دســتمزد آنها پس از کسر مالیات به آنها پرداخت میشود
و مبلغی خالص اســت اما برای دیگــر بازیکنان این چنین
نیست.
امــا دلیــل اینکــه بازیکنــان سرشناســی همچــون پــپ
گواردیــوال ،ژاوی هرنانــدز ،گابریــل باتیســتوتا ،لوکاتونــی و
رائول گونزالس برای کسب درآمد قبل از بازنشستگی خود
به لیگهای عربی حوزه خلیج فــارس آمدند ،صفر بودن
مالیــات بردرآمد در این کشــورها اســت .در این میان چین
هم جزو کشورهایی است که ســتارههای جوان فوتبال دنیا
را با قراردادهای سنگین جذب میکند و چون آنها در لیگ
چینمالیاتیپرداختنمیکنندوتمامپولقراردادخودرا
میگیرند،جذباینکشورهامیشوند.
امــا یکــی از دالیل اینکــه بســیاری از بازیکنــان و مربیان
خارجــی به ایــران میآیند ،محول شــدن بحــث پرداخت
مالیات به باشــگاهها یا فدراسیونهاســت .اگر چه سازمان
لیگ و فدراســیون فوتبال اعــام کردهاند پرداخت مالیات
برعهده افراد اســت نه باشــگاه و فدراســیون اما چه بســیار
بازیکنــان و مربیانــی بودنــد و هســتند کــه از ایــن کار طفره
میروند و پرداخت مالیاتشــان را برعهــده طرف قرارداد
میگذارند .میــزان مالیــات در ایران هم براســاس فرمول
خاصی که وجود دارد ،محاســبه و گفته میشود حداقل آن
 ۱۵درصد است.
امــا در فوتبــال ایــران ،باشــگاهها بــه عنــوان یــک نهاد
فرهنگی از مالیات معاف هســتند به شرطی که اظهارنامه
مالیاتــی خــود را تکمیــل کننــد امــا در اکثــر اوقــات ،بــرای
جــذب بازیکــن و مربی قبــول میکنند کــه مالیات افــراد را
بپردازنــد ولی بعد هر کس تــوپ را مدام بــه زمین دیگری
پرتــاب میکند .بــه این ترتیب کــه اکثر بازیکنــان یا مربیان
وقتی که با باشــگاهی قرارداد میبندنــد ،پرداخت مالیات
خــود را به گــردن باشــگاهها میاندازند و بعــد از آن ،تقریباً
هفتهای نیســت که خبری از شــکایت ،محرومیت ،جریمه
یــا ممنوعالخروجــی یکــی از فعــاالن در عرصــه ورزش
منتشــر نشــود .بازیکنان یــا مدیرانی که ب ه رغــم لبخندها و
عکسهای یادگاری هنگام امضای قرارداد ،بعد از جدایی
بامشکالتعدیدهایمواجهشدهاند.
هزینههایفدراسیون
اما فدراســیون فوتبال ،به غیر از درآمدهایی که از منابع
مختلفبهدستمیآورد،مخارجهایمختلفیهمدارد.
آب ،بــرق ،گاز ،تلفن ،حقوق پرســنل ،برگــزاری بازیهای
لیــگ در ســطوح مختلــف ،دســتمزد داوران ،ناظــران و
نماینــدگان فدراســیون در بازیهــای مختلــف ،هزینــه
ســفرهای تیمهــای ملی و اســقرار آنهــا در هتلهــا و اجاره
زمین در خارج از کشــور ،برگزاری اردو و بازیهای تدارکاتی
برای تیمهای ملی ،بودجه هیأتهای مختلف اســتانها،
بودجه اداره تیمهای ملی در ردههای مختلف بزرگساالن،
امیدهــا ،جوانــان ،نوجوانان ،نونهــاالن ،بانوان ،فوتســال،
فوتبالساحلیکه 19تیممیشوند.
فروشحقساعت
یکــی از راههــای جالــب درآمدزایــی در فوتبــال کــه در
ســالهای اخیــر در بیــن کشــورهای صاحــب فوتبــال باب
شــده اســت ،گرفتن حق ســاعت پخش بــازی از بازارهای
بینالمللی و بخصوص آســیایی نظیر چین اســت .به این
ترتیــب کــه بازیهــای مهم فوتبــال اروپــا نظیر لیــگ برتر
انگلیس زمانی بخش میشود که در چین ساعت مناسبی
برای تماشــای فوتبال باشــد .به ایــن ترتیــب ،بازیکنان در
لیگ برتــر انگلیس صبحانهشــان را که میخورنــد ،آماده
میشوند که ظهر برای تیمشان به میدان بروند.
فروشمحلبرگزاریبازی
در ایــن بین محــل برگزاری بــازی هم گاهــی به فروش
میرســد .مانند ســوپرجام ایتالیا .این رقابت از سال۱۹۸۸
آغاز شــد و به صورت تک بازی انجام میشود .این دیدارها
اغلب در کشــور ایتالیا برگزار شــده اما این مسابقه دو بار در
امریــکا ،یــک بار در لیبی ،چهــار بار در چیــن و دو بار در قطر
برگزار شده است.
پرداختحقتصویر
یکــی از منابع درآمد باشــگاههای اروپایــی ،گرفتن حق
تصویــر بازیکنان اســت .به ایــن ترتیب که تمــام بازیکنان
شــاغل در فوتبال اروپا به اســتثنای لیونل مســی ابرســتاره
فوتبال جهــان ،تمامی بازیکنــان اگر در تبلیغاتی شــرکت
کننــد ،یــک درصــد از آن قــرارداد را بایــد بــه باشگاهشــان
بدهند .در این میان ،مسی در قرارداد خودش قید کرده که

اقتصاد فوتبال ایـران؛ غیرقابل پیشبینی است
سعید فائقی
معاون سابق سازمان تربیت بدنی

بســیاری بر ایــن عقیدهاند که بــرای رونق اقتصادی
در هــر زمینهای ،وجود مدیــران کارآمد ،محیط قانونی
شــفاف ،قابــل پیشبینــی بــودن حــوزه مــورد نظــر،
قابلیــت پسانــداز و تجمیــع ســرمایه ،جلــب و جذب
ســرمایهگذاری خارجی و در نهایت توســعه صادرات،
اصولی هســتند که بــا رعایت آنها اقتصاد طــراوت پیدا
میکندوتوسعهحاصلمیشود.
فوتبال ،پدیدهای اســت کــه امــروزه در دنیا به دلیل
برخــوردار بــودن از یــک اقتصــاد محکم و مســتحکم،
نظراتزیادیرابهسویخودجلبکردهاست.آنجاکه
سرمایهگذار روسیتبار یا سرمایهدار عرب و حتی پولدار
بنگالدشــی مبادرت به ســرمایهگذاری در باشگاههای
اروپاییمیکنندودربورسهایمعتبردنیاسهامداران
جزء از همه جا بیشتر رو به سهام باشگاهها میآورند که
ازشفافیتباالتریبرخوردارهستند.
بهمــن مداح ،از جمله آن مدیــران کارآمدی بود که
آغازگــر تحول در اقتصاد فوتبال ایران شــد و متأســفانه
به دلیل آماده نبودن شــرایط آن روزها ،نتوانست ادامه
دهنــده راهی باشــد که فوتبال ما را به ســوی شــکوفایی
رهنمــونســازد .هرچند
که هنــوز هــم نــه قانونی
بــرای ورزش حرفــهای
داریــم و نه قانونــی برای
باشــگاههای حرفــهای
و نــه باشــگاهی در بــازار
سرمایه.
محیــط فوتبــال مــا
نــه تنها شــفاف نیســت،
بلکــه بســیار غیرقابــل
پیشبینی اســت .به عنوان مثال در تغییــرات نرخ ارز،
ســرمایهگذاری که در مــدت کمتر از دو مــاه 30 ،درصد
دارایــیاش دود میشــود و بــه هــوا مــیرود ،چگونــه
میتوانــد اطمینــان داشــته باشــد ســرمایهگذاریاش
از امنیــت برخــوردار اســت؟ بهمــن مــداح ،واردکننده
خودروبود.همینتغییراتنرخارزدرآنروزها،امنیت
شــغل اصلی او را به خطر انداخت و او یک شــبه با زیان
هنگفت مواجه شد .پساندازش باشگاه بهمن بود که
به ایران خودرو آن روز فروخت و باشــگاه پیکان امروز با
امتیــاز بهمــن آن روز در لیگ حرفهای مانــد .پسانداز

بارســلونا از این بابت سودی نبرد و آبی و اناریها هم با این
موضوعموافقتکردهاند.
حق تصویر ،یک
البته در نقــل و
ِ
انتقاالت فوتبال اروپــاِ ،
روی دیگــر هــم دارد که قبل از امضای قــرارداد در موردش
صحبت میشود و معموالً مشکلی هم ایجاد نمیکند .به
این ترتیب که در طول نقل و انتقاالت ،بازیکنان به باشــگاه
جدید خود اجــازه میدهند که از تصویرشــان در تبلیغات
باشگاه استفاده شود و به درآمد برسند .جدا از این داستان،
بازیکنــان میتواننــد خودشــان شــخصاً بــا اسپانســرهای
مختلفمثلبرندهایلباسیاساعتقراردادامضاکنندو
آن یک درصد را هم به باشگاه بپردازند.
البتــه مــواردی هــم وجود داشــته که مشکلســاز شــده
اســت .مثــل اورلیــو دی لورنتیس ،رئیــس باشــگاه ناپولی
کــه فصل گذشــته از بازیکنــان تــازه وارد خود خواســته بود
تمامیحق تصویرشــان را به باشــگاه دهنــد! یعنی اگر
کــه
ِ
بازیکنی با شــرکتی مثــل آدیداس و ...قــرارداد امضا کرده،
بایــد به آن پایان دهد و فقط برای باشــگاه کار کنــد و در این
میانبازیکنانیمانندفابینیو،هررا،کالسنواکسلویتسل،
بازیکنانی بودند که از یک قدمی سن پائولو دور شدهاند.
اسپانسریپوشاک
درآمدزایــی بازیکنــان ،باشــگاهها و تیمهــای ملــی از
طریــق اسپانســری پوشــاک هم انجــام میشــود .معموالً
ستارههای فوتبال و تیمهای بزرگ ،با کمپانیهای مطرح

هم دود شد و به هوا رفت.
امــا مداح لژیونــری را راه انداخته بــود ،یعنی همان
صادرات بازیکن .جناب موســویان ،از مدیــران کارآمد
که ســفیر جمهوری اســامی ایران در آلمــان بود ،برای
تحقق صادرات فوتبال بســیار زحمت کشید .بازیکنان
مــا در بوندسلیــگا میدرخشــیدند امــا درخشــش
یوروهــای حاصــل از ایــن امر بیشــتر جذاب بود .اســتار
تــیوی از ینگــه دنیا آمــده بود دو تــا اســتادیوم  50هزار
نفــری بــرای اســتقالل و پرســپولیس در تهران بســازد،
به شــرطی که پخش بازیهــای آنها را انحصاراًداشــته
باشــد غافل از اینکه فوتبال ملــی نمیتواند حق خود را
از صدا و ســیما بگیرد ،چه برسد به باشگاهها .متأسفانه
ما عادت کردهایم فرصــت را تبدیل به تهدید کنیم .در
فرصتسوزیسرآمدهمههستیموبهقولمدیرعامل
سازمان توســعه تجارت کره جنوبی ،ما خریدن بلدیم
و مصرف کردن اما فروختن کار ما نیســت حتی فروش
نفــت .باز خاطــرهای از ورزش نقل کنم .روزی شــرکتی
آلمانی که هتل پکن را ساخته بود ،برای سرمایهگذاری
و ســاخت هتلی در کنــار دریاچــه آزادی به ایــران آمده
بود .در مراجعات به مراکز مختلف با مسائلی برخورد
کــرده بــود کــه باعــث شــد از ســرمایهگذاری منصــرف
شــود .در آخریــن مالقات ،علــت را جویا شــدم و عجز و
التمــاس که نرود و ســرمایهگذاری کنــد .دلش به حالم
ســوخت و گفت آقــا! من
بــه هــر کســی مراجعــه
میکنــم ،حداقــل پنــج
درصــد میخواهــد؛ تــا
حاال حســاب کــردهام که
حــدود  40درصــد بایــد
بدهــم .خــود قضــاوت
کنیــد بــا شــرایط شــما،
ســرمایهگذاری جــور
نیست .وقتی رفت ،سرم
را کوبیدم به دیوار! حال قضاوت کنید اقتصاد فوتبال با
نداشــتن قانون ،با این اقتصاد غیرقابل پیشبینی و در
روزگاری کــه نه تنها لیگ برتر که لیگهای دســته  2و 3
از دروازهبان گرفته تا فوروارد از بازیکن خارجی استفاده
میکنند و باشگاههایی که نه تنها ارزش افزوده ندارند،
از پسانداز محروم و هشتشــان گروی نهشــان اســت
و قطــرهای ســرمایهگذاری خارجی وجود نــدارد .با این
مدیران ناکارآمد ،میشــود امیدوار بود اقتصاد فوتبال
رونق داشــته باشــد؟ وقتی باشــگاههای صنعت نفت،
فوالد و پیکان مشکل دارند ،وای به حال فوتبال!

پوشــاک و برندها قــرارداد میبندنــد .هم پولــی بابت این
قــرارداد دریافــت میکننــد و هــم پوشــاک مورد نیــاز خود
در طــول فصل را هــم دریافــت میکنند و در آن شــرکت با
فروش لباس باشــگاه و بازیکنان بــه درآمدزایی برای خود
میپــردازد امــا در فوتبــال ایــران ،چــون قانون کپــی رایت
اجرا نمیشــود ،اسپانســرها چندان رغبتی بــه همکاری با
باشــگاههای ایرانی یا فدراســیون فوتبال ندارنــد و در طول
سالهایاخیر اسپانسرهایپوشاکمختلفیبا فدراسیون
بهمشکلخوردهاند.
در این میان ،پوشــاک معتبری ماننــد آدیداس حاضر
شــد بــا دریافت مبلغــی ،لباس تیــم ملی در جــام جهانی
 2018را تأمین کند که این موضوع هم به محل بحث میان
اهالی فوتبال تبدیل شــد و اعتراض کریمــی را هم در آن بر
نامه  90در پی داشت.
اما درخصوص اسپانســرهای پوشاک ،باید به این نکته
هم اشــاره کرد که ممکن اســت اسپانسر باشــگاه و بازیکن
همان باشــگاه با یکدیگر فرق داشته باشد .به عنوان مثال،
پوشــاک بارســلونا نایک اســت اما اسپانســر فردی مســی،
آدیداس اســت و بازیکن در طول بــازی فقط حق دارد که از
کفشتولیدیآناسپانسراستفادهکند.یوهانکرایففقید
درباره احتمال جدایی مســی از بارســلونا گفتــه بود« :فقط
یک عامل میتواند باعث جدایی مســی از بارســلونا شود و
آن اختالف بین نایک و آدیداس است».
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