σύγκρισή τους με τους υγιείς ανθρώπους (Dykens et al 1998). 

Οι αθλητές που συμμετέχουν σε ΕΟΠ  είχαν υψηλότερη κοινωνική επάρκεια και 
πιο θετική αυτοαποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τους μη-αθλητές. Η διατήρηση 
αυτών των παραγόντων σε υψηλό βαθμό κατά τη διάρκεια του χρόνου έδειξαν ότι τα 
αποτελέσματα δεν προήλθαν μόνο από τη συναισθηματική φόρτιση της νίκης ή την 
οικογενειακή στήριξη, αλλά επίσης οι ψυχολογικές επιπτώσεις της συμμετοχής σε ΕΟΠ 
μπορούν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Το 
εύρημα αυτό λοιπόν, υποστηρίζει την υπόθεση ότι η συμμετοχή σε ΕΟΠ μπορεί να 
βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες και στη συνέχεια την αυτάρκεια και την 
ανεξαρτησία των ατόμων αυτών από τους άλλους. 

Με τον ίδιο τρόπο, τα άτομα με διανοητική αναπηρία απολαμβάνουν ένα 
υψηλότερο αίσθημα ικανοποίησης για την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αποδοχή 
το οποίο οφείλεται στη δραστήρια ζωή τους και τη συχνή επαφή με τα υγιή άτομα 
(Dykens & Cohen 1996). Φαίνεται ότι τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν, εκτός από τις 
σωματικές δυσλειτουργίες τους, αντιμετωπίζουν υψηλότερα κοινωνικά προβλήματα 
λόγω της μειωμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους υγιείς συνομηλίκους τους, 
που τους στερεί τις ευκαιρίες για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων με σκοπό να 
αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
(Anderson et al.Σ 1983). 

Τα ΕΟΠ είναι ισχυροί μηχανισμοί που επιφέρουν αλλαγές στα άτομα με 
διανοητική αναπηρία, αλλαγές οι οποίες έγκειται  στην αυτοαποτελεσματικότητα, 
καθώς και την αυτοθεμελίωση τους (Lancioni & O'Reilly 2007). Αν και αυτό έχει 
αποδειχθεί εμπειρικά, έχουν υπάρξει ελάχιστες μελέτες για την εκτίμηση των 
ψυχολογικών πλεονεκτημάτων της συμμετοχής σε ΕΟΠ (Dykens & Cohen 1996). Τα 
περισσότερα από τα τεκμήρια προέρχονται από περιπτωσιολογικές μελέτες και 
αξιολογήσεις προγραμμάτων (Riggen & Ulrich 1993). 

Οι  Klein et al. (1993) διερεύνησαν τις στάσεις των γονέων των παιδιών με 
διανοητική αναπηρία, καθώς και των εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά τα ΕΟΠ. 
Υποστήριξαν ότι η συμμετοχή σε αυτά μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση, την 
αυτοπεποίθηση, την αυτοαποτελεσματικότητα, την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων 
αυτών καθώς και την κοινωνική αναγνώριση τους. Οι γονείς σε αυτή τη μελέτη όχι 
μόνο πίστευαν ότι η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να ενισχύσει την 
δημόσια αναγνώριση των δεξιοτήτων των παιδιών αυτών και την επακόλουθη 
ικανοποίηση από τη ζωή τους, αλλά επίσης μπορεί να βελτιώσει τις οικογένειες, με τη 
συμμετοχή και την υποστήριξή τους στα παιδιά με διανοητική αναπηρία. Ωστόσο, 
υπάρχει δυστυχώς  ελάχιστη εμπειρική έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. 

Εκτός αυτού, φαίνεται ότι οι άνθρωποι με διανοητική αναπηρία καθοδηγούνται 
συχνά από εξωγενείς παράγοντες για να βγάλουν εις πέρας κάποιες υποχρεώσεις 
(Cohen 1986). Η συγγένεια λέγεται πως είναι ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα για τα 
άτομα αυτά, επειδή θεωρούν πως υπάρχουν περισσότερα εμπόδια στο να κάνουν 
φίλους σε σύγκριση με τους υγιείς ομολόγους τους (Clegg & Standen 1991). Κάνοντας 
φίλους στα ΕΟΠ και η διατήρηση της φιλίας αυτής αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση τους, πράγμα το οποίο σύμφωνα με 
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τους ερευνητές αποτελεί μία από τις πιο περίπλοκες πτυχές της 
αυτοαποτελεσματικότητας στη νοητική στέρηση (Halpern et al. 1986 ). 

Εκτός του ότι είναι ένα αθλητικό γεγονός, τα ΕΟΠ φαίνεται πως είναι και μία 
κοινωνική εκδήλωση, καθώς, οι συμμετέχοντες σε αυτά επωφελούνται από τις 
σωματικές ασκήσεις και την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους και, 
συνεπώς, βελτιώνουν τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης και 
της αυτοεκτίμησης (Gibbons & Bushakra 1989), της αυτο-θεμελίωσης (Wright & 
Cowden 1986) και μιας αίσθησης χρησιμότητας (Riggen & Ulrich 1993). Ως εκ τούτου, η 
συμμετοχή στα ΕΟΠ βελτίωσαν την αυτοαποτελεσματικότητα της ομάδας δείγματος σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, προτείνουμε ότι τα ΕΟΠ θα 
πρέπει να ακολουθούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ώστε το σύνθημα «Ξέρω ότι 
μπορώ» να ενστερνιστεί από αυτούς τους ανθρώπους. 
 
Βιβλιογραφία 
Aliniakorousi, R. (2005) The relationship between self-efficacy and mental health among high 

school student. Harakat Journal. 8: 23-29. 
Anderson, S. C., Grossman, L. M., Finch, H. A. (1983) Effects of a recreation program on the 

social interaction of mentally retarded adults. Journal of Leisure Research. 15(2): 100-107. 
Andriolo, R. B., Dib, R., Ramos, L., Atallah, A. N., Dasilva, E. M. (2009) WITHDRAWN: Aerobic 

exercise training programmes for improving physical and psychosocial health in adults 
with Down syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews. 8 (3):CD005176. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1991). Self-efficacy mechanism in physiological activation and health-promoting 
behavior. In J. Madden, IV (Ed.), Neurobiology of learning, emotion and affect (pp. 229- 
270). New York: Raven. 

Barnhart, C. R & Connolly, B. (2007) Aging and Down syndrome: Implications for physical 
therapy. Journal of Physical Therapy. 87(10): 1399-1406. 

Clegg, J.A., & Standen, P.J. (1991). Friendship among adults who have developmental 
disabilities. American Journal on Mental Retardation. 95: 663-671. 

Cohen, M. W. (1986). Intrinsic motivation in the special education classroom. Journal of 
Learning Disabilities. 19: 258-261. 

Deb, S., Thomas, M., Bright, C. ( 2001) Mental disorder in adults with intellectual disability. I: 
Prevalence of functional psychiatric illness among a community-based population aged 
between 16 and 64 years. Journal of Intellectual Disability; 45: 495–505. 

Dykens, E. M., & Cohen, D.J. (1996). Effects of Special Olympics International on Social 
Competence in Persons with Mental Retardation. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry. 35(2): 223-229. 

Dykens, E. M., Valkova, H., & Mactavish, J.B. (1998). Psychosocial correlates of participants in 
Special Olympics International. In Strategic Research Symposium of SOI, June 25-27, 1999. 
Fearrington House, Pitsbooro, SOI. 

Dykens, E. & Cohen, D. J. (1996) Effects of Special Olympics International on social competence 
in persons with mental retardation, Journal of the American Academic of Child and 
Adolescent Psychiatry 35 (1996), pp. 223–229. 

Edminston, P. A. (1990). The influence of participation in a sports training program on the self-
concepts of the educable mentally retarded attending a one-week Special Olympics sports 
camp. In Special Olympics International, Inc. Research Monographs. Washington, DC: 
Joseph P Kennedy Jr. Foundation. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andriolo%20RB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22El%20Dib%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramos%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atallah%20AN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22da%20Silva%20EM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cochrane%20Database%20Syst%20Rev.');


 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 11ος, Τεύχος 3ο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011 

 
44 

Gibbons, S. L., & Bushakra, F. (1989) Effects of Special Olympics participation on the perceived 
competence and social acceptance of mentally retarded children, Adapted Physical 
Activity Quarterly. 6: 40–51. 

Halpern, A. S., Close, W. D., & Nelson, D. J. (1986) On my own: The impact of semi-
independent living programs for adults with mental retardation. Baltimore, MD: Paul H. 
Brooks. 

Heller, T., Hsieh. K., Rimmer, J.H. (2004) Attitudinal and psychosocial outcomes of a fitness and 
health education program on adults with Down syndrome. American Journal of Mental 
Retardation. 109(2): 175-85. 

Klein, T., Gilman, E., & Zigler, E. (1993) Special Olympics: An evaluation by professionals and 
parents. Mental Retardation. 91: 15-23. 

Lancioni, G. E., O’Reilly, M. F., Cuvo, A. J., Singh, N. N., Sigafoos, J., & Didden, R. (2007) PECS 
and VOCAs to enable students with developmental disabilities to make requests: An 
overview of the literature, Research in Developmental Disabilities,28(5); 468- 488. 

Muris, P. (2002) Relationships between Self – efficacy and symptoms of anxiety disorders and 
depression in a normal adolescent sample. Personality and Individual Differences. 32: 337-
348. 

Ninot, G., Bilard, J., Delignières, D., & Sokolowski, M. (2000) Overestimation of perceived 
competence for adolescents with mental retardation placed in segregated schools, 
European Review of Applied Psychology 50: 165–173. 

Ninot, G., Bilard, J., & Sokolowski, M. (2000) Athletic competition: A means of improving the 
self-image of the mentally retarded adolescent?, International Journal of Rehabilitation 
Research 23: 111–117. 

Prasher, V. P & Lawrence, D. (2006) Psychiatric morbidity in adults with Down syndrome. 
Psychiatry, 5(9), 316-319. 

Riggen, K., & Ulrich, D. (1993) The effects of sport participation on individuals with mental 
retardation, Adapted Physical Activity Quarterly. 1: 42–51. 

Weiss. J., Diamond. T., Demark. J. m., & Lovald, B. (2003) Involvement in Special Olympics and 
its relations to self-concept and actual competency in participants with developmental 
disabilities Research in Developmental Disabilities. 24: 281–305. 

Wheeler, V. A., & Ladd, G.W. (1982) Assessment of children self-efficacy for social interactions 
with peers. Developmental Psychology, 18: 795−805. 

Wright, J., & Cowden, J.E. (1986) Changes in self concept and cardiovascular endurance of 
mentally retarded youth in Special Olympics swim training program. Adapted Physical 
Activity Quarterly. 3: 177-183. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heller%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hsieh%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rimmer%20JH%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Ment%20Retard.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Ment%20Retard.');


 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 11ος, Τεύχος 3ο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011 

 
45 

 
Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 

  

 
 
 

Η Διαχείριση των Παραγόντων στο Ελληνικό Επαγγελματικό 
Ποδόσφαιρο: Αναγνώριση και Σημασία 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ι οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του ποδοσφαίρου στη 
σύγχρονη εποχή, απαιτούν από τους διαχειριστές που ασχολούνται με 
αυτό να έχουν την ικανότητα να διαχωρίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να είναι 
αποδοτικοί και να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες των ομάδων τους σε 

ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Ο λέκτορας αθλητικού 
μάνατζμεντ του Πανεπιστημίου Κόβεντρυ της Αγγλίας Χρήστος Αναγνωστόπουλος 
στο άρθρο του (“Stakeholder management in Greek professional football: identification 
and salience”, Soccer & Society, Vol. 12(2), March 2011) αναφέρεται στη διαχείριση των 
προτεραιοτήτων αυτών στο πλαίσιο του Ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.  

Η βιομηχανία του αθλητισμού στην Ελλάδα εκτιμάται περίπου στα 2,5 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως με το 65% αυτών να προέρχεται από το ποδόσφαιρο. Οι 
κύριες διαφορές των ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων με τις υπόλοιπες είναι η πίστη και 
αφοσίωση των πελατών-οπαδών σε αυτές καθώς και ο διπλός στόχος που αυτές έχουν: 
επιτυχία εντός αγωνιστικού χώρου και μεγιστοποίηση του κέρδους. Σε όλες τις 
εταιρίες-συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών- η διαχείριση του δικτύου 
των παραγόντων αποτελεί προτεραιότητα για τους ιδιοκτήτες. Στο συγκεκριμένο 
άρθρο, ο κ. Αναγνωστόπουλος χρησιμοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο των Mitchell et al. 
(1997) το οποίο υποστηρίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες χωρίζονται σε τρείς 
κατηγορίες: Σε αυτούς που μπορούν να επηρεάσουν την εταιρία διότι έχουν νόμιμες ή 
μη απαιτήσεις από αυτήν, αυτούς που μπορούν να την επηρεάσουν χωρίς να έχουν 
τέτοιου είδους απαιτήσεις και σε αυτούς που προβάλλουν επείγουσες απαιτήσεις. 
Επίσης μπορούν να διαχωριστούν σε  «αφανείς» (συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες των 
‘κοιμώμενων’, ‘προαιρετικών’ και ‘απαιτητικών’ παραγόντων), «αναμενόμενους» 
(συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες των ‘κυριαρχικών’, ‘ανεξάρτητων’ και ‘επικίνδυνων’ 
παραγόντων) και «αποφασιστικούς» παράγοντες. 

OO  
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Οι σημαντικότεροι παράγοντες με τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθούν οι 
ιδιοκτήτες των ομάδων είναι: οι υπάλληλοι-ποδοσφαιριστές, οι σύνδεσμοι των οπαδών, 
τα ερασιτεχνικά (μητρικά) σωματεία κάθε ομάδας, οι κυβερνητικές και τοπικές αρχές, ο 
αθλητικός τύπος και τέλος η διοργανώτριες αρχές. 

Ως υπάλληλοι μίας ποδοσφαιρικής εταιρίας νοούνται κατά κύριο λόγο οι 
ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, και δευτερευόντως όλοι οι υπόλοιποι 
διοικητικοί και μη, υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτήν. Οι ποδοσφαιριστές ανήκουν 
στη κατηγορία των επειγουσών απαιτήσεων διότι έχουν μία σύντομη και αβέβαιη 
(λόγω πιθανών τραυματισμών) καριέρα. Χωρίς αυτούς δε μπορεί να γίνει ένας αγώνας 
και από το 1995 και έπειτα από τη διαβόητη υπόθεση Μποσμάν έχουν αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των ιδιοκτητών οι οποίοι σύμφωνα με  
πρόσφατη έρευνα δίνουν παραπάνω από 77,4% των εσόδων τους σε μισθούς. Η 
γρήγορη αντίδραση των ιδιοκτητών σε αυτή την κατηγορία παραγόντων, κάνοντας 
κινήσεις όπως ανανέωση συμβολαίου σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές ή η έγκαιρη 
απομάκρυνση ποδοσφαιριστών που δημιουργούν προβλήματα με τη συμπεριφορά 
αλλά και την απόδοσή τους, μπορεί να τους δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
αντιπάλων. Οι ποδοσφαιριστές ανήκουν στην αποφασιστική κατηγορία παραγόντων.  

Στις αποφάσεις των ομάδων καθοριστικό ρόλο παίζει η γνώμη των οργανωμένων 
οπαδών τους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλουν τις απόψεις τους στην 
εκάστοτε διοίκηση και ευθύνονται επίσης για τη βία που επικρατεί στα Ελληνικά 
γήπεδα. Συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των επικίνδυνων παραγόντων. Τα 
ερασιτεχνικά σωματεία από τα οποία προέρχονται οι ποδοσφαιρικές εταιρίες 
εκμεταλλεύονται το σήμα της ομάδας και αυτές με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένες 
να καταβάλλουν  το 10% των καθαρών εσόδων τους ως αμοιβή στο σωματείο για τη 
διαχείριση αυτή. Τα σωματεία περιλαμβάνονται στην κυριαρχική κατηγορία. Οι 
κυβερνήσεις και οι δήμοι έχουν πολλές φορές πελατειακές σχέσεις με τις ομάδες και 
λόγω και της φύσης των ερασιτεχνικών σωματείων η ανάμιξή τους είναι αναπόφευκτη 
και θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για μία ΠΑΕ 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 16 καθημερινές αθλητικές εφημερίδες οι 
οποίες αποτελούν το 25% των συνολικών ημερήσιων πωλήσεων εφημερίδων στη χώρα, 
και των οποίων η πλειοψηφία τάσσεται ανοιχτά υπέρ κάποιας ομάδας. Είναι λοιπόν 
αναπόφευκτη η επιρροή τους στις αποφάσεις των διοικήσεων των ομάδων, οι οποίες με 
τη σειρά τους έχουν υπό έλεγχο κάποιες από αυτές για να προωθούν τα συμφέροντα τις 
ομάδας και να υπερασπίζονται τις αποφάσεις τους. Ανήκουν στην επικίνδυνη 
κατηγορία. 

Τέλος συναντάμε τις διοργανώτριες αρχές του πρωταθλήματος και του κυπέλου 
Ελλάδας, Σούπερ Λίγκ και ΕΠΟ αντίστοιχα, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο των 
κανόνων που διέπει το Ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο αλλά κατέχουν και 
άλλους ρόλους, όπως π.χ. τη συλλογική διαπραγμάτευση των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων των δύο διοργανώσεων. Συμπεριλαμβάνονται στη προαιρετική 
κατηγορία. 

Η παρούσα δημοσίευση απαντά στην ανάγκη εργασιών για το Ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο που στηρίζονται σε ισχυρές θεωρητικές προσεγγίσεις, 
ευελπιστώντας να αποτελέσει το εφαλτήριο για περαιτέρω ακαδημαϊκές προσπάθειες 
που να εξετάζουν, εμπειρικά πια, τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στο 
συγκεκριμένο άρθρο.   
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 

 
 
 
 

Η Οργάνωση και Διακυβέρνηση του Ποδοσφαίρου Κορυφής 
στην Ευρώπη 
 
 
 
 
 
 
 

 
ο βιβλίο που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος είναι μία συλλογή κειμένων 
που επιμελήθηκαν οι Χαλγκάιρ Γκάμελσετερ & Μπενουά Σενό. Αφορά 
θέματα οργάνωσης του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αποτελείται από 19 
κεφάλαια.  
Το πρώτο κεφάλαιο μιλάει για την είσοδο των  χορηγών, των εκπροσώπων 

παικτών, της τηλεόρασης, των συμβούλων κ.λπ. Συζητούνται, επίσης,  προβλήματα 
όπως το στήσιμο αγώνων, τις οικονομικές ανισότητες και τη διαφθορά χωρίς τη 
βοήθεια των κυβερνήσεων των κρατών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο ο κ. Λάρς Κρίστερ Όλσον αναλύει τα γεγονότα που 
άλλαξαν τον Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, όπως η εμπλοκή της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της υπόθεσης Μπόσμαν, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Συλλόγων (UEFA Champions League), η δημιουργία του συστήματος 
αδειοδότησης (UEFA Licensing System) και της οικονομικά δίκαιης μεταχείρισης 
(Financial Fair Play) των Ευρωπαϊκών συλλόγων που θα εφαρμοστεί σταδιακά από το 
επόμενο έτος στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της 
Ευρώπης. Στο τρίτο κεφάλαιο  ο Μπόρχα Γκαρσία γράφει 
για την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
τεκταινόμενα του ποδοσφαίρου. 

Στα επόμενα 15 κεφάλαια παρουσιάζεται ξεχωριστά 
και ανά κεφάλαιο η λειτουργία του ποδοσφαίρου σε 15 
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Το τέταρτο κεφάλαιο 
αναφέρεται  στη γενέτειρα του ποδοσφαίρου Αγγλία και 
τη Σκωτία για τις οποίες ο Στίβεν Μόροου δίνει μία εκ 
βαθέων ανάλυση της κατάστασης που βρίσκεται το 
ποδόσφαιρο και η ανάπτυξη αυτού, παραθέτοντας επίσης 
το καθεστώς οργάνωσης και διακυβέρνησής του για τις 
χώρες αυτές. Την εικόνα του ποδοσφαίρου στη Μεγάλη Βρετανία ολοκληρώνει η Αν 
Μπούρκ η οποία παρουσιάζει ιστορικές και πολιτικές πτυχές του ποδοσφαίρου στην 
Ιρλανδία. 
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Οι Γκάμελσέτερ, Στόρμ & Σόντερμαν αναλύουν τις διαφορές στη διεξαγωγή των 
διοργανώσεων ανάμεσα στις τρείς Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία), 
παραθέτουν εκτενείς οικονομικές λεπτομέρειες για τα Σκανδιναβικά πρωταθλήματα 
και εξηγούν γιατί η φιλελεύθερη επιχειρηματική πολιτική του Δανέζικου ποδοσφαίρου 
το έχει καταστήσει ως το κορυφαίο από οικονομικής πλευράς πρωτάθλημα στη 
Σκανδιναβία. Στο έβδομο κεφάλαιο οι Ολιβιέ Μούτερ & Νίκολας Χούμπερ, εξηγούν 
πώς η Ελβετοί έχουν καταφέρει με καινοτόμες μεθόδους  να αντισταθμίσουν τα 
χαμηλά έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο εγχώριο πρωτάθλημα και στο όγδοο 
οι Μπάλντουκ & Λούσινταμ αναλύουν το μέγεθος που επηρεάζεται η διακυβέρνηση 
του ποδοσφαίρου από την πολιτική, λόγω της πολυγλωσσίας που επικρατεί στο κράτος 
αυτό. 

Στο ένατο κεφάλαιο, ο Μπενουά Σενό αναφέρεται στην εμπορευματοποίηση του 
ποδοσφαίρου της Γαλλίας. Η ελίτ του γερμανικού ποδοσφαίρου η οποία 
προετοιμάζεται για την Ευρωπαϊκή κορυφή, ερευνήθηκε από τους Γουίλκεσμαν, 
Μπλάτνερ & Μέλλερ οι οποίοι εξηγούν τις προσαρμογές που έγιναν στη δομή του 
αθλήματος (διαμοιρασμός εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα-δημοκρατική 
διακυβέρνηση και πολιτικές στρατηγικές) και οδήγησαν στο πιο ισορροπημένο 
οικονομικά ποδοσφαιρικό κράτος στη Ευρώπη, του οποίου η ποδοσφαιρική 
βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό τομέα της Γερμανικής οικονομίας. 
Σε αντίθεση με το Γερμανικό, στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο σύμφωνα με τους Πίτερς & 
Ντε Σρίβερ, παρατηρούνται προβλήματα ελέγχου και λανθασμένη οικονομική 
διαχείριση που προέρχεται από το υψηλό ρίσκο που εμπεριέχουν οι αποφάσεις των 
διοικήσεων των συλλόγων, πράγμα που αντισταθμίζεται από τα υψηλά ποσά που 
επενδύουν στις ομάδες οι ιδιόκτητες τους. 

Τα οικονομικά προβλήματα είναι χαρακτηριστικό και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, 
τα οποία, σύμφωνα με τους Μπαρονσέλι & Καρούσο. Οι συγγραφείς εστιάζουν στην 
ανάγκη βελτίωσης των εμπορικών πρακτικών των Ιταλικών ομάδων με σκοπό την 
αύξηση των εσόδων τους. Οι ανισότητα μεταξύ πλούσιων και φτωχών συλλόγων είναι 
σύμφωνα με τους Γκόμεζ, Μάρτι & Μόγιο, πρόβλημα και του Ισπανικού ποδοσφαίρου. 
Οι συγγραφείς αναλύουν τους ελαστικούς κανονισμούς που αφορούν την αδειοδότηση 
των ομάδων οδηγώντας τους σε συσσωρευμένα χρέη αυτών και είναι πιθανόν να 
στερήσουν τη συμμετοχή πολλών Ισπανικών συλλόγων στα Ευρωπαϊκά κύπελλα έπειτα 
από την εφαρμογή της οικονομικά δίκαιης μεταχείρισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

Στα κεφάλαια 14 και 15, οι Ρέλβας και Αναγνωστόπουλος, μιλούν για τη λειτουργία 
του ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία και την Ελλάδα αντίστοιχα. Οι δύο αυτές χώρες 
μοιάζουν εκτός από το μέγεθος και τον αριθμό του πληθυσμού τους και στη λειτουργία 
του ποδοσφαίρου. Τονίζεται η ανάγκη εξέλιξης του τρόπου διοίκησης των ομάδων των 
δύο αυτών χωρών καθώς και η ορθολογικότερη χρήση των οικονομικών τους πόρων. Ο 
Τζίμ Ρίορνταν εξηγεί τη λειτουργία του ποδοσφαίρου στη μετα-κομμουνιστική περίοδο 
στη Ρωσία και το πώς η κυβέρνηση σπρώχνει τους επιχειρηματίες στο να επενδύσουν 
στο ποδόσφαιρο. Ο Βικ Ντούκ για την Τσεχία και οι Μόλναρ, Ντόσκυ & Γκάλ για την 
Ουγγαρία αναλύουν τα τεράστια οικονομικά προβλήματα του ποδοσφαίρου τους. 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία εκ βαθέων ανάλυση του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου 
κορυφής και δίνει την ευκαιρία για συγκρίσεις μεταξύ των κρατών, θέτοντας νέα 
ερωτήματα που αφορούν την οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 
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Ανακοινώσεις 
 

 
 
 

Πραγματοποίηση του 11ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τον 
Αθλητισμό: Οικονομικά, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Κοινωνικές Πτυχές 
την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 στο ξενοδοχείο St. 

George Lycabettus, Κλεομένους 2, Κολωνάκι. 
 
 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών  

(ΠΣΑΟΣ) πραγματοποίησε το 11ο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριό 

του με θέμα τον Αθλητισμό: Οικονομικά, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και 

Κοινωνικές Πτυχές. Τις εναρκτήριες ομιλίες του συνεδρίου 

πραγματοποίησαν o κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Πρόεδρος του 

Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) & 

Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Στραθκλάιντ (Strathclyde) της 

Σκωτίας και ο κ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 

Μονάδας Αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας 

και Λέκτορας του Πανεπιστημίου Κόβεντρυ του Η.Β 

Το συνέδριο οργανώθηκε σε 7 ενότητες με την ακόλουθη θεματολογία: 

Οικονομικές Πτυχές, Οργάνωση και Διοίκηση,  Κοινωνικές Πτυχές, 

Θέματα Προπονητικής στο Ποδόσφαιρο, Βασικά Θέματα σε Ομαδικά 

Αθλήματα, ΜΜΕ και Τεχνολογία στον Αθλητισμό και Αθλήματα από το 

χώρο της Ανατολής.  Η κάθε ενότητα περιλάμβανε 2 με 5 εισηγήσεις.  

Στις δύο μέρες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 

25 εισηγήσεις από ομιλητές από 14 χώρες (Τουρκία, Τσεχία, Ινδία, Ιταλία, 

Κίνα, Κολομβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιράν, Αυστραλία, 

Γερμανία, Η.Β.  και ΗΠΑ).  

 

http://www.psaos.gr/


 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 11ος, Τεύχος 3ο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011 

 
50 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

mailto:psaos@psaos.gr
mailto:gtp@atiner.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & MANAGERS 
(PASEM) 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Ευάγγελος Κρητικός  

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  

Ταμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Παντελής Στεφανίδης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Βασίλης Κάκκος 
 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 

 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον 
αθλητισμό, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 

 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 

 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 
 
Σκοποί 

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

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

εξωτερικού, οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και 
τη διοίκηση του αθλητισμού. 

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

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: 

psaos@psaos.gr  

 

mailto:psaos@psaos.gr
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