عين على الكرة

جنــاح كــرة القــدم األوروبيــة يمكــن أن يعــزى ،يف جانــب منــه ،إىل حتريــر ســوق الالعبيــن.
ولكــن مــا الــذي يحملــه املســتقبل؟
ستيفان شيمانسكي

مسابقة

كأس العــامل لكــرة القــدم يف البرازيــل
ســتكون أكبــر حــدث رياضــي يف عــام
 ،2014ويرجــح أن يهيمــن احلــدث علــى
األخبــار وحيــاة اجلماهيــر لعــدة شــهور .وبالنســبة لبعــض الالعبيــن
ســتكون أيضــا اللحظــة الفارقــة يف مشــوارهم املهنــي.
وســوف يتمحــور التركيــز علــى جنــوم كــرة القــدم املعروفيــن مثــل
الالعــب األرجنتينــي ليونيــل ميســي ،والالعــب البرتغــايل كريســتيانو
رونالــدو ،ومــا إذا كان يف وســعهما القيــام بــاألداء لبلديهمــا بنفــس
جــودة أدائهمــا للنادييــن اللذيــن يلعبــان لهمــا (برشــلونة وريــال مدريــد،
بالترتيــب).
وســيخلق كأس العــامل أيضــا عــدة العبيــن جــدد مــن أصحــاب املالييــن
— حيــث ســيحصل العبــون يعملــون حاليــا ألنديــة صغيــرة يف بلــدان
مثــل كوســتاريكا أو كرواتيــا أو اليونــان أو اليابــان علــى عقــود مغريــة مــع
أنديــة عمالقــة مثــل بايــرن ميونيــخ ومانشيســتر يونايتــد نتيجــة األداء
النجومــي يف البرازيــل .وســيكون طمــوح كل العــب تقريبــا هــو اللعــب علــى
أعلــى مســتوى يف أوروبــا.
وبفضــل التغييــرات اجلوهريــة التــي حدثــت يف نظــام اللوائــح وعوامــل
أخــرى ،زاد التنقــل الــدويل لالعبيــن يف ســوق عمــل كــرة القــدم يف أوروبــا
بصــورة ملحوظــة يف العقديــن املاضييــن .فعــدد العمالــة الوافــدة يف
ســوق كــرة القــدم األوروبيــة اليــوم (أكثــر مــن ثلــث جممــوع الالعبيــن)،
يتجــاوز بكثيــر عددهــا يف ســوق العمــل األوربيــة األوســع نطاقــا ،حيــث ال
يشــكل األجانــب ســوى  %7مــن القــوة العاملــة (دراســة Besson, Poli, and
Ravenel, 2008؛ ودراســة  .)European Commission, 2012ويمثــل هــذا
التدويــل عامــا رئيســيا يف جنــاح كــرة القــدم األوروبيــة.

التطور املبكر
نُظِّمــت كــرة القــدم يف إجنلتــرا للمــرة األوىل يف عــام  1863وســرعان مــا
انتشــرت إىل بقيــة أنحــاء أوروبــا .وكانــت هــذه اللعبــة واحــدة مــن أوائــل
جتليــات العوملــة ،بمســابقة كأس العــامل ،التــي بــدأت يف عــام .1930
واليــوم يزيــد عــدد األعضــاء الوطنييــن يف االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم
(الفيفــا) ،اجلهــاز املســؤول عــن إدارة هــذه الرياضــة يف العــامل ،علــى عــدد
أعضــاء األمم املتحــدة.
ولكــن إذا كانــت كــرة القــدم هــي لعبــة العــامل ،فمــن الصحيــح أيضــا أن
أكبــر الفِــرق واألســواق بالنســبة للموهوبيــن يف هــذه اللعبــة موجــودة يف
أوروبــا .ووفقــا ملســح «العــد الكبيــر» الــذي أجرتــه الفيفــا ونشــر يف عــام
 ،2006يوجــد نحــو  113ألــف العــب كــرة قــدم حمتــرف علــى مســتوى
العــامل ،يعمــل  60ألــف منهــم داخــل احتــاد الرابطــات األوروبيــة لكــرة
القــدم ،اجلهــاز املســؤول عــن إدارة اللعبــة يف أوروبــا (دراســة Kunz,
 .)2007ووفقــا حلســابات االحتــاد ،بلــغ دخــل كــرة القــدم األوروبيــة يف
عــام  2011مــا جمموعــه  16مليــار يــورو ،منهــا  6.9مليــارات يــورو تــم
دفعهــا كأجــور .وتعــد كــرة القــدم األوروبيــة ناجحــة يف أن لديهــا أكبــر
األنديــة ،وأفضــل الفِــرق الوطنيــة (البرازيــل واألرجنتيــن همــا البلــدان
   26التمويل والتنمية

مارس 201٤

الوحيــدان اللــذان يتســاويان يف املرتبــة مــع بلــدان أوروبيــة مثــل أملانيــا
وإيطاليــا وهولنــدا وإســبانيا) ،وأكبــر مســابقات الــدوري الوطنيــة ،وأكبــر
املنافســات.
وقــد أســهم تنقــل العمالــة بــدور كبيــر يف احلفــاظ علــى هيمنــة أوروبــا.
ففــي البدايــة كان الالعبــون الذيــن يشــترون بمبالــغ أكبــر يغيــرون الفــرق
التــي يلعبــون فيهــا بشــكل متكــرر خــال املوســم الواحــد .إال أن األنديــة
اتفقــت فيمــا بينهــا ووضعــت نظامــا النتقــال الالعبيــن يلــزم كل العــب
حمتــرف بالتســجيل لــدى أحــد األنديــة .ويكــون التســجيل ملــكا للنــادي،
وال يســتطيع الالعــب اللعــب لنــاد آخــر إىل أن يتــم نقــل تســجيله .ويف
البدايــة كان النــادي يحتفــظ بالتســجيل إىل األبــد إال إذا اختــار أن
يبيعــه ،وهــو مــا كان يربــط الالعــب فعليــا بالنــادي .وهــذا النظــام قــد
ضمــن أساســا اســتمرار انخفــاض مرتبــات الالعبيــن .ويف الســتينات ،بــدأ
الالعبــون يحصلــون علــى مزيــد مــن احلقــوق ،مثــل حريــة االنتقــال عنــد
انتهــاء عقودهــم.
وقــد أصبحــت الهجــرة الدوليــة لالعبيــن جــزءا مهمــا مــن لعبــة
كــرة القــدم اعتبــارا مــن اخلمســينات .فالالعــب األرجنتينــي ألفريــدو
ديســتيفانو والالعب اجملري فيرينك بوشــكاش كانا العمودين الفقريين
لنــادي ريــال مدريــد ،أحــد أقــوى األنديــة يف تلــك الفتــرة ،ويف الســتينات،
ســعت الفــرق اإلســبانية واإليطاليــة إىل اجتــذاب أفضــل الالعبيــن مــن
أوروبــا وأمريــكا اجلنوبيــة .ولكــن كان التنقــل حمليــا يف معظمــه حتــى
التســعينات.
وأدى التوســع يف إذاعــة املســابقات بعــد تطويــر تكنولوجيــا الكابــات
واألقمــار الصناعيــة يف الثمانينــات إىل زيــادة كبيــرة يف الطلــب علــى
املــادة الرياضيــة وخلــق جمهــور دويل يتابــع مباريــات دوري كــرة القــدم.
وأدت زيــادة التنافــس أيضــا إىل زيــادة التعطــش للمواهــب الدوليــة .ففــي
عــام  ،1992مل يكــن عــدد الالعبيــن األجانــب يف الــدوري اإلجنليــزي
املمتــاز يزيــد علــى تســعة العبيــن ،ولكــن بحلــول عــام  2013ارتفــع هــذا
العــدد إىل  290العبــا ،يمثلــون ثلثــي جميــع العبــي كــرة القــدم .ويف
حيــن تقــل هــذه األرقــام الكبيــرة بالنســبة ملســابقات الــدوري األوروبــي
األخــرى ،تبلــغ نســبة الالعبيــن األجانــب يف أملانيــا نحــو  %50ويف
إســبانيا نحــو .%40
حكم بوسمان
ســاهم إلغــاء القواعــد التنظيميــة بدرجــة كبيــرة يف تنويــع ســوق العمالــة
يف جمــال كــرة القــدم األوروبيــة .فمؤسســات الرياضــة هــي احتــادات
خاصــة ،وبالتــايل فــإن لديهــا قــدرا كبيــرا مــن احلريــة لوضــع قواعدهــا
ولوائحهــا بــدون تدخــل مــن احلكومــة .إال أن اتفاقــات العمــل التقييديــة
يمكــن أن تنتهــك النظــام القانــوين ،كمــا حــدث يف «حكــم بوســمان»
التاريخــي.
وكان عقــد الالعــب البلجيكــي جان-مــارك بوســمان يف نــادي ليــاج
البلجيكــي قــد انتهــى؛ وكان الفريــق الفرنســي دونــكارك يريــد ضمــه إليــه
وكان هــو يريــد االنتقــال .وعــرض دونــكارك دفــع رســم انتقــال لتســجيله،

أوروبا
الــذي كان حســب القواعــد آنــذاك ال يــزال ملــكا لفريــق ليــاج .واعتبــر ليــاج
أن العــرض غيــر كاف ،وبالتــايل مل يتمكــن بوســمان مــن االنتقــال .ورفــع
بوســمان دعــوى ،وذهبــت الدعــوى إىل حمكمــة العــدل األوروبيــة .ويف
عــام  1995حكمــت احملكمــة بــأن قواعــد نظــام انتقــال الالعبيــن بشــأن
حريــة انتقــال العمالــة تخالــف قوانيــن االحتــاد األوروبــي وأن القواعــد
التــي تقيــد عــدد الالعبيــن األجانــب تنتهــك أيضــا القانــون (European
 .)Court of Justice, 1995وقــد رأى كثيــرون أن هــذا احلكــم قــد يسَّــر
حــدوث زيــادة كبيــرة يف هجــرة الالعبيــن عبــر احلــدود.
ونتيجــة لذلــك ،أدخلــت تعديــات كبيــرة علــى القواعــد التنظيميــة التــي
حتكــم انتقــال الالعبيــن بالتفــاوض مــع املفوضيــة األوروبيــة .ومنــذ ذلــك
احليــن ،اقتصــر تطبيــق رســوم االنتقــال علــى الالعبيــن الذيــن مل تنقــض
عقودهــم ،باســتثناء مــن تقــل أعمارهــم عــن  23ســنة ،للتعويــض عــن
التدريــب .ويجــب علــى األنديــة املشــاركة يف مســابقة احتــاد الرابطــات
األوروبيــة لكــرة القــدم أال يقــل عــدد العبيهــا الذيــن نشــأوا فيهــا عــن
ثمانيــة — منهــم أربعــة علــى األقــل يدربهــم النــادي نفســه ،وأربعــة
آخــرون مــن املنتخــب الوطنــي.
ويف ذلــك الوقــت ،قــال عــدد كبيــر مــن اخلبــراء إن حكــم بوســمان
ســيقضي علــى ســوق انتقــال الالعبيــن ،ويدمــر معــه إمكانيــة االســتمرار
االقتصــادي لألنديــة األصغــر .ومل تثبــت صحــة أي مــن تلــك التوقعــات.
وقــد تــم كســر الرقــم القياســي لرســم االنتقــال عــدة مــرات ،كان أحدثهــا
يف عــام  ،2013حيــن انتقــل غاريــت بيــل العــب توتنــام ،وال يــزال يف
عقــده ثــاث ســنوات ،إىل ريــال مدريــد مقابــل رســم انتقــال قــدره 100
مليــون يــورو .ويواجــه عــدد كبيــر مــن األنديــة صعوبــات ماليــة كبيــرة ،إال
أن ذلــك كان احلــال دائمــا يف كــرة القــدم ،ومــع ذلــك قلمــا تخــرج األنديــة
مــن الســوق .وبــدال مــن ذلــك ،يقــوم باســتيعاب خســائرها رعــاة باحثــون
عــن الوجاهــة ،أثريــاء ،يســتمتعون بالوجاهــة الكبيــرة التــي تعــود عليهــا
مــن امتــاك أحــد أنديــة كــرة القــدم.

كفاءة سوق العمل

رغــم كل النجــاح الواضــح الــذي حققتــه كــرة القــدم األوروبيــة بســوقها
املرنــة للعمالــة ،تظــل هنــاك صعوبــة أكبــر يف تقييــم كفاءتهــا
االقتصاديــة .ويف املتوســط هنــاك ارتبــاط قــوي بيــن اإلنفــاق علــى
األجــور وجنــاح الفريــق بالنســبة ألكبــر مســابقتين لــدوري كــرة

القــدم اإلجنليزيــة علــى مــدى العقديــن املاضييــن (راجــع الرســم البيــاين).
وهنــاك أســباب كثيــرة تدعــو إىل االعتقــاد بــأن هــذه العالقــة ســببية:
فالالعبــون يتداولــون يف الســوق علــى نطــاق واســع ومفتــوح ،ومميــزات

مــن بعــض اجلوانــب ،يمثــل ســوق العمــل
الكــروي نموذجــا للمنافســة التامــة.
كل العــب معروفــة بدرجــة كبيــرة وكثيــرا مــا ترصــد ،وأفضــل الالعبيــن
غالبــا مــا يحققــون ألنديتهــم الفــوز بمباريــات أكثــر ،والفــرق التــي تفــوز
تولــد دخــا أعلــى .ومــن بعــض اجلوانــب ،يمثــل ســوق العمــل الكــروي
نموذجــا للمنافســة التامــة.
وليــس مــن املرجــح فيمــا يبــدو أن تكــون الســببية عكســية :ففــي حيــن
يمكــن أن يحصــل الالعــب علــى املزايــا التــي ينــص عليهــا العقــد يف حالــة
فــوز الفريــق ،فمــن غيــر املرجــح فيمــا يبــدو أن يقــوم نــاد ناجــح بدفع أجور
أعلــى ألنــه ببســاطة يســتطيع ذلــك — فمعظــم األنديــة تريــد االســتثمار
يف النجــاح املســتقبلي وعلــى اســتعداد بدرجــة كبيــرة ملبادلــة الالعبيــن
لــدى اعتقادهــا أن أداءهــم مل يعــد جيــدا .وغالبــا مــا تؤيــد النمــاذج األكثــر
تعقيــدا التــي تســعى إىل حتييــد آثــار اآلراء التقييميــة احملتملــة الفرضيــة
التــي تقــول إن الســببية تســير مــن األجــور إىل النجــاح (دراســة Pesters
ـاوة علــى ذلــك ،فــإن العالقــة
 ،and Szymanskiقيــد اإلصــدار) .وعـ ً
احملــددة هنــا بالنســبة لكــرة القــدم اإلجنليزيــة قــد وجــدت يف مســابقات
دوري أخــرى ،مثــا يف إســبانيا وإيطاليــا وفرنســا.

احلفاظ على اهتمام اجلماهير

تعنــي البيانــات ضمنــا أن الالعبيــن يســعرون ،يف املتوســط ،بكفــاءة
يف الســوق ،بمعنــى أن األجــر املدفــوع لهــم يتناســب مــع جنــاح الفريــق.
وبدرجــة أقــل مــن الوضــوح تتســم هــذه النتيجــة بالكفــاءة
بالنســبة لكــرة القــدم األوروبيــة ككل.
ومــن منظــور اقتصــادي ،ينبغــي أن ينتقــل
الالعبــون إىل فــرق يكــون «ناجتهــم اإليــرادي احلــدي»
فيهــا أكبــر مــا يكــون ،أي يمكنهــم فيهــا تقديــم أكبــر
مســاهمة ممكنــة لنجــاح الفريــق .ويكــون إســهام

البرتغــايل كريســتيانو رونالــدو ،العــب كــرة
القــدم األعلــى أجــرا يف العــامل.
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وهنــاك تبايــن مدهــش يف األدلــة
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﲡﺪ
التــي تشــير إىل جنــاح النظــم املماثلــة
ﻓﺮق ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷﻋﻠﻰ أﺟﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﺒﺎرﻳﺎت أﻛﺜﺮ
للنظــام الــذي يتبعــه الــدوري الوطنــي
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪوري(
لكــرة القــدم األمريكيــة ،ذلــك أن النظــام
 4األوروبــي ،بافتقــاره الكبيــر إىل
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ
 3التــوازن ،ال يــزال يولــد قــدرا كبيــرا مــن
آرﺳﻨﺎل
اهتمــام اجلماهيــر (دراســة Borland
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
 .)and MacDonald, 2003 2إال أن
إﻳﻔﺮﺗﻮن
القواعــد املفروضــة لتحقيــق التــوازن يف
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﺑﻼﻛﺒﺎم
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻓﻴﻼ
وﻳﻐﺎن
 1التنافــس غالبــا مــا تقيــد األجــور وتنقــل
ﺑﻮرﺗﺴﻤﻮث
وﺳﺘﻬﺎم
ﺳﻮاﻧﺴﻲ
 0العمالــة .ويســمح نظــام القرعــة الــذي
ﺳﺎﻧﺪﻻﻧﺪ
ﺳﺘﻮك
يتبعــه دوري كــرة القــدم األمريكيــة
وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن
ﺳﻴﺘﻲ
ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل
ﺑﺮﻳﺴﺘﻮن
ﻧﻮروﻳﺘﺶ
 –1بــأن يحصــل فريــق واحــد علــى حقــوق
ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺑﻠﻴﻤﻮث
دﻳﺮﺑﻲ
دوﻧﻜﺎﺳﺘﺮ
حصريــة للمســاومة ،مثــا ،عندمــا يكــون
ﻧﻮﺗﻨﻬﺎم ﻓﻮرﺳﺖ
ﻛﻮﻓﻨﺘﺮي
 –2الالعبــون الداخلــون يف الــدوري مقيدين
ﻏﻠﻴﻨﻐﻬﺎم
ﺑﺎﻣﺴﻠﻲ
روﺛﺮﻫﺎم
ﻛﺮو
 –3بعقــد مدتــه أربــع ســنوات .وإذا مــا تبيــن
ﺳﻜﺎﻧﺜﻮرب
أن أداء أحــد الالعبيــن أفضــل بكثيــر
 –4 –3مــن املتوقــع ،فــا يوجــد أمامــه احتمــال
–2
–1
0
1
2
كبيــر بالدخــول يف صفقــة أفضــل إىل
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ
أن تنتهــي الســنوات األربــع .وقــد جــرى
اﳌﺼﺪر :ﻣﻮﻗﻊ
).(http://www.companieshouse.gov.ukﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻞ ﻗﻤﺔ ﻓﺮﻋﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻜﺮوﻳﺔ التوصــل إىل هــذا النظــام بالتفــاوض
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ )اﻟﺪوري اﳌﻤﺘﺎز ودوري اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ( ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٣و  .٢٠١٢وﺗﻘﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ .مــع نقابــة الالعبيــن ،التــي تؤمِّــن يف
املقابــل االتفاقــات بشــأن احلــد األدنــى
مــن األحــكام والشــروط .ونتيجــة لهــذه
حتقيــق الفــوز يف اإليــراد بوضــوح أعلــى مــا يكــون يف عــدد أقــل من األندية
القيــود ،تتمكــن فــرق الــدوري األمريكــي مــن حتقيــق أربــاح ويشــعر
التــي جــرت العــادة علــى صدارتهــا يف مســابقات الــدوري الوطنيــة ،إال
الالعبــون باألمــن .ويف املقابــل ،جنــد أن األنديــة يف أوروبــا غيــر ربحيــة
أن عــددا كبيــرا مــن االقتصادييــن يقــول إن هيمنــة عــدد قليــل مــن الفــرق
إىل حــد كبيــر ،ويقــول االحتــاد الــدويل لالعبــي كــرة القــدم احملترفيــن،
بشــكل دائــم علــى الــدوري تتعــارض مــع الكفــاءة.
وهــو نقابــة الالعبيــن ،إن عــددا كبيــرا مــن الالعبيــن ال يتقاضــون أجورهــم
والــرأي هــو أنــه مــن الــازم أن تكــون هنــاك درجــة مــن «التــوازن يف
يف املواعيــد املقــررة أو بالكامــل.
املنافســة» جلعــل مســابقة الــدوري جذابــة ،وإال فلــن تكــون هنــاك حالــة
وخــال هــذا العــام ،ســيتم تطبيــق نظــام جديــد للوائــح املاليــة يف
مــن عــدم اليقيــن بشــأن النتيجــة — ويف هــذه احلالــة تفقــد اجلماهيــر
أوروبــا ،يســمى «اللعــب املــايل النزيــه »،يهــدف إىل إنفــاذ االلتزامــات
اهتمامهــا ،حتــى بالفــرق الناجحــة( .إذ مــا جــدوى مشــاهدة املبــاراة إذا
التعاقديــة علــى األنديــة مــن ناحيــة ،وتقييــد اإلنفــاق علــى الالعبيــن مــن
كنــت تعــرف نتيجتهــا مســبقا؟) وســتقضي الفــرق الناجحــة علــى اهتمــام
اجلماهيــر يف املســابقة إذا كانــت هيمنتهــا مفرطــة (راجــع دراســة
ناحيــة أخــرى .ويف حالــة إنفــاذ هــذا النظــام بالكامــل ،فســتكون النتيجــة
 .)Rottenberg, 1956وينبغــي أن يراعــى يف مســابقة الــدوري تشــجيع
املرجحــة خفــض تنقــل الالعبيــن وزيــادة ربحيــة األنديــة .أمــا مــا إذا كان
التــوازن يف املنافســة مــن خــال إعــادة توزيــع املــوارد.
هــذا النظــام إرهاصــا علــى اجتــاه باالقتــراب مــن األســلوب األمريكــي يف
ومــن منظــور ســوق العمــل ،يشــير ذلــك إىل أن األنديــة املهيمنــة
تنظيــم الــدوري فهــذا مــا ستكشــف عنــه األيــام.
لديهــا حافــز لزيــادة االســتثمار يف املواهــب نســبة إىل مصلحــة الــدوري
واجلماهيــر ،وأن األنديــة األصغــر تختــار أن تســتثمر بدرجــة أقــل .وبنــاء
ســتيفان شيمانســكي أســتاذ إدارة الرياضــة بقســم ســتيفن غاليتــي
علــى ذلــك ،يكــون توزيــع الالعبيــن يف ســوق غيــر مقيــدة غيــر كــفء مــن
بجامعــة ميتشــيغان.
الناحيــة االجتماعيــة — فاألنديــة الكبيــرة ســتكون أقــوى مــن الــازم
واألنديــة الصغيــرة أضعــف مــن الــازم .ويُنظــر إىل هــذه املشــكلة بجديــة
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