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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ποδόσφαιρο, αποτελεί αναμφισβήτητα το δημοφιλέστερο άθλημα με φανατικούς 

υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία 

ραγδαία ανάπτυξή του καθώς με τη δημιουργία νέων θεσμών, όπως το Champions 

League, την αναβάθμιση των παλαιότερων θεσμών, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο 

(Μουντιάλ) και το άνοιγμα της διεθνούς αγοράς, ο χώρος του ποδοσφαίρου 

μετατράπηκε σε μία παγκόσμια βιομηχανία θεάματος στην οποία οι ευκαιρίες για 

κέρδη και οι προοπτικές για το μέλλον είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Σε αυτό το νέο 

περιβάλλον, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο, έχει οξυνθεί φτάνοντας σε πρωτόγνωρα, για το χώρο, επίπεδα. 

Έτσι, καθώς σήμερα αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό ότι η αγωνιστική 

επιτυχία μπορεί να αγοραστεί (Aronsson et al, 2004), η σημαντικότερη πρόκληση που 

έχουν να αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι η προσέλκυση κεφαλαίων 

για την αγορά ποδοσφαιριστών, που με τη σειρά τους θα φέρουν την επιτυχία, η 

οποία θα προσελκύσει εκ νέου κεφάλαια για νέες επενδύσεις.

Άμεση συνέπεια της παραπάνω κατάστασης, ήταν η αλλαγή του χαρακτήρα των 

ποδοσφαιρικών ομάδων και η μετατροπή τους σε οικονομικούς οργανισμούς1 καθώς 

προκειμένου να ακολουθήσουν τη μεγάλη μεγέθυνση του χώρου, παράλληλα με τα 

αγωνιστικά θέματα, έπρεπε να αναπτύξουν και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. 

Μία λοιπόν, από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί η κάθε ποδοσφαιρική ομάδα 

να λειτουργεί σε ένα σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, αποτελεί η παρουσίαση της 

αληθινής και δίκαιης οικονομικής κατάστασης της (true and fair view) στους 

επενδυτές και πιστωτές της, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη επιχειρηματική 

μονάδα. Έτσι λοιπόν και με δεδομένο ότι το πιο πολύτιμο ενεργητικό μιας 

ποδοσφαιρικής επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της (ποδοσφαιριστές, 

προπονητές, διοίκηση), η αποτίμηση του οποίου είναι, ίσως, το πλέον ακανθώδες 

λογιστικό ζήτημα, η σωστή λογιστική αντιμετώπιση των ποδοσφαιρικών ομάδων 

αναδείχτηκε σήμερα, σε κυρίαρχο ζήτημα καθώς εγείρονται όλο και περισσότερα 

ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να απεικονίζονται στις 

λογιστικές καταστάσεις στοιχεία όπως οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές.

1 Βλέπε Szymanski et al, (1997).
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Μέχρι πρότινος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως π.χ. την εθελούσια καταγραφή των 

ποδοσφαιριστών ως ενεργητικά στοιχεία από κάποιες ομάδες (όπως η Manchester 

United), η βασικότερη αδυναμία των λογιστικών καταστάσεων ήταν ότι οι 

ποδοσφαιριστές μιας ομάδας-επιχείρησης δεν εμφανίζονταν ως ενεργητικό στοιχείο 

αυτής, αλλά οι δαπάνες για την απόκτηση ή/και ανάπτυξη ποδοσφαιριστών 

καταγράφονταν ως έξοδα, γεγονός που δημιουργούσε μία λανθασμένη εικόνα της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας ομάδας πλήττοντας έτσι τη δυνατότητά της να 

προσελκύει κεφάλαια. Επιπλέον, μία σειρά από προβλήματα όπως η καταγραφή των 

εσωτερικά αναπτυσσόμενων ποδοσφαιριστών και αυτών που δεν έχουν κόστος 

κτήσης για την ομάδα2, δημιουργούσαν και δημιουργούν δυσκολίες και νέες 

προκλήσεις για όλα τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα, όσον αφορά τον τρόπο 

καταγραφής του άυλου αυτού ενεργητικού.

Επειδή όπως αναφέρθηκε οι ποδοσφαιριστές/προπονητές μιας ομάδας συναστούν το 

πιο πολύτιμο ενεργητικό στοιχείο τόσο η Μεγάλη Βρετανία, η πατρίδα του 

ποδοσφαίρου, όσο και η επιτροπή θέσπισης διεθνών λογιστικών προτύπων (η IASC) 

εξέδωσαν λογιστικά πρότυπα, το Financial Report Standard No 10 (FRS 10) και το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (IAS 38) τα οποία ασχολούνται με την λογιστική 

αντιμετώπιση του άυλου ενεργητικού γενικώς. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η 

σύγκριση των δύο αναφερθέντων λογιστικών προτύπων προκειμένου να αναδειχθούν 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους ως και η υποβολή προτάσεων που θα βοηθούν 

στην προσπάθεια μιας ακριβοδίκαιης παρουσίασης του άυλου ενεργητικού των 

ομάδων στις λογιστικές τους καταστάσεις. Μια τέτοια έρευνα γίνεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η συνεισφορά της στην ελληνική βιβλιογραφία είναι 

προφανής. Αλλά και στην διεθνή βιβλιογραφία πρόκειται να συνεισφέρει αυτή η 

έρευνα με τις προτάσεις τις οποίες κάνει.

Προς υλοποίηση των σκοπών της έρευνας γίνεται μια επισκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ποδοσφαιρικές ομάδες και ιδιαίτερα τις μεθόδους 

αποτίμησης και παρουσίασης των δαπανών απόκτησης ή/και ανάπτυξης των 

ποδοσφαιριστών από τα διάφορα λογιστικά συστήματα, ως και μελέτη των FRS 10

2 Αναφερόμαστε σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μένουν ελεύθεροι με τη λήξη του συμβολαίου τους από 

την προηγούμενη ομάδα και αποκτιούνται από μια νέα χωρίς την καταβολή χρημάτων για την 

μεταγραφή, όπως ορίζει η απόφαση της υπόθεσης Bosnian για την οποία θα κάνουμε λόγο σε επόμενο 

κεφάλαιο.
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και IAS 38 προκειμένου να διερευνηθεί εκείνος ο τρόπος αποτίμησης και 

καταγραφής του άυλου ενεργητικού των ποδοσφαιρικών ομάδων ο οποίος θα δίνει 

μια ακριβοδίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και κερδοφορίας ενός 

ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζουμε τη διάρθρωση της εργασίας μας που είναι η 

ακόλουθη: στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε ιστορικά, την ανάδειξη του άυλου 

κεφαλαίου και της ανάγκης αυτό να καταγράφεται στους ισολογισμούς και δίνουμε 

τον ορισμό του. Στο τρίτο κεφάλαιο εξειδικευόμαστε στις ποδοσφαιρικές ομάδες και 

παρουσιάζουμε την οικονομική σημασία των ποδοσφαιριστών και την αιτιολόγηση 

του χαρακτηρισμού τους ως των σημαντικότερων άυλων πάγιων στοιχείων του 

ενεργητικού. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη λογιστική καταγραφή των 

ποδοσφαιριστών κατά το πρόσφατο παρελθόν κάνοντας την ανάλογη κριτική, ενώ 

στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε τα προβλήματα και τις συνθήκες που οδήγησαν τις 

ομάδες σε πιο σύγχρονους τρόπους καταγραφής και παρουσιάζουμε τα λογιστικά 

πρότυπα FRS 10 και IAS 38 και τους σύγχρονους τρόπους καταγραφής των 

ποδοσφαιριστών. Με βάση αυτά, στο έκτο κεφάλαιο κάνουμε μία γενικότερη κριτική 

στα παραπάνω λογιστικά πρότυπα και την εξειδικεύουμε σε ότι έχει σχέση με τη 

σύγχρονη καταγραφή των ποδοσφαιριστών και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο 

διατυπώνουμε τα συμπεράσματα της μελέτης και τις προτάσεις μας για τη βελτίωση 

των σημερινών τρόπων καταγραφής του ανθρωπίνου δυναμικού των ποδοσφαιρικών 

ομάδων.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΑΥΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1 Η ανάδειξη της σημασίας του άολου κεφαλαίου

Η σύγχρονη εποχή έχει χαρακτηριστεί, και όχι άδικα, ως η εποχή της γνώσης. 

Πράγματι, σήμερα η γνώση θεωρείται ως το σημαντικότερο στοιχείο που έχει να 

επιδείξει ο άνθρωπος καθώς αποτελεί τη βάση για κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, κάθε 

μεγάλη εφεύρεση και κάθε καινοτομία. Έτσι, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι 

προφανές ότι ο άνθρωπος, ο φορέας της γνώσης, επανακτεί την ιδιαίτερη θέση που 

κατείχε και είχε στερηθεί κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης όταν οι 

μηχανές θεωρούνταν το κέντρο της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Αυτή η 

σημαντική στροφή, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την επιχειρηματική 

κοινότητα, η οποία προσπάθησε να κατανοήσει και να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες 

δυνατότητες του ανθρώπου, όχι απλά σαν ένα εξάρτημα της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά ως το σημαντικότερο και πολυτιμότερο κομμάτι των πόρων που 

είχε στη διάθεσή της.

Παράλληλα με τη γνώση, στην πορεία προς τη σύγχρονη επιχειρηματική εποχή, 

σημαντικό ρόλο άρχισε να παίζει η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεση των 

πληροφοριών. Η σημασία της πληροφορίας μάλιστα, είναι τόσο μεγάλη, που όπως 

τονίζει ο Kuchner, (2002) σήμερα αυτή θεωρείται ως ο βασικός πόρος που βρίσκεται 

στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης. Και πράγματι, η μεγάλη έκρηξη της 

τεχνολογίας της πληροφόρησης έχει συνδεθεί, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη 

πολλών επιχειρήσεων και την άνθηση πολλών οικονομιών σε όλο τον κόσμο. Έτσι, 

σταδιακά οδηγηθήκαμε στην ανάδειξη της σύγχρονης οικονομίας ή της «Νέας 

Οικονομίας»3 όπως χαρακτηρίστηκε, στην οποία κυρίαρχη θέση κατέχει η γνώση και 

η πληροφορία.

Τα πρώτα ερεθίσματα για την αναγνώριση των παραπάνω παραγόντων, ως βασικών 

για τη δημιουργία αξίας, προήλθαν από τη ραγδαία ανάπτυξη κάποιων επιχειρήσεων 

οι οποίες χωρίς να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε πάγια υλικά στοιχεία, εντούτοις 

επιδείκνυαν μεγάλους ρυθμούς μεγέθυνσης και κερδοφορίας. Τέτοιες επιχειρήσεις, 

που κυρίως δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής και

3 Ο διεθνής όρος είναι “New Economy” (βλέπε για παράδειγμα Guthrie, 2000, Lev, 2001).
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των υπηρεσιών, απέδειξαν ότι πέρα από την αξία των εγκαταστάσεων ή των 

μηχανημάτων υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο στην κατοχή τους, που χαρακτηρίστηκε 

ως το άυλο κεφάλαιο4 των επιχειρήσεων, το οποίο είναι το σπουδαιότερο κομμάτι του 

ενεργητικού τους και το οποίο τους επέτρεπε να επεκτείνονται συνεχώς στην αγορά. 

Η πιο άμεση απόδειξη της ύπαρξης του άυλου κεφαλαίου, αποτέλεσε η μεγάλη 

αύξηση της αναλογίας της αγοραίας αξίας προς τη λογιστική αξία μιας επιχείρησης 

(market to book value).

Η αξία αγοράς μίας εταιρίας αντιπροσωπεύει την αντίληψη των επενδυτών (δηλαδή 

της αγοράς) για την παρούσα και μελλοντική αξία της, όπως αντανακλάται στην τιμή 

των μετοχών της. Η λογιστική αξία από την άλλη, αντικατοπτρίζει την αξία της 

εταιρίας όπως εκτιμάται εσωτερικά από τη διοίκηση και καταγράφεται στον επίσημο 

ισολογισμό της και ανακοινώνεται στους μετόχους και την οικονομική κοινότητα. 

Αυτές οι δύο τιμές, ήταν πολύ κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 70 καθώς 

κυριαρχούσε ακόμα η βιομηχανική εποχή. Αυτό σήμαινε ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς 

και οι μεμονωμένες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την αξία τους, σχεδόν 

ταυτίζονταν. Η εικόνα αυτή όμως, άλλαξε δραματικά από τις αρχές της δεκαετίας του 

’90 (βλέπε Kristensen et al, 2003).

Για παράδειγμα, όπως παρατηρεί ο Sveiby (σελ. 3, 1997), το 1995 για την 

Microsoft, για κάθε ένα δολάριο που ήταν καταχωρημένο στα λογιστικά της βιβλία, η 

αγορά εκτιμούσε ότι υπήρχαν 9 δολάρια επιπλέον αξία (δηλαδή market to book value 

= 9), ενώ οι Roos et al. (1997) αναφέρουν ότι η τάση αύξησης αυτής της αναλογίας 

παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις οι οποίες ενσωματώνουν την 

τεχνολογία, το λογισμικό, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τους νέους τρόπους 

διαχείρισης στην παραγωγική τους διαδικασία. Το γεγονός αυτό δήλωνε ότι μέσα 

στην επιχείρηση υπάρχει μια σημαντική αξία, η οποία όμως δεν εμφανιζόταν στις 

οικονομικές καταστάσεις και επομένως παρέμενε ανεκμετάλλευτη.

Έτσι, παράλληλα με την εμφάνιση του μοντέρνου οικονομικού οργανισμού και τη 

δημιουργία της οικονομίας της πληροφορίας και της γνώσης, άρχισε να δίνεται όλο 

και μεγαλύτερη προσοχή σε νέα στοιχεία, που χαρακτηρίζονται σήμερα ως άυλα

4 Επίσης αναφέρεται ως άυλο ενεργητικό της επιχείρησης ή ως τα άυλα πάγια στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης
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στοιχεία «βασισμένα στη γνώση»5 (Guthrie, 2000), όπως είναι οι οργανωσιακές δομές 

και διαδικασίες, η τεχνογνωσία (know-how), το ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Εδώ πρέπει 

να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι καινούρια με την έννοια ότι υπήρχαν και 

παλαιότερα στους οικονομικούς οργανισμούς, απλά σήμερα έχουν αποκτήσει ένα νέο 

ρόλο ως βασικά στοιχεία δημιουργίας αξίας για μία επιχείρηση. Στο γεγονός αυτό, 

συντελεί αναμφισβήτητα και η σταδιακή μείωση της σπουδαιότητας των υλικών 

παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων τα οποία στη σημερινή οικονομία, χάνουν 

συνεχώς τον κυρίαρχο ρόλο τους ως οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης.

Οπότε, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η προσοχή όλων των 

επιχειρήσεων στρέφεται προς την καλύτερη αξιοποίηση των άυλων πόρων της. Ολο 

και περισσότεροι μάνατζερ συνειδητοποιούν ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης 

εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα να συνδυαστούν σωστά τα άυλα και υλικά 

στοιχεία της προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Eustace, 2000 κατά Rowbottom, 2002). Παράλληλα, στα πλαίσια της νέας αυτής 

κατάστασης, το ανθρώπινο δυναμικό άρχισε να προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή 

από την πλευρά τη διοίκησης καθώς - και σε πλήρη αρμονία με το σύγχρονο πνεύμα 

της «εποχής της γνώσης» - άρχισε να αποτελεί τη βάση για όλες τις προσπάθειες 

δημιουργίας και ανάπτυξης. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζει και η φράση «το 

ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της επιχείρησης», που όπως 

αναφέρουν οι Michie et al. (2000) επικρατεί πλέον στους σύγχρονους οργανισμούς.

Έτσι λοσιόν, ξεκίνησε μία προσπάθεια που, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, 

σαν στόχο είχε την καλύτερη κατανόηση του άυλου κεφαλαίου και τους τρόπους με 

τους οποίους θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να το εκμεταλλευτούν πιο αποδοτικά. 

Στην ουσία, δόθηκε έμφαση σε δύο κατευθύνσεις, αρχικά στον προσδιορισμό του 

άυλου στοιχείου με τρόπο σαφή και κατανοητό και στη συνέχεια στον τρόπο 

μέτρησης και καταγραφής του μέσα στην επιχείρηση.

2.2 Qpiauoc του άυλου κεφαλαίου, τα στοιγεία αυτού και η σπουδαιότητά του

Το άυλο κεφάλαιο γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι αντιπροσωπεύει το απόθεμα των 

οργανωμένων πληροφοριών και γνώσης που έχει μία επιχείρηση και που το 

διαχειρίζεται κατάλληλα κατά την παραγωγική της διαδικασία (Edvinsson et al,

5 Knowledge-based intangibles όπως είναι ο διεθνής όρος.
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1996). Όμως, αυτή η γενική διατύπωση δεν είναι η καταλληλότερη για να περιγράψει 

αυτό το στοιχείο που σήμερα στην αγορά χαρακτηρίζεται ως ο βασικότερος 

παράγοντας αξίας. Ένας καλύτερος και ακριβέστερος ορισμός δόθηκε από την Leif 

Edvinsson, πρόεδρο της σουηδικής εταιρίας Skandia, ο οποίος προσδιόρισε ως άυλο 

κεφάλαιο μιας επιχείρησης το άθροισμα τριών επιμέρους στοιχείων του 

οργανωσιακού, του πελατειακού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Μία ανάλογη 

διατύπωση έδωσε και ο Sveiby (1997) ο οποίος θεώρησε ότι τα άυλα πάγια στοιχεία 

μιας επιχείρησης αποτελούνται από την εσωτερική δομή (internal structure), την 

εξωτερική δομή (external structure) και τις ανθρώπινες ικανότητες6.

Αρχικά, το οργανωσιακό ή εσωτερικό κεφάλαιο, περιλαμβάνει στοιχεία όπως οι 

πατέντες, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και τα διοικητικά συστήματα αλλά και την 

κουλτούρα και το κλίμα που υπάρχουν μέσα σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, εδώ 

αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν εσωτερικά οι πόροι 

(ανθρώπινοι, χρηματικοί, φυσικοί) μιας επιχείρησης και δημιουργούν μία μοναδική, 

εσωτερική δομή. Η δομή αυτή ανήκει στην επιχείρηση και μπορεί είτε να αναπτυχθεί 

αποκλειστικά εσωτερικά π.χ. με την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, είτε να 

αποκτηθεί εξωτερικά όπως π.χ. με την αντιγραφή ενός επιτυχημένου συστήματος 

διαχείρισης πληροφοριών από μία άλλη εταιρία. Πάντως, με οποιανδήποτε τρόπο και 

αν έχει αποκτηθεί (ή δημιουργηθεί), τελικά εκφράζει τη μοναδικότητα της 

λειτουργίας της επιχείρησης και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το ανθρώπινο 

δυναμικό καθώς αυτό καλείται τόσο να το αναπτύξει ή να το υιοθετήσει, όσο και να 

το εφαρμόσει και τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Το πελατειακό κεφάλαιο στη συνέχεια, περιλαμβάνει τις εξωτερικές σχέσεις που 

έχει διαμορφώσει η επιχείρηση τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές 

της. Εδώ, υπάγονται οι εξωτερικές δομές και λειτουργίες που έχει μία επιχείρηση, 

προκειμένου να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα προβλήματα πελατών και 

προμηθευτών, όπως είναι συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες, οι ιδιαίτερες 

ικανότητες στην πώληση κλπ. Για παράδειγμα οι Edvinsson et al, (1996) αναφέρουν 

ότι η ικανότητα της Hewlett-Packard να αναγνωρίζει πολύ γρήγορα τις ανάγκες της

6 Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι στην ουσία και οι δύο ορισμοί αναφέρονται στα ίδια επιμέρους 

στοιχεία που απαρτίζουν το άυλο κεφάλαιο. Δηλαδή, με τον όρο εξωτερική δομή αναφέρεται το 

πελατειακό κεφάλαιο, με τον όρο εσωτερική το οργανωσιακό και με τον όρο ανθρώπινες ικανότητες το 

ανθρώπινο κεφάλαιο.
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η
αγοράς για εξαρτήματα υπολογιστών, της δίνουν το πλεονέκτημα να εισάγει πρώτη 

νέα προϊόντα, κερδίζοντας έτσι μεγάλα μερίδια αγοράς. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

περιλαμβάνεται η φήμη της επιχείρησης, δηλαδή η εικόνα που έχουν για αυτή, οι 

πελάτες και οι προμηθευτές. Το στοιχείο αυτό, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης και πολλές φορές η αξία του είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι η φήμη της εταιρίας Microsoft είναι αυτή 

που την έχει καθιερώσει στην αντίληψη των καταναλωτών, δημιουργώντας έτσι μια 

σταθερή πελατειακή βάση.

Το τρίτο στοιχείο, τέλος, του άυλου κεφαλαίου είναι αυτό που αναφέρεται στο 

ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή στους εργαζομένους της επιχείρησης. Πιο σωστά θα 

λέγαμε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελείται από το σύνολο των ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και γνώσεων των ανθρώπων που εργάζονται σε μία επιχείρηση. 

Αναμφίβολα, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του άυλου κεφαλαίου διότι 

αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του οργανωσιακού και πελατειακού κεφαλαίου. 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που αλληλεπιδρά τόσο με το εσωτερικό της 

επιχείρησης, δημιουργώντας την ιδιαίτερη εσωτερική δομή της, όσο και με το 

εξωτερικό περιβάλλον αναδεικνύοντας την ξεχωριστή ταυτότητά της, ενώ παράλληλα 

αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της παραγωγικής διαδικασίας. Και όπως αναφέρει 

πολύ εύστοχα ο Sveiby (1997) «σε πολλές επιχειρήσεις ο εργαζόμενος αποτελεί τόσο 

το χειριστή του μηχανήματος όσο και το μηχάνημα το ίδιο».

Εδώ πρέπει να πούμε ότι σήμερα, οι προσπάθειες ορισμού των άυλων στοιχείων 

μιας επιχείρησης γίνονται με τέτοιο προσανατολισμό ώστε αυτά να μπορούν να είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμα μέσα σε μία επιχείρηση, να μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

πάγια του ενεργητικού και τελικά να διευκολύνεται η λογιστική καταγραφή και η 

διαχείρισή τους. Έτσι, στα πλαίσια αυτά άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ένα στοιχείο 

χαρακτηρίζεται ως πάγιο του ενεργητικό, ώστε ο χαρακτηρισμός να διευρυνθεί και να 

περιλάβει περισσότερα στοιχεία (δηλαδή και τα άυλα). Οπότε, σήμερα με βάση τη
ο

σύγχρονη θεώρηση , ως πάγια στοιχεία ορίζονται τα πιθανά μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που αποκτώνται ή ελέγχονται από μία επιχειρηματική οντότητα ως 7 8

7 Βέβαια εδώ εννοείται ότι η εταιρία αυτή έχει και την εσωτερική ικανότητα να ανταποκρίνεται άμεσα 

στις απαιτήσεις των πελατών.

8 Ο ορισμός των παγίων στοιχείων θα γίνει με βάση την οικονομική θεώρησή τους που είναι και η πιο 

σύγχρονη αντιμετώπιση
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αποτέλεσμα ενός οικονομικού γεγονότος ή μιας οικονομικής συνδιαλλαγής στο 

παρελθόν (βλέπε Amir et al, 2001). Με βάση λοιπόν, την παραπάνω θεώρηση, 

δίνονται οι επόμενοι ορισμοί των άυλων στοιχείων οι οποίοι είναι και οι πλέον κοινώς 

αποδεκτοί.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS 1998, No. 38, παραγρ. 19)9 

ένα άυλο στοιχείο θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως πάγιο και να καταγράφεται ως 

τέτοιο εάν και μόνο α) είναι αναγνωρίσιμο μέσα στην επιχείρηση, β) είναι πιθανό ότι 

τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο αυτό θα 

πραγματοποιηθούν με σχετική βεβαιότητα και γ) το κόστος αυτών των στοιχείων 

μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία. Επίσης, ένας ανάλογος ορισμός των άυλων παγίων 

στοιχείων μας δίνεται και από τον κανονισμό FRS ΙΟ10 που ισχύει στην Αγγλία, 

σύμφωνα με τον οποίο ένα άυλο στοιχείο ορίζεται ως πάγιο στοιχείο μιας επιχείρησης 

όταν δεν έχει υλική υπόσταση, είναι αναγνωρίσιμο μέσα στην επιχείρηση (διακριτό) 

και ελέγχεται από την επιχειρηματική οντότητα, η οποία παράλληλα έχει πρόσβαση 

και στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτό.

Επιπλέον, σε αναλογία με τα παραπάνω, ο Flamholtz, (1999) αναφέρει ότι για να 

χαρακτηριστεί το ανθρώπινο δυναμικό ως πάγιο στοιχείο του ενεργητικού μιας 

επιχείρησης πρέπει να συντρέχουν τρεις λόγοι: 1) το στοιχείο πρέπει να αποδώσει 

πιθανά μελλοντικά οφέλη (κέρδη, έσοδα, μείωση κόστους, αύξηση τιμής μετοχών, 

κλπ.) 2) τα οφέλη αυτά να είναι μετρήσιμα σε χρηματικούς όρους και 3) αυτά τα 

μελλοντικά οφέλη πρέπει να ανήκουν ή να ελέγχονται από την επιχείρηση.

Μετά τις προσπάθειες11 να οριστούν τα άυλα πάγια στοιχεία, η επόμενη σημαντική 

πρόκληση που αντιμετώπισε ο επιχειρηματικός κόσμος, είχε να κάνει με τη σωστή 

μέτρηση, καταγραφή και παρακολούθηση τους. Το θέμα αυτό, αν και αναμφισβήτητα 

αποτελεί το δυσκολότερο ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις, είναι και το πλέον σημαντικό καθώς αποτελεί τη βασικότερη 

προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών των πολύτιμων 

στοιχείων. Αυτό άλλωστε εκφράζει και η φράση ότι «οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί 

μπορεί και να διοικηθεί», που επικρατεί στο χώρο της σύγχρονης διοίκησης των

9 Κατά Amir et al, (2001).

10 Λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στην Αγγλία από της 23 Δεκεμβρίου του 1998.

11 Αυτές βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο γεγονός που αποδεικνύεται από την έλλειψη ενός 

ορισμού που είναι να καθολικά αποδεκτός από όλη την επιχειρηματική κοινότητα.
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επιχειρήσεων. Έτσι, ξεκίνησε μία επίπονη προσπάθεια ώστε να καθοριστεί ένα 

κατάλληλο σύστημα καταγραφής το οποίο θα μπορούσε να συμπεριλάβει την αξία 

του άυλου ενεργητικού μιας επιχείρησης.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μελετήθηκε το υπάρχον λογιστικό σύστημα 

και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να περιλάβει επιπλέον πληροφορίες. 

Εδώ, πρέπει να πούμε ότι το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετεί 

τη διοίκηση, στη διαχείριση και στην πληροφόρηση των μετόχων και των υπόλοιπων 

ομάδων ενδιαφέροντος12 για την οικονομική πορεία της επιχείρησης. Έτσι, κάθε 

επιχείρηση καταρτίζει ένα ισολογισμό ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία του 

ενεργητικού της σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και με βάση αυτόν παρακολουθείται 

η οικονομική της κατάσταση. Κατά τη βιομηχανική εποχή, το σύστημα αυτό 

περιορίζονταν στην καταγραφή των υλικών παγίων στοιχείων καθώς, και σε πλήρη 

συμφωνία με το πνεύμα εκείνης της εποχής, αυτά ήταν και τα μοναδικά στοιχεία που 

θεωρούνταν ότι δίνουν αξία σε μια επιχείρηση.

Σήμερα όμως, αν και η σημαντικότητα του άυλου ενεργητικού είναι 

αναγνωρισμένη, τα υπάρχοντα λογιστικά συστήματα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, 

δεν το καταγράφουν ως ενεργητικό στοιχείο. Αυτό, ίσως, οφείλεται σε μια σειρά 

ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζει τα άυλα στοιχεία της επιχείρησης που πηγάζουν 

από τη μη φυσική τους υπόσταση, όπως π.χ. προβλήματα σχετικά με την κυριότητά 

τους και δυσκολίες σχετικά με την ακριβή καταγραφή του κόστους αλλά και του 

οφέλους που προκύπτει από αυτά. Αυτές οι δυσκολίες, με τη σειρά τους προκαλούν 

προβλήματα στη διοίκηση της επιχείρησης και στην αξιόπιστη πληροφόρηση των 

μετόχων, δημιουργώντας τελικά κινδύνους για το οικονομικό της μέλλον. Στην ουσία, 

μπορούμε να πούμε ότι τα λογιστικά συστήματα απέτυχαν ως ένα σημείο να 

παρακολουθήσουν την αλλαγή που επήλθε στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Αυτή η κατάσταση απεικονίζεται στην εικόνα 1 όπου παρουσιάζεται η λογιστική 

αξία των αμερικανικών επιχειρήσεων ως μέρος της αξίας αγοράς τους, στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του 2000. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε.

12 Ο διεθνής όρος που χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες ομάδες ενδιαφέροντος είναι stakeholders.
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σήμερα είναι φανερό ότι η αξία ενός οργανισμού όπως καταγράφεται από τα λογι

στικά συστήματα και εκτι-

■«%

Ι»7*

Book value μάται εσωτερικά, δεν αντα- 

ποκρίνεται καθόλου στις 

εκτιμήσεις της αγοράς (το 

2001 η λογιστική αξία των 

αμερικανικών επιχειρήσεων 

αποτελούσε μόλις το 28%
Πηγή: Fortune, (April, 2001) (κατά Kristensen etal, 2003)

Εικόνα 1
της αξίας αγορά τους), γεγονός που δηλώνει τη μεγάλη ανεπάρκεια των λογιστικών 

συστημάτων να παρακολουθούν όλα τα στοιχεία που προσδίδουν αξία σε ένα 

οικονομικό οργανισμό.

Πάντως, αν και η δύσκολη προσπάθεια της μέτρησης του άυλου κεφαλαίου, όπως 

τονίζει και ο Lev (2002), δεν έχει δώσει ακόμα τα επιθυμητά αποτελέσματα στα 

ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως σε θέματα οργάνωσης ή 

απόδοσης, αυτό που σίγουρα έχει επιτευχθεί είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας 

των άυλων στοιχείων ως το βασικότερο παράγοντα δημιουργίας αξίας για την 

επιχείρηση. Επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα που έχει γίνει αφορά την ίδια τη 

λογιστική. Μέσα από τη διαδικασία έρευνας του άυλου κεφαλαίου, δημιουργήθηκε 

ένας νέος λογιστικός κλάδος η λογιστική του κεφαλαίου της γνώσης ή λογιστική των 

άυλων πόρων που προσπαθεί να θεραπεύσει τη μεγάλη αδυναμία του λογιστικού 

συστήματος να αποτιμήσει και καταγράψει τους άυλους πόρους ως ενεργητικό 

στοιχείο. Αδυναμία που είχε επισημανθεί ήδη από το 1938 και που τώρα, στην 

εποχή της «κοινωνίας της γνώσης», όπου υπάρχει έντονη η ανάγκη για τη 

δημοσίευση πληροφοριών γύρω από το άυλο ενεργητικό, έχει γίνει τόσο μεγάλη όσο 

ποτέ.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η μη καταγραφή των άυλων στοιχείων στον ισολογισμό 

στερεί τους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων από μια σημαντική πληροφορία 

ως προς τα στοιχεία που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

η πληροφορία αυτή είναι καταλυτική, όσον αφορά στην αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων. 13

13 Το 1938 ο sir M.W. Jenkinson διατύπωνε την άποψη ότι “One asset is omitted - and its worth I want 

to know. The asset is the value of the men who run the show.”
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Μία τέτοια ιδιαίτερη περίπτωση επιχειρήσεων αποτελούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. 

Πράγματι, είναι γεγονός ότι σε μία ποδοσφαιρική ομάδα το σημαντικότερο κομμάτι 

της αξίας της το αποτελούν οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής της, εφόσον αυτοί 

αποτελούν τη «γραμμή παραγωγής» της επιχείρησης που παράγει τις εμφανίσεις της 

ομάδας και το θέαμα, οι οποίες (εμφανίσεις) με τη σειρά τους, όταν είναι επιτυχείς, 

αποφέρουν έσοδα. Γι’ αυτό και πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες-επιχειρήσεις 

επενδύουν σημαντικά πασά στην απόκτηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού 

τους. Για παράδειγμα, η Borussia Dortmund στην οικονομική αναφορά του έτους 

2001/2002 αναφέρει ότι για τους ποδοσφαιριστές διατέθηκε το 83% των συνολικών 

κεφαλαίων που επενδύθηκαν εκείνη τη χρονιά (Annual Report 2001-2002). Έτσι, στο 

επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το ανθρώπινο δυναμικό των ποδοσφαιρικών 

ομάδων και τη μεγάλη σημασία που αυτό έχει στις οικονομικές τους δραστηριότητες 

ως πάγιο στοιχείο του ενεργητικού τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΥΑΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

3.1 Οι ποδοσφαιριστές και η οικονομική σημασία τους σε μια ποδοσφαιρική ομάδα

Σήμερα, οι ποδοσφαιριστές αποτελούν την κύρια πηγή εξόδων για μία 

ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια δαπανώνται από τις 

ομάδες, τεράστια ποσά τα οποία και διατίθενται για την απόκτηση νέων παικτών* 13 14. 

Για παράδειγμα, η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Luis Figo στην Ρεάλ Μαδρίτης 

κόστισε περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια και ενώ χαρακτηρίστηκε από την 

ποδοσφαιρική κοινότητα ως δείγμα υπερβολής που είναι πιθανό να μην επαναληφθεί 

(Berg, 2001), η επόμενη μεγάλη μεταγραφή, που έγινε μάλιστα από την ίδια ομάδα, 

ήταν αυτή του Zinedin Zidan που κόστισε σχεδόν 69 εκατομμύρια δολάρια. Ανάλογα 

φαινόμενα, επικρατούν σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης15, τα οποία πιθανόν να 

μην μπορούν να συγκριθούν σε απόλυτους αριθμούς με τα έξοδα που κάνουν οι 

ομάδες των πλουσιοτέρων πρωταθλημάτων όπως του ισπανικού, του ιταλικού και του 

αγγλικού, όμως αναλογικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα δείγμα της μεγάλης 

αύξησης των μεταγραφικών δαπανών στην ποδοσφαιρική βιομηχανία διεθνώς.

Πέρα από αυτά, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το υψηλό κόστος που βαρύνει 

τις ποδοσφαιρικές ομάδες, για τη σωστή ανάπτυξη και προπόνηση των 

ποδοσφαιριστών τους καθώς σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να δαπανώνται 

μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν 

ιατρικά εργαστήρια, προπονητήρια και εξειδικευμένο προσωπικό όπως βοηθητικό 

προσωπικό υπεύθυνο για τη φυσική κατάσταση και την τεχνική κατάρτιση των 

παικτών, ειδικευμένους ψυχολόγους κλπ.

14 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρατίθεται ένα διάγραμμα και ένας πίνακας που δείχνουν τη συνεχώς 

αυξανόμενες δαπάνες των ομάδων για τους ποδοσφαιριστές, για τη χρονική περίοδο 1952-2000. 

Ενδεικτική είναι η αλματώδης αύξηση των ποσών από το 1994 και μετά.

13 Στην Ελλάδα ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Κωνσταντίνου μετακινήθηκε από τον Ηρακλή στον

Παναθηναϊκό για το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών, ποσό ρεκόρ για το ελληνικό

πρωτάθλημα για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
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Από την άλλη πλευρά όμως, οι ποδοσφαιριστές είναι οι κύριοι δημιουργοί των 

μεγάλων εσόδων που παρουσιάζουν οι ομάδες. Γιατί, όπως φαίνεται λογικό και όπως 

έδειξε πληθώρα μελετητών, η προσέλευση των οπαδών στο γήπεδο και επομένως τα 

έσοδα από τα εισιτήρια, επηρεάζεται θετικά από την καλή αγωνιστική πορεία της 

ομάδας όπως αυτή μετράται με τις επιτυχίες16 και με την ποιότητα του παιχνιδιού17 

(βλέπε Simmons, 1996, Horn et al, 2000, Falter et al, 2000, Palomino et al, 2000). 

Άλλωστε και οι επιτυχίες και η ποιότητα του παιχνιδιού είναι αποτέλεσμα των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ποδοσφαιριστών πρωτίστως.

Πέρα από τις μελέτες που λαμβάνουν υπόψη, συνολικά την αγωνιστική προσφορά 

των ποδοσφαιριστών σε μια ομάδα, πρέπει να αναφέρουμε και μελέτες οι οποίες 

συσχετίσανε θετικά την αύξηση της προσέλευσης στο γήπεδο των οπαδών με την 

παρουσία μεμονωμένων ποδοσφαιριστών. Έτσι, οι Dawnward et al, (1999) και οι 

Ascari et al, (2003), δείξανε ότι η παρουσία ποδοσφαιριστών όπως οι διεθνείς, οι 

αλλοδαποί και παίκτες-«αστέρια», μπορεί να αυξήσει την υποστήριξη των οπαδών 

και τελικά και τα έσοδα της ομάδας, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κόσμος έχει 

ανάγκη από αθλητές πρότυπα-είδωλα τους οποίους παρακολουθεί, θαυμάζει και 

πολλές φορές ταυτίζεται μαζί τους.

Συνεχίζοντας, πρέπει να τονιστεί και η έμμεση επιρροή των ποδοσφαιριστών, στην 

αύξηση των εσόδων. Όταν αναφερόμαστε στην έμμεση επιρροή εννοούμε, στην 

ουσία, τον τρόπο εκμετάλλευσης της αγωνιστικής παρουσίας και απόδοσης των 

ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο προς όφελος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

πέραν της προσέλευσης των οπαδών. Όπως τονίζει και ο Berg, (2001), πάνω στην 

παραγωγή επιτυχιών, στηρίζεται όλο σχεδόν το σύστημα της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της φήμης της ομάδας που αποφέρουν οι επιτυχίες αυτές. Η φήμη 

αποτελεί το βασικό στοιχείο με το οποίο μια ομάδα μπορεί να προσελκύει χορηγούς, 

σπόνσορες και κυρίως τηλεοπτικά δίκτυα, που επενδύουν υψηλά ποσά18. Είναι

16 Ως επιτυχίες χαρακτηρίζονται οι νίκες, το σύνολο των βαθμών που συλλέγει η ομάδα ή η κατάταξή 

της στο πρωτάθλημα.

17 Η ποιότητα καθορίζεται συνήθως με βάση τη διαφορά στην κατάταξη του πρωταθλήματος, τη 

διαφορά στα γκολ κάθε ομάδας και τη διαφορά στον προϋπολογισμό μεταξύ των ομάδων (βλέπε π.χ. 

Falter et al, 2000).

18 Σύμφωνα τους Ascari et al. (2003), τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα 

αποτελούν για τις ποδοσφαιρικές ομάδες τη σημαντικότερη πηγή εσόδων.
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χαρακτηριστικό ότι το ποδόσφαιρο το 1999 (Sports Business Magazine, 1999) είχε 

έσοδα από χορηγίες πάνω από 5 φορές περισσότερο από ότι οι ολυμπιακοί αγώνες 

που ήταν δεύτεροι στη λίστα. Επιπλέον, σύμφωνα και πάλι με το Sports Business 

Magazine, το 1998 δεκαέξι από τα είκοσι μεγαλύτερα συμβόλαια αναμετάδοσης 

έγιναν για ποδοσφαιρικούς αγώνες αποφέροντας τεράστια ποσά στις ομάδες19.

Πέρα από αυτά, η φήμη ευνοεί και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών της ομάδας με 

τους οπαδούς. Η Manchester United για παράδειγμα εκμεταλλευόμενη σωστά τη 

φήμη της απέκτησε μία τεράστια βάση από φιλάθλους οι οποίοι την υποστηρίζουν 

(αγωνιστικά και οικονομικά) σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, η φήμη ενισχύοντας την 

πίστη των οπαδών, συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία μιας σταθερής 

πελατειακής βάσης για την ομάδα δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο πελατειακό 

κεφάλαιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα έσοδά της. Πράγματι, σήμερα 

μπορούμε να δούμε πληθώρα ομάδων οι οποίες στηριζόμενες στην μεγάλη 

αναγνωρισημότητά τους και την πίστη των οπαδών τους, δημιουργούν προϊόντα τα 

οποία προωθούν στην υπάρχουσα αγορά των φίλαθλων της ομάδας και τελικά 

αποκομίζουν τεράστια έσοδα. Ένα γνωστό παράδειγμα αποτελεί ο David Beckam του 

οποίου τα έξοδα της μεταγραφής του καλύφθηκαν, από την ομάδα του, σχεδόν 

εξολοκλήρου από την πώληση εμπορευμάτων (π.χ. φανέλες) με το όνομά του. 

Επίσης, η Γιουβέντους παρουσιάζει μεγάλα έσοδα από την πώληση αναμνηστικών 

της ομάδας της και μάλιστα και σε χώρες εκτός Ιταλίας. Φυσικά, θα μπορούσαμε να 

αναφερθούμε και στην ελληνική πραγματικότητα με το παράδειγμα του 

Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού κλπ που έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων 

που εμπορεύονται διάφορα αντικείμενα με την επωνυμία των ομάδων.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι 

οι κατ’ εξοχήν δημιουργοί του ανθρωπίνου κεφαλαίου (human capital) μιας 

ποδοσφαιρικής ομάδας αλλά και του πελατειακού κεφαλαίου, αυτών που όπως 

δείξαμε παραπάνω είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας ποδοσφαιρικής 

επιχείρησης, αφού αποφέρει πολύ σημαντικά έσοδα. Εάν δε υπάρξει και μία διοίκηση 

η οποία θα μπορέσει να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο 

κεφάλαιό της δημιουργώντας προς τούτο μια αξιοζήλευτη οργανωτική δομή και 

οργανωσιακό κλίμα (organizational capital), τότε το «προϊόν» που θα παραχθεί θα

19 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α δίνονται κάποιοι πίνακες που αναφέρονται στα ποσά που διατίθενται 

παγκοσμίως για την τηλεοπτική κάλυψη του ποδοσφαίρου.
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καταστεί δυνατόν να πωληθεί σε υψηλότερες τιμές σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών 

(θεατών) και να αποφέρει πολύ μεγάλα έσοδα.

Αφού, λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές οι ομάδες δαπανούν πολύ σημαντικά ποσά 

με την προσδοκία να τους αποφέρουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα και αφού οι 

ποδοσφαιριστές έχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια με τις ομάδες τους, που συνήθως 

ξεπερνούν το ένα έτος, δε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πάγια στοιχεία της 

περιουσίας μιας ομάδας; Με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε στην επόμενη ενότητα.

3,2 Οι ποδοσφαιριστές ως άυλα πάγια στοιγεία mac ποδοσφαιρικές οιιάδας

Με βάση τον ορισμό των άυλων στοιχείων που δώσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν οι ποδοσφαιριστές μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως άυλα στοιχεία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Έτσι, αρχικά 

ασχολούμαστε με το κριτήριο της κυριότητας των παικτών από την ομάδα. Το 

στοιχείο της κυριότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, προβληματίζει όλες τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις καθώς όπως είναι προφανές δεν είναι δυνατό μία εταιρία να 

θεωρεί ότι έχει στην κατοχή της ανθρώπους. Η ερμηνεία του κριτηρίου αυτού γίνεται 

ευκολότερη όταν θεωρήσουμε ότι ένας οικονομικός οργανισμός μπορεί να έχει στην 

αποκλειστική κυριότητά του τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας εργαζόμενος. Όμως, 

σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν 

μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν ως ενεργητικό της 

επιχείρησης λόγω της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων που αφαιρεί το 

στοιχείο της αποκλειστική κυριότητας. Παρόλα αυτά, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι 

λαμβανόμενοι ως «όλον» είναι σταθερά συνδεδεμένοι με την επιχείρηση και οι 

υπηρεσίες τους θα διαρκέσουν όσο χρόνο αυτή θα ζήσει. Επομένως, η επιχείρηση 

έχει το δικαίωμα (operational right) να λαμβάνει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 

το προσωπικό της (Μπαραλέξης, 1995).

Σχετικά με την ποδοσφαιρική βιομηχανία, ειδικότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι τα 

βασικά περιουσιακά στοιχεία των ποδοσφαιρικών εταιριών είναι η αποκλειστική 

ιδιοκτησία των μεταγραφικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών (Rowbottom, 

2002). Δηλαδή, μία ομάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως των υπηρεσιών 

ενός ποδοσφαιριστή για χρόνο ίσο με το συμβόλαιό του (Μπαραλέξης, 1995). 

Επιπλέον, η κινητικότητα των παικτών ανάμεσα στις ομάδες είναι περιορισμένη
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καθώς προσδιορίζεται από ένα σύνολο νομικών περιορισμών οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στα συμβόλαια τα οποία υπογράφουν οι ποδοσφαιριστές με τις 

ομάδες. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι υπηρεσίες των 

ποδοσφαιριστών είναι περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και έτσι κάθε επένδυση 

σε δραστηριότητες, όπως η προπόνηση, που στόχο έχουν την αύξηση της απόδοσης 

της ομάδας συνεισφέρουν στα μελλοντικά οφέλη αυτής καθώς με σχετική βεβαιότητα 

η ομάδα θα είναι ο κύριος αποδέκτης τους και στο μέλλον (Amir et al, 2001).

Σήμερα, η δυνατότητα των ομάδων να έχουν στην αποκλειστική κυριότητά τους τις 

υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή έχει αμφισβητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι 

έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία της Ρώμης (Τρίτη συμφωνία της Ρώμης) η οποία 

διαφυλάσσει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και των εργαζομένων μέσα 

στην κοινή αγορά. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην εκδίκαση της περίφημης 

υπόθεσης Bosman20 21 η οποία υποχρεώνει πλέον τις ομάδες να αφήνουν ελεύθερους 

τους παίκτες μετά τη λήξη του συμβολαίου τους.

Τελικά όμως, αυτή η εξέλιξη πέρα από όλα τα άλλα, ευνόησε τη θεώρηση των 

παικτών ως πάγια στοιχεία καθώς «υποχρέωσε» τις περισσότερες ομάδες να 

υπογράφουν πολυετή συμβόλαια με τους ποδοσφαιριστές (συνήθως πενταετή) 

προκειμένου να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους (Tervio, 2004). Εισήγαγε δε για 

πρώτη φορά την έννοια της απόσβεσης της αξία καθώς όριζε ότι η τελική αξία ενός 

παίκτη με τη λήξη του συμβολαίου του είναι μηδενική (terminal value equals zero) 

και δημιούργησε μία συζήτηση που κατέληξε στην προστασία των επενδύσεων που 

κάνουν οι ομάδες σε νέα ταλέντα, με τη θέσπιση υποχρεωτικής αποζημίωσης^1, για 

τους παίκτες κάτω των 23 ετών, στις ομάδες από τις οποίες μεταγράφονται ως 

αποζημίωση για τα έξοδα προπόνησης και ανάπτυξης (Milanovic, 2003). Ειδικά σε

20 Ο Bosman ήταν ένας Βέλγος ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν στη FC Liege και το 1995 

μήνυσε την ομάδα του και στη συνέχεια την UEFA διότι δεν του επιτρέψανε την ελεύθερη μετακίνησή 

του σε ένα άλλο σύλλογο. Σύμφωνα με την υπόθεση ο περιορισμός στη μετακίνησή του σε έναν άλλο 

σύλλογο ήταν αντίθετος με τη συνθήκη της Ρώμης η οποία προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση των 

εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο κατέληξε στην απόφαση ότι η πράξη 

της ομάδας να απαιτήσει χρήματα για την μεταγραφή μετά τη λήξη του συμβολαίου ήταν παράνομη 

και στη συνέχεια έκρινε παράνομο και τον κανονισμό που περιόριζε τον αριθμό των ξένων 

(ευρωπαίων) παικτών που αγωνίζονταν σε μια ομάδα. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των ποδοσφαιριστών.

21 Η αποζημίωση έχει θεσπιστεί με κανονισμό της FIFA (βλέπε το site της FIFA www.fifa.com).
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σχέση με το τελευταίο, οι Dobson et al, (1999) αναφέρουν ότι και στο αγγλικό 

πρωτάθλημα η αποζημίωση που δίνεται στις ομάδες που χάνουν παίκτες ηλικίας 

μικρότερης των 24 ετών και τον οποίων το συμβόλαιο έχει λήξει, αιτιολογείται με το 

σκεπτικό ότι έτσι προστατεύονται οι προσπάθειες ανάπτυξης νέων ταλέντων που 

κάνουν οι ομάδες .

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι γενικά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών όπως και 

των υπολοίπων επαγγελματιών αθλητών, περιέχουν συνήθως όρους οι οποίοι 

καθορίζουν σχεδόν ολόκληρη την ιδιωτική ζωή τους. Αλλωστε, είναι γνωστό ότι οι 

ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο σε 

θέματα όπως η διατροφή και η διασκέδασή τους καθώς και ότι η δημόσια εικόνα τους 

καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τη διοίκηση και τον προπονητή. Κατά 

συνέπεια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το κριτήριο της κυριότητας στο χώρο του 

ποδοσφαίρου ικανοποιείται.

Συνεχίζοντας, θα αναφερθούμε στο σημαντικό ζήτημα της συσχέτισης μεταξύ των 

δαπανών που γίνονται για το ανθρώπινο δυναμικό και των μελλοντικών οφελών που 

αναμένεται να αποκτήσει μία ποδοσφαιρική ομάδα (the matching concept). Σήμερα, 

σε όλες τις επιχειρήσεις γίνεται μια προσπάθεια για τη σύνδεση των εξόδων που 

γίνονται για την απόκτηση και ανάπτυξη των εργαζομένων με τα τελικά οφέλη που
Λ-ι

θα έχει η επιχείρηση σε μια προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης των 

σχετικών δαπανών. Το ζήτημα αυτό, όπως αναφέρουν και οι Hall et al, (2001), είναι 

αρκετά δύσκολο λόγο των περιορισμένων πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των 

εργαζομένων και κυρίως λόγο της έλλειψης ικανοποιητικής τεκμηρίωσης του τρόπου 

με τον οποίο οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό παράγουν μελλοντικά οφέλη.

Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τα πράγματα δεν είναι ευκολότερα, διότι η 

προσπάθεια να διαχωριστεί η ατομική προσφορά ενός παίκτη και επομένως τα οφέλη 22 23

22 Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Rick Parry, του CEO της Liverpool ότι «η απουσία των 

αποζημιώσεων κατά τη μεταγραφή βάζει σε κίνδυνο την προσπάθεια ανάπτυξης καινούριων ταλέντων. 

Πώς είναι δυνατό να προστατευτεί μακροχρόνια μία επένδυση που κάνει μία ομάδα με την ανάπτυξη 

ενός νέου ποδοσφαιριστή;» (Tervio, 2004).

23 Μία σημαντική προσπάθεια ξεκίνησε το 1958 με τον Kirkpatrick ο οποίος στην προσπάθειά του να 

συνδέσει το κόστος της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εργαζομένους με τα τελικά οφέλη για την 

επιχείρηση κατέληξε στην κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουνε από ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τελευταία κατηγορία αυτή που συνδέει την αλλαγή στην απόδοση των 

εργαζομένων με τα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.
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που προσφέρει σε μια ομάδα, από τη συνολική απόδοση της ομάδας χαρακτηρίζεται 

από προβλήματα (Carmichael et al, 1993) που οφείλονται κυρίως στη συνέργια που 

αναπτύσσεται μεταξύ των παικτών, που είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. 

Από την άλλη μεριά όμως, σε μία ποδοσφαιρική ομάδα είναι ευκολότερο να 

παρακολουθείται συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό καθώς η απόδοση του κάθε 

ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο, είναι αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης από 

τον προπονητή, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τα μέσα ενημέρωσης και τους οπαδούς. 

Μάλιστα, μπορεί να γίνεται και χρήση ποσοτικών κριτηρίων όπως είναι π.χ. τα γκολ 

που πετυχαίνει ένας παίκτης, τα σουτ που κάνει, οι συμμετοχές του στην ομάδα κλπ24 

τα οποία χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και προσφέρουν έτσι μια πιο 

αξιόπιστη (κοινώς αποδεκτή) αξιολόγηση της απόδοσής του.

Στην προσπάθεια λοιπόν, να βρεθεί ένας τρόπος να συσχετιστούν οι δαπάνες για 

ένα ποδοσφαιριστή με τα μελλοντικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα οι 

μελετητές εισήγαγαν την έννοια της συνάρτησης παραγωγής25. Σύμφωνα με τους 

Dawson et al (2000), οι επιχειρήσεις είναι μονάδες που διακρίνονται για την 

οργάνωση και την τεχνική τους ικανότητα να παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες και η 

διαδικασία παραγωγής τους περιλαμβάνει τη μετατροπή των εισροών σε εκροές- 

προϊόντα. Η συνάρτηση παραγωγής, αντιπροσωπεύει την τεχνική σχέση μεταξύ των 

εισροών και των εκροών στη διαδικασία παραγωγής. Δηλαδή, η συνάρτηση 

παραγωγής26 ορίζεται ως η σχέση που περιγράφει τη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής

24 Σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια αυτούς τους παράγοντες.

25 Ο πρώτος που διατύπωσε αυτή την ιδέα ήταν ο Rottenberg το 1956, ο οποίος στη μελέτη του για το 

baseball, υποστήριξε ότι η λειτουργία μίας επαγγελματικής ομάδας μπορεί να περιγράφει με μία 

συνάρτηση, τη συνάρτηση παραγωγής της ομάδας. Η συνάρτηση που προσδιόρισε ο Rottenberg είχε 

τη μορφή P*Q=f(T,X) όπου Ρ είναι η μέση τιμή το εισιτηρίου, Q ο αριθμός των θεατών, Ττο ταλέντο 

της ομάδας και X άλλοι τιαράγοντες όπως η διοίκηση, το ταλέντο της αντίπαλης ομάδας, η έδρα κλπ. 

Έτσι σύνδεσε άμεσα τα έσοδα της ομάδας με την απόδοση των παικτών στο γήπεδο.

26 Η θεωρητική αντιμετώπιση της συνάρτησης παραγωγής βασίζεται στην υπόθεση της πλήρους 

παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης, δηλαδή όταν λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. Σε μια 

ποδοσφαιρική ομάδα οι παίκτες έχουν ισχυρά κίνητρα για να δείξουν το ταλέντο τους, τις ικανότητές 

τους και τη διάθεσή τους να αγωνιστούν, στην προπόνηση ώστε να κερδίσουν μία θέση στη βασική 

ομάδα, στο παιχνίδι ώστε να έχουν καλή απόδοση και να επιλεγούν και για το επόμενο παιχνίδι και 

τέλος για να διεκδικήσουν μελλοντικά ένα καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

η γραμμή παραγωγής της ποδοσφαιρικής ομάδας λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα (Heubeck et al, 

2003).
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ομάδας και πως αυτή συνδυάζει διάφορους τιαράγοντες, τις εισροές, για να παράγει το 

αποτέλεσμα, τις εκροές.

Έτσι, μέσα από τον προσδιορισμό της συνάρτησης παραγωγής, οι μελετητές 

προσπάθησαν να βρουν μια σχέση μεταξύ των εισροών, που θεωρούνται οι 

ποδοσφαιριστές και ο προπονητής, και των εκροών, που είναι οι επιτυχίες, τα 

αποτελέσματα ή τα οικονομικά κέρδη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Η κατασκευή μιας 

τέτοιας συνάρτησης περιλαμβάνει τον καθορισμό, εκ των προτέρων, των εισροών και 

των εκροών της γραμμή παραγωγής και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να 

συνδεθούν μεταξύ τους με κάποια σχέση. Έτσι, όπως θα δούμε και αμέσως 

παρακάτω, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προσδιοριστεί, αν υπάρχει, 

συσχέτιση μεταξύ των δαπανών σε ανθρώπινο δυναμικό και των μελλοντικών 

οφελών για την ομάδα.

Ξεκινώντας τις αναφορές μας στις διάφορες μελέτες που έχουνε γίνει, πρέπει πρώτα 

από όλα, να αναφέρουμε τη βασική υπόθεση που τις διέπει. Σύμφωνα με αυτή, η 

απόδοση της ομάδας εξαρτάται από την ποιότητα των παικτών και καθώς η ποιότητα 

των παικτών αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο κόστος του κάθε παίκτη, κατ’ αρχήν η 

απόδοση της ομάδας εξαρτάται από το κόστος των παικτών (Ascari et al, 2003). 

Άλλωστε, το γεγονός ότι οι ομάδες ανταγωνίζονται ελεύθερα στην αγορά για την 

απόκτηση των καλύτερων ποδοσφαιριστών και είναι διατεθειμένες να προσφέρουν 

αμοιβές, οι οποίες είναι ανάλογες του οριακού προϊόντος του κάθε ποδοσφαιριστή 

(Hall et al, 2001), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με βασικό το στόχο της εξασφάλισης 

του μέγιστου κέρδους, τα συνολικά έξοδα που κάνουν οι ομάδες για τους 

ποδοσφαιριστές τους αποτελούν και τον βασικό παράγοντα για να προβλεφτεί η 

απόδοσή τους (αγωνιστική και οικονομική).

Σύμφωνα με τους Amir et al, (2001), οι θετικές οικονομικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε μια ποδοσφαιρική ομάδα 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις πωλήσεις και στα λειτουργικά κέρδη. Έτσι, στη 

μελέτη τους έδειξαν ότι τα παραπάνω μαζί με την αγοραία αξία (market value) της 

ομάδας, συνδέονται θετικά με τα μεταγραφικά έξοδα της παρούσας και των 

προηγούμενων περιόδων, δηλαδή με την αγορά ποδοσφαιριστών, και αρνητικά με τα 

αντίστοιχα μεταγραφικά έσοδα, δηλαδή με την πώληση των ποδοσφαιριστών. Ακόμα,
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δείξανε ότι η σχέση μεταξύ των παρόντων οφελών και των παλαιότερων επενδύσεων 

είναι μικρότερης βαρύτητας από ό,τι με τις πιο σύγχρονες επενδύσεις .

Επίσης, στα τελικά συμπεράσματα τους, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι τα ποσά που 

δαπανώνται για τους ποδοσφαιριστές μπορούν να καλυφθούν, λόγο των μελλοντικών 

οφελών που θα αποκομίσει η ομάδα από αυτούς και μάλιστα τα θετικά αποτελέσματα 

επεκτείνονται και πέρα του οικονομικού έτους που πραγματοποιείται η επένδυση ενώ 

παράλληλα δείξανε ότι τα μελλοντικά οφέλη των ποδοσφαιριστών μειώνονται 

σχετικά γρήγορα με το πέρασμα του χρόνου.

Συνεχίζοντας, πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και μελέτες που προσπάθησαν να 

αποδείξουν και τη σημαντική επιρροή του προπονητή στα τελικά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα λοιπόν, με τους Carmichael et al, (2003), οι βασικές εισροές στην 

διαδικασία παραγωγής μιας ομάδας είναι τόσο η απόδοση των παικτών, όσο και ο 

τρόπος διοίκησης της ομάδας με τις αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής, οι οποίες 

επηρεάζουν την τακτική και τελικά την ομαδική προσπάθεια.

Έτσι, στο μοντέλο της συνάρτησης παραγωγής των Dawson et al, (2000), ως 

εισροές χρησιμοποιούνται τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και προπονητής. Η εισαγωγή
ΛΟ

των παικτών γίνεται με την προβλεπόμενη αξία τους ή τις συνολικές αμοιβές της 

ομάδας ή με κάποια φυσικά χαρακτηριστικά των παικτών. Παράλληλα όμως, 

λαμβάνεται υπόψη και η παράμετρος του χρόνου ώστε να συμπεριληφθούν και 

αλλαγές στην απόδοση των παικτών λόγο της έμμεσης επιρροής του προπονητή. Ως 

εκροή της συνάντησης θεωρείται η απόδοση της ομάδας εκφρασμένη σε νίκες. 

Τελικά, καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του 

ποσοστού των νικών και των δαπανών που γίνονται για τους ποδοσφαιριστές και ότι 

υπάρχει διαφοροποίηση στην απόδοση σε σχέση με το χρόνο που μπορεί να αποδοθεί 

στην βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της ομάδας, δηλαδή στην επιρροή του 

προπονητή. 27 28

27 Με τον τρόπο αυτό αποδείχτηκε η έννοια της απόσβεσης στις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

28 Η προβλεπόμενη αξία ενός ποδοσφαιριστή υπολογίζεται με τη μέθοδο Soccer Transfers που 

ανέπτυξε ο Gerrard (2000) (κατά Dawson et al, 2000), η οποία χρησιμοποιεί ως βάση εκτίμησης τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του παίκτη όπως: την ηλικία, τις συνολικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, τα 

συνολικά γκολ στην καριέρα του στο πρωτάθλημα, τον αριθμό των ομάδων που αγωνίστηκε, τον 

αριθμό των εμφανίσεων την προηγούμενη χρονιά, τα γκολ που πέτυχε την προηγούμενη χρονιά και σε 

ποια κατηγορία αγωνιζόταν την περασμένη χρονιά.
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Στο ίδιο θέμα, αναφέρεται και η μελέτη των Kern et al, (2003) οι οποίοι θεώρησαν 

ως εισροές στη συνάρτηση παραγωγής τα έξοδα που γίνονται για τους παίκτες και τον 

προπονητή και βρήκανε μια θετική σχέση με τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα της 

ομάδας. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι Haas et al, (2000) οι οποίοι θεώρησαν 

ως εισροές τους μισθούς των παικτών και των προπονητών, σημειώνοντας ότι όσον 

αφορά τους προπονητές με τον τρόπο αυτό τονίζεται ο σημαντικός διακριτός ρόλος 

που παίζει η σωστή διαχείριση της ομάδας στην τελική της απόδοση και για τους 

παίκτες ότι στην αμοιβή αντικατοπτρίζεται το ποδοσφαιρικό ταλέντο και η ικανότητά 

τους να προσφέρουν στην ομάδα.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν, το συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορούμε να συμπεράνουμε 

πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας 

μπορεί να θεωρηθεί ως άυλο πάγιο στοιχείο και μάλιστα, είναι το πάγιο με τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία του ενεργητικού της. Η άμεση επίπτωση 

του γεγονότος αυτού, εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταγράφονται 

αυτά τα άυλα στοιχεία στους ισολογισμούς των ομάδων. Έτσι, στο επόμενο κεφάλαιο 

θα αναφερθούμε στο λογιστικό σύστημα καταγραφής του ανθρωπίνου δυναμικού 

μιας ομάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

4.1 Η καταγραφή των ποδοσφαιριστών κατά το παρελθόν

Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούμε με τους τρόπους με τους οποίους 

αντιμετωπίζανε οι ποδοσφαιρικές ομάδες το ανθρώπινο δυναμικό τους στις 

λογιστικές τους καταστάσεις. Ο λόγος για τον οποίο θα γίνει αυτή η ιστορική 

αναδρομή, είναι για να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις κατά τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης 

αυτών των τόσο σημαντικών άυλων παγίων καθώς και να διαφανεί πόσο αναγκαία 

είναι μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των μεθόδων αποτίμησης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των άυλων στοιχείων της 

ομάδας θα γίνει με βάση τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στο αγγλικό 

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Ο βασικός λόγος που χρησιμοποιείται το αγγλικό ποδόσφαιρο ως παράδειγμα, 

συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα της 

Ευρώπης, με πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και με πολύ μεγάλα έσοδα. Οι 

αγγλικές ομάδες φαίνεται ότι συνειδητοποίησαν, νωρίτερα από τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές ομάδες, το οικονομικό κέρδος που μπορεί να προέλθει από τις 

δράστηριότητές τους και έτσι οδηγήθηκαν σε μία διαρκή προσπάθεια για την 

ορθολογικότερη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, ώστε να 

εξασφαλίσουν την καλύτερη απόδοση και την οικονομική τους ευημερία. Άλλωστε 

σήμερα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο αποτελεί το σύμβολο του 

επαγγελιιατικού ποδοσφαίρου που χαρακτηρίζεται από τις καλύτερες μεθόδους 

διαχείρισης (Pele Sports, 2000).

Επιπλέον, ένας εξίσου σοβαρός λόγος έχει να κάνει με την διάθεση των 

πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά των ομάδων. Στην Αγγλία εδώ και αρκετά 

χρόνια οι ποδοσφαιρικές ομάδες δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον τρόπο 

καταγραφής και διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων και κυρίως για τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν τους ποδοσφαιριστές. Αυτές οι πληροφορίες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε τη μεταβολή στην 

αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού στην εξέλιξη του χρόνου.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας για την ολοκλήρωση 

αυτής της εργασίας, διαπιστώσαμε ότι οι μέθοδοι και διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται σε αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης και αφορούν στους 

τρόπους αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού, είναι ίδιες με αυτές που 

εμφανίστηκαν στο χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θα μπορούσαμε δηλαδή, να 

υποστηρίξουμε ότι ως ένα βαθμό το αγγλικό ποδόσφαιρο υπήρξε πρωτοπόρος στην 

προσπάθεια για την ορθότερη λογιστική μεταχείριση των ποδοσφαιριστών και τελικά 

επηρέασε και την υπόλοιπη Ευρώπη και πως ακόμη ό,τι λεχθεί για τις αγγλικές 

πρακτικές αφορά βασικά και τις πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Έτσι, στη συνέχεια θα αναφερθούμε και θα σχολιάσουμε τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούσαν οι αγγλικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν τους ποδοσφαιριστές 

τους στις οικονομικές τους καταστάσεις μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Στα πλαίσια 

της προσπάθειας αυτής θα παρουσιάσουμε τις τρεις πιο διαδεδομένες λογιστικές 

μεθόδους στις επόμενες υποενότητες.

4.1.1 Μέθοδος ττκ εζοδοποίηστκ των δαπανών για την απόκτηση ποδοσφαιριστών 

(full expensing of players’ transfer fees!

Η πρώτη μέθοδος καταγραφής της αξίας των ποδοσφαιριστών στον ισολογισμό 

μιας ομάδας, ακολουθεί τη λογική ότι τα ποσά που δαπανώνται για την απόκτηση 

ενός ποδοσφαιριστή αποτελούν έξοδα και επιβαρύνουν απευθείας το λογαριασμό 

εξόδων το οικονομικό έτος όπου συμβαίνει η μεταγραφή. Σε αντιστοιχία τα χρήματα 

που λαμβάνει η ομάδα ως αποζημίωση κατά την απομάκρυνση-πώληση ενός 

ποδοσφαιριστή από αυτήν, καταγράφεται στο λογαριασμό εσόδων. Αυτός ο τρόπος 

καταγραφής των ποδοσφαιριστών στον ισολογισμό των ομάδων, ήταν και ο 

δημοφιλέστερος μεταξύ των πρακτικών που χρησιμοποιούνταν πριν το 199829. Για 

την πληρέστερη κατανόηση της μεθόδου δίδεται παρακάτω η πρακτική της 

Manchester United κατά το οικονομικό έτος 1997.

29 Μέχρι το 1998 οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην Αγγλία ήταν ελεύθερες να επιλέξουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα καταγράφανε τους ποδοσφαιριστές τους στους ισολογισμούς. Μετά το 1998 έγινε 

υποχρεωτική η υιοθέτηση ενός ενιαίου κανονισμού του FRS10 για τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω.
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Net Transfer Fees 1997
(£000)

1996
(£000)

Transfer Fees Receivable 4,953 6,278
Transfer Fees Payable (4,660) (7.578)

293 (1,300)
Ππύτι: Οικονομική αναφορά της Manchester United 1997 (Amir et al., 2001, pp 44)

Εικόνα 2

To παραπάνω τμήμα του ισολογισμού συνοδευόταν από τη δήλωση της ομάδας «Η 

εταιρία συνεχίζει να υιοθετεί συντηρητικές λογιστικές πρακτικές καθώς δεν πιστεύει 

ότι είναι σωστό ο ισολογισμός να περιλαμβάνει εκτιμήσεις της αξίας των παικτών. 

Έτσι η αντιμετώπιση των χρημάτων που εμπλέκονται με τις μεταγραφές γίνεται μέσω 

του λογαριασμού εσόδων εξόδων της περιόδου που αυτές πραγματοποιούνται» 

(Manchester United PLC, 1997 Financial Review). Όπως παρατηρούμε τα ποσά της 

μεταγραφής των παικτών, αντιμετωπίζονταν ως έκτακτα έσοδα όταν ο παίκτης 

αποχωρεί από την ομάδα και ως έκτακτα έξοδα όταν αυτός αποκτιέται από την 

ομάδα. Στη συνέχεια αθροίζονταν τα έσοδα και έξοδα κάθε χρονιάς και το τελικό 

αποτέλεσμα αναγράφεται στον ισολογισμό.

Η λογική η οποία υπάρχει και στηρίζει αυτή την πρακτική είναι ότι η πιθανότητα 

των μελλοντικών κερδών που μπορεί να αποκομίσει η ομάδα από ένα ποδοσφαιριστή 

είναι γενικά ισχνή εξαιτίας κάποιων έκτακτων καταστάσεων (π.χ. τραυματισμοί, κακή 

φόρμα κλπ) τις οποίες η ομάδα δεν μπορεί να ελέγξει (Rowbottom, 2002). Δηλαδή, 

κατά την πρακτική αυτή εμμέσως πλην σαφώς, θυσιάζεται η αρχή της συνάφειας 

(relevance) της πληροφορίας υπέρ της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας (reliability 

and objectivity).

Καταρχήν, βλέπουμε ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης θεωρεί ότι οι 

ποδοσφαιριστές δεν είναι πάγια στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης αφού δεν 

αποφέρουν πιθανά μελλοντικά οφέλη στην ομάδα. Δηλαδή, κάθε φορά που η ομάδα 

αποκτάει ένα ποδοσφαιριστή δεν παρουσιάζει πουθενά το πιθανό μελλοντικό όφελος 

που θα προκόψει για αυτή, αλλά αντιθέτως εμφανίζεται ότι κάθε προσπάθεια 

ενδυνάμωσης της ομάδας αποτελεί ένα έξοδο, και μάλιστα σημαντικό, το οποίο 

τελικά επιβαρύνει τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. Αυτό τελικά, έρχεται σε
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αντίθεση με τον ορισμό του ενεργητικού σύμφωνα με τον οποίο ενεργητικό καλείται 

ότι πρόκειται να προσφέρει μελλοντικά οφέλη σε μια επιχείρηση.

Από την άλλη μεριά, η απομάκρυνση ενός ποδοσφαιριστή φαίνεται ότι βελτιώνει τα 

οικονομικά της ομάδας, οπότε και θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι μία 

οικονομικά ορθή κίνηση για την ομάδα. Αυτό, όπως σχολιάζεται και από τους Roos 

et al. (1997), αποτελεί ένα παράδοξο στην αντιμετώπιση των άυλων στοιχείων, καθώς 

μπορεί η επιχείρηση (η ομάδα) να απομακρύνει τα σημαντικότερα άυλα στοιχεία της 

(τους ποδοσφαιριστές) και ενώ θα διακινδυνέψει σοβαρά το μέλλον της εντούτοις τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη της θα εμφανιστούν αυξημένα.

Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν 

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Αυτό είναι και πάλι αποτέλεσμα της λογικής ότι ένας 

ποδοσφαιριστής δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο της ομάδας, οπότε και δεν υπάρχει η 

ανάγκη για ξεχωριστή καταγραφή της αξίας του προκειμένου να πληροφορηθούν 

σωστά οι ενδιαφερόμενοι. Εδώ, αντικατοπτρίζεται το γεγονός της μη αναγνώρισης 

από την πλευρά της διοίκησης της σημαντικότητας του κάθε ποδοσφαιριστή ως 

ξεχωριστό άυλο στοιχείο.

Συνεχίζοντας, πρέπει να πούμε ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αλλοίωση του 

ισολογισμού μίας ομάδας μέσω της αγοράς ή πώλησης ποδοσφαιριστών λίγο πριν τη 

λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, με μοναδικό σκοπό την παρουσίαση 

μειωμένων ή αυξημένων κερδών στο τέλος της οικονομικής περιόδου. Τα κίνητρα 

της αλλοίωσης μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης θα μπορούσαν να είναι η 

προσπάθεια μείωσης των οφειλόμενων φόρων με την παρουσίαση ζημιάς ή ακόμα 

και η άσκηση πολιτικής πίεσης σε δημόσιους φορείς, ώστε αυτοί να προχωρήσουν σε 

μέτρα τα οποία θα είναι ευεργετικά για τις ομάδες ή (στην περίπτωση αυξημένων 

κερδών) η πώληση τη ομάδας/επιχείρησης σε μεγαλύτερη τιμή. Ανεξαρτήτως πάντως 

των κινήτρων, το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ομάδας.

Τελικά, όπως αναφέρει ο Rowbottom, (2002), γενικά η χρήση αυτής της μεθόδου 

τείνει να μειώνει τα έσοδα και τα πάγια στοιχεία της ομάδας. Παράλληλα, αυτή η 

τακτική μακροπρόθεσμα βλάπτει την οικονομική ευημερία της ομάδας αφού, όπως 

τονίζουν και οι Joachim et al.(2000), η λανθασμένη καταγραφή των άυλων στοιχείων 

μιας επιχείρησης κλονίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών που αποκτούν οι
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επενδυτές, γεγονός που τους καθιστά απρόθυμους στο να τοποθετήσουν νέα 

κεφάλαια στην ομάδα. Παράλληλα και σε συνδυασμό με το υψηλό ρίσκο που έχουν 

οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία, αυξάνεται πολύ το κόστος κεφαλαίου καθώς 

προκειμένου οι επενδυτές να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια σε μια επιχείρηση 

απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις και τελικά κινδυνεύει η περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιχείρησης (Lev, 2001, σελ. 95-96).

4.1.2 Μέθοδος της δίκαιης a£iac (fair value accounting)

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιούταν από τις αγγλικές ομάδες ήταν αυτή της 

επαναξιολόγησης της αξίας των ποδοσφαιριστών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Αυτή η μέθοδος στηρίζεται στην αρχή του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης 

σύμφωνα με την οποία η αξία με την οποία θα καταγράφεται στον ισολογισμό ένας 

ποδοσφαιριστής προκύπτει από την εκτίμηση του χρηματικού αντιτίμου που θα 

χρειαζόταν να καταβληθεί ώστε να αποκτηθεί, από την ελεύθερη αγορά, ένας άλλος 

ποδοσφαιριστής με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας 

δίνει η πρακτική της Sheffield United PLC.

Sheffield United PLC (£000)
Intangible Assets 1995 1994 1993
Cost - beginning 8,885 8,800 8,685
Additions 811 2,001 440
Disposals (825) (3,575) (431)
Cost - end 8,871 7,226 8694
Revaluation Reserve (551) 1.659 106
Balance Sheet Asset 8.320 8,885 8.800

Πηγή: Οικονομική αναφορά της Sheffield United PLC 1993-1995 (Amir et al., 2001, pp.44)
Εικόνα 3

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αρχικά για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι 

προέρχονται από μεταγραφές, το ποσό της μεταγραφής κεφαλαιοποιείται και 

καταγράφεται στον ισολογισμό σε ξεχωριστό λογαριασμό που αφορά μόνο τον 

παίκτη. Στη συνέχεια, κάθε παίκτης της ομάδας είτε προέρχεται από μεταγραφή είτε 

αναπτύσσεται εσωτερικά (από τις ακαδημίες), αξιολογείται από μία επιτροπή 

εσωτερικά της ομάδας, που συνήθως είναι οι διευθυντές και οι μάνατζερ της ομάδας 

ή από μία ομάδα ειδικών, εξωτερικά του συλλόγου, στους οποίους προσφεύγει η 

διοίκηση. Έτσι δίνεται στον κάθε ποδοσφαιριστή μία άξια η οποία καταγράφεται
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στον ισολογισμό. Η συνολική αξία των παικτών προστίθεται και κεφαλαιοποιείται 

ενώ δεν γίνεται απόσβεσή της, διότι, όπως είπαμε γίνεται επαναξιολόγηση των 

παικτών οπότε εάν υπάρξει η οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους θα αποκαλυφθεί 

κατά τη νέα αξιολόγηση.

Η επαναξιολόγηση αυτή της αξίας του κάθε ποδοσφαιριστή πραγματοποιείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε οικονομικό έτος ή πιο συχνά αν συντρέχει 

σοβαρός λόγος. Όταν διαπιστώνεται μεταβολή -θετική ή αρνητική- της αξίας του 

ποδοσφαιριστή αυτή καταγράφεται στον ισολογισμό (δες revaluation reserve, εικόνα 

3). Η συνολική μεταβολή της αξίας όλων των ποδοσφαιριστών υπολογίζεται και 

παρουσιάζεται στον ισολογισμό ως μεταβολή της αξίας των παγίων στοιχείων της 

ομάδας. Τέλος, μόνο κατά την αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή από την ομάδα οι 

διαφορές που προέκυψαν από την επαναξιολόγηση αναγνωρίζονται ως έσοδα ή 

έξοδα.

Γενικά, παρατηρούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αντιμετωπίζει τους 

ποδοσφαιριστές ως πάγια στοιχεία της ομάδας. Επιπλέον, το σύστημα 

επαναξιολόγησης που χρησιμοποιείται από την ομάδα, αντιμετωπίζει το θέμα της 

γρήγορης απαξίωσης της αξίας ενός παίκτη που μπορεί να συμβεί λόγω κάποιων 

έκτακτων γεγονότων (π.χ. τραυματισμοί). Προβλέπεται δηλαδή η σχετικά μεγάλη 

αβεβαιότητα των μελλοντικών οφελών που θα επιφέρει στην ομάδα ένας παίκτης ως 

πάγιο στοιχείο.

Ένα μειονέκτημα αυτή της μεθόδου αναφέρεται στη διαδικασία επαναξιολόγησης 

της αξίας των ποδοσφαιριστών. Αυτή, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται εσωτερικά 

της ομάδας, χαρακτηρίζεται από έλλειψη αντικειμενικότητας καθώς τα στοιχεία τα 

οποία λαμβάνονται υπόψη και ο τρόπος30 με τον οποίο χρησιμοποιούνται για την 

αποτίμηση της αξίας, είναι πιθανό να μην γίνονται αποδεκτά από το σύνολο της 

αγοράς. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται, ως ένα βαθμό, όταν η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται από ένα ανεξάρτητο σώμα ειδικών. Εφόσον αυτή η επιτροπή 

ειδικών είναι κοινώς αποδεκτή από το σύνολο των ομάδων που δραστηριοποιούνται 

σε ένα πρωτάθλημα τότε και τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται και από το 

στοιχείο της αντικειμενικότητας. Στην Αγγλία για παράδειγμα, από το 1978

30 'Οταν αναφερόμαστε στον τρόπο εννοούμε στη βαρύτητα με την οποία συμμετέχουν τα διάφορα 

χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιριστή (π.χ. ηλικία, γκολ κλπ) στον προσδιορισμό της αξίας του.
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λειτουργεί μία επιτροπή (Football League Appeals Committee-FLAC) που σκοπό έχει 

το συμβιβασμό μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες διαφωνούν σχετικά με την αξία 

μεταγραφής ενός ποδοσφαιριστή και είναι αποδεκτή από όλες τις ομάδες. Τέτοιου 

είδους επιτροπές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης 

αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση.

4,1.3 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης (capitalization and amortization) 

Σύμφωνα με την τρίτη μέθοδο, ένας ποδοσφαιριστής καταγράφεται στον 

ισολογισμό της ομάδας με βάση το ποσό απόκτησής του και στη συνέχεια γίνεται 

απόσβεση της αξίας του σε ίσα χρηματικά ποσά κατά τη χρονική περίοδο που διαρκεί 

το συμβόλαιό του. Παρακάτω γίνεται αναφορά στην περίπτωση της αγγλικής ομάδας 

Tottenham Hotspot PLC (Financial statement, 1997).

Intangible Fixed Assets (£000)
Cost of Players’ Registration:
At Γ1 August 1996 21,471
At klit ions 19.061
Disposals <^95>
At 31“ July 1997 3s ->37

Amortization of Players’ Registration
At Γ August 1996 1 1.256
C harged in year 5,<Sh4
Disposals (4.527)
At 31s' July 1997 12.613

Net Book Value of Players’ Registration
At 3 1sl July 1907 22.624
At 31'' Julv 1996 10.215

Πηγή: Οικονομική αναφορά της Tottenham Hotspot PLC 1997 (Amir el al., 2001,pp 43)

Εικόνα 4

Η δήλωση της ομάδας, που συνόδευε τη λογιστική κατάσταση ήταν «Το κόστος της 

μεταγραφής ενός ποδοσφαιριστή κεφαλαιοποιείται και αποσβέννυται στο αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα της ισχύς του συμβολαίου του. Τα ποσά αναγνωρίζονται τη χρονιά 

που οι μεταγραφές των παικτών αναγνωρίζονται από την αντίστοιχη ποδοσφαιρική 

αρχή» (Amir et al., 2001, σελ 43). Η προσέγγιση αυτή για την αντιμετώπιση των
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ποδοσφαιριστών, συνάδει με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην βιβλιογραφία 

ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα σπουδαίο πάγιο στοιχείο της επιχείρησης.

Παρατηρώντας τον ισολογισμό της ομάδας βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές 

εντάσσονται στο ενεργητικό ακριβώς όπως εμφανίζονται και τα υλικά πάγια στοιχεία. 

Δηλαδή, η ομάδα αναμένει να έχει μελλοντικά οφέλη από την απόκτηση ενός 

ποδοσφαιριστή και για το σκοπό αυτό δεν θεωρεί τα κεφάλαια που διαθέτει για ένα 

παίκτη ως έξοδα, αλλά ως επένδυση. Για τον προσδιορισμό της αξίας των 

ποδοσφαιριστών, με σκοπό την καταγραφή τους στον ισολογισμό, χρησιμοποιείται η 

αρχή του ιστορικού κόστους κτήσης. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής καταγράφεται 

αποκλειστικά με την αξία της μεταγραφής του, η οποία και χαρακτηρίζεται 

αντικειμενική καθώς η αποτίμησή του προκύπτει από τη συναίνεση δύο τουλάχιστον 

διαφορετικών μερών.

Γενικά, η πολιτική της αναγνώρισης των ποδοσφαιριστών ως άυλα πάγια στοιχεία 

αυξάνει τη λογιστική αξία και την κερδοφορία της ομάδας καθώς τη χρονιά που 

πραγματοποιείται μια μεταγραφή δεν καταγράφεται στο λογαριασμό εξόδων το ποσό 

που δαπανήθηκε αλλά αυτό αποσβέννυται σταδιακά σε μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο (Rowbottom, 2002). Από την άλλη, η απομάκρυνση ενός ποδοσφαιριστή από 

την ομάδα μειώνει την αξία του ενεργητικού της δηλώνοντας ότι η ομάδα αυτή θα 

χάσει τα πιθανά μελλοντικά οφέλη που θα της προσέφερε. Η λογιστική αυτή 

αντιμετώπιση ικανοποιεί την αρχή του συσχετισμού εξόδων και εσόδων (the 

matching concept).

Η συγκεκριμένη λογιστική πρακτική, είναι αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα από 

όλες τις αγγλικές31 και από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς θεωρείται ότι 

εκφράζει το σύγχρονο πνεύμα της αντιμετώπισης του ανθρωπίνου δυναμικού ως 

πάγιου ενεργητικού. Οι λόγοι υιοθέτησης της πρακτικής αυτής ως και οι αδυναμίες 

τις οποίες παρουσιάζει εκτίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.

31 Εξαιτίας της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 10 (Financial Reporting Standard 10-FRS 10).που 

ισχύει στην Αγγλία από το Δεκέμβριο του 1997 και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταγράφουν 

στους ισολογισμούς τους τα άυλα πάγια στοιχεία τους.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ FRS

10 ΚΑΙ IAS 38

5.1 Η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ποδοσφαιρικών ομάδων

Η αρχή της δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στο ποδόσφαιρο φάνηκε ήδη από το 

1974, όπου η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA) ξεκίνησε μια μεγάλη 

προσπάθεια για να συμπεριλάβει όλες τις χώρες του κόσμου κάτω από έναν ενιαίο 

φορέα και παράλληλα να φέρει σε επαφή με το ποδόσφαιρο, μερικές από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου του μάρκετινγκ, της κατασκευής αθλητικών 

ειδών και των τηλεοπτικών δικτύων (Pele Sports, 2000). Το γεγονός αυτό 

δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που 

γνώρισε αργότερα ο χώρος του ποδοσφαίρου και που κατά την τελευταία δεκαετία32 

αυξήθηκε 10% με 25% σε όλα τα εθνικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Berg, 2001).

Πέρα από την πρώτη αυτή προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χώρου του 

ποδοσφαίρου, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν και οδήγησαν στο 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο κυριότερος 

ίσως, από αυτούς είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πολλών 

ποδοσφαιρικών ομάδων οι οποίες στράφηκαν προς τη δομή των ανώνυμων εταιριών 

(Ascari et al. 2003). Πρωτοπόρες σε αυτή την αλλαγή είναι οι αγγλικές ομάδες οι 

οποίες εδώ και αρκετά χρόνια έχουν μετοχοποιηθεί και οι μετοχές τους 

διαπραγματεύονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο. Η αλλαγή αυτή έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομική διαχείριση των ποδοσφαιρικών ομάδων, διότι η είσοδός 

τους στο χρηματιστήριο λειτούργησε περιοριστικά όσον αφορά τα έξοδα και τις 

απώλειες κερδών καθώς οι διοικήσεις των ομάδων είναι πλέον, υποχρεωμένες να 

δικαιολογούν όλες τις αποφάσεις τους στους μετόχους.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης του 

ποδοσφαίρου, που αναφέρεται στην αύξηση της επιρροής και υποστήριξης που 

απολαμβάνουν σήμερα πολλές ομάδες και εκτός των εθνικών τους συνόρων. Είναι

32 Ενδεικτικά, αναφέρονται τα μεγαλύτερα ποσά εσόδων την περίοδο 1990-2000 στην Ευρώπη, τα 

οποία ήταν για την Manchester United $184,4 εκατομμύρια, για την Real Madrid $163,6 εκατομμύρια, 

Bayern Munich $144,7 εκατομμύρια και AC Milan $141,7 εκατομμύρια (Economist, 2002).
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γνωστό ότι ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Manchester United 

έχουν θερμούς υποστηρικτές τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και για τις ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο 

Παναθηναϊκός οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει συλλόγους οπαδών σε 

πολλές χώρες του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία στις 

ποδοσφαιρικές ομάδες να ενισχύσουν τη φήμη τους, να εισέλθουν σε νέες αγορές και 

να αυξήσουν περισσότερο τα έσοδά τους.

Επιπλέον, σημαντική ήταν και η επιρροή των συνεχώς αυξανόμενων απειλών που 

είχε να αντιμετωπίσει μία ομάδα στο ραγδαία εξελισσόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Όπως αναφέρει ο Berg, (2001), στο χώρο της ποδοσφαιρικής 

βιομηχανίας υπάρχουν δύο κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα 

σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, οι οποίοι συνεχώς οξύνονται όσο προχωράμε στη νέα 

εποχή και την υποχρεώνουν να λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 

προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει ως επιχείρηση.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την τάση που έχουν οι ομάδες να ενδιαφέρονται μόνο για 

τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους. Αυτό, οδηγεί συχνά τις διοικήσεις στην απόκτηση 

φημισμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν βραχυπρόθεσμα 

αλλά και κοστίζουν πολύ ακριβά. Η λογική αυτή θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση μιας 

καλής, μακροχρόνιας αγωνιστικής απόδοσης η οποία με τη σειρά της θα αποφέρει 

αυξανόμενα έσοδα, διότι οι ομάδες δεν πραγματοποιούν επενδύσεις σε νέα ταλέντα, 

τα οποία τελικά αποτελούν το άυλο ενεργητικό της ομάδας που είναι υπεύθυνο για τα 

καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα^. Ο δεύτερος κίνδυνος, αναφέρεται στην 

υπερβολική σημασία που αποδίδουν οι ομάδες μόνο στα αγωνιστικά αποτελέσματα. 

Στην ουσία εδώ γίνεται λόγος για την άποψη που επικρατούσε καθολικά παλαιότερα, 

ότι η ομάδα πρέπει πάντα να κερδίζει ανεξαρτήτως του κόστους. Οι ομάδες λοιπόν, 

με βάση αυτή τη θεώρηση κάνουν οτιδήποτε δυνατό προκειμένου να κερδίζουν στο 33

33 Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή αποτελεί η Olympique Marseille. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 90 ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομάδα που θα είναι 

ανταγωνιστική. Τα άμεσα αποτελέσματα ήταν η κατάκτηση 5 φορές του γαλλικού πρωταθλήματος και 

μία φορά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Όμως η ομάδα αδιαφόρησε για τη σωστή επένδυση των 

χρημάτων για τη διατήρηση μακροπρόθεσμων πλεομεκτημάτων/οφελών και εξαρτήθηκε αποκλειστικά 

πάνω στις βραχυπρόθεσμες επιτυχίες της. Έτσι όταν η απόδοσή της άρχισε να πέφτει άρχισαν αμέσως 

τα πρώτα οικονομικά προβλήματα που στη συνέχεια οδήγησαν σχεδόν στη διάλυση της ομάδας.
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γήπεδο, αδιαφορώντας πλήρως για την οικονομική διάσταση των επιλογών τους. 

Αυτή η κατάσταση τελικά, έχει οδηγήσει σήμερα αρκετές ομάδες στα όρια της 

οικονομικής καταστροφής.

Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στο χώρο του ποδοσφαίρου επικρατούν όλες οι 

συνθήκες που χαρακτηρίζουν και συνθέτουν ένα σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Οπότε, όλες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει μία ομάδα καθορίζονται 

σε μεγάλο βαθμό από την καλύτερη κατανόηση τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της. Κατά συνέπεια, οι ομάδες άρχισαν να 

απομακρύνονται από τον παραδοσιακό κοινωνικό ρόλο που είχαν, και συχνά τις 

υποχρέωνε να λειτουργούν στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας ή ενός συλλόγου ο 

οποίος δεν ενδιαφέρεται για την κερδοφορία του, και να αποκτούν το χαρακτήρα 

εμπορικής επιχείρησης με κύριο σκοπό την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των μετόχων τους (Milanovic, 2003). Αυτή τη νέα κατάσταση τη 

διατύπωσαν πολύ εύστοχα και οι Szymanski et al (1997) λέγοντας ότι σήμερα οι 

ποδοσφαιρικές ομάδες δεν πρέπει να έχουν ως μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση της 

επιτυχίας τους αλλά ότι ως επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση 

των οικονομικών συμφερόντων των ιδιοκτητών.

Στα πλαίσια αυτή της αλλαγής, επαναδιατυπώθηκε και ο χαρακτηρισμός της 

ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε, σήμερα αρχίζει να επικρατεί η άποψη ότι οι 

ποδοσφαιρικές ομάδες αποτελούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχαγωγίας και το θεάματος (Simmons, 1996) και 

το προϊόν τους, οι εμφανίσεις, καταναλώνεται αμέσως από τους οπαδούς οι οποίοι 

προσέρχονται στο γήπεδο (Meesters et al, 2002) και από αυτούς που παρακολουθούν 

το παιχνίδι από την τηλεόραση και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Ascari et al, 

2003). Έτσι, η γραμμή παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών, αποτελείται από τους 

ποδοσφαιριστές οι οποίοι με τη φυσική τους παρουσία στο γήπεδο και τις ικανότητές 

τους δημιουργούν το προϊόν (Horn et al, 2000, Milanovic, 2003) και τους προπονητές 

οι οποίοι πλαισιώνουν τους παίκτες και με τις επιλογές τους κατευθύνουν τόσο τη 

βραχυπρόθεσμη, όσο και τη μακροπρόθεσμη πορεία της ομάδας (Koning, 2000, 

Ascari et al, 2003).

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το νέο χαρακτήρα της 

ποδοσφαιρικής ομάδας, εντοπίζονται σε θέματα στρατηγικής και λειτουργίας των 

ομάδων. Ζητήματα όπως η διαχείριση των συμφερόντων των μετόχων, η προσέλκυση

Σταύρος Χήρας Α.Μ.:Μ22/03



Διπλωματική Εργασία σελ -34-

επενδύσεων, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η πίεση του ανταγωνισμού και η 

προσπάθεια για διεθνή επέκταση απασχολούν πλέον συνεχώς τις διοικήσεις των 

σύγχρονων ποδοσφαιρικών εταιριών. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο τρόπος λειτουργίας 

ορισμένων ομάδων (π.χ. η Manchester United) έχει αλλάξει τόσο πολύ σε σχέση με 

το παρελθόν, ώστε να μπορεί χαρακτηριστεί παρόμοιος με τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (Benton et al, 2002). Και βέβαια, αυτή η 

παρατήρηση είναι πολύ σημαντική διότι γίνεται πλέον κατανοητό ότι η επιτυχία μιας 

ποδοσφαιρικής ομάδας απαιτεί την προσαρμογή της στο νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και την υιοθέτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων του μάνατζμεντ.

Από τα παραπάνω λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι πληροφορίες σχετικές με το 

οικονομικό περιεχόμενο των ομάδων γίνονται όλο και πιο αναγκαίες ώστε να είναι 

δυνατός ο καλύτερος προσδιορισμός της οικονομικής τους κατάστασης, να γίνεται 

ορθολογικότερη η διαχείριση των πόρων τους και να διαφυλάσσεται το οικονομικό 

τους μέλλον. Άλλωστε, σήμερα είναι γεγονός ότι γενικά, οι μικρότερες ομάδες 

επενδύουν σε νέους παίκτες, τους οποίους προπονούν και εκπαιδεύουν με ένα αρκετά 

υψηλό κόστος με στόχο την πώλησή τους σε μεγαλύτερες ομάδες, ώστε να 

διατηρούνται οικονομικά βιώσιμες, ενώ από την άλλη πλευρά οι μεγάλες ομάδες 

επενδύουν σε μακροχρόνια συμβόλαια ποδοσφαιριστών με στόχο τη διατήρηση της 

υψηλής ανταγωνιστικότητας και τελικά τις περισσότερες επιτυχίες (Amir et al, 2001).

Η ανάγκη λοιπόν, από τη μια να προστατεύονται οι επενδύσεις και από την άλλη να 

παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ήταν ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε 

στη θέσπιση σχετικών λογιστικών προτύπων.

5,2 Τα λογιστικά πρότυπα FRS 10 και IAS 38

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες τα τελευταία 

χρόνια άρχισαν να συνειδητοποιούν το νέο ρόλο τους ως σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Όπως είπαμε, το γεγονός αυτό, άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους με 

αποτέλεσμα την ανάδειξη της οικονομικής διάστασης των αποφάσεων που καλούνται 

σήμερα να πάρουν. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η ορθότερη διαχείριση του ανθρωπίνου 

δυναμικού αναδείχθηκε σε κυρίαρχο θέμα για τις διοικήσεις και αναζητήθηκαν νέοι 

τρόποι αντιμετώπισης, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδώσουν ακριβέστερα την
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πραγματική αξία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Οπότε, το επόμενο φυσιολογικό βήμα 

ήταν η υιοθέτηση των σύγχρονων λογιστικών απόψεων, όσον αφορά στους άυλους 

πόρους.

Έτσι, στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε δύο λογιστικά πρότυπα, το FRS 10 

και το IAS 38, τα οποία αναφέρονται στις προϋποθέσεις καταγραφής και 

παρακολούθησης των άυλων πότων των επιχειρήσεων στις λογιστικές καταστάσεις. 

Καταρχήν, το FRS 10 (Financial Reporting Standard 10) είναι το λογιστικό πρότυπο 

για τα άυλα στοιχεία που ισχύει από το Δεκέμβριο του 1998 στην Αγγλία και 

εφαρμόζεται από τις αγγλικές ομάδες που, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, φαίνεται να έχουν επηρεάσει αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες στον τρόπο 

καταγραφής των ποδοσφαιριστών τους. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει 

την τρέχουσα πραγματικότητα ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση των 

ποδοσφαιριστών. Από την άλλη, το IAS 38 (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38) είναι το 

πρότυπο το οποίο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης προσπάθειας34 να 

επιτευχθεί μία ομοιομορφία στις χρησιμοποιούμενες εθνικές λογιστικές πρακτικές και 

που τα τελευταία χρόνια η επιρροή του έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ σύντομα35 (το 

2005) αναμένεται η υιοθέτησή του από όλες τις χώρες που συνεργάζονται γι’ αυτό 

και άρα αντιπροσωπεύει το μέλλον στην αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Κατά 

την παρουσίαση λοιπόν, αυτών των λογιστικών προτύπων θα ασχοληθούμε με τους 

τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα διακριτά, άυλα, πάγια στοιχεία, στα 

οποία ανήκει το ανθρώπινο δυναμικό και κατά συνέπεια οι ποδοσφαιριστές.

Ξεκινώντας, το FRS1036 αναφέρει ότι τα άυλα στοιχεία και η φήμη και πελατεία 

μιας επιχείρησης μπορούν να χαρακτηριστούν ως πάγια μόνο εάν η επιχείρηση, στην 

οποία ανήκουν, μπορεί να προσδιορίσει κατά τρόπο αντικειμενικό το κόστος τους και 

μπορεί να ελέγξει τα πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκόψουν από 

αυτά. Έτσι, αρχικά, τα άυλα στοιχεία και η φήμη που έχουν αγοραστεί από μια

34 Η προσπάθεια αυτή έχει αναληφθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (IASC- 

Intemational Accounting Standards Committee). Στη διεθνή αυτή επιτροπή συμμετέχουν 133 ιδιωτικοί 

οργανισμοί από103 χώρες (Joachim et al, 2000).

35 Joachim et al, (2000).

36 Ο στόχος αυτού του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι η αξία της φήμης και των άυλων στοιχείων 

που αποκτώνται από μια επιχείρηση με αγορά, θα καταγράφεται στο λογαριασμό εσόδων εξόδων 

σταδιακά στη χρονική διάρκεια κατά την οποία η αξία τους αποσβένεται. (Financial Reporting 

Standard 10-“Goodwill and Intangible Assets”, 1998).
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επιχείρηση πρέπει να κεφαλαιοποιούνται με αξία ίση με το κόστος κτήσης τους, ενώ 

τα εσωτερικά αναπτυσσόμενα άυλα στοιχεία πρέπει να κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν 

είναι διακριτά37 (μπορούν να αναγνωριστούν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα στοιχεία38) 

και έχουν μία άμεσα εξακριβώσιμη τιμή αγοράς (αντικειμενική τιμή αγοράς) η οποία 

προκύπτει από μία «ενεργή» αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συχνές 

συναλλαγές με τρόπο ανάλογο με αυτόν που συμβαίνει στις αγορές των υλικών 

παγίων στοιχείων.

Επίσης, όταν η αξία της φήμης και των άυλων στοιχείων μιας επιχείρησης δεν είναι 

δυνατό να μετράται/αποτιμάται συνεχώς ή όταν αυτά τα πάγια έχουν περιορισμένη 

διάρκεια ζωής τότε η αξία τους πρέπει να αποσβένεται συστηματικά σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται ως η ωφέλιμη 

οικονομική διάρκεια ζωής του παγίου στοιχείου και ορίζεται ως το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο μία επιχείρηση αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την 

επένδυση που έκανε σε ένα άυλο στοιχείο39. Η διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής 

ζωής της αγορασθείσας φήμης ή ενός διακριτού άυλου στοιχείου δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 20 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης του στοιχείου40. Επιπλέον, τα 

άυλα στοιχεία με ορισμένη διάρκεια ζωής πρέπει να αποσβένονται στην κατάλληλη 

περίοδο ενώ τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής δεν πρέπει να 

αποσβένονται. Η μέθοδος με την οποία θα αποσβένονται τα άυλα στοιχεία μπορεί να 

επιλεγεί ελεύθερα από την επιχείρηση, εφόσον όμως μπορεί να τη δικαιολογήσει 

επαρκώς, διαφορετικά προτείνεται η χρήση της σταθερής μεθόδου.

Ακόμα, πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στα άυλα στοιχεία, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι καταγεγ ραμμένα στον ισολογισμό με

37 Ενώ η φήμη που αναπτύσσεται εσωτερικά της επιχείρησης δεν πρέπει ποτέ να κεφαλαιοποιείται.

38 Δηλαδή στην ουσία να μπορεί να αναγνωρίζεται το κόστος που προέκυψε από την ανάπτυξή τους 

καθώς και τα μελλοντικά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση.

39 Για τη φήμη μιας επιχείρησης που έχει αποκτηθεί από μια άλλη επιχείρηση ορίζεται ως το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο η αγοράστρια επιχείρηση αναμένει ότι η αξία της φήμης της επιχείρησης που 

αγόρασε θα είναι υψηλότερη από την συνολική αξία των υλικών και άυλων στοιχείων της.

40 Αυτός ο περιορισμός στη διάρκεια του χρόνου απόσβεσης, μπορεί να καταργηθεί μόνο όταν η 

επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει με αξιόπιστο τρόπο, ότι η διάρκεια ζωής ενός στοιχείου της 

είναι μεγαλύτερη από τα 20 χρόνια και ότι αυτή μπορεί να αποτιμά συνεχώς την αξία του.
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αξία που να ξεπερνά τα μελλοντικά οφέλη41 που αναμένεται να προσφέρουν στην 

επιχείρηση. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η αξία ενός στοιχείου έχει μειωθεί 

τότε η πλεονάζουσα αξία που αναγράφεται στον ισολογισμό, πρέπει να καταγραφεί 

στο λογαριασμό εσόδων-εξόδων. Επιπλέον, ένα χρόνο μετά την απόκτηση ενός 

άυλου στοιχείου πρέπει να γίνεται μία πλήρης και λεπτομερής αποτίμησή του42 ενώ η 

διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως για όλα τα στοιχεία τα οποία 

φαίνεται να έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Παρόμοια είναι και η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων στοιχείων από το Διεθνές 

λογιστικό πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 3 843. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, ένα άυλο πάγιο, 

πρέπει να καταγράφεται με την αξία του κόστους απόκτησής του, εάν και μόνο εάν 

(α) είναι αναγνωρίσιμο (διακριτό), (β) είναι πιθανό ότι θα αποφέρει στην επιχείρηση 

συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη και (γ) το κόστος του μπορεί να προσδιοριστεί με 

αντικειμενικότητα. Αν το άυλο στοιχείο δεν ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια, τότε 

το κόστος του πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο, όταν πραγματοποιείται. Εδώ 

χρησιμοποιείται το κόστος απόκτησης του στοιχείου, διότι θεωρείται ότι αυτό μπορεί 

να μετρηθεί αξιόπιστα.

Από την άλλη μεριά τα εσωτερικά αναπτυσσόμενα άυλα στοιχεία επιτρέπεται να 

κεφαλαιοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αρχικά, πρέπει να 

ικανοποιούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως πάγια44 και στη συνέχεια θα 

πρέπει να υπάρχει μία «ενεργή» αγορά για αυτά με βάση την οποία μπορεί να γίνει η 

εκτίμηση της αξίας τους (δίκαιης αξίας-fair value). Η «ενεργή» αγορά ορίζεται ως 

αυτή στην οποία ένα στοιχείο διακινείται μαζί με άλλα ομοειδή στοιχεία, όπου 

υπάρχουν αγοραστές και πωλητές πρόθυμοι να κάνουν τη συναλλαγή και 

οποιαδήποτε στιγμή οι τιμές (οι πληροφορίες) είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε 

ενδιαφέρεται για αυτές. Είναι προφανές ότι οι τιμές που διαμορφώνονται σε μία

41 Εδώ, τα αναμενόμενα οφέλη ορίζονται ως το υψηλότερο από τα δύο επόμενα ποσά, την υψηλότερη 

καθαρή αξία στην οποία μπορεί να πωληθεί ένα άυλο στοιχείο ή την καθαρή παρούσα αξία των 

μελλοντικών οικονομικών οφελών που αναμένει η επιχείρηση από τη χρήση του στοιχείου συν την 

όποια αξία με την οποία είναι πιθανό να απομακρυνθεί (να πωληθεί).

42 Η οποία θα περιλαμβάνει και λεπτομερή ανάλυση των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματορροών 

που θα προκύψουν από το άυλο στοιχείο.

43 Βλέπε Stolow, etal, (1999)

44 Στο κεφάλαιο 2 αναφέρονται αναλυτικά.
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«ενεργή» αγορά είναι και οι πλέον αξιόπιστες για τη διαμόρφωση μιας δίκαιης 

αξίας45.

Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους. Αυτό εφαρμόζεται τόσο για τα στοιχεία που καταγράφονται με την τιμή 

του ιστορικού κόστους κτήσης τους όσο και για αυτά που καταγράφονται με την αξία 

που προέκυψε από εκτίμηση. Το ΔΛΠ 38 αναφέρει, ότι η μέθοδος της απόσβεσης 

πρέπει να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

από ένα πάγιο στοιχείο καταναλώνονται από την επιχείρηση. Αν αυτός ο τρόπος δεν 

είναι ξεκάθαρος ή αξιόπιστος, τότε το πρότυπο προτείνει τη χρήση της σταθερής 

μεθόδου. Για το χρονικό διάστημα απόσβεσης, αναφέρει ότι για τα άυλα πάγια των 

οποίων ο έλεγχος στα οικονομικά μελλοντικά τους οφέλη καθορίζεται από νομικά 

έγγραφα (π.χ. συμβόλαια) και τα οποία ορίζουν μία περιορισμένη διάρκεια ζωής, η 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής46 δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτό το χρονικό διάστημα.

Για την επαναξιολόγηση της αξία των άυλων παγίων αναφέρεται ότι μόνο τα 

διακριτά άυλα στοιχεία47 μπορούν να επαναξιολογηθούν και να πάρουν τη δίκαιη 

αξία τους (fair value) και μόνο όταν υπάρχει για αυτά μία «ενεργή αγορά». Όταν μία 

επιχείρηση επαναξιολογήσει ένα άυλο πάγιο στοιχείο της, πρέπει να κάνει τακτικές 

επαναξιολογήσεις αυτού, ώστε το ποσό καταγραφής του παγίου να μην διαφέρει από 

την δίκαιη αξία του κάθε στιγμή στον ισολογισμό. Στην ουσία, έλεγχοι της αξίας ενός 

στοιχείου πρέπει να γίνονται κάθε φορά που καταρτίζεται ο ισολογισμός

45 Πάντως, τα ΔΛΠ 38 επιτρέπουν και τη χρήση άλλων μεθόδων για την εκτίμηση άυλων παγίων όταν 

δεν υπάρχει για αυτά μία ενεργή αγορά. Για παράδειγμα τη χρήση δεικτών (όπως έσοδα, τιμές 

μετοχών, λειτουργικά κέρδη κλπ.) που δείχνουν τη μελλοντική κερδοφορία ενός παγίου όπως 

αναφέρονται κατά την εφαρμογή τους στις συναλλαγές της αγοράς ή τη χρήση της μεθόδου 

προεξόφλησης των μελλοντικών καθαρών χρηματικών εισροών που προκύπτουν από το πάγιο (βλέπε 

Clark etal, 1999).

^Το πρότυπο 38 δίνει και μια λίστα από παράγοντες οι οποίοι μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά 

τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής ενός άυλου στοιχείου, η οποία περιλαμβάνει το αναμενόμενο 

χρονικό διάστημα χρήσης του στοιχείου, δημόσιες πληροφορίες σχετικές με την εκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής παρόμοιων στοιχείων, τεχνικές, τεχνολογικές ή άλλου είδους αιτίες απαξίωσης του 

στοιχείου, τα έξοδα που απαιτούνται για να διατηρηθεί το στοιχείο σε επίπεδα τέτοια που να 

προσφέρει τα μελλοντικά του οφέλη, την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρήσει τέτοια επίπεδα, την 

περίοδο νόμιμης χρήσης ενός στοιχείου κλπ.

47 Το πρότυπο 38 απαγορεύει την απόσβεση της φήμης και πελατείας ή υπεραξίας (goodwill όπως είναι 

ο διεθνής όρος).
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ανεξαρτήτως αν έχουν εντοπιστεί ή όχι λόγοι που συντελούν στην απαξίωση της 

αξίας ενός στοιχείου (Clark et al, 1999). Έτσι, κάθε αύξηση της αξία του στοιχείου 

που προκύπτει από τη διαδικασία πιστώνεται ως πλεόνασμα από επαναξιολόγηση, 

εκτός και αν αντιστρέφει μια παλαιότερη μείωση της αξίας του στοιχείου που είχε 

καταγραφεί ως έξοδο, ενώ κάθε μείωση της αξίας ενός στοιχείου καταγράφεται 

απευθείας στο λογαριασμό εσόδων-εξόδων.

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, από την παρουσίαση των δύο λογιστικών 

προτύπων, ο τρόπος με τον οποίο αυτά αντιμετωπίζουν τα άυλα στοιχεία, όπως είναι 

οι ποδοσφαιριστές, είναι παρόμοιος48. Στη συνέχεια λοιπόν, στην επόμενη ενότητα, 

θα παρουσιάσουμε τη σύγχρονη καταγραφή των ποδοσφαιριστών στους 

ισολογισμούς ορισμένων ομάδων οι οποίες είτε είναι υποχρεωμένες να 

συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά (π.χ. οι αγγλικές με το FRS 10) είτε είναι πιθανό 

να επηρεάστηκαν ή να επηρεαστούν στο μέλλον (π.χ. όταν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα γίνουν αποδεκτά από τα εθνικά νομικά τους συστήματα49).

5.3 Η σύγγρονη λογιστική αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποια παραδείγματα ισολογισμών τα 

οποία θα μας δώσουν μία χαρακτηριστική εικόνα της λογιστικής αντιμετώπισης των 

ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη σήμερα. Τα παραδείγματα, περιορίζονται σε δύο 

ομάδες της Αγγλίας (Manchester United και Aston Vila) και δύο ομάδες της Ιταλίας 

(Juventus και Lazio). Το γεγονός αυτό, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα 

ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα οποία ακολουθούνται παρόμοιες -αν όχι ίδιες- 

πρακτικές, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία που θα μας 

επέτρεπαν να παρουσιάσουμε εκτενώς και άλλες περιπτώσεις.50

Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στη λογιστική πρακτική της Manchester United η 

οποία σήμερα είναι η πλουσιότερη ομάδα του κόσμου51. Η ανακοίνωση που συνόδευε

48 Βλέπε AASB, Agenda paper 9.4, (2001).

49 Για την Ευρώπη αυτό προβλέπεται να γίνει το 2005.

50 Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία και στο ισπανικό και στο γερμανικό πρωτάθλημα υπάρχουν 

ομάδες που κεφαλαιοποιούν την αξία των παικτών τους αλλά οι ομάδες αυτές δεν δημοσιοποιούν τους 

ισολογισμούς ώστε να έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία

51 Το Φεβρουάριο του 2004 η Manchester United ήταν η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο με συνολική 

αξία στη αγορά £692 εκατομμύρια (1.3 δισεκατομμύρια δολάρια).
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την οικονομική της αναφορά το 2002 ήταν «το κόστος από την απόκτηση παικτών 

κεφαλαιοποιείται και αποσβέννυται πλήρως σε τόσα χρόνια όσα καλύπτει το 

συμβόλαιο του κάθε παίκτη. Όταν ένα συμβόλαιο ανανεώνεται, η μη αποσβεσθείσα 

αξία την ημερομηνία ανανέωσης, μοιράζεται στη νέα χρονική διάρκεια του 

συμβολαίου.» (MANCHESTER UNITED Utd, Annual Report, 2002). Στην εικόνα 5 

παρουσιάζεται ένα τμήμα του ισολογισμού της που αναφέρεται στα άυλα στοιχεία 

της.

11 Intangible fixed assets
Croup i'000
Cost of players' registrations
At 1 August 2002 108,427
Additions 10,577
Disposals (2.257)
Transfer to Intangible asset held for resale (27,448)
At 31 July 2003 89,299
Amortisation of players' registrations
At 1 August 2002 26,218
Charge for the year 21,018
Provision for loss on disposal 4,528
Disposals (2,257)
Transfer to intangible asset held for resale (15,507)
At 31 July 2003 34,000
Net book value of players' registrations
At 31 July 2003 55,299
At 31 July 2002 82,209

Πηγή: Οικονομική αναφορά της Manchester United, 2002, (Annual Report, 2002)
Εικόνα 5

Σε αυτή την οικονομική κατάσταση, βλέπουμε την αξία των δικαιωμάτων των 

μεταγραφών των παικτών που έχει στην κατοχή της η Manchester στην αρχή του 

οικονομικού έτους (1η Αυγούστου 2002). Παρατηρούμε ότι η απόκτηση νέων 

παικτών αυξάνει τα πάγια κατά 10,577 εκατομμύρια λίρες ενώ, η πώληση των 

παικτών τα μειώνει κατά 2,257 εκατομμύρια λίρες. Επιπλέον βλέπουμε τις 

αποσβέσεις για το οικονομικό έτος ως τις 31 Ιουλίου και τέλος την καθαρή αξία των 

ποδοσφαιριστών που είναι 55,299 εκατομμύρια.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον ισολογισμό και την πλήρη κατάσταση της Aston 

Vila όπως δημοσιεύτηκε το 2002. Το επιπλέον στοιχείο που δίνεται στην πλήρη 

κατάσταση (εικόνα 7), είναι ότι παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες οικονομικές 

καταστάσεις των τεσσάρων προηγούμενων ετών (από το 1998). Έτσι, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε την αλλαγή που επήλθε με την εφαρμογή του νέου κανονισμού FRS
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10, στα πάγια της ομάδας. Αρχικά στην εικόνα 6, βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση των 

ποδοσφαιριστών είναι αυτή της κεφαλαιοποίησης της αξίας μεταγραφής τους και της 

απόσβεσής τους με τη σταθερή μέθοδο.

2002 2001 
£m £m

Turnover 46.7 39.4
Wages & Salaries (30.9) (24.9)
Other costs less interest (Π.3) (9.9)

Profit before amortisation 4.5 4.6
Amortisation of players (14.0) (Π.0)

Loss before player sales (9.5) (6.4)
Profit on player sales 9.1 6.5

(Loss)/Profit before tax (0.4) 0.1

Πηγή: Οικονοωκή αναιοοοά cnc Aston Vila. 2002. (Annual ReDort. 2002)

Εικόνα 6

2002

£'000

2001
as

restated
£'000

2000
as

restated
£'000

1999
as

restated
£000

1998
as

restated
£000

Profit and Loss Account 
Turnover 46,724 39,418 35,848 34,876 31,769

Wages and salaries (30,872) (24,880) (21,551) (17,339) (13,137

Operating profit before 
amortisation of players 4,419 4,317 5.411 9,657 9,825

Profit/(loss) on ordinary activities 
before taxation (350) 138 (4,850) 20.156 3,734

Taxation
Dividends

(136)
(882)

(142)
(1,008)

926
(1,008)

(6,293)
(1.008)

(1,343
(1,008

Retained profit/(loss) for the year (1-368) (1,012) (4,932) 12,855 1,383

Balance Sheet 
Tangible fixed assets 
Intangible fixed assets 
Net current assets/(liabilities)

41,599
37,990
(6,723)

40,758
28,674

5,818

25,277
26,496
9,292

25,979
31,329

(28)

24,831
9,410

10.874

72,866 75,250 61,065 57,280 45,115

Deferred liabilities 
Deferred income

(1.862)
(8,899)

(1,376)
(10,401)

(11,613) 
(6,070)

(2,498)
(6,468)

(2,937
(6,719

Equity' shareholders' funds 62,105 63,473 43,382 48,314 35,459

Πηγή: Οικονομική αναφορά της Aston Vila, 2002, (Annual Report, 2002)

Εικόνα 7
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Επίσης όπως μπορούμε να δούμε στην παραπάνω κατάσταση, το έτος 1998 τα άυλα 

πάγια της ομάδας ήταν 9,410 εκατομμύρια λίρες ενώ τα υλικά πάγια στοιχεία ήταν 

24,831 εκατομμύρια λίρες. Ως το 1998, η ομάδα χρησιμοποιούσε τη λογική της 

καταγραφής των ποσών των μεταγραφών στα έξοδα της ομάδας, στερώντας έτσι από 

τον ισολογισμό σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία της 

ομάδας. Μετά την εφαρμογή όμως, του νέου συστήματος η κατάσταση άλλαξε και 

πλησίασε περισσότερο την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα το 2002 τα άυλα πάγια 

στοιχεία της ομάδας να φτάνουν τα 37,990 εκατομμύρια λίρες σχεδόν όσα και τα 

υλικά της πάγια.

Εξίσου ενδιαφέρουσες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από την οικονομική 

κατάσταση της ιταλικής ομάδας Juventus. Παρακάτω (εικόνα 8) βλέπουμε τμήμα του 

ισολογισμού της για το οικονομικό έτος 2000-2001.

PROFESSIONALS YOUTH PLAYERS TOTAL

Cost of playeis registrations for previous years (*) 173,551.490 615,701 174,167,191
Amortisation for previous 
years (*) (74,849,136) (249,676) (75,098,812)
As at 1.7.2000 98,702,354 366,025 99,068,379
Reclassification from youth players 68,565 (68,565) -
Purchases 69,950,597 422,655 70,373,252
Disposals (23,427,118) (172,416) (23,599,534)
Amortisation (36,871,316) (156,364) (37,027,680)
Reclassification of amortisation 
from youth players (47,200) 47,200 -

Use of amortisation over previous 
years 7,680,871 59,976 7,740,847
Net balance as at 30.6.2001 116,056,753 498,511 116,555,264
Original cost as at 30.6.2001 220,143,534 797,375 220,940,909
Amortisation as at 30.06.2001 (104,086,781) (298,864) (104,385,645)
Net balance 116,056,753 498,511 116,555,264

Πηγή: Οικονομική κατάσταση της JUVENTUS F.C. Spa, 2001 (Financial Statement, 2001)

Εικόνα 8

Εδώ, παρατηρούμε ότι αναγράφεται ξεχωριστά η αξία των ποδοσφαιριστών που 

έχουν ηλικία μικρότερη των 23 ετών (κατηγορία young players). Επίσης, 

παρατηρούμε ότι και η απόσβεση της αξίας τους καταγράφεται ξεχωριστά κάτω από 

τη συγκεκριμένη κατηγορία και το χρονικό διάστημα της απόσβεσης έχει οριστεί στα 

πέντε χρόνια. Η ομάδα δηλαδή, με βάση τον κανονισμό της FIFA που προβλέπει
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αποζημίωση για τις ομάδες οι οποίες χάνουν τους νέους τους παίκτες (κάτω των 23 

ετών), καταγράφει και παρακολουθεί ξεχωριστά τα νέα ταλέντα της, δηλώνοντας 

ταυτόχρονα στον ισολογισμό της, την αξία των επενδύσεων που κάνει για την 

ανάπτυξη των νέων ταλέντων είτε τους έχει αναπτύξει στα φυτώρια της ομάδας, είτε 

τους έχει αγοράσει. Τα ποσά αυτά, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό της FIFA, 

αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που γίνονται για την προπόνηση των παικτών αυτών. 

Τελικά, όταν οι ποδοσφαιριστές ξεπεράσουν την ηλικία των 23 ετών, τότε 

αναγράφονται στην άλλη κατηγορία ποδοσφαιριστών (professionals).

Στο τελευταίο παράδειγμα, παρουσιάζουμε τον ισολογισμό μίας ακόμα ιταλικής 

ομάδας, της Lazio.

Calciatore contralto Perizia ti 1/7-30/06/03 30/06/03
Marcheuiani Luca 1 Gui 2003 0 C 0
Concetti Emanuelc 1 Giu 2003 0 0 0
Stankovic Dcjan 2 Giu 2004 5.400.000 2.700.000 2.700.000
Couto Fernando 2 Giu 2004 0 0 0
Mihajlovie Sinisa 2 Giu 2004 0 0 0
Simeone Dictio Pablo 2 Giu 2004 0 0 0
Favalli Giuseppe 2 Giu 2001 564.018 282.009 282.009
Gottardi Guerino 7 Giu 2004 26.159 13.079 13.080
Pcruzzi Angelo 7 Giu 2004 0 0 0
Colonncsc Francesco 2 Giu 2004 100.000 50.000 50.000
Coppini Mauro 7 Giu 2004 0 0 0
C’hiesa Enrico 2 Giu 2004 0 0 0
Matzuzzi Emanuelc 3 Giu 2005 100.000 33.333 66.667
Castroman Lucas 3 Giu 2005 0 0 0
Siam Jacob 3 Giu 2005 4.100.000 1.366.667 2.733.333
Ncaro Paolo 3 Giu 2005 562.547 187.516 375.031
Pancaro Giuseppe 3 Giu 2005 300.000 100.000 200.000
Inzauhi Simone 3 Giu 2005 1.100.000 366.667 733.333
Fiore Stcfano 3 Giu 2005 3.700.000 1.233.333 2.466.667
Giannichcdda
Giuliano 3 Giu 2005 1.800.000 600.000 1.200.000
Baeuio Dino 3 Giu 2005 300.000 100.000 200.000
Cesar Aparccido 
Rodrismcz 4 Giu 2006 1.800.000 450.000 1.350.000
Liverani Fabio 4 Giu 2006 900.000 225.000 675.000
Lopez Claudio 4 Giu 2006 5.500.000 1.375.00C 4.125 000
Baronio Roberto 5 Giu 2007 900.000 180.000 720.000
Oddo Massimo 5 Giu 2007 2.800.000 560.000 2.240.000
Manfredini Christian 5 Giu 2007 2.300.000 460.000 1.840.000
Corradi Bernardo 6 Giu 2008 5.500.000 916.667 4.583.333
Mendieta Gaizka 6 Giu 2008 0 0 0

Totale diritli 
calciatori oggetto di 

perizia 37.752.724 11.199.271 26.553.453

Πηγή: Οικονομική κατάσταση της S.S. LAZIO Spa, 2003 (Progetto di Bilancio al 30 Giungo, 2003)

Εικόνα 9
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Ο ισολογισμός αυτός παρουσιάζει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί σε αυτόν 

παρουσιάζεται η αξία του κάθε παίκτη ξεχωριστά και έτσι μπορούμε να κάνουμε 

μερικές παρατηρήσεις που αποκαλύπτουν τη σύγχρονη λογική της λογιστικής του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Πρώτα από όλα, το γεγονός και μόνο ότι οι παίκτες 

καταγράφονται ξεχωριστά υποδηλώνει ότι τόσο η διοίκηση όσο και οι εξωτερικές
C Λ

ομάδες ενδιαφέροντος μπορούν να έχουν μία καλύτερη πληροφόρηση για την 

πορεία του κάθε παίκτη.

Στη συνέχεια, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την αξία τριών παικτών, του 

Siam και Lopez σε σχέση με τον Corradi. Οι δύο πρώτοι ήταν από τα σημαντικότερα 

στελέχη της ομάδας, για εκείνη την περίοδο. Παρόλα αυτά, η αξία τους είναι 

μικρότερη στον ισολογισμό της ομάδας από την αντίστοιχη του Corradi. Αυτή η 

διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι για την Lazio, ο Corradi αντιπροσωπεύει ένα 

πάγιο στοιχείο το οποίο μελλοντικά είναι πιθανό να αποδώσει στην ομάδα 

μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές καθώς θα 

ανήκει στην ομάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μηδενική αξία του ποδοσφαιριστή 

Mihajlovic Sinisa. Αυτός, αν και ανήκε εκείνη την περίοδο στην ομάδα εξαιτίας του 

γεγονότος ότι το συμβόλαιό του έληγε, οπότε πιθανό, να αποχωρούσε από την ομάδα, 

η αξία του ορίστηκε στο μηδέν καθώς είχε αποσβεστεί πλήρως. Με άλλα λόγια, η 

ομάδα δεν ανέμενε πιθανά μελλοντικά οφέλη από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Τέλος, μηδενική παρουσιάζεται και η αξία του Medieta παρά το γεγονός ότι θα 

παρέμενε στην ομάδα ως το 2008. Ο λόγος είναι ότι ο παίκτης αυτός είναι δανεικός 

από μια άλλη ομάδα, την Valencia η οποία και έχει στην ιδιοκτησία της τα 

δικαιώματα μεταγραφής του. Έτσι, εφόσον απουσιάζει το στοιχείο της κυριότητας, ο 

παίκτης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

ως πάγιο στοιχείο οπότε και δεν έχει λογιστική αξία για την ομάδα.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει νέους τρόπους 

αντιμετώπισης του ανθρωπίνου δυναμικού τους, έτσι όπως αυτοί έχουν εξελιχθεί στα 

πλαίσια του νέου ρόλου που καλούνται να παίξουν ως επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Όμως, όπως θα 52

52 Stakeholders όπως είναι και ο αγγλικός όρος. Αυτοί μπορεί να είναι οι οπαδοί, ξένοι επενδυτές, το 

χρηματιστήριο, ο νομοθέτης, η τοπική κοινωνία και οι αρχές κλπ.
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σχολιάσουμε στη συνέχεια και αυτά τα συστήματα παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες 

στην ορθή αντιμετώπιση του ανθρωπίνου δυναμικού. Έτσι, στο αμέσως επόμενο 

κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την κριτική και τα προβλήματα που υπάρχουν σ’αυτά τα 

λογιστικά συστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ FRS 10 ΚΑΙ IAS 38.

6,1 Κριτική στα λογιστικά συστήματα FRS 10 και IAS 38

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάσαμε τους τρόπους με τους οποίους 

αντιμετωπίζονται τα άυλα στοιχεία με βάση τα δύο λογιστικά πρότυπα (FRS 10 και 

IAS 38) και πως οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές ομάδες αντιμετωπίζουν στους 

ισολογισμούς τους τα πολυτιμότερα στοιχεία τους (τους παίκτες). Στη συνέχεια 

λοιπόν, θα σχολιάσουμε τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι ομάδες. Πριν όμως από 

αυτό, σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε γενικότερα με την κριτική που γίνεται 

στα δύο παραπάνω λογιστικά συστήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τα άυλα στοιχεία.

Ξεκινώντας, πρέπει να πούμε ότι οι λογιστικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στον ισολογισμό πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνάφεια (relevance) και από 

αξιοπιστία (reliability) (Aronsson et al, 2004). Μία πληροφορία είναι συναφής στο 

χρήστη, όταν είναι σχετική/χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων, όπως μελλοντικές 

επενδύσεις, δανεισμός κλπ. Επίσης, μία πληροφορία χαρακτηρίζεται αξιόπιστη, όταν 

είναι έγκυρη και επαληθεύσιμη. Εγκυρότητα σημαίνει ότι οι λογιστικές πληροφορίες 

δείχνουν πραγματικά αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να δείξουν και η 

επαληθευσιμότητα αναφέρεται στο ότι η πληροφορία μπορεί να επιβεβαιωθεί και από 

τους ενδιαφερομένους οι οποίοι δε συμμετείχαν στην κατάρτιση του ισολογισμού.

Σχετικά με τα πρότυπα IAS 38 και FRS 10 μπορούμε να πούμε ότι στοχεύουν στην 

παρουσίαση συναφών, αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστων πληροφοριών. Αυτό 

προκύπτει από τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένα άυλο στοιχείο μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως άυλο ενεργητικό (αντικειμενική και άρα αξιόπιστη μέτρηση του 

κόστους/επένδυσης σε άυλους πόρους, προσδοκία μελλοντικών οφελών, 

διακριτότητα άυλου πόρου, περιοδικός έλεγχος της αξίας αυτών).

Ειδικότερα, ως προς το διακριτό ενός άυλου στοιχείου, τα αναφερθέντα πρότυπα 

ορίζουν ότι κατά την απόκτηση (αγορά) άυλων στοιχείων, όταν τα στοιχεία αυτά 

είναι μέρος ενός συνόλου στοιχείων ή μιας λειτουργίας που αποκτά η επιχείρηση 

πρέπει να γίνεται έλεγχος κατά πόσο τα στοιχεία αυτά είναι διακριτά. Αν κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει αυτά καταγράφονται ως τμήμα της φήμης. Αν όμως μπορούν να
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αναγνωριστούν ξεχωριστά τότε επιτρέπεται ο έλεγχός τους για το αν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως πάγια και αν ικανοποιούν τα ανάλογα κριτήρια καταγράφονται 

ξεχωριστά από τη φήμη53. Υποστηρίζεται λοιπόν, ότι ο διαχωρισμός μεταξύ φήμης 

και άυλων πάγιων στοιχείων (όπου μπορεί να γίνει), είναι πολύ σημαντικός και δίνει 

μεγάλη συνάφεια στις πληροφορίες που παρέχονται στους ενδιαφερομένους (AASB, 

2001).

Τα παραπάνω, ισχύουν για ένα άυλο πάγιο στοιχείο που χαρακτηρίζεται ως 

διακριτό54. Η διακριτότητα (separability) όμως, δεν είναι η μόνη προϋπόθεση ώστε 

ένα άυλο στοιχείο να αναγνωρίζεται ως πάγιο, καθώς δίνεται επιπλέον, η 

δυνατότητα55 ώστε ένα άυλο να μπορεί να αναγνωριστεί ως τμήμα ενός συνόλου 

παγίων ή ως μέρος της φήμης (AASB, 2001). Έτσι, τα παραπάνω πρότυπα ορίζουν 

ότι και για τα εσωτερικά αναπτυσσόμενα άυλα στοιχεία, εφόσον δημιουργούν 

οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση, έστω και αν το κάνουν μόνο σε συνδυασμό με 

άλλα στοιχεία, μπορούν να αναγνωρίζονται ως πάγια μέρος ενός συνόλου παγίων, 

αρκεί η επιχείρηση να μπορεί να αναγνωρίσει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρήση τους. Έτσι, μπορεί από τη μια η αξία τους να 

συμπεριλαμβάνεται στην αξία π.χ. της φήμης, όμως από την άλλη το γεγονός ότι έχει 

αναγνωριστεί η ύπαρξή τους και αυτό έχει καταγραφεί στην οικονομική 

αναφορά/κατάσταση, βελτιώνει τη συνάφεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

Όμως, ενώ τα λογιστικά πρότυπα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν 

τα άυλα πάγια στοιχεία τους ως τέτοια στον ισολογισμό τους κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις, όπως υποστηρίζει ο Zambon, (2002) οι αρκετά αυστηρές 

προϋποθέσεις που διατυπώνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει με 

μεγαλύτερη βεβαιότητα μελλοντική οικονομική ωφέλεια από αυτά και τελικά να 

κεφαλαιοποιηθούν ως πάγια, περιορίζει, ως ένα σημείο, την εφαρμογή τους 

αφήνοντας αρκετά από αυτά έξω από την οικονομική κατάσταση (ισολογισμό).

53 Διαφορετικά και πάλι ενσωματώνονται ως στοιχεία της φήμης. Πάντως, διαφαίνεται η διάθεση των 

προτύπων να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τα άυλα στοιχεία των 

επιχειρήσεων.

54 Ένα στοιχείο χαρακτηρίζεται ως διακριτό όταν η επιχείρηση μπορεί να το νοικιάσει, πουλήσει, 

ανταλλάξει ή να διανείμει τα μελλοντικά του οφέλη χωρίς να επηρεάσει τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που θα προκόψουν από τη χρήση των άλλων παγίων που χρησιμοποιούνται στις ίδιες 

οικονομικές δραστηριότητες.

55 Από τα λογιστικά πρότυπα FRS 10 και IAS 38 (βλέπε AASB, 2001).
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Δηλαδή, ενώ από τη μία επιδιώκεται να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που δίνουν 

αξία σε μια επιχείρηση, ταυτόχρονα και προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αντικειμενικότητα, οι αυστηρές απαιτήσεις περιορίζουν την εφαρμογή σε ορισμένα 

στοιχεία.

Συνεχίζοντας την κριτική, η αναγνώριση και καταγραφή των εσωτερικά 

αναπτυσσόμενων άυλων στοιχείων, είναι ένα σημείο στο οποίο επίσης, ασκείται 

μεγάλη κριτική. Πράγματι, διατυπώνονται αμφιβολίες για το κατά πόσο πρέπει να 

αναγνωρίζονται τα άυλα στοιχεία που αναπτύσσονται εσωτερικά της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα οι δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Πολλοί θεωρούν ότι το 

γεγονός αυτό, θα επιτρέψει στη διοίκηση να χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο τη 

δυνατότητα που της δίδεται και μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο όπου θα 

κεφαλαιοποιούνται όλες οι δαπάνες, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η λογιστική αξία 

της επιχείρησης και να μειωθούν δραστικά τα έξοδα (Zambon, 2002), ενώ ακόμα 

υπάρχει και ο κίνδυνος της άσκησης επινοητικής λογιστικής (creative accounting) εκ 

μέρους των επιχειρήσεων. Δηλαδή, να διαχειρίζονται τα έσοδά τους με 

παραπλανητικό τρόπο, ανάλογα προς το συμφέρον τους, παρουσιάζοντάς τα 

αυξημένα ή μειωμένα μέσω των αποσβέσεων ή των επαναξιολογήσεων των 

στοιχείων, πλήττοντας έτσι την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών.

Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της εξοδοποίησης μάλλον παρά της κεφαλαιοποίησης 

των δαπανών για άυλα στοιχεία, βασίζεται στην αρχή του συντηρητισμού 

(conservatism principle). Έτσι, υποστηρίζεται ότι με την εξοδοποίηση περιορίζεται η 

γενική προδιάθεση που μπορεί να έχει η διοίκηση μιας επιχείρησης να παρουσιάζει 

μία καλύτερη εικόνα σε όρους απόδοσης και μελλοντικής πορείας κεφαλαιοποιώντας 

αμφίβολα άυλα στοιχεία (Zambon, 2002).

Ακόμα, η συντηρητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι εφόσον οι επενδύσεις σε άυλα 

στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τα μελλοντικά τους οφέλη, 

δεν πρέπει να κεφαλαιοποιούνται, αλλά να καταγράφονται απευθείας ως έξοδα. Όμως 

από την άλλη, η ορθότητα αυτής της άποψης πλήττεται όταν αναλογιστούμε ότι 

υπάρχουν πάγια στοιχεία τα οποία καταγράφονται στους ισολογισμούς και των 

οποίων η αβεβαιότητα για τη μελλοντική τους πορεία δεν είναι μικρότερη από τις 

επενδύσεις σε άυλα. Για παράδειγμα, η επένδυση σε ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που 

μπορεί πολύ γρήγορα να ξεπεραστεί από τη ραγδαία αλλαγή της τεχνολογίας, δεν 

είναι περισσότερο ασφαλής από την επένδυση σε προγράμματα εκπαίδευσης των
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εργαζομένων, τα οποία θα βοηθήσουν, πιθανόν, στη μείωση του λειτουργικού 

κόστους μιας επιχείρησης.

Συνεχίζοντας, μεγάλη συζήτηση γίνεται και γύρω από το θέμα της αξίας 

καταγραφής των άυλων παγίων. Το βασικότερο πρόβλημα στη λογιστική των άυλων 

παγίων, όπως σημειώνουν οι Clark et al, (1999), είναι η «σύγκρουση» μεταξύ της 

θεώρησης της αξίας με βάση το ιστορικό κόστος και της θεώρησης με βάση την αξία 

της αγοράς ή δίκαιης αξίας. Η δίκαιη αξία56 (fair value) αντικατοπτρίζει την εκτίμηση 

που κάνει η αγορά για τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και τις επιπτώσεις τους σε 

ένα στοιχείο, ενώ οι μέθοδοι που στηρίζονται πάνω στο ιστορικό κόστος 

αντικατοπτρίζουν στην ουσία, τις συνθήκες που υπήρχαν όταν έλαβε χώρα η 

συναλλαγή για την απόκτηση του στοιχείου.

Σαν αποτέλεσμα, η αγοραία αξία χαρακτηρίζεται περισσότερο συναφής από το 

ιστορικό κόστος κτήσης, διότι στηρίζεται σε μία καλύτερη βάση για μελλοντική 

πρόβλεψη οφελών και αντανακλά πιο πρόσφατες οικονομικές συνθήκες και την 

επιρροή που αυτές έχουν, στις αποφάσεις των διοικήσεων των επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, επειδή βασίζεται στην αγορά, η αξία αυτή δεν επηρεάζεται από την 

ιστορία του συγκεκριμένου στοιχείου, από την επιχείρηση που έχει το στοιχείο αυτό ή 

την αναμενόμενη μελλοντική του χρήση (διατήρησή του ή πώλησή του). Έτσι, 

υποστηρίζεται ότι αυτή η αξία αντιπροσωπεύει μία αρκετά αντικειμενική εικόνα ενός 

στοιχείου, η οποία είναι συνεπής από χρόνο σε χρόνο57 (Carroll et al, 2002).

Οπότε, όταν σε μία «ενεργή» αγορά υπάρχουν προσφερόμενες τιμές για ένα 

στοιχείο, τότε είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος ότι δεν πρέπει τα στοιχεία 

να αναγράφονται με την αγοραία ή δίκαιη αξία τους στους ισολογισμούς. Επιπλέον, 

ακόμα και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές σε μια αγορά, σύμφωνα με τους 

Carroll et al, (2002) είναι δυνατός, με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και 

τη μεγάλη εμπειρία, ο υπολογισμός της δίκαιης τιμής με τη χρήση τεχνικών οι οποίες

56 Τόσο το FRS 10 όσο και το IAS 38 κάνουν λόγο για αυτή την αξία ως βάση καταγραφής των 

εσωτερικά αναπτυσσόμενων άυλων στοιχείων και ως βάση για την επαναξιολόγηση. Γενικά όμως είναι 

προσανατολισμένα προς τη χρήση του ιστορικού κόστους κτήσης των στοιχείων καθώς ορίζουν ότι τα 

στοιχεία που αποκτιούνται από συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται και να αποσβένονται με βάση 

την τιμή κτήσης.(βλέπε Clark et al, 1999).

57 Αφού μπορεί να γίνεται συνεχώς επαναπροσδιορισμός της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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συνεκτιμούν τις αρχές της κεφαλαιαγοράς και πληροφορίες για τις οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούν.

Πάντως, όπως διατυπώνεται και από την επιτροπή για τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα58 υπάρχουν κάποια μη εμπορεύσιμα στοιχεία για τα οποία η δυσκολία 

καθορισμού της αγοραίας και άρα δίκαιης αξίας τους είναι μεγάλη. Έτσι, για την 

εφαρμογή λογιστικών συστημάτων που επιτρέπουν τη χρήση της δίκαιης αξίας, είναι 

αναγκαίο για τέτοιου είδους στοιχεία να γίνεται μία πολύπλοκη διαδικασία εκτίμησης 

που πολλές φορές κάνει χρήση εσωτερικά αναπτυσσόμενων πληροφοριών και 

συμπερασμάτων οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα. Για το λόγο αυτό, 

η επιτροπή αναφέρει ότι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν 

τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα, έχει να κάνει με την αξιόπιστη μέτρηση της αξίας 

εκείνων των στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει μία ενεργή αγορά στην οποία να 

διακινούνται.

Εδώ έρχεται να προστεθεί και η κριτική όσων αντιτίθενται στη χρήση της δίκαιης 

αξίας για την εκτίμηση όλων των στοιχείων μιας επιχείρησης, οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι η έλλειψη αξιοπιστίας που υπάρχει στον προσδιορισμό ορισμένων τιμών είναι 

τέτοια που τελικά αλλοιώνει και ίσως εξαφανίζει τη συνάφεια που περιέχει η 

πληροφορία59. Για το λόγο αυτό αντιτίθενται στην περαιτέρω επέκταση της χρήσης 

της δίκαιης αξίας και προτείνουν ότι εκεί που παρουσιάζονται δυσκολίες θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται το ιστορικό κόστος ως βάση καταγραφής και παρακολούθησης. 

Πάντως, όμως, η χρήση της δίκαιης αξίας όπως την προσδιορίζουν τα FRS 10 και 

IAS 38 θεωρείται αξιόπιστη, διότι προϋποθέτει μία σειρά από παράγοντες (π.χ. την 

ύπαρξη «ενεργούς» αγοράς) οι οποίοι, αν και τελικά περιορίζουν τον αριθμό των 

στοιχείων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορούν να διασφαλίσουν την 

αντικειμενική αποτίμηση των άυλων παγίων στοιχείων (Headlines, 2004).

Επίσης, ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να αναφερθεί, έχει να κάνει με τους περιοδικούς 

ελέγχους που γίνονται στα άυλα πάγια στοιχεία για τον προσδιορισμό τυχόν 

μεταβολών στην αξία τους60. Τα δύο λογιστικά συστήματα, στα οποία αναφερόμαστε, 

καθορίζουν ότι όταν ένα άυλο στοιχείο διαπιστωθεί ότι έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη

58IASC, (1997) (βλέπε Carroll etal, 2002)

59 FASB, (1993), παρ. 43 (βλέπε Carroll et al, 2002).

60 Ο αγγλικός όρος είναι “impairment review”.
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πραγματική αξία61 από την αναγραφόμενη στον ισολογισμό, τότε πρέπει το στοιχείο 

αυτό να αναγραφεί με τη νέα αξία του. Η κριτική που γίνεται στο σημείο αυτό είναι 

ότι με βάση την αρχή της «σύνεσης» (prudence concept) ή του συντηρητισμού, όταν 

αυξάνεται η αξία ενός άυλου στοιχείου, όπως και όταν δημιουργείται εσωτερικά 

αξία62, δεν επιτρέπεται να καταγραφεί. Η επιπλέον αξία μπορεί να καταγραφεί μόνο 

όταν έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή η οποιαδήποτε αύξηση συνδέεται με την πώληση, 

όπου τότε γίνεται συνειδητή (πραγματική) αυτή η μεταβολή (Aronsson et al, 2004). 

Όμως, ο τρόπος με το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός της νέας (δίκαιης) αξίας, όπως 

τον αναφέραμε προηγουμένως, δικαιολογεί την άποψη ότι η επαναξιολόγηση μπορεί 

να δώσει τελικά μία αξιόπιστη τιμή στα άυλα πάγια στοιχεία η οποία μπορεί να 

αναγνωρίζεται τη στιγμή που γίνεται.

Συνεχίζοντας, τα εν λόγο λογιστικά πρότυπα παρέχουν κάποιες γενικές οδηγίες για 

το χρόνο που θα πραγματοποιούνται οι επαναξιολογήσεις και για τα ιδιαίτερα 

γεγονότα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα οποία μπορούν να αλλοιώσουν 

την αξία ενός στοιχείου63. Όμως, δεν είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα, γεγονός που θα 

πρέπει να κάνει τις επιχειρήσεις να μελετήσουν και να δουν ακριβώς ποιοι είναι οι 

οδηγοί αξίας (value drivers) τα άυλων παγίων τους, δηλαδή πως τα άυλα στοιχεία 

δίδουν αξία στην επιχείρηση, ώστε να γνωρίζουν ποιες μεταβολές στους 

συγκεκριμένους αυτούς παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν και κατά πόσο, τα 

διάφορα στοιχεία. Αυτό, θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερο 

λεπτομερείς εκτιμήσεις των στοιχείων που αποκτούν, ενώ και ο καθορισμός της αξίας 

τους θα είναι πλέον δυσκολότερος καθώς, συνήθως, τα άυλα στοιχεία δεν ανήκουν σε 

μια αγορά ομοειδών στοιχείων στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν (Headlines, 

2004). Η αύξηση της πολυπλοκότητας όμως, δεν θα πρέπει να είναι ένας παράγοντας

61 Αναφέρονται στη δίκαιη αξία ενός άυλου πάγιου στοιχείου.

62 Με την ανάπτυξη ενός άυλου στοιχείου από την ίδια την επιχείρηση και την εσωτερική 

εκμετάλλευσή του.

63 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ορίζουν ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα π.χ. ανά έτος ενώ για τα ιδιαίτερα γεγονότα κάνουν απλά λόγο ότι αυτά είναι 

εκείνα που μπορεί να αλλοιώσουν την αξία των στοιχείων.
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που θα αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την προσπάθεια για τη συνεχώς καλύτερη 

απεικόνιση τους64.

Εκτός από την κριτική που ασκήθηκε στα πρότυπα FRS 10 και IAS 38 και αφορά 

στα άυλα στοιχεία γενικώς, ασκήθηκε και ειδικότερη κριτική που αφορά στον τρόπο 

καταγραφής των ποδοσφαιριστών στον ισολογισμό. Η κριτική αυτή αναπτύσσεται 

στην επόμενη ενότητα.

6,2 Κριτική στο σύγχρονο τρόπο καταγραφής των ποδοσφαιριστών

Στην ενότητα αυτή σκοπός μας είναι να δούμε πιο εξειδικευμένα, καταρχήν, το 

κατά πόσο συμμορφώνονται οι ομάδες με τα λογιστικά πρότυπα FRS 10 και IAS 38 

και στη συνέχεια ποια είναι τα προβλήματα, που παραμένουν να αντιμετωπιστούν, 

κατά την καταγραφή των ποδοσφαιριστών σε ένα ισολογισμό. Η κριτική μας θα γίνει 

με βάση τις λογιστικές πρακτικές δύο αγγλικών ομάδων της Manchester United και 

της Aston Vila και δύο ιταλικών της Juventus και της Lazio οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 5.2.

Ξεκινώντας, πρέπει να πούμε ότι και οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν τους 

ποδοσφαιριστές τους στους ισολογισμούς τους ως άυλα πάγια στοιχεία. Δηλαδή, 

αναγνωρίζουν ότι οι ποδοσφαιριστές πληρούν τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα 

άυλο στοιχείο ως πάγιο65 και έτσι κεφαλαιοποιούν την αξία τους στους ισολογισμούς 

τους. Η αξία με την οποία καταγράφονται είναι αυτή της δαπάνης για τη μεταγραφή 

του ποδοσφαιριστή, δηλαδή το ιστορικό κόστος κτήσης. Αυτό είναι σύμφωνο με τα 

λογιστικά πρότυπα που ορίζουν ως τιμή καταγραφής ενός άυλου στοιχείου που 

αποκτιέται, την τιμή που καταβάλει η επιχείρηση για να το αποκτήσει.

Επίσης, εφόσον ο παίκτης καταγραφεί στον ισολογισμό στη συνέχεια η αξία του 

αποσβένεται με βάση τη σταθερή μέθοδο και για τόσο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί 

το συμβόλαιό του. Η σταθερή μέθοδος είναι αποδεκτή και από τα δύο λογιστικά 

πρότυπα τα οποία αναφέρουν ότι αυτή πρέπει να υιοθετείται όταν δεν είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός άλλου τρόπου με τον οποίο απαξιώνεται ένα άυλο στοιχείο. Επιπλέον, 

και η επιλογή του χρονικού διαστήματος απόσβεσης είναι σύμφωνη με τα παραπάνω

64 Οι προσπάθειες βελτίωσης πρέπει να γίνονται συνεχώς με μόνο περιορισμό αυτόν που προκύπτει

από τη σχέση κόστους-οφέλους. Δηλαδή, οι προσπάθειες είναι θεμιτές εφόσον το κόστος τους δεν 

ξεπερνάει τα μελλοντικά οφέλη που αναμένονται από την επιχείρηση 

6ί Για αυτό κάναμε λόγο στην ενότητα 3.2.
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πρότυπα καθώς αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα για το οποίο η επιχείρηση έχει 

υπό τον νόμιμο έλεγχό της τα οφέλη που απορρέουν από το άυλο στοιχείο.

Ακόμα, όπως παρατηρούμε στους ισολογισμούς, οι ποδοσφαιριστές στην Αγγλία 

αντιμετωπίζονται σαν σύνολο στοιχείων, δηλαδή ενώ ο κάθε παίκτης έχει μία 

ξεχωριστή αξία καταγραφής και ένα ξεχωριστό ποσό απόσβεσης, στον ισολογισμό 

παρουσιάζονται αθροιστικά τα ποσά του συνόλου των παικτών, γεγονός που 

επιτρέπεται από τα λογιστικά πρότυπα66. Από την άλλη στις ιταλικές ομάδες, η 

Juventus κάνει ένα διαχωρισμό με βάση την ηλικία των ποδοσφαιριστών 

προσφέροντας μία επιπλέον πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη νέων παικτών (που 

δεν είναι επαγγελματίες) ενώ η Lazio είναι η μόνη, από τα παραδείγματά μας, η οποία 

καταγράφει ξεχωριστά τον κάθε ποδοσφαιριστή της, σε συμφωνία με την κατεύθυνση 

των προτύπων που διατυπώνουν ότι εφόσον ένα στοιχείο είναι διακριτό μπορεί να 

καταγραφεί ξεχωριστά.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες67 σήμερα έχουν 

υιοθετήσει ένα τρόπο αντιμετώπιση των παικτών, ο οποίος δεν διαφέρει από τον 

τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και τα υλικά πάγια στοιχεία τους. Όπως όμως, θα 

δούμε αμέσως παρακάτω, δεν είναι και ο καταλληλότερος καθώς αποτυγχάνει να 

περιλάβει μία σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών.

Αρχικά, θα κάνουμε λόγο για την αξία με την οποία καταγράφονται οι 

ποδοσφαιριστές στον ισολογισμό. Αυτή, όπως είπαμε, ακολουθεί την αρχή του 

ιστορικού κόστους κτήσης, οπότε ο κάθε παίκτης καταγράφεται με το ποσό που 

δαπανήθηκε από την ομάδα για την απόκτησή του. Η αξία αυτή θεωρείται αξιόπιστη 

από τις ομάδες, διότι καθορίζεται σε μία δομημένη αγορά που εμπεριέχει τα στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε άλλη αγορά υλικών στοιχείων (π.χ. μηχανημάτων, 

ακινήτων) (Carmichael et al, 1993, Michie et αί, 2000), οπότε, εφόσον η τιμή ενός 

παίκτη προκύπτει από τη συμφωνία τουλάχιστον δύο μερών της αγοράς θεωρείται 

αντικειμενική, είναι αποτιμημένη σε χρηματικές μονάδες και κατά συνέπεια είναι 

κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί στον ισολογισμό.

66 'Οπως είπαμε και νωρίτερα, επιτρέπεται η καταγραφή των άυλων στοιχείων ως σύνολο παγίων όταν 

η επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει ότι το καθένα από αυτά έχει μελλοντικά οφέλη για αυτήν και δεν 

μπορεί να τα αναγνωρίσει ξεχωριστά από τα υπόλοιπα (δεν είναι διακριτά).

67 Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάσαμε.
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Όμως, αυτή η λογική δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά την πλήρη 

καταγραφή όλων των επενδύσεων που γίνονται για τους ποδοσφαιριστές και κυρίως 

τους νέους σε ηλικία. Είναι γεγονός ότι συχνά μια ποδοσφαιρική ομάδα αποκτάει 

ποδοσφαιριστές, νέους σε ηλικία, προκειμένου να τους αναπτύξει και τελικά να 

βελτιώσει την απόδοσή τους, έτσι ώστε αυτοί να είναι ικανοί μελλοντικά, να 

προσφέρουν αγωνιστικά στην ομάδα. Ακόμα, και για ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης 

ηλικίας οι οποίοι αποτελούν τον κορμό της ομάδας, συχνά οι ομάδες επενδύουν 

σημαντικά κεφάλαια όπως π.χ. για την ανάπτυξη ενός νέου προπονητικού 

συστήματος ή την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την καλύτερη εκγύμνασή 

τους, προκειμένου αυτοί να αυξήσουν την απόδοσή τους σε επίπεδο μεγαλύτερο του 

αρχικού. Δηλαδή, οι ομάδες με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιώσουν τα άυλα 

πάγια στοιχεία τους και έτσι να αυξήσουν τα μελλοντικά οφέλη που αναμένουν από 

αυτά. Έτσι, όταν ένας ποδοσφαιριστής αναγράφεται στον ισολογισμό απλώς με την 

αξία της μεταγραφής του, τότε η ομάδα αποτυγχάνει να περιλάβει στην αξία του το 

κόστος που σχετίζεται με τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών του. Οπότε, ενώ 

κατά την πρώτη χρονιά καταγραφής ενός ποδοσφαιριστή το κόστος κτήσης 

περιλαμβάνει και την επιπλέον αξία που έχει αποκτήσει ο παίκτης λόγω της 

προπόνησης και εκπαίδευσης κατά το παρελθόν, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει και για τα 

επόμενα έτη που ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 

ομάδα και η ομάδα συνεχίζει να επενδύει κεφάλαια σε αυτόν.

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής μπορεί να 

συμπεριφερθεί διαφορετικά σε μία καινούργια ομάδα, η οποία είναι πιθανότερο να 

λειτουργεί με εντελώς άλλο τρόπο, και έτσι να προσφέρει σημαντικά περισσότερα (ή 

και λιγότερα) μελλοντικά οφέλη από αυτά που αντικατοπτρίζει η αρχική δαπάνη (The 

Actuary, 2003 )68. Κάτι τέτοιο παρατηρείται κυρίως κατά τη μεταγραφή νέων, 

ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, όπου μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν 

μια πολύ καλύτερη απόδοση από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, με αποτέλεσμα να 

αυξηθούν τα οφέλη που αναμένεται να αποκτήσει η ομάδα ή από την άλλη να μην

68 Για παράδειγμα η μεταγραφή του Veron από την Manchester United στην Chelsea κόστισε 15 

εκατομμύρια λίρες. Το ποσό αυτό από τη μια μπορεί να αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των 

μελλοντικών οφελών για την Manchester, από την άλλη όμως για την Chelsea η μελλοντική 

συνεισφορά του παίκτη μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη (ή και σημαντικά μικρότερη) καθώς ο ίδιος 

παίκτης συμπεριφέρετας αγωνιστικά, πολύ διαφορετικά σε μια άλλη ομάδα (βλέπε. The Actuary, 

2003).
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αποδώσουν καθόλου αγωνιστικά με αποτέλεσμα να μειωθούν τα μελλοντικά οφέλη. 

Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα του μεγάλου ρίσκου που εμπεριέχουν οι 

επενδύσεις σε άυλους πόρους. Όπως αναφέρει και ο Lev (σελ. 39, 2001) το ρίσκο στις 

επενδύσεις σε άυλα στοιχεία είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στα υλικά στοιχεία διότι 

πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας του συνόλου των επενδυόμενων 

χρημάτων69. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τα υλικά στοιχεία, διότι ακόμα και μετά 

από μία αποτυχημένη επένδυση (π.χ. σε ένα μηχάνημα), αυτό πάντοτε μπορεί να 

προσφέρει έστω ένα μικρό όφελος ή να περιορίσει τις απώλειες της επένδυσης (π.χ. 

με την πώλησή του). Έτσι η καταγραφή και παρακολούθηση της αξίας ενός παίκτη 

μόνο με το ιστορικό κόστος κτήσης μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου η ομάδα 

συστηματικά θα υποεκτιμά ή υπερεκτιμά τα μελλοντικά οφέλη που αναμένει από την 

επένδυσή της.

Ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργεί η χρήση του ιστορικού κόστους κτήσης, για 

την καταγραφή των παικτών στον ισολογισμό των ομάδων, αναφέρεται στους 

ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αποκτώνται από την αγορά, αλλά αναπτύσσονται 

εσωτερικά στην ομάδα. Το παράδειγμα του David Beckham είναι χαρακτηριστικό, 

καθώς ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της Manchester United, δεν 

παρουσιάζονταν στον ισολογισμό της ομάδας του απλώς και μόνο διότι προερχόταν 

από την ακαδημία της. Ο ποδοσφαιριστής αυτός δεν καταγράφονταν ακόμα μετά το 

1998 που μπήκε σε εφαρμογή το FRS 10 και έγινε υποχρεωτική η αναφορά των 

άυλων παγίων μιας ομάδας. Έτσι, η Manchester United ενώ είχε στην κατοχή της 

έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ο οποίος της απέφερε πολλά 

έσοδα, εντούτοις αγνοούσε την ύπαρξή του λογιστικά. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι 

όταν μεταγράφηκε στο σύλλογο της Real Madrid τότε εμφανίστηκε ως πάγιο στον 

ισολογισμό της νέας του ομάδας (The Reporter, 2002).

Για το θέμα αυτό οι Aronsson et al, (2004) αναφέρουν ότι με βάση τη μέθοδο του 

ιστορικού κόστους, μία ποδοσφαιρική ομάδα δεν έχει το δικαίωμα να καταγράψει 

τους εσωτερικά αναπτυσσόμενους παίκτες, αφού ο σκοπός της μεθόδου δεν είναι η 

εκτίμηση της αξία ενός στοιχείου, αλλά η καταγραφή, του πώς διανέμεται το κόστος 

στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης στο χρόνο. Ακόμα, αναφέρεται ότι εφόσον τα 

κόστη για προπόνηση και ανάπτυξη είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ενώ

69 Όπως αναφέρει ο Lev (σελ. 39, 2001), το ρίσκο στις επενδύσεις αυξάνει όταν η πιθανότητα για 

μεγάλες απώλειες ή μεγάλα κέρδη αυξάνει, κάτι που ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τους ποδοσφαιριστές.
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ταυτόχρονα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε την προπόνηση δεν γίνονται 

επιτυχημένοι και δεν παίζουν αργότερα στην ομάδα, πάλι δεν πρέπει να 

καταγράφονται ως πάγια στοιχεία (Michie et al, 2000).

Εντούτοις, όπως αναφέρουν οι Benton et al, (2002), οι παίκτες οι οποίοι 

αναπτύσσονται από το φυτώριο της ομάδας έχουν την τάση να συνδέονται 

περισσότερο με την ομάδα και να ταυτίζονται με τους στόχους της, δηλαδή να 

αποκτούν μια πιο ιδιαίτερη σχέση με αυτήν, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει με τους 

επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτούνται από άλλες ομάδες, και έτσι «τα 

δίνουν όλα» για την ομάδα. Οπότε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιαίτερα αυτοί οι 

ποδοσφαιριστές, αποτελούν για την ομάδα σημαντικότατο πάγιο και η μη καταγραφή 

τους συνιστά σημαντικό μειονέκτημα καθώς μειώνεται η συνάφεια των πληροφοριών 

που παρέχονται στους μετόχους και αποκρύπτονται σημαντικά στοιχεία για την 

οικονομική κατάσταση της ομάδας και τις προοπτικές της για το μέλλον (Michie et 

al, 2000).

Συνεχίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι η υιοθέτηση της λογικής του ιστορικού 

κόστους δημιουργεί προβλήματα και σε δύο ακόμα ειδικές περιπτώσεις 

ποδοσφαιριστών, τους δανεικούς ποδοσφαιριστές, καθώς και όσους μένουν ελεύθεροι 

από την προηγούμενη ομάδα τους. Ένα παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί 

ο ποδοσφαιριστής Medieta που αγωνίζεται στη Lazio και η αξία καταγραφής του 

είναι μηδέν. Αυτό, με βάση την χρησιμοποιούμενη πρακτική, είναι λογικό διότι 

εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κόστος κτήσης για την ομάδα και τα μεταγραφικά 

δικαιώματά του ανήκουν σε μια άλλη ομάδα, δεν μπορεί να καταγράφεται στον 

ισολογισμό ως πάγιο. Ο εν λόγω παίκτης όμως, έχει σίγουρα μια αξία καθώς 

προσφέρει τις υπηρεσίες του και βελτιώνει την αγωνιστική και κατά συνέπεια και την 

οικονομική κατάσταση της Lazio. Παρόλα αυτά, η ομάδα προτίμησε μια συντηρητική 

προσέγγιση και θυσίασε τη συνάφεια των πληροφοριών σχετικά με το Medieta προς 

όφελος της αξιοπιστίας, θεωρώντας ότι η τιμή μηδέν είναι αυτή που εκφράζει τη 

δίκαιη εικόνα της. Βεβαίως, αυτή η λογική είναι εντελώς λάθος και ιδιαίτερα για 

παίκτες όπως ο Medieta, που θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο και 

επομένως οι πιθανότητες να φέρει μεγάλα οφέλη στην ομάδα είναι πολλές. 70

70 Βλέπε ενότητα 5.3.
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Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι, εδώ αναφερόμαστε στις 

συνέπειες της υπόθεσης Bosnian σύμφωνα με την οποία, ένας παίκτης του οποίου το 

συμβόλαιο λήγει επιτρέπεται να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει χωρίς την 

καταβολή αντιτίμου στην προηγούμενη ομάδα του. Αυτός ο κανονισμός, αυτομάτως 

καταργεί τη λογική του ιστορικού κόστους αφού καταργεί το ίδιο το κόστος 

απόκτησης που πρέπει να καταβληθεί στην προηγούμενη ομάδα. Έτσι, μπορεί μία 

ποδοσφαιρική ομάδα να αποκτήσει ένα ή περισσότερους εξαιρετικούς παίκτες, που 

ανήκουν σε αυτή την ειδική περίπτωση, τους οποίους όμως απλά δεν θα τους 

καταγράφει αγνοώντας και η ίδια και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι την οικονομική 

τους σημασία. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η ομάδα καταβάλει μεγάλα 

ποσά για την αμοιβή του ποδοσφαιριστή και προκειμένου να τον πείσει να συνάψει 

συμφωνία μαζί της. Δηλαδή, το ποσό που σε άλλη περίπτωση θα δίνονταν σε μια 

άλλη ομάδα, τώρα δίδεται στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ο οποίος διαπραγματεύεται 

μόνος του τη μεταγραφή του. Αυτές οι δαπάνες μπορούν να αποτελέσουν το ιστορικό 

κόστος κτήσης του ποδοσφαιριστή και επομένως να χρησιμοποιηθούν για την 

καταγραφή του στον ισολογισμό.

Συνεχίζοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι στα παραδείγματα ισολογισμών που είδαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν βρήκαμε στοιχεία τα οποία να αναφέρονται στην 

επαναξιολόγηση της αξίας ποδοσφαιριστών. Αν και τα λογιστικά πρότυπα FRS 10 

και IAS 38 ορίζουν σαφώς ότι πρέπει να γίνεται αναθεώρηση της αξίας των άυλων 

στοιχείων για να εντοπίζονται τυχόν μεταβολές, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται 

από τις σύγχρονες ποδοσφαιρικές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορεί ένας

ποδοσφαιριστής να τραυματιστεί ή να διακόψει την καριέρα του ή απλά να μην είναι 

σε καλή φυσική ή ψυχολογική κατάσταση. Όλα αυτά επηρεάζουν την απόδοση του 

παίκτη στο γήπεδο και κατά συνέπεια τη μελλοντική του συνεισφορά. Οπότε, ο 

περιοδικός έλεγχος είναι αναγκαίος διότι μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο δίκαιη αξία 

καταγραφής του παίκτη στον ισολογισμό.

Βέβαια, στο θέμα αυτό ασκείται έντονη κριτική διότι θεωρείται ότι κατά τη 

διαδικασία επαναξιολόγησης ενός παίκτη είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν με 

σχετική αξιοπιστία τα πιθανά μελλοντικά του οφέλη (Aronsson et al, 2004). Όμως, με 

την ύπαρξη μιας καθορισμένης αγοράς ποδοσφαιριστών στην οποία

δραστηριοποιούνται οι διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες και όπου η διάθεση των 

πληροφοριών είναι άμεση, καθώς αυτή παρακολουθείται από πληθώρα προπονητών.
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μάνατζερ και μέσων μαζικής ενημέρωσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

λογιστικών προτύπων FRS 10 και IAS 38 για την «ενεργή» αγορά ομοειδών 

προϊόντων, η οποία θα μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στον προσδιορισμό της 

δίκαιης αξίας ενός άυλου στοιχείου. Κατά συνέπεια, είναι σφάλμα η μη 

επαναξιολόγηση των ποδοσφαιριστών διότι επιτρέπει τη συντήρηση μιας 

λανθασμένης εικόνας της οικονομικής κατάστασης της ομάδας, η οποία 

ανταποκρίνεται μόνο στο παρελθόν και αποτυγχάνει να λάβει υπόψη της όλες τις 

σύγχρονες συνθήκες που μεταβάλλουν την αξία των παικτών της.

Επίσης, κριτική ασκείται και στη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης της αξία ενός 

ποδοσφαιριστή. Σήμερα, όταν μία ομάδα αποκτά ένα παίκτη, καταγράφει το κόστος 

κτήσης του στον ισολογισμό και ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή να αποσβένει την αξία 

του με σταθερό ρυθμό μέχρι να φτάσει στη μηδενική τιμή στο τέλος του συμβολαίου 

του. Στην πραγματικότητα όμως, όταν ένας επιτυχημένος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται 

με πολύ καλή απόδοση σε μία ομάδα, η αξία του με το χρόνο αυξάνει, γεγονός που 

παρατηρείται εντονότερο κυρίως σε νέους παίκτες οι οποίοι θα προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους για πολλά χρόνια στην ομάδα (The Reporter, 2002). Από την άλλη 

μεριά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αξία ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να μειωθεί 

ραγδαία (Amir et al, 2001) οπότε είναι αναγκαίο να φανεί αυτή η μεγάλη αλλαγή της 

αξίας του. Για παράδειγμα αν ένας παίκτης αποχωρήσει71 από την ομάδα του, τότε 

δεν είναι δυνατό να συνεχίζει η ομάδα να καταγράφει στον ισολογισμό της την αξία 

του για να την αποσβέσει στο χρονικό διάστημα που είχε οριστεί από το συμβόλαιο 

διότι έτσι πλήττεται εντελώς η αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφορίας. Κατά 

συνέπεια και η ίδια η μέθοδος της απόσβεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί η 

καταλληλότερη για την λογιστική αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών.

Πέρα από αυτά, όπως διαπιστώσαμε από τα παραδείγματα που μελετήσαμε, δε 

γίνεται καμιά αναφορά στους ισολογισμούς για τον προπονητή, παρόλο που όπως 

είδαμε σε προηγούμενο κεφαλαίο, σήμερα αρκετές μελέτες τον θεωρούν ως ένα από 

τα σημαντικότερα πάγια στοιχεία της ομάδας. Η αντιμετώπιση αυτή ίσως να 

οφείλεται στο γεγονότος ότι γενικά οι προπονητές θεωρούνται αναλώσιμα στοιχεία

71 Ένα παρόμοιο παράδειγμα αναφέρεται στο ιταλικό ποδόσφαιρο και στο ν. 27 της 21/2/2003, ο 

οποίος ονομάστηκε χαρακτηριστικά «Σώσε το ποδόσφαιρο» (Salva Calzio), που προβλέπει ότι η 

απόσβεση του ποδοσφαιριστή θα γίνεται σε 10 έτη ανεξαρτήτως αν προσφέρει ή όχι στην ομάδα.
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της ομάδας και κάθε φορά που παρουσιάζονται αγωνιστικά προβλήματα αρκεί η 

αντικατάστασή τους για να επιστρέφει η ομάδα στις επιτυχίες72.

Όμως, έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ότι η παραμονή ενός προπονητή σε μία 

ομάδα συνήθως αυξάνει την απόδοσή της. Αυτό άλλωστε υποστηρίζει και ο Koning 

(2000) ο οποίος μελετώντας τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής προπονητών στην 

αγωνιστική απόδοση των ολλανδικών ομάδων, κατέληξε ότι συνήθως 

βραχυπρόθεσμα υπάρχει μία θετική συσχέτιση με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, η 

οποία όμως οφείλεται σε άλλους παράγοντες73 και όχι στην άμεση επιρροή του 

προπονητή. Ταυτόχρονα, έδειξε ότι μακροχρόνια η απόδοση της ομάδας επηρεάζεται 

αρνητικά με αποτέλεσμα τη σημαντική αγωνιστική πτώση και κατά συνέπεια και τη 

μείωση της αξίας της ομάδας. Άλλωστε, μία ομάδα επενδύει συνήθως πολύ μεγάλα 

ποσά για την απόκτηση ενός προπονητή, ο οποίος είναι βασικό στοιχείο, μαζί με τους 

ποδοσφαιριστές, της γραμμή παραγωγής της και επομένως η αντιμετώπισή του πρέπει 

να συμφωνεί με τις αρχές των άυλων παγίων στοιχείων και όχι να θεωρείται ως έξοδο 

της ομάδα.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν, την κριτική στους σύγχρονους τρόπους καταγραφής των 

ποδοσφαιριστών, πρέπει να τονίσουμε ότι η υιοθέτηση των σύγχρονων λογιστικών 

προτύπων, βοήθησαν αναμφισβήτητα, τις ομάδες στην καλύτερη απεικόνιση του 

ενεργητικού τους και τελικά στην καλύτερη εσωτερική και εξωτερική πληροφόρηση 

σχετικά με το οικονομικό τους παρόν και μέλλον. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα 

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ιδιαίτερη φύση των ποδοσφαιριστών, τα 

οποία εμποδίζουν την περαιτέρω βελτίωση της καταγραφής και παρακολούθησής 

τους και τα οποία ως ένα σημείο πλήττουν και την ίδια την προσπάθεια που 

καταβάλλεται από τις ομάδες για ένα ορθότερο λογιστικό σύστημα. Στο τελευταίο 

λοιπόν, κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιάσουμε ορισμένες προτάσεις 

σχετικές με τη βελτίωση της υπάρχουσας λογιστικής πρακτικής και θα εντοπίσουμε

72 Η θεώρηση αυτή κυριαρχεί στις ελληνικές ομάδες σήμερα με ελάχιστες εξαιρέσεις.

73 Ο Koning κάνει λόγο για το shock effect το οποίο έχει να κάνει με την προσωρινή αλλαγή της 

ψυχολογίας των παικτών, την προσπάθειά τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του καινούργιου 

προπονητή και γενικά με λόγους οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν μακροχρόνια θετικά 

αποτελέσματα. Για το ίδιο φαινόμενο κάνουν λόγο και οι Bruinshoofd et al, (2003) στην μελέτη τους 

για την επίδραση που έχει στην απόδοσης των ολλανδικών ομάδων η αλλαγή του προπονητή, οι οποίοι 

μάλιστα καταλήγουν ότι η επίδρασή του είναι ακόμα πιο περιορισμένη.
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κάποια σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα κατά τη 

μελλοντική έρευνα για την περαιτέρω βελτίωση της λογιστικής απεικόνισης μιας 

ποδοσφαιρικής ομάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο έκτο κεφάλαιο, αναφερθήκαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά 

την προσπάθεια για μια δίκαιη και αληθινή λογιστική απεικόνιση των ποδοσφαιρικών 

ομάδων και συγκεκριμένα είδαμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν 

κατά την αντιμετώπιση των άυλων στοιχείων τους74. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό θα 

διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα και θα κάνουμε ορισμένες προτάσεις σχετικά 

με την αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν προς 

την κατεύθυνση για μία ορθότερη απεικόνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις των 

ομάδων.

Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση του ποδοσφαιριστή ως άυλο πάγιο 

στοιχείο του ενεργητικού είναι αδιαμφισβήτητη. Είδαμε ότι πληρούν όλα τα κριτήρια 

που χαρακτηρίζουν τα άυλα πάγια, οπότε η κεφαλαιοποίησή τους στους ισολογισμούς 

είναι δυνατή. Η αρχική τιμή καταγραφής ενός παίκτη που αποκτιέται μέσω αγοράς 

πρέπει να είναι το κόστος κτήσης του, διότι είναι μία αντικειμενική τιμή η οποία 

περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε αυτόν κατά το παρελθόν καθώς 

και τις προσδοκίες της νέας ομάδας σχετικά με τα μελλοντικά οφέλη που θα τις 

αποφέρει. Έτσι, γενικά, το ιστορικό κόστος μπορεί να προσφέρει μία αξιόπιστη βάση 

έναρξης της καταγραφής των ποδοσφαιριστών. Επίσης, πρέπει να γίνεται 

αναπροσαρμογή της αξίας του κάθε ποδοσφαιριστή καθώς είδαμε ότι αυτή μπορεί να 

αλλάξει πολύ εύκολα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει 

ότι οι επενδύσεις που κάνουν οι ομάδες για την απόκτηση και ανάπτυξη 

ποδοσφαιριστών εμπεριέχουν πολύ υψηλό ρίσκο. Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω 

γενικά συμπεράσματα, στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα 

αναφέρονται ειδικότερα σε κάθε ένα από τα προβλήματα που διαπιστώσαμε ότι 

προκύπτουν κατά την καταγραφή των ποδοσφαιριστών στον ισολογισμό.

Αρχικά, προτείνουμε οι δαπάνες για τον κάθε παίκτη να διαχωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες (α) δαπάνες που αποσκοπούν στη διατήρηση του παίκτη (άυλου 

πόρου) στην ίδια φυσική και λειτουργική κατάσταση και θα μπορούσαμε να τις 

ονομάσουμε δαπάνες συντήρησικ (βλέπε δαπάνες συντήρησης ενσώματων παγίων) 

και (β) σε δαπάνες αναπτύζεως/βελτιώσεως. Οι πρώτες θα πρέπει να θεωρούνται

74 Τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές.
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έξοδα περιόδου όπως συμβαίνει π.χ. με τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών 

υλικών παγίων (π.χ. μηχανήματα), ενώ οι δεύτερες δαπάνες θα πρέπει να θεωρούνται 

κόστη και άρα ενεργητικό στοιχείο (αφού τα στοιχεία αναγράφονται στο κόστος 

κτήσεώς τους) όπως συμβαίνει με τις δαπάνες βελτίωσης των παγίων (π.χ. κτισμάτων, 

αυτοκινήτων), διότι η βελτίωση αυξάνει την (προηγούμενη) αξία του στοιχείου ή την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

Βέβαια στην πράξη αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι εύκολος. Επιπλέον, σε ένα 

τέτοιο διαχωρισμό υπεισέρχεται κατ’ ανάγκη το υποκειμενικό στοιχείο. Όμως, κάθε 

αρχή και δύσκολη. Πιστεύω ότι μέσα από τη συνεχή προσπάθεια και επιμέλεια για το 

διαχωρισμό των δαπανών για τους ποδοσφαιριστές, σε δαπάνες συντήρησης και 

δαπάνες βελτίωσης/ανάπτυξης και των λαθών που αναπόφευκτα θα γίνουν θα 

καταστεί δυνατόν να αναπτυχθούν αντικειμενικά κριτήρια για τον αναφερθέντα 

διαχωρισμό των δαπανών.

Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι απαραίτητος για την καταγραφή της αξίας (τιμής) 

των εσωτερικά αναπτυσσόμενων παικτών, ο υπολογισμός της οποίας μπορεί να γίνει 

με την αρχή του ιστορικού κόστους'5. Αρχικά λοιπόν, πρέπει να εντοπίζονται όλα τα 

κόστη που γίνονται και σχετίζονται με την ανάπτυξη και βελτίωση ενός 

ποδοσφαιριστή μέσα στις ακαδημίες της ομάδας (π.χ. κόστος για την εκπαίδευση, 

τους προπονητές κλπ.) και να γίνεται διαχωρισμός τους από τα έξοδα που γίνονται για 

τη συντήρησή του (π.χ. έξοδα για ιατρική περίθαλψη). Έτσι, καταγράφοντας όλες 

αυτές τις δαπάνες μπορεί να υπολογιστεί το συνολικό ιστορικό κόστος ανάπτυξης των 

ποδοσφαιριστών μιας ομάδας. Στη συνέχεια, θα γίνεται επιμερισμός αυτού του 

κόστους μόνο σε όσους παίκτες υπογράφουν συμβόλαιο και συμμετέχουν στη βασική 

ομάδα'6 και το κόστος αυτό θα αποτελεί την αρχική τιμή κεφαλαιοποίησης του 

εσωτερικά αναπτυσσόμενου ποδοσφαιριστή. Βέβαια, η χρήση της μεθόδου αυτής έχει 75 76

75 Η μέθοδος στηρίζεται στη θεωρία του Flamholtz σύμφωνα με την οποία για τον υπολογισμό της 

αξίας καταγραφής ενός εργαζομένου εντοπίζονται και υπολογίζονται όλες οι δαπάνες (άμεσες και 

έμμεσες) που γίνονται για την πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτές διαχωρίζονται σε 

έξοδα (μιας περιόδου) και σε κόστη (επενδύσεις που αναμένεται να επιφέρουν οφέλη σε περισσότερες 

περιόδους). Έτσι, τα κόστη αρχικά επιμερίζονται στις διάφορες λειτουργίες για τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν και τέλος οι διαδικασίες επιμερίζονται στους εργαζομένους οι οποίοι συμμετείχαν 

σε αυτές (βλέπε Aronsson et al, 2004).

76 Μία ανάλογη μέθοδο προτείνουν οι Aronsson et al, (2004) οι οποίοι όμως δεν κάνουν το διαχωρισμό 

σε έξοδα συντήρησης και κόστη βελτίωσης.
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σίγουρα δυσκολίες, όπως για παράδειγμα τον εντοπισμό όλων των δαπανών που 

γίνονται για την ανάπτυξη των νέων ταλέντων. Παρόλα αυτά, όμως, ενώ σίγουρα δεν 

μπορεί (η μέθοδος) και ούτε έχει σαν στόχο τον απόλυτα ακριβή καθορισμό του 

ιστορικού κόστους ανάπτυξης, μπορεί να δώσει μία σχετικά αξιόπιστη αξία στον 

παίκτη και να δηλωθεί έτσι, μέσω της καταγραφής του στον ισολογισμό, ότι υπάρχει 

επιπλέον αξία που εμπεριέχεται μέσα στην ομάδα.

Επίσης, για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε βρίσκονται με το καθεστώς του 

δανεισμού στην ομάδα, είτε αποκτήθηκαν χωρίς την καταβολή χρημάτων στην 

προηγούμενη ομάδα τους διότι έμειναν ελεύθεροι77, η αρχική τιμή καταγραφής τους 

προτείνεται να είναι η επιπλέον των ετήσιων μισθών αμοιβή (πριμ) που δίνεται στους 

παίκτες αυτούς, προκειμένου να αγωνιστούν για τη νέα τους ομάδα. Τα ποσά αυτά 

δεν πρέπει να θεωρούνται μισθοί του παίκτη, και άρα έξοδα, αλλά το κόστος της 

επένδυσης που κάνει μια ομάδα προκειμένου να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή. Τα 

ποσά αυτά εφόσον προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση της ομάδας με τον παίκτη (ή 

τον μάνατζέρ του) είναι αντικειμενικά και περιλαμβάνουν τις προσδοκίες και των δύο 

μερών, του ποδοσφαιριστή για την αποζημίωση που αναμένει από την ομάδα για τις 

υπηρεσίες που θα προσφέρει και της ομάδας η οποία αναμένει μελλοντικά οφέλη 

ανάλογα της επένδυσης. Έτσι, δημιουργείται μία αρκετά αντικειμενική βάση 

αποτίμησης και καταγραφής της αξίας αυτών των παικτών.

Εάν στον παίκτη που έχει μείνει ελεύθερος και έχει μεταγραφεί σε νέα ομάδα το 

πριμ του είναι ενσωματωμένο στον συμφωνηθέντα ετήσιο μισθό του, τότε θα πρέπει 

να γίνει διαχωρισμός του πριμ από τον (καθαρά) ετήσιο μισθό του. Κάτι τέτοιο δεν 

είναι, βέβαια, εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Ισούται δε, κατ’αρχήν, το πριμ αυτό με 

τη διαφορά του ετήσιου μισθού ενός άλλου παίκτη που αγωνίζεται σε παρόμοια θέση 

και του μικτού μισθού του υπό συζήτηση παίκτη. Η παρούσα αξία της διαφοράς αυτή 

συνιστά το πριμ μεταγραφής του παίκτη.

Συνεχίζοντας, σε σχέση με την απόσβεση της αξία ενός ποδοσφαιριστή, 

προτείνουμε την κατάργηση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης των άυλων στοιχείων. 

Εφόσον, υπάρχει ενεργή αγορά ποδοσφαιριστών78, κάθε έτος η αξία των 

ποδοσφαιριστών πρέπει να αποτιμάται με βάση την μέθοδο του τρέχοντος κόστους 

αντικατάστασης. Έτσι λοιπόν, πρέπει να γίνονται επαναξιολογήσεις της αξίας των

77 Συνέπεια της υπόθεσης Bosman.

78 Οπως ορίζουν και τα λογιστικά πρότυπα FRS 10 και IAS 38.
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ποδοσφαιριστών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτά θα μπορούν να είναι 

τουλάχιστον δύο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τα οποία θα συμπίπτουν με 

τις περιόδους όπου γίνονται οι μεταγραφές των ποδοσφαιριστών και η αγορά 

λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητά της. Επιπλέον, επαναξιολογήσεις θα πρέπει να 

γίνονται και κάθε φορά που συμβαίνουν κάποια εξαιρετικά γεγονότα (π.χ. ένας 

σοβαρός τραυματισμός), τα οποία είναι πιθανό να αλλάξουν την αξία ενός παίκτη. Οι 

αυξήσεις που θα προκύπτουν κατά την επαναξιολόγηση θα κεφαλαιοποιούνται, ενώ 

οι μειώσεις θα καταγράφονται στο λογαριασμό εξόδων. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, θα 

είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός της αξία κάθε παίκτη, ώστε να ανταποκρίνεται 

στην πραγματική αξία την οποία έχει για την ομάδα. Βέβαια, έτσι αυξάνει μεν η 

συνάφεια της πληροφορίας, αλλά αυτό γίνεται σε βάρος της αξιοπιστίας της. Γιατί, 

από τη φύσης της η επαναξιολόγηση έχει διάχυτο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. 

Πιστεύω, όμως, πως με την πείρα που θα αποκτηθεί μέσω των επαναξιολογήσεων 

αυτών το υποκειμενικό στοιχείο θα υποχωρεί εις βάρος του αντικειμενικού στοιχείου. 

Οπότε η πληροφορία τελικά θα καταστεί όχι μόνο συναφής αλλά και αξιόπιστη.

Την παραπάνω διαδικασία αποτίμησης, προτείνουμε να την αναλαμβάνει ένας 

μάνατζερ ή μία επιτροπή ειδικών εντός της ποδοσφαιρικής ομάδας79, που θα είναι 

επιφορτισμένοι με τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών τόσο από το 

εσωτερικό της ομάδας, όσο και από την αγορά προκειμένου να καταλήξουν σε μία 

δίκαιη αξία για τον κάθε παίκτη. Εσωτερικά, θα παρακολουθείται η πορεία του 

παίκτη στην προπόνηση, η φυσική του κατάσταση και γενικά θα συλλέγονται 

πληροφορίες80 που δεν γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, ενώ εξωτερικά θα 

παρακολουθούνται τα ποσά με τα οποία μεταγράφονται ποδοσφαιριστές με προσόντα 

ανάλογα, των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Παράλληλα, θα λαμβάνονται υπόψη και 

οι εξωτερικές προσφορές που γίνονται στην ομάδα για την απόκτηση κάποιων από 

τους ποδοσφαιριστές της. Έτσι, θα δημιουργείται μία κατάσταση με στοιχεία για τον 

κάθε ποδοσφαιριστή, μέσω της οποίας θα παρακολουθείται η πορεία του κάθε
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79 Η επιλογή ειδικών εντός της ποδοσφαιρικής ομάδας προτείνεται διότι αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που δε γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα η ομάδα θα μπορεί να 

συγκεντρώνει λεπτομερή στοιχεία και να ελέγχει καλύτερα την πορεία των άυλων πόρων της.

’ Για παραόειγμα ψυχολογικοί παράγοντες όπως το κλίμα που όημιουργουν μέσα στην ομαόα, εαν 

παρουσιάζουν ικανότητες ηγέτη, αν είναι ευχαριστημένοι από την ομάδα κλπ.
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χρονική στιγμή και η οποία θα προσφέρει σημαντική πληροφόρηση τόσο στην 

αποτίμηση της αξίας του όσο και στα προγράμματα προπόνησης και ανάπτυξής του.

Σχετικά με την παραπάνω μέθοδο, όπως έχω αναφέρει και νωρίτερα, αυτή 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη αξιοπιστίας ιδιαίτερα καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι 

υποκειμενικές εκτιμήσεις των ειδικών μπορεί να έχουν σαν στόχο την παραπλάνηση 

των ενδιαφερομένων μερών. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τα αποτελέσματα της 

αποτίμησης των ποδοσφαιριστών από την ομάδα να ελέγχονται από μία ανεξάρτητη 

Αρχή, η οποία θα έχει την κοινή αποδοχή όλων των ομάδων και η οποία θα μπορεί να 

κρίνει κατά πόσο είναι ορθή ή όχι η αποτίμηση που γίνεται εσωτερικά των ομάδων. 

Αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να δημιουργηθεί στη βάση επιτροπών81, που ήδη 

υπάρχουν και είναι επιφορτισμένες σήμερα, με το συμβιβασμό και τη διαιτησία των 

διαφωνιών που προκύπτουν, μεταξύ δύο ομάδων, για τα ποσά που πρέπει να 

καταβληθούν κατά τη μεταγραφή ενός παίκτη. Εναλλακτικά, τη θέση αυτής της 

αρχής θα μπορεί να αναλάβει μία τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση η οποία θα 

εξειδικεύεται στην αποτίμηση των ποδοσφαιριστών και θα γνωμοδοτεί σχετικά με 

την αποτίμηση που πραγματοποιείται εσωτερικά όλων των ομάδων.

Συνεχίζοντας, κατά την εσωτερική διαδικασία αποτίμησης των ποδοσφαιριστών και 

προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η συνάφεια των 

στοιχειών που χρησιμοποιούνται, προτείνουμε να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες 

σχετικές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παικτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα 

οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια, προέκυψαν από έρευνες82 (για περισσότερα 

βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) οι οποίες προσπάθησαν να προσδιορίσουν τους παράγοντες 

εκείνους που επηρεάζουν και καθορίζουν την αξία που έχει στην αγορά83 ένας 

ποδοσφαιριστής. Οι έρευνες αυτές στηρίχθηκαν στην παραδοσιακή θεωρία του

81 Για παράδειγμα, στην Αγγλία από το 1978 λειτουργεί μία τέτοια επιτροπή (Football League Appeals 

Committee-FLAC) που σκοπό έχει το συμβιβασμό των αγγλικών ομάδων όταν διαφωνούν για τα ποσά 

που πρέπει να καταβληθούν κατά τη μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή.

82 Όλες οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν προσδιόρισαν μία μαθηματική σχέση (συνήθως με τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης) μεταξύ των χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών και της 

τελικής τους αξίας με την οποία μεταγράφηκαν (βλέπε Carmichael et al, 1993, Speight el al, 1997, 

Dobson et al, 1999, Carmichael et al, 1999,Lucifora et al, 2001, Dawson et al, 2002).

83 Με τον όρο αξία στην αγορά νοείται το ποσό της μεταγραφής ενός ποδοσφαιριστή, το οποίο 

καθορίζεται μέσα από όρους προσφοράς και ζήτησης σε μία ορθολογικά δομημένη αγορά και 

επομένως θεωρείται αντικειμενικό.
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ανθρωπίνου κεφαλαίου που αναφέρει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της απόδοσης 

ενός εργαζομένου και της αμοιβής του (Lucifora et al, 2001). Έτσι, μελετήθηκε η 

σχέση μεταξύ της αξίας ενός ποδοσφαιριστή, που εκφράζεται μέσα από τις 

μεταγραφικές δαπάνες και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, που περιγράφουν 

την απόδοση του, την ικανότητά του να προσφέρει (αγωνιστικά και οικονομικά) αλλά 

και τις εκτιμήσεις της αγοράς σχετικά με τα μελλοντικά του οφέλη (Tervio, 2004).

Το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών αυτών ήταν ο προσδιορισμός μίας σειράς από 

χαρακτηριστικά τα οποία βρέθηκε ότι επηρεάζουν84 την αξία ενός ποδοσφαιριστή και 

επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμησή του. Τα χαρακτηριστικά 

χωρίζονται, σύμφωνα με τους Carmichael et al, (1999), σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη 

που περιλαμβάνει τις απευθείας μετρήσεις της ικανότητας του ποδοσφαιριστή, η 

δεύτερη που περιλαμβάνει έμμεσους παράγοντες που βασίζονται στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του παίκτη και η τρίτη που περιλαμβάνει έμμεσους παράγοντες που 

βασίζονται στα χαρακτηριστικά της ομάδας. Με βάση την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προτείνουμε να 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αποτίμησης των ποδοσφαιριστών.

Διπλωματική Εργασία σελ -66-

84 Εδώ πρέπει να γίνει παρατήρηση ότι η βαρύτητα του καθενός από τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρει 

και εξαρτάται από τις συνθήκες και το πρωτάθλημα για το οποίο έγινε η μελέτη.
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Πίνακας 1: Παράγοντες αποτίμησης των ποδοσφαιριστών.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Απευθείας μετρήσεις της ικανότητας του ποδοσφαιριστή

Ηλικία του ποδοσφαιριστή
Αύξηση της αξίας με την ηλικία με ρυθμό 

που συνεχώς μειώνεται μέχρι ένα όριο 
και στη συνέχει μείωση της αξίας

Εμφανίσεις του ποδοσφαιριστής με την 
παρούσα ομάδα Η πιο πρόσφατη εμπειρία έχει 

μεγαλύτερο βάρος στην αξία του παίκτη 
από αυτή που αποκτήθηκε παλαιότεραΣυνολικές εμφανίσεις που έχει κάνει με 

άλλες ομάδες κατά το παρελθόν

Αριθμός των γκολ που έχει επιτύχει ο 
παίκτης την προηγούμενη χρονιά

Ιδιαίτερη ικανότητά του ποδοσφαιριστή 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

ξεχωριστά

Συνολικά γκολ σε σχέση με τα συνολικά 
παιχνίδια που έχει κάνει ο παίκτης

Γκολ που έχει επιτύχει σε διεθνείς ή 
άλλες διοργανώσεις (π.χ. κύπελλο)

Γκολ που έχουν επιτευχθεί από τον 
αντίπαλο με υπαιτιότητα του αμυντικού Μεταβλητές οι οποίες αποτελούν μέτρο 

της απόδοσης των δύο συγκεκριμένων 
θέσεων

Γκολ που έχουν επιτευχθεί από τον 
αντίπαλο με υπαιτιότητα του 

τερματοφύλακα

Αποκρούσεις, μπλοκαρΐσματα, τάκλιν 
κλπ.

Εισαγωγή ακόμα πιο λεπτομερών 
στοιχείων για την αγωνιστική 

συμπεριφορά ενός παίκτη (π.χ. ΟΡΤΑ 
INDEX)

Έμμεσοι παράγοντες που βασίζονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του
παίκτη

Αριθμός των παιχνιδιών με την εθνική 
ομάδα των άντρων

Λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότητα της 
εθνικής ομάδας στην οποία συμμετέχει ο 

παίκτης

Αριθμός των εμφανίσεων με την εθνική 
ομάδα νέων κάτω των 21 ετών

Εκφράζει την προοπτική που έχουν νέοι 
ποδοσφαιριστές για το μέλλον

Έμμεσοι παράγοντες που βασίζονται στα χαρακτηριστικά της ομάδας

Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η 
ομάδα

Καθοριστική σημασία στην αξία ενός 
παίκτη έχει η συνολική παρουσία της 

ομάδας

Η θέση της στην κατάταξη στη λήξη της 
περασμένης περιόδου

Η διαφορά των γκολ της ομάδας (γκολ 
που πέτυχε μείον γκολ που δέχτηκε) για 

την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο
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Πέρα από τους ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

σημαντικό ρόλο στην πορεία μιας ομάδας παίζει και ο προπονητής. Οι δαπάνες για 

τον προπονητή δεν κεφαλαιοποιούνται στον ισολογισμό της ομάδας, όπως είδαμε85. 

Το γεγονός αυτό, στερεί σημαντικές πληροφορίες, από τους ενδιαφερομένους, καθώς 

πλήττει την ορθή απεικόνιση της οικονομικής της κατάστασης86 87. Για το λόγο αυτό, η 

αξία ενός προπονητή πρέπει να καταγράφεται στον ισολογισμό μέσω της 

κεφαλαιοποίησής του. Η αρχική αξία καταγραφής, προτείνουμε να είναι κάποιο πριμ 

που παίρνει εκτός του βασικού μισθού . Το επιπλέον αυτό ποσό μπορεί να 

προκαθοριστεί από τη διοίκηση και να καταβληθεί στον προπονητή ανεξάρτητα από 

την αμοιβή του (το μισθό του) ή να προσδιοριστεί ως εξής: αρχικά προσδιορίζεται ο 

μέσος όρος του μισθού (μέσος ετήσιος μισθός) που λαμβάνουν οι προπονητές στην 

ίδια χώρα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά 

του ετήσιου μισθού του προπονητή από τον μέσο ετήσιο μισθό. Έτσι, η παρούσα αξία 

της διαφοράς αυτής θα αποτελεί το πριμ και επομένως την αξία καταγραφής του 

προπονητή. Η μεταβολή της αξίας ενός προπονητή ως πάγιο στοιχείο του 

ενεργητικού, εφόσον ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση των ποδοσφαιριστών σχετικά 

με την ύπαρξη ενεργούς αγοράς, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την ετήσια 

επαναξιολόγηση του και την αναγραφή του στην οικονομική κατάσταση με την νέα 

τιμή.

Το θέμα όμως, της επαναξιολόγησης του προπονητή, όπως διαπιστώσαμε με βάση 

την έρευνά μας στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αντίθεση με τους ποδοσφαιριστές, 

βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο καθώς δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες θα 

μπορούσαν να προσδιορίσουν με σχετική αξιοπιστία τους παράγοντες εκείνους που 

σχετίζονται με τον καθορισμό της αξίας του στην αγορά. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί 

στο να προτείνουμε τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης ως την πιο αξιόπιστη μέθοδο 

που μπορεί να ακολουθηθεί σήμερα από τις ομάδες. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να 

τονίσουμε ότι η χρήση της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης δεν θα πρέπει να 

εφησυχάσει τις διοικήσεις των ομάδων, καθώς δεν μπορεί να περιγράφει με ορθό

Με βάση τα παραδείγματα ισολογισμών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

86 Είναι γεγονός ότι και για τους προπονητές τα ποσά που δαπανώνται είναι πολύ μεγάλα. Άλλωστε η 

επιρροή ενός προπονητή στην ομάδα είναι πολύ μεγάλη καθώς διευθύνει τη «γραμμή παραγωγής» της 

ομάδας και καθορίζει τον προϋπολογισμό για τις μεταγραφές.

87 Όπως αναφέραμε και για τους ποδοσφαιριστές.
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τρόπο τις μεταβολές που μπορεί να συμβούν στην αξία του ανθρωπίνου δυναμικού
' 88και επομένως και του προπονητή .

Για το λόγο αυτό θα αναφέρουμε τη μελέτη των Dawson et al, (2001) , οι οποίοι 

προσπάθησαν να συσχετίσουν ορισμένα χαρακτηριστικά των προπονητών με τα ποσά 

που δαπανώνται για την απόκτησή τους, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η έρευνα αυτή θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει ως οδηγός για παρόμοιες μελλοντικές προσπάθειες 

αποτίμησης της αξίας ενός προπονητή, είτε από άλλους μελετητές, είτε από τις ίδιες 

τις διοικήσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων. Τα τελικά αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας, περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες παραγόντων (οι παράγοντες 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 2) που επηρεάζουν την αξία ενός 

προπονητή και είναι οι εξής: η πρώτη που περιγράφει την αρχική εμπειρία του 

προπονητή, η οποία ορίστηκε ως αυτή που αποκτήθηκε, όταν ακόμα ο προπονητής 

ήταν ποδοσφαιριστής88 89 90, η δεύτερη που περιγράφει την εμπειρία που αποκτήθηκε στη 

θέση του προπονητή και η τρίτη που περιλαμβάνει κάποια γενικά χαρακτηριστικά του 

προπονητή όπως την ηλικία του και αν έχει προπονήσει εθνική ομάδα. Η πρόταση 

αυτή αποτίμησης σίγουρα διακρίνεται από μεγαλύτερη συνάφεια (σε σχέση με την 

αποτίμηση στο κόστος κτήσης) αλλά μικρότερη αξιοπιστία λόγω της μεγαλύτερης 

υποκειμενικότητας που την χαρακτηρίζει.

88 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της 

Ελλάδας Otto Rehhagel η αξία του οποίου μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου αυξήθηκε 

ραγδαία.

89 Είναι η μοναδική μελέτη που βρέθηκε κατά την έρευνα μας η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο 

θέμα (είναι πιθανή βέβαια η ύπαρξη και άλλων παρόμοιων μελετών τις οποίες όμως δεν εντοπίσαμε).

90 Αυτή η κατηγορία δημιουργήθηκε ύστερα από τη διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

προπονητών ήταν ποδοσφαιριστές κατά το παρελθόν.
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Πίνακαο 2; Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός προπονητή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

(σύμφωνα με τη μελέτη των Dawson et al, 2001)

Αρχική εμπειρία του προπονητή

Συνολικά παιχνίδια που έχει συμμετάσχει 
ως παίκτης

Περιλαμβάνονται παράγοντες που 
περιγράφουν την εμπειρία που 

αποκτήθηκε όταν ο προπονητής 
αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής

Συνολικός αριθμός των ομάδων στις 
οποίες έχει συμμετάσχει

Αριθμό των διεθνών παιχνιδιών που 
συμμετείχε

Θέση στην οποία έπαιζε ως παίκτης91

Πρόσφατη εμπειρία του προπονητή

Συνολικοί μήνες ως προπονητής μέχρι 
πριν την ανάληψη της θέσης στην 

παρούσα ομάδα
Περιλαμβάνονται παράγοντες που 

περιγράφουν την εμπειρία που αποκτιέται 
ως προπονητής92 93Συνολικοί μήνες που προπονεί την 

παρούσα ομάδα

Γενικά χαρακτηριστικά

Η ηλικία του προπονητή Περιλαμβάνονται παράγοντες οι οποίοι 
δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες.Αν έχει προπονήσει εθνική ομάδα.

Τέλος, πριν ολοκληρώσω την παρούσα εργασία, κρίνω σκόπιμο να υποβάλω και 

κάποιες επιπλέον προτάσεις οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με το ελληνικό 

ποδόσφαιρο και άρα θα μπορούσαν να βρουν απήχηση στο χώρο αυτό. Αρχικά, 

πρέπει να πούμε ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να συνειδητοποιήσουν το νέο ρόλο 

τους ως οικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται, πλέον, σε ένα 

εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η υιοθέτηση λοιπόν, λογιστικών προτύπων 

όπως το FRS 10 ή IAS 38 που αντιμετωπίζουν τα άυλα στοιχεία των ποδοσφαιρικών 

ομάδων ως πάγια στοιχεία του ενεργητικού, θα ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς

91 Υπάρχει η αντίληψη ότι οι θέσεις του επιθετικού και του μέσου προσφέρουν μεγαλύτερη εμπειρία 

διότι προϋποθέτουν μεγαλύτερη κατανόηση των στρατηγικών και των τακτικών της ομάδας, γνώσεις

χρήσιμες για το μέλλον.

93 Ο διαχωρισμός της εμπειρίας έχει σκοπό να περιλάβει τη διαπίστωση που κάνουν οι Dawson et al, 

(2001) σχετικά με το ότι όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε μια ομάδα τόσο καλύτερη είναι 

και η απόδοσή του.
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αυτή την κατεύθυνση, καθώς θα συντελούσε στην καλύτερη απεικόνιση και 

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασής τους και, καταρχήν, θα βοηθούσε στη 

λήψη ορθότερων αποφάσεων από την πλευρά των διοικήσεων. Επίσης, με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατή η βελτίωση της εικόνας που έχουν οι ελληνικές ομάδες σήμερα, 

καθώς θα αυξηθούν τα πάγια, θα διευκολυνθεί η δανειοδότησή τους, διότι θα αλλάξει 

ο δείκτης ίδια κεφάλαια προς συνολικά κεφάλαια, και έτσι θα ευνοηθεί η προσέλκυση 

νέων επενδυτών οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν νέα κεφάλαια.

Επιπλέον, σημαντική θα ήταν και η συνεισφορά μελλοντικών ερευνών οι οποίες με 

βάση τους παράγοντες αποτίμησης που προτείναμε στο παρόν κεφάλαιο, θα 

μπορούσαν να προσδιορίσουν τη βαρύτητα που έχει, καθένας από αυτούς, στην αξία 

των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, προσφέροντας έτσι 

ένα αξιόπιστο οδηγό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία της 

αποτίμησης των παικτών. Παράλληλα, παρόμοιες έρευνες θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν και για τους προπονητές στην Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμες 

πληροφορίες για αυτό το νέο ακόμα, θέμα, τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή 

χώρο του ποδοσφαίρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχεδιάγραμμα 1: Εξέλιξη των ποσών των μεταγραφών των ποδοσφαιριστών τα 

τελευταία πενήντα χρόνια (σε εκατομμύρια αγγλικές λίρες93).

Πηγή: Borer el al.(2002)

93 Οι συγγραφείς δεν μας πληροφορούν αν οι τιμές αυτές είναι πραγματικές (αποπληθωριστικές) ή ο 

πληθωρισμός δεν έχει ληφθεί υπόψη.

Σταύρος Χήρας Α.Μ.: Μ22/03



Διπλωματική Εργασία σελ -73

Πίνακας 1: Ποσά μεταγραφών του γραφήματος 1

year tame Poston From: To: Transfer amount (i)
1952 Hans Jeptson y> (Amateur Clubl Hapcli (to) 52090
1953 52000
195+ Juan Schiaflinc r> Penarol (UPj) AC Milan (to) 72000
1955 72000
19» 72000
195? Enrique Omar Sivnri y> Rh>er Plate- (Arg) Awentus {to) 93000
19» 93000
1959 93000
1960 93000
1961 Llis Suarez y> Barcelona {Spa) Inter Milan (to) 142000
Ϊ5Τ 142000
1963 Angela Soman i Mantova ftnma {Jta) 250000
19» 253000
1965 250000
1966 250000
1967 253000
196* Pietro Anaatasi y> Varese {Jta) Arrentus {its) 533000
1969 530000
1970 500000
1971 503000
1972 533000
1973 Johan Cnj>ff P« Aja> Amsterdam (Hal} Barcelona (Spa) 922000
1974 922000
1975 Giuseppe Savoldi ?? Bclaqna (to) Hapcli (to) 1230000
1976 1233000
1977 1233000
197* Paolo Rossi ST Juventus (to) Vicenza {Jta) 1750000
1979 1753000
19S0 1750000
19*1 1753000
19*2 Diego Maradona P« Boca Junors {Arg) Barcelona (Spa) 3300000
1953 3033000
1954 Diego Maradona pn Barcelona {Spa) Hapcli (to) 5333000
19*5 5333000
1956 5303000
1957 Ruud Gulbt P« PSV Eindhoven {Hot) AC Mi bn (to) 6333000
1959 6333000
1959 6333000
1990 Rebel» Baggra sr Ftorertna (to) Arrentus {Jta) *333000
1991 5333000
1992 ■Gnrtuigi Lenbm LVI Tcnno (Its) AC Milan (to) 13330000
1996 Alan Shearer ST Blackburn ft overs (Eng) Newcastle United (Eng) 15333000
1997 Ronaldo ST Barcelona {Spa) Into* Milan (to) 19030000
1995 Denison P« Sao Paolo {Bra) Real Bebs (Spa) 22300000
1999 Chrrcban Vten ST Lamo (to) Inter Milan (to) 32330000
2000 Uis Ftgo ftw Barcelona {Spa) fteal Kbdnd (Spa) 37330000
2001 2nadne 2idane Pw Juventus (Jta) Real Madrid (Spa) 45620000

Πηγή: Borer et al.(2002)
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Σ/εδιάγρ«μμα 2: Τα αθλήματα με τις υψηλότερες χορηγίες για το έτος 1999 (σε 

εκατομμύρια δολάρια).

(Source: Sports Business Magazine 1999)
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Πίνακας 2: Τα υψηλότερα τηλεοπτικά συμβόλαια στα αθλήματα για το έτος 1998.

Spurt E'eiil Television
network

Amount of contract 
(LSS millions)

Stn rt End

Soccer W orld Cup Kirch 2.36 2002 2006
Misc. Olympic games FBI 1,44 1996 2008
Soccer Spanish League Canal Sat. 1.02 1908 2003
Soccer First Division—England BSky B 955 1996 2001
Soccer French League Canal+ 732 1997 2001
Soccer First Division—Holland Sport 7 648 1996 2004
Soccer Spanish League FORTA 415 1998 2003
Socce r Series Λ&Β- ltali RAI 356 1996 2001
Soccer (iCt nian League Sail 314 1997 2000
Soccer (iertnan League Sat 1 293 1994 1997
Misc, <>li mpic (.aims ARD/ZDI 287 1996 1996
Soccer Kuropean Champions League Satl/RTL 251 1998
Rugby English Rugby League, 5 Nations BSkv B 227 1996 2001
Soccer English National League BSkvB 205 1997 2002
Soccer First Division—England IM< i/C a nal+ 164 1997 2000
Soccer Spanish League FORTA 164 1998
Rugby English League BSkvB 137 1996 2001
Soccer 1998 World Cup EBli 135 1998 1998
Soccer Scries Λ&ΙΙ- Itali Tele+ 125 1997 2000
Soccer Belgian League Canal+ 124 2001
Source: Spoits Business, Magazine 19%'
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ΙΙίνακας 3: Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές 

αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού στους ισολογισμούς, που 

χρησιμοποιούσαν οι αγγλικές ομάδες ως το έτος 1999.

Name 1997/8 Expensed Capitalized
Manchester United English Premier 1992-98 1999
Chelsea Village English Premier 1992-94 1995-99
Arsenal English Premier 1991-98
Tottenham Hotspurs English Premier 1990-99
Newcastle United English Premier 1990-91, 1995-98 1992-94, 1999
Liverpool English Premier 1991-98
Glasgow Rangers Scottish Premier 1990-93,1997-98 1994-96,1998
Aston Villa English Premier 1992-98 1999
Leeds United English Premier 1990-96 1997-1999
Celtic Glasgow Scottish Premier 1990-93 1994-1999
Everton English Premier 1991-98 1999
Westham United English Premier 1991-98 1999
Sunderland English Div-1 1993-99
Notingham Forest English Div-1 1991-97 1998
Blackburn Rovers English Premier 1991-98
Sheffield Wednesday English Premier 1989-98
Leicester City English Premier 1990-98 1999
Manchester City English Div-2 1990-98
Shrewsbury Town English Div-3 1990-98 1999
Southampton English Premier 1991-98 1999
Derby County English Premier 1991-1998
Sheffield United English Div-1 1992-1999
Queens Park Rangers 
(Lofitus)

English Div-1 1990-1998 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Εδώ θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά στις μελέτες και τις τρεις κατηγορίες 

παραγόντων αποτίμησης των ποδοσφαιριστών που προέκυψαν από αυτές. Οπως 

είπαμε και στο κεφάλαιο 7 οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: η 

πρώτη που περιλαμβάνει τις απευθείας μετρήσεις της ικανότητας του ποδοσφαιριστή, 

η δεύτερη που περιλαμβάνει έμμεσους παράγοντες που βασίζονται στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του παίκτη και η τρίτη που περιλαμβάνει έμμεσους παράγοντες που 

βασίζονται στα χαρακτηριστικά της ομάδας (Carmichael et al, 1999).

Περιγράφοντας του παράγοντες της πρώτης κατηγορίας, αναφερόμαστε καταρχήν 

στην ηλικία του ποδοσφαιριστή. Σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό έχει διαπιστωθεί 

ότι η σχέση μεταξύ αξίας και ηλικίας περιγράφεται από μια αντεστραμμένη 

τετραγωνική καμπύλη (βλέπε π.χ. Speight et al, 1997). Δηλαδή, αρχικά όσο αυξάνει η 

ηλικία αυξάνει και η αξία (με μειωμένο όμως ρυθμό αύξησης), μετά το πέρας όμως, 

κάποιου ορίου94 με την αύξηση της ηλικίας αρχίζει να μειώνεται η αξία του παίκτη. 

Το γεγονός αυτό εξηγείται με βάση την άποψη ότι η σχέση μεταξύ αξίας ενός 

ποδοσφαιριστή και της ηλικίας του, βασίζεται στην εμπειρία και τις προοπτικές του 

παίκτη. Έτσι από τη μια, η εμπειρία αυξάνεται με την ηλικία, οπότε και η αξία του, 

όμως από την άλλη η ικανότητα και οι προοπτικές του μειώνονται μετά από κάποιο 

σημείο (Carmichael et al, 1993) και τελικά η πτώση της αξίας του αποδίδεται στο ότι 

η μεγαλύτερη εμπειρία σε τακτική και γνώση του παιχνιδιού, υποσκελίζεται από τη 

χειροτέρευση της φυσικής κατάστασης (ταχύτητα, υγεία) και την επιδεκτικότητα σε 

τραυματισμούς του παίκτη.

Συνεχίζοντας, ο δεύτερος παράγοντας που αναφέρεται, είναι η εμπειρία όπως 

μετράται με δύο μεταβλητές, τις εμφανίσεις που έχει κάνει ο ποδοσφαιριστής με την 

παρούσα ομάδα του και τις συνολικές εμφανίσεις που έχει κάνει με άλλες ομάδες

94 Οι Carmichael et al, (1999) υπολογίσανε για το αγγλικό πρωτάθλημα, ότι η αξία αυξάνει με την 

ηλικία των ποδοσφαιριστών, με μειούμενο ρυθμό, μέχρι το όριο των 23 ετών και στη συνέχεια η αξία 

αυτή μειώνεται. Επιπλέον, οι Lucifora et al, (2001) σε μία ανάλογη μελέτη για το ιταλικό πρωτάθλημα, 

βρήκανε ότι η αμοιβή αυξάνεται μέχρι το όριο ηλικίας των 28,5 ετών οπότε και ο ποδοσφαιριστής 

φτάνει στην κορυφή της απόδοσής του.
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κατά το παρελθόν. Αυτός ο διαχωρισμός στην εμπειρία έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι σε μια περιορισμένη χρονικά ποδοσφαιρική καριέρα (περίπου 8 χρόνων) 

αναμένεται ότι η πιο πρόσφατη εμπειρία έχει μεγαλύτερο βάρος στην αξία του παίκτη 

από αυτή που αποκτήθηκε παλαιότερα. Αλλωστε, ο αριθμός των εμφανίσεων ενός 

παίκτη κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο υποστηρίζεται, ότι 

αντικατοπτρίζει την αγωνιστική κατάσταση του παίκτη και πιθανώς και τη 

γενικότερη φυσική του κατάσταση στον παρόν (Carmichael, et al, 1993). Επίσης, 

επειδή σημαντικό ρόλο παίζει και το επίπεδο της εμπειρίας, οι Lucifora et al, (2001) 

προτείνουν ότι πρέπει να γίνεται και διαχωρισμός των αγώνων ενός παίκτη με βάση 

τα παιχνίδια που έχει παίξει στην κύρια και στις μικρότερες κατηγορίες ενός 

πρωταθλήματος.

Ακόμα ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την αξία ενός ποδοσφαιριστή, είναι 

το επίπεδο της απόδοσής του όπως μετράται με τον αριθμό των γκολ που έχει 

επιτύχει ο παίκτης την προηγούμενη χρονιά, τα συνολικά γκολ σε σχέση με τα 

συνολικά παιχνίδια που έχει κάνει και τα γκολ που έχει επιτύχει σε διεθνείς ή άλλες 

διοργανώσεις (π.χ. κύπελλο). Όπως τονίζουν οι Carmichael et al, (1993), ο αριθμός 

των γκολ που επιτυγχάνει ένας παίκτης υποδηλώνει μία ιδιαίτερη ικανότητά του και 

συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το 

πιο διακριτό χαρακτηριστικό της απόδοσής του το οποίο μπορεί να μετρηθεί 

απευθείας με την παρατήρηση. Άλλωστε είναι κοινή διαπίστωση ότι η επίτευξη των 

γκολ είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου, το οποίο 

προσελκύει τους οπαδούς, ενώ οι υψηλότερες αμοιβές στο χώρο του ποδοσφαίρου 

δίνονται σε παίκτες οι οποίοι έχουν αυτή την ιδιαίτερη δεξιότητα95 (Lucifora et al, 

2001).

Το πρόβλημα όμως που παρουσιάζεται κατά τη χρήση του παραπάνω παράγοντα, 

έγκειται στο ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους παίκτες που
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95 Οι Lucifora et al, (2001), διατυπώνουν την άποψη ότι στο ποδόσφαιρο, σημαντικό ρόλο παίζει η 

ζήτηση του καταναλωτή-οπαδού για εξαιρετική απόδοση από κάποιους παίκτες. Έτσι, εισήγαγαν την 

έννοια τηζ φήμης του ποδοσφαιριστή (super star effect) η οποία εκφράζεται από τη μεγάλη διαφορά 

που έχουν κάποιοι παίκτες στην απόδοσή τους, όπως μετράται από το λόγο των γκολ που έχουν 

επιτύχει προς τους συνολικούς αγώνες στην καριέρα τους, από τους υπολοίπους και η οποία 

δικαιολογεί τις πολύ υψηλές αμοιβές κάποιων ποδοσφαιριστών.
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αγωνίζονται στις διάφορες θέσεις96 μέσα στο γήπεδο. Έτσι, στη βιβλιογραφία97 

προτάθηκε η χρήση ενός τιαράγοντα που μετράει τα γκολ που έχουν επιτευχθεί από 

τον αντίπαλο με υπαιτιότητα του αμυντικού και του τερματοφύλακα. Εδώ, πρόκειται 

για δύο μεταβλητές οι οποίες θεωρούνται μέτρο της απόδοσης των δύο 

συγκεκριμένων θέσεων, καθώς ο ρόλος τους μέσα στο γήπεδο είναι να αποτρέψουν 

τα γκολ. Με τον τρόπο αυτό, άρχισαν να εισάγονται σταδιακά στις προσπάθειες για 

την αποτίμηση των ποδοσφαιριστών, πιο λεπτομερή στοιχεία τα οποία είναι σε θέση 

να περιγράφουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις όλων των ποδοσφαιρικών θέσεων. 

Χαρακτηριστικά αναφερόμαστε στη μελέτη των Lucifora et al, (2001) οι οποίοι 

προσδιόρισαν ότι πέρα από τα γκολ, την αξία ενός παίκτη την επηρεάζουν και 

στοιχεία όπως ασσίστ, οι πάσες δηλαδή που οδηγούν σε γκολ, ενώ ταυτόχρονα 

προτείνανε τη μελλοντική χρήση πληροφοριών όπως αποκρούσεις, μπλοκαρίσματα, 

τάκλιν κλπ98.

Συνεχίζοντας, αναφερόμαστε στη δεύτερη κατηγορία χαρακτηριστικών στην οποία 

ανήκουν οι παράγοντες οι οποίοι δηλώνουν την ικανότητα ενός ποδοσφαιριστή με 

έμμεσο τρόπο. Ως τέτοιοι ορίζονται από τη βιβλιογραφία99 οι εμφανίσεις ενός 

ποδοσφαιριστή σε διεθνή παιχνίδια. Έτσι αρχικά, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 

παιχνιδιών με την εθνική ομάδα των αντρών. Εδώ, γίνεται ένας διαχωρισμός σε
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96 Υπάρχουν τέσσερις θέσεις του τερματοφύλακα, του αμυντικού, του μέσου και του επιθετικού, οι 

οποίες σε κάποιες μελέτες λαμβάνονται υπόψη ως ξεχωριστά χαρακτηριστικά στην προσπάθεια να 

βρεθεί πόσο επηρεάζουν την αξία κατά τη μεταγραφή (βλέπε Lucifora et al, 2001, Dobson et al, 1999).

97 Βλέπε π.χ. Carmichael et al, (1999), Lucifora et al, (2001).

98 Για το θέμα αυτό πρέπει να πούμε ότι από το 1996 λειτουργεί μία επιτροπή ειδικών στο αγγλικό 

πρωτάθλημα η οποία παρακολουθεί και διατηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για κάθε 

ποδοσφαιριστή που αναφέρονται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, 

δημιουργήθηκε ένας δείκτης ο ΟΡΤΑ INDEX, ο οποίος στην ουσία καταγράφει κάθε επαφή του 

ποδοσφαιριστή με την μπάλα σε ένα αγώνα και κατατάσσει τα στοιχεία που συγκεντρώνει σε έξι 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι τα σουτ για γκολ, οι πάσες, τα αμυντικά κοψίματα (τάκλιν), οι 

τριπλές και το τρέξιμο προς την μπάλα, τα κερδισμένα φάουλ και κόρνερ και στοιχεία που έχουν να 

κάνουν με την απόδοση του τερματοφύλακα (αποκρούσεις, κερδισμένα ένας εναντίον ενός κλπ). Τα 

στοιχεία που συλλέγοντας αναφέρονται και στις δύο ομάδες και καταγράφονται σε όλους τους αγώνες 

του αγγλικού πρωταθλήματος (Carmichael et al, 2003). Δυστυχώς, όμως δεν έχουμε στη διάθεσή μας 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ακριβώς προσδιορίζεται αυτός ο δείκτης και έτσι 

περιοριζόμαστε απλά στην αναφορά του.

99 Βλέπε Carmichael et al, (1999), Dobson et al, (1999), Speight et al, (1997), Lucifora et al, (2001).
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σχέση με την εθνική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο παίκτης. Για παράδειγμα, οι 

Carmichael et al, (1999) ελέγχουν ξεχωριστά τα διεθνή παιχνίδια των άγγλων και των 

αλλοδαπών παικτών, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να συμπεριλάβουν μια 

μεγαλύτερη βαρύτητα στους παίκτες που στελεχώνουν την εθνική Αγγλίας καθώς 

όπως υποστηρίζουν, είναι πιο δύσκολο να κλιθεί κάποιος στην συγκεκριμένη ομάδα 

λόγο του υψηλού της επιπέδου. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ο αριθμός των εμφανίσεων 

που πραγματοποιεί ένας ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα νέων κάτω των 21 

ετών, εφόσον όμως ο παίκτης δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην κανονική εθνική ομάδα. 

Ο παράγοντας αυτός υποστηρίζεται ότι εκφράζει την προοπτική που έχουν νέοι 

ποδοσφαιριστές για το μέλλον, πράγμα που αυξάνει τελικά την αξία τους.

Τέλος, αναφερόμαστε στην τρίτη κατηγορία χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την 

αξία ενός παίκτη. Εδώ διατυπώνεται η άποψη ότι κατά την αποτίμηση των 

ποδοσφαιριστών σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στην 

οποία αγωνίζονται (The Reporter, 2002). Πράγματι, οι Carmichael et al, (1999) και 

Dobson et al, (1999) στις μελέτες τους σημειώνουν ότι καθοριστική σημασία στην 

αξία ενός παίκτη έχει η συνολική παρουσία της ομάδας. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί 

αρχικά, με την κοινή διαπίστωση ότι στις καλύτερες ομάδες παίζουν οι καλύτεροι 

παίκτες καθώς η διοίκηση μιας πολύ επιτυχημένης ομάδας, π.χ, μιας ομάδας που έχει 

κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι αυτή που συνήθως δαπανά ένα πολύ 

μεγάλο ποσό για να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή προκειμένου να οδηγηθεί σε 

αύξηση της επιτυχίας της (σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο). Ταυτόχρονα και ο 

ποδοσφαιριστής θα προτιμήσει μια ομάδα με υψηλότερο επίπεδο και όχι μια 

μικρότερη στην οποία θα είναι το αναμφισβήτητο «αστέρι», διότι θεωρεί ότι η 

καλύτερη απόδοσή του συνδέεται άμεσα με την υψηλή απόδοση των συμπαικτών του 

(Borer et al, 2002). Επίσης, η αναφορά στο συνολικό επίπεδο της ομάδας είναι 

σημαντική διότι όπως αναφέραμε και νωρίτερα, συσχετίζεται με το επίπεδο της 

εμπειρίας που αποκτάει ένας ποδοσφαιριστής, δηλαδή σε όσο καλύτερη ομάδα παίζει 

τόσο καλύτερη εμπειρία αποκτά.

Έτσι, ορίζονται τρεις παράγοντες, που εκφράζουν τη δυναμικότητα της ομάδας και 

έμμεσα επηρεάζουν την αξία ενός παίκτη, οι οποίοι είναι η κατηγορία στην οποία 

αγωνίζεται η ομάδα, η θέση της στην κατάταξη στη λήξη της περασμένης περιόδου 

και η διαφορά των γκολ της ομάδας (γκολ που πέτυχε μείον γκολ που δέχτηκε) για 

την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο (την προηγούμενη ή την παρούσα, εξαρτάται πότε
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γίνεται η συλλογή των στοιχείων). Επιπλέον, οι Carmichael et al, (1999) και Speight 

et al, (1997) πρότειναν και τη χρήση του μέσου όρου προσέλευσης οπαδών στο 

γήπεδο στα ενός έδρας παιχνίδια κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ως ένα 

μέτρο, στην ουσία, της απόδοσης της ομάδας.
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