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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

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
ελλπνικιΊ οικονομία και διατυπώνονται προτάσεις στπν κατεύθυνσπ εξασφόλισπς τπς βιωσιμότπτας
και ανάπτυξπς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στπν Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

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

Στα 2,3 δισ. η συνεισφορά στο ΑΕΠ
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τα 2,3 δισ. ευ~ώ εκτιμάται
η σuνεισφoρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
στο ΑΕΠ της Χώρας, δτιμιουργώντας 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 οικονομία, παρά τις εαιατώοεκτικ
οικονορυωτ κρίστκ, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της
σχετικής μελέτης που εκπόνησαν το Ιδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
και η εταιρεία ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Για την εκτίμηση της επίδραστκ λάφθακσν υπόψη τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
που προκύπτουν στην οικονομία από την τελική ζήτηση για
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Προκaλούμεvn

Τ Κατά mv παρουσίαση mς
μελέττκ; ο Βασίλικ; Ρεγκούζας, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος
τιιτ «Στόκασισ
Α.Ε.», εξέφρασε την άηοψη
πως: «Οι προοπτικές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
είναι θετικέο. Εφόσον οι ΠΑΕ
ακολουθήσουν
ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό
σχέδιο, η συνεισφορά mς Super
League στο ΑΕΠ μπορεί να διπλασιαστεί μέσα σε τέσσεραπέντε χρόνια».
Για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, ο
Γιάvvnς Μώραληο, πρόεδρος
της Super League, δήλωσε:
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ριο ιιι ιων») καθωτ, και για ΗΡΟϊόvrα και υπτιρεοίεο που συνδέονται με αυτό (ωικοσύσαηκυ),
όπως τα τυχερά παιχνίδια, οι mλεοπτικό; μεταδόσεις, π αθλητική ενημέρωση, π διαφέμισα, η
εστίαση, η ένδυση κ.ά .
. Ο σιυ ρύνοο των δρασmριoτύτων mς Super League διηιιουργεί 118 εκατ. σε όρους ΑΕΠ,
εν~ η άμεση επίδραση από αυτές ανέρχεται σε 36 εκατ., και η
έμμεση επίδραση σε 29 εκατ. ευρώ. Ετσι, η συνολική προκαλούμενη επίδραση του «πυρήνα»
εκτιμάται σε πάνω από 180 εκατ.

Σημαντικά υψηλότερη είναι η
επίδραση από m δρασmριόmτα
του «ουωσυστάματοο», καθώς
δημιουργεί 1,7 δισ. ευρώ ακαθάρισmς προοτιθέμεντκ αξίας
(2,1 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ).Τα
678 εκατ. ευρώ προέρκονται από
άμεση επίδραση των δραoτnριοτότωντου «ουωσυστόματοο,
άλλα 366 εκατ, ευρώ από m δρασmριόmτα κατά μήκος mς αλυσίδας εφοδιασμού του και 1,03
δισ. ευρώ από mv κατανάλωση
μέρους του εισοδάυοτοο που δημιουργείται. Σε όρους ωιασκόλησης, 1.600 θέσεις εργασίαο
εξuπηρετoύν mv τελική ζήmση
των ίδιων των ΠΑΕ και 12.400 δημιουρνούνται από το «οικοσύσωμω. Η άμεση επίδραση σmν
απασχόληση εκτιμάται σε 7.700
θέσεις, ενώ η προκαλούμενη επίδραση σε 19.000 θέσεις. Εισι, περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας συνολικά συνδέονται με
m δραmπριόmτα των ΠΑΕmς Su-
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> Ιuμnφάσμαm
Παράτα προβλήματα καιτις
αδυναμίες, οι προοπτικές mς
Super League στη χώρα μας
είναιθΕΌκέςκαιβασίζονταισε
τρεκ πυλώνες: Στην εκπόνηση
ολακληρωμένων
επιχειρηματικώνσχεδίων στα
οποία θο τίθενται ξεκάθαροι
στόχοι καιστρατπγlκές για κάθε
ΠΑΕ,δίνοντας καταρχήν
έμφασπ στην αποτελεσματική
οργανωτική δομή καισικ
ονιίστοοω; διαδικασίες.
Στπν ανάπτυξη τμημάτων ,
υηοδομών καιστην ορθολογική
οικονομικήδιαχείριση,με σκοπό
τον εξορθολογισμό mς
λειτουργίας των ΠΑΕκαιτην
οικονομlκιιτους βιωσιμότητα.
Στην επένδυση σε νέες
τεχνολογίες και σmν ανάπτυξη
μιαςαηοδΟΤΙΚΙ1ς
εμπορικής
πολιτικής,με στόχο mv
αξιοηοίησητων
πλεονεκτημάτωντου
επαγγελματικούποδοσφαίρου.

per League. Η τελική κατανάλωση των υταιρεσιών που προσφέρουν οι ΠΑΕ mς Super League
και το οικοσύσαηιά τους φορολογείται με έμμεσους φόρους
(ΦΠΑ και ΕΦΚ).Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν ως
αποτέλεσμα mς δρασmριoπoίιισαοτων ΠΑΕ mς Super Leagne
προσφέρουν εισόδημα από εργασία, μέρος του οποίου καταλήγει στον κρατικό προϋπολογισμό ως φορολογία εισοδάματος φυσικών προσώπων και ως εισφορέςγια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλισυ. Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές εκαμόθυκον ότι ανέρκονται σε 550
εκατ. ευρώ. Η άμεση επίδραση
στα φορολογικά έσοδα εκτιμήθηκε 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. ευρώ) αντιστοαεί σε εισφορές για
κοινωνική ασφάλιοτι, ενώ το υπό-

>Σφοφή
OεQλnνες
Οπως προκύπτει από τπ μελέτη,
οι ΠΑΕ-μέλιιτης Super League
εμφονίζουν υψηλό ποσοστό
αμοιβών και εζόδων
προσωπικού ως προς τα
συνολικά έσοδα (93% το
2011 ), με τον αντίστοιχο μέσο
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
τμπματα υποδομών.

λοιπο 7% (38 εκατ. ευρώ) προέρχεται από εκτιμώμενα έσοδα από
m φορολόγτισα του εισοδάιιατος των φυmκών προσώπων.
Η εξέταση mς διάρθρωσυο
των εσόδων των ΠΑΕ mς Snper
League αναδεικνύει το γεγονός
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ότι η κατανομή των εσόδων των
μεγαλύτερων ΠΑΕ,οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από m
συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, είναι αρκετά πιο
κοντά οτα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ητυπική ΠΑΕ ωστόσο έχει υψηλή εξάρτηση από τα έσοδα που
προερκονται από τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η συμμετοχή των
εμπορικών εσόδων είναι περιορισμένη. Αν και ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εισπράξεων
από εισιτήρια αποδίδεται σε τρίτουτ φορείς, η πώληση εισιmρίων (περίπου 20% των συνολικών
εσόδων) αποτελεί αρκετά σημανακή πηγή εσόδων για τκ ΠΑΕ.
Ο αριθμός των ειmmρίωνμετά m
συραντικά άνοδο που παρουσίασε στα μέσα mς δεκαετίας
του 2000 υποχώρησε mv αγωνιστική περίοδο 2012-2013 κατά 38% σε σχέση με m μέγισm
τιμή που κατογράφιικε mv περίοδο 2008-2009, παραμένοvrας
όμως υψτιλότεροο από τκ αρΧές
mς τιροηγούμεντιο δεκαετίας.
[SID:8473355]
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δείξουμε τα θετικά, να προασπίσουμε τους εαυτούς μας
από τους κινδύνους και να αρπάξουμε τις ευκαιρίες
που
μας δίνονται».
Ο Μαάλης Αναyvώστου, γενικός διευθυντάτ
της Super
League, ανέφερε πως: «η συγκεκριμένη μελέm διέρκιισε
επτά μήνες και εντάσσεται
στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος
έρευνας και εκααίδευστκ που υλοποιεί π SuperLeague.
Στόχοι ήταν η αποτύπωση mς
υφιστάμενυο
κατάσταστκ; η
μέτρηση της οικονομικάο δρασσιριότιιτατ,
η σύγκριση με
πρακακές
άλλων διοργανώσεων και η κατάληξη σε συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσιιο».
Ο διευθυντάο Ερευνας του 10.
ΒΕ, ΑΥΥελός Τσακανίκας είπε
σχετικά με τη μελέτη: «Προσπαθήσαμε
να μετρήσουμε
το αποτύπωμα του προϊόντος
που παράγουν οι εταιρείες της
Super League στπν οικονομία».
Το παρών στην παρουσίαση
της έρευνας έδωσε και ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάvvπς
Ανδριανός, ο οποίος κατά ΤΟ
χαιρετισμό
που απηύθυνε,
εrnσήμαvε: «π οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά και τον
επαγγελματικό αθλητισμό ττκ
Χώρας μας.
Μας δίνει όμως τη δυνατότητα να δούμε εξαρχής νοοτροπίες και πρακτικές και να αλλάξουμε αποφασιστικά
ό.τι
χρειάζεται να αλλάξεΙ».

