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ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЯТА 
НА СТАДИОНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ 

Божидар Чапаров, Анна Господинова 

ECONOMIC IMPACT OF BUILDING AND RENOVATING PROFESSIONAL SPORTS 
STADIUMS 

Bozhidar Chaparov, Anna Gospodinova 

Abstract: Building a new and/or renovating a professional sports stadium involves huge costs, which brings financ-
ing to the forefront. As funds from public sources might be reallocated to networks and facilities of social and technical 
infrastructure, it is essential to determine whether building and/or renovating a stadium has a positive economic impact 
on the area in which it is located. The paper presents the views of several economists on the economic impact of build-
ing professional sports stadiums, and one of the models reflecting the relationship between building stadiums and the 
areas' economic development has been modified on that basis. 
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Увод 
Възможностите за изграждане и реконструк-

ция на стадиони за професионален спорт, е често 
дискутирана проблематика на централно и реги-
онално нива. Независимо от този факт, в Бълга-
рия научните публикации свързани с влиянието, 
което изграждането и реконструкцията на стади-
они за професионален спорт би оказало върху 
икономическото развитие на страната и в част-
ност на отделните градове, са ограничени. Като 
причини за това могат да се посочат липсата на 
обобщена и достатъчно достоверна информация 
относно състоянието на стадионите в България, 
от една страна и в отсъствието на детайлна ин-
формация за разходите, необходими за изграж-
дането и реконструкцията на вече съществуващи 
стадиони, от друга. 

В чуждестранната научна литература са из-
вестни редица модели, описващи връзката и за-
висимостта между изграждането на стадиони за 
професионален спорт и икономическото разви-
тие на отделните територии. 

В икономическата теория се оформят две 
силно поляризирани виждания относно релация-
та между инвестирането в стадиони и развитието 
на икономиката. Според едни автори професио-
налните спортни отбори, сгради и съоръжения не 
оказват положително влияние върху развитието 
на икономиката. Други икономисти считат, че 
изграждането на стадиони оказва положителен 
икономически ефект. 

Обект на изследване в настоящата статия е 
изграждането и реконструкцията на стадиони за 

професионален спорт. 
Целта на авторите на статията е въз основа на 

прегледа на научната литература, да се разгледат 
някои теоретични модели свързани с икономи-
ческия ефект от изграждането на стадиони за 
професионален спорт и на тази основа да се 
предложи модифициран модел отразяващ връз-
ката между изграждането и реконструкцията на 
стадиони и развитието на икономиката. 

От така поставената цел произтичат следните 
задачи: 

1. Да се разгледат вижданията на някои авто-
ри относно връзката между изграждането на ста-
диони за професионален спорт и икономическото 
развитие на териториите. 

2. Да се предложи модифициран модел отра-
зяващ връзката между изграждането и реконст-
рукцията на стадиони за професионален спорт и 
икономическото развитие на териториите. 

 
 
В свое изследване Д. Коутс и Б. Хъмпфрийс 

анализират информация за разходите и степента 
на публичното финансиране за изграждането на 
стадиони и съоръжения за професионален спорт 
в САЩ за период от 6 години (1998-2003 г.). 
Анализът на тези данни показва, че в по-
голямата си част финансирането е от публични 
източници, а не от частни инвеститори като ав-
торите не намират доказателства за положител-
ния ефект от изграждането и реконструкцията на 
стадиони и съоръжения за професионален спорт 
върху развитието на икономиката. (Coates D. & 
B. R. Humphreys, 2003) 
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В подобно изследване Б. Джонсън и Дж. 
Уайтхед изследват ползите от спортните стадио-
ни, като проучват мнението на определени хора, 
относно това, колко биха платили, за да видят 
дадено събитие и колко, за да го избегнат. В ре-
зултат от анализа, авторите правят извода, че 
стойността на публичните стоки генерирани от 
отборите във водещите спортни лиги не е доста-
тъчно голяма, за да оправдае разходите, направе-
ни под формата на големи субсидии от публич-
ния сектор.(Johnson B. & J.C. Whitehead, 2000, 
pp. 48-58) 

Според нас подобно твърдение не е достатъч-
но оправдано, тъй като изграждането на нов или 
реконструкцията на съществуващ стадион би 
могло да се свърже не само с потенциалното из-
ползване на стадиона за спортни събития, но и за 
организиране на други мащабни мероприятия ка-
то например концерти. Освен това върху реше-
нието на населението за посещаване на дадено 
спортно събитие влияние оказват и такива фак-
тори като историята и представянето на съответ-
ния отбор в рамките на националното първенст-
во на страната, както и от участието на клуба в 
европейски и международни състезания.  

Следва да се отбележи и, че авторите поставят 
акцент върху стойността на публичните субси-
дии, а според нас, при анализа на данни следва 
да се вземат под внимание и инвестициите нап-
равени от частни инвеститори. 

Чрез използването на данни за професионал-
ния спорт и дохода на глава от населението за 
определени области на САЩ, американския ико-
номист Р. Баад прилага регресионен анализ за 
разкриване на връзката между професионалните 
спортни стадиони и отбори и икономическото 
развитие на разглежданите области. 

Уравнението в модела на Р. Баад (1994, p.28) е 
следното: 
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където: tiy ,  – реалният доход на глава от на-
селението в i -тата област/град през 
периода от време t ; 

tjy ,  – реалният доход на глава от на-

селението в j -тата област/град през 

периода от време t ; 
k  – броят на областите/градовете в 
разглежданата извадка; 

tiNT ,  – броят на професионалните 
спортни франчайзи (бейзбол, футбол, 
баскетбол и хокей) в i -тата об-
ласт/град през периода от време t ; 

tiNS ,  – броят на стадионите и арени-
те, които са на повече от 10 години 
в i -тата област/град през периода от 
време t ; 

te  – стохастичната грешка през пе-
риода от време t ; 

21, ββ  – коефициенти в модела, кои-
то се определят за всяка област; 

0β  – константа в модела, която се 
определя за всяка област. 

Този модел позволява да се оцени степента, до 
която измененията в дохода на глава от населени-
ето за съответната i -та област/град от една година 
до друга, се обясняват с промени в броя на новите 
стадиони или с промени в броя на придобитите 
професионални, спортни франчайзи. 

Р. Баад апробира своя модел на примера на 
данни за 36 области в САЩ за периода от 1958 
до 1987 г. и доказва, че професионалните спорт-
ни стадиони и отбори не оказват значим ефект 
върху икономическото развитие на разглеждани-
те области. 

Въз основа на предложения от Р. Баад модел, в 
настоящата статия предлагаме един модифициран 
модел, който позволява да се анализира зависи-
мостта между измененията в дохода на глава от 
населението за даден период от време и инвести-
циите, направени за изграждане на нови стадиони 
или реконструкция на вече съществуващи. 

Предлаганият от авторите модел ще има вида: 
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където: tiy ,  – реалният доход на глава от на-
селението в i -тата област/град през 
периода от време t ; 
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tjy ,  – реалният доход на глава от на-
селението в j -тата област/град през 
периода от време t ; 
k  –броят на областите/градовете в 
разглежданата извадка; 

tiNT ,  – стойностното изражение на 
направените инвестиции за изграж-
дане на нови стадиони в i -тата об-
ласт/град през периода от време t ; 

tin ,  – брой на населението в i -тата 
област/град през периода от време t ; 

tie ,  – стохастичната грешка за i -тата 
област/град през периода от време t ; 

1β  – коефициент в модел, които се 
определя за всяка област; 

0β  – константа в модела, която се 
определят за всяка област. 

В така предложения модел 
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представя разликата между средния доход на 
глава от населението през t -ти период в i -тата 
област/град и средния доход на глава от населе-
нието за всички области в разглежданата извад-

ка, а 
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 представлява същата тази 

разлика, но за предходния 1−t -ца период. Пред-
вид това, в предложения модел се моделира за-
висимостта между изменението в тези разлики за 
цялото население ( tin , ) в i -тата област/град през 
периода от време t  и направените инвестиции за 
изграждане на нови стадиони за същата об-
ласт/град през същия период от време. 

В така предложения модел могат да се внесат 
редица модификации, отчитащи конкретни други 
фактори. Например, може да се предложи моди-
фикация, която отчита влиянието на средствата 
за реконструкция на вече съществуващи стадио-
ни. Тогава в модела следва да се внесе корекция 
по отношение на съдържанието на tiNT , , което 
ще отразява стойностното изражение на напра-
вените инвестиции за реконструкция на вече съ-
ществуващи стадиони в i -тата област/град през 
периода от време t . 

Считаме, че предложения модел може по-
точно да разкрие зависимостта между двете ве-
личини, в сравнение с модела на Р. Баад, тъй ка-
то отчита реалния размер на направените инвес-
тициите, а не само броя на стадионите. Ясно е, че 
съществува възможност един стадион да бъде 
изграден с много по-големи по обем инвестиции 
и мащаби в сравнение с други няколко на брой 
стадиони, но с малки мащаби и по-малки инвес-
тиции. 

В подкрепа на тезата за положителния ефект 
от изграждането и реконструкцията на стадиони 
върху икономиката са авторите А. Федерсен, А. 
Грьотзингер и В. Менинг. В своето изследване те 
използват данни за строителството на нови ста-
диони в Германия за Световното първенство по 
футбол през 2006 г. като оценяват потенциалния 
доход и ефекта на заетостта върху изграждането 
на нови стадиони. (Feddersen, Grötzinger & 
Maenning, 2008) 

Б. Тоглер разглежда успеха във футбола като 
функция на четири променливи: развитието на 
икономиката, населението, температурата и тра-
дициите във футбола. Въз основа на своя анализ, 
авторът доказва положителната връзка между 
богатството на дадена страна, населението, фут-
болните традиции и успеха в спорта. Според не-
го това стимулира частните инвеститори за вла-
гане на инвестиции в стадиони, които обаче ще 
се насочат към по-големи и населени страни с 
повече футболна история. (Torgler, 2004) 

По наше мнение представеният от автора мо-
дел се нуждае от доусъвършенстване, поради ня-
колко причини: големината на съответната стра-
на, както и броя на населението не винаги са оп-
ределящи фактори за успеха на футболните клу-
бове на национално, европейско и международно 
ниво. Освен това в рамките на своята територия 
някои страни се отличават със значителен брой 
футболни отбори с дългогодишна история и фе-
нове. В тази връзка следва да се вземе предвид и 
влиянието, което оказва броя на футболните от-
бори с дългогодишна история, както и броя на 
техните привърженици. 

Заключение 
В заключение следва да се отбележи, че авто-

рите на настоящата статия не се придържат към 
нито една от двете групи виждания на разглеж-
даните автори за връзката между изграждането и 
реконструкцията на стадиони и икономическото 
развитие на територията. 
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В рамките на ограничения обем на тази статия 
подробното разглеждане на моделите, както и 
апробацията на предложената от авторите моди-
фикация на модела на Р. Баад не могат да бъдат 
осъществени и остават отворени към изследва-
ния, насочени към отчитане и анализиране на 
други фактори, които следва да се вземат пред-
вид при определяне на връзката между изграж-
дането и реконструкцията на стадионите за про-
фесионален спорт и икономическото развитие. 
Такива фактори например могат да бъдат: изпол-
зването на стадионите за провеждане на други 
мащабни мероприятия, освен спортни; размера 
на частното финансиране; развитието на публич-
но-частното партньорство; успеха на футболните 
клубове на национално, европейско и междуна-
родно равнище; разкриването на нови работни 
места на територията, на която се намира стади-
она; броя на футболните отбори с дългогодишна 
история, както и броя на техните фенове и др. 

Литература 
Baade, R. (1994) “Stadiums, Professional Sports 

and Economic Development: Assessing the Reality”, 
Heartland Policy Study, 62, p.28. 

Coates D. and Humphreys, B. R. (2003) 
„Professional Sports Facilities, Franchises and 
Urban Economic Development”, UMBC Economics 
Department Working Paper 03-103. 

Feddersen А., Grötzinger A. L. and Maenning W. 
(2008) Investment in stadia and regional economic 
development: evidence from FIFA World Cup 2006 
Stadia, University of Hamburg, Chair for Economic 
Policy, Hamburg Contemporary Economic 
Discussions No 16. 

Johnson B. and Whitehead J.C. (2000) “Value of 
Public Goods from Sports Stadiums: The CVM 
Approach”, Contemporary Economic Policy, 18 (1), 
pp. 48-58. 

Torgler B. (2004) Historical Excellence' in 
Football World Cup Tournaments – Empirical 
Evidence with Data from 1930 to 2002. Centre for 
Research in Economics, Management and Arts, 
Working paper No 2004 – 18. 

 
 
 
 
 
 
 
Bozhidar Chaparov, Assoc. Prof. Dr. 
University of Economics – Varna 
E-mail: bchaparov@ue-varna.bg 
 
Anna Gospodinova, Chief Assist. Dr. 
University of Economics – Varna 
E-mail: annagospodinova@ue-varna.bg 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




