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چكیده
هدف کلی تحقیق مدلسازی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در مقایسه با
باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان در فصل1921-29می باشد .پژوهش از نظر هدف کاربردی و به
شیوه ی توصیفی -تحلیلی اجرا شد .نتایج تحقیق نشان داد :چگونگی تأمین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی
لیگ برتر ایران با شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشكار دارد .اکثر باشگاه ها ی فوتبال
حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی(  )% 56بوده ،اما باشگاه های انگلیس
خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی( ،)% 91درآمد روز مسابقه(  )%91و جریان نقد حاصل از تجارت( ) %99
تأمین مالی می شدند .دولتی بودن باشگاه ها  ،عدم شفافیت صورت های مالی،امتناع صدا و سیما از پرداخت حق
پخش آگهی  ،عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی ،استفاده محدود از مدیران خالق و با
تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ
برتر ایران می باشد.
واژههای کلیدی :تأمین مالی  ،مطالعه ی تطبیقی ،باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ،ایران  ،انگلستان.
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 -1مقدمه
مدیران می توانند نقش اساسی را در بازارهای مالی ایفا نماید .مدیران مالی با قبول مسئولیت تأمین مالی ،
باید بازارهای مالی و ابزارهای مالی موجود را بشناسند تا با بكارگیری ابزارمالی مناسب در بازارهای مالی اقتصادی
ترین شیوه تأمین مالی را مد نظر قرار دهند ،همچنین به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت
داشت ن رشته ورزشی فوتبال در ایران مالحظه می گردد که موضوع تأمین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال
اهمیت بیشتری پیدا کرده است.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت ،نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن
این منبع اقتصادی نیاز به توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده
است.
بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره
برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انكار است.همچنین بهبود وضعیت تأمین مالی و اقتصادی فوتبال
حرفه ایی لیگ برتر می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی نیز منجر شود  ،با
توجه به اهمیت یافتن موضوع درآمدزایی برای باشگاه ها ،مقوله توسعه تأمین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت
نیازمند انجام پژوهش علمی منظم و سازمان یافته بود.
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سه سوال زیر می باشد:
 )1روش های تأمین منابع مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟
 )9روش های تأمین منابع مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان چیست؟
 )9چه تفاوت ها و شباهت هایی بین روش های تأمین منابع مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران و
انگلستان وجود دارد ؟
با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آنان بتوانند
با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تأمین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور با
استعانت از روشهای نوین تآمین مالی بردارند.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2تأمین مالی
تأمین مالی اصطالحا به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطالق می
گردد(شبانی ) 1935 ،تأمین مالی اصطالحا به فرایند تمرکز منابع مالی با سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت
اطالق میگردد (جندرون  .)9117،همچنین شاخه ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای
اشخاص ،کسب و کارها و دولت ها میپردازد .تأمین مالی به نهادهای مالی اجازه میدهد تا به جای در دست
داشتن پول نقد از اعتبار برای خرید کاال ،سرمایه گذاری در پروژه یا دیگر مبادالت اقتصادی خود استفاده
کنند(جكوتک )1226 ،
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 -2-2اهمیت تامین مالی
انتخاب درست روش یا روش های تامین مالی در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری یكی از ارکان اصلی و
کلیدی موفقیت آن ها به شمار می رود .به ویژه در شرایطی که منابع ریسک مختلفی بر محیط تجاری طرح حاکم
باشد .تصمیم گیری با سختی عدیده ای همراه خواهد بود.
امروزه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری رابطه ی تنگاتنگی با نظام تزریق بودجه به آن ها داردو این مهم
منجر به تبدیل فرآیند تامین مالی طرح ها به فرآیندی پویا شده است.دستیابی به استراتژی درست و کارآمد جهت
تامین مالی طرح های سرمای ه گذاری منوط به پیش بینی درست از شرایط آتی طرح و انتخاب ترکیبی مناسب از
گزینه های ممكن تامین مالی طرح است(.همتی )9 :1921 ،
 -3-2تامین مالی باشگاه های فوتبال
هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ این حمایت ها موجب
م ی شود تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شود .بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد.
درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی ،حق عضویت ها ،اعانات ،قابل حصول
است .امروزه بسیاری از سازمان های ورزشی برای تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به سوی شرکت هایی می روند
که عالقمندهستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشان به ورزش کمک کنند(.حسینی1929،
 ) 11:عالوه براین توانمندی باشگاه ها برای تولید ارزش و ساختار درآمدی آنها برای خرید و فروش بازیكنان ،فروش
محصوالت فرعی ( پیراهن  ،لوازم ورزشی و )...حمایت های مالی هواداران  ،حق پخش تلویزیونی ،بلیت فروشی و
تبلیغات به گونه ای است که می تواند تامین کننده ی منابع مالی آن ها باشد.
 -4-2تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا
در بیشتر موارد تبدیل به اوراق بهادار کردن مورد استفاده قرار می گرفت،درمراحل بعدی توسعه ی استادیوم
های فوتبال درالویت تامین مالی قرار داشت .فرآیند تیدیل به اوراق بهادار کردن می تواند با اوراق قرضه شهرداری
ها مقایسه گردد که به منظور تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفت.تبدیل به اوراق بهادارکردن به
باشگاه ه ا در بلند مدت سود خوبی می دهد .مدیران مالی و باشگا ها باید به خوبی تفكر کنند زمانی که بخواهند
تبدیل به اوراق بهادار کردن را آغاز کنند.به خاطر اینكه این فرآیند احتمال دارد بسیار خطرناک باشد.تبدیل به
اوراق بهادار کردن باید بوسیله ی دارایی ها برگردانده شود.امروزه  ،لیورپول در فكر ساختن استادیوم جدیدی
بوسیله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن است .آرسنال هم اکنون این کار را انجام داده است و  967میلیون پوند از
این طریق تامین مالی شده است) (Deloitte&Touche Annual, 2007:45.
 -5-2فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند:
 )1درآمد های روز مسابقه ( قبض ها ی ورودی و فروش بلیط های تمام فصلی)
 )9حق پخش تلویزیونی
 )9حامیان مالی ( اسم گذاری برند بر روی لباس ها و دور استادیوم)
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 )1دیگر درآمدهای تجاری– بازرگانی ( تجارت های پروانه دار ،خدمات کنفرانس  ،کترینگ) (دلویتی،1
)19 :9113
به رغم توجه اروپا از دهه پنجاه میالدی به مطالعه فوتبال به عنوان یک صنعت تجاری سودآور ،در ایران  ،این
جذابترین بخش اقتصاد ورزش (فوتبال)  ،آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است .با این که بیش از  11سال از حرکت
فوتبال ایران در مسیر حرفهایگری میگذرد ،اما فوتبال بهعنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این
رشته ورزشی برخالف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت میکند .ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد
موجود پرطرفدارترین و محبوب ترین و رزش در عرصه بین المللی است ،تا جایی که بسیار از کشورهای پنج قاره
آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند (الهی.)1939،
لبریز بودن ورزشگاه ها و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی  ،فوتبال را به عنوان مردمی
ترین ورزش جهان معرفی کرده است (چستر .)9119،همگام با افزایش تمایالت نسبت به این رشته ورزشی
تغییرات زیادی در آن بوجود آمده تا جایی که فوتبال حرفه ای سال های اخیر قابل قیاس با دوران گذشته نیست.
داد ستدهای چند ده میلیون دالری برای نقل و انتقال بازیكنان  ،وجود حامیان مالی با سرمایه های بسیار کالن،
خرید و فروش وسایل و کاالهای ورزشی و غیر ورزشی با آرم باشگاه های حرفه ای ،معامله های چند صد میلیون
دالری برای تبلیغات اطراف زمین ،کسب درآمدهای کالن از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات ،قرار گرفتن
باشگاه ها در فهرست بازار سرمایه و بسیاری از موارد دیگر نقش مهمی در توسعه درآمد زایی فوتبال در بسیاری از
کشورها ایفا نموده است(مورو.)1222،
اما وابستگی باشگاههای فوتبال در ایران به بودجه دولت از آنها مجموعههایی هزینه بر و زیانده ساخته که از
نظر اقتصادی حتی با وجود کمکهای دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند.
ادامه چنین وضعیتی در طول سالهایی که از حیات لیگ حرفهای فوتبال ایران میگذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا(
 ) AFCرا وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه های فوتبال ایران را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی
دعوت کند .تاکید دوباره  AFCنشاندهنده آن است که باشگاههای فعال در لیگ حرفه ای ایران نتوانستند تاکنون
از ظرفیتهای موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمکهای دولتی بینیاز شده و به استقالل
مالی برسند.
موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند و هیچگاه یكی بدون دیگر ی بدست نمی
آید .بلكه ارتباط بین آنها مستقیم بوده و بر یكدیگر تاثیر متقابل دارند ،بر این اساس ساماگایو ( )9117در پژوهش
خود به بررسی رابطه ی بین عملكرد مالی  ،عملكرد ورزشی و بازار سهام در بین باشگاه های فوتبال انگلیس از
سال  1226تا  9117پرداخته و به این نتایج دست یافت که همبستگی قوی بین ساختارهای مالی و ورزشی وجود
دارد .بعالوه مدیران به دنبال دستیابی به سطح حداقلی از سود و حداکثر سازی عملكرد ورزشی خود هستند.از
طرفی نمرات فاکتورهای مالی و ورزشی با بازده سهام ارتباط دارد اما باریسک باشگاه ارتباطی ندارد (ساماگایو،
.)9117
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باشگاه های فوتبال در سراسر دنیا از روش های مختلفی تأمین مالی می شوند .برای مثال مطابق مقاله ی
برنارد ام.زاوا ( )9119تحت عنوان" گرفتاری مالی باشگاه ها ی فوتبال لیگ برتر انگلستان با توجه به تاثیرات رکود
جهانی" به روش های عمده تأمین مالی باشگاه ها ی لیگ برتر انگلستان اشاره می کند که شامل درآمدهای روز
مسابقه (ورودی ها ،فروش فصلی ،عضویت ها) ،درآمد ها ی حاصل از پخش رسانه (تلویزیون ،رادیو ،از رقابت های
محلی و بین المللی) و درآمد های تجاری(حمایت مالی ،درآمد های بازرگانی) می باشد (.ام .ان.زاوا )9119 ،برایمو
( ) 9115در مقاله ی خود با عنوان فوتبال انگلیس به نتیجه رسید که باشگاه ها در بخش های پایین تر لیگ بیشتر
برای مسابقات فصلی در تالش هستند که از طریق دریافت پاداش مالی تأمین مالی شده و همچنین ارتقا پیدا کنند
(برایمو .)9115 ،
تحق یقات نشان می دهد عمده ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب شامل حق پخش تلویزیونی ،
حامیان مالی و درآمد روز مسابقه است .و موانع جذب توسعه ی حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران به ترتیب
عدم اطمینان سرمایه گذاری در صنعت فوتبال کشور،کمبود آژانس های تخصصی و نیروی انسانی متخصص
بازاریابی ورزشی  ،عدم تدوین طرح های راهبردی و عملیات بازاریابی ،مشكالت کمیت و کیفیت پخش تلویزیونی
مسابقات ،مالكیت دولتی باشگاه ها ،عدم اجرای قانون کپی رایت در کشور و..را ازجمله مهم ترین مشكالت در این
زمینه می داند(الهی)1933 ،
براین اساس کشاک ( ) 9111نیز وجود اطالعات شفاف و کامل اقتصادی در مورد یک ورزش خاص را یكی از
مهم ترین ابزار های تصمیم گیری شرکت ها برای ورود به حمایت مالی از ورزش می داند (.کشاک  )9111 ،در
همین رابطه  ،میچی و آگتون ( ) 9116نیز ادعا می کنند که باشگاه های حرفه ای می توانند با افشاسازی اطالعات
مدیریتی و مالی خود سود بیشتری را از سوی حامیان مالی عائد خود سازند (.میچی وآگتون .)9116،
گاهی درآمدزا نبودن باشگاه ها ناشی از چگونگی تأمین مالی آنها نیست بلكه مشكالت ساختاری باشگاه ها
باعث عدم موفقیت در این زمینه شده است همانطور که مهربانی ( )1921در پژوهش خود علت اصلی توسعه
نیافتگی بازار مالی ایران را عدم استفاده از ابزار های نوین تأمین مالی ندانسته ،بلكه ساختار نامناسب سازمانی و
عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می داند .البته مسائل اقتصادی کشور ،قوانین و مقرارت  ،مسائل
فرهنگی و مذهبی می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد .رجب ( )1936در پژوهش خود به بررسی تحلیلی
وضعیت تأمین مالی در کشورهای مختلف جهان و نیز بررسی تحلیلی آن در ایران در بخش صنعت پرداخت و به
این نتیجه دست یافت که شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه نسبت به همتایان خود در کشورهای
توسعه یافته  ،بیشتر بر منابع خارجی تأمین مالی تكیه دارند (.رجب زاده )1936 ،
برادلی و میرز ) 1231( ،تحقیقی در مورد عملكرد تأمین مالی شرکت های بزرگ انگلستان انجام دادند و
مشاهده کردند که مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیدا طرفداری می کند و حتی
منابع خارجی را کنار می گذارد و در صورت نیاز به منابع مالی خارجی بیش تر از استقراض استفاده می کنند(.
برادلی و میرز)1231،
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همچنین مایر ( )1221ساختارهای مالی شرکتها را در هشت کشور مختلف صنعتی طی دورهی 1271 -36
بررسی وگزارش کرد که سود انباشته ،مهم ترین منبع تأمین مالی همهی کشورها به ویژه در انگلستان ،کانادا و
امریكا است .به طوری که در امریكا و انگلستان بیش از  76درصد سرمایهیگذاریها از طریق سود انباشته تأمین
مالی شده است ،یک ارتباط معكوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانكی وجود داشته است.
شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگ از منابع خارجی بیشتر استفاده نموده و در این
تأمین مالی بیشتر با بانک های تجاری ارتباط داشته و کمتر از اوراق بهادار جهت تأمین مالی استفاده مینمایند (
مایر  )1221 ،سینگ و حمید ( ، )1229روشهای تأمین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال
توسعه را بررسی کردند.
نتایج اصلی این مطالعه بدین شرح است :شرکتهای واقع در کشورهای درحال توسعه ،بیشتر از منابع خارجی
برای تأمین مالی استفاده میکنند ( .سینگ و حمید  )1229،کوربت و جنكینسون ( )1221روشهای تأمین
مالی کشورهای توسعه یافته را در هر دورهی  1271 -21بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند که مهمترین
روش تامین مالی در شرکتهای همه ی کشورهای مورد مطالعه ،منابع داخلی است .منابع داخلی تأمین مالی در
کشورهای امریكا و انگلستان نسبت به ژاپن از اهمیت بیشتری برخوردار است ( .کوبورت و جنكینسون )1221 ،

شكل  : 1مدل مفهومی پژوهش
 -3روش شناسی پژوهش
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این مطالعه از نظرهدف از نوع مطالعات کاربردی و از نظر روش به شیوه ی توصیفی – تحلیلی اجرا شد.
پژوهشگر سعی کرده بدون پیشداوری به توصیف وضع موجود بپردازد و درقالب مطالعه ی تطبیقی  ،وضعیت تأمین
مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتردر ایران و انگلستان را بررسی و مقایسه کند.
جامعه در این پژوهش تمامی باشگاه های فوتبال لیگ برتر حرفه ایی ایران در فصـل  1921 -29بود(باشـگاه
های  :استقالل ،نفت تهران  ،صبای قم  ،تراکتورسازی ،سپاهان ،ذوب آهن ،پرسـپولیس ،شـاهین ،دامـاش گـیالن،
شهرداری تبریز ،نفت آبادان ،سایپا ،فوالد ،مس ،راه آهن ،ملوان،فجر سپاسی،مس سرچشـمه)  .همـه باشـگاه هـای
لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در این پژوهش شرکت کردند.انتخاب کشور خارجی به عنوان الگوی مبنـا در ایـن
مطالعه پیشرفته بودن لیگ حرفه ای فوتبال  ،دسترسی بیشتر به اطالعات ،شفافیت در اطالعات مـالی و اقتصـادی
بودن فوتبال  ،موثق و قابل اعتماد بودن اطالعات و تجارب حرفه ای آن ها در برگزاری لیگ های حرفـه ای بـوده
است .براین اساس باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان انتخاب گردید.
در این مطالعه برای جمع آوری داده ها درمورد چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیـگ برتـر
ایران از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته که پس از جمعآوری دادهها از نمونهی اولیـه ،دادههـا وارد نـرمافـزار
 Spssگردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب موردنظر برای پرسشنامهها  .3919تعیین گردید.
درجهت تكمیل داده ها از بررسی اسنادی صورت های مالی ( ترازنامه و صورت حساب سود وزیان ) باشگاه هـا
نیز استفاده گردید .همچنین برای جمع آوری داد ه ها در رابطه با چگونگی تأمین مـالی باشـگاه هـا ی لیـگ برتـر
انگلستان از مطالعات استنادی و کتابخانه ایی با مراجعه به متون و بررسی مقاالت داخلـی و خـارجی  ،اسـتفاده از
منابع کتابخانه ای ،اینترنت ،سایت های باشگاه ها  ،همچنین گزارش های ساالنه مالی که به صورت رسمی شده از
طرف باشگاه های لیگ برتر حرفه ایی انگلیس و اتحادیه فوتبال حرفه ای اروپا ( یوفا) منتشر گردیده و سایر منابع
موجود استفاده شد 13 .پرسشنامه بین باشگاه ها ی لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران توزیع گردید ،بـا پـی گیـری
های مجدانه محقق 17پرسشنامه برگشت داده شد که  1مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسـبات کنـار گذاشـته
شد .از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد .برای ارائه یافته های پژوهش با توجـه بـه ماهیـت
پژوهش و اطالعات مرتبط  ،از جداول و نمودارهای مقایسه ای نیز بهره گرفته شده است.
این مطالعه از نظر قلمرو موضوعی در حوزه ی مطالعات مالی ،قلمرو مكانی آن باشگاه های فوتبال حرفه ایی
لیگ برتر ایران می باشد.قلمرو زمانی تحقیق نیز سال  1929می باشد.
 -4یافته های پژوهش
در این پژوهش چگونگی تأمین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران با توجه به روش های
متداول تأمین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی انگلستان که البته قابلیت اجراشدن در ایران را نیز داشته
باشند بررسی شد و بدین ترتیب نتایج زیر حاصل گردید.
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جدول( ) 1اطالعات مربوط به درصد سهم هر یک از روش تأمین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه
ایی لیگ برتر ایران در سال  1929نشان می دهد.همانطورکه مشاهده می شود ،بیشترین سهم را کمک های
صنعت یا شرکت مادر ( )% 56در بین تمامی روش های تأمین مالی دارد.باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر
ایران از روش های تأمین مالی حق پخش آگهی  ،فروشگاه  ،کمک ها و هدایا،سهام  ،آورده ی سهامداران  ،سود
سپرده های بانكی  ،تسعیر ارز استفاده نكرده اند.
جدول ( :)1درصد سهم هر یک از روش تأمین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ
برتر ایران در فصل1312 -11
ردیف

1

9
9
1
6
5
7
3

2
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روشهای عمده روش های تأمین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر
ایران
تأمین مالی
درآمد حاصل از تبلیغات (تبلیغات دور زمین فوتبال در زمین مسابقه و)...
درآمد حاصل از برندینگ باشگاه (پیراهن  ،کاال و)...
درآمد حاصل از فعالیت های فرهنگی -آموزشی (مشاوره  ،سمینارو)...
تبلیغات  ،ارائه
خدمات و تجارت
درآمد حاصل از مدارس فوتبال
درآمد حاصل از ارائه خدمات ورزشی( واگذاری اداره ی امور اجرایی و)...
درآمد های حاصل از فروشگاه ( لوازم ورزشی ،کافی شاپ ،رستوران و)...
درآمد های حاصل از مسابقات
فروش بلیط
درآمد روز مسابقه
درآمد های حاصل از خدمات جنبی استادیوم
درآمد های حاصل از پخش رسانه ( تلویزیون  ،رادیو ،نشریات و)...
رسانه
درآمد حاصل از حق پخش آگهی
درآمد حاصل از نقل و انتقاالت بازیكن
نقل و انتقاالت
درآمد های حاصل از لیزینگ /اجاره
وام ولیزینگ
وام
آورده ی سهامداران
آورده سهامداران
تأمین مالی از طریق حامیان مالی
حامیان مالی و
طرفداران تیم
کمک های طرفداران تیم /هواداران
درآمد حاصل از کمک های دولت
حمایت دولت و
شرکت مادر
بودجه ی مصوب باشگاه از شرکت مادر/صنعت وابسته
سود سپرده های بانكی
درآمد حاصل از تسعیر ارز
منابع دیگر تأمین
درآمد حاصل از سهام ( فرابورس)
مالی ( سایر)
کمک ها و هدایا
کمک های فدراسیون فوتبال
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سهم درآمد زایی
(درصد)
1/3
1/167
1/93
1/52
9/3
1
9/13
1/26
1/29
1/29
1
1
1/19
1/19
1
11/61
1/159
1
56
1
1
1
1
9/31
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باشگاه ها ی لیگ برتر انگلستان از روش های متنوعی تأمین مالی می شوند اما در این پژوهش به مهم ترین
روش ها که بیشترین تاثیر را درآمد زایی باشگاه ها داشته و نیز در بین تمامی باشگاه ها مشترک بوده اند اشاره می
کنیم .نمودار( ) 1اطالعات مربوط به درصد سهم هریک از منابع تأمین مالی اصلی در باشگاه های فوتبال دسته یک
انگلستان در سال  9119را نشان می دهد .همانطور که مالحظه می شود بیشترین سهم را در میان تمامی روش
های تأمین مالی در درآمد زایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان درآمد حاصل از تلویزیون داشته
( )%91و در رتبه ی آخر هم بخشش ها نذورات که مقدارآن بسیار ناچیز است (  )%1/12و در نمودار مقدار آن صفر
در نظر گرفته شده است.
جدول( :)2روش های تأمین مالی عمده باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2113
روش تأمین مالی باشگاه دسته یک انگلستان در
سال 2113
جریان نقد حاصل از تجارت
درآمد روز مسابقه
درآمد حاصل از تلویزیون
فروش بازیكن
سرمایه گذاری جدید سهامداران
بخشش ها – هدایا
وام های جدید  +لیزینگ
دلویتی و تاچ 91 :9119 ،

جریان نقد حاصل از تجارت

مبلغ ( پوند)

درصد

 996میلیون
 991میلیون
 176میلیون
 111میلیون
 1میلیون
 9میلیون
 979میلیون

%99
%91
%91
%7
%1015
%1012
%1702

18%

22%

0%

درآمد روز مسابقه

1%

درآمد حاصل از تلویزیون
7%

فروش بازیکن
سرمایه گذاری جدید سهامداران
بخشش ها و نذورات
وام های جدید -لیزینگ

21%

31%

نمودار( )1روش های تأمین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال (2113دلویتی و
تاچ)2113 ،
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
منابع
دیگرتامین
مالی

1%

2.80%

آورده
سهامداران

وام +
لیزینگ

نقل و
انتقاالت

درآمد درآمد روز تجارت +
حامیان
مسابقه
حاصل از
مالی
رسانه

حمایت
دولت +
شرکت
مادر
66%

0%

0.54%

1%

1%

5.36%

23.30%

0%

1%

17%

7%

31%

21%

22%

0%

ایران
انگلستان

نمودار( : )2مقایسه سهم منابع تأمین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر
ایران و انگلستان در فصل 11-12
نمودار( )9اطالعات مر بوط به مقایسه سهم منابع تأمین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ
برتر ایران و انگلستان در فصل  1921-29را نشان می دهد  .در این نمودار سعی شده منابع اصلی تأمین مالی دو
کشور با هم مقایسه شود .همانطور که مشاهده می شود بیشترین سهم را در میان منابع تأمین مالی باشگاه های
لیگ برتر فوتبال انگلستان  ،در آمد حاصل از رسانه به خود اختصاص داده است.درحالیكه درآمد حاصل از رسانه
درباشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در حدود  1درصد است .بیشترین سهم را در میان منابع تأمین
مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران حم ایت دولت و شرکت مادر به خود اختصاص داده اند ( ، )%55اما این
سهم در انگلستان صفر درصد است .سهم تأمین مالی از طریق تجارت به عنوان دومین منبع درآمد زا درباشگاه ها
ی انگلستان  %99و در ایران  % 99/91می باشد .سومین منبع درآمد زا در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر
انگلستان تأمین مالی از طریق درآمد روز مسابقه می باشد که این سهم در ایران  %6/95می باشد .باشگاه های لیگ
برتر انگلستان از وام و لیزینگ به عنوان یک روش تأمین مالی در حدود  %17استفاده کرده اند که این سهم در
باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران  %1/61می باشد .سهم تأمین مالی از طریق نقل و انتقاالت در کشور
انگلستان  %7و در ایران درحدود  % 1می باشد.باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان از طریق آورده ی
سهامداران در حدود  % 1تأمین مالی شده اند و این در حالیست که باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
سهامی نمی باشند و از آورده ی سهامداران به هیچ عنوان در تأمین مالی خود استفاده نكرده اند.منابع دیگر تأمین
772

سال چهارم /شماره سيزدهم /بهار 1931

روشهاي نوين تامين مالي باشگاههاي فوتبال در كشورهاي  / ...تقي ترابي ،مهسا قرباني ،ميثم باقري و سمانه طريقي

مالی در ایران اعم از کمک های فدراسیون  ،کمک های طرفداران و %9/31...بوده و در کشور انگلستان منابع دیگر
تأمین مالی %1بوده که شامل درآمد از طرف هدایا ،نذورات  ،شرط بندی ها و...می باشد.
 -6نتیجه گیری و بحث
در این مطالعه شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان را به صورت
تطبیقی بررسی و شباهت ها و تفاوت های آنها بیان گردید .نظام باشگاهداری در انگلستان توسط بخش خصوصی
اما باشگاهداری در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شدهاند .باشگاههای دولتی ایران چنان گسترده شدهاند که هم
اکنون خود به صورت یک معضل برای ورزش کشور درآمدهاند،زیرا مسائل تیمداری و خرید و فروش بازیكنان،
فعالیتهای داللی ،ورود مدیران سیاسی به این باشگاهها از یک سو این نوع باشگاهها را از اهداف اصلی خود دور
کرده و از سوی دیگر توان را بخش خصوصی برای ورود به عرصه ورزش و رقابت با این قبیل باشگاهها سلب کرده
است .چنانچه دولت باید بجای دخالت مستقیم در ورزش حرفه ای به سیاست گذاری در چهارچوب منافع ملی و
نظارت دقیق بپردازد .در این صورت جنبه های نظارتی و حمایتی پررنگ تر می شود و باشگاه ها چون خود را
بخشی از دولت نمی دانند بقای خود را در حفظ و ارتقاء استانداردها در سایه رقابت می بینند و به این صورت
جهانی شده و ورود به عرصه بین المللی را در کنار رقابت پذیری از ویژگیهای مهم "بقای حرفه ای" خود می
شناسند .واگذاری باشگاهها به بخش خصوصی در ایران از طریق سازمان خصوصیسازی انجام میشود ،و با توجه به
زیانده بودن اغلب باشگاهها ،واگذاری آنها باید به صورت مزایده و خارج از بورس صورت بگیرد(.سلطانی.)1929،با
توجه به مطالعه ی الهی ( )1933مالكیت دولتی باشگاه ها باعث شده است تا ساختاری دولت محور  ،وابسته و غیر
رقابتی در صنعت فوتبال بوجود آید  ،با توجه به یافته های پژوهش حاضر مبنی بر اینكه تقریبا  %55باشگاه های
لیگ برتر فوتبال حرفه ایی با درنظرگرفتن حمایت های صنعت یا شرکت مادر به عنوان کمک های دولتی یافته
های این پژوهش بر یافته های این مطالعه منطبق است و اکثر باشگاه های فوتبال ساختاری دولت محور داشته و
به همین دلیل رقابت کمی در بین اعضای این صنعت به وجود خواهد آمد.همچنین در مطالعه ی خود به این نكته
اشاره می دارد که وجود مشكالت عمده در زمینه قا نون حقوق مالكیت معنوی و کپی رایت در کشور باعث عدم
جذب حامیان مالی در باشگاه های فوتبال شده است  ،از طرفی ما در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که تأمین
مالی از طریق حامیان مالی  % 11/69می باشد که در مقابل انگلستان که یكی از منابع عمده تأمین مالی اش جذب
حامیان مالی است رقم بسیار پایینی می باشد (الهی)1933 ،
با توجه به مطالعه ی هودا ( ) 9111که براین نكته تاکید می کند  ،حامیان مالی هنگامی متقاعد به سرمایه
گذاری در ورزش می شوند که تا حدی اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه خود در یک ورزش خاص بیش
از سایر گزینه های قابل انتخاب سود خواهند بود.تا زمانیكه مشكالت قانونی قانون کپی رایت و...در کشور حل نشود
حامیان مالی به دلیل ریسكی که در سرمایه گذاری در این صنعت حس می کنند قادر نخواهند بود به راحتی
سرمایه ی خود را در صنعت فوتبال بكارگیرند (.هودا  ) 9111 ،چراکه با توجه به پژوهش دابسون و گودارد
( )9111که بیان می دارد" عموما تمایل حامیان مالی برآن است تا با پرداخت مبالغی بتوانند به صورت انحصاری
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آرم یا نشان خود را در عرصه صنعت فوتبال به نمایش بگذارند" این هدف مهم حامیان مالی به راحتی در باشگاه
های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران اجرایی نخواهد شد (. .دابسون و گودارد)9111 ،
الهی ( ) 1933اشاره می کند که شرایط نامناسب استادیوم های فوتبال  ،مدیریت و برنامه ریزی زمانی نا
مناسب و عدم اصول ارتباطی و انگیزاننده با حامیان مالی به عنوان سه مانع مهم دیگر در برابر توسعه درآمد های
حاصل از ح امیان مالی در صنعت فوتبال شناسایی شده اند،همچنین در ادامه بیان می دارد که ساخت استادیوم
های ورزشی به سرمایه های بسیار کالن نیاز دارد و بسیاری از باشگاه ها نمی توانند هزینه ی ساخت استادیوم
های اختصاصی را تقبل کنند .از این رو در کشورهای مختلف هزینه اصلی ساخت و نگهداری استادیوم های بزرگ
معموال برعهده دولت است .ما نیز در این مطالعه درآمد زایی از طریق استادیوم را پایین ارزیابی نمودیم چراکه سهم
تأمین مالی ازطریق استادیوم  % 1/29بوده است و یكی از دالیل آن می تواند شرایط نامساعد استادیوم باشد.
(الهی)1933 ،
البته ویلیام ( ) 9119نیز بر این موضوع تاکید می کند که استادیوم های فوتبال باید مورد رسیدگی و
بازسازی قرار گیرند و البته بیان می دارد که  31درصد تماشاگران  19باشگاه لیگ های انگلستان معتقد بودند که
استادیوم های فوتبال باید به صورت مشارکتی بین دولت ،باشگاه ها و شرکت های تجاری ساخته شوند( ویلیامز:
)9119
محمد کاظمی ( )1933در مطالعه ی خود" بررسی وضعیت مولفه های تشكیل دهنده ی قیمت در لیگ حرفه
ای فوتبال ایران با لیگ برتر ژاپن و کره ی جنوبی " بیان می دارد که بیشترین اختالف در مولفه های مورد بررسی
میان لیگ برتر ایران و لیگ کره جنوبی و ژاپن شامل مولفه ها ی واگذاری سهام باشگاه های لیگ برتری به عموم ،
اجرای قانون کپی رایت هم برای باشگاه ها و هم برای سازمان لیگ  ،همچنین در ارائه منظم و مداوم محصول که
همان برگزاری منظم مسابقات بوده است .یافته های این پژوهش نیز به این نكته اشاره می دارد که باشگاه های
فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران اصال از طریق سهام تأمین مالی نمی شوند و همچنین عدم اجرای قانون کپی
رایت باعث شده است که باشگاه ها از طریق حامیان مالی  ،برند باشگاه و...حمایت مالی نشوند و همچنین عدم اجرا
ی منظم مسابقات باعث شده است که باشگاه ها نتوانند فروش بلیط های فصلی داشته باشند (.محمد کاظمی ،
)1933
همانگونه که اشاره شد یكی از روش های تأمین مالی در باشگاه های فوتبال در سراسر جهان درآمد های
حاصل از نقل و انتقاالت می باشد که باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران تنها  %1از این طریق تأمین
مالی می گردد که این امر نیاز به برنامه ریزی قوی تری دارد در این راستا سلطانی( )1921در مقاله ی خود بر این
نكته تاکید می کند که  :بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیكنان ضمن اینكه ساختار مناسب سازمانی را برای
ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد ،ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاههای خصوصی را افزایش داده و
آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی  ،سیاسی ،آموزشی در بر
خواهد داشت (.سلطانی  )1921 ،از طرفی نادریان جهرمی ( )1929به مشكالت فوتبال پایه در استان اصفهان
پرداخت و به این نتیجه اشاره داشت که  %91/6پاسخ دهندگان به مشكالت مالی و عدم حمایت حامیان مالی از
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فوتبال پایه در استان اصفهان اشاره کردند و این موضوع را می رساند که حتی سرمایه گذاری و برنامه ریزی در
فوتبال پایه نیز با مشكالت مالی مواجه می باشد .از این رو برای تأمین مالی باشگاه ها از طریق نقل و انتقال
بازیكنان بایداز پایه برنامه ریزی کرد چرا که بسیار از باشگاه های انگلیسی اظهار داشته اند که با احداث مدارس
فوتبال و شناسایی استعدادها برای چند سال آینده ی درآمدزایی از طریق نقل و انتقاالت باشگاه خود برنامه ریزی
بلند مدت کرده اند.بنابراین بهتر است در این زمینه تمهیداتی صورت پذیرد (.نادریان جهرمی)1929 ،
با وجود این که بیش از  11سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفهایگری میگذرد ،اما فوتبال در ایران
بهعنوان یک صنعت سودآور و درآمدزا مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخالف سایر کشورهای
مطرح در فوتبال به کندی حرکت میکند .کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاههای فوتبال کشور به دولت از
مهمترین دالیل این اتفاق است .تكیه باشگاهها به بودجه دولت از آنها مجموعههایی هزینه بر و زیان ده ساخته
است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمکهای دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال
ورزشی را ندارند .ادامه این وضعیت در طول سالهایی که از حیات لیگ حرفهای فوتبال ایران میگذرد
کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاههای فوتبال ایران را به سازماندهی مجدد
در امر درآمدزایی دعوت کند .روش های تأمین مالی متعددی برای باشگاه های فوتبال وجود دارد که در حال
حاضر در سرتاسر دنیا در حال استفاده است ،البته هر کشور بسته به شرایط اقتصادی و وضعیت باشگاه خود از
بهینه ترین آنها بهره گرفته است.
با وجود محدودیتهای فراوانی از جمله ثبت نامناسب دادهها ،روندهای اداری بسیار سخت و پیچیده ،بدیع
بودن موضوع ،پراکنده بودن دفاتر باشگاهها در استانهای مختلف و...به بیان مسائل مختلف در زمینهی تأمین مالی
باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران میپردازیم:
باشگاه های فوتبال حرف ه ایی لیگ برتر ایران شرایط مناسبی از لحاظ تأمین مالی در مقایسه با باشگاه ها ی
لیگ برتر انگلستان نداشته و با توجه به تاکید بر درآمد زایی آنها بهتر است در این زمینه گام های موثری برداشته
شود.بهتر است باشگاه ها ی ایران به شرکت ها ی سهامی مبدل شده و از این طریق تأمین مالی شوند .شفاف
سازی صورت های مالی باشگاه ها می تواند عرضه ی سهام باشگاه ها را به فرابورس راحت تر سازد و یكی از گزینه
های تأمین مالی از طریق سهام برای باشگاه ها برآورده شود .باشگاه ها می توانند از روش های دیگر ی تأمین مالی
شوندکه الزمه ی آن مشاور م الی با تجربه و بازاریابی زبردست می باشد .برای مثال باشگاه ها ی فوتبال در ایران
می توانند از طریق توسعه ی مدارس فوتبال  ،همچنین تاسیس فروشگاه های لوازم و تجهیزات ورزشی ،شیوه های
تجاری نقل و انتقاالت ،فعالیت های آموزشی  ،فعالیت های فرهنگی – ورزشی مثل مشاوره  ،سمینار و...تأمین مالی
شوند.
با توجه به پژوهش انجام شده می توان پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه داد:
 )1ایجاد شفافیت در اطالعات مالی و اقتصادی صنعت فوتبال و افشا سازی قرارداد های بازیكنان و مربیان
 )9ایجاد اصالحات مالی در ساختار باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران برای پیوستن این باشگاه ها
به بورس یا فرابورس
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تدوین دستورالعمل های اجرایی در زمینه ی ثبت صورتهای مالی به صورت استاندارد در باشگاه های
فوتبال حرفه ایی لیگ برتر درکشور و یا تمامی باشگاه های فوتبال کشور
بازینی شیوه ی حسابداری در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از شیوه ی سنتی به شیوه ی
ثبت الكترونیكی
بگارگیری مدیران مالی در برنامه ریزی های مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور ...0
امید است بكارگیری یافته های این پژوهش آغازی برای حل مشكالت در این زمینه باشد و بتواند کمكی
هرچند اندک به حل مشكالت تأمین مالی در بخش فوتبال و همچنین ورزش کشور باشد.
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الهی  ،علیرضا ،شورآقایی اردکانی ،زهرا ( " ، )1939بررسی وضعیت فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای
اروپایی " مجله ی حرکت  ،شماره ی 12
الهی  ،علیرضا  .سجادی ،نصرا" )1933(...موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در
صنعت فوتبال جمهوری اسالمی ایران " مجله مدیریت ورزشی ،شماره 1
حسینی ،سید امیر ) 1929(،بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها،مجله ی پژوهش در علوم ورزشی،شماره 91
رجب زاده  ،علی  .خورشیدی ،غالمحسین .قلی پور ،علی  " )1936( .بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازار پول
و بازار سرمایه در هزینه سرمایه شرکت ها ( تحلیل نتایج تطبیقی و بخش صنعت و معدن ایران)"  .فصلنامه
پژوهش های اقتصادی  ،سال ششم  ،شماره اول.
سلطانی،اصغر؛جرست،پژمان،نادریان جهرمی،مسعود" )1921(.سرمایه گذاری در بازیكنان فوتبال حرفه ایی" ،
اولین کنفرانس منطقه ایی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان.
سلطانی ،اصغر؛ قربانی ،مهسا  ")1929(.روش های تأمین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال"  ،چهارمین
همایش هفته ی پژوهش – دانشكده علوم اداری و اقتصادی اصفهان.
شبانی  ،محمد ( )1935بازارهای مالی و پولی بین المللی،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
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