פתיחת שוק ההעברות של כדורגלנים בישראל לסחר בין-לאומי בשנים 1996-1988

 .1מבוא
החלטת ההתאחדות לכדורגל לאפשר ייבוא של כדורגלני -זרי -לישראל החל בעונת  ,1989/90צריכה
הייתה לזעזע זעזוע עמוק את שוק הכדורגלני -המקומיי ;-האומנ?-
בעבודה זו ניסינו לבחו 8את השפעת ההחלטה על שוק כרטיסי השחק 8של הכדורגלני -המקומיי-
באר :ושל הכדורגלני -הזרי -שהגיעו לישראל בשני.1996;1988 -
היו לנו שתי השערות מחקר:
 .1פתיחת שוק הכדורגלני -באר :לסחר בי;8לאומי הביאה לייבוא של שחקני -זרי .-המחיר
הממוצע של כרטיסי השחק 8הזרי -היה נמו< מהמחיר הממוצע של כרטיסי השחק 8הישראלי.-
 .2פתיחת השוק לסחר בי;8לאומי וייבוא שחקני -זרי -הביאו את שוק ההעברות לנקודת שיווי
משקל חדשה ,שבה המחיר הממוצע החדש של כרטיס שחק 8הוא נמו< מ 8המחיר המקורי.
בעבודה זו ניסינו לבדוק את תקפות 8של השערות אלה באמצעות מודל כלכלי קלסי המתאר
פתיחה של שוק סגור לסחר בי;8לאומי והתרחישי -האפשריי -בעקבותיה )ייבוא חופשי ,ייצוא
חופשי ,ייבוא ע -מכסה(.
בפרק השני ,פרק הרקע ההיסטורי ,נעסוק בהתנהגות כלכלית באר :ובעול -של קבוצות ספורט
בכלל ,ושל שוק ההעברות של הכדורגלני -בפרט .בפרק השלישי נסקור מאמרי -כלכליי -מ 8העול-
הדני -בשוק ההעברות של כדורגלני .-בפרק הרביעי נציג את המודל הכלכלי הקלסי מ 8הבחינה
התאורטית .בפרק החמישי נדו 8בשוק כרטיסי השחק 8של כדורגלני -בישראל בשני1996;1988 -
ונשתמש במודל תיאורטי .הפרק השישי הוא פרק של דיו 8ומסקנות.

 .2הרקע ההיסטורי
שוק ההעברות של ענ= הכדורגל באר :ובעול -הוא מבחינה כלכלית תופעה מיוחדת

בשוק

הסחורות .הסחורה בשוק זה היא כרטיס השחק.8
לכל שחק 8כדורגל יש כרטיס שחק 8שהוא הרישיו 8של השחק 8לפעול בענ= ולהיות שחק 8מ8
המניי .8לרוב שיי< הכרטיס לבעלי קבוצת הכדורגל .ולכ 8כשדני -בהעברת שחק 8מקבוצה אחת
לאחרת ,דני -למעשה במכירה ,או בסחר ,של כרטיס השחק.8
לכל הליגות בעול -חוקי -המגבילי -את השחק 8למועדו 8הספורט שהוא משחק בו ולא
מאפשרי -לו מעבר חופשי בענ= .השחק 8יכול לעבור לקבוצה אחרת רק בהסכמת המועדו ,8תמורת

2

פיצוי שקובע המועדו ,8וא -יש חילוקי דעות ה -יוכרעו בפסיקת מוסד בוררות משפטי של אותו ענ=
ספורט.

1

ההיסטוריה של חוקי -אלה עתיקה כמעט כמו ענפי הספורט עצמ .-החוקי -קיימי -בליגת
הכדורגל הבריטית משנת  1891ובליגת הבייסבול האמריקאית משנת .1879
בליגת הבייסבול האמריקאית הוכנס שינוי בשנת  ,1976ולפיו יש זכות חוקית לכל שחק 8לעבור
באופ 8חופשי וללא תמורה לכל קבוצה שיחפו ,:רק לאחר שהשלי -שש שנות פעילות בליגת
הבייסבול הראשונה ).(Free Agent

2

מדוע קיימי -חוקי ההגבלה בשוק ההעברות?
טיב הקבוצה וטיב המשחק הקבוצתי נקבעי -על פי איכות השחקני .-ולכ 8הסחר בשוק ההעברות
של השחקני -קשור ישירות לתוצר שמספקת קבוצת הכדורגל ,כלומר למשחק מהנה ושובה עי.8
קשר זה הוא ההצדקה למגבלות מנהלתיות המונעות מעבר חופשי של שחק 8מקבוצה אחת לאחרת.

3

במחקרי -רבי -נמצא כי קבוצות ספורט מקצועניות מתנהגות כפירמות שיש לה 8שיקולי-
כלכליי ,-ולכ 8נניח כי התנהגות קבוצות ספורט מקצועניות היא התנהגות של פירמה הממקסמת
רווח.

4

בישראל ,עד תחילת שנות התשעי ,-כל קבוצות הכדורגל היו בבעלות ובניהול של מרכזי-
ספורטיביי -ציבוריי) -הבולטי -שבה -ה -מרכז מכבי ומרכז הפועל( .מרכזי -אלה מינו אנשי
מנגנו 8שניהלו את הקבוצות באופ 8ביורוקרטי וללא שיקולי -כלכליי .-ניהול זה הביא את הקבוצות
לגירעונות גדולי -עד לעברי פי פחת )בסו= שנות השמוני -פשטה את הרגל ספינת הדגל של
ההסתדרות ; הפועל תל אביב(.
בשנת  1993החלו מרכזי הספורט בהפרטת הקבוצות ,והסנונית הראשונה הייתה מכירת קבוצת
הכדורגל של מכבי חיפה לידיו של איש העסקי -יעקב שחר תמורת ארבעה מיליו 8שקלי .-במחצית
השנייה של שנות התשעי -הואצה ההפרטה וכיו -רוב קבוצות הכדורגל בליגה הראשונה ה 8בבעלות
פרטית ) 10מתו<  12הקבוצות שבליגת;העל(.

5

עד לעונת הכדורגל של  1989/90היה שוק הכדורגלני -הישראלי שוק סגור לייבוא של כדורגלני-
זרי.-
1

Fiona Carmichael, Forrest David and Simmons Robert, “The Labor Market in Association

Football: Who gets Transfer and for How Much?,” Bulletin of Economic Research, vol. 51, no.
2, (1999), p. 125
2

J. Carinas and N. Jennett, “The Economic of Professional Team Sport: A Survey of

Theory and Evidence,” Journal of Economic Studies, vol. 13, no. 1, (1986), p. 25
3

Ibid, p. 27

4

Ibid, p. 7
האר ,:מדור הספורט.9/7/2000 ,

5

3

ב; 13/6/1989החליטה ההתאחדות לכדורגל לפתוח את שוק הכדורגלני -באר :לייבוא שחקני-
זרי -מחו"ל .התקנה הוגבלה לייבוא של שני שחקני -זרי -לכל קבוצה בליגה הלאומית בלבד.
המשרד הממשלתי הממונה אישר תקנה זו וקבע כי כניסתה לתוק= תחל בעונת המשחקי -הקרובה,
עונת .1989/90

6

צעד זה היה הצעד הראשו 8בהפיכת ענ= הכדורגל באר :לענ= יעיל ומקצועני .בשני -שאחר כ<
התחוללו בכדורגל הישראלי עוד שינויי -מרחיקי לכת ,שהמרכזיי -שבה -היו השתלבות הכדורגל
הישראלי באירופה ,מהפכת התקשורת של הערו :השני והכבלי -ותהלי< ההפרטה של הקבוצות.
בנושאי -אלה נדו 8בהמש<.
הסיבה העיקרית לכ< ששוק ההעברות )שוק העבודה( של שחקני כדורגל אינו שוק תחרותי
משוכלל היא שבהיעדר הגבלות על מעבר שחקני -מקבוצה אחת לאחרת ירכשו מועדוני -חזקי-
כלכלית את כל הכישרונות הגדולי -בענ= .הדבר יגרו -להגדלת פערי האיכות בי 8הקבוצות ותוצאות
המשחקי -יהיו כמעט ידועות מראש .הציבור יאבד עניי 8במשחקי ,-לא תהיה תחרותיות במשחק עד
לחיסול ערכו הספורטיבי.
רוטנברג ) (Rottenbergהיה הכלכל 8הראשו 8שכתב בשנת  1956מחקר מקי= על כלכלת ספורט.
לדעתו ,שוק חופשי של העברות ללא מגבלות הוא השוק היעיל והרצוי למערכת .ממצב מסוי -עלות
הוספת "כוכב" לקבוצה )בהנחה שהתפוקה השולית של השחקני ,-שאפשר למדוד אותה בכס=,
פוחתת( תהיה גבוהה מהתועלת הכספית של העלייה במספר הצופי) -מספר הכרטיסי -הנוספי-
שיימכרו( .במצב זה העלות השולית של הוספת שחק 8גדולה מהתפוקה השולית של השחק8
) ,(mpl<mcהקבוצה תפסיד מבחינה כלכלית ותעדי= למכור את "הכוכב" ולקנות במקומו שחק8
טוב פחות ,בעלות נמוכה יותר .ומכא ,8שלשוק חופשי ללא הגבלות יש מנגנוני -משלו לוויסות
התחרות ולשמירת העניי 8במשחקי -בקרב הצופי.-

7

כלכלני ספורט רבי -הביעו ספק בטענתו של רוטנברג ובאפשרות לקיי -שוק תחרותי משוכלל
בענ= הכדורגל .הסיבה המרכזית היא שמועדוני -חזקי -כלכלית ימשיכו לקנות "כוכבי "-ג -א-
מבחינה כלכלית אי 8הדבר עומד בקנה אחד ע -מטרת מקסו -הרווח ,וזאת כדי להחליש מועדוני-
יריבי .-זהו מצב המאפיי 8מונופול המוריד מחירי -וסובל מצמצו -ברווח ,כדי לדחוק מתחרי -אל
מחו :לשוק 8.התנהגות כזו מאפיינת למשל את קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל הישראלי כבר יותר
מעשור.
בפרק הבא נסקור מחקרי -כלכליי -בעניי 8מחיר כרטיס השחק ,8ונציג את הגישות המחקריות
והמסקנות המרכזיות ממחקרי -אלה.
 6האר ,:מדור הספורט.13/6/1989 ,
Carinas, Journal of Economic Studies, pp. 30-31 7
Ibid. 8
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 .3סקירת ספרות
מאמרי -כלכליי -הדני -בפתיחת ענ= הכדורגל לסחר בי;8לאומי ולייבוא מבחו :כמעט לא נכתבו,
וזאת מכיוו 8שהמצב ההתחלתי של השווקי -בעול -אפשר תמיד ייבוא וייצוא כלשהו של שחקני
כדורגל .לפיכ< ,מעבר שוק שחקני הכדורגל משוק סגור לשוק פתוח לא נידו 8בספרות הכלכלית
העולמית כלל.
א= על פי כ ,8נכתבו מאמרי -רבי -שניסו לקבוע ולתאר כיצד נקבעי -דמי העברה לשחקFee ) 8
.(for Player
שתי גישות מרכזיות בוחנות את דר< קביעת דמי ההעברה ,ונציג אות 8בקצרה:
הגישה הראשונה :מודל של מיקוח
בשוק ההעברות של הכדורגלני -המשא ומת 8בי 8הקבוצות על מחיר ההעברה של שחק 8הוא ארו<
בדר< כלל ,רווי התמקחויות ומלווה באיומי -הדדי -ה 8מצד הקבוצה הקונה וה 8מצד הקבוצה
המוכרת .כל קבוצה רוצה למקס -את התועלת שלה ,והאינטרס של כל קבוצה מנוגד בתכלית
לאינטרס של הקבוצה האחרת .הקבוצה המוכרת מעוניינת למקס -את דמי ההעברה עבור השחק,8
והקבוצה הקונה מעוניינת לרכוש את השחק 8במחיר מינימלי .ההסכ -שיושג לבסו= הוא פשרה
המשקפת את יכולת המיקוח של כל מועדו.8

9

 (1993) Carmichael and Thomasהתבססו על מודל של מיקוח ובנו משוואה שאמדה את
השונות בדמי העברה של שחק .8למשוואה הוכנסו המשתני -הרגילי -המאפייני -את ההו 8האנושי
של השחק) 8גיל ,תפקיד ,מספר שערי -שהבקיע ,הופעות בי;8לאומיות וכיו"ב( .הוכנסו ג -משתני-
המאפייני -את המועדוני -הקוני -והמוכרי -ומטרת -לשק 7את כושר המיקוח של כל מועדו6
)דירוג המועדו 8בליגה ,רווח בשנה הקודמת ,מספר הצופי -הממוצע וכיו"ב( .משתני -נוספי -אלה
הוכנסו כדי לבדוק א -מועדוני -הנבדלי -זה מזה במשתני -אלה ,משלמי -מחירי -שוני -עבור
שחקני -דומי.-
כותבי המאמר בדקו אמפירית את שונות דמי ההעברה בהרצת רגרסיה של  214תצפיות )העברות(
שהיו בעונת  1990/91בארבע הליגות הראשונות באנגליה.

10

ממחקר -עולות שתי מסקנות עיקריות :

9

F. Carmichael and Thomas. D, “Bargaining in The Transfer Market: Theory and

Evidence”, Applied Economic, vol. 25, (1993), p. 1470
Ibid, p. 1471 10

5

 .1שני הגורמי -המשפיעי -ביותר על כושר המיקוח של המועדו 8הקונה ה -דירוג המועדו6
בליגה ומספר הצופי .-ככול שדירוג המועדו 8הקונה גבוה יותר ,כושר המיקוח שלו חלש יותר ודמי
ההעברה של השחק 8שהמועדו 8רוצה לרכוש יהיו גבוהי -יותר.
 .2במהל< המשא ומת 8הכוח המרכזי של המועדו 8המוכר הוא היכולת המקצועית של השחק.8

11

הגישה השנייה :מודל המתבסס על תכונות השחק6
מודל זה הוא מודל פתוח ותחרותי ויוצא מתו< הנחה שיש שחקני -המועדי -להעברות יותר
משחקני -אחרי .-לפיכ< יש להתמקד במודל המנסה לבנות תכונות מאפיינות של שחק 8המועד
להעברות לפי משתני -כמו גיל ,יכולת משחק ותפקיד.

12

 (1999) Carmichael and Forrestנקטו גישה אמפירית ואמדו משוואה בשיטת  OLSלחישוב
דמי העברה לשחק.8
Fi=Xiβ+Yiγ+Ziδ+Ui
0 < Fi

דמי ההעברה המוצעי -עבור השחק.8

Xi

וקטור שכולל תכונות אנושיות ותפוקות ברורות למשחק )ניסיו 8בי;8לאומי ,גיל ,הבקעת
שערי -וכיו"ב(.

Yi

וקטור הכולל תכונות אחרות של השחק) 8תפקיד במשחק(.

Zi

וקטור הכולל את מיקו -המועדו 8בי 8ארבע הליגות הראשונות.

Ui

משתנה מקרי.

δ ,γ ,β

פרמטרי -לאמידה ברגרסיה.

13

ה -הריצו רגרסיה על  240תצפיות )העברות( שהיו בעונת  1993/94בארבע הליגות הראשונות
באנגליה )ראו נספח  :1גר= מסכ -של נתוני המקור(.
המסקנה המרכזית שהסיקו הייתה שיש שחקני -המועדי -להעברות יותר מאחרי .-שחקני-
אלה מאופייני -בעיקר בהיות -מבקיעי שערי ,-בעלי ניסיו 8מסוי -והיסטוריה לא ארוכה של
העברות קודמות .שחקני -בעלי תכונות אלה ה -ג -מועדי -להעברה וג -בעלי דמי העברה גבוהי-
יותר משחקני -אחרי.-

14

המסקנות של שני מחקרי -אלה ה:8

Ibid, p. 1475 11
Carmichael and Forrset, Bulletin of Economic Research, p. 126 12
Ibid, pp. 130-131 13
Ibid, p. 147 14
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 .1תכונות השחק 8ויכולתו המקצועית ה -המשתני -העיקרי -בתמחור כרטיס השחק .8שחקני-
בעלי תכונות מסוימות מועדי -להעברה יותר מאחרי.-
 .2דמי ההעברה הסופיי -של שחק 8הכדורגל נקבעי -לאחר תהלי< ארו< של מיקוח .מועדוני -שוני-
בהישגיה -יתמחרו אחרת את כרטיסי השחק 8שבבעלות.-
בפרק הבא נציג את המודל הכלכלי שהשתמשנו בו כדי לנתח את פתיחת שוק ההעברות של
הכדורגלני -באר :לסחר בי;8לאומי .בתחילת הפרק נעסוק בהנחות היסוד של המודל ,אחר כ< נציג
את המודל מבחינה תאורטית בכמה מצבי -שוני ,-בסו= הפרק נעבור אל השוק הישראלי ואל
המתרחש בו.

 .4המודל הכלכלי  9פתיחת המשק לסחר בי96לאומי
אנו נציג מודל כלכלי קלסי המתאר פתיחה של שוק כלכלי לסחר בי;8לאומי .בעזרת מודל זה אפשר
יהיה לנתח פתיחה של כל ענ= כלכלי לסחר בי;8לאומי .אנו נשתמש במודל זה כדי לתאר את שוק
כרטיסי השחק 8של הכדורגלני -באר .:בחרנו במודל כלכלי הממקד את שאלת המחקר בפתיחת שוק
הכדורגלני -באר :משנת ) 1989עד אז היה המשק סגור( ,לסחר בי;8לאומי ובהתרת ייבוא של
כדורגלני -זרי.-
ברור שהמודל מתאר רק את המשתנה האנדוגני של פתיחת השוק לסחר ,אול -המציאות מורכבת
ממשתני -רבי -אחרי) -אקסוגניי ,(-המשפיעי -ג -ה -על השוק ועל מחיר כרטיסי השחק) 8דיו8
בזעזועי -החיצוניי -נביא בהמש<(.
כדי להתאי -את המודל לאופי הייחודי של שוק ההעברות של הכדורגלני -נניח כמה הנחות
יסוד:
 .1שוק ההעברות הוא שוק משוכלל ותחרותי ויש בו אינפורמציה מלאה לכל הצדדי.-
הנחה זו אינה עומדת ממש במבח 8המציאות ,כיוו 8שיש אי;ודאות תמידית בעניי 8התפוקה
העתידית של השחק 8הנמכר ,ולכ 8ג -המועדו 8הקונה וג -המועדו 8המוכר סובלי -מחוסר
אינפורמציה.
 .2שחקני הכדורגל ה -הומוגניי ,-כלומר כרטיס השחק 8הוא מוצר הומוגני ושווה.
כמוב 8שג -הנחה זו אינה עומדת במבח 8המציאות ,א< היא הכרחית להבנתו של המודל .אפשר
לדמות את מחיר כרטיס השחק 8במודל למחיר הממוצע של כרטיסי השחק 8שיש בשוק.
 .3הקבוצות פועלות כפירמות הממקסמות רווח.
הנחה זו היא הנחה חזקה העומדת במבח 8המציאות ,במיוחד לאחר כניסת -של אנשי עסקי-
לענ=.
 .4הביקוש לשחקני -יורד משמאל לימי.6
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כשהמחיר הממוצע של כרטיס שחק 8הוא גבוה ,הביקוש יהיה נמו< ומספר ההעברות יהיה קט.8
ככול שמחיר כרטיס השחק 8יורד ,ג -הביקוש וג -מספר ההעברות יגדלו .ההיגיו 8הכלכלי העומד
בבסיס הנחה זו הוא התועלת השולית הפוחתת של השחקני -בקבוצה.
 .5היצע השחקני -עולה משמאל לימי.6
כשהמחיר הממוצע של כרטיס שחק 8הוא נמו< ,בעל כרטיסי השחק) 8בעלי הקבוצות( מוכני-
למכור מעט שחקני .-ככול שהמחיר עולה יציע בעל הכרטיסי -יותר שחקני -למכירה .ההיגיו8
הכלכלי העומד בבסיס הנחה זו הוא כי העלות השולית במכירת שחקני -עולה ע -הכמות.
 .6בנקודת המוצא מניח המודל משק סגור לסחר בי96לאומי.
במציאות אמנ -יש ייצוא של שחקני -ישראלי -לחו"ל ,א< הוא זניח.
)בשנת  1989/90עמד הייצוא הישראלי לחו"ל על שני כדורגלני -בלבד :רוני רוזנטל ואלי אוחנה(.
ציור  .1שוק כרטיסי השחק 6בישראל
מחיר כרטיס
השחק8
S0

P2

A

P0

S1

P1

D

כמות העברות
בעונה

Q1

Q0

Q3

נקודת מוצא  :המשק סגור לייבוא )עד עונת .(1989/90
שיווי משקל בי 8מחיר כרטיס השחק 8לבי 8מספר השחקני -המועברי -נמצא בנקודה ).A(P0,Q0
 Q0מייצג את מספר השחקני -שעברו בעונה P0 ,מייצג את המחיר הממוצע עבור כרטיס שחק.8
כעת נפתח את המשק לסחר בי;8לאומי.
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מצב א' :ייבוא שחקני -זרי-
א -המחיר העולמי הממוצע של כרטיס השחק 8הוא  ,P1כלומר נמו< ממחיר שיווי משקל )(P0
בישראל ,אזי פתיחת המשק למסחר תגרו -למחירי -באר :לרדת לרמת המחירי -העולמית.
הירידה במחיר תגרו -לעלייה בביקוש לשחקני -ויהיה ייבוא של שחקני .-הייבוא יגרו -לעלייה
בכמות ההעברות בשוק הכדורגלני -עד ל; .Q1במצב זה ס< ההעברות המקומיות של שחקני-
מקומיי -יפחת ל ,Q3-ואת שאר הביקוש ימלאו שחקני -זרי -מחו"ל.
עקומת ההיצע החדשה תהייה עקומת

.S1

מצב ב' :ייצוא שחקני -מקומיי-
א -המחיר העולמי הממוצע של כרטיס שחק 8הוא  ,P2כלומר גבוה ממחיר שווי המשקל בישראל,
אזי פתיחת המשק לסחר בי;8לאומי תגרו -למחירי -באר :לעלות ותביא לייצוא שחקני -ישראלי-
במחיר הגבוה ממחיר .P0
אנו לא נדו 8במצב זה מכיוו 8שאינו רלוונטי לשאלת המחקר שאנו עוסקי -בה ,ולאמתו של דבר
הוא המצב שהיה קיי -קוד -לכ.8
למרות החלטת ההתאחדות לכדורגל להתיר ייבוא של שחקני -זרי ,-הוגבל הייבוא לשני שחקני-
זרי -לקבוצה .זהו מצב של מכסה ) (Quotaונציג אותו במודל.

ציור  .2שוק כרטיסי השחק 6בישראל )מכסות(

מחיר
כרטיס
השחק8

S

P0
B

מכסה

P2
P1

D

כמות העברות
בעונה

Q2

Q0
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כפי שכבר ראינו פתיחת המשק לסחר בי;8לאומי במצב שבו המחיר העולמי נמו< מהמחיר באר:
יוביל לייבוא.
כאשר תקנה מנהלית מגבילה את הייבוא באמצעות מכסה ,שווי משקל יתקיי -במחיר )(P2
הגבוה מהמחיר העולמי ) (P1א< נמו< מהמחיר המקורי ).(P0
נקודת שווי המשקל החדשה תהיה בנקודה ) .B(P2,Q2אנו רואי -כי ג -במצב שבו תהיה
מכסת ייבוא ,המחיר הממוצע של כרטיס השחק 6ירד ומספר ההעברות יגדל .כל זאת לעומת המצב
ההתחלתי שבו המשק סגור.

15

בפרק הבא נתאר את שוק הכדורגלני -הישראלי בשני 1996;1988 -ונבדוק א -המודל מנבא
נכונה את המצב בשני -אלה.
נקודת המוצא של הפרק הבא תהיה תיאור שוק ההעברות לכדורגלני -בתקופה שלפני הפתיחה
לסחר שהוא לפי המודל מצב של משק סגור .בחלקו השני של הפרק נתאר את השוק לאחר פתיחתו
לייבוא ונבדוק א -המחיר הממוצע של כרטיסי השחק 8הזרי -היה באמת נמו< מהמחיר המקומי,
כמו שמנבא המודל .בחלק האחרו 8של הפרק נעסוק במשתני -אקסוגניי ,-שלא נמצאי -במודל,
ובתרומת -לשוק ההעברות של הכדורגלני -בישראל.

 .5בדיקת השערות המחקר
בפרק זה נדו 8בהשערות המחקר כפי שהוצגו במבוא .הדיו 8הוא לאור המודל שהצגנו בפרק הקוד-
בשימוש בנתוני -אמפיריי -והיסטוריי -הלקוחי -מעיתונות הספורט.
לנוחות הדיו 8נחזור שוב על השערות המחקר:
 .1פתיחת שוק הכדורגלני -באר :לסחר בי;8לאומי הביאה לייבוא של שחקני -זרי .-המחיר
הממוצע של כרטיסי השחק 8הזרי -היה נמו< מהמחיר הממוצע של כרטיסי השחק 8הישראלי.-
 .2פתיחת השוק לסחר בי;8לאומי וייבוא שחקני -זרי -הביא את שוק ההעברות לנקודת שיווי
משקל חדשה ,שבה המחיר הממוצע החדש של כרטיס שחק 8הוא נמו< מ 8המחיר המקורי.
נקודת המוצא :שוק העברות של הכדורגלני -לפני עונת .1989/90
שוק הכדורגלני -הישראלי הוא שוק סגור שאפשר לסחור בו א< ורק בשחקני -ישראלי -או יהודי-
שעלו ארצה .במצב זה היצע השחקני -שעמד בפני הקבוצות היה מצומצ -מאוד ולמנהלי הקבוצות
נוצר מרחב תמרו 8דל ביותר ברכישת שחקני.-
שוק זה אופיי 8במספר קט 8של "כוכבי "-שכרטיס השחק 8שלה -תומחר במחיר גבוה.
Walter Nicholson,. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 15
(Philadelphia: The Dryden Press, 1995), pp. 496-498
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להל 8כמה דוגמאות:
דניאל בריאלובסקי נקנה ב;  $250,000על ידי מכבי חיפה מקבוצת בוקה ג'וניורס.
משה אייזנברג נקנה על ידי הפועל רמת ג 8ב;  $100,000מבני יהודה תל אביב.

16

17

כרטיס השחק 8של ניר קלינגר תומחר ב;  $120,000בחוזה שלו ע -מכבי חיפה.

18

כ< נגררו מחירי שאר כרטיסי השחקני -כלפי מעלה .באותה התקופה ניהול קבוצות הכדורגל היה
בידי המרכזי -הספורטיביי ,-והדבר פגע ביעילות תפקוד הקבוצות.
תקציבי הקבוצות בתקופה זו מראי -על תקציבי -נמוכי -יחסית ומכירת כרטיסי -דלילה מאוד.
למרות שהכדורגל הוא הספורט הפופולרי בישראל ,לא זכו הקבוצות לתמיכה כספית נאותה ממכירת
כרטיסי -ומתמלוגי שידורי.-
בעונת  1987/88הכנסות כל הקבוצות ממכירת כרטיסי 363,925) -כרטיסי -בס< הכול( הייתה
 6.8מיליוני שקלי -בלבד.
בעונת  1988/89הכנסות כל הקבוצות ממכירת כרטיסי 348,740) -כרטיסי -בס< הכול( הייתה 6.6
מיליוני שקלי) -נתו 8זה מצביע על הקיפאו 8המתמש< בענ= ,במיוחד כשמניחי -אינפלציה בשיעור
של  20%בשנה(.

19

בעונת  1988/89תקציב מכבי חיפה שהיא מהקבוצות העשירות בליגה היה כמיליו 8דולר בלבד,

20

כשמתוכו הכנסות הקבוצה ממכירת כרטיסי -הייתה כ;  859,963שקלי.-
בעונה זו תקציב הפועל תל אביב היה כ;  1.2מיליו 8דולר 21,ומתוכו הכנסות הקבוצה ממכירת
כרטיסי -הייתה  616,000שקלי) -ראו נספח  :2טבלת מכירת כרטיסי -מעונת .(1988/89
בעונת  1988/89קיבלה כל קבוצה בליגה הלאומית כ; $20,000בלבד מרשות השידור על שידורי
הרדיו והטלוויזיה מהמגרשי.-

22

הקבוצות הישראליות לא זכו להשתת= במפעלי -האירופיי -הנחשבי -אלא במפעל האינטרטוטו
הזניח והלא;כדאי מבחינה כלכלית.
לסיכו ,-עובדות אלה מראות כי הכדורגל הישראלי סבל מבעיות רבות ,מניהול חובבני ומשוק
העברות קט.8

 16האר ,:מדור הספורט.5/8/1988 ,
 17האר ,:מדור הספורט.1/8/1988 ,
 18ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.2/8/1989 ,
 19ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.4/6/1989 ,
 20האר ,:מדור הספורט.20/7/1988 ,
 21האר ,:מדור הספורט.9/8/1988 ,
 22ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.18/7/1989 ,
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בעונת  1989/90נפתח שוק ההעברות של הכדורגלני -לסחר בי;8לאומי והותר ייבוא של שני שחקני-
זרי -לכל קבוצה .בעונה זו שותפו כ; 22שחקני -זרי -בליגה הלאומית וכ; 3קבוצות בלבד הסתפקו
בהחתמת שחק 8זר אחד )ראו נספח  :3רשימת הכדורגלני -הזרי -בעונה זו(.

23

רוב השחקני -הזרי -שהגיעו לאר :היו ממדינות דרו -אמריקה ומזרח אירופה ,מקומות שבה-
השתכר כדורגל 8הרבה פחות מאשר שחק 8במעמדו בישראל.
בשני -הראשונות לפתיחת השוק ,עלות כרטיס השחק 8של רוב השחקני -נע בי$20,000$;30,000 8
בלבד ,מחירי -הנמוכי -בהרבה מהמחיר של כרטיסי השחק 8הישראלי 24.-להל 8כמה דוגמאות
משני:1993;1989 -
כרטיסו של יז'י ויאס נקנה על ידי הפועל כפר סבא ב; .$30,000

25

כרטיסו של אלחנדו מרטי 8קינג נקנה על ידי מכבי תל אביב ב; .$40,000

26

השחקני -הזרי -הבכירי -והמוצלחי -יותר שהגיעו לישראל נקנו בסכומי -נמוכי -יחסית
למחירו הממוצע של כרטיס שחק 8ישראלי ,סכומי -שנעו סביב ה;  .$50,000להל 8עוד כמה
דוגמאות:
אנדרה באל נקנה על ידי מכבי תל אביב לעונת  1990/91ב; .$50,000

27

ויקטור צ'אנוב הושאל מדינמו קייב תמורת  $25,000לעונה ולאחר שנתיי -כרטיס השחק 8שלו
הועבר למכבי חיפה ) $50,000בס< הכול(.

28

מכבי תל אביב שילמה לדינמו קייב  $60,000עבור כרטיס השחק 8של אלכסנדר "שורה" אוברוב וזאת
נוס= על  $40,000דמי השאלה לעונת .1991

29

סרגיי טריטראק נקנה על ידי בית"ר ירושלי -ב; .$80,000

30

לעומת ,-א -נבח 8את מחירי הכרטיסי -של השחקני -הישראלי -באותה תקופה נגלה מציאות
שונה לחלוטי .8שחקני -ישראלי -בכירי -המקבילי -ברמת -לשחקני -הזרי -שהוזכרו לעיל
תומחרו במחירי -גבוהי -בהרבה מעמיתיה -הזרי ,-מחירי -שנעו בסביבות ה;  .$150,000להל8
כמה דוגמאות משני:1989;1993 -
רונ 8חרזי נקנה על ידי בית"ר ירושלי -ב;  $205,000מקבוצת הפועל רמת ג.8

31

חזי שירזי נקנה על ידי הפועל תל אביב ב;  $100,000מקבוצת בני יהודה תל אביב.
 23ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.3/6/1990 ,
 24האר , :מדור הספורט.1/8/1989 ,
 25ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.10/6/1990 ,
 26ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.11/6/1990 ,
 27ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.11/6/1991 ,
 28ידיעות אחרונות ,מדור הספורט. 27/6/1992,
 29ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.21/5/1992 ,
 30ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.18/6/1993 ,
 31ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.11/6/1993 ,

32
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אלו 8חז 8נקנה על ידי מכבי חיפה תמורת  $175,000מהפועל אשדוד.

33

אלו 8מזרחי נקנה על ידי מכבי חיפה תמורת ) 34.$200,000ראו נספח  :4רשימה נוספת של העברות של
שחקני -ישראלי -בשני.(1993 ; 1989 -
נתוני -אלה מלמדי -כי אכ 8בשני -הראשונות לפתיחת שוק הכדורגלני -לסחר בי;8לאומי ,החל
ייבוא של כדורגלני -זרי ,-המחיר הממוצע של כדורגלני -זרי -היה נמו; בהרבה ממחיר
עמיתיה -הישראלי .-הבחנה זו נכונה לכלל השחקני -א< ברורה יותר לשחקני -הבכירי.-
ג -בעונות שאחרי עונה זו נמשכה התופעה ביתר שאת.
לחצי -שהפעילו בעלי הקבוצות לשינוי מכסת השחקני -הזרי -המותרת נשאו פרי והביאו בשנת
 1993את משרד הפני -וההתאחדות לכדורגל ,לאשר את העלאת מספר השחקני -הזרי -המותרי-
לשלושה שחקני -בכל קבוצה.
משנת  1994הופיעו עוד פרמטרי -כלכליי) -הפרטת הקבוצות ,מהפכת התקשורת באר :וכניסת
הקבוצות הישראליות לאירופה( ,שיצרו עלייה בביקוש לשחקני -מקומיי -ושחקני -זרי ,-עלייה
שהתבטאה בנסיקת מחירי כרטיסי השחק 8באר ,:ונדו 8בה בהמש<.
ציור  .3עליה בביקוש לכרטיסי שחק 6בשני1996 9 1994 -

שחקני -ישראלי :-מעבר מ; Aל;'A
שחקני -זרי :-מעבר מ; Bל; 'B

מחיר
כרטיס
שחק8

'A
'B
A
B

כמות העברות
בעונה

למרות העלייה הכוללת במחיר כרטיסי השחק 8של השחקני -הזרי -ושל השחקני -המקומיי ,-נית8
לראות על פי הגר= כי נשמר הפער בי 8מחירו הממוצע של כרטיס שחק 8ישראלי לבי 8מחירו של
כרטיס שחק 8זר .להל 8כמה דוגמאות משני:1994;1996 -
 32ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.5/7/1991 ,
 33ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.11/6/1993 ,
 34ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.14/6/1993 ,
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שחקני -זרי:-
אולג קושלוק נקנה על ידי מכבי הרצליה תמורת  $100,000מצרנומורי :אודיסה.
יורי מורוז נקנה על ידי בני יהודה תמורת .$80,000
לסלו צה נקנה על ידי בית"ר י -תמורת .$90,000

35

36

37

אולג נדודה נקנה על ידי מכבי הרצליה תמורת  $155,000מספרטק מוסקבה.

38

)ראו נספח  :5רשימה נוספת של העברות שחקני -זרי.(-
שחקני -מקומיי:-
עופר טלקר נקנה על ידי הפועל חיפה תמורת  $300,000ממכבי אשדוד.
אלו 8חלפו 8נקנה על ידי הפועל חיפה תמורת  $185,000ממכבי נתניה.
חיי -רביבו נקנה על ידי מכבי חיפה תמורת .$300,000

39

40

41

ר 8חפי= נקנה על ידי עירוני אשדוד תמורת  $120,000מצפרירי -חולו.8
ראוב 8עטר נקנה על ידי הפועל חיפה תמורת  $550,000ממכבי חיפה.

42

43

יניב אברג'יל נקנה על ידי בני יהודה תמורת  $100,000מבית"ר תל אביב.

44

עופר שטרית נקנה על ידי מכבי פתח תקוה תמורת  $200,000ממכבי חיפה.

45

תופעה זו מעוררת תהיות ,במיוחד כשמביאי -בחשבו 8ששחקני -זרי -בישראל נהני -מהטבות מס
בתשלו -המשכורת לעומת השחקני -הישראלי) -ראו נספח  :6חוק מס ההכנסה על שחקני -זרי-
החל בשנת .(1997

46

עובדה זו יוצרת אפליה ברורה בי 8השחקני -הישראלי -לשחקני -הזרי ,-מכיוו 8שמשכורת נטו
של שחק 8זר תהיה גבוהה ממשכורת נטו של שחק 8ישראלי ,כשלשניה -אותה משכורת ברוטו .חוק
זה מאפשר לבעלי הקבוצות להקצות סכומי -גבוהי -יותר לרכישת כרטיסי שחק 8זרי -מכיוו 8שה-
יכולי -לשל -משכורות ברוטו נמוכות יותר לשחקני -זרי ,-הנהני -מהקלות מס.
 35ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.13/7/1994 ,
 36ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.19/6/1995 ,
 37ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.16/7/1995 ,
 38ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.23/6/1996 ,
 39ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.12/7/1994 ,
 40ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.13/7/1994 ,
 41ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.31/7/1994 ,
 42ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.25/7/1994 ,
 43ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.27/7/1994 ,
 44ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.25/7/1996 ,
 45ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.11/7/1996 ,
 46אופק יצחק ,הספורט בישראל ) ,2000תל אביב ,הוצאת המכו 8הישראלי למנהל ספורט ,ידיעות
אחרונות ידיעות אחרונות ,מדור הספורט ת ,(2000,ע' .369
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כפי שמראי -הנתוני -למרות אפליה זו לא ניצלו בעלי הקבוצות את האפשרות להקצות סכומי-
גבוהי -לרכישת שחקני -זרי.-
ההשערה הראשונה שפתיחת שוק הכדורגלני -לסחר בי96לאומי תוביל לייבוא של שחקני-
זרי 9 -נכונה.
הטענה כי מחיר כרטיס שחק 6ממוצע של השחקני -הזרי -נמו; ממחיר כרטיס שחק 6ממוצע
של השחקני -המקומיי 9 -נכונה א 7היא.
ההשערה השנייה המנבאת כי מחיר כרטיס השחק 6של הכדורגלני -הישראלי -ירד בעקבות
הייבוא ,וייווצר שווי משקל חדש במחיר נמו; יותר אינה עומדת במבח 6המציאות .מחירי כרטיסי
השחק 8של השחקני -הישראלי -נשארו גבוהי -בשני -הראשונות לאחר פתיחת השוק וא= עלו
)תופעה זו נמשכת עד היו .(-ההסבר לכ< הוא שההחלטה לפתוח את השוק לייבוא הייתה במגבלה
של מכסה .בשני -הראשונות לאחר פתיחת הסחר היו רשאיות הקבוצות להביא א< ורק שני שחקני-
זרי -לכל קבוצה .א -לא הייתה מכסה לשני שחקני -זרי -ונית 8היה לייבא שחקני -זרי -ללא
הגבלה היו בעלי הקבוצות רוכשי -א< ורק שחקני -זרי -זולי ,-ובעלי הכרטיסי -של השחקני-
הישראלי -היו חייבי -למת 8את דרישותיה -ולהשתוות למחיר כרטיסי השחק 8של הכדורגלני-
הזרי) -זהו מצב א' לפי המודל הקלסי(.
מצב שווי המשקל של מודל ע -מכסה אינו קיי -במציאות משו -שהחלטת ההתאחדות להתיר
ייבוא של שני שחקני -זרי -בלבד לא הצליחה להשפיע על בעלי כרטיסי השחק 8הישראלי -להוריד
את מחיר כרטיס השחק 8שביד.-
בעלי הקבוצות רצו להרחיב את מספר השחקני -הזרי -כדי שנוס= על הוזלת כלל עלויות קניית
השחקני -יהיה ג -לח :עקי= על בעלי הכרטיסי -של השחקני -המקומיי -להוזיל את מחיר
כרטיסי השחק 8שביד) -כלומר כל השחקני -יהיו זולי -יותר( .לאור< השני -פעלו בעלי הקבוצות
במר :להרחיב את המכסה .אול ,-ג -התרת ייבוא של שלושה שחקני -זרי -לקראת אמצע שנות
התשעי -וייבוא של ארבעה וחמישה שחקני -זרי -בסו= שנות התשעי -לא הביאו לירידה המיוחלת.
בשוק ללא השפעות חיצוניות ייתכ 8כי הגדלת המכסה משניי -לשלושה שחקני) -ויותר( ,הגדלת
מכסה שאכ 8הייתה לאור< השני ,-הייתה מביאה לירידה המיוחלת והמודל הכלכלי התאורטי היה
מנבא נכונה את המציאות .אול -שוק כרטיסי השחק 8בישראל ,כמו שווקי -אחרי ,-אינו נקי
מהשפעות חיצוניות.
ההשפעות החיצוניות )אקסוגניות( של עליית מחירי כרטיסי השחק 8נגרמה עקב כמה משתני-
חיצוניי:-
 .1מהפכת התקשורת
בעונת המשחקי 1993/94 -חלה מהפכה בשידורי משחקי הכדורגל במדינת ישראל .הטלוויזיה
הכללית החליטה להעביר  39שידורי -ישירי -של משחקי הליגה הלאומית .עסקה זו העניקה
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לקבוצות הביתיות שאת משחקיה 8שידר הערו :הראשו 8תוספת תקציבית נאה בס< של  $50,000לכל
משחק.
עסקה זו הגדילה את הכנסותיה 8של הקבוצות האטרקטיביות כמו בית"ר ירושלי ,-מכבי תל
אביב ומכבי חיפה במאות אלפי דולרי -בשנה.
ג -השידורי -הישירי -העלו עלייה של ממש את הכנסות הקבוצות מספונסרי -ומשילוט
במגרשי ,-כיוו 8שתמורת חשיפה בשידור חי יכולות הקבוצות לדרוש סכומי -גבוהי -יותר מנותני
החסויות.

47

ב;  18/5/1994הושלמה המהפכה כשהערו :השני קנה את הזיכיו 8לשידורי הליגה הלאומית
בכדורגל לשלוש שני -ב; 51מליו 8שקלי 5) -מליו 8דולרי -לעונה( .שווי עסקה זו לקבוצות הכדורגל
של הליגה הלאומית היה  $350,000לכל קבוצה תמורת השידורי -לעונה אחת ,פי  2.5ממה שקיבלו
עד כה.

48

בהשוואה לעונת  ,1988/89עונה שבה זכתה כל קבוצה לסכו -של  $20,000בלבד ,הרי

שעסקת הערו :השני מהווה גידול של  1,750%בהכנסות הקבוצות מתמלוגי שידורי.-
מהפכת התקשורת הייתה גור -מכריע בעליית מחירי כרטיסי השחק ,8ה 8בחשיפה הפתאומית
שזכו לה השחקני -וה 8בגידול כוח הקנייה של בעלי הקבוצות שקיבלו סכומי -נכבדי -מערוצי
הטלוויזיה.
 .2ניהול מקצועני
כפי שכבר הזכרנו ניהול קבוצות הכדורגל היה בידי המרכזי -הספורטיביי -שמינו אנשי מנגנו8
לניהול הקבוצות .לניהול זה היו חולשות רבות ולא היה ביכולתו לשמור ולנהל תקציב ללא גירעונות.
הגירעונות הגדולי -שהגיעו אליה 8הקבוצות חייבו את המרכזי -להתחיל בתהלי; הפרטה.
אנשי עסקי -בעלי יכולות פיננסיות לא מוכרות לכדורגל הישראלי ,ובעלי רצו 8עז לזכות
בהישגי -ספורטיביי -מהירי ,-הביאו את שוק הכדורגלני -לשיאי -חדשי ,-ומחירי השחקני-
הלכו וטיפסו מעלה מעלה.
הסנונית הראשונה לתהלי< ההפרטה היה יעקב שחר במכבי חיפה .בעונת  1992נכנס שחר לניהול
מכבי חיפה ובינואר  1993רכש את הקבוצה ממרכז מכבי תמורת ארבעה מליו 8שקלי 49.-יעקב שחר
הוא "טייקו "8עסקי -בקנה מידה ישראלי ,בבעלותו חברת 'מאיר' יבואנית מכוניות וולוו והונדה
שמחזור המכירות שלה בשנת  1993נאמד ב  280מליו 8דולר .ע -כניסתו למועדו 8הזרי -שחר כ;
 $400,000לטובת רכש חדש לקבוצה.

50

 47ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.28/6/1993 ,
 48ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.18/5/1994 ,
 49האר ,:מדור הספורט.9/7/2000 ,
 50ידיעות אחרונות ,מדור הספורט.27/6/1993 ,
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מיד אחריו הצטרפו למועדו 8המכובד של בעלי קבוצות כדורגל בישראל עוד אנשי עסקי :-רובי
שפירא ז"ל בהפועל חיפה ,לוני הרשיקובי) :בעל חברת ישפאר( במכבי תל אביב ,מושיק תאומי,-
רפי עגיב ויור -אורנשטיי 8בהפועל תל אביב והקבל 8גד זאבי בבית"ר ירושלי.-
 .3הכניסה לאירופה
עד לעונת  1992שיחקו הקבוצות הישראליות הבכירות במפעל האינטרטוטו ,מפעל לא כדאי מבחינה
כלכלית .בעונת  1992הוגרלו ,לראשונה ,קבוצות ישראליות למפעל אירופאי חשוב ,גביע אופ"א.
השתתפות במפעל זה הייתה קפיצת מדרגה לכדורגל הישראלי ה 8מבחינה ספורטיבית ה 8מבחינה
כלכלית .כל מעבר של שלב בגביע אופ"א נאמד במאות אלפי דולרי) -זכויות שידור באר :ובחו"ל
ומענקי -של התאחדות הכדורגל האירופאית(.
החשיפה של הכדורגל 8הישראלי במפעלי -אירופאי -ותוספות התקציב הנאות שזכו לה8
הקבוצות הישראליות )במונחי -ישראלי ,(-עזרו לעליית מחירי כרטיסי השחק 8לאור< שנות
התשעי.-
ג -הגעת -של השחקני -הזרי -יצרה תחושה של שיפור איכותי במשחק והאטרקטיביות של
הענ= בעיני הצופי -עלתה .בעונת  1988/89נמכרו כ;  348,740כרטיסי -למשחקי הליגה הלאומית
ואילו בעונת  1992/93נמכרו כ;  558,076כרטיסי ,-עלייה של כ;  .60%גורמי -אלה חברו לתחושת
"הכפר הגלובלי" שפשטה בישראל במהל< שנות התשעי -הגדילו את פופולריות הענ= ותרמו
להתפשטותו לכל פינה באר.:
ניתוח באמצעות המודל לא מביא בחשבו 8את שלושת הזעזועי -החיצוניי -הללו :מהפכת
התקשורת ,ניהול מקצועני וכניסה לאירופה .משתני -אלה משני -את מיקו -עקומת הביקוש כלפי
מעלה ומביאי -את שוק הכדורגלני -לנקודת שיווי משקל חדשה ,במקו -גבוה יותר ממה שנחזה
במודל )לפי ההשערה השנייה(.
לשלושת המשתני -האלה השפעות עקיפות רבות על שוק הכדורגלני .-שחק 8כדורגל הוא לא רק
גור -יצור הנמדד על פי תרומתו השולית אלא נכס בר;השקעה היכול להשתבח ע -הזמ .8המהפכות
שעבר הכדורגל הישראלי במהל< שנות התשעי -הגבירו את המודעות והפכו את שוק הכדורגלני -לא
רק לשוק שמוכרי -וקוני -בו גורמי יצור ,אלא לשוק שמחפשי -בו "מציאות" ומוכני -לשל-
סכומי עתק תמורת שחקני -צעירי -ומבטיחי.-
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 .5סיכו -ומסקנות
מודלי -כלכליי -משמשי -אותנו החוקרי -כדי לפשט את המציאות המורכבת .המודל הכלכלי
שהשתמשנו בו בעבודה זו אינו כולל את כל המרכיבי -הקיימי -במציאות ,א< באמצעות ניתוח
שיטתי של המתרחש בשוק ההעברות של הכדורגלני -אפשר להגיע לכמה מסקנות ותובנות שלולא
השימוש במודל הכלכלי לא היו מובנות לנו.
היתרו 8בשימוש במודל תאורטי הוא האפשרות להבי 8מדוע התרחשו ,או לא התרחשו ,תופעות
כלכליות ולא להסתפק רק בתיאור.8
המציאות בשוק הכדורגלני -הישראלי היא שלמרות ייבוא השחקני -הזרי -לא ירדו מחירי
השחקני -המקומיי .-המודל מאפשר לנו להבי 8כי למכסה על ייבוא השחקני -הזרי -הייתה השפעה
של ממש והיא זו שמנעה ירידה של מחירי כרטיסי השחק.8
מכיוו 8שהמודל לא הצליח לספק את ההסבר השל -לתופעה הכלכלית ,חיפשנו גורמי -חיצוניי-
שיסבירו את עליית מחיר כרטיסי השחק 8הישראלי .-לדעתנו שלושת הגורמי :-מהפכת התקשורת,
ניהול מקצועני וכניסה לאירופה ,ה -הגורמי -ששינו לחלוטי 8את נקודת שיווי המשקל של השוק
והעלו את מחיר כרטיסי השחק 8הישראלי.-
במהל< העבודה התעוררו עוד כמה שאלות ,להל 8כמה מה:8
! מהו מספר השחקני -זרי -המינימלי ,מבחינה תאורטית ,שהיה מצליח להוריד את מחירי
כרטיסי השחק 8המקומיי?-
! הא -שוק העברות חופשי ,ללא מגבלות מנהלתיות ,יכול להתקיי ,-ובד בבד לשמור על רמת עניי8
גבוהה במשחק?
! הא -בעיד 8הכדורגל המודרני והמקצועני שמחירי השחקני -מרקיעי -לשחקי -חדשי -מדי יו,-
הפ< השחק 8מגור -יצור שנות 8תפוקה ,לנכס כלכלי המכפיל ומשלש את ערכו מדי שנה?
שאלות אלה ואחרות יכולות להיות בסיס להמש< המחקר לנו ולחוקרי -אחרי -שענ= הכדורגל קרוב
ללב.-

18

נספח :1
נתוני המקור של המחקר
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נספח :2
טבלת מכירת כרטיסי -לעונת  1988/89בשקלי*-
קבוצה
מכבי תל אביב
בית"ר תל אביב
בית"ר ירושלי-
שמשו 8תל אביב
מכבי חיפה
הפועל תל אביב
מכבי נתניה
הפועל באר שבע
הפועל טבריה
הפועל ירושלי-
בני יהודה
צפרירי -חולו8
הפועל פתח תקוה
הפועל כפר סבא
ס; הכול
*)ידיעות אחרונות (4/6/1989

כמות כרטיסי-

הכנסה ברוטו

53,788

1,112,402

50,857

998,859

46,825
29,858
29,195
27,331
21,940
21,191
19,864
19,160
14,800
13,675
348,740

859,963
616,003
540,134
412,859
413,329
419,105
431,740
342,995
273,212
190,323
6,610,993
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נספח :3
רשימת  22הכדורגלני -הזרי -ששותפו בליגה הלאומית בעונת 1989/90
 .1יז'י קפיאס )הפועל כפר סבא(
 .2אוסקר גראה )הפועל כפר סבא(
 .3חיררדו גונזלס )בני יהודה(
 .4גוסטבו קרנקו )הפועל ירושלי(-
 .5אלחנדו מרטי 8קינג )מכבי תל אביב(
 .6פיטר קרגיל )מכבי נתניה(
 .7ולאדימיר לאלוב )הפועל רמת ג(8
 .8יז'י ויאס )הפועל כפר סבא(
 .9דילי ואלדז )בית"ר תל אביב(
 .10אטנס פאשב )בית"ר ירושלי(-
 .11אמיל וולב )הפועל רמת ג(8
 .12גור -אג'ויב )בית"ר ירושלי(-
 .13אריק חרוליק) 8מכבי חיפה(
 .14כריסטיא 8גואטה )שמשו 8תל אביב(
 .15קלאודיו דיקסטרה )הפועל באר שבע(
 . 16רוב 8פליאנו )בית"ר תל אביב(
 .17סטאטיס בראנוסקס )הפועל פתח תקוה(
 .18ריקרדו קאניוצה )הפועל באר שבע(
 .19סילביו ז'ונגר )שמשו 8תל אביב(
 .20חורחה מורה )הפועל ירושלי(-
 .21ולקיר סילבה )מכבי תל אביב(
 .22דרי 8קילי )מכבי נתניה(
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נספח :4
מכירת שחקני -בשני199091993 -
רונ 8חרזי ב; $205,000
אלו 8מזרחי ב; $200,000
רפי כה 8ב; $195,000
אלו 8חז 8ב; $175,000
חזי שירזי ב; $100,000
אלו 8חרזי ב; $80,000
רוני לוי ב; $70,000
שי הולצמ 8ב; $60,000
משה גלא -ב; $60,000
מוטי איווניר ב; $60,000
אופיר שמואלי ב; $50,000
נג'וא 8גרייב ב; $40,000

נספח :5
העברות שחקני -זרי -בשני199491996 -
יורי קלטבינסב נקנה על ידי עירוני ראשו 8לציו 8מדינמו מוסקבה תמורת $150,000
אלכסנדר סילוס נקנה על ידי הפועל פתח תקוה תמורת $90,000
גאנדי גרישי 8נקנה על ידי בני יהודה מטורפדו מוסקבה תמורת $75,000
אלכסנדר זידקוב נקנה על ידי צפרירי -חולו 8ממודלינג )אוסטריה( תמורת $80,000
ג'ורג ובר נקנה על ידי הפועל חיפה תמורת $150,000
קלאודיו קאהימי נקנה על ידי מכבי הרצליה תמורת $120,000
ויקטור מורוז נקנה על ידי מכבי תל אביב מדינמו קייב תמורת $250,000
סרגיי גרסימ :נקנה על ידי בני יהודה תמורת $120,000
סיאד חלילובי :נקנה על ידי הפועל באר שבע מויאדוליד תמורת $280,000
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נספח :6
תקנות מס על שכר לשחקני -זרי-
בתוק= סמכותי לפי סעי= 75א לפקודת מס ההכנסה ,התשכ"א ) (1961ובאישור ועדת הכספי -של
הכנסת ,אני מתקי 8תקנות אלה :
.1

ספורטאי חו :זכאי לנקות מ 8הכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה:

)(1

סכו -שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששיל -בעד דירה ששכר בישראל ,ובלבד שהגיש
מסמכי -וקבלות לעימות אות 8הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה.

)(2

סכו -שלא יעלה על  230שקלי -חדשי ,-שהוציא בעד ארוחות בשל כל יו -שהייה בישראל.

 .3על הכנסתו החייבת של ספורטאי חו :מעיסוק ספורט יחול מס בשיעור של  ,25%במקו-
השיעורי -הקבועי -בסעי= 121לפקודה ,והכנסה זו תחשב כשלב הגבוה ביותר בסול -הכנסתו
החייבת.
תחילת 8של תקנות אלה ביו -א' בטבת התשנ"ז .1/1/1997

שר האוצר  :יעקב נאמ8
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