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ΑθΛΗΤIΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Eιιιχειρημa'DΚό
μοντέλα

Η μελέτπ του IΟΒΕκαι τπς ΣΤΟΧΑΣΙΣαναλύει τα διαρθρωτικά κορσκτηριοτικά του ελλπνικού και
άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλπμάτων και αναδείκνύει διαφοροποιriσεις και αποκλίσεις, οι οποίες
εφόσον αντιμετωπιστούν, μπορούν να βελτιώσουν σπμαντικά τόσο τπν ποιότπτα και
ανταγωνιστικότπτα του ελλπνικού πρωταθλriματος, όσο και τπν προσφορά του στπν ελλπνικri
οικονομίο. Ακόμπ, παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για τπν εξέλιξπ του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου στπ χώρα μας. Επιπλέον, εκτιμάται π συνολικri συνεισφορά τπζSuΡer League στπν
ελλπνικιΊοικονομία και διατυπώνονται προτάσεις στπν κατεύθυνσπ εξασφόλισπς τπς βιωσιμότπτας
και ανάπτυξπς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στπν Ελλάδα τα επόμενα χρόνια."

biδρm;m στο Α (οιδρασmριό1Jτm;τωνΠAEδnμιoυρyoύν πάνωαπό 180εκατ. σε6ροιις ΑΕΠ)

[μελtm] ΙΟΒΕκαι ΣΤΟΧΑΣΙΣαναλύουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τιι; επιπτώσεις του σmν οικονομία

Στα 2,3 δισ. η συνεισφορά στο ΑΕΠ

Ι.:

Σ τα 2,3 δισ. ευ~ώ εκτιμάται
η σuνεισφoρα του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου

στο ΑΕΠ της Χώρας, δτιμιουρ-
γώντας 550 εκατ. ευρώ έσοδα
στον κρατικό προϋπολογισμό και
πάνω από 40.000 θέσεις εργα-

- σίας με βάση στοιχεία του 2012.
Σημαντική είναι η επίδραση

της Super League σmν εθνικά οι-
κονομία, παρά τις εαιατώοεκτικ
οικονορυωτ κρίστκ, όπως προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα της
σχετικής μελέτης που εκπόνη-
σαν το Ιδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
και η εταιρεία ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμ-
βουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Για την εκτίμηση της επίδρα-
στκ λάφθακσν υπόψη τα πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσματα
που προκύπτουν στην οικονο-
μία από την τελική ζήτηση για
το llnQQQ.(,f)(llnIKn Ο{-.•,nΙίΙ (ης SI
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Οιτιροοπιικέ;
σων Βλλάδα

Τ Κατά mv παρουσίαση mς
μελέττκ; ο Βασίλικ; Ρεγκού-
ζας, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος τιιτ «Στόκασισ
Α.Ε.», εξέφρασε την άηοψη
πως: «Οιπροοπτικές του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου εί-
ναι θετικέο. Εφόσον οι ΠΑΕ
ακολουθήσουν ένα ολοκλη-
ρωμένο επιχειρηματικό σχέ-
διο, η συνεισφορά mς Super
League στο ΑΕΠ μπορεί να δι-
πλασιαστεί μέσα σε τέσσερα-
πέντε χρόνια».
Για τα αποτελέσματα που προ-
έκυψαν από την έρευνα, ο
Γιάvvnς Μώραληο, πρόεδρος
της Super League, δήλωσε:
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ριο ιιιιων») καθωτ, και για ΗΡΟ-
ϊόvrα και υπτιρεοίεο που συνδέ-
ονται με αυτό (ωικοσύσαηκυ),
όπως τα τυχερά παιχνίδια, οι m-
λεοπτικό; μεταδόσεις, π αθλητι-
κή ενημέρωση, π διαφέμισα, η
εστίαση, η ένδυση κ.ά.

.Ο σιυ ρύνοο των δρασmριo-
τύτων mς Super League διηιι-
ουργεί 118 εκατ. σε όρους ΑΕΠ,
εν~ η άμεση επίδραση από αυ-
τές ανέρχεται σε 36 εκατ., και η
έμμεση επίδραση σε 29 εκατ. ευ-
ρώ. Ετσι, η συνολική προκαλού-
μενη επίδραση του «πυρήνα»
εκτιμάται σε πάνω από 180 εκατ.

cιOικoσύcnιιμoι.
Σημαντικά υψηλότερη είναι η
επίδραση από m δρασmριόmτα
του «ουωσυστάματοο», καθώς
δημιουργεί 1,7 δισ. ευρώ ακα-
θάρισmς προοτιθέμεντκ αξίας
(2,1 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ).Τα
678 εκατ. ευρώ προέρκονται από
άμεση επίδραση των δραoτn-
ριοτότωντου «ουωσυστόματοο,
άλλα 366 εκατ, ευρώ από m δρα-
σmριόmτα κατά μήκος mς αλυ-
σίδας εφοδιασμού του και 1,03
δισ. ευρώ από mv κατανάλωση
μέρους του εισοδάυοτοο που δη-
μιουργείται. Σε όρους ωιασκό-
λησης, 1.600 θέσεις εργασίαο
εξuπηρετoύν mv τελική ζήmση
των ίδιων των ΠΑΕκαι 12.400 δη-
μιουρνούνται από το «οικοσύ-
σωμω. Η άμεση επίδραση σmν
απασχόληση εκτιμάται σε 7.700
θέσεις, ενώ η προκαλούμενη επί-
δραση σε 19.000 θέσεις. Εισι, πε-
ρισσότερες από 40.000 θέσεις ερ-
γασίας συνολικά συνδέονται με
m δραmπριόmτα των ΠΑΕmς Su-

> Ιuμnφάσμαm
Παράτα προβλήματακαιτις
αδυναμίες,οι προοπτικέςmς
Super League στη χώρα μας
είναιθΕΌκέςκαιβασίζονταισε
τρεκ πυλώνες: Στηνεκπόνηση
ολακληρωμένων
επιχειρηματικώνσχεδίων στα
οποίαθο τίθενταιξεκάθαροι
στόχοι καιστρατπγlκές για κάθε
ΠΑΕ,δίνοντας καταρχήν
έμφασπ στην αποτελεσματική
οργανωτική δομή καισικ
ονιίστοοω; διαδικασίες.
Στπν ανάπτυξη τμημάτων ,
υηοδομών καιστην ορθολογική
οικονομικήδιαχείριση,μεσκοπό
τον εξορθολογισμόmς
λειτουργίας των ΠΑΕκαιτην
οικονομlκιιτους βιωσιμότητα.
Στην επένδυση σε νέες
τεχνολογίες καισmν ανάπτυξη
μιαςαηοδΟΤΙΚΙ1ςεμπορικής
πολιτικής,με στόχο mv
αξιοηοίησητων
πλεονεκτημάτωντου
επαγγελματικούποδοσφαίρου.
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per League. Ητελική κατανάλω-
ση των υταιρεσιών που προσφέ-
ρουν οι ΠΑΕ mς Super League
και το οικοσύσαηιά τους φορο-
λογείται με έμμεσους φόρους
(ΦΠΑ και ΕΦΚ).Επιπλέον, οι θέ-
σεις εργασίας που υπάρχουν ως
αποτέλεσμα mς δρασmριoπoί-
ιισαοτων ΠΑΕmς Super Leagne
προσφέρουν εισόδημα από ερ-
γασία, μέρος του οποίου κατα-
λήγει στον κρατικό προϋπολο-
γισμό ως φορολογία εισοδάμα-
τος φυσικών προσώπων και ως ει-
σφορέςγια υποχρεωτική κοινω-
νική ασφάλισυ. Τα συνολικά έσο-
δα από φόρους και εισφορές εκα-
μόθυκον ότι ανέρκονται σε 550
εκατ. ευρώ. Η άμεση επίδραση
στα φορολογικά έσοδα εκτιμή-
θηκε σε 208 εκατ. και η έμμεση
σε 62 εκατ., με τα υπόλοιπα 280
εκατ. ευρώ να προέρκονται από
mv προκαλούμενη επίδραση. Το
67% (370 εκατ.) προέρχεται από
φόρους στα προϊόντα και σmν
παραγωγή, το 26% (143 εκατ. ευ-
ρώ) αντιστοαεί σε εισφορές για
κοινωνική ασφάλιοτι, ενώ το υπό-

2009/10

>Σφοφή
OεQλnνες
Οπως προκύπτει από τπ μελέτη,
οι ΠΑΕ-μέλιιτης Super League
εμφονίζουν υψηλό ποσοστό
αμοιβώνκαιεζόδων
προσωπικούως προς τα
συνολικάέσοδα (93% το
2011 ), με τον αντίστοιχομέσο
όρο στην Ευρώπηνα
διαμορφώνεται σε 65% το
2011 καινα περιορίζεταισε
61% το 2012. Στο πλαίσιο
αυτό. καταγράφεται τα
τελευταία χρόνια σφοφϋ των
ΠΑΕστους Ελ/ηνες ή γηγενείς
ποδοσφαιριστές από τα
τμπματαυποδομών.

λοιπο 7% (38 εκατ. ευρώ) προέρ-
χεται από εκτιμώμενα έσοδα από
m φορολόγτισα του εισοδάιια-
τος των φυmκών προσώπων.

Η εξέταση mς διάρθρωσυο
των εσόδων των ΠΑΕ mς Snper
League αναδεικνύει το γεγονός

190-----~
175

2010/11 2011/12

ότι η κατανομή των εσόδων των
μεγαλύτερων ΠΑΕ,οι οποίες λαμ-
βάνουν πρόσθετα έσοδα από m
συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, είναι αρκετά πιο
κοντά οτα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ητυπική ΠΑΕωστόσο έχει υψη-
λή εξάρτηση από τα έσοδα που
προερκονται από τηλεοπτικά δι-
καιώματα, ενώ η συμμετοχή των
εμπορικών εσόδων είναι περιο-
ρισμένη. Αν και ποσοστό μεγα-
λύτερο του 50% των εισπράξεων
από εισιτήρια αποδίδεται σε τρί-
τουτ φορείς, η πώληση εισιm-
ρίων (περίπου 20%των συνολικών
εσόδων) αποτελεί αρκετά ση-
μανακή πηγή εσόδων για τκ ΠΑΕ.
Ο αριθμός των ειmmρίωνμετά m
συραντικά άνοδο που παρου-
σίασε στα μέσα mς δεκαετίας
του 2000 υποχώρησε mv αγω-
νιστική περίοδο 2012-2013 κα-
τά 38% σε σχέση με m μέγισm
τιμή που κατογράφιικε mv πε-
ρίοδο 2008-2009, παραμένοvrας
όμως υψτιλότεροο από τκ αρΧές
mς τιροηγούμεντιο δεκαετίας.
[SID:8473355]
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δείξουμε τα θετικά, να προ-
ασπίσουμε τους εαυτούς μας
από τους κινδύνους και να αρ-
πάξουμε τις ευκαιρίες που
μας δίνονται».
Ο Μαάλης Αναyvώστου, γε-
νικός διευθυντάτ της Super
League, ανέφερε πως: «η συγ-
κεκριμένη μελέm διέρκιισε
επτά μήνες και εντάσσεται
στο ευρύτερο πλαίσιο του προ-
γράμματος έρευνας και εκ-
ααίδευστκ που υλοποιεί π Su-
perLeague.
Στόχοι ήταν η αποτύπωση mς
υφιστάμενυο κατάσταστκ; η
μέτρηση της οικονομικάο δρα-
σσιριότιιτατ, η σύγκριση με
πρακακές άλλων διοργανώ-
σεων και η κατάληξη σε συμ-
περάσματα και προτάσεις βελ-
τίωσιιο».
Ο διευθυντάο Ερευνας του 10.
ΒΕ,ΑΥΥελός Τσακανίκας είπε
σχετικά με τη μελέτη: «Προ-
σπαθήσαμε να μετρήσουμε
το αποτύπωμα του προϊόντος
που παράγουν οι εταιρείες της
Super League στπν οικονο-
μία».
Το παρών στην παρουσίαση
της έρευνας έδωσε και ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Γιάvvπς
Ανδριανός, ο οποίος κατά ΤΟ
χαιρετισμό που απηύθυνε,
εrnσήμαvε: «π οικονομική κρί-
ση έχει πλήξει σοβαρά και τον
επαγγελματικό αθλητισμό ττκ
Χώρας μας.
Μας δίνει όμως τη δυνατότη-
τα να δούμε εξαρχής νοοτρο-
πίες και πρακτικές και να αλ-
λάξουμε αποφασιστικά ό.τι
χρειάζεται να αλλάξεΙ».


