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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η «βιομηχανία» τικ; Super League
~ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ι ΠΕΦΑΝΙΑ ΣΟΥΚΗ
souki@kerdos.gr

«πυρύναφ δρα-
σττιρ ιοτέτων της
Super League, που
μειαφράζεται στα
εισιτήρια και τη
συμμετοχή των ελ-

ληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις, δημιουργεί
πάνω από 180 εκατ. ευρώ σε
όρους ΑΕΠ, ενώ σημαντικά υψη-
λότερη, στα 2,1 δια. ευρώ, είναι
η επίδραση' στο ΑΕΠ από τη
δραστηριότητα στο «οικοσύστη-
μα» των ΠΑΕ, ήτοι για προϊόντα
και υπαρεοίεο που συνδέονται με
αυτό, όπως τα τυχερά παιχνίδια,
οι τιιλεοητικέτ μεταδόσεις, η
αθλητική ενημέρωση, η διαφύμι-
ση, η εστίαση και η ένδυση. Σε
όρους ωισσκόλιιστκ, η επίδραση
εκτιμάται σε περισσότερες από
40 χιλ. θέσεις εργασίας. Επιπλέ-
ον, οι δρασωριότυτ«; που συνδέ-
οντω με τη Super League προ-
σφέρουν, άμεσα κα; έμμεσα, συ-
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Kατaνoμπ λειτουργικών εσόδων ΠΑΕ
SuperLeague*

Λoιπόέσoδa

Xoρπγfες/
Διαφnμrσεις

Από τον κύκλο εργασιών των ΠΑΕ,
το 26% προέρχεται από χορηγίες
και διαφημίσεις (45 εκατ. ευρώ).

Ακολουθούν τα παρόμοιου ύψους
έσοδα απόεισιτήρια και τηλεοπτικά
δικαιώματα (22%, 37 - 38 εκατ.
ευρώ κάθε κα'tηγορία).

Τα έσοδα από τις συμμετοχές σε
ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπονται
με 19% (32 εκατ. ευρώ) των
λειτουργικών εσόδων.

Το υπόλοιπο 11% εκτιμάται ότι
αντιστοιχεί σε λοιπά έσοδα, όπως
επιχορηγήσεις από διοργανώτριες
Αρχές (εκτός απόUEFA)και έσοδα
από άλλες εμπορικές δράστη-
ριότητες.

Τπλεοπιικό
δικαιώματα

*Δε:vπεριλαμΒάνονται τα έαοδα οπό μετoγpaφές ποικτών. Η κατανομn αφaρό εκτίμπσπ για τα
σύνολα των ομάδων και δε:v απεικονίζει τn διάρθρωσπ των εσόδων μιας τυπlκιlς ΠΑΕ.
ΠHΠf στοιχείων: ΠΑΕ Super League, Επεξεργασία /ΟΒΕ
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άλλες εμπορικές δραοταριότατεο.
Στη χώρα μας, αν και ποσοστό
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νείς ποδοσφαιριστές από τα τμή-
ματα υποδομών. Την περίοδο
~I"\, "") /.,1"\, -:;),....•..•.•.•.•Q,.•".!,. .•.•..•..•....•..•• t:'\\.!"



ι
έσοδα στο κράτος από φόρους
ΚΟ1εργοδοτικές εισφορέο.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν
από την έρευνα τικ Super League
σε συνεργασία με το Ιδρυμα 01-
κονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) και τιιΣιόκαοκ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
στην οποία εκτηιάται η συνολική
συνεισφορά της Super League
στην ελληνική οικονομία, ενώ
παρουοιάζονται οικονομικά στοι-
χεία για την εξέλιξη του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου στη Χώρα
μας.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Η εξέταση τικ; διάρθρωστκ των
εσόδων των ΠΑΕ της Super
League αναδεικνύει το γεγονός
ότι η κατανομή των εσόδων των
μεγαλύτερων ΠΑΕ, οι οποίες
λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από
τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές
διοργανώσεις είναι: αρκετά πιο
κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η
τυπική ΠΑΕ ωστόσο έχει υψηλή
εξάρτηση από τα έσοδα που προ-
έρχονται από τιιλεοπτικά δΙΚΟ1ώ-
ματα, ενώ η συμμετοχή των
εμπορικών εσόδων είναι περιο-
ρισμένη. Σύμφωνα με τα στοικείο
ττκ έρωνας τα έσοδα των ΠΑΕ
SUfJer League για την περίοδο
2011/ 2012 ήταν στα 175 εκατ.
ευρώ, mv ίδια στιγμή που η αξία
του ευρωπαϊκού επαγγελματικού
ποδοσφαίρου των 52 ευρωααϊ-
κών πρωταθλημάτων για την ίδια
περίοδο ήταν στα 19,4 δισ. ευ-
ρώ. Από τον κύκλο εργασιών των
ΠΑΕ, το 26% προέρχεται από κο-

σε όρους ΑΕΠ
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και συμμετοχή
σε ευρωπαϊκές
διοργανώσεις

2,1 δισ,
στο ΑΕΠ από
προϊόντα, τnλεΟffiικές
μεταδόσεις,
διαφnμίσεΙς κ.λπ

40 ΧΙλ.
θέσεις εργασίας σε
όρους απασχόλnσnς

ρυγία; ΚΟ1διαφτιμίσεκ (45 εκατ.
ευρώ), ακολουθούν τα παρόμοι-
ου ύψοικ έσοδα από εισιτήρια
ΚΟ1τηλεοπτικά δικαιώματα (22%
ή 37- 38 εκατ. ευρώ η κάθε κατη-
γορία), ενώ τα έσοδα από τκ ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις έαονται
με 19% (32 εκατ. ευρώ) των λει-
τουργικών εσόδων. Το υπόλοιπο
11% εκτιμάται ότι οντιστουαί σε
λοιαά έσοδα όπως εηυωρυγύ-
σεις από διοργανώτριες αρκέο
(εκτός από UEFA) και έσοδα από
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ξεων από εισιτήρια αποδίδεται
σε τρίτους φορείς, η πώληση ει-
σιταρίων (περίπου 20% των 'συ-
νολικών εσόδων) αποτελεί ορκε-
τά σημαντική πηγή εσόδων για
τις ΠΑΕ. Ο αριθμός των εισιτα-
ρίων μετά από τη σημαντική άνο-
δο που παρουσίασε στα μέσα της
δεκαετίας του 2000 υποχώρησε
την αγωνιστική περίοδο
20l2/l3 κατά 38% σε σχέση με
m μέγιστη τιμή που κατογράφτικε
την περίοδο 2008/2009, παρα-
μένοντας όμως υψιιλότεροτ; από
τις αρΧές της προυγοόμενικ δε-
καετίας.

Οι ομάδες τικ; Super League
έχουν μειώσει τη μέση τιμή του
εισιταρίου κατά 20% σε σχέση με
το 2008, με τη μέση τψή να δια-
μορφώνειαι την περίοδο 20l2/
2013 ήταν στα 10,1 ευρώ.

Περισσότερο από το 50% των
• εισιτηρίων στη Super League το

2012/13 συγκεντρώθηκε από
τρεις ομάδες (Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ), όταν σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο ανάλογη εικόνα πα-
ρουσιάζεται μόνο στο πορτογαλι-
κό πρωτάθλημα.

Οπως προκύπτει από τη μελέ-
τη, ω ΠΑΕ-Μέλη της Super
League εμφανίζουν υψηλό ποσο-
στό αμοιβών και εξόδων προσω-
πικού ως προς τα συνολικά έσο-
δα (93% το 20l1), πολύ υψηλό-
τερα από το ευρωπαϊκό μέσο
όρο, ο οποίος διαμορφώθτικε σε
65% το 2011 και περιορίστηκε
σε 61% το 20l2.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφε-
ται τα τελευταία χρόνια στροφέ
των ΠΑΕ στους Eλλnνες ή γυγε-
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νων ποδοσφαιριστών ήταν 346
από 226 την περίοδο 2011/
20l2, ενώ ο αριθμός των ξένων
ποδοσφαιριστών μειώθηκε από
τους 194 στα 142.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΙ
Παρά τα προβλήματα ΚΟ1τις αδυ-
ναμίες, οι προοπτικές τικ Super
League στη χώρα μας είναι θετι-
κές.

Σε αυτό θα συμβάλλουν τα ακό-
λουθα:

1Η εκπόνηση oλoκλnpωμέ-
• νων επιχειρηματικών σχε-

δίων στα οποία θα τίθενται ξεκά-
θαροι σιόκοι ΚΟ1στραmγικές για
κάθε ΠΑΕ, δίνοντας κατ' αρχήν
έμφασα στην αποτελεσματική
οργανωτική δομή ΚΟ1στις αντί-
στουω; διαδικασίες.

2 Η ανάmυξη τμημάτων υπο-
• δομών και η ορθολογική

οικονομική διαχείριση, με σκοπό
τον εξορθολογισμό mς λειτουρ-
γίας των ΠΑΕ ΚΟ1η οικονομικά
τους βιωσιμότητα.

3 Σε επόμενο στάδιο, το ετιι-
• κειριιμοτικό σχέδιο μπορεί

να προβλέπει επενδύσεις σε νέες
τεκνολογία; (συστήματα διακείρι-
οτκ δεδομένων αγώνων, CRM,
αξιοποίηση κινητών εφαρμογών
ΚΟ1 κοινωνικών δικτύων) και
ανάπτυξη μίας οτιοδοτυσκ; εμπο-
ρικής πολιτικά«, με στόκο να
αξΙΟΠΟ1ηθούν τα πλεονεκτήματα
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
(δτιμοφιλέο άθλημα με πιστό
κοινό) ΚΟ1να εκμεταλλευθούν οι
ΠΑΕ τκ ευκαιρίες που παρουσιά-
ζονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο.

1
I~

~
1\0,
'j

,1(

()


