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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας
των ελληνικών επαγγελματικών αθλητικών εταιριών με τις αντίστοιχες αγγλικές που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Αρχικά, διενεργείται η ιστορική αναδρομή
των δύο εξεταζόμενων πρωταθλημάτων μέχρι την σημερινή τους μορφή ,ενώ στη συνέχεια
εξετάζεται το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τόσο τις ελληνικές ,όσο και τις
αγγλικές ποδοσφαιρικές εταιρίες.
Ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση, στην οποία εξετάζονται περιληπτικά έρευνες
που προχώρησαν σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας αθλητικών εταιριών. Εν συνεχεία
διερευνάται ο οικονομικός αντίκτυπος των δύο κλάδων στην οικονομία της χώρας τους.
Κατόπιν, επιχειρείται η ανάλυση των οικονομικών και αθλητικών στοιχείων συγκριτικά για
τους δύο κλάδους.
Προς την πραγμάτωση του σκοπού της παρούσας εργασίας , πραγματοποιείται
χρηματοοικονομική ανάλυση των συλλόγων των δύο κλάδων. Αρχικά ερμηνεύονται οι
σημαντικότεροι αριθμοδείκτες σε θεωρητικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση
των αριθμοδεικτών και ο σχολιασμός αυτών τόσο για τις ελληνικές ,όσο και για τις αγγλικές
εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν στο δείγμα .Η ανάλυση αυτή καταλήγει με την σύγκριση της
πορείας των αριθμοδεικτών των δύο κλάδων στην εξεταζόμενη περίοδο και τα εξαγόμενα
συμπεράσματα επί αυτών.
Τέλος με τη χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE ,αξιολογείται η
αποδοτικότητα των συλλόγων των δύο πρωταθλημάτων .
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ABSTRACT

This dissertation is a comparative evaluation between the efficiency of Greek and English
professional football clubs. Initially, a historical overview of the English and Greek leagues is
carried out, extending to their current form; then the institutional and legislative framework
governing both national football leagues will be examined.
In the bibliographical research that follows, surveys which have evaluated sports clubs’
efficiency will be briefly mentioned. Afterwards, the two leagues’ economic impact on their
respective national economy will be explored. Finally, both the economic and sports
information of the two leagues will be compared.
For the purpose of this study, a financial analysis of English and Greek football clubs will be
performed. Initially, the most important ratios are interpreted at a theoretical level. Then an
analysis and commentary of said ratios follows, which will on a first level be carried out
separately for the Greek and the English clubs selected for the study. The analysis will be
concluded by comparing the course of the ratios in the period considered; conclusions will
then be drawn from them.
The effectiveness of the football clubs will be evaluated using the PROMETHEE method.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τα οικονομικά του επαγγελματικού αθλητισμού έχει την
απαρχή του στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Έκτοτε πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί
βασιζόμενες σε αυτό το θέμα .Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες σχετικά με τα οικονομικά του
αθλητισμού γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, αφενός σε θεωρητικό επίπεδο και αφετέρου σε
εμπειρικό με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων. Αναμφισβήτητα ο επαγγελματικός
αθλητισμός δύναται να αποτελέσει έναν κοινό τόπο ενδιαφέροντος τόσο τους θεωρητικούς
όσο και για τους εμπειρικούς ερευνητές.1
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ,η μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων των
επιχειρήσεων δεν είναι μόνο σημαντική για τα διευθυντικά στελέχη, τους δανειστές και τους
επενδυτές, αλλά και για τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις των οικονομικών οντοτήτων ενός
οικονομικού κλάδου. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων γίνεται
ως επί το πλείστον στο πλαίσιο των οικονομικών αναλύσεων. Παράλληλα ,είναι σύνηθες η
χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών στη διαδικασία της αξιολόγησης των οικονομικών
επιδόσεων.2
Η παρούσα διπλωματική εργασία ,κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο ,έχει ως στόχο την
συγκριτική ανάλυση της αποδοτικότητας των αθλητικών εταιριών του Ηνωμένου βασιλείου
και της Ελλάδας οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
.Προς πραγμάτωση αυτού του σκοπού, διενεργήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση και η
ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων και αθλητικών στοιχείων που διέπουν την αξιολόγηση
του εν λόγω κλάδου και πιο συγκεκριμένα της αγγλικής Premier League και της ελληνικής
Superleague.
Όσον αφορά την επιλογή μελέτης του αγγλικού κλάδου της Premier League, βασίζεται
στην κυριαρχία του εν λόγου κλάδου ως προς τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τους
υπόλοιπους ευρωπαϊκούς. Αναλυτικότερα, με βάση τις έρευνες της Delloitte3 τα τελευταία

1

Dobson Stephen and Goddard John (2011), The Economics of Football.
Ecer Fatih and Boyukaslan Adem (2012), Measuring Performances of Football Clubs Using Financial Ratios:
The Gray Relational Analysis Approach ,Scientific & Academic Publishing.
3
https://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Football_Money_League
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χρόνια και συλλήβδην την διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία4, η αγγλική Premier League
αποτελεί την ισχυρότερη και πιο πλούσια ευρωπαϊκή λίγκα. Επελέγη λοιπόν ως η ισχυρότερη
ευρωπαϊκή όσον άφορα τα οικονομικά στοιχεία με στόχο να συγκριθεί ο αντίστοιχος
ελληνικός κλάδος με τον πιο αποτελεσματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο .Παρά τις ποσοτικές
διαφορές οι οποίες ενυπάρχουν μεταξύ τους, ερευνάται αφενός η πορεία των δυο κλάδων
όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και αφετέρου η
ανάλυση των ανακυπτόντων διαφορών οι οποίες συντελούν στην αξιολόγηση της
αποδοτικότητας .
Ειδικότερα, εξειδικεύοντας ως προς το επιλεγμένο δείγμα, πραγματοποιήθηκε η
αξιολόγηση των αθλητικών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών εταιριών, με κριτήριο την
συνεχή παρουσία των ομάδων στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος
των δύο χωρών, της Ελλάδας (Super League) και αντίστοιχα της Αγγλίας (Premier League)
για τις σεζόν 2009-2010 έως και 2014-2015. Βάσει αυτών των κριτηρίων,

το δείγμα

απαρτίζεται από τις παρακάτω αθλητικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
ποδοσφαίρου για την Αγγλία :Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester
City , Everton, Sutherland,Stoke City, Aston Villa, Tottenham. Για την Ελλάδα το δείγμα
απαρτίζουν οι ακόλουθες:

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος*, Αστέρας

Τρίπολης και Scoda Ξάνθη.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής
εργασίας είναι αφενός η βιβλιογραφική ανασκόπηση και αφετέρου η μέθοδος της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης με την χρήση αριθμοδεικτών καθώς και η πολικριτήρια
μέθοδος

PROMETHEE .Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της αποδοχής της μεθόδου

της

θεμελιώδους ανάλυσης , στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ακολουθηθεί η επαγωγική
μέθοδος σύμφωνα με την οποία θα παρατεθεί εν πρώτοις ο αντίκτυπος των κλάδων στην
οικονομία των χωρών τους καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει .Εν συνεχεία επί
των λογιστικών καταστάσεων και άλλων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί η μεμονωμένη
αλλά και συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών για τις
εκάστοτε εταιρίες του δείγματος. Τέλος με την μέθοδο PROMETHEE επιχειρείται η
αξιολόγηση των εταιριών του δείγματος ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.

4

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-08-14/which-european-football-league-is-the-richest-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από
έρευνες που εξετάζουν την αποδοτικότητα των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων
αλλά και τις οικονομικές τους επιδόσεις, κάποιες εκ τν οποίων θα εξετάσουμε περιληπτικά
παρακάτω :
Η μελέτη των

Guzmán and

Morrow5 ασχολείται

με τη μέτρηση της

αποτελεσματικότητας των συλλόγων στην αγγλική Premier League. Η μελέτη υποστηρίζει
ότι μια ανάλυση μόνο με τη μορφή λόγων (ratios) για την αξιολόγηση των οικονομικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων

η οποία

βασίζεται

στις οικονομικές καταστάσεις της

εταιρείας είναι αναπόφευκτα μερική .Στη συνέχεια αναφέρεται στους περιορισμούς μιας
μονοπαραγοντικής ανάλυσης

κάτι που έχει οδηγήσει στην αναζήτηση πιο περιεκτικών

τεχνικών για την μέτρηση της εταιρικής απόδοσης.
Στην έρευνα αυτή , με στόχο την μέτρηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιείται η
γραμμική μέθοδος προγραμματισμού DEA η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς
της

οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της σύγκρισης των εισόδων (inputs) και των

εξόδων (outputs) ,η μέθοδος αυτή μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά συμπεράσματα σχετικά
με την αποδοτικότητα .Το αποτέλεσμα εξαρτάται από ένα μίγμα φυσικών δεδομένων με
άλλα είδη πληροφοριών.
Στην μελέτη αυτή , οι είσοδοι (inputs) που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα διάφορα έξοδα των
ποδοσφαιρικών ομάδων που προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις και είναι οι εξής :
1. τα έξοδα του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των μισθών των παικτών,
της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου αλλά ολόκληρου του προσωπικού
που απασχολείται στην εταιρεία από οποιαδήποτε θέση.
2. Οι αποδοχές των διοικητικών στελεχών,
3. Τέλος, η τρίτη είσοδος που επιλέχθηκε ήταν τα γενικά ή άλλα λειτουργικά έξοδα της
κάθε αθλητικής εταιρίας
5

Guzmán, I., and Morrow, S. (2007), Measuring efficiency and productivity in professional football teams:
evidence from the English Premier League. Central European Journal of Operations Research, 15(4), 309-328
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Οι έξοδοι (outputs) που χρησιμοποιήθηκαν είναι :
1. Η βαθμολογική συγκομιδή κάθε ομάδας
2. Ο Κύκλος εργασιών
H μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη έχει διπλό στόχο: πρώτον,
να εξασφαλίσει τον υψηλότερο βαθμό συσχέτισης των εισροών και εκροών και δεύτερον, να
εντοπίσει

τις

μεταβλητές

εκείνες

που

θα

δημιουργήσουν

ένα

μεγάλο

αριθμό

αποτελεσματικών μονάδων.
Τέλος ,η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι , ενώ οι αγγλικοί

σύλλογοι

λειτουργούν κοντά σε αποδοτικά επίπεδα με βάση τις αξιολογήσεις , υπάρχει περιορισμένη
τεχνολογική πρόοδος στις επιδόσεις τους σε σχέση με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας .
Σύμφωνα με τους συγγραφείς σε αυτή την έρευνα η μέθοδος DEA δείχνει ότι μπορεί να
είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματικών
ποδοσφαιρικών συλλόγων σε επόμενες μελέτες .
Ομοίως ,στη μελέτη του με τίτλο ‘ Productive Efficiency of English Football Teams—
A Data Envelopment Analysis Approach’ , ο Dieter J. Haas χρησιμοποιεί την μέθοδο DEA
(Data

Envelopment

Analysis)6,

με

στόχο

την

ανάλυση

της

παραγωγικής

αποτελεσματικότητας των ομάδων της Premier League για τις σεζόν 2000-2001 . Σύμφωνα
με το συγγραφέα στη βιβλιογραφία μπορούν να εντοπιστούν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις για τη μέτρηση της αποδοτικότητας στον αθλητισμό. Η πρώτη περιλαμβάνει τη
μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο ξεχωριστών αγώνων ,η δεύτερη την μέτρηση
της διοικητικής

αποδοτικότητας η της αποδοτικότητας του προπονητή και η τρίτη την

μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας ομάδας για μια ολόκληρη σεζόν .
Οι είσοδοι (inputs) που χρησιμοποιούνται στη μελέτη είναι οι συνολικοί μισθοί και
μισθός του προπονητή. Το σύνολο των μισθών περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων
που απασχολούνται στην εταιρία από οποιαδήποτε θέση. Ο αρθρογράφος τονίζει ότι ο
μισθός του προπονητή αποτελεί ξεχωριστεί μεταβλητή λόγω της συμβολής τους στην
απόδοση της ομάδας. Οι θεατές αποτελούν μια πρόσθετη πληροφορία για την έρευνα με
βοηθητικό ρόλο. Από την άλλη ,τις εξόδους (οutputs ) απαρτίζουν η βαθμολογική συγκομιδή
και ο κύκλος εργασιών.

6

Haas, D. J. (2003), Productive efficiency of English football teams—a data envelopment analysis approach.
Managerial and Decision Economics, 24(5), 403-410.
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Συμπερασματικά

,τονίζεται ότι η τελική βαθμολογική κατάταξη δεν

σχετίζεται

σημαντικά με την βαθμολογία αποδοτικότητας ενώ τα επίπεδα παραγωγής για τις
περισσότερες αγγλικές ομάδες κρίνονται ικανοποιητικά.
Σε άλλη μελέτη οι Carlos Pestana Barros και Stephanie Leach

7

χρησιμοποιώντας το

οικονομετρικό μοντέλο Cobb–Douglas, αξιολογούν την τεχνική αποτελεσματικότητα των
συλλόγων της Premier League από τη σεζόν 1998/99 έως τη σεζόν 2002/03 συνδυάζοντας
αθλητικά στοιχεία και οικονομικές μεταβλητές .Το κίνητρο για το παρόν άρθρο προέρχεται
από γεγονότα που παρατηρούνται στο αγγλικό ποδόσφαιρο σχετικά με την υπέρβαση του
προϋπολογισμού για κάποιους συλλόγους με στόχο να γνωρίσουν την επιτυχία ,με το
αποτέλεσμα όμως να μην τους δικαιώνει. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η Leeds United
,αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα .
Μέσω της αξιολόγησης των ομάδων της Premier League , η μελέτη έχει στόχο τον
εξορθολογισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των συλλόγων. Η έρευνα καταλήγει σε
κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Αναφέρει ότι οι πολύ μεγάλες δαπάνες οδηγούν σε
αναποτελεσματικότητα κυρίως όταν δεν μεταφράζονται σε αποτέλεσμα . Ακόμη, η αύξηση
της προσέλευσης στο γήπεδο και η αύξηση του κύκλου εργασιών μεταφράζεται σε αύξηση
του κόστους.
Επιπρόσθετα , γίνεται αναφορά στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η αθλητική
επιτυχία

στον έλεγχο του κόστους . Καταλήγοντας , τονίζεται η σημασία της σωστής

διαχείρισης και η συμβολή των διοικητικών στελεχών στον καθορισμό των επιδόσεων
σχετικά με τις αθλητικές αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες μιας αθλητικής εταιρίας .
Από την άλλη ,στη μελέτη των Γαλαριώτη ,et al με τίτλο ‘Η οικονομική αξιολόγηση
των ποδοσφαιρικών ομάδων στην Γαλλία’, αξιολογήθηκαν 13 ομάδες της Α΄ Εθνικής της
Γαλλίας ,οι οποίες τις τρείς τελευταίες αγωνιστικές περιόδους είχαν συνεχή παρουσία στην
εν λόγω κατηγορία (2011-2013).8
Στο άρθρο αυτό

γίνεται μία προσπάθεια αξιολόγησης

των

ομάδων σε τρεις

διαστάσεις. Αρχικά αξιολογούνται οι ποδοσφαιρικές επιδόσεις τους, στη συνέχεια τα
οικονομικά τους δεδομένα και τέλος τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Στην παρούσα
7

Barros, C. P., and Leach, S. (2007), Technical efficiency in the English Football Association Premier League
with a stochastic cost frontier. Applied Economics Letters, 14(10), 731-741.
8
Γαλαριώτης Αιμ., Germain Christophe, Ζοπουνίδης K. (2015), Η οικονομική αξιολόγηση Η των
ποδοσφαιρικών ομάδων στην Γαλλία, International Economy.
των ποδοσφαιρικών ομάδων στην Γαλλία, International Economy, 2015
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έρευνα χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE , η οποία έχει ήδη
εφαρμοστεί και σε άλλους επιστημονικούς χώρους .
Συμπερασματικά ,οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του Γαλλικού Πρωταθλήματος
όπως οι Paris St. Germain, Lille, Marseille και Montpellier βρίσκονται μονίμως στις 5
πρώτες θέσεις της κατάταξης, με βάση το πρώτο κριτήριο. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η
σταθερότητα του προπονητή επηρεάζει θετικά την απόδοση των ομάδων. Εκτός αυτού
,προκύπτει ότι πέραν των ποδοσφαιρικών τους επιδόσεων οι σταθερά υψηλές ποδοσφαιρικές
δυνάμεις της Γαλλίας διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους και στις οικονομικές επιδόσεις. Η
υψηλή χωρητικότητα των σταδίων τους σε συνδυασμό με την πώληση εισιτήριων διαρκείας
και προϊόντων της ομάδας ,αλλά και η στήριξη από ισχυρούς σπόνσορες ουσιαστικά
διαμορφώνουν την εν λόγω κατάσταση.
Όσον αφορά τώρα , την αξιολόγηση με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
,εδώ η κατάσταση φαίνεται να διαφοροποιείται, καθώς οι ομάδες μεσαίας δυναμικότητας
φαίνεται να πρωταγωνιστούν ,κάτι που είναι απόρροια πολλές φορές των μεγάλων
ανοιγμάτων στα οποία προβαίνουν.
Σε άλλη μελέτη ο Jardin9 μετρά την αποτελεσματικότητα των συλλόγων της πρώτης
κατηγορίας του Γαλλικού ποδοσφαίρου συνδυάζοντας τις μεθόδους ’ Assurance Region’ και
DEA(Data Envelopment Analysis). Με στόχο τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, η
μελέτη χρησιμοποιεί δύο εισόδους (inputs) .Η πρώτη αφορά τους συνολικούς μισθούς του
συλλόγου περιλαμβανομένων όλων των απασχολούμενων από την εταιρία εντός και εκτός
αγωνιστικού χώρου. Την δεύτερη είσοδο αποτελεί το μέγεθος του πληθυσμού μέσα στο οποίο
δραστηριοποιείται η εταιρία με τον ερευνητή να τονίζει ότι μια μεγαλύτερη κοινότητα
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για ένα club. Τις εξόδους (outputs) απαρτίζουν

η

συνολική βαθμολογική συγκομιδή στο τέλος της σεζόν και ο κύκλος εργασιών.
Η έρευνα διαπιστώνει την απουσία συσχέτισης μεταξύ των αθλητικών επιτευγμάτων
και της αποτελεσματικότητας

,ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι

τα υψηλά επίπεδα

κερδοφορίας κυρίως των ισχυρών συλλόγων δεν μεταφράζονται αντίστοιχα σε υψηλή
αποτελεσματικότητα.

9

Jardin, M. (2009), Efficiency of French football clubs and its dynamics.
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Σε άλλη μελέτη ο Sakinc χρησιμοποιεί την μέθοδο GRA (Grey Relational Analysis)10
,ένα μοντέλο

ευρέως γνωστό σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία, μηχανική,

κοινωνιολογία και την χρηματοδότηση. Σκοπός της μελέτης του είναι να αξιολογήσει και να
συγκρίνει τις οικονομικές επιδόσεις των τεσσάρων μεγάλων συλλόγων ποδοσφαίρου της
Κωνσταντινούπολης

για την περίοδο 2009/10 έως 2012/13. Η μέθοδος χρησιμοποιεί

δεκαπέντε χρηματοοικονομικούς δείκτες με σκοπό να αξιολογήσει μεγέθη όπως η
αποδοτικότητα, η ρευστότητα και

το χρέος .Η έρευνα καταλήγει κατατάσσοντας τις 4

αθλητικές εταιρίες .
Στην μελέτη τους με τίτλο ‘Comparative Analysis of Football Efficiency Among Two
Small European Countries: Portugal and Greece ,’οι Carlos Pestana Barros και Ioannis
Douvis χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ποδοσφαιρικών συλλόγων δύο
μικρών ευρωπαϊκών χωρών όπως η Πορτογαλία και Ελλάδα εκτιμούν τις μεταβολές στη
συνολική παραγωγικότητα .Με τη χρήση της μεθόδου (DEA) αναζητούν τις βέλτιστες
πρακτικές που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των επιδόσεων στην αγορά. Η μελέτη κατατάσσει
τα ποδοσφαιρικά σωματεία ανάλογα με την μεταβολή της συνολικής παραγωγικότητας τους
για την περίοδο 1999/2000 έως και την περίοδο 2002/2003. Για τους συλλόγους με τις
χαμηλότερες επιδόσεις

τονίζεται η σημασία της βελτίωσης της διαχείρισης με στόχο την

αύξηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας .11
Η μέθοδος DEA επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλαπλών εισροών και εκροών σε
προσδιορισμό της σχετικής αποτελεσματικότητας. Ως εισροές (inputs) στη μελέτη
χρησιμοποιούνται ο αριθμός των παικτών ,και το συνολικό κόστος ενώ ως εκροές (οutputs)
,η συνολική βαθμολογική συγκομιδή, η συνολική προσέλευση αλλά και συνολικές πωλήσεις.
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της διακυβέρνησης και της
διαφάνειας των συλλόγων στο ερώτημα αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους.

10

SAKINÇ, İ. (2014), Using Grey Relational Analysis to Determine the Financial Performance of Turkish
Football Clubs. Journal of Economics Library, 1(1), 22-33.
11
Barros, C. P., and Douvis, J. (2009), Comparative analysis of football efficiency among two small European
countries: Portugal and Greece. International Journal of Sport Management and Marketing, 6(2), 183-199.
Two Small European Countries: Portugal and Greece, 2008
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DEA

8

French football clubs (Ligue 1)
(2004 - 2007)

DEA

(GRA)

M. Jardin

İ. Sakinc

four Turkish SuperLig clubs
( 2009/2010 - 2012/2013)

Portugal clubs-Greek clubs
(1999/2000-2002/2003)

DEA
C. Pestana Barros και I. Douvis

βαθμολογική συγκομιδή
κύκλος εργασιών
συνολικοί μισθοί του συλλόγου ,
μέγεθος του πληθυσμού της κοινότητας

χρηματοικονομικοί δείκτες

βαθμολογική συγκομιδή ,
κύκλος εργασιών,αριθμός παικτών

ποδοσφαιρικές επιδόσεις

αριθμός των παικτών ,συνολικό κόστος

PROMETHEE 13 French football clubs (Ligue 1) οικονομικά δεδομένα
Αιμ. Γαλαριώτη, C. Germain,
χρηματοοικονομικά στοιχεία
(2011-2013)
Κ.Ζοπουνίδης

οικονομικές μεταβλητές

αθλητικά στοιχεία

βαθμολογική συγκομιδή
κύκλος εργασιών

Premier League clubs
(2000-2001)

συνολικοί μισθοί,μισθός του προπονητή

Έξοδοι
Είσοδοι
έξοδα προσωπικού, αποδοχές διοικ. στελεχών βαθμολογική συγκομιδή
γενικά λειτουργικά έξοδα
κύκλος εργασιών

Δείγμα
Premier League clubs
(1997/98- 2002/003)

C. Pestana Barros και S. Leach
Cobb–Douglas Premier League clubs
(1998/99 -2002/03 )

Dieter J. Haas

Μέθοδος
Άρθρα
I. Guzmán and S. Morrow DEA

Πίνακας 1.Βιβλιογραφική Επισκόπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ

3.1 Ιστορία του Eλληνικού Ποδόσφαιρου

Πολλές είναι οι θεωρίες που διατυπώνονται σχετικά με την απαρχή του ποδοσφαίρου σαν
παιχνίδι στην Ελλάδα. Κάποιοι ερευνητές τοποθετούν την απαρχή του ποδοσφαίρου στην
Ελλάδα κάπου στον 4ο πχ αιώνα .Οι αρχαίοι έλληνες έπαιζαν ένα παιχνίδι που ονομαζόταν
επίσκυρον και περιελάμβανε το κλότσημα μπάλας με στόχο τη μεταφορά της πέρα από τις
γραμμές του τέρματος. Υπάρχουν ακόμη και αναφορές του Ομήρου από τον 8ο αιώνα σε ένα
παιχνίδι που ταιριάζει στις περιγραφές με το επίσκυρον ενώ λέγεται όπως και ο Μέγας
Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Περσία έπαιζε ένα παιχνίδι με
μπάλα. 12
Οι Έλληνες ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το ποδόσφαιρο μετά τη Μεσολυμπιάδα του
1906, στην οποία η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση. Το 1910, το
άθλημα αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών
Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), ενώ το 1919 απέκτησε αυτονομία με τη δημιουργία της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών Πειραιώς (Ε.Π.Σ.Α.Π.), η οποία στη συνέχεια
μετονομάστηκε σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος (Ε.Π.Σ.Ε.).Η Μικρασιατική
Καταστροφή ενίσχυσε το άθλημα και με την έλευση των προσφύγων το ποδόσφαιρο στην
Ελλάδα κατέκτησε

περισσότερους οπαδούς. Το 1923, η Ε.Π.Σ.Ε. γίνεται μέλος της

Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) ενώ τρία χρόνια αργότερα το 1926 τη
θέση της παίρνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), η οποία μέχρι σήμερα
αποτελεί τον ανώτερο ποδοσφαιρικό θεσμό της χώρας.

13

Την περίοδο 1927-28 η Ελληνική

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διοργανώνει το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα .
Αργότερα , η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) απαιτεί από
την ΕΠΟ την καθιέρωση του πρωταθλήματος μέσω μίας ενιαίας , εθνικής κατηγορίας στα
πρότυπα των ανεπτυγμένων ποδοσφαιρικά χωρών, ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία
12

Κολλιας. Ι , (2009),ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Ελληνικά Γράμματα
Ιστορική Αναδρομή ,Ελληνικό ποδόσφαιρο: από τα πρώτα βήματα στην εποχή του ΠΡΟ-ΠΟ,
http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/12
13
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συμμετοχής του πρωταθλητή Ελλάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης.
Έτσι λοιπόν τοο 1959-60 δημιουργείται η Α΄ Εθνική.
Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε

στη βουλή το Γενάρη του 1979 το ελληνικό

ποδόσφαιρο εισέρχεται σε επαγγελματική φάση , καθώς

οι σύλλογοι μετατρέπονται σε

ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΠΑΕ). Την σεζόν 1979-80 διεξάγεται το πρώτο
πρωτάθλημα μεταξύ αθλητικών εταιριών.14
Την αγωνιστική περίοδο 2006-07, η ΕΠΟ επιτρέπει την αποχώρηση των 16 συλλόγωνμελών της Α΄ Εθνικής από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΕΠΑΕ), ώστε
να προβούν σε ίδρυση του συνεταιρισμού ΠΑΕ υπό την επωνυμία Ένωση Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.15
Τον Ιούλιο του 2006 ιδρύεται λοιπόν ο Συνεταιρισμός, υπό τη μορφή αστικού
Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 και
του Νόμου 3479/2006 για την «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών
Ενώσεων και άλλες διατάξεις.16 Η

SuperLeague είναι γεγονός

αφού

διαδέχεται την

τελευταία όσον αφορά τη διοργάνωση του ελληνικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας,
κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα.17
Οι σκοποί του Συνεταιρισμού είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι:18
1. Η προστασία και προαγωγή του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των
μελών του.
2. Η παροχή στα μέλη του τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση η βελτίωση
των προϊόντων του ποδοσφαίρου και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.
3.Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.
4. Η οικονομική ανάπτυξη των μελών του και η παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας
στα μέλη του.
5.Η εισήγηση προς κάθε αρμόδιο όργανο προτάσεων που έχουν σκοπό τη βελτίωση του
επιπέδου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής κατηγορίας.
14 https://el.wikipedia.org/wiki
15 Κωδικοποιημένο Καταστατικό Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας , Ιούνιος 2014
16 http://www.superleaguegreece.net/el/management/about-us
17 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3479_06.htm
14http://www.superleaguegreece.net/el/management/about-us
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6. Η κατάρτιση συμβάσεων και η σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό των μελών του, όπως
ενδεικτικά με χορηγούς, υποστηρικτές και προμηθευτές για τη μεγιστοποίηση των κερδών
των μελών του ή/και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.
7. Η, κατόπιν έγγραφης ανάθεσης από μέλος/-η του συνεταιρισμού, συλλογική διαχείριση
δικαιωμάτων ήχου και εικόνας των αγώνων ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος Α’ Εθνικής για
τη ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή άλλη μετάδοση ή αναμετάδοση με οποιαδήποτε τεχνική
μέθοδο ή μέσο, για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αγώνων ή στιγμιοτύπων.
8.Η κατάρτιση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για τις
ΠΑΕ-Μέλη της SuperLeague και τα στελέχη αυτών.

3.2 Ιστορία του Αγγλικού Ποδοσφαίρου

Στην Αγγλία το ποδόσφαιρο ξεκίνησε τον 12ο αιώνα .Οι Βρετανοί κάθε χρόνο ,την Τρίτη
προ της Σαρακοστής των καθολικών έπαιζαν ένα παιχνίδι με μπάλα στο Άσμπουρν του
Ντέρπισαιρ που στόχος του ήταν η μεταφορά της μπάλας πίσω στην πόλη.. Το παιχνίδι
διεξαγόταν σε κάποιες περιοχές της Αγγλίας μέχρι και τα μέσα του 19ο αιώνα και παρά τις
προσπάθειες μοναρχών να το σταματήσουν ,το ενδιαφέρον του κόσμου παρέμενε ζωηρό. Τον
18ο αιώνα εισχώρησε στα ιδιωτικά σχολεία και το 1848 το Πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE
προσπάθησε για πρώτη φορά να δημιουργήσει οργανωμένα κανόνες. Στις 26 Οκτωβρίου του
1863 ιδρύθηκε η Ποδοσφαιρική Ένωση της Αγγλίας η οποία κατόπιν ονομάστηκε
Ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας. 19
Το 1888 ιδρύθηκε Η Football League First Division. Για τα επόμενα 100 χρόνια,
αποτελούσε το κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Στη
συνέχεια, το 1992, τα 22 σωματεία που αποτελούσαν την First Division επέλεξαν να
παραιτηθούν από την Football League και να δημιουργήσουν την Premier League όπως θα
αναφερθεί στη συνέχεια.20
Παρά τις σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970
και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στα τέλη της δεκαετίας του '80 το αγγλικό
19
20

Κόλλιας. Ι , (2009),ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Ελληνικά Γράμματα
https://el.wikipedia.org/wiki
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ποδόσφαιρο άρχισε να φθίνει. Η μαύρη περίοδος του βρετανικού ποδοσφαίρου γράφτηκε την
περίοδο 1979 -1990 όταν το αγαπημένο άθλημα των Βρετανών μαστιζόταν από αλλεπάλληλα
κρούσματα χουλιγκανισμού και επεισόδια για να σημαδευτεί από τα γεγονότα στο Χέιζελ
το 1985 και το Χίλσμπορο το 1989, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 130
ανθρώπους.
Μετά την τραγωδία του Χέιζελ όπου έχασαν τη ζωή τους 39 άνθρωποι ,οι αγγλικές
ομάδες τιμωρήθηκαν με πέντε χρόνια αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως
αναφέρει το ΒΒC η Ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να απαγορεύσει στους αγγλικούς
συλλόγους την συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 5 χρόνια .Η άλλοτε
πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας

Μάργκαρετ Θάτσερ

υποστήριξε την

τιμωρία

αποκλεισμού πέντε ετών για κάθε αγγλική ομάδα από τις διοργανώσεις της UEFΑ και έκανε
έκκληση για

επιπλέον μέτρα με σκοπό να εκλείψει κάθε μορφή χουλιγκανισμού στο

"Νησί".21Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικύρωσε τις εισηγήσεις της τότε Αγγλίδας
πρωθυπουργού προλαβαίνοντας ουσιαστικά την τιμωρία της UEFA.
Αργότερα και στα τέλη της αγωνιστικής περιόδου του 1991 υπήρξε η πρόταση για τη
δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος, με σκοπό να αποφέρει περισσότερα χρήματα στο
παιχνίδι. Στις 17 Ιουλίου του 1991 η συμφωνία που υπογράφηκε από τους κορυφαίους
συλλόγους της κατηγορίας, έθεσε τις βασικές αρχές για τη σύσταση της FA Premier League.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση της ήταν κυρίως οικονομικοί αφού πλέον η
νεοσυσταθείσα κορυφαία κατηγορία είχε πλέον εμπορική ανεξαρτησία από την
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τη Football League, καθώς

είχε το προνόμιο να

διαπραγματεύεται η ίδια τις οικονομικές συμφωνίες που αφορούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα
και τους σπόνσορες επιπλέον εισόδημα θα επέτρεπε τους αγγλικούς συλλόγους να
ανταγωνιστούν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης.

22

Ανάμεσα στους στόχους της Premier League είναι η συνεχής βελτίωση της λίγκας και η
διατήρηση της ως της καλύτερης λίγκας του αγγλικού ποδοσφαίρου εντός και εκτός των
συνόρων. Επιπρόσθετα ,μείζονος σημασίας για τη λίγκα αποτελεί η εξασφάλιση των
βέλτιστων οικονομικών εσόδων από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε
συνδυασμό με την προσιτότητα των αγώνων στο κοινό .Ακόμη ,χρησιμοποιώντας τα έσοδα

21

NEWS BBC,31/05/1985 , 1985: English teams banned after Heysel
Αλεξόπουλος Τάκης Δημ., Κριεμάδης Αθανάσιος (2010), Στρατηγική διοίκηση και επαγγελματικό
ποδόσφαιρο, Εκδόσεις Τελέθριον.
22
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της η λίγκα έχει ως στόχο την ενίσχυση των συλλόγων ,και την διατήρηση της εμπορικής
τους αξίας σε υψηλά επίπεδα.23

3.3 Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο των Αθλητικών Ποδοσφαιρικών
Εταιριών

Εν γένει το αθλητικό δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων, που προέρχονται είτε από
την κρατική, είτε από την αθλητική έννομη τάξη, διέπουν τον αθλητισμό και γενικά τη
φυσική αγωγή και ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αθλητικής
δραστηριότητας.

24

Το κανονιστικό σύστημα που παράγει η συνολική οργανωτική δομή του

αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αποκαλείται αθλητική έννομη τάξη.25
Το ποδόσφαιρο , επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό, ασκείται, υπό την οργανωμένη μορφή
του, στο πλαίσιο συλλόγων οι οποίοι, σε κάθε κράτος, συγκροτούν εθνικές ενώσεις, οι οποίες
αποτελούν τις ομοσπονδίες. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περισσότερες της μίας
εθνικές ομοσπονδίες, συγκεκριμένα τέσσερις, υπεύθυνες αντιστοίχως για την Αγγλία, την
Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας που διοργανώνεται
υπό την αιγίδα μιας εθνικής ομοσπονδίας πρέπει να διεξάγεται μεταξύ δύο συλλόγων μελών
της εν λόγω ομοσπονδίας ή μελών δευτερευουσών ή επικουρικών ομοσπονδιών ενταγμένων
στην εθνική ομοσπονδία.
Η ομάδα που παρατάσσει ο κάθε σύλλογος αποτελείται από παίκτες των οποίων η
ικανότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο σύλλογο έχει αναγνωρισθεί από την εθνική
ομοσπονδία. Όλοι οι επαγγελματίες παίκτες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, υπό την ιδιότητά
τους αυτή, στην εθνική τους ομοσπονδία και να αναφέρονται ως απασχολούμενοι, ή ως
πρώην απασχολούμενοι, σε συγκεκριμένο σύλλογο. Οι κανονισμοί της UEFA και της FIFA
δεν εφαρμόζονται απευθείας επί των παικτών, αλλά περιλαμβάνονται στους κανονισμούς των
εθνικών ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν την αποκλειστική εξουσία να τους εφαρμόζουν και να
ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και των παικτών.26

23

Αλεξόπουλος Τάκης Δημ., Κριεμάδης Αθανάσιος (2010), Στρατηγική διοίκηση και επαγγελματικό
ποδόσφαιρο, Εκδόσεις Τελέθριον.
24
Παπαλουκάς Μάριος (2012), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ AΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-Θεωρία και Νομολογία ,σελ 76 κ. επ.
25
Ελµαλής Γιώργος, Εισήγηση σε Αθλητικό Δίκαιο - Ε.Α.Ν.Δ.Α., Διαθέσιμο σε:
http://www.eanda.gr/sites/default/files/PRESENTATION%20-%20SPORTS%20LAW.pdf
26
Παπαλουκάς Μάριος (2012), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ AΘΛΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-Θεωρία και Νομολογία ,σελ 76 κ. επ.

13

Για την επίλυση των αθλητικών διαφορών στο διεθνές ενδοαθλητικό και
ενδοολυμπιακό πεδίο δημιουργήθηκε το Court Arbitration of Sport (CAS). Το CAS έχει
κατοχυρώσει την κατ’ αποκλειστικότητα επίλυση όλων των αθλητικών διαφορών.27

3.3.1 Διεθνείς Θεσμοί που Διέπουν το Ποδόσφαιρο

FIFA (Fédération Internationale de Football Association)
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδόσφαιρου (FIFA ) είναι ο οργανισμός που διοικεί παγκόσμια το
ποδόσφαιρο και αποτελεί τον μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό στον κόσμο.28Αποτελεί ένωση
που διέπεται από το ελβετικό δίκαιο ,ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου στο Παρίσι το έτος 1904 και
εδρεύει στη Ζυρίχη .Την ιδρυτική της πράξη υπέγραψαν αντιπρόσωπο των ποδοσφαιρικών
ομοσπονδιών της Γαλλίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της
Σουηδίας και της Ελβετίας.29Έχει 211 μέλη και ο στόχος της , ο οποίος κατοχυρώνεται στο
καταστατικό της , είναι η συνεχής βελτίωση του ποδοσφαίρου .30 Αποτελείται από έξι
επιμέρους συνομοσπονδίες βάσει κυρίως γεωγραφικών κριτήριων που είναι οι έξης : AFC
(Asian Football Confederation ), CAF

(Confederation of African Football), CONCACAF

(Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football)
,CONMEBOL

(Confederación

Sudamericana

de

Fútbol),

OFC

(Oceania

Football

Confederation) και την UEFA.31 Η FIFA έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των κυριοτέρων
διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, από τις οποίες το πιο γνωστό είναι το Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου (FIFA World Cup ) που διεξάγεται από το 1930.32

UEFA (Union of European Football Associations)
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) είναι το ανώτατο όργανο
διοίκησης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Περιλαμβάνει 55 εθνικές ποδοσφαιρικές

27

Παναγιωτόπουλος Δημήτρης Π. , Αθλητικό Δίκαιο, Εθνική και Διεθνής Αθλητική Έννομη Τάξη ,Ιούλιος 2016
http://www.indeepanalysis.gr/nomika-themata/athlhtiko-dikaio-ethniki-diethnhs-athlhtikh-ennomh-taxh
28
https://el.wikipedia.org/wiki/FIFA
29
Αλεξόπουλος Τάκης Δημ., Κριεμάδης Αθανάσιος (2010), Στρατηγική διοίκηση και επαγγελματικό
ποδόσφαιρο, Εκδόσεις Τελέθριον, σελ. 96 κ. επ.
30
http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/index.html
31
https://el.wikipedia.org/wiki/FIFA
32
https://el.wikipedia.org/wiki/FIFA
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ομοσπονδίες σε όλη την Ευρώπη. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1954 στη Βασιλεία της
Ελβετίας, μετά από διαβούλευση μεταξύ ιταλικών, γαλλικών και βελγικών συλλόγων. Η έδρα
της βρίσκεται στη Νιόν της Ελβετίας και διέπεται ακολούθως από το ελβετικό δίκαιο.

33

Οι

διοργανώσεις της UEFA γίνονται ετησίως με εξαίρεση τις διεθνείς ποδοσφαιρικές .Οι
διοργανώσεις της UEFA ανδρών σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα (UEFA European Championship) και οι διασυλλογικές το Τσάμπιονς Λίγκ
(UEFA Champions League), το Γιουρόπα Λίγκ (UEFA Europa League) και το Σούπερ Καπ
(UEFA Super Cup).34Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις έξι συνομοσπονδίες που απαρτίζουν την
FIFA , η UEFA αποτελεί μία εκ των ισχυρότερων και μεγαλύτερων .Προς επίρρωση αυτού
ενδεικτικά, στην παγκόσμια λίστα της FIFA με τις κορυφαίες είκοσι ομάδες, οι δεκαπέντε
αποτελούν μέλη της UEFA.35

3.3.2 Το Ελληνικό Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο των Αθλητικών
Ποδοσφαιρικών Εταιριών

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αποτελεί τον ανώτατο οργανισμό
διοίκησης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1926[1]

[2]

και

λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Είναι μέλος της FIFA από το 1927 και της UEFA από το 1954. Η ΕΠΟ έχει την ευθύνη
διοργάνωσης του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας. Ακόμα
διοργανώνει το Κύπελλο Ελλάδας, το Κύπελλο Ερασιτεχνών και τα πρωταθλήματα των
μεικτών ομάδων ενώσεων στις κατηγορίες νέων, παίδων και προπαίδων, όπου γίνεται η
προεπιλογή για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας. Τέλος αποτελεί και τη
διοίκηση των εθνικών ομάδων ανδρών, γυναικών και νέων. Μέλη της ΕΠΟ αποτελούν όλες
οι ενώσεις επαγγελματικού ποδοσφαίρου και ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων,
αλλά και ποδοσφαίρου σάλας, οι οποίες μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των
αντιπροσώπων τους.36
33

http://www.uefa.org/about-uefa/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/UEFA
35
Αλεξόπουλος Τάκης Δημ., Κριεμάδης Αθανάσιος (2010), Στρατηγική διοίκηση και επαγγελματικό
ποδόσφαιρο, Εκδόσεις Τελέθριον, σελ. 97
36
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%A
E_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B
A%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE
%B1
34
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Το ελληνικό ποδοσφαιρικό νομοθετικό πλαίσιο διέπεται από τον Ν. 2725/1999
«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά από
τις τροποποιήσεις των νόμων 3057/2002, 3207/2003, 3262/2004, 3472/2006, 3708/2008,
4049/2012, 4326/2015 και 4373/2016. Ως προς την διάρθρωση του N. 2725/1999 ,το πρώτο
τμήμα του νόμου αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, το δεύτερο τμήμα τον επαγγελματικό
αθλητισμό, το τρίτο τμήμα αναφέρεται στην πειθαρχική και ποινική ευθύνη, το τέταρτο
τμήμα στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και το πέμπτο φέρει τον τίτλο λοιπές και
μεταβατικές διατάξεις.37
Όσον αφορά το περιεχόμενο του Ν. 2725/1999, οι αθλητικοί φορείς του ερασιτεχνικού
αθλητισμού οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον νόμο αποτελούν το αθλητικό σωματείο, η
αθλητική ένωση η αθλητική ομοσπονδία και οι ερασιτέχνες αθλητές ,οι οποίοι δεν
αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών σωματείου ή σε αθλητική ανώνυμη εταιρία. Ως
προς τους φορείς του επαγγελματικού αθλητισμού , τα άρθρα 63 κ επ. του Ν. 2725/1999
αναφέρονται στην αθλητική ανώνυμη εταιρία (Α.Α.Ε.), η οποία περιλαμβάνει και τις
Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.). Επιπλέον στους αθλητικούς φορείς
επαγγελματικού αθλητισμού προλαμβάνονται τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.)
στα άρθρα 59 κ επ. τα οποία ιδρύονται μόνο από αθλητικά σωματεία. Ακόμη στον νόμο
περιλαμβάνονται διατάξεις για τους επαγγελματίες αθλητές και αθλητές που λαμβάνουν
αμοιβή ορίζοντας τις αμοιβές τους, την ασφάλιση τους καθώς και την χρονική διάρκεια των
συμβολαίων.38
Η επίλυση των αθλητικών διαφορών , ειδικότερα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
γίνεται από τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα τα οποία απαρτίζονται από τακτικούς
δικαστές της πολιτικής ή της ποινικής δικαιοσύνης. Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο
για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ακολούθως αποτελεί η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.39
Στις 31 Οκτωβρίου του 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού
αθλητισμού». Περιέχει 166 άρθρα, από τα οποία μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν η απαγόρευση
δανεισμού ποδοσφαιριστών όπως ορίζεται στο άρθρο 110 και η χρονική διάρκεια

37

Ελµαλής Γιώργος, Εισήγηση σε Αθλητικό Δίκαιο - Ε.Α.Ν.Δ.Α., Διαθέσιμο σε:
http://www.eanda.gr/sites/default/files/PRESENTATION%20-%20SPORTS%20LAW.pdf
38
Ελµαλής Γιώργος, Εισήγηση σε Αθλητικό Δίκαιο - Ε.Α.Ν.Δ.Α., Διαθέσιμο σε:
http://www.eanda.gr/sites/default/files/PRESENTATION%20-%20SPORTS%20LAW.pdf
39
Ελµαλής Γιώργος, Εισήγηση σε Αθλητικό Δίκαιο - Ε.Α.Ν.Δ.Α., Διαθέσιμο σε:
http://www.eanda.gr/sites/default/files/PRESENTATION%20-%20SPORTS%20LAW.pdf
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συμβολαίου που όπως ορίζεται στο άρθρο 105 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών
αλλά και μεγαλύτερη των 5 ετών. Επιπρόσθετα τίθενται αλλαγές στο εκλογικό σύστημα των
ομοσπονδιών και προβλέπονται διατάξεις που αναφέρονται στην πρόληψη της βίας στα
γήπεδα.40

3.3.3 Το Αγγλικό Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο των Αθλητικών
Ποδοσφαιρικών Εταιριών

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA, The Football Association) συστάθηκε το 1863
και αποτελεί την επίσημη ποδοσφαιρική διοικητική αρχή της Αγγλίας. Το 1905 αποτέλεσε
για πρώτη φορά μέλος της FIFA και το 1954 μέλος της UEFA. Όλες οι επαγγελματικές
ομάδες της Αγγλίας είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Είναι υπεύθυνη για την διοίκηση των
εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών καθώς και για την διοργάνωση του κυπέλου Αγγλίας
(FA Cup). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι λίγκες του της Αγγλικής Ομοσπονδίας δρουν
ανεξάρτητα και αυτοδιοικούνται.
Όσον αφορά την νομική μορφή των αγγλικών ποδοσφαιρικών ομάδων , όπως αναφέρει
και η FA δεν έχουν τεθεί κανόνες ή προϋποθέσεις που ορίζουν ότι ένας αγγλικός σύλλογος
πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη νομική μορφή. Επαφίεται στην βούληση του συλλόγου να
καθορίζουν τη νομική μορφή της ομάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των
ποδοσφαιρικών συλλόγων της Αγγλίας είναι ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα που
περιλαμβάνει μια ομάδα ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους με το καταστατικό και τους
κανόνες που θέτει ο σύλλογος.41
Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αγγλίας , υπόκεινται ,όπως και εν γένει άλλες
επιχειρήσεις, στον νόμο περί εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου Companies Act 2006 ο
οποίος έχει εφαρμογή στην Αγγλία, την Ουαλία, την Σκοτία και την Βόρειο Ιρλανδία. Γίνεται
φανερό λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει θέσει σε ισχύ ειδικότερο νόμο που να διέπει
τις αθλητικές εταιρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 415 του νόμου Companies Act 2006 , οι
διευθυντές όλων των εταιρειών πρέπει να συντάσσουν ετήσια έκθεση, η οποία να καλύπτει
κάθε οικονομικό έτος. 42
40

http://www.opengov.gr/cultureathl/wp-content/uploads/downloads/2016/10/sxedio_nomou_athlet.pdf
http://www.thefa.com/my-football/football-volunteers/runningaclub/settingupaclub/clubstructures
42
James M., Miettinen S., (2010), The Social Value of Football Research Project for Supporters Direct ,
Working Paper 6 ,Are there any regulatory requirements for football clubs to report against social and
environment, impacts?
41
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Αξιοσημείωτες είναι οι νομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
ως προς την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και
μετά, η βία των οπαδών των αγγλικών ομάδων προκάλεσε την έκδοση νομών που
αποτρέπουν την βία και τις επικίνδυνες συμπεριφορές στα γήπεδα. Αναλυτικότερα, η έκδοση
του Football Spectators Act 1989 ο οποίος θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας
της Margaret Thatcher και οι διατάξεις του εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται στην Αγγλία και την Ουαλία, που μεταξύ άλλων
εισήγαγες περιορισμούς σε φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ακολούθησε το
Football Offences Act 1991 το οποίο ποινικοποιεί την ρίψη αντικειμένων, την προσφώνηση
άσεμνων και ρατσιστικών φράσεων και την εισβολή στο χώρο του γηπέδου. Το 199 εκδόθηκε
το Football (Offences and Disorder) Act 1999, το οποίο επέτεινε το εύρος των αδικημάτων
που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και προέβλεπε την πρόληψη της βίας σε αγώνες
ποδοσφαίρου. Εν συνεχεία το Football Disorder Act 2000 εξέτεινε τις εξουσίες της
αστυνομίας για τον αποκλεισμό οπαδών. Τον νόμο αυτό περαιτέρω συμπλήρωσε Violent το
Crime Reduction Act 2006 το οποίο έθεσε αρμόδια την αστυνομία ώστε να απομακρύνει
άτομα τα οποία
αλκοόλ.

μπορούν να τελέσουν αδικήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση

43

Παράλληλα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις στις οποίες προέβη η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού και των δυστυχημάτων στα
γήπεδα, σημαντική επιρροή είχε και η έκθεση που συντάθηκε από τον λόρδο Justice Taylor
και εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1990, σχετικά με τις συνέπειες και τα αίτια της καταστροφής
του Hillsborough τον Απριλίου 1989. Πιο συγκεκριμένα, η τραγωδία στο στάδιο
Hillsborough στην πόλη Sheffield, της Αγγλίας στις 15 Απριλίου του 1989, κατά την διάρκεια
του αγώνα μεταξύ της Liverpool και της Nottingham Forrest, η οποία προκάλεσε τον θάνατο
96 ανθρώπων και 766 τραυματίες είναι η χειρότερη καταστροφή στη βρετανική αθλητική
ιστορία . Η έκθεση του Taylor είχε σημαντική επίδραση σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας
για τα γήπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς αφαιρέθηκε η περιμετρική περίφραξή τους και
τα ποδοσφαιρικά στάδια μετατράπηκαν σε στάδια όπου οι θεατές θα είναι στο σύνολο τους
καθισμένοι.44

43

Giulianotti R., Social and legal factors in the decline of English football hooliganism,International Center For
Sprts Security ,Vol. 1 No.3
http://icss-journal.newsdeskmedia.com/social-and-legal-factors-in-the-decline-of-english-football-hooliganism
44
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Report
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 Εισαγωγή

Το ποδόσφαιρο αποτελεί το δημοφιλέστερο σπορ στον πλανήτη. Θεωρείται ένα άθλημα το
οποίο πολλές φορές σχετίζεται με σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες στα χαμηλότερα
στρώματα. Μπορεί να χρησιμεύσει όχι μόνο ως πηγή εισοδήματος για πολλούς ανθρώπους,
αλλά και ως εργαλείο για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την
εκπαίδευση,

την προσωπική ανάπτυξη

αλλά και στη μετάδοση των ανθρώπινων και

45

πολιτιστικών αξιών. Όσον αφορά τις επιπτώσεις του στον οικονομικό τομέα , αυτό είναι ένα
φαινόμενο που παρατηρείται πιο έντονα τα τελευταία χρόνια.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ,το επαγγελματικό ποδόσφαιρο υποβλήθηκε σε
εντονότερη ανάπτυξη μέσω μιας διαδικασία εμπορευματοποίησης .Μετατράπηκε σε

μια

μεγάλη αγορά , με κύριο χαρακτηριστικό τις επενδύσεις σε τεράστια ποσά . Η απεριόριστη
σπατάλη περιλαμβάνει μεταφορικά έξοδα , αστρονομικά ποσά για την υπογραφή συμβολαίων
με τους ποδοσφαιριστές, διαμάχες μεταξύ των χορηγών και ατελείωτες διαπραγματεύσεις
για την απόκτηση μεριδίου τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όσον
αφορά στη σχέση μεταξύ ποδοσφαίρου και τις μακροοικονομικές συνέπειες για την
παγκόσμια οικονομία.46
Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, θα αναλυθεί η συνεισφορά των δύο πρωταθλημάτων
(Super League-Premier League) στην εθνική τους οικονομία.

4.2 Ο Αντίκτυπος της Super League στην Ελληνική Οικονομία

45

Force, F. A. T. (2009), Money laundering through the football sector. FATF/OECD.
Dimitropoulos E. Panagiotis , PROFITABILITY OF THE GREEK FOOTBALL CLUBS: IMPLICATIONS
FOR FINANCIAL DECISIONS MAKING,2009
46
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Μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο να μοιάζει φτωχό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κυρίως
πρωταθλήματα αλλά τα ποσά γύρω από τις επαγγελματικές ομάδες της Super League δεν
είναι αμελητέα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 η SUPERLEAGUE παρουσίασε τη μελέτη με θέμα «Το
Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο και η συνεισφορά της Super League στην ελληνική οικονομία».
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) και τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Μέρος της μελέτης εκτιμά τον οικονομικό αντίκτυπο της Super League στην ελληνική
οικονομία. Παρά τις έντονες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ,η συνολική
επίδραση της SuperLeague στην εθνική οικονομία παραμένει σημαντική . Η μελέτη εκτιμά
την επίδραση βασιζόμενη στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν στην
οικονομία μέσω του ‘πυρήνα’ (εισιτήρια και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) και
του οικοσυστήματος (τυχερά παιχνίδια, τηλεοπτικές μεταδόσεις, διαφήμιση, εστίαση και
ένδυση .
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας

μελέτης ο πυρήνας

δραστηριοτήτων της Super League δημιουργεί πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ σε όρους
Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν).47

Διάγραμμα 1: Επίδραση της Superleage στο Ελληνικό Α.Ε.Π. 48

47

Η
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ
SUPER
http://ssl.superleaguegreece.net/article/5743
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ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

,

Η προκαλούμενη επίδραση στο Α.Ε.Π. από τις δραστηριότητες της Super League
εκτιμάται σε 118 εκατομμύρια ευρώ και 96 εκατομμύρια σε όρους προστιθέμενης αξίας.
Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι η έμμεση επίδραση της δραστηριότητας των Π.Α.Ε. στο
Α.Ε.Π. εκτιμάται περαιτέρω ότι ανέρχεται σε επιπλέον 29 εκατομμύρια ευρώ.
Η προστιθέμενη αξία των Π.Α.Ε. εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 29 εκατομμύρια ευρώ. Σε
όρους Α.Ε.Π. ,αναφερόμενο δηλαδή σε αγοραίες τιμές που περιλαμβάνουν και τους φόρους
των προϊόντων, η άμεση επίδραση εκτιμάται σε 36 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια η μελέτη αναδεικνύει το μέγεθος της επίδρασης στο Α.Ε.Π. από την
άσκηση των δραστηριοτήτων των οικοσυστημάτων των Π.Α.Ε., η οποία εκτιμήθηκε σε 2,1
δισεκατομμύρια ευρώ, όπως καταδεικνύει και το κατωτέρω διάγραμμα.

Διάγραμμα 2: Επίδραση του Οικοσυστήματος των Π.Α.Ε. στο Ελληνικό Α.Ε.Π. 49

Οι δραστηριότητες στο οικοσύστημα των Π.Α.Ε. της Super League περιλαμβάνουν το
στοίχημα, την τηλεοπτική δαπάνη, την αυξημένη τελική κατανάλωση λόγω διαφημίσεων,
την αθλητική ενημέρωση, την ένδυση και την εστίαση. Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν
άμεση επίδραση στο Α.Ε.Π. της τάξης των 678 εκατομμυρίων ευρώ . Λαμβανομένου υπόψη
48

ΙΟΒΕ -ΣΤΟΧΑΣΙΣ ,Επαγγελματικό ποδόσφαιρο (SUPER LEAGUE) & η Συνεισφορά του στην ελληνική
οικονομία
49

ΙΟΒΕ-ΣΤΟΧΑΣΙΣ (2014) , Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο (SUPER LEAGUE) και η Συνεισφορά του στην
Ελληνική Οικονομία.
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και της δραστηριότητας η οποία προκύπτει από την αλυσίδα εφοδιασμού στο οικοσύστημα, η
επίδραση στο Α.Ε.Π. προσαυξάνεται κατά 366 εκατομμύρια ευρώ και 347 εκατομμύρια ευρώ
χωρίς τους φόρους των προϊόντων.
Η προκαλούμενη επίδραση στο Α.Ε.Π. από την κατανάλωση μέρους του εισοδήματος
που δημιουργείται από τις δραστηριότητες στο οικοσύστημα των Π.Α.Ε. εκτιμάται ότι
ανέρχεται σε 1,031 εκατομμύρια ευρώ και 840 εκατομμύρια ευρώ σε όρους προστιθέμενης
αξίας. Συνολικά η τελική ζήτηση στο οικοσύστημα των Π.Α.Ε. δημιουργεί 1,7
δισεκατομμύρια ευρώ και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε
όρους Α.Ε.Π.

Διάγραμμα 3: Επίδραση της Superleague στις Θέσεις Εργασίας

50

Οι θέσεις εργασίας που εξυπηρετούν την τελική ζήτηση των ίδιων των Π.Α.Ε.
εκτιμώνται σε περίπου 1.600 .Η τελική κατανάλωση στο οικοσύστημα δημιουργεί άμεσα
επιπλέον περίπου 12.400 θέσεις εργασίας. Έτσι, η συνολική άμεση επίδραση στην
απασχόληση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 13.900 απασχολούμενους στον κλάδο
αυτόν. Επιπλέον η έμμεση επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται σε 7.700 θέσεις εργασίας.
Η προκαλούμενη επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 19.000
50

ΙΟΒΕ-ΣΤΟΧΑΣΙΣ (2014) , Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο (SUPER LEAGUE) και η Συνεισφορά του στην
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θέσεις εργασίας. Εν κατακλείδι, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω διάγραμμα, περίπου
40.600 θέσεις εργασίας συνδέονται με τη δραστηριότητα των Π.Α.Ε. της ελληνικής
Superleague.

Διάγραμμα 4: Επίδραση της Superleague επί των Φορολογικών Εσόδων 51

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η Superleague και οι συνδεδεμένες δραστηριότητες με αυτήν
άμεσα και έμμεσα προσφέρουν περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα στο κράτος από
φόρους και εργοδοτικές εισφορές. Η τελική κατανάλωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
Π.Α.Ε. της Superleague και το οικοσύστημά τους φορολογείται με έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α.
και Ε.Φ.Κ). Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν ως αποτέλεσμα της
δραστηριοποίησης των Π.Α.Ε. της Superleague προσφέρουν εισοδήματα από εργασία, μέρος
του οποίου καταλήγει στον κρατικό προϋπολογισμό ως φορολογία εισοδήματος φυσικών
προσώπων και ως εισφορές για υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
Η άμεση επίδραση στα φορολογικά έσοδα εκτιμήθηκε σε 208 εκατομμύρια ευρώ και η
έμμεση σε 62 εκατομμύρια, με τα υπόλοιπα 280 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από την
προκαλούμενη επίδραση. Το 67% (370 εκατ. ευρώ) προέρχεται από φόρους στα προϊόντα και
στην παραγωγή με κυριο τον Φ.Π.Α. Το 26% (143 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σε εισφορές για
51
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κοινωνική ασφάλιση. Το υπόλοιπο 7% (38 εκατ. ευρώ) προέρχεται από εκτιμώμενα έσοδα
από τη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Ο πυρήνας δραστηριοτήτων
των Π.Α.Ε. της Superleague περιλαμβάνει τα εισιτήρια και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.52
Επιπρόσθετα όπως προκύπτει από την μελέτη την οποία διενέργησε η Superleague, οι
Π.Α.Ε. εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αμοιβών και εξόδων προσωπικού ως προς τα συνολικά
έσοδα (93% το 2011), με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη να διαμορφώνεται σε 65%
το 2011 και να περιορίζεται σε 61% το 2012. Τονίζεται επίσης η υψηλή εξάρτηση των Π.Α.Ε.
από τα έσοδα που προέρχονται από τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η συμμετοχή των εμπορικών
εσόδων είναι αντιστοιχα περιορισμένη. 53

4.3 Ο Αντίκτυπος της Premier League στην Αγγλική Οικονομία

Το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Προτού γίνει αναφορά στον αντίκτυπο της Premier στην οικονομία
του Ηνωμένου Βασιλείου αξίζει να σημειωθεί πως η συμβολή της Premier League και των
συλλόγων της επεκτείνεται πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις .Αυτό μπορεί να σημαίνει
είτε επενδυτικές βοήθειες σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη είτε προγράμματα που
υποστηρίζονται από την Premier League σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών ,κάτι που
έχει φτάσει σε σημαντικά επίπεδα .
Η δομή και ο σχηματισμός της Premier League έχουν χτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
δίνουν συνεχώς κίνητρα στους συλλόγους

με αποτέλεσμα να επενδύουν με σκοπό τη

ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.. Καθώς λοιπόν το αγγλικό ποδόσφαιρο συνεχώς αναπτύσσεται
,ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αυξάνεται και η επίδραση που έχει στην οικονομία της χώρας
.Με στόχο τον ακριβή υπολογισμό της συνεισφοράς της Premier League και των ομάδων
της στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου η εταιρία EY ( Ernst & Young LLP) διεξάγει
κάθε χρόνο μια σχετική έρευνα. Η μελέτη, με τίτλο «Ο οικονομικός αντίκτυπος της Premier
League», αναπτύχθηκε με τη χρήση της μεθόδου Economic Impact Assessment (EIA) , μια

52

http://www.sportman.gr/finance-2/super-league-i-sinisfora-tis-ligkas-stin-elliniki-ikonomia

53

http://ssl.superleaguegreece.net/article/5743
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προσέγγιση η οποία είχε προηγουμένως εφαρμοστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι(
2015) . 54
Η παρούσα έκθεση της Ernst & Young LLP χωρίζεται σε δύο μέρη με σκοπό να
αξιολογήσει την οικονομική συμβολή στη χώρα :1) στην αξιολόγηση

της οικονομικής

συμβολής της

της οικονομικής

Premier League ως εταιρεία και 2) στην αξιολόγηση

συνεισφοράς στην βρετανική οικονομία των ομάδων που συμμετέχουν στη λίγκα με βάση
τη σεζόν 2013/14 . Οι επιπτώσεις αυτές

περιλαμβάνουν την επίδραση

στη συνολική

παραγωγή ,τη συνεισφορά στο ΑΕΠ , την υποστήριξη της απασχόλησης

μέσω της

δημιουργίας θέσεων εργασίας και τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν . Ακόμη αξίζει
να

σημειωθεί ότι υπάρχει

μια σειρά από άλλους κλάδους (π.χ. τουρισμός, οι

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τυχερά

παιχνίδια) οι επιπτώσεις των

οποίων δεν έχουν

ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα μελέτη .55
Σύμφωνα με την έρευνα της Erst & Young , η Premier League σε μια περίοδο εννέα
μηνών , δημιουργεί τέτοια άμεσα και έμμεσα έσοδα μέσα από τις εμπορικές δραστηριότητες
τις οποίες διενεργεί ώστε να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία του ποδοσφαίρου ως προς τα
άλλα αθλήματα.. Αναλυτικότερα σημαντικές πηγές εσόδων της προέρχονται από την έκδοση
εισιτηρίων , με την αξιοποίηση των γηπέδων πάνω από 95 % και μέση συμμετοχή που
ανέρχεται σε 36.691 εισιτήρια. Άλλα έσοδα προέρχονται από τα εμπορεύματα , τις χορηγίες
και τις διαφημίσεις .
Η επίδραση των διαφόρων πηγών εσόδων που δημιουργούνται από την Premier League
και τα σωματεία που την απαρτίζουν δημιουργούν σημαντικές άμεσες , έμμεσες θετικές
απόρροιες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

54
55

http://www.consultancy.uk , Premier League and clubs add 3.4 billion to UK economy
Ernst & Young LLP, The Premier League Economic Impact Analysis May 2015
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Διάγραμμα 5: Επίδραση της Premier League στο Α.Ε.Π. του Ηνωμένου Βασιλείου 56

Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος της Premier League και των ομάδων της για την
σεζόν 2013/2014 εκτιμήθηκε σε 6,24 δισεκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων ,όπως προκύπτει
από το ανωτέρω διάγραμμα, 3,4 δισεκατομμύρια λίρες αποτελούν τη συνολική συνεισφορά
της Premier League στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 2013/2014 .
Όσον αφορά την επιρροή της Premier League και των ομάδων της στις θέσεις εργασίας,
απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός εργατικού δυναμικού, που έφτασε τις 103.000 θέσεις
εργασίας κατά την σεζόν 2013/2014 .Στην εφοδιαστική αλυσίδα που διέπει την Premier
League σημειώθηκαν 65.623 θέσεις για την ίδια σεζόν. Ο κύριος λόγος για τον μεγάλο
αριθμό των έμμεσων θέσεων εργασίας ο οποίος προέρχεται από την εφοδιαστική αλυσίδα
πηγάζει από τις υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης και λιανικής που προσφέρονται .

56

http://www.consultancy.uk/news/2946/premier-league-and-clubs-add-34-billion-to-uk-economy
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Διάγραμμα 6: Επίδραση της Premier League στα Φορολογικά Έσοδα του Ηνωμένου Βασιλείου 57

Όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα , η Premier League δημιουργεί σημαντικά έσοδα για
τα κυβερνητικά ταμεία , με την συνεισφορά στους φόρους να ανέρχονται σε 2,4
δισεκατομμύρια λίρες κατά την σεζόν 2013/2014 . Οι εισφορές επί των εισοδημάτων των
εργαζομένων αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών φορολογικών εσόδων
φτάνοντας για την ίδια σεζόν τα

941.000.000 £. Ακολουθούν οι εθνικές εργοδοτικές

ασφαλιστικές εισφορές στα 475 εκατομμύρια λίρες , ενώ οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν
περίπου εκατομμύρια 276 εκατομμύρια λίρες στην εθνική ασφάλιση .Ο Φ.Π.Α. αποτελεί
περίπου 390 εκατομμύρια λίρες, με τον εταιρικό φόρο και τους φόρους των επιχειρήσεων να
αντιστοιχούν σε 298 εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια λίρες, αντίστοιχα .

57

http://www.consultancy.uk/news/2946/premier-league-and-clubs-add-34-billion-to-uk-economy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ
5.1 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

Ειδική σηµασία έχουν οι πωλήσεις που πραγματοποιεί µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός
έτους (ανεξάρτητα αν τα αντίστοιχα έσοδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως το ίδιο
χρονικό διάστηµα, λόγω της πολιτικής πιστώσεων). Και αυτό επειδή το έτος αποτελεί τη
συνήθη διαχειριστική περίοδο, η οποία αποτελεί τη βάση όλων των αναλύσεων και
επεξεργασιών. Οι ετήσιες πωλήσεις µιας επιχείρησης αναφέρονται και ως «κύκλος
εργασιών» ή ως «τζίρος».58
Στο άρθρο του με τίτλο ‘Unequal shares: the economics of elite football clubs’ ο Eran
Yashiv

αναφέρεται στη συμβολή του κύκλου εργασιών στην επιτυχία ενός συλλόγου .Η

ιστορία ενός συλλόγου ,οι αθλητικές του εγκαταστάσεις και ο κόσμος της ομάδας

είναι

παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τον τζίρο μιας αθλητικής εταιρίας. Για τον
αρθρογράφο ,τα υψηλά έσοδα επιτρέπουν την προσέλκυση ονομάτων παγκόσμιας φήμης
κάτι που είναι σημαντικό τόσο για την ποδοσφαιρική ,όσο και για την εμπορική επιτυχία μιας
αθλητικής εταρίας .Επιπρόσθετα αναφέρει τονίζει ότι η κατάσταση αυτή ανατροφοδοτείται
και επαναλαμβάνεται συνεχώς

καθώς

η έλευση ονομάτων διεθνούς φήμης

και κατ’

επέκταση η επιτυχία ενός συλλόγου είτε εμπορική είτε ποδοσφαιρική θα οδηγήσει με τη
σειρά της σε μεγάλο αριθμό εσόδων .59

5.1.1 Κύκλος Εργασιών Superleague

58

Παπαγιαννάκης Λ.(2004), Μικρό Οικονομικό Λεξικό
Eran Yashiv ,Unequal shares: the economicsof elite football clubs, CentrePiece Winter 2010/11, Διαθεσιμο
στο : http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp337.pdf
59
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Πίνακας 1. Κύκλος Εργασιών Superleague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ

2010
2011
2012
2013
2014
2015
65.033.361 37.187.294 67.001.890 61.346.472 90.359.168 79.679.316
13.375.303 14.402.365 13.828.419 9.478.797 7.848.008 6.362.708
21.060.173 17.376.814 15.706.863 7.677.156 18.085.486 17.907.658
5.487.203 4.230.142
2.563.815 3.305.071 2.083.334
2.587.169 2.582.605 3.100.696 3.244.645 2.272.086 3.769.001
3.011.272 2.527.421 2.290.925 3.930.068 2.718.227 2.395.401

Διάγραμμα 7 : Κύκλος Εργασιών SuperLeague

Με ελάχιστες εξαιρέσεις παρατηρούμε ότι οι πωλήσεις των ελληνικών εταιριών
παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Τις μεγαλύτερες πωλήσεις πραγματοποιεί η εταιρία του Ολυμπιακού με την τελευταία διετία
να είναι άκρως αποτελεσματική τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται πάνω από τα 80 εκ.ευρώ.
Ακολουθούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με τον πρώτο να βελτιώνει τα έσοδα τις δύο
τελευταίες σεζόν ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνονται Αστ. Τρίπολης και Scoda Ξάνθη
με τον τζίρο τους να κυμαίνεται κοντά στα 3 εκ ευρώ.
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5.1.2 Κύκλος Eργασιών Premier League
Πίνακας 2. Κύκλος Eργασιών Premier League

MAN. UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM

2010
329.378.400
212.223.300
236.666.550
436.834.400
143.807.500
90.937.400
75.215.750
67.824.700
92.071.400
137.786.100

2011
381.157.150
211.186.000
255.601.300
294.045.800
176.163.900
94.324.150
91.364.050
77.769.900
109.889.055
188.008.900

2012
145.977.550
194.347.700
294.098.700
279.464.950
265.811.000
92.610.650
89.652.850
81.344.100
73.425.569
165.779.400

2013
187.628.250
237.032.250
294.137.800
322.430.100
311.650.000
99.356.550
86.849.150
76.493.400
92.998.874
169.500.800

2014
227.243.450
293.994.050
367.819.450
347.152.800
398.488.800
138.587.650
120.040.450
113.065.700
86.229.709
207.622.150

2015
231.938.900
342.639.050
361.430.050
396.202.600
404.530.900
144.407.800
116.250.050
114.569.900
103.556.094
225.833.550

Διάγραμμα 8: Κύκλος Εργασιών Premier League

Όπως είναι λογικό οι πέντε ισχυροί της Premier League έχουν και τον μεγαλύτερο αριθμό
εσόδων. Αξιοπρόσεκτο σε αυτό το σημείο είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι αγγλικές
εταιρίες βελτιώνουν συνεχώς τα έσοδα τους μετά το 2012 με τις Άρσεναλ και Τσέλσι να
έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα κατά μέσο όρο εξαετίας.
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Διάγραμμα 9: Πορεία Κύκλου Εργασιών Super League-Premier League

Όπως διαπιστώνουμε από το διάγραμμα η πορεία των εσόδων για τις αγγλικές εταιρίες του
δείγματος μετά το έτος 2012 είναι αλματώδης . Από την άλλη ,οι ελληνικές εταιρίες
παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα με με τους Ολυμπιακό ,ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να
αποτελούν καταλύτες για την πορεία του κλάδου.

5.2 Λειτουργικά Έξοδα
5.2.1 Λειτουργικά Έξοδα Superleague
Πίνακας 3. Λειτουργικά Έξοδα Superleague

Στήλη1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ

2010
7.615.171
2.405.931
14.576.986
3.697.262
1.051.622
1.342.835

2011
4.223.521
2.341.705
11.680.090
941.563
1.102.885
1.149.216

2012
3.388.379
3.243.111
8.313.941
873.515
1.127.511
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2013
3.796.450
4.104.684
4.704.611
437.161
1.244.294
946.740

2014
7.479.505
5.695.173
8.749.674
1.621.992
1.031.455
917.569

2015
12.131.821
5.074.023
10.018.889
983.354
1.327.447
960.741

Διάγραμμα 10: Λειτουργικά Έξοδα Super League

Τα λειτουργικά έξοδα αποτελούνται για τις ελληνικές εταιρίες από τα έξοδα διοικητικής
λειτουργίας και από τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως με βάση της καταστάσεις της Hellastat.
Παρατηρώντας τους πίνακες αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε ότι Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει
κατά μ.ο τον μεγαλύτερο αριθμό λειτουργικών εξόδων την ΠΑΕ Ολυμπιακός να ακολουθεί.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται να αυξάνει τα λειτουργικά της έξοδα τις τελευταίες σεζόν ενώ οι
υπόλοιπες εταιρίες της Superleague κυμαίνονται σταθερά σε ποσά κοντά στο 1 εκ.ευρώ.

5.2.2Λειτουργικά Έξοδα Premier League
Πίνακας 4. Λειτουργικά Έξοδα Premier League

Στήλη1
MAN. UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM

2010
272.195.800
241.077.950
317.336.750
395.950.750
207.175.950
111.288.950
111.094.600
76.504.900
117.288.227
157.096.900

2011
310.015.850
314.306.500
353.537.600
268.853.900
400.334.550
114.045.500
127.253.250
85.710.650
139.003.589
196.238.300

2012
82.978.250
234.749.500
346.752.600
298.237.550
385.515.650
114.752.750
120.635.000
94.688.700
111.361.170
178.205.150
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2013
83.341.650
274.590.100
369.191.400
354.953.250
369.868.750
110.685.200
112.192.850
112.498.750
110.350.779
186.615.100

2014
111.510.900
286.781.250
420.910.350
335.579.200
419.042.750
132.624.900
142.608.050
107.388.150
92.624.765
231.339.750

2015
101.244.850
334.195.750
434.704.600
387.279.750
402.284.950
148.502.950
143.010.550
110.053.850
110.914.102
231.061.450

Διάγραμμα 11: Λειτουργικά Έξοδα Premier League

Όπως παρατηρούμε, οι εμπορικότερες εταιρίες κατέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό
λειτουργικών εξόδων .Πιο ψηλά κυμαίνονται οι Τσέλσι και Μαν. Σίτυ ,ενώ ακολουθούν
Αρσεναλ και Λίβερπουλ ,με την Μαν Γιουνάιτεντ να μειώνει κατακόρυφα τα έξοδα της την
τελευταία εξεταζόμενη τριετία. Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία προέρχονται από την
ιστοσελίδα www.companycheck.co.uk.

Διάγραμμα 12: Πορεία Λειτουργικών Εξόδων Superleague- Premier League
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Όπως γίνεται αντιληπτό ,η ποσοτική σύγκριση των λειτουργικών εξόδων για τις δύο λίγκες
δεν χρήζει σχολιασμού, λόγω της εμφανούς διαφοράς. Ωστόσο παρατηρείται ότι μετά το
2012,τα έξοδα των αγγλικών εταιριών αυξάνονται συνεχώς ,ενώ μια άνοδος μικρότερης
έντασης παρατηρείται και στις ελληνικές εταιρίες.

5.3 Eισιτήρια – Προσέλευση
Τα εισιτήρια αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη εμπορικότητας μιας αθλητικής εταιρίας. Η
προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο είναι κομβικής σημασίας για μια αθλητική εταιρία
καθώς μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα , παρέχοντας μεγάλη βοήθεια στην κάλυψη
μερικών από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

5.3.1 Εισιτήρια Superleague

Παρόλο που ένα αρκετό σημαντικό μέρος των εισπράξεων από εισιτήρια της τάξεως
του 50% αποδίδεται σε τρίτους φορείς , τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων αποτελούν
το20% των συνολικών εσόδων. 60 Ακόμη, ο αριθμός των εισιτηρίων προσμετρείται στην
φόρμουλα μέτρησης της εμπορικότητας ενός συλλόγου ,η οποία επηρεάζει με τη σειρά της
το μέγεθος των εσόδων από τις τηλεοπτικές συμφωνίες .
Πίνακας 5. Εισιτήρια Superleague*

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
18921
16130
26331
3308
1841
1781
11385

2011
22099
12853
16608
2759
2469
1975
9794

60

2012
21523
11393
10236
2101
1784
1391
8071

2013
20965
9789
8042
1920
2075
1395
7364

2014
16848
13125
8561
1162
1771
1488
7159

2015
17221
9048
6334
1006
1583
1541
6122

ΙΟΒΕ-ΣΤΟΧΑΣΙΣ (2014) , Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο (SUPER LEAGUE) και η Συνεισφορά του στην
Ελληνική Οικονομία.
*Η σύνθεση των πινάκων σχετικά με τα εισιτήρια πραγματοποιήθηκε με στοιχεία που προέρχονται από το
http://www.worldfootball.net/
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Διάγραμμα 13: Πορεία Εισιτηρίων Superleague

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία των εισητηρίων για τις ομάδες της
Superleague που συμμετέχουν στο δείγμα . Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες ΠΑΕ
της SUPERLEAGUE ακολουθούν συνεχώς φθίνουσα πορεία όσον αφορά τον αριθμό των
εισιτηρίων τους με αποτέλεσμα κάθε σεζόν ο μ.ο προσέλευσης να μειώνεται.

5.3.2 Εισιτήρια Premier League
Πίνακας 6. Εισιτήρια Premier League

2010
74.864
MAN. UTD
42864
LIVERPOOL
41423
CHELSEA
59927
ARSENAL
45513
MAN CITY
36725
EVERTON
SUNDERLAND 40355
27162
STOKE
ASTON VILLA 38.573
TOTTENHAM 35.794
44.320
AVERAGE

2011
75109
42.820
41435
60025
45905
35934
40011
26858
37.194
35.704
44.100

2012
75387
44.253
41478
60000
47045
33228
39095
27226
33.873
36.026
43.761
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2013
75530
44.749
41462
60079
46974
36356
40544
26.722
35.060
36.030
44.351

2014
75207
44.671
41482
59487
47080
37732
41090
26137
36.081
35.808
44.478

2015
75335
44.659
41546
59992
45365
38406
43157
27081
34.133
35.728
44.540

Διάγραμμα 14: Πορεία Εισιτηρίων Premier League

Αντίθετα με τις ελληνικές εταιρίες, όπως διαπιστώνουμε από το παραπάνω διάγραμμα
,αρχής γενομένης από τη σεζόν 2011/2012 , μια συνεχής ανοδική πορεία των εισιτηρίων των
αγγλικών εταιριών εκτίναξε τον μ.ο προσέλευσης σε νούμερα μεγαλύτερα από 44.000 .

5.4 Τηλεοπτικά Δικαιώματα
5.4.1 Τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα της Superleague
Τα κριτήρια με τα οποία χρηματοδοτούνται οι ομάδες της Superlegue είναι εξής:
1. Η εμπορική αξία τους.
2. Η τελική βαθμολογική κατάταξη.
Η ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ Nova και SuperLeague προκάλεσε αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο κατανέμονται τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις ΠΑΕ. Από το 2009,
κάθε σύλλογος εισέπραττε ένα ποσό που προέκυπτε κατά 40% από την εμπορική αξία του,
κατά 30% από τη βαθμολογική συγκομιδή του και το υπόλοιπο 30% μοιραζόταν ισόποσα σε
όλες τις ομάδες .
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Από τη σεζόν 2013-2014 και μέχρι να μετρηθεί η εμπορικότητα των ΠΑΕ από οίκο
αξιολόγησης (όπως είχε αποφασιστεί στο ΔΣ της 11ης Ιουλίου), τα δεδομένα άλλαξαν άρδην
.Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που μοιράζονται πλέον ισομερώς οι ομάδες από το τηλεοπτικό
συμβόλαιο μειώθηκε

σε 23,5% από 30% που ίσχυε μέχρι πρότινος. Το ποσοστό της

εμπορικότητας αυξήθηκε σε 50% κάτι που καθιστά ουσιαστικά τους εμπορικούς συλλόγους
σε ευνοϊκότερη θέση ενώ αποδυναμώνει ταυτόχρονα τους λιγότερο εμπορικούς. Τέλος η
βαθμολογική συγκομιδή θα επιδρά πλέον κατά 25% .
Πίνακας 7 . Ποσοστά Κατανομής Τηλεοπτικών Εσόδων-SuperLeague

SuperLeage

SuperLeage

Εμπορικότητα

2009-2013
40 %

2013-2015
50 %

Ισομερώς

30 %

23,5 %

Βαθμολογική συγκομιδή

30 %

25 %

Πρωταθλητής

-

1%

Υψηλότερη θέση(εκτός από
Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη)
Σύνολο

-

0,5 %

100 %

100 %

Ακόμη , προστίθενται ακόμη δύο παράμετροι: το 1% του πρωταθλητή και το 0,5% για
κάθε υψηλότερη θέση που καταλαμβάνει μία ομάδα, εκτός από τους Ολυμπιακό,
Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη .Τα χρήματα καταβάλλονται στους συλλόγους κάθε μήνα .Ο
λόγος δεν είναι άλλος από το ότι οι ΠΑΕ θέλουν να έχουν ρευστότητα και το τηλεοπτικό
συμβόλαιο αποτελεί βασική πηγή εσόδου.61

61

http://www.sportman.gr/finance-2/superleague
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Πίνακας 8 . Τηλεοπτικά Έσοδα ΠΑΕ διαχρονικά62

5.4.2Τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα της Premier League

Στην Αγγλία οι χρηματικές απολαβές που προέρχονται από τις συμφωνίες με τους
τηλεοπτικούς σταθμούς είναι μείζονος σημασίας για την διεξαγωγή μιας πετυχημένης
λίγκας. Η μεγάλη αλλαγή στην ποδοσφαιρική βιομηχανία που οφείλεται στην κατακόρυφη
αύξηση της

ζήτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

από τους τηλεοπτικούς σταθμούς

οδήγησε σε μαζική κλιμάκωση των τιμών πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των
αθλητικών εταιριών . Το άθλημα μεταδίδεται σε 185 χώρες , κάτι που σημαίνει

κατ

'εκτίμηση ότι περίπου 730 εκατομμύρια σπίτια παρακολουθούν την αγγλική λίγκα .Ενώ το
εισόδημα στις αρχές της δεκαετίας του '90 από την τηλεόραση αξιολογούνταν στα £ 40
εκατομμύρια η ραγδαία αύξηση οδήγησε τα έσοδα στο ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων £ τη
σεζόν 2013/14 .63Είναι αξιοσημείωτο ότι τα έσοδα από τα τηλεοπτικά συμβόλαια για τις
ομάδες της Premier League από τις αρχές του 20ού αιώνα ξεπερνούν ακόμη και τα έσοδα
των εταιριών από την πώληση εισιτηρίων.64
Η οικονομική σημασία του ποδοσφαίρου αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Το 2012, η
Premier league ανακοίνωσε τη νέα συμφωνία για τα
62

εγχώρια τηλεοπτικά δικαιώματα

Χέλμης Ερμής (2015) ,Πολυκριτήρια Ανάλυση και Οικονομική Αξιολόγηση των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων
Εταιρειών (Π.Α.Ε.), Χανιά, Οκτώβριος 2015.
63
http://www.consultancy.uk , Premier League and clubs add 3.4 billion to UK economy
64
Αλεξόπουλος Π. ,Κριεμάδης Α. , Στρατηγική Διοίκηση και Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο
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μετάδοσης αξίας πάνω από 3 δις £ για περίοδο τριών ετών ξεκινώντας από το 2013/14.Η
τιμή της συμφωνίας παρουσίασε μια αύξηση 70 %από την προηγούμενη τιμή. 65
Όσον αφορά την κατανομή των χρημάτων από τα δικαιώματα των αναμεταδόσεων αυτά
διανέμονται ως εξής :
1. Το 50% διανέμεται ισομερώς στις ομάδες της λίγκας .
2. Το 25% των χρημάτων μοιράζεται στις ομάδες ως βραβείο για την θέση

που θα

κατακτήσουν στον βαθμολογικό πίνακα (merit award) .Πιο συγκεκριμένα η ομάδα που
τερματίζει στην 20ή θέση του πίνακα λαμβάνει 1,23 εκ .£ και κάθε επόμενη προς τα πάνω
λαμβάνει 1,23 εκ £ περισσότερο από την ομάδα με την ακριβώς επόμενη βαθμολογική θέση
,με αποτέλεσμα ο πρωταθλητής να λαμβάνει το ποσό των 24,7 εκ. £ .
3. Το υπόλοιπο 25% μοιράζεται με βάση τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της κάθε ομάδας facility
fee).Το ποσό για κάθε παιχνίδι ανέρχεται στα 875 χιλ £ ,ενώ το maximum για μια ολόκληρη
σεζόν ανέρχεται στα 8,75 εκ. £.

66

Όπως είναι λογικό τα μεγαλύτερα ποσά δίνονται στις πιο

εμπορικές ομάδες.
Τέλος , η αναλογία των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας
ομάδας για το έτος 2011-2012 βρίσκεται στο 1.55:1 , όσο περίπου και στη σεζόν 2010-2011
(1.54:1). Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά της Premier League η αναλογία ήταν
2.7:1.67
Πίνακας 9. Τηλεοπτικές Συμφωνίες Premier League 1992-2016

Περίοδος

Κανάλι

Αγώνες
ανά σεζόν

Συνολικοί
Αγώνες

Κόστος
Συμφωνίας σε £

1992-1997

Sky

60

300

£191m

1997-2001

Sky

60

240

£670m

2001-2004

Sky

110

330

£1200m

2004-2007

Sky
Sky &
Setanta

138

414

£1024m

138

414

£1706m

2007-2010
65

Deloitte, 2013. Captains of industry Football Money League, Report
http://www.totalsportek.com/football/premier-league-prize-money-table-2015/ , (Predicted) Premier League
Prize Money Table 2016 Season
67
http://www.sportman.gr/finance,Τα τηλεοπτικά έσοδα των ομάδων της Premier League
66
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2010-2013
2013-2016

Sky &
ESPN
Sky &
BT

138

414

£1773m

154

462

£3008m

68

Μπορεί να αντιλαμβάνεται κανείς με την πρώτη ματιά το γεγονός ότι οι διαφορές στα
τηλεοπτικά συμβόλαια μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων είναι χαοτικές

εξαιτίας της

εμπορικότητας του αγγλικού πρωταθλήματος, αξίζει όμως να σημειωθεί η διαφορά στον
τρόπο κατανομής η οποία παρατηρείται. Ενώ οι αγγλικές εταιρίες μοιράζονται ισομερώς το
50% των τηλεοπτικών εσόδων , οι ελληνικές αθλητικές εταιρίες της Superleague μοιράζονται
ισόποσα το 25% της τηλεοπτικής συμφωνίας. Με το μεγαλύτερο ποσοστό να μοιράζεται με
βάση την εμπορικότητα της κάθε εταιρίας ,ο συνδυασμός των δύο καθιστά όλο και πιο
αδύναμες

τις λιγότερο εμπορικές ελληνικές εταιρίες

,ενώ παράλληλα ενισχύει τις πιο

ισχυρές ,με αποτέλεσμα ένα μη ανταγωνιστικό πρωτάθλημα .

68

History of Premier League UK TV Rights Deals 1992-2019 , http://www.totalsportek.com/money/premierleague-tv-rights-deals-history-1992-2019/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
6.1 Εισαγωγή

Ο αθλητισμός και ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι δύο διαφορετικές ειδικότητες. Παρά
το γεγονός ότι τα θέματα που ασχολούνται είναι πολύ διαφορετικά, η προοπτική της
διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κλάδων αυξάνεται.. Τα Αθλητικά σωματεία
ρίχνουν μεγάλη βαρύτητα στο οικονομικό τους τμήμα καθώς οι αθλητικές εταιρίες έχουν
εξελιχθεί σε εμπορικές επιχειρήσεις. Αν και παλιότερα, οι όροι κατάρτιση του
προϋπολογισμού και οικονομική διαχείριση δεν αποτελούσαν θέματα μείζονος σημασίας
,πλέον απασχολούν ολόκληρη την αθλητική βιομηχανία69.
Στο παρόν κεφάλαιο , μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση θα παρουσιαστούν αρχικά
οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Στη συνέχεια ,συνδυάζοντας τους πίνακες
αποτελεσμάτων με τα διαγράμματα που προκύπτουν ,θα ερμηνευτούν οι τιμές των δεικτών
τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις αγγλικές εταιρίες του δείγματος. Να σημειωθεί ότι οι
αριθμοδείκτες καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις ελληνικές αθλητικές
ανώνυμες εταιρίες προέρχονται από την ιστοσελίδα της Ηellastat.gr, ενώ οι αντίστοιχοι
χρηματοοικονομικοί δείκτες των Αγγλικών εταιριών και άλλα οικονομικά δεδομένα
βασίζονται στην ιστοσελίδα Companycheck.co.uk.

69

Dimitropoulos,P.,2010.The

Financial

Performance

ManagementInternational Journal, 6(1).
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6.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Με την Χρήση Αριθμοδεικτών

Χρηματοοικονομική ανάλυση ονομάζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών
από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης . Τα περισσότερα χρηματοοικονομικά
στοιχεία περιλαμβάνονται στις οικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ,οι
σημαντικότερες εκ των οποίων είναι :


η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης



η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης



και η κατάσταση ταμειακών ροών .
Τα συνηθέστερα μέσα που χρησιμοποιούνται για την οικονομική ανάλυση είναι οι

χρηματοοικονομικοί δείκτες ή αριθμοδείκτες . Με την χρήση των χρηματοοικονομικών
δεικτών εξετάζονται ουσιαστικά οι σχέσεις μεταξύ κυρίως λογιστικών μεγεθών κάτι που
μας βοηθά στο να εκτιμήσουμε την προηγούμενη, την παρούσα αλλά και την προβλεπόμενη
χρηματοοικονομική κατάσταση και την απόδοση μιας εταιρείας .Η ανάλυση αυτού του είδους
χρησιμοποιεί έναν τρόπο εξέτασης των οικονομικών στοιχείων ο οποίος έχει την μορφή
λόγων (ratios).70
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς
.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα την αξιολόγηση της ικανότητας μια
επιχείρησης να πληρώνει τα χρέη της ,είτε στην αξιολόγηση της επιτυχίας των
επιχειρηματικών πρακτικών αλλά και την αξιολόγηση της διοίκησης . O Whittington (1980)
αναγνώρισε δύο βασικές χρήσεις των χρηματοοικονομικών δεικτών. Αρχικά την
παραδοσιακή χρήση ενός δείκτη μια εταιρίας συγκρινόμενο με

ένα πρότυπο ,και κατά

δεύτερον την θετική χρήση ,αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση εμπειρικών
σχέσεων , συνήθως για λόγους πρόβλεψης.

71

.H ανάλυση των δεικτών περιλαμβάνει δύο

μεθόδους, την διαχρονική και την διαστρωματική ανάλυση , καθεμιά από τις οποίες έχει την
δική της χρησιμότητα.
Η μέθοδος της Διαχρονικής ανάλυσης εξετάζει τους διάφορους δείκτες μιας εταρείας
για μια σειρά ετών

με στόχο μέσα από τη σύγκριση με

70

οικονομικά στοιχεία του

Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική , Rosili.
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παρελθόντος να προσδιορίσει το κατά πόσο αναπτύσσεται η όχι μια επιχείρηση με την
πάροδο του χρόνου .Ουσιαστικά

η διαχρονική ανάλυση αποκαλύπτει της τάσεις που

δημιουργούνται .Από την άλλη η μέθοδος της διαστρωματικής ανάλυσης συγκρίνει τους
δείκτες μιας εταιρείας με τους δείκτες άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου η με τη μέση
τιμή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, για το ίδιο χρονικό διάστημα .
Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ ένας δείκτης από μόνος του δεν είναι ικανός να
πληροφορήσει έγκυρα ,παρά μόνο μια ομάδα δεικτών είναι σε θέση να παρέχει χρήσιμες
πληροφορίες .Ακόμη θα πρέπει οι δείκτες που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις να αναφέρονται στην ίδια περίοδο . 72
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω μεγάλες
κατηγορίες:


Δείκτες ρευστότητας



Δείκτες δραστηριότητας



Δείκτες αποδοτικότητας



Δείκτες Χρέους-Μόχλευσης

6.2.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να μπορεί να
ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει τη δυνατότητα μετατροπής
ενεργητικών στοιχείων σε διαθέσιμα .73
Η χρηματοοικονομική θέση θεωρείται ισχυρή όταν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να
εξοφλεί τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να καταβάλει τους τρέχοντες τόκους και τα
μερίσματα .Aκόμη είναι σημαντικό να διατηρεί συνθήκες χρηματοοικονομικής διαχείρισης ,
οι οποίες εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση.74
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Δημητρίος Γκίκας, Η Ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Γ.Μπένου.
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1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Current Ratio)
Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ.Ο / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ.Ο
O δείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση μπορεί να πληρώσει τις
τρέχουσες υποχρεώσεις του χρέους της με βάση τα περιουσιακά της στοιχεία.75 Όσο
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας , τοσο μεγαλύτερη είναι και η ρευστότητα
της επιχείρησης. Γενικότερα εάν ο δείκτης πάρει τιμές μεγαλύτερες του 2 ,αυτό θεωρείται
καλή ένδειξη. 76

2. ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Acid test or Quick Ratio)
(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα)Μ.Ο / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μ.Ο
Ο Δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα μιας επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα στοιχεία που θεωρούνται αμέσως
ρευστοποιήσιμα . Τα αποθέματα αφαιρούνται λόγω του ότι από τη μία παρουσιάζουν μεταξύ
των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού την μικρότερη ρευστότητα και από την
άλλη η ρευστοποίηση των αποθεμάτων είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ζημιά .Εάν η τιμή
του δείκτη πάρει τιμές μεγαλύτερες του 1 τότε η αναλογία άμεσης ρευστότητας κρίνεται
ικανοποιητική.77

3. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Cash Ratio)
Διαθέσιμα Μ.Ο / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ.Ο
O δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι μια αναλογία που μετρά την ικανότητα μιας
επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της μόνο με τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα της. Ο λόγος για τον οποίο πολλοί εξετάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη είναι γιατί
μπορεί να δείξει εάν μια εταιρεία διατηρεί επαρκή ταμειακά υπόλοιπα για την εξόφληση
όλων των τρεχουσών οφειλών τους. .78

75

Rosemary Peavler, www.thebalance.com, What is the Current Ratio and How Do You Measure It?,21 june
2016
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6.2.2Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios)

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μετρούν το κατά πόσο η διοίκηση μιας εταιρίας
επιτυγχάνει μια ικανοποιητική απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου για τους κατόχους
των κοινών μετοχών της εταιρίας μέσα από την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της .Με τη
βοήθεια

των δεικτών αποδοτικότητας ουσιαστικά γίνεται κατανοητό το πόσο

αποτελεσματικά διοικείται μια εταιρία . Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μπορούν να
χωριστούν σε δύο κατηγορίες : σε αυτούς που μετρούν την αποδοτικότητα σχετικά με τις
Πωλήσεις

και σε εκέινους που μετρούν την αποδοτικότητα σε σχέση με το επενδυθέν

κεφάλαιο.79

1. ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%)
Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εταιρειών. Μια
επιτυχημένη επιχείρηση έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους , το οποίο της επιτρέπει να
καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της ενώ συγχρόνως της αφήνει και ικανοποιητικό
καθαρό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ένας υψηλός
δείκτης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να αγοράζει σε χαμηλές τιμές και να πουλάει σε
υψηλές .Από την άλλη ένας χαμηλός δείκτης δείχνει ακριβώς το αντίθετο.80

2.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE)
Καθαρά κέρδη χρήσης / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
H Απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο
αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα
(κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες.
Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο κέρδος
μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από τους

79
80
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μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Οι επενδυτές συνήθως αναζητούν
εταιρίες με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE).81

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA)
Καθαρά κέρδη χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού
Η απόδοση του Ενεργητικού μετρά την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί τους
πόρους της με στόχο την πραγματοποίηση κερδών .Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο
πιο αποτελεσματικά διοικείται μια εταιρεία . Η απόδοση Ενεργητικού εξαρτάται από δύο
κυριίως παράγοντες ,το περιθώριο καθαρού κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα
ενεργητικού.82 Μια εταιρεία μπορεί να φτάσει σε ένα υψηλό ROA, είτε μέσω της αύξησης
του περιθωρίου κέρδους του ή, πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά
στοιχεία της για την αύξηση των πωλήσεων.83

6.2.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας

Οι δείκτες δραστηριότητας είναι εργαλεία οικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για
τη μέτρηση της ικανότητας μια επιχείρησης να μετατρέπει τα περιουσιακά της στοιχεία σε
μετρητά.84Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
αξιολογήσουν τα οφέλη από συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού όπως τα αποθέματα και
οι εισπρακτέοι λογαριασμοί .85

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Κυκλος Εργασιών / Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

81
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,

Ο αριθμοδείκτης αυτός

παρέχει ενδείξεις σχετικά με το πόσο συχνά

μια

επιχείρηση

χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία ώστε να πραγματοποιήσει πωλήσεις . Είναι
ουσιαστικά ένας δείκτης ο οποίος δείχνει εάν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε μια
εταιρεία σε σχέση πάντα με το μέγεθος των πωλήσεων της . Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
στοιχεία αυτού του δείκτη επηρεάζονται σημαντικά από τη μέθοδο των αποσβέσεων που
επιλέγουν να ακολουθήσουν οι διοικήσεις των εταιριών μεταξύ της αυξανόμενης και της
σταθερής απόσβεσης. Καταλήγοντας όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός

τόσο

αποτελεσματικότερα έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας86.

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Η
ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (CREDITOR DAYS OR AVERAGE PAYABLE
PERIOD)
Μέση περίοδος πληρωμής = πληρωτέοι λογαριασμοί *365 /κόστος πωλήσεων
Η μέση περίοδος πληρωμής σχετίζεται με τους πληρωτέους λογαριασμούς της επιχείρησης. O
δείκτης δείχνει το μέσο χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένουν οι προμηθευτές και
γενικότερα οι δανειστές της εταιρίας μετά την πραγματοποίηση της πώλησης για να
πληρωθούν .87
Σύμφωνα με τον Steven M. Bragg , όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκροές
μετρητών, η πρωταρχική απόφαση αφορά τον μέσο των ημερών τις οποίες μια εταιρεία
κρατάει έναν πληρωτέο λογαριασμό προτού προχωρήσει στην πληρωμή των προμηθευτών.
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να διαφέρει ανά περίοδο λόγω του ότι οι όροι πληρωμών των
εκάστοτε προμηθευτών μπορεί να μεταβάλλονται είτε να διαφέρουν μεταξύ τους. Ακόμη ,
αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται και σε αποφάσεις της διοίκησης για καθυστέρηση των
πληρωμών σε περιπτώσεις που αναμένονται ελλείψεις μετρητών .88
3.ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (AVERAGE COLLECTION PERIOD)
Εισπρακτέοι λογαριασμοί * 365 / Πωλήσεις με Πίστωση
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Ο δείκτης αυτός παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ικανότητα μεταβολής των
εισπρακτέων λογαριασμών σε μετρητά για μια επιχείρηση μέσω της μέτρησης του
υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται κατά μ.ο για την είσπραξη τους.89Ουσιαστικά η
αναλογία μας δίνει τον αριθμό των ημερών που πρέπει να περιμένει μια εταιρεία μετά την
πραγματοποίηση της πώλησης για να εισπράξει τα μετρητά.

6.2.4 Δείκτες Χρέους –Μόχλευσης

Η χρηματοοικονομική μόχλευση (financial leverage) είναι η χρησιμοποίηση δανειακών
κεφαλαίων με στόχο την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να συμβεί
όταν η αναμενόμενη απόδοση ενεργητικού (ROA) υπερβαίνει το κόστος δανειακών
κεφαλαίων. Σε αντίθετη περίπτωση ,όταν δηλαδή η απόδοση Ενεργητικού είναι μικρότερη
από τα δανειακά κεφάλαια ,η μόχλευση μπορεί να προκαλέσει ζημίες .90
Οι δείκτες χρέους η χρηματοοικονομικής μόχλευσης παρέχουν πληροφόρηση σχετικά
με την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που απορρέουν
τόσο από τον βραχυπρόθεσμο όσο και από τον μακροπρόθεσμο δανεισμό.91Ακόμη μας
πληροφορούν σχετικά με τα αναμενόμενα κέρδη που προέρχονται από την χρήση ξένων
κεφαλαίων ,αλλά και για τον βαθμό ελέγχου που έχουν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας .92

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (DEBT RATIO)
Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)
Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί µε ξένα
κεφάλαια.93Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού μιας
επιχείρησης ,τόσο πιο χρεωμένη εμφανίζεται η εταιρεία . Με τον όρο δανειακές υποχρεώσεις
περιλαμβάνονται τόσο οι βραχυπρόθεσμες αλλά και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της
επιχείρησης .Υψηλές τιμές του δείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους
89
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πιστωτές της επιχείρησης λόγω του ότι αυξάνονται η πιθανότητα να καταστεί η εταιρεία
αφερέγγυα ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές .94

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (DEBT TO EQUITY RATIO)
Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%)
Ο δείκτης αυτός μετρά τις συνολικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων .Όσο
μεγαλύτερη είναι η αναλογία τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση και ο
κίνδυνος .95 Συχνά, οι αναλυτές χρησιμοποιούν την αναλογία χρέους-ιδίων κεφαλαίων για να
προσδιοριστεί η ικανότητα ενός οργανισμού να παράγει νέα κεφάλαια από την
κεφαλαιαγορά. Ένας οργανισμός με υψηλό δείκτη χρέους-ιδίων κεφαλαίων συχνά πιστεύεται
ότι έχει μικρή χρηματοδοτική ικανότητα αφού με δεδομένη την απειλή της πτώχευσης και
τα συνακόλουθα έξοδα η μελλοντική χρηματοδότηση του μπορεί να είναι δύσκολη.

3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης προ Φόρων & Τόκων / Τόκους
Όταν μια επιχείρηση δανείζεται χρήματα ,απαιτείται η πληρωμή του τόκου επί του χρέους .
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων εκφράζει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας
επιχείρησης και των τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται δηλαδή ουσιαστικά
υπολογίζει το πόσες φορές η επιχείρηση κερδίζει τους τόκους της .96Όταν ο δείκτης λαμβάνει
χαμηλές τιμές τότε η επιχείρηση βρίσκεται σε δυσμενή θέση .Σε αυτή την περίπτωση
ενδεχόμενη μείωση της δραστηριότητας της ,θα προκαλέσει μείωση στα κέρδη προ τόκων
φόρων με αποτέλεσμα να αδυνατεί να πληρώσει τους χρεωστικούς της τόκους. Ο δείκτης θα
ήταν καλό να λαμβάνει τιμές ανώ του 2-2,5 για να μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί με
ασφάλεια σε ένα περιβάλλον οικονομικών αλλαγών.97

94
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6.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών των Ελληνικών
Αθλητικών Εταιριών (SuperLeague)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Current ratio)
Πίνακας 10.Δείκτης Γενικής Ρευστότητας -SuperLeague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,46
0,74
0,68
1,25
0,63
0,43
0,70

2011
0,51
0,74
0,46
0,22
0,43
0,68
0,51

2012
0,71
0,90
0,38
0,56
0,47
0,60

2013
0,99
0,58
0,68
0,12
0,84
1,31
0,75

2014
0,52
1,05
0,4
0,08
0,54
1,41
0,67

2015
0,54
0,37
0,39
0,42
1,16
0,69
0,60

Μ.Ο

0,62
0,73
0,50
0,42
0,69
0,83
0,64

* Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την σεζόν 2011/2012 για την
εταιρία του Πανιωνίου λόγω της μη δημοσίευσης λογιστικών καταστάσεων .

Διάγραμμα 15: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Superleague
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Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης ώστε αυτή να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών υποχρεώσεων της. Σχετικά
με το δείκτη γενικής ρευστότητας αξίζει να σημειωθεί ,ότι η Scoda Ξάνθη είναι η ομάδα με
το μεγαλύτερο μ.ο. γενικής ρευστότητας για την πενταετία 2010-2015 , με τον ΠΑΟΚ να
ακολουθεί .Η ομάδα με το χαμηλότερο κατά μ.ο δείκτη πενταετίας είναι ο Πανιώνιος ενώ για
τον Ολυμπιακό είναι χαρακτηριστική η συνεχώς ανοδική πορεία του δείκτη από το 2010 έως
και το 2013 η οποία όμως διακόπηκε τη σεζόν 2013-2014 .Το maximum της πενταετίας
ανήκει στην Scoda Ξάνθη, τη σεζόν 2013-2014 ,με τον δείκτη γενικής ρευστότητας να
ανέρχεται στο 1.41 .

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Acid Test Ratio)
Πίνακας 11 Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας SuperLeague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,46
0,74
0,68
1,25
0,63
0,43
0,70

2011
0,51
0,74
0,46
0,22
0,43
0,68
0,51

2012
0,71
0,90
0,38
0,56
0,47
0,60
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2013
0,99
0,58
0,68
0,12
0,84
1,31
0,75

2014
0,52
1,05
0,4
0,08
0,54
1,41
0,67

2015
0,54
0,37
0,39
0,42
1,16
0,69
0,60

Μ.Ο
0,62
0,73
0,50
0,42
0,69
0,83
0,64

Διάγραμμα 16: Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας Superleague

Σε ότι αφορά το δείκτη ειδικής ρευστότητας ,παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της
Hellastat, οι τιμές ταυτίζονται με αυτές του δείκτη γενικής ρευστότητας. Συμπερασματικά
παρατηρώντας τις τιμές που λαμβάνει ο δείκτης αντιλαμβανόμαστε ότι οι εταιρίες της Super
League δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ,
ρευστοποιώντας στοιχεία που μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά κυρίως λόγω του
ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες .
Όπως σημειώθηκε , εξαίρεση αποτελεί για την γενική εικόνα του δείκτη , η Scoda
Ξάνθη λαμβάνοντας τιμές >1 ανά περιόδους ,κάτι που κρίνεται ικανοποιητικό .

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Πίνακας 12 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού SuperLeague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,63
0,28
0,21
0,63
0,56
0,31
0,44

2011
0,33
0,32
0,24
0,85
0,68
0,33
0,46

2012
0,99
0,32
0,37
0,92
0,32
0,58
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2013
1,09
0,45
0,16
0,47
0,90
0,59
0,61

2014
1,14
0,24
0,52
2,04
0,74
0,46
0,86

2015
1,2
0,24
0,52
0,37
0,65
0,45
0,57

Μ.Ο
0,90
0,31
0,34
0,87
0,74
0,41
0,59

Διάγραμμα 17: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Superleague

Σχετικά με τον δείκτη Κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού , τον μεγαλύτερο μ.ο σε βάθος
πενταετίας καταλαμβάνει ο Ολυμπιακός , αυξάνοντας κάθε χρόνο το δείκτη από το 2011
και μετά κάτι που δείχνει ότι ίσως να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τα περιουσιακά
του στοιχεία για την πραγματοποίηση πωλήσεων .
Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και ο Αστέρας Τρίπολης με 0,74 ,τιμή που είναι πάνω
από το μ.ο του κλάδου. Στα αξιοσημείωτα η υπερβολικά υψηλή τιμή του δείκτη (2,04) για
τον Πανιώνιο τη σεζόν 2013/2014 ,κάτι που μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη υποδομών
,καθώς

ένας υψηλός δείκτης δεν είναι πάντα θετικό δείγμα .Σε χαμηλότερα επίπεδα

κυμαίνονται ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης.

ROA (Return on Assets)
Πίνακας 13 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού Superleague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
-0,05
-0,05
-0,30
-0,31
-0,16
-0,08
-0,16

2011
-0,35
-0,06
-0,20
-0,64
-0,20
0,00
-0,24

2012
0,00
-0,11
-0,63
-0,02
-0,07
-0,17
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2013
0,00
-0,23
-0,31
-0,41
0,12
0,14
-0,11

2014
0,10
-0,28
-0,10
0,28
-0,20
0,00
-0,04

2015
-0,02
-0,59
-0,14
0,03
0,45
-0,18
-0,08

Μ.Ο
-0,05
-0,22
-0,28
-0,21
0,00
-0,03
-0,13

Διάγραμμα 18: Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού Superleague

Σχετικά με τον δείκτη Απόδοσης Ενεργητικού ,είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες
τιμές για τις ομάδες του δείγματος είναι αρνητικές .Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά μιας
επιχείρησης να μπορεί να επιζήσει οικονομικά ,κάτι που μετά και την οικονομική κρίση στην
Ελλάδα φαντάζει δύσκολο για τις αθλητικές εταιρίες που συμμετέχουν στη Superleague
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του δείγματος .
Εκτός αυτού , οι αρνητικές τιμές του δείκτη κατά μ.ο σε όλες τις ομάδες μπορεί ακόμα
να δείχνει την αδυναμία τους να προσελκύσουν κεφάλαια αλλά και την χαμηλή απόδοση
των συνολικών περιουσιακών τους στοιχείων . Η κατάσταση επιτάσσει να αναζητηθούν
τρόποι με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων ,η οποία όμως δεν θα πρέπει να συνοδεύεται
από αύξηση των εξόδων .
Η σεζόν 2010-2011 ήταν η χειρότερη κατά μ.ο σχετικά με τις υπόλοιπες σεζόν για τις
ομάδες του δείγματος. Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι Ολυμπιακός ,ο Αστέρας Τρίπολης και
η Skoda Ξάνθη λαμβάνουν οριακά αρνητικές τιμές στο δείκτη απόδοσης ενεργητικού
κατά μ.ο . Τέλος Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη

στην ομάδα του Πανιωνίου

παρουσίασε συνεχή άνοδο από τη σεζόν 2010/2011 και μετά , παίρνοντας θετικές τιμές τα
δυο τελευταία έτη , ενώ ο Αστέρας Τρίπολης κατέχει την πρώτη θέση για

την σεζόν

2014/2015 με τον δείκτη απόδοσης ενεργητικού στο 0.45 .

ROE( Return On Equity)
Πίνακας 14. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων SuperLeague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,00
-2,57
-0,93
-1,18
-0,89
-0,22
-0,97

2011
-11,99
-17,77
-0,86
0,00
-12,39
0,01
-7,17

2012
0,01
0,00
0,00
-0,28
-0,19
-0,09
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2013
0,02
0,00
0,00
0,00
0,47
0,26
0,12

2014
0,80
-1,19
0,00
0,00
-1,92
-0,01
-0,39

2015
-0,06
0,00
0,00
0,00
1,04
-0,37
0,10

Μ.Ο
-1,87
-3,59
-0,30
-0,24
-2,33
-0,09
-1,40

Διάγραμμα 19: Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Superleague

Με την βοήθεια του πίνακα και του διαγράμματος διαπιστώνεται ότι η σεζόν 2010/2011 για
όλες τις αθλητικές εταιρίες του δείγματος καταλαμβάνει τις κατώτατες

τιμές της

εξεταζόμενης πενταετίας σχετικά με τον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων .
Μία υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων επιτρέπει σε μια εταιρεία να επενδύσει
μικρότερο μέρος των κεφαλαίων της για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξης ,κάτι που
ουσιαστικά εκλείπει στις ελληνικές αθλητικές εταιρίες του δείγματος με βάση τα δεδομένα .
Παρατηρείται ότι η σεζόν 2012/2013 είναι η πιο αποδοτική για το δείκτη καθώς όλες οι
ομάδες του δείγματος τη παρουσιάζουν θετικές τιμές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά κύριο λόγο

οι αθλητικές εταιρίες του δείγματος

λαμβάνουν κατά κύριο λόγο αρνητικές τιμές κάτι που αποτελεί ένδειξη του ότι η χρήση των
κεφαλαίων των μετόχων δεν οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η
τριετία 2012-2014 κατά την οποία ο δείκτης

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για τον

Ολυμπιακό απέσπασε θεαματική άνοδο και οι χρονιές 2013 και 2015 όπου ο Αστέρας
Τρίπολης πέτυχε υψηλές τιμές , αποτελούν τις μοναδικές θετικές ενδείξεις του πίνακα .
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΠΦΤ)

Πίνακας 15. Δείκτης Περιθωρίου Κέρδους ΠΤΦ Superleague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
6,0%
-8,7%
-143,8%
-48,8%
-22,4%
-11,3%
-38,2%

2011
-99,9%
-6,9%
-73,0%
-64,4%
-27,8%
9,1%
-43,8%

2012
8,7%
-4,6%
-127,4%
-3,5%
-19,5%
-29,3%

2013
18,4%
-50,8%
-63,6%
-33,8%
14,1%
29,1%
-14,4%

2014
4,7%
-108,6%
-33,7%
32,3%
-26,2%
-5,1%
-22,7%

2015
14,0%
-159,4%
-27,4%
5,0%
69,2%
-42,3%
-23,5%

Μ.Ο
-8,0%
-56,5%
-78,1%
-21,9%
0,6%
-6,7%
-28,6%

Διάγραμμα 20: Περιθώριο Κέρδους ΠΤΦ Superleague

Ο δείκτης του περιθωρίου κέρδους αποτελεί

ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας

των επιχειρήσεων. Από τα αποτελέσματα του πίνακα αλλά και με τη βοήθεια του
διαγράμματος γίνεται αμέσως αντιληπτό ο δείκτης περιθωρίου κέρδους ΠΦΤ κινείται στα
ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους δείκτες αποδοτικότητας που χρησιμοποιήθηκαν , από
την άποψη ότι επικρατούν και πάλι κατά πλειοψηφία για όλες τις ομάδες του δείγματος
αρνητικές τιμές.
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Η σεζόν 2010/2011 αποτελεί και πάλι τη χειρότερη χρόνια κατά μ.ο των ομάδων του
δείγματος όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη .Στα αξιοσημείωτα , η παγίωση του δείκτη
για τον

Ολυμπιακό σε σταθερές θετικές

.Επιπρόσθετα ο αντίστοιχος δείκτης

τιμές απαρχής από το 2012

και έπειτα

του Αστέρα Τρίπολης πετυχαίνει θετικές τιμές τις

χρονιές 2013 και 2015 ,καταλαμβάνοντας και την πρώτη θέση κατά μ.ο μεταξύ των ομάδων
του δείγματος κυρίως λόγω της απόδοσης του δείκτη το έτος 2015 .
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο δείκτης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με τον
δείκτη του δεύτερου να παρουσιάζει συνεχή πτώση από τη σεζόν 2012/2013 και να φτάνει
μέχρι και το 159,4% το 2015. Καταλήγοντας , ο Πανιώνιος έχει παρουσιάσει βελτίωση του
δείκτη την τελευταία διετία που εξετάζεται , κάτι που μεταφράζεται σε θετικές τιμές .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Πίνακας 16.Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Superleague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
1,03
0,96
0,59
0,51
0,80
0,58
0,75

2011
0,80
0,98
0,69
1,28
0,98
0,52
0,88

2012
0,75
0,96
1,05
0,92
0,56
0,85

2013
0,67
1,10
0,95
2,02
0,73
0,40
0,98

2014
0,69
0,72
1,14
5,47
0,89
0,34
1,54

Διάγραμμα 21: Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Superleague
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2015
0,69
1,09
1,08
1,95
0,56
0,46
0,97

Μ.Ο
0,77
0,97
0,92
2,25
0,81
0,48
0,99

Όσον αφορά τον δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης , είναι αξιοσημείωτη η εκτόξευση
του δείκτη για τη σεζόν 2013-2014 της ομάδας του Πανιωνίου που ξεπερνάει το 500% .Την
ίδια στιγμή ο Πανιώνιος είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο κατά μ.ο δείκτη συνολικής
δανειακής επιβάρυνσης σε ολόκληρη την πενταετία με 224,5% .Αξίζει να σημειωθεί ότι από
το 2010 μέχρι και το 2014 η πορεία του δείκτη του κλάδου λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες
τιμές κάτι που θέτει σε κίνδυνο τόσο την βιωσιμότητα των εταιριών ,ενώ ταυτόχρονα τους.
φτάνοντας το 2013 μέχρι και το 153.9% κατά μ.ο .
Παρατηρούμε επίσης ότι ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης μειώθηκε
αισθητά για τον Ολυμπιακό αρχές γενομένου από το έτος 2010 ,για να κρατηθεί σε σταθερά
επίπεδα τα έτη 2014 και 2015.Ο μικρότερος μ.ο του δείκτη για την πενταετία ανήκει στη
Scoda Ξάνθη, ενώ σε ΠΑΟΚ ,Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης ο δείκτης κυμαίνεται
σταθερά σε υψηλές τιμές.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Πίνακας 17.Δείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια SuperLeague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
-14,66
50,39
1,84
1,96
4,44
1,67
7,61

2011
27,23
279,44
2,92
-3,73
60,04
1,24
61,19

2012
15,17
-39,81
-5,61
12,77
1,49
-3,20
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2013
11,01
-6,27
-23,85
-1,88
2,78
0,74
-2,91

2014
5,54
3,00
-8,13
-1,19
8,36
0,55
1,36

2015
2,23
-7,92
-13,72
-1,98
1,28
0,93
-3,20

Μ.Ο
7,75
46,47
-7,76
-1,36
14,95
1,10
10,14

Διάγραμμα 22: Δείκτης Ξένα/Ιδια Κεφάλαια Superleague

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως , όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ξένων προς ίδια
κεφάλαια τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος για μια εταιρία .Σε αυτό το σημείο
ξεχωρίζει η τιμή που λαμβάνει ο δείκτης για τον ΠΑΟΚ το 2011 (279,44) κάτι που οφείλεται
κυρίως στον μικρό αριθμό ίδιων κεφαλαίων που παρουσίασε η εταιρία κοντά στις 160,000
ευρώ σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της. Ακόμη υψηλές τιμές δείκτη λαμβάνει ο
Αστέρας Τρίπολης κάτι που καταδεικνύει ενδεχόμενες δυσκολίες σε μια μελλοντική πιθανή
χρηματοδότηση .Πιο ισορροπημένη είναι η κατάσταση στην Scoda Ξάνθη ,όπου τις τρεις
τελευταίες σεζόν που εξετάζονται ο δείκτης λαμβάνει τιμες<1 ,καθώς οι συνολικές της
υποχρεώσεις είναι μικρότερες από τα κεφάλαια που επενδύθηκαν .

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Creditor Days)
Πίνακας 18.Μέση Περίοδος Πληρωμών Superleague

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
M.O ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
669
1588
292
346
405
155
576

2011
355
1340
419
274
630
259
546

2012
333
1207
671
695
242
630
59

2013
223
1343
1127
0
639
232
594

2014
124
657
267
2046
590
189
646

2015
158
598
231
2429
428
148
665

Μ.Ο
310
1122
501
1019
565
204
609

Διάγραμμα 23: Μέση Περίοδος Πληρωμών Superleague

Μέσω του ‘δείκτη μέση περίοδος πληρωμής’ μπορεί κανείς να εντοπίσει το διάστημα που
μεσολαβεί για μια επιχείρηση από την ημέρα της αγοράς ,μέχρι την ημέρα πληρωμής των
προμηθευτών της . Από τον πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η Scoda Ξάνθη και ο Ολυμπιακός
εξοφλούν γρηγορότερα από τις υπόλοιπες ομάδες του δείγματος ,τους προμηθευτές τους ,ενώ
ακολουθούν

Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης .Την χειρότερη επίδοση έχει ο

Πανιώνιος όπου τις δύο τελευταίες σεζόν που εξετάστηκαν ανέβασε τον δείκτη της μέσης
περιόδου πληρωμών πάνω από τις 2000 μέρες .
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ μαζί με αυτή του Πανιωνίου
κατέχουν τον μεγαλύτερο μ.ο του δείκτη στο σύνολο της πενταετίας με τον πρώτο όμως να
πραγματοποιεί γρηγορότερα τις πληρωμές τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας
βελτίωση. Είναι χαρακτηριστικό τέλος ,ότι οι περισσότερες εταιρίες του δείγματος ,τις δύο
τελευταίες σεζόν που εξετάστηκαν παρουσιάζουν βελτίωση του δείκτη , εξοφλώντας πιο
άμεσα τους προμηθευτές τους.
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6.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών- Premier League
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Current ratio)
Πίνακας 19. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
2,86
0,24
0,49
1,53
1,09
0,22
0,33
0,80
0,10
0,41
0,81

2011
2,15
0,37
0,34
1,70
0,55
0,25
0,43
0,77
0,17
0,34
0,71

2012
1,05
0,40
0,35
1,69
0,86
0,19
0,27
0,39
0,14
0,30
0,56

2013
5,78
0,30
0,48
1,71
1,59
0,22
0,21
0,18
0,12
0,21
1,08

2014
5,20
0,26
0,61
1,42
1,51
0,68
0,11
0,47
0,06
0,57
1,09

2015
5,03
0,41
0,66
1,16
2,02
0,36
0,17
0,59
0,06
0,34
1,08

M.O
3,68
0,33
0,49
1,54
1,27
0,32
0,25
0,53
0,11
0,36
0,89

Διάγραμμα 24 .Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Premier League

Σχετικά με τον δείκτη γενικής ρευστότητας , διαπιστώνουμε
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του δείγματος

ότι η Μαν. Γιουναιτεντ

σε βάθος πενταετίας

έχοντας το

μεγαλύτερο μ.ο. με 3,68. Ακολουθούν οι Άρσεναλ και Μαν. Σίτυ ,οι τιμές των οποίων
61

κυμαίνονται σταθερά πάνω από το 1.5 κατά κύριο λόγο από το 2013 και μετά .Άξιο
αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας της Μαν. Γιουναιτεντ
παρουσίασε αύξηση του 500% μετά το 2012 και μέχρι και το 2015 κρατήθηκε σε ίδια
επίπεδα.
Αξιοπρόσεκτη επίσης ,είναι η ανοδική πορεία του δείκτη για τη Μαν σίτυ από το 2011
και έπειτα ενώ Αστον βίλλα και Σάντερλαντ κατέχουν τον μικρότερο μ.ο πενταετίας αφού
κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά νούμερα γενικής ρευστότητας .Στα αξιοσημείωτα ο δείκτης
της Στόουκ ,που λαμβάνοντας σταθερές τιμές καταλαμβάνει την τέταρτη θέση κατά μ.ο από
τις ομάδες του δείγματος ,πάνω ακόμα και από τους ‘μεγάλους’, Λίβερπουλ και Τσέλσι.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Πίνακας 20. Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
2,86
0,18
0,48
1,22
1,08
0,21
0,32
0,77
0,09
0,39
0,76

2011
2,15
0,31
0,33
1,43
0,55
0,24
0,42
0,75
0,17
0,32
0,667

2012
1,04
0,35
0,34
1,41
0,86
0,18
0,27
0,37
0,13
0,27
0,522
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2013
5,77
0,25
0,47
1,61
1,59
0,21
0,2
0,17
0,11
0,18
1,056

2014
5,2
0,21
0,6
1,34
1,5
0,67
0,1
0,46
0,06
0,53
1,067

2015
5,02
0,36
0,65
1,1
2,02
0,35
0,16
0,59
0,05
0,31
1,061

M.O
3,67
0,28
0,48
1,35
1,27
0,31
0,25
0,52
0,10
0,33
0,86

Διάγραμμα 25 .Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας Premier League

Όπως και στο δείκτη Γενικής ρευστότητας , έτσι και εδώ, Μαν. Γιουναιτεντ ,Άρσεναλ και
Μαν. Σιτυ είναι οι σύλλογοι που ξεχωρίζουν όσον αφορά το δείκτη ειδικής ρευστότητας .Οι
τιμές του δείκτη ειδικής ρευστότητας δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτέ του δείκτη
γενικής ρευστότητας.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Πίνακας 21. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,27
0,73
0,28
2,21
0,43
-7,03
0,36
3,14
-15,07
0,41
-1,43

2011
0,37
0,67
0,59
0,36
0,30
1,52
0,40
1,06
1,14
0,56
0,70

2012
0,16
0,75
0,56
0,32
0,42
1,96
0,52
1,06
1,06
0,51
0,73
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2013
0,21
0,89
0,53
0,36
0,42
1,78
0,42
1,14
1,78
0,54
0,81

2014
0,22
1,13
0,56
0,36
0,45
1,28
0,65
1,55
1,76
0,41
0,84

2015
0,20
0,81
0,57
0,37
0,40
1,46
0,51
1,49
2,54
0,48
0,88

M.O
0,24
0,83
0,51
0,66
0,40
0,16
0,48
1,57
-1,13
0,49
0,42

Διάγραμμα 26 .Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Premier League

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει σχετικά με την Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού
αφορά την συνεχή αύξουσα πορεία του δείκτη του κλάδου κατά μ.ο μέχρι και την τελευταία
σεζόν που εξετάζεται. Αξιοπρόσεκτη είναι η σταθερά υψηλή πορεία του δείκτη για την
Στόουκ ενώ Έβερτον και Αστον Βίλα φαίνεται να ακολουθούν κοινή ανοδική πορεία μετά
τις χαμηλές τιμές του δείκτη που απέσπασαν

την σεζόν 2009/10 δείχνοντας να

εκμεταλλεύονται ικανοποιητικότερα τα περιουσιακά τους στοιχεία για να πραγματοποιήσουν
κέρδη .
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα του δείκτη κινούνται και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ ,με
την Γιουνάιτεντ να βρίσκεται αρκετά κάτω από τον μ.ο του κλάδου λαμβάνοντας τιμές
κυρίως κοντά στο 0.2 .Ακόμη , είναι χαρακτηριστική η απότομη μείωση του δείκτη για την
Άρσεναλ τη σεζόν 2011 όπου από τότε παραμένει στα ίδια επίπεδα χωρίς να παρουσιάζει
αυξομειώσεις. Τέλος , Τότεναμ και Τσέλσι βρίσκονται πάνω από το μ.ο του κλάδου για τον
συγκεκριμένο δείκτη , κινούμενες με σταθερούς ρυθμούς .
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ROA (Return on Assets)
Πίνακας 22.Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,03
-0,08
-0,23
0,08
-0,24
-0,05
-0,15
-0,08
-0,05
-0,02
-0,08

2011
0,04
-0,18
-0,18
0,02
-0,38
-0,10
-0,04
-0,09
-0,08
0,00
-0,10

2012
0,01
-0,18
0,00
0,05
-0,18
-0,22
-0,21
-0,14
-0,10
-0,03
-0,10

2013
0,03
-0,22
-0,11
0,01
-0,08
0,03
-0,07
-0,53
-0,33
0,01
-0,13

2014
0,13
0,00
0,03
0,01
-0,03
0,30
-0,11
0,06
-0,09
0,18
0,05

2015
0,08
0,16
-0,04
0,03
0,01
-0,05
-0,13
0,09
-0,17
0,03
0,00

Μ.Ο
0,05
-0,08
-0,09
0,03
-0,15
-0,01
-0,12
-0,12
-0,14
0,03
-0,06

Διάγραμμα 27 .Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού Premier League

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού παρατηρείται μέσω του διαγράμματος ότι λαμβάνει κατά
κύριο λόγο είτε αρνητικές τιμές ,είτε βρίσκεται κοντά στο 0 .Μόλις τρείς ομάδες του
δείγματος καταφέρνουν να λαμβάνουν κατά μ.ο θετική τιμή του δείκτη. Ο λόγος για τις Μαν.
Γιουνάιτεντ , Άρσεναλ και Τότεναμ με την πρώτη να κατέχει και τον μεγαλύτερο μ.ο
πενταετίας στη σχετική κατηγορία .Από την άλλη, Μαν. Σίτυ ,Σάντερλαντ και Άστον Βίλα
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λαμβάνουν μόνιμα αρνητικές τιμές

με εξαίρεση την χρονιά 2015 όπου η ομάδα του

Μάντσεστερ έλαβε οριακά θετική τιμή για πρώτη φορά στην εξεταζόμενη πενταετία .
Στα αξιοσημείωτα η άνοδος του δείκτη για τις Λίβερπουλ και Στόουκ τις δύο
τελευταίες σεζόν , ενώ σχετικά με

την Έβερτον

,όπως απεικονίζεται στο παραπάνω

διάγραμμα. ,η θετική πορεία του δείκτη απόδοσης ενεργητικού του συλλόγου για τις σεζόν
2012/2013 και 2013/2014 διακόπηκε και πάλι το 2015 .
Καταλήγοντας ,οι θετικές τιμές του δείκτη κατά μ.ο του κλάδου τις δύο τελευταίες
εξεταζόμενες σεζόν αποτελούν σίγουρα ένα θετικό σημάδι για την πορεία του. Για τη
βελτίωση του δείκτη σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η μείωση των εξόδων του
ενεργητικού , αφού κατά κύριο λόγο τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις για τους
περισσότερους συλλόγους της Premier League είναι υψηλά.

ROE
Πίνακας 23. Aπόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
0,20
-3,38
-0,10
0,39
-0,42
-0,11
-0,45
-0,32
-0,45
-0,09
-0,47

2011
0,07
-1,08
-0,71
0,05
-0,72
0,15
-0,17
-0,66
-0,45
0,01
-0,35

2012
-0,06
-7,71
0,01
0,10
-0,30
0,21
-2,22
-8,83
-0,29
-0,06
-1,92

2013
0,06
-1,12
-0,17
0,02
-0,12
-0,04
-0,37
-0,97
-0,43
0,02
-0,31
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2014
0,33
-0,01
0,05
0,02
-0,04
-1,95
-0,67
-0,13
-0,10
0,36
-0,21

2015
0,18
0,71
-0,06
0,06
0,02
0,22
-100,09
-0,25
-0,13
0,05
-9,93

Μ.Ο
0,13
-2,10
-0,16
0,11
-0,26
-0,25
-17,33
-1,86
-0,31
0,05
-2,20

Διάγραμμα 28 .Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Premier League

Όπως και στον δείκτη απόδοσης ενεργητικού ,έτσι και εδώ οι τρεις σύλλογοι που ξεχωρίζουν
ως προς τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι οι Μαν. Γιουνάιτεντ , Αρσεναλ και
Τότεναμ . Αρχικά , Η Μαν. Γιουνάιτεντ φαίνεται να κυριαρχεί από τους υπόλοιπους καθώς
λαμβάνει κατά μ.ο τις μεγαλύτερες τιμές του δείκτη με χαρακτηριστική διαφορά από τους
υπόλοιπους λαμβάνοντας την μοναδική αρνητική της τιμή για τον δείκτη ROE το 2012 .
Από την άλλη ο σύλλογος της Έβερτον φαίνεται να παρουσιάσει μαζί με αυτόν της
Τσέλσι τα περισσότερα σκαμπανεβάσματα όσον αφορά τον δείκτη αποδοτικότητας ιδιων
κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα , για τον σύλλογο από το Λίβερπουλ, τις θετικές τιμες της
διετίας 2010-2012 ,ακολούθησαν αρνητικές τιμές με αποτέλεσμα τη πτώση του δείκτη ,για
να επανέλθει και πάλι σε θετικά επίπεδα το 2015 .
Αξίζει να τονιστεί επίσης , ότι η Λίβερπουλ κατάφερε μόλις το 2015 να λάβει την
πρώτη θετική της

τιμή για τον συγκεκριμένο

δείκτη την πενταετία που εξετάστηκε.

Επιπλέον είναι αξιοπρόσεκτη η τιμή που έλαβε ο δείκτης για την Σάντερλαντ τη σεζόν 20142015 φτάνοντας σε υπερβολικά αρνητικά επίπεδα .
Η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στη μεγάλη ζημία που παρουσίασε ο σύλλογος την
σεζόν 2014/2015 και στον πολύ μικρό αριθμό ιδίων κεφαλαίων που φαίνεται να επενδύθηκε
από τους μετόχους .Χρειάζεται να σημειωθεί ότι Στόουκ και Άστον Βίλα λαμβάνουν μόνο
αρνητικές τιμές για τον δείκτη , κάτι που οφείλεται είτε στη ζημία που παρουσιάζουν κατά
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βάση αμφότερες

στην κατάσταση αποτελεσμάτων τους είτε στον αρνητικό αριθμό ιδίων

κεφαλαίων που εμφανίζουν.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΠΤΦ)
Πίνακας 24.Περιθώριο Κέρδους ΠΤΦ Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
AVERAGE

2010
9,21
-10,77
-34,21
14,73
-97
-3,91
-42,7
-7,66
-4,49
-5,46
-18,226

2011
10,26
-26,86
-30,33
5,78
-128,92
-6,6
-9,87
-8,22
-6,71
0,25
-20,122

2012
6,85
-23,98
0,54
15,06
-42,7
-11,31
-41,43
-13,47
-9,27
-5,07
-12,478

2013
12,71
-24,16
-19,83
2,37
-19,05
1,85
-17,24
-46,78
-18,79
2,5
-12,642

2014
60,58
0,36
5,96
1,55
-6,62
23,43
-16,37
3,85
-5,07
44,33
11,2

Διάγραμμα 29 .Περιθώριο Κέρδους ΠΤΦ Premier League
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2015
40,53
20,13
-7,21
7,17
2,95
-3,23
-25,13
5,74
-6,69
6,14
4,04

M.O
23,36
-10,88
-14,18
7,78
-48,56
0,04
-25,46
-11,09
-8,50
7,12
-8,04

Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους ΠΤΦ αποτελεί έναν ακόμη μέτρο αποδοτικότητας μιας
εταιρίας. H κυριαρχία του συλλόγου της Μαν Γιουνάιτεντ στους δείκτες αποδοτικότητας
μέχρι τώρα , επιβεβαιώνεται όπως διαπιστώνουμε και στον δείκτη περιθωρίου κέρδους ΠΤΦ.
Ακολουθούν οι Άρσεναλ και Τότεναμ με τον δείκτη της τελευταίας να παρουσιάζει
βελτίωση την διετία 2013-2015 .Οι υψηλές τιμές του δείκτη ουσιαστικά επιτρέπουν στις
παραπάνω

εταιρίες να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά τους

έξοδα με

αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
Αντίθετα ,Σάντερλαντ και Άστον Βίλα λαμβάνουν μονάχα αρνητικές τιμές ,ενώ από
τους μεγάλους ,σύλλογοι όπως οι Μαν.Σίτυ και η Λίβερπουλ βελτιώνουν το δείκτη τους την
τελευταία εξεταζόμενη διετία. με την δεύτερη να αποσπά και θετικές τιμές .
Γενικότερα ,γίνεται αντιληπτό ότι τις δύο τελευταίες σεζόν που εξετάζονται , ο δείκτης
του κλάδου παρουσιάζει θετικές τιμές κατά μ.ο

κάτι που οφείλεται σε μια πιο σωστή

διαχείριση για τις περισσότερες εταιρίες του δείγματος.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Πίνακας 25.Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Premier League

2010
MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

1,02

0,66

0,84

2011
0,84
0,83
0,75
0,62
0,47
1,65
0,76
0,87
1,17
0,72
0,87

2012
0,89
0,98
0,42
0,61
0,40
2,08
0,90
1,02
1,34
0,73
0,94

2013
0,78
1,19
0,38
0,61
0,33
1,88
0,81
1,55
1,78
0,71
1,00
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2014
0,72
1,20
0,35
0,62
0,26
1,15
0,84
1,45
1,92
0,58
0,91

2015
0,73
0,77
0,32
0,64
0,23
1,22
1,00
1,37
2,28
0,55
0,91

M.O
0,79
1,00
0,44
0,62
0,34
1,60
0,83
1,25
1,70
0,66
0,91

Διάγραμμα 30 .Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Premier League

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ,αλλά και με τη βοήθεια του διαγράμματος,
γίνεται αντιληπτό ότι οι αθλητικές εταιρίες Έβερτον ,Στόουκ και Άστον Βίλα βρίσκονται σε
δυσμενή θέση έναντι των υπολοίπων καθώς οι δανειακές τους υποχρεώσεις ξεπερνούν το
συνολικό τους ενεργητικό, γεγονός που αναδεικνύει κινδύνους.
Να σημειωθεί ότι ο μ.ο του κλάδου κυμαίνεται σε οριακές τιμές λίγο κάτω από την
μονάδα με το έτος 2013 να λαμβάνει τις υψηλότερες τιμές δανειακής επιβάρυνσης .Είναι
χαρακτηριστικό ακόμη ,ότι οι 6 ισχυροί (Μαν. Γιουνάιτεντ ,Άρσεναλ ,Μάντσεστερ Σίτυ
,Λίβερπουλ ,Τότεναμ ,Tσέλσι ) φαίνεται να λαμβάνουν χαμηλότερες τιμές του δείκτη
δανειακής επιβάρυνσης όντας λιγότεροι επιβαρυμένοι από τους υπόλοιπους τέσσερις
συλλόγους που τερματίζουν κατά κύριο λόγο στο δεύτερο μισό της βαθμολογικής κατάταξης.
Χαμηλότερες τιμές του δείκτη λαμβάνει η Μαν.Σίτυ, η οποία σχεδόν κάθε χρόνο παρουσιάζει
λιγότερες συνολικές δανειακές υποχρεώσεις με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού της
ενεργητικού .Ακολουθούν Τσέλσι ενώ και Αρσεναλ με την πρώτη να βελτιώνει συνεχώς τον
δείκτη ,και την δεύτερη να τον κρατά σε σταθερά ικανοποιητικά επίπεδα.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Πίνακας 26. Δείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια Premier League

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.ΟΧΡΟΝΙΑΣ

2010
5,90
-43,68
0,92
1,83
0,70
-3,17
1,95
2,93
-10,80
3,08
-4,03

2011
5,26
4,98
2,96
1,62
0,89
-2,53
3,19
6,57
-6,84
2,58
1,87

2012
7,79
41,67
0,73
1,53
0,67
-1,92
9,34
-62,98
-3,96
2,66
-0,45

2013
3,64
-6,16
0,61
1,56
0,49
-2,13
4,17
-2,81
-2,28
2,47
-0,04

2014
2,52
-6,10
0,54
1,65
0,35
-7,51
5,24
-3,22
-2,08
1,39
-0,72

2015
2,75
3,35
0,46
1,78
0,29
-5,64
840,56
-3,93
-1,78
1,23
83,91

M.O
4,64
-0,99
1,04
1,66
0,57
-3,82
144,08
-10,57
-4,62
2,24
13,42

Διάγραμμα 31 .Δείκτης Ξεένα/Ιδια Κεφάλαια Premier League

Όπως προαναφέραμε ο δείκτης αυτός παρέχει πληροφόρηση για το ποσοστό των δανειακών
υποχρεώσεων

στο σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους

μετόχους .Οι αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις οδηγούν σε συνδυασμό με τον χαμηλό
αριθμό ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζουν οι περισσότερες εταιρίες οδηγούν τον δείκτη σε
υψηλές τιμές. Εξαιρέσεις αποτελούν η Μαν. Σίτυ και η Τσέλσι .Όσον αφορά την πρώτη, τα
71

δανειακά της κεφάλαια λαμβάνουν τιμές που αντιστοιχούν περίπου στο 50% των ιδίων
κεφαλαίων της .Για την δεύτερη ο δείκτης παρουσιάζει συνεχώς μια βελτίωση κάτι που
οφείλεται στην συνεχή αύξηση των κεφαλαίων που επένδυσαν οι μέτοχοι από το 2011 και
μετά.
Ακόμη ,είναι αξιοπρόσεκτη η ακραία τιμή που λαμβάνει ο σύλλογος της Σάντερλαντ τη
σεζόν 2014/2015,αιτία της οποίας είναι το εξαιρετικά χαμηλό ποσό ιδίων κεφαλαίων
(235.000 £) που παρουσίασε στον ισολογισμό της η εταιρεία. Επιπρόσθετα αξίζει να
αναφερθεί ότι οι αρνητικές τιμές του δείκτη σε κάποιες σεζόν οφείλονται στον αρνητικό
αριθμό ιδίων κεφαλαίων που παρουσίασαν οι εκάστοτε αθλητικές εταιρίες στον ισολογισμό
τους .

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Creditor Days)
Πίνακας 27.Mέση Περίοδος Πληρωμής (Premier League)

MAN UTD
LIVERPOOL
CHELSEA
ARSENAL
MAN CITY
EVERTON
SUNDERLAND
STOKE
ASTON VILLA
TOTTENHAM
Μ.Ο ΧΡΟΝΙΑΣ

2010
18
52
28
11
9
39
62
72
97
108
50

2011
66
101
53
15
6
30
41
36
61
59
47

2012
3
64
68
16
9
30
85
48
79
58
46

2013
4
73
73
12
9
27
129
86
42
68
52
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2014
5
54
81
14
4
39
50
29
42
75
39

2015
6
75
49
8
3
41
46
11
21
48
31

M.O
17
70
59
13
7
34
69
47
57
69
44

Διάγραμμα 32 .Δείκτης Μέση Περίοδος Πληρωμών Premier League

Σχετικά με τον δείκτη μέση περίοδος πληρωμής , διαπιστώνουμε ότι οι δύο ομάδες του
Μάντσεστερ μαζί με την Άρσεναλ ξεχωρίζουν ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα ,
αφού εξοφλούν τους προμηθευτές τους μέσα σε διάστημα μόλις μερικών ημερών από τη
ημέρα πραγματοποίησης της αγοράς .Κομβικό ρόλο επίσης διαδραματίζουν τα ταμειακά
διαθέσιμα μια επιχείρησης για να μπορεί να κρατάει τον δείκτη σε χαμηλά επίπεδα .
Από τα δεδομένα ακόμη προκύπτει η πιο άμεση τακτοποίηση των υποχρεώσεων για
την Στόουκ τα τελευταία δύο χρόνια , αφού για τη σεζόν 2014/2015 ο δείκτης της ανήλθε
στις 11 ημέρες κάτι που σαφώς αναδεικνύει μια πιο σωστή διαχείριση .Αντίθετα Λιβερπουλ
,Σάντερλαντ και Τότεναμ καθυστερούν περισσότερο από τους υπόλοιπους ,προχωρώντας σε
πληρωμή περίπου 70 μέρες μετά την ημέρα πραγματοποίησης των αγορών τους .

6.5 Συγκριτική Ανάλυση Της Πορείας Αριθμοδεικτών Των Δύο Κλάδων
(Premier League-SuperLeague)
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Διάγραμμα 33: Πορεία Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Super League-Premier League

Διάγραμμα 34: Πορεία Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας Super League-Premier League

Διάγραμμα 35: Πορεία Δείκτης Κυκλοφορικής Ταχύτητας Ενεργητικού Super League-Premier League

74

Διάγραμμα 36: Πορεία Μέση Περίοδος Πληρωμών Super League-Premier League

Διάγραμμα 37: Πορεία Δείκτη Απόδοσης Ενεργητικού Super League-Premier League

Διάγραμμα 38: Πορεία Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Super League-Premier League

75

Διάγραμμα 39: Πορεία Δείκτη Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Super League-Premier League

Διάγραμμα 40: Πορεία Δείκτη Ξένα/Ιδια Κεφάλαια Super League-Premier League

Διάγραμμα 41: Πορεία Περιθώρίου Κέρδους ΠΤΦ Super League-Premier League
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6.6 Αριθμοδείκτες Κλάδου

Πίνακας 28.Μέσος Όρος Χρηματοοικονομικών Δεικτών Superleague

SUPERLEAGUE
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΤΦ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΔΑΝ.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

M.O
0,64
0,64
-0,13
-1,4
-28,60%
0,59
609
0,99
10,14

Πίνακας 29. Μέσος Όρος Χρηματοοικονομικών Δεικτών Premier League

PREMIER LEAGUE
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΤΦ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ.ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΔΑΝ.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

77

M.O
0,89
0,86
-0,06
-2,20
-8,04%
0,42
44
0,91
13,42

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα για τους δύο κλάδους , διαφαίνεται εν πρώτοις ότι οι
αθλητικές εταιρίες της Premier League που συμμετέχουν στο δείγμα , υπερτερούν στην
κατηγορία ρευστότητας έναντι των ελληνικών αθλητικών εταιριών λαμβάνοντας μεγαλύτερες
τιμές κατά μέσο όρο και στους δύο δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Γίνεται κατανοητό ότι για
τις ομάδες της Premier League υπάρχει μεγαλύτερος όγκος ρευστών κεφαλαίων σε σχέση με
τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους συγκριτικά με τις αντίστοιχες της Super league οι οποίες
αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο να καταστούν αφερέγγυες.
Αναφορικά με τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ,αποτελεί κοινός τόπος και για τους
δύο κλάδους ,το γεγονός ότι λαμβάνουν μόνο αρνητικές τιμές κατά μέσο όρο πενταετίας και
στους τρεις χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν .
Όσον αφορά το Περιθώριο Κέρδους Π.Τ.Φ., οι δύο κλάδοι με βάση το αντίστοιχο
διάγραμμα φαίνεται να διαγράφουν μια όμοια πορεία. Μόλις μία ελληνική εταιρία
καταφέρνει να αποσπά κατά μέσο όρο θετική τιμή την εξεταζόμενη πενταετία (Αστέρας
Τρίπολης) .Από την άλλη πλευρά 4 αγγλικές εταιρίες κυμαίνονται πάνω από το 0 με την
Manchester United να κυριαρχεί.
Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) ,σύμφωνα με τον
οποίο οι ελληνικές εταιρίες υστερούν έναντι των αγγλικών οι οποίες βρίσκονται οριακά κατά
μέσο όρο κάτω από το 0. Μόνο τρεις αγγλικές εταιρίες καταφέρνουν να αποσπάσουν θετική
απόδοση ενεργητικού (Manchester United,Arsenal ,Tottenham) σε βάθος εξαετίας ενώ
αντίθετα για καμία ελληνική εταιρία δεν προκύπτει θετική τιμή στο σύνολο της εξεταζόμενης
περιόδου.
Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα των δύο κλάδων ως προς τον δείκτη απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων (ROE) καθώς με εξαίρεση τις τρεις αγγλικές εταιρίες που προαναφέρθηκαν
καμία άλλη εταιρία από τις δύο χώρες δεν αποσπά θετικές τιμές. Να σημειωθεί ότι ακραία
τιμή του δείκτη για την Sunderland το 2015 επηρεάζει σημαντικά τον μέσο όρο του δείκτη.
Παρατηρώντας τις τιμές που λαμβάνουν οι δύο δείκτες χρέους ,εν πρώτοις από τον
δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης ,είναι αξιοσημείωτη η διαφοροποίηση του δείκτη
για τις ελληνικές εταιρίες τη σεζόν 2013/2014 με την τιμή του δείκτη να ανέρχεται κατά
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μέσο όρο σε 1.54. Αιτία αποτελεί η ακραία τιμή που παρουσιάζει ο Πανιώνιος τη σεζόν
2013/2014 με τις δανειακές υποχρεώσεις του να ξεπερνούν κατά 5 φορές το σύνολο του
ενεργητικού της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο κλάδων
όσον αφορά τον δείκτη καθώς η διαφορά που τους χωρίζει είναι ασήμαντη. Από την άλλη, ο
μεγάλος αριθμός δανειακών κεφαλαίων σε σύγκριση με τα κεφάλαια που καταβάλλουν οι
μέτοχοι κάθε χρόνο καθιστούν υπαρκτό τον κίνδυνο για τις περισσότερες εταιρίες των δύο
κλάδων.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δείκτη δραστηριότητας «Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Ενεργητικού» , φαίνεται με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα να υπερτερούν οι αθλητικές
εταιρίες

της

Superleague

,κάτι

που

καθιστά

σαφές

ότι

χρησιμοποιούν

ίσως

αποτελεσματικότερα τα περιουσιακά τους στοιχεία για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Θα
αποτελούσε παράλειψη όμως να μην σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα επηρεάζεται θεαματικά
από την ακραία τιμή που λαμβάνει ο δείκτης για την αγγλική εταιρία Aston villa την σεζόν
2009/2010 (-15,07) και για την Εverton την ίδια περίοδο(-7,03) ,επηρεάζοντας καταλυτικά το
τελικό αποτέλεσμα υπέρ των ελληνικών εταιριών.
Αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο κλάδων συνάγεται από τα αποτελέσματα του
δείκτη μέση περίοδος πληρωμών ,μέσω του οποίου αναδεικνύεται η αδυναμία των ελληνικών
εταιριών να εξοφλήσουν άμεσα τους προμηθευτές τους. Διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές
εταιρίες καθυστερούν στις πληρωμές ,με τον δείκτη να παίρνει σχεδόν κάθε χρόνο
μεγαλύτερες τιμές και το διάστημα που διαμεσολαβεί μέχρι την εξόφληση των προμηθευτών
να κυμαίνεται με ανοδικές τάσεις πάνω από τις 500 ημέρες. Από την άλλη είναι εμφανής η
σταθερή πορεία των αγγλικών εταιριών ,οι οποίες σε βάθος πενταετίας

πρoχωρούν σε

πληρωμή περίπου ένα μήνα μετά από την ημερομηνία αγοράς κατά μέσο όρο.
Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι οι αθλητικές εταιρίες της Premier League
υπερτερούν κατά κύριο λόγο στην κατηγορία ρευστότητας έναντι των ελληνικών εταιρών η
οποία επηρεάζει σαφώς και την ικανότητα πληρωμών των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
δικαιολογώντας παράλληλα την υπεροχή τους σχετικά με τον δείκτη «Μέση Περίοδος
Πληρωμών». Όσον αφορά τους δείκτες χρέους ,δεν διακρίνονται διαφορές ,καθώς και οι δύο
κλάδοι παρουσιάζουν την υψηλά δανειακά κεφάλαια, ενώ όπως μας πληροφορεί ο δείκτης
ξένα/ίδια κεφάλαια, υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των δανειακών υποχρεώσεων και των
κεφαλαίων που καταβάλλουν οι μέτοχοι με αποτέλεσμα η πλειοψηφία να των συλλόγων να
αντιμετωπίσει μελλοντικά κινδύνους.. Αναφορικά με τους δείκτες αποδοτικότητας, οι
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αγγλικές εταιρίες φαίνεται να

έχουν ένα προβάδισμα ,με την πλειονότητα όμως των

συλλόγων να παρουσιάζουν ζημίες στις λογιστικές καταστάσεις.
Σαφώς κατά τη διάρκεια της μελέτης οι ποσοτικές διαφορές των δύο πρωταθλημάτων
είναι εμφανείς κάτι που μεταφράζεται είτε σε οικονομικά στοιχεία (κύκλος εργασιών,
λειτουργικά έξοδα) είτε σε άλλα στοιχεία (προσέλευση, έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα
,χορηγίες.). Το στοιχείο που κρίνεται ανησυχητικό όμως, αφορά την εκ διαμέτρου αντίθετη
πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων και στοιχείων των δύο κλάδων (πωλήσεις,
τηλεοπτικά έσοδα, λειτουργικά έξοδα ,εισιτήρια) , με τις ελληνικές εταιρίες να ακολουθούν
μια καθοδική τροχιά .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROMETHEE
7.1 Η Μέθοδος Promethee

Η μέθοδος PROMETHEE II έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία με σκοπό τη λύση
προβλημάτων98 . Η μέθοδος βασίζεται στη σύγκριση ανά δύο των πιθανών αποφάσεων
σύμφωνα με διάφορα κριτήρια.
Οι μέθοδοι της οικογένειας PROMETHEE ανήκουν στη θεωρία σχέσεων υπεροχής και
αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από τους Brans J. And Vincke P. με τις
μεθόδους PROMETHEE I και ΙΙ, με τις δύο μεθόδους να βασίζονται στην ίδια ακριβώς
μεθοδολογία κατά την ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής και να διαφοροποιούνται μονάχα στη
φάση της εκμετάλλευσης που αναπτύσσεται.99
Η μέθοδος συμπεριλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αποτελείται από την ανάπτυξη
μιας σχέσης υπεροχής στο σύνολο Α των εναλλακτικών δραστηριοτήτων ενώ δεύτερη φάση
αφορά την εκμετάλλευση της σχέσης που αναπτύσσεται, ώστε να επιλυθεί το πολυκριτήριο
πρόβλημα.
Η φάση της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής βασίζεται στον προσδιορισμό του δείκτη
προτίμησης (preference index) π(xi, xј) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων xi και
xј. Ο δείκτης αυτός ορίζεται παρόμοια με τον δείκτη συμφωνίας στις μεθόδους ELECTREE:

98

Taillandier, P., & Stinckwich, S. (2011, November). Using the PROMETHEE multi-criteria decision making
method to define new exploration strategies for rescue robots. In 2011 IEEE International Symposium on Safety,
Security, and Rescue Robotics (pp. 321-326). IEEE.
99
Ζοπουνίδης Κ.,Γαγάνης Χ.,Πολικριτήρια Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Βιομηχανίας σε Περιφερειακό
Επίπεδο με βάση Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις, Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,
Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα
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Ο μερικός δείκτης προτίμησης pk(xi, xј) για το κριτήριο xk ορίζεται συναρτήσει της
διαφοράς xik – xjk μεταξύ των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών στο κριτήριο xk100.Πιο
σγκεκριμένα :

Για τον καθορισμό της μορφής της συνάρτησης προτίμησης χρησιμοποιούνται έξι
περιπτώσεις (γενικευμένα κριτήρια). Οι έξι ακόλουθοι τύποι λειτουργιών καλύπτουν την
πλειοψηφία των περιπτώσεων που εμφανίζονται στις πρακτικές εφαρμογές :
1. Το σύνηθες κριτήριο (usual criterion),
2.Το σχεδόν κριτήριο (quasi criterion)
3. Το Κριτήριο με γραμμική προτίμηση (criterion with linear preference)
4.Το Κριτήριο επιπέδου (level criterion)
5.Το

κριτήριο

γραμμικής

προτίμησης

και

περιοχής

αδιαφορίας

(criterion

with

linearpreference and indifference area).
6. Το Κριτήριο του Gauss (Gaussian criterion)

Για κάθε κριτήριο, μόνο λίγες παράμετροι (κατ 'ανώτατο όριο 2) πρέπει να είναι που
προσδιορίζονται από τον αποφασίζον . Αυτό φαίνεται εύκολο λόγω του ότι κάθε παράμετρος
έχει μια πραγματική οικονομική σημασία.101
Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Gauss. Στην
περίπτωση αυτή , οι προτιμήσεις του αποφασίζοντα περιγράφονται από μία συνεχή
συνάρτηση της ακόλουθης μορφής (ως σ συμβολίζεται η παράμετρος που καθορίζει το
σημείο αλλαγής στην καμπή της συνάρτησης):

Με τον καθορισμό της συνάρτησης hk με βάση τις παραπάνω επιλογές είναι δυνατός ο
υπολογισμός του δείκτη προτίμησης π(xi, xј) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

100

Δούμπος Μ. , Ζοπουνίδης Κ. (2001) Πολυκριτήριες Τεχνικές Ταξινόμησης, Κλειδάριθμος.
Brans, J. P., and Vincke, P. (1985). Note—A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE
Method for Multiple Criteria Decision-Making). Management science, 31(6), 647-656.
101
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Ο δείκτης προτίμησης παίρνει τιμές από το διάστημα [0,1], έτσι ώστε:
α. π(xi,xј) ≈ 0 => «οριακή» υπεροχή της xi έναντι της xј
β. π(xi,xј) ≈ 1 => «ισχυρή» υπεροχή της xi έναντι της xј
Κατά εκμετάλλευση της σχέσης υπεροχής που αναπτύσσεται, υπολογίζονται τα
ακόλουθα μεγέθη για κάθε εναλλακτική xi:
Α. Ροή εισόδου (entering flow): 𝜑−(𝑥𝑖) = ∑∀𝑥𝑗∈𝐴 π(xi, xј)
B. Ροή εξόδου (leaving flow): 𝜑+(𝑥𝑖) = ∑∀𝑥𝑗∈𝐴 π(xi, xј)
Γ. Καθαρή ροή (net flow): φ(𝑥𝑖) = 𝜑+(𝑥𝑖)-𝜑−(𝑥𝑖)
Η ροή εξόδου 𝜑+(𝑥𝑖) δείχνει την υπεροχή της εναλλακτικής 𝑥𝑖 ως προς τις υπόλοιπες
εναλλακτικές, ενώ η ροή εισόδου 𝜑−(𝑥𝑖) αναπαριστά την υπεροχή όλων των υπολοίπων
εναλλακτικών έναντι της 𝑥𝑖. Η καθαρή ροή αποτελεί ένα συνολικό μέγεθος
αξιολόγησης της
εναλλακτικής 𝑥𝑖 έναντι όλων των υπολοίπων εναλλακτικών.
Αντίθετα με την μέθοδο PROMETHEE Ι όπου αναπτύσσονται δύο κατατάξεις, στην
PROMETHEE ΙΙ υπάρχει μία κατάταξη των εναλλακτικών με βάση τις συνολικές τους ροές.
Η κατάταξη αυτή είναι πλήρης (δε λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχέση ασυγκριτικότητας) και
προσδιορίζεται απλά ως εξής:
xiP1xj  θ (xi) > θ (xj)
xil1xj  θ (xi) = θ (xj)102

102

Ζοπουνίδης Κ., Γαγάνης Χ. (2006) ,Πολικριτήρια Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Βιομηχανίας σε
Περιφερειακό Επίπεδο με βάση Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις, Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της
γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006
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7.2 Αποτελέσματα και Συμπεράσματα επί της Mεθόδου

Με στόχο την κατάταξη τόσο των ελληνικών όσο και των αγγλικών αθλητικών εταιριών του
δείγματος για κάθε έτος της εξεταζόμενης πενταετίας ,η μέθοδος Promethee έλαβε υπόψη
της τα παρακάτω κριτήρια :
1. Βαθμολογική Συγκομιδή
2. Βαθμολογική θέση
3. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
4. Απόδοση Ενεργητικού(ROA)
5. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων(ROE)
6. Περιθώριο Κέρδους ΠΤΦ
7. Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης
8. Δείκτης Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
9. Μέση Περίοδος Πληρωμών
10. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού
Η υλοποίηση της μεθόδου έχει γίνει με την χρήση 1000 διαφορετικών σεναρίων (100
διαφορετικοί συνδυασμοί βαρών πολλαπλασιαζόμενα με 10 σενάρια για διαφορετικές τιμές
του (σ) τυπική απόκλιση). Οι τιμές κυμαίνονται από -1 έως 1 ,ενώ όλα τα κριτήρια έχουν την
ίδια βαρύτητα μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν τα Netflows (ροές),
αποτελούν το score

της κάθε ομάδας και αποτελούν ουσιαστικά τον μέσο όρο των

διαφορετικών συνδυασμών που έχει τρέξει

η μέθοδος PROMETHEE II με βάση τα

εξεταζόμενα κριτήρια. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η κατάταξη έχει πραγματοποιηθεί
με βάση τις ομάδες και τα συγκεκριμένα κριτήρια κάτι που σημαίνει ότι αν τα η επιλογή
κριτηρίων ήταν διαφορετική ,θα προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα.
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7.2.1 Κατάταξη Αθλητικών Εταιριών SuperLeague με χρήση της Μεθόδου
PROMETHEE

Πίνακας 30.Kατάταξη Promethee Εταριών της Superleague 2010-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΚ

2010
0,1658925
0,0482177
-0,007047
-0,010866
-0,04156
-0,154637

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*

2013
0,23069
0,23015
0,17927
-0,1053
-0,1861
-0,3487

*

SCODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*

2011
0,17725
0,08876
0,02284
-0,0779
-0,0955
-0,1154

2014
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
0,19409
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0,08063
SCODA ΞΑΝΘΗ
0,02774
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*
-0,0423
ΠΑΟΚ
-0,1126
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
-0,1476

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
SCODA ΞΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*

2012
0,27315
0,12755
-0,0045
-0,0529
-0,106
-0,2373

2015
ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
0,26235
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
0,17281
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0,07186
SCODA ΞΑΝΘΗ
-0,1054
ΠΑΟΚ
-0,1276
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ*
-0,2741

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μη δημοσίευσης λογιστικών καταστάσεων για την ΠΑΕ Πανιώνιος
την σεζόν 2011/2012, με σκοπό την υλοποίηση της μεθόδου έχει ληφθεί υπόψη η μέση τιμή του κάθε
κριτηρίου των υπόλοιπων ετών .

Παρατηρώντας τους πίνακες κατάταξης για τις ελληνικές ομάδες, διαπιστώνουμε ότι ο
Ολυμπιακός καταλαμβάνει την πρώτη θέση 4 φορές στις έξι σεζόν που εξετάστηκαν. Παρόλο
που η εταιρία κατέλαβε την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα το έτος 2010 ,η
κυριαρχία του στην κατάταξη οφείλεται κυρίως στο θετικό περιθώριο κέρδους που εμφάνισε
η εταιρία ,ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ικανοποιητικά (κυκλ ταχ ενεργ..
Γενικότερα οι πρώτες θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα από το 2010 και μετά σε συνδυασμό
με τα θετικά περιθώρια κέρδους και τις υψηλές τιμές στο δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας
ενεργητικού δίνουν ουσιαστικά στην εταιρία την πρώτη θέση της κατάταξης.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΑΕ Scoda Ξάνθη καταλαμβάνει την πρώτη θέση της
κατάταξης τη σεζόν 2010/2011 .Η ομάδα τερμάτισε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα
,όμως

καταφέρνει να ξεχωρίσει σε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας , έχοντας

το

μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από όλες τις υπόλοιπες εταιρίες (9.1%) και είναι η μοναδική
εταιρία με θετική απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)για το συγκεκριμένο έτος. Επιπρόσθετα
κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ρευστότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες, ενώ έχει και
την μικρότερη τιμή στον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. Με εξαίρεση αυτή τη σεζόν ,η
εταιρία καταλαμβάνει την 3η η 4η θέση του πίνακα κατάταξης τις επόμενες σεζόν.
Από την άλλη η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα
την σεζόν 2009/2010, αυτό όμως δεν συνδυάζεται με την πρώτη θέση στον πίνακα κατάταξης
καθώς η εταιρία κινείται σε χαμηλά επίπεδα αποδοτικότητας με τους τρείς δείκτες της
σχετικής κατηγορίας να λαμβάνουν αρνητικές τιμές. Η εταίρα κυμαίνεται κυρίως στον πίνακα
κατάταξης από την 2η έως την 5 θέση .Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί κατά κύριο λόγο στην
χαμηλή αποδοτικότητα, στα χαμηλά επίπεδα ρευστότητας ,και στις υψηλές τιμές του δείκτη
ξένα κεφάλαια /ίδια κεφάλαια.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται συνεχώς να ανεβαίνει στην κατάταξη την πρώτη εξεταζόμενη
τριετία 2010-2012 ,ενώ τις επόμενες σεζόν κυμαίνεται μεταξύ της 4ης και της 5ης θέσης
.Καλύτερη χρονιά του συλλόγου με βάση την μέθοδο Promethee είναι το έτος 2012 όπου η
εταιρία κατέλαβε την δεύτερη θέση κατάταξης ξεχωρίζοντας στην κατηγορία ρευστότητας ,
ενώ τερμάτισε στην 3η θέση της SUPERLEAGUE.Οι χαμηλοί δείκτες αποδοτικότητας και ο
μεγάλος αριθμός ξένων κεφαλαίων που παρουσιάζει η εταιρία, σε συνδυασμό με τον δείκτη
‘μέση περίοδο πληρωμών’, δεν επιτρέπουν στην εταιρία να διεκδικήσει μεγαλύτερη θέση
στον πίνακα κατάταξης παρά την υψηλή βαθμολογική συγκομιδή που έχει καταλάβει ο
σύλλογος στο πρωτάθλημα της Superleague τα τελευταία χρόνια.
Χαρακτηριστικά ,ο Πανιώνιος κατατάσσεται τέσσερις φορές στην τελευταία θέση
καθώς παρουσιάζει τη χαμηλότερη ρευστότητα έναντι των υπολοίπων, αρνητικούς δείκτες
αποδοτικότητας ενώ λαμβάνει υψηλές τιμές και στους δείκτες χρέους .Πιο αποδοτική χρονιά
με βάση την κατάταξη για το σύλλογο αποτελεί το έτος 2010 όπου και κατέλαβε την 2η θέση
πίσω από τον Ολυμπιακό αφού κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα ρευστότητας (1,25) ,έχοντας
παράλληλα χαμηλότερα από όλους τον δείκτη δανεικής επιβάρυνσης (0.51).Η ομάδα την
χρονιά αυτή κατέλαβε την 9η θέση στον βαθμολογικό πίνακα όμως η πορεία της δεν ήταν
ανάλογη.
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Τέλος ,προκαλεί εντύπωση η συνεχής άνοδος του Αστέρα Τρίπολης στην κατάταξη
μέχρι και το 2013 η όποια διακόπτεται το 2014 όπου λαμβάνει την τελευταία θέση .Παρόλα
αυτά την αμέσως επόμενη σεζόν ο σύλλογος καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη θέση της
κατάταξης .Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων συνοδευόμενη από τα υψηλά καθαρά
κέρδη που παρουσίασε η εταιρία

( περίπου 2,6 εκ ευρώ),συνδυάστηκε με την 4η

βαθμολογική θέση στο εγχώριο πρωτάθλημα .

7.2.2 Κατάταξη Αθλητικών εταιριών Premier League Με Χρήση Της
Μεθόδου PROMETHEE
Πίνακας 31. Kατάταξη Promethee Εταριών της Premier League 2010-2015

2010
MAN UTD
0,27739
ARSENAL
0,2635
CHELSEA
0,09055
TOTTENHAM 0,00759
MAN CITY
-0,0112
LIVERPOOL
-0,038
EVERTON
-0,095
STOKE
-0,1314
ASTON VILLA -0,1719
SUNDERLAND -0,1915

2011
ARSENAL
0,2084
MAN UTD
0,17302
EVERTON
0,07395
TOTTENHAM 0,04766
ASTON VILLA -0,0118
CHELSEA
-0,0284
MAN CITY
-0,0639
SUNDERLAND -0,0777
STOKE
-0,114
LIVERPOOL
-0,2073

2012
ARSENAL
0,26098
MAN UTD
0,22736
MAN CITY
0,11085
CHELSEA
0,07809
TOTTENHAM 0,06756
EVERTON
-0,0248
STOKE
-0,0911
ASTON VILLA -0,1507
LIVERPOOL
-0,2151
SUNDERLAND -0,2631

2013
MAN UTD
0,25472
ARSENAL
0,16701
MAN CITY
0,15241
EVERTON
0,10548
TOTTENHAM 0,07606
CHELSEA
0,05513
LIVERPOOL
-0,087
ASTON VILLA -0,1613
SUNDERLAND -0,2436
STOKE
-0,319

2014
MAN UTD
0,18067
EVERTON
0,1083
MAN CITY
0,09319
LIVERPOOL
0,06183
TOTTENHAM
0,0415
ARSENAL
0,03387
CHELSEA
-0,0055
STOKE
-0,0166
ASTON VILLA -0,1843
SUNDERLAND -0,313

2015
MAN UTD
0,24398
MAN CITY
0,1615
ARSENAL
0,11117
LIVERPOOL
0,05168
STOKE
0,05154
CHELSEA
0,04405
TOTTENHAM
0,0081
EVERTON
-0,0916
ASTON VILLA -0,169
SUNDERLAND -0,4115
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ,μόλις δύο αγγλικές εταιρίες καταφέρνουν να βρεθούν
στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των 6 ετών που εξετάστηκαν. Η MAN UTD βρίσκεται 4
φορές στην πρώτη θέση της κατάταξης όντας πρώτη στις κατηγορίες ρευστότητας και
αποδοτικότητας τις περισσότερες σεζόν του δείγματος. Όπως παρατηρούμε, αν και στέφθηκε
πρωταθλήτρια το έτος 2011,χάνει την πρωτοκαθεδρία στην κατάταξη από την ARSENAL η
οποία παρουσιάζει χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις .Η επόμενη σεζόν βρίσκει και πάλι
την ίδια εταιρία πρώτη στην κατάταξη με εξαιρετικά αποτελέσματα στους δείκτες
αποδοτικότητας και τον σύλλογο να τερματίζει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της
Premier League.
Παρατηρείται ακόμη ότι η εταιρία της Man.City κατέχει συνήθως μία θέση ανάμεσα
στις πρώτες τέσσερις της κατάταξης ,μη καταφέρνοντας να συνδυάσει τους δύο τίτλους του
πρωταθλητή τις σεζόν 2011/2012 και 2013/2014 με την πρώτη θέση στην κατάταξη της
μεθόδου βρισκόμενη ισάριθμες φορές στην τρίτη θέση κυρίως λόγω των ζημιών που
παρουσιάζει στις λογιστικές της καταστάσεις.
Ακόμη Τότεναμ και Τσέλσι βρίσκονται σταθερά στις μεσαίες θέσεις του πίνακα
κατάταξης με την πρώτη να βασίζεται κυρίως στα υψηλά νούμερα αποδοτικότητας της .Από
την άλλη ,η Τσέλσι παρά το ότι στέφεται πρωταθλήτρια τα έτη 2010 και 2015 λαμβάνει
αντίστοιχα την 3η και 6η θέση κάτι που οφείλεται κυρίως στις ζημίες που εμφανίζει ο
σύλλογος .
Από την άλλη οι δύο σύλλογοι του Λίβερπουλ , βρίσκονται συνήθως στις μεσαίες
θέσεις του πίνακα με εξαίρεση την σεζόν 2013/2014 όπου η Εverton κατέλαβε την 2η θέση
του πίνακα αξιοποιώντας ικανοποιητικά τα περιουσιακά της στοιχεία και φτάνοντας σε
ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας στους τρεις εξεταζόμενους χρηματοοικονομικούς
δείκτες.
Αντίθετα για την εταιρία της Λίβερπουλ, η διετία 2010-2013 δεν ήταν ικανοποιητική
όπως διαπιστώνουμε από την κατάταξη καθώς ο σύλλογος κατέλαβε αρχικά την τελευταία
και έπειτα την 9η θέση μεταξύ των δέκα ομάδων του δείγματος. Η ομάδα τερμάτισε στην 7η
και 6η θέση αντίστοιχα στο πρωτάθλημα της Premier league,ενώ παράλληλα κατείχε χαμηλά
επίπεδα ρευστών κεφαλαίων και παρουσίασε

ζημίες. Εκτός αυτού η αιτία πρέπει να

αναζητηθεί στον μεγάλο αριθμό δανειακών κεφαλαίων σε σχέση με το σύνολο του
ενεργητικού και στις αρκετές μέρες που χρειάστηκε η εταιρία για να προβεί σε εξόφληση των
προμηθευτών της.
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Καταλήγοντας ,διαπιστώνουμε ότι στις τελευταίες θέσεις με βάση την κατάταξη της
μεθόδου ,εναλλάσσονται τρείς σύλλογοι κοινό σημείο των οποίων είναι ότι τερματίζουν
κυρίως στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος. Η εταιρία της
Σάντερλαντ αξιολογείται τέσσερις φορές στην τελευταία θέση παρουσιάζοντας ίσως τα
χειρότερα

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

μεταξύ των ομάδων του δείγματος ενώ

αποφεύγει οριακά τον υποβιβασμό τη σεζόν 2014/2015 .
Η Αston Villa βρίσκεται τέσσερις φορές στην προτελευταία θέση καθώς συνδυάζει την
χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή με τη χαμηλότερη ρευστότητα μεταξύ υπολοίπων αγγλικών
εταιριών. Ακόμη τα υψηλά δανειακά κεφάλαια και οι ζημίες που παρουσιάζει η εταιρία στην
κατάσταση αποτελεσμάτων της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στην
κατάταξη .Αντίθετα ο σύλλογος της Στόουκ κατέλαβε μια φορά την τελευταία θέση στην
κατάταξη ενώ τις υπόλοιπες σεζόν βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων θέσεων του πίνακα .
Ενώ ο σύλλογος καταφέρνει να διατηρεί φυσιολογικά επίπεδα ρευστότητας

και

εκμεταλλεύεται ικανοποιητικά τα περιουσιακά του στοιχεία για να πραγματοποιεί πωλήσεις
,το πρόβλημα εντοπίζεται στο μέγεθος των δανειακών υποχρεώσεων της και στις ζημίες που
παρουσιάζει την περίοδο 2010-2013.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο διαμέσω της σύγκρισης των αθλητικών
ελληνικών εταιριών με τις εταιρίες ενός ισχυρού πρωταθλήματος όπως αυτό της Premier
League, να αναδείξει τις διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων υπερακοντίζοντας τα ποσοτικά
κριτήρια .Ως απόρροια της παρούσας διπλωματικής εργασίας , θα μπορούσε να αποτελέσει
μία μελέτη με επίκεντρο την βελτίωση των οικονομικών στοιχείων των ελληνικών αθλητικών
εταιριών αλλά και τις διόδους που θα τις καταστήσουν αποδοτικότερες.
Παράλληλα, η απόφαση για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω δημοψηφίσματος

στις 23 Ιουνίου 2016, η οποία με βάση την διεθνή

αρθρογραφία και ειδησεογραφία θα πλήξει κάθε πτυχή της βρετανικής ζωής, δύναται να
αποτελέσει ένα αξιοσημείωτο πεδίο έρευνας ως προς τον οικονομικό αντίκτυπο στον κλάδο
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Αναλυτικότερα αφενός η υποτίμηση της στερλίνας και αφετέρου η αβεβαιότητα που
επικρατεί μέχρι και την τελική σύναψη της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων και των
ομάδων της Premier League,αναμένεται να επηρεάσει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων
της λίγκας, μεταξύ των οποίων τους αθλητές , τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους
χορηγούς και το φίλαθλο κοινό. Αξίζει λοιπόν να μελετηθούν οι οικονομικές συνέπειες που
θα αποφέρει αυτή η θεσμική μεταβολή στους συλλόγους της Premier League .
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