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Rezumat. Obiectivul articolului este să afle şi să prezinte câţi bani 
a reuşit fotbalul românesc să atragă din străinătate (în special din 
Europa, principala piaţă de desfacere), ca urmare a vânzărilor de 
fotbalişti, între anii 2006 şi 2011. Analiza datelor va indica dacă fotbalul 
românesc mai mult cheltuie sau mai mult încasează ca urmare a 
comerţului cu fotbalişti („footballer trading”, în engleză) făcut cu ţările 
străine. Răspunsul este dat de unii indicatori de performanţă economică, 
al căror mod de calcul este descris pe larg în secţiunea de metodologie, 
unde mai este indicată şi sursa de provenienţă a datelor primare. 
Articolul ajunge la concluzia că exportul cu fotbalişti din România este 
insuficient (atât calitativ, cât şi cantitativ) pentru a oferi competitivitate 
cluburilor autohtone în raport cu cele vest-europene. O altă descoperire 
este că veniturile medii din exporturile de fotbalişti nu sunt suficiente nici 
măcar pentru a acoperi salariile unor jucători. De aceea, articolul 
propune ca, pe lângă continuarea comerţului cu fotbalişti, cluburile să îşi 
îndrepte atenţia şi către diversificarea surselor de venit. Pe lângă 
concluzii, articolul se încheie cu prezentarea limitărilor cercetării şi cu 
propuneri pentru cercetări viitoare. 
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1. Introducere 
 
Pentru a-şi asigura existenţa şi pentru a se putea dezvolta, cluburile de 

fotbal din România trebuie să îşi diversifice sursele de venit, una dintre ele fiind 
exportul de fotbalişti: vânzarea jucătorilor (fie ei români sau străini) care 
evoluează la cluburi din ţară către cluburi străine. Privind la nivel 
microeconomic, astfel de operaţiuni aduc venituri cluburilor. Sub aspect 
macroeconomic, însă, se poate spune că exportul de jucători influenţează 
întreaga structură financiară a fotbalului românesc, deci şi a întregii economii 
româneşti, a cărei parte componentă este fotbalul profesionist.  

Secţiunea dedicată metodologiei prezintă modelul general al articolului. 
Mai întâi sunt evidenţiate principiile care fac posibilă efectuarea cercetării, apoi 
sunt prezentate felul în care şi sursa de unde au fost obţinute datele necesare, iar 
nu în ultimul rând sunt explicate metodele de calculare a patru indicatori de 
performanţă economică a fotbalului utilizaţi preponderent: soldul, exporturile 
brute, exporturile nete şi exporturile străinilor după scăderea preţului de 
achiziţie (DsPa). 

Analiza datelor începe cu o prezentare generală a performanţelor 
economice obţinute din exportul de fotbalişti în perioada analizată, punând 
întrebarea competitivităţii fotbalului românesc în comparaţie cu cel vest-
european, pe baza unui exemplu concret. După prezentarea câtorva exporturi de 
fotbalişti realizate cu succes, articolul abordează tema posibilităţii pe care 
cluburile autohtone o au de a se dezvolta folosindu-se de „import-export”, prin 
vânzarea fotbalistului la un preţ mai mare decât cel de achiziţie. 

O particularitate a fotbalului de după anii 1970 este accentuarea 
discrepanţei dintre masa salarială şi venituri, care pune cluburile în situaţia 
dificilă de a căuta permanent surse de venit noi şi profitabile. Dacă, până în anii 
1970, cluburile europene au menţinut salariile jucătorilor la un nivel care să 
poată fi acoperit fără mari dificultăţi, ridicarea ultimelor bariere salariale 
maxime din Europa (Schmeh, 2005), completată de apariţia televiziunii prin 
satelit şi de Legea Bosman, care a acordat fotbaliştilor mai multă putere de 
negociere în relaţia cu cluburile, a dus la o explozie a salariilor sportivilor după 
anul 1990. Nu puţine sunt cazurile de insolvenţă din ultimele două decenii, iar 
cluburile care doresc performanţă se văd nevoite să pună tot mai mult accent pe 
economia sportului, care să le ajute să obţină mai multă finanţare. De aceea, 
articolul de faţă îşi acordă ultima parte ideii diversificării surselor de venit, 
considerând-o pe aceasta din urmă o necesitate, o condiţie fără de care cluburile 
de fotbal româneşti din ziua de astăzi nu îşi mai pot asigura nici măcar 
existenţa, a nu mai vorbi de dezvoltare. Pe lângă concluzii, articolul se încheie 
cu limitări ale cercetării prezente şi cu posibilităţi de cercetări viitoare. 
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2. Metodologie 
 
Articolul se construieşte pe existenţa a câtorva principii specifice 

economiei sportului, care facilitează realizarea analizei: 
 Judecarea fotbalistului ca un produs pentru care există ofertă şi cerere 

pe piaţă (de la cluburile care sunt interesate să îi achiziţioneze 
serviciile). Unii autori critică privirea sportivilor ca o simplă marfă 
(Walsh, Giulianotti, 2007), însă, pentru cluburile care îi angajează, 
sportivii nu sunt doar resurse umane, ci şi active cu valoare, ce pot fi 
tranzacţionate. Polti (2005) consideră că fotbaliştii au două valori. În 
primul rând una virtuală, pe care o acumulează prin evoluţiile lor şi pe 
care o deţin în toată perioada în care sunt legitimaţi la club. Când 
fotbalistul este scos la vânzare, valoarea virtuală se transformă în una 
reală, sportivul putând fi vândut în schimbul unei sume de bani; 

 Managementul talentelor, ca una dintre metodele de dezvoltare cu cea 
mai mare aplicabilitate în sport (Brady et al., 2008). Una dintre 
competenţele esenţiale pe care un antrenor/manager trebuie să le deţină 
este recrutarea fotbaliştilor (Beech, 2010). Managerul trebuie să fie 
capabil să închege o formaţie câştigătoare din ajustările aduse lotului 
de sportivi. Ajustările se fac prin două fluxuri: fluxul de ieşiri 
(vânzarea de fotbalişti de la club) şi fluxul de intrări (cumpărarea de 
fotbalişti, de talent). Gestionat cu succes, fluxul de ieşiri poate aduce 
resursele financiare (din preţul de vânzare) care să susţină fluxul de 
intrări (cheltuielile de achiziţie a talentului); 

 Comerţul cu fotbalişti, ca unul dintre instrumentele specifice sportului 
(Roşca, 2010a, Roşca, 2010b), având un impact deloc de neglijat 
asupra capacităţii de dezvoltare a clubului. În fotbal, talentul se 
comercializează pe o piaţă caracteristică sportului, şi anume piaţa 
transferurilor. Este numită şi bursă a transferurilor, activităţile 
petrecute semănând cu cele de la bursă: nenumăraţi fotbalişti sunt 
vânduţi de la un club la altul. Se poate vorbi chiar despre fotbalul 
capitalist: mişcare liberă a forţei de muncă şi a capitalului, fotbaliştii 
putând fi vânduţi sau cumpăraţi cu uşurinţă. O decizie cu un impact 
puternic asupra pieţei transferurilor a fost implementarea Legii 
Bosman, în anul 1995 (Frick, Wagner, 1996, Simmons, 1997, 
Antonioni, Cubbin, 2000). Legea a oferit fotbaliştilor comunitari 
libertatea de a se angaja la cluburi din spaţiul Uniunii Europene. Pentru 
cluburi, aceasta a însemnat mişcare liberă de capital, de care puteau 
profita în tranzacţionarea forţei de muncă, fapt ce s-a petrecut rapid. 
Polti (2005) arată că, în campionatele vest-europene, procentul 



Vlad Roșca 
 

112 

fotbaliştilor cumpăraţi din străinătate în totalul transferurilor de 
jucători a sporit de la 21,2% în sezonul 1995/1996 la 37,2% în sezonul 
2004/2005;  

 Pentru un club de fotbal, comerţul cu fotbalişti poate genera venituri 
importante, din banii încasaţi ca urmare a vânzării unui jucător. Însă, 
cum unul dintre principiile de bază ale economiei este echilibrul, piaţa 
transferurilor trebuie să se contrabalanseze, câştigurilor unor cluburi 
alăturându-li-se pierderile altora. În realitate, există unele cluburi care 
câştigă de pe urma transferurilor cu fotbalişti şi altele care pierd. La 
nivel al campionatelor, după ce se cumulează veniturile şi cheltuielile 
tuturor cluburilor participante la întrecere, din ce în ce mai multe 
competiţii prezintă o cifră anuală cu minus în faţă; 

 Existenţa, pe piaţa transferurilor, a unui preţ de vânzare a fotbalistului 
(chiar şi zero). 

Aşadar, există o piaţă unde se vând şi se cumpără fotbalişti. Există cerere 
şi ofertă. Există preţuri. Şi există internaţionalizare, agenţii economici de pe 
piaţă fiind cluburile de fotbal existente în întreaga lume. Cluburile româneşti 
sunt prezente şi sunt active pe această piaţă, realizând, alături de tranzacţiile 
interne (vânzarea şi cumpărarea de fotbalişti către şi de către cluburile de fotbal 
din România; actul de vânzare-cumpărare este încheiat între două cluburi 
româneşti, indiferent de naţionalitatea fotbalistului comercializat), şi activităţi 
de import-export (cumpărarea de fotbalişti din străinătate şi vânzarea de 
fotbalişti din România în străinătate). 

 
2.1. „Coşul” finanţelor fotbalului românesc 
 
Sumele de transfer intră într-un „coş” de bani: „coşul” finanţelor 

fotbalului românesc (bani produşi sau pierduţi ca urmare a activităţilor de 
vânzare-cumpărare de fotbalişti). „Coşul” „respiră” din existenţa a două fluxuri. 
Pe de-o parte există fluxurile interne, în care se „învârt” (încasări şi cheltuieli) 
toţi banii folosiţi pentru vânzarea-cumpărarea fotbaliştilor în interiorul 
graniţelor României. De exemplu, în vara anului 2011, Rapid Bucureşti l-a 
cumpărat pe Cristian Oros plătind clubului FC Braşov două sute de mii de euro. 
Aceşti bani trec prin fluxul intern, fiind tranzacţionaţi între două cluburi din 
România, doar că suma banilor din „coş” nu se modifică. Pentru fotbalul 
românesc, privit în ansamblul său, suma de bani este aceeaşi. Se modifică doar 
proprietarul unei părţi dintre ei. Ca în cazul lui Oros, în care banii au trecut de 
la Rapid la FC Braşov, deci se află tot în România. Pentru ca valoarea finanţelor 
fotbalului românesc să se modifice, este nevoie de fluxul produs de relaţiile 
externe. Când un club din România cumpără un fotbalist de la un club din 
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străinătate, plăteşte o sumă de bani care părăseşte definitiv România şi intră în 
conturile clubului străin. Invers, când un club din România vinde un fotbalist 
unui club din străinătate, atunci atrage bani din străinătate introducându-i în 
economia românească. 

Într-adevăr, banii cheltuiţi pe jucători aparţin cluburilor. Însă, privind în 
ansamblu, se poate spune că suma banilor încasaţi şi cheltuiţi din şi pe 
transferuri reprezintă finanţele fotbalului românesc, putând fi găsiţi în „coşul” 
amintit anterior. 

La fel cum economia este doar o ştiinţă ce nu atrage sau cheltuie resurse, 
aceste operaţiuni fiind făcute de agenţii economici prezenţi pe piaţă, aşa şi 
fotbalul este doar un sport, care, pentru a putea încasa sau cheltui, are nevoie de 
agenţii săi (economici) cei mai de preţ: cluburile. De altfel, în opinia lui Stefan 
Szymanski, profesor de Economia sportului la Cass Business School, City 
University, Londra, clubul este unitatea fundamentală a fotbalului (Szymanski, 
2009). Întocmai cum agentul economic este actorul care dezvoltă economia, aşa 
şi clubul dezvoltă fotbalul. De aceea, în această analiză, au fost consemnate 
vânzările de fotbalişti din Liga 1 către străinătate, adică tranzacţiile făcute de 
cele optsprezece cluburi participante în Liga 1.  

 
2.2. Perioada analizată 
 
Analiza ia în calcul cinci sezoane consecutive, pornind cu 2006-2007 şi 

încheind cu 2010-2011. Din cauza sistemului „european” de promovare-
retrogradare, nu în fiecare an au evoluat aceleaşi cluburi în Liga 1, cele mai slab 
clasate lăsând locul, pentru ediţia viitoare, celor mai bune clasate în liga 
inferioară imediat următoare. Tocmai de aceea, studiul se raportează la nivelul 
întregii Ligi 1, cea mai înaltă divizie valorică a campionatului românesc de 
fotbal. Pentru sezonul 2006-2007 au fost trecute în revistă vânzările în 
străinătate realizate de cele optsprezece cluburi care evoluau la momentul 
respectiv în Liga 1, pentru sezonul 2007-2008 fiind înregistrate transferurile tot 
a optsprezece cluburi participante în aceeaşi competiţie, doar că tranzacţiile 
cluburilor retrogradate în Liga a II-a nu au mai fost urmărite, în locul lor fiind 
consemnate vânzările realizate de cluburile nou promovate. 

Un alt aspect important este că, pentru realizarea studiului, au fost 
selectate doar tranzacţiile în urma cărora clubul vânzător (din România) a 
încasat o sumă de bani, a cărei valoare a fost prezentată de site-ul 
www.transfermarkt.de. Deci, trei categorii de tranzacţii nu fac parte din acest 
studiu: 

 Cele ale fotbaliştilor cedaţi gratis în străinătate (liberi de contract), 
căci, prin vânzarea lor, nu a fost adusă nicio resursă financiară în ţară;  
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 Cele ale fotbaliştilor care au fost cedaţi la schimb cu unul sau mai 
mulţi alţi sportivi ai clubului cumpărător (troc), la fel, vânzarea lor 
neaducând resurse finanicare;  

 Cele ale fotbaliştilor a căror sumă de transfer nu a fost făcută publică. 
În plus, nu sunt luate în calcul sumele plătite impresarilor şi jucătorilor ca 

„bonus la semnarea contractului”, în momentul în care cluburile cumpărătoare 
şi jucătorii ajung la un acord. Aceste plăţi apar în majoritatea cazurilor, chiar şi 
când un jucător soseşte gratis la club, deci având o sumă de transfer egală cu 
zero (clubul cumpărător nu plăteşte nimic clubului vânzător. Plăteşte, însă, 
adesea, bonusul la semnare). Făcând abstracţie de plăţile făcute impresarilor şi 
jucătorilor, analiza ia în calcul doar preţurile de transfer, formate pe piaţă la 
întâlnirea cererii şi ofertei celor două cluburi implicate în tranzacţie, aşa cum 
sunt ele date publicităţii de către site-ul www.transfermarkt.de. 

Exportul de fotbalişti poate fi făcut cu jucători români sau străini. Nu 
naţionalitatea jucătorului contează, ci legitimarea lui la un club din Liga 1, care 
să îl exporte. Pentru fotbaliştii români se vor lua în calcul doar sumele de 
vânzare în străinătate, adică banii aduşi în România de vânzarea lor, deoarece 
tranzacţiile anterioare s-au făcut pe bani ai fotbalului românesc, între cluburi 
din ţară. Singurul caz în care suma de achiziţie a unui jucător român ar avea 
importanţă ar fi în cazul unei repatrieri.  

În schimb, pentru fotbaliştii străini se vor lua în calcul şi sumele de 
cumpărare (sumele plătite pentru a-i aduce în România). Suma de cumpărare se 
scade din suma de vânzare (vânzare de la clubul românesc care l-a adus în ţară 
către clubul străin), obţinându-se astfel profitul sau deficitul pe care fotbalistul 
străin l-a adus fotbalului românesc. Profitul/deficitul fiecărui străin vândut din 
Liga 1 la un club străin se adună, obţinându-se o sumă pentru întreg sezonul. 
Dacă suma este pozitivă, înseamnă că fotbalul românesc a obţinut profit din 
comerţul cu fotbalişti străini, dacă suma este negativă, atunci este vorba de 
deficit. 

 
2.3. Calcularea soldurilor, a exporturilor brute şi a exporturilor nete 
 
Pentru fiecare sezon în parte, exporturile de fotbalişti români au fost 

adunate cu profiturile sau deficitele înregistrate din exporturile de fotbalişti 
străini, obţinându-se soldul anual. Apoi, pentru calcularea exporturilor brute au 
fost adunate sumele de transfer ale tuturor fotbaliştilor vânduţi din Liga 1 către 
străinătate, indiferent dacă români sau străini, şi fără a ţine cont de costurile de 
achiziţie pentru aducerea în Liga 1 a jucătorilor străini (care au evoluat în 
România înainte de a pleca din nou în străinătate, de data aceasta în schimbul 
unei sume de transfer pe care a încasat-o clubul din România). 
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Mai relevantă este analiza exporturilor nete, a profiturilor obţinute de 
fotbalul românesc, nu doar a veniturilor. Pentru a afla valoarea exporturilor nete 
vor trebui scăzute preţurile de achiziţie (de aducere în România) ale fotbaliştilor 
străini din sumele încasate de cluburi de pe urma vânzării lor ulterioare, 
obţinându-se astfel, totodată, un nou indicator: exporturile străinilor după 
scăderea preţului de achiziţie (DsPa). În cazul fotbaliştilor români, preţul de 
achiziţie nu este scăzut decât dacă ei au fost cumpăraţi de un club din România 
de la un club din străinătate. Dacă tranzacţia a avut loc între două cluburi din 
România (fie că subiectul tranzacţiei a fost un jucător român sau străin), suma 
de transfer nu a părăsit economia românească, deci nu este vorba de bani care să 
părăsească fotbalul românesc. 

După exportul unui fotbalist străin se obţine o sumă de bani, brută. Însă, 
trebuie luat în calcul că pentru aducerea fotbalistului din străinătate a fost plătit 
un preţ, deci o anumită sumă de bani a părăsit ţara şi a ajuns în conturile unui 
club străin. În operaţiunea de import-export, fotbalul românesc mai întâi 
plăteşte (cost), apoi, în cazul în care vinde respectivul jucător străin, încasează 
(venit).  

 
3. Analiza datelor 
 
Totalul exporturilor brute ale fotbalului românesc de primă ligă, între anii 

2006 şi 2011, se ridică la 90,61 milioane de euro, o medie de 18,1 milioane de 
euro anual. Cea mai bună ediţie a fost 2008/2009, când valoarea exporturilor 
brute s-a ridicat la 32,2 milioane de euro. Comparând veniturile de 90,61 
milioane de euro atrase de un grup de 18 cluburi în cinci ani cu cele 94 de 
milioane de euro pe care un singur club, Manchester United, le-a obţinut într-o 
singură vară din vânzarea unui singur fotbalist (Cristiano Ronaldo, la Real 
Madrid), ar putea fi dezbătut aspectul competitivităţii pe termen lung, în mod 
susţinut, a cluburilor româneşti la cel mai înalt nivel al competiţiilor europene 
intercluburi. 

În sezonul 2006/2007, cluburile de Liga 1 au generat venituri nete de 6,61 
milioane de euro din exportul fotbalişti. În sezonul următor, suma a sporit cu 
aproximativ 35%, printre motivele creşterii numărându-se profitul de 780.000 
de euro din vânzările fotbaliştilor străini şi cantitatea mai mare de fotbalişti care 
au părăsit ţara: paisprezece, faţă de opt cu un an în urmă. 2007-2008 a fost o 
ediţie interesantă pentru Steaua Bucureşti, care a obţinut un profit de 2,2 
milioane de euro de pe urma vânzării lui Cyril Thereau la Anderlecht Bruxelles 
(francezul fusese adus în Ghencea cu 0,7 milioane de euro în august 2006, 
pentru a fi vândut peste doar unsprezece luni contra sumei de 2,9 milioane de 
euro(1), dar în acelaşi timp şi o pierdere de 1,15 milioane euro prin Elton, 
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brazilian cumpărat cu 1,65 milioane de euro şi vândut cu doar 0,5 milioane la 
Al Nasr, precum şi o alta de 0,3 milioane de pe urma lui Andrey. 

La nivelul întregii ligi, sezonul următor, 2008/2009, a consemnat cea mai 
mare creştere anuală a exporturilor nete. Vânzările au adus, în total, nu mai 
puţin de 25,33 milioane de euro. Doar 20% din vânzările acelui an au fost 
făcute în pierdere, în timp ce 23 de fotbalişti au adus profit cluburilor care i-au 
vândut. 2008/2009 a fost şi unul dintre sezoanele în care exporturile fotbaliştilor 
români (25,45 milioane de euro) au adus încasări cumulate mai mari decât ale 
străinilor. De altfel, a fost unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani 
pentru formaţiile Ligii 1 care au vândut români în străinătate, nu mai puţin de 
şase jucători aducând profituri (în acest caz, s-a luat în considerare suma de 
achiziţie a jucătorului, chiar dacă aceasta a fost plătită tot unui club român, 
scopul fiind de a afla profitul obţinut de club de pe urma tranzacţiei cu 
respectivul fotbalist), conform site-ului www.transfermarkt.de: Adrian Ropotan 
(vândut de Dinamo Bucureşti la Dinamo Moscova cu un profit de 3 milioane de 
euro), Ştefan Radu (de la Dinamo Bucureşti la Lazio Roma; 4,4 milioane), 
Mirel Rădoi (de la Steaua Bucureşti la Al Hilal; 5,95 milioane), Nicolae Dică 
(de la Steaua Bucureşti la Catania Calcio; 2,25 milioane), Mihai Neşu (de la 
Steaua Bucureşti la FC Utrecht; 1,2 milioane) şi Cristian Săpunaru (de la Rapid 
Bucureşti la FC Porto; 4,5 milioane). 

A urmat, însă, 2009/2010, cel mai slab sezon din ultimele cinci. Încasările 
din exporturi au plonjat în gol până la 3,81 milioane de euro. Chiar dacă din 
punct de vedere cantitativ au fost vânduţi mai mulţi jucători (24) decât în 
sezoanele 2006/2007 (8) şi 2007/2008 (14), calitatea actelor de comerţ s-a 
diminuat, doar 46% din tranzacţiile acelui an finalizându-se cu o sumă pozitivă 
(faţă de 75% în 2006/07 şi 85% în 2007/08). Un transfer a fost făcut la pragul 
de rentabilitate, Steaua cedându-l pe Ricardo Pedriel în schimbul aceleiaşi sume 
cu care l-a adus, 100.000 de euro, iar doisprezece pe minus. De notat ar fi că din 
vânzarea fotbaliştilor români s-au încasat 6,05 milioane de euro, în timp ce 
exporturile totale nete nu au depăşit 4 milioane de euro, la această diferenţă în 
favoarea jucătorilor autohtoni contribuind pierderea (cea mai mare din perioada 
analizată) de 2,232 milioane de euro din rândul exporturilor străinilor DsPa, dar 
şi vânzările reuşite ale internaţionalilor tricolori Gigel Bucur la Kuban 
Krasnodar (profit de un milion de euro pentru Timişoara) şi Dorin Goian la 
Palermo (profit de 0,7 milioane pentru Steaua Bucureşti). 
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3.1. Dezvoltarea microeconomică (a cluburilor) pe baza unui model  
  de import-export 

 
2010/2011 a fost sezonul în care indicatorii de performanţă economică a 

fotbalului analizaţi au oferit cele mai bune rezultate, fără nici măcar un semn de 
minus la rezultatele finale cumulate, lucru neîntâlnit la ceilalţi ani. Singura 
scădere faţă de perioadele trecute a fost înregistrată în rândul sumei plătite 
pentru importul străinilor, care au fost vânduţi în ediţia 2010/2011: 3,6 milioane 
de euro, faţă de 11,8 şi 6,8 milioane în cele două sezoane anterioare. Însă, 
trebuie avut în seamă că taxele de cumpărare a jucătorilor străini au fost plătite 
în ediţii trecute de campionat şi că, oricum, totalul din 2010/2011 este cu 290% 
mai mare faţă de cel din 2006/2007 şi cu 30% mai mare faţă de cel din 
2007/2008. Deşi mici în comparaţie cu alte campionate europene, dacă nu ţinem 
seamă de ediţia 2010/2011, sumele de achiziţie a fotbaliştilor străini care au fost 
ulterior vânduţi în afara ţării au crescut constant din vara anului 2006 până în 
cea a anului 2010. Este un semn că, pas cu pas, fotbalul românesc a început să 
caute şi să recruteze talent în şi din străinătate, Liga 1 devenind o rampă de 
lansare spre cluburi mai puternice de pe bătrânul continent pentru tineri jucători 
din statele europene în curs de dezvoltare, din America de Sud, din Africa sau 
chiar de la Antipozi. Exemple grăitoare în acest sens sunt Constant Djapka şi 
Alvaro Perreira. Primul a fost cumpărat la 19 ani de Pandurii Târgu Jiu de la 
formaţia norvegiană Sogndal Football, în schimbul a 250.000 de euro, pentru ca 
doi ani şi jumătate mai târziu semneze cu Bayer Leverkusen, o tranzacţie care l-
a dus pe ivorian în fotbalul de top, iar care formaţiei gorjene i-a adus un milion 
de euro, cu trei pătrimi mai mult decât preţul de achiziţie. Al doilea a ajuns la 
FC Porto, de două ori campioană a Europei, după ce, vreme de un an, a 
acumulat experienţă şi 3067 de minute de joc în 35 de meciuri CFR Cluj. 
Drumurile unui ivorian şi ale unui uruguayan spre campionate puternice din 
vestul Europei a trecut prin Liga 1. 

Perreira a fost adus la Cluj, din Argentina, în schimbul unei sume deloc 
de neglijat pentru România (2,5 milioane de euro), dar a şi fost vândut în 
schimbul a 4,5 milioane, o operaţiune bună a clubului clujean. De altfel, aşa 
cum indică exemplele Djapka şi Perreira, fotbaliştii străini pot fi un activ cu 
vaste oportunităţi comerciale pentru managerii din România care, prin 
intermediul unei acţiuni calculate de import-export (recrutare-vânzare, în 
fotbal), ar putea creşte, fără mare risipă de resurse, veniturile cluburilor pe care 
le administrează. Un exemplu de pe piaţa internaţională este clubul italian 
Udinese Calcio, care îşi obţine fondurile necesare pentru dezvoltare de pe urma 
implementării unui model de afaceri bazat pe import-exportul de jucători cu 
preponderenţă străini. Între anii 2006 şi 2011, când cele 18 cluburi ale Ligii 1 
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exportau, cumulat, în valoare totală de 64,6 milioane de euro, Udinese realiza, 
prin acelaşi instrument de management al fotbalului, mai mult decât dublu, mai 
exact 141.335.000 euro. Scouter-ul şef al Udinese coordonează o vastă reţea de 
căutători de talente prezenţi în toate colţurile lumii. Informaţiile trimise de ei 
sunt centralizate la sediul din Italia, clubul monitorizând aproximativ 14.000 de 
jucători anual (Meiningen, 2011), cei mai mulţi având între 15 şi 24 de ani, 
Udinese preferând să îi cumpere tineri, când încă sunt necunoscuţi publicului 
larg. După ce semnează contractul de muncă, jucătorii sunt lăsaţi să acumuleze 
valoare, chiar dacă sunt împrumutaţi la alte cluburi, pentru ca peste câţiva ani să 
fie vânduţi la preţuri ce depăşesc cu mult suma de achiziţie. Conform datelor 
publicate de transfermarkt.de, între verile anilor 2005 şi 2011, inclusiv, Udinese 
a încasat peste 235 de milioane de euro din vânzări de fotbalişti, încheind toţi 
cei şapte ani pe plus. 

Cum în România sistemul de scouting nu este la fel de bine organizat 
precum la cluburile vest-europene, comerţul cu fotbalişti nu este făcut încă la o 
capacitate sau de o calitate care să renteze din punct de vedere economic (poate 
cu excepţia sezonului 2010/2011, când profitul net al exporturilor de străini a 
fost de 6,17 milioane de euro) şi care să ajute fotbalul autohton să se dezvolte 
cu mai multă amploare. Dovadă stau sumele de la exportul străinilor DsPa, 
prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Exportul fotbaliştilor străini DsPa la nivelul Ligii 1 
– euro – 

Sezonul Exporturi străini 
2006/2007 - 40.000 
2007/2008 780.000 
2008/2009 - 120.000 
2009/2010 - 2.232.000 
2010/2011 6.170.000 
Total 4.558.000 

 
În doar două sezoane s-a înregistrat profit (780.000 de euro în 2007/2008 

şi 6.170.000 de euro în 2010/2011), în rest existând pierderi, de la unele minore 
(40.000 de euro în 2006/2007) la altele mai însemnate (2,232 milioane de euro 
în 2009/2010). 

Pentru a continua paralela cu Udinese, Tabelul 2 prezintă o comparaţie a 
încasărilor din exporturile brute ale străinilor între Liga 1, cu veniturile tuturor 
celor 18 cluburi adunate, şi formaţia italiană. Se poate observa că, în cinci 
sezoane, Liga 1 nu depăşeşte niciodată bariera de 10 milioane de euro, în timp 
ce Udinese înregistrează patru ani cu venituri de ordinul milioanelor compuse 
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dintr-o sumă cu două cifre. Totodată, Udinese nu scade sub ordinul milioanelor 
de euro, în timp ce în sezonul 2006/2007, Liga 1 încasează doar 890 de mii de 
euro. 

 
Tabelul 2 

Comparaţie a valorilor exporturilor brute de fotbalişti străini între Liga 1  
şi clubul italian Udinese 

– euro – 

Sezonul 
Exporturi brute ale străinilor, 

Liga 1 
Exporturi brute ale străinilor, 

Udinese 
2006/2007 890.000 3.650.000 
2007/2008 3.555.000 11.650.000 
2008/2009 6.750.000 21.000.000 
2009/2010 9.568.000 11.500.000 
2010/2011 9.800.000 19.540.000 
Total 30.563.000 67.340.000 

 
Doar în sezonul 2010/2011, Udinese realiza un profit de 16,7 milioane de 

euro de pe urma comerţului cu fotbalişti, fără a pune la socoteală şi cei şase ani 
anteriori de surplus. Tot în ediţia amintită, CFR Cluj, Dinamo, Rapid şi Steaua, 
patru dintre cele mai potente cluburi româneşti, obţineau, cumulat, din 
exporturi, un profit de 12,05 milioane de euro, cu 4,65 milioane de euro mai 
puţin decât profitul lui Udinese, care, e drept, include şi vânzările în interiorul 
Italiei. 

Figura 1 compară profiturile obţinute de cele patru cluburi amintite din 
exporturi de fotbalişti, luând în considerare şi media profiturilor din exporturi, 
calculată între cele patru cluburi. Se observă că doar CFR Cluj se poziţionează 
peste medie, având un avantaj consistent faţă de celelalte echipe, acestea din 
urmă nereuşind nici măcar să ajungă la acelaşi nivel cu media.  
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Figura 1. Profituri obţinute din comerţul cu fotbalişti în sezonul 2010-2011  
(în milioane de euro) 

 
3.2. Studiu comparativ între exporturile fotbaliştilor români  

şi cele ale fotbaliştilor de altă naţionalitate 
 
Efectele globalizării se văd şi în fotbal, cluburile din toată lumea putând 

recruta jucători străini de la cluburi străine. Astfel, tot mai mulţi jucători de altă 
naţionalitate decât cea română au ajuns să evolueze şi în Liga 1. În cazul în care 
sunt vânduţi de clubul român la un club din străinătate, respectivii fotbalişti, 
deşi de naţionalitate diferită, sunt consideraţi export al fotbalului românesc. 
Titlul de proprietate îl are clubul la care jucătorul, indiferent de naţionalitatea 
sa, este legitimat ultima dată înainte de a fi vândut. 

Din figura 2 se poate observa că, pentru o perioadă scurtă, între anii 2006 
şi 2008, exporturile brute ale românilor şi ale străinilor din Liga 1 au evoluat 
constant, crescând în măsuri asemănătoare. Apoi, în sezonul 2008/2009, în timp 
ce exporturile brute ale străinilor şi-au continuat creşterea lentă, susţinută în 
acelaşi ritm, cele ale românilor au urcat rapid, ajungând la un vârf în valoare de 
aproape 25,5 milioane de euro. Este vorba de sezonul 2008/2009, când 
exporturile fotbaliştilor români au atins maximul ultimilor ani, lucru dovedit de 
curba albastră din figura 2 care, pe cât de repede a crescut ca urmare a 
vânzărilor lui Ropotan, Ştefan Radu, Rădoi, Dică, Neşu şi Săpunaru, pe atât de 
repede a scăzut în sezonul următor, atingând minimul din perioada analizată. 
Trecerea de la maxim la minim într-un singur an ar putea fi un semn fie al 
mediului turbulent din fotbal, fie al unor vânzări bazate pe o oportunitate care, 
dacă nu ar fi fost fructificată la momentul respectiv, şi-ar fi pierdut din valoare 
şi nu ar mai fi reprezentat interes în cazul unei negocieri viitoare. Dacă de la 
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sezonul 2007/2008 la sezonul 2008/2009, exporturile românilor au crescut de 
3,1 ori (210% faţă de ediţia anterioară), de la 2008/2009 la 2009/2010, ele au 
scăzut de 4,2 ori (-76% faţă de ediţia anterioară). 
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Figura 2. Comparaţie a exporturilor brute ale fotbaliştilor români cu cele ale fotbaliştilor 
străini, perioada 2006-2011 (în euro) 

 
 Modificările de la un an la altul în exporturile fotbaliştilor români au 

alternat perioadele de creştere cu cele de scădere, după cum se vede în Tabelul 
3, pe când exporturile brute ale străinilor au avut o creştere puternică în sezonul 
2007/2008 faţă de 2006/2007, de 299%, după care modificările procentuale au 
început să scadă (doar 90% mai mult în sezonul 2008/2009 faţă de 2007/2008, 
41% în plus de la 2008/2009 la 2009/2010 şi doar 2,42% de la 2009/2010 la 
2010/2011). Exporturile brute ale jucătorilor străini au consemnat o creştere 
constantă, chiar dacă diferenţele de la un an la altul s-au redus treptat, reuşind 
chiar ca în sezonul 2009/2010 să depăşească exporturile brute ale jucătorilor 
români, aflate la acel moment într-o scădere de 286 de puncte procentuale faţă 
de sezonul anterior. 

Tabelul 3 
 Modificarea valorii exporturilor brute faţă de sezonul anterior 

– % – 

Sezonul 
Modificarea valorii exporturilor 

brute ale fotbaliştilor români faţă 
de sezonul precedent 

Modificarea valorii exporturilor brute ale 
fotbaliştilor străini faţă de sezonul 

precedent 
2006/2007 - - 
2007/2008 23,35 299 
2008/2009 210 90 
2009/2010 -76 41 
2010/2011 126 2,42 
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 Însă, chiar şi cu existenţa fluctuaţiilor masive, ce pot fi văzute în figura 
3, vânzările jucătorilor români au avut un rol important în a ajuta Liga 1 să 
atragă bani din străinătate, contribuind, în medie, cu 66% din totalul încasărilor 
brute din exporturi. Cel mai mare aport a fost în sezonul 2006/2007, când 88% 
din valoarea exporturilor brute a fost realizată din vânzările românilor, iar cel 
mai mic, de 39%, în sezonul 2009/2010, când, de altfel, exporturile brute ale 
străinilor le-au depăşit pe cele ale românilor. Făcând abstracţie de ediţia 
2009/2010, fotbaliştii români au contribuit cu peste jumătate din valoarea 
anuală a exporturilor brute. 
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Figura 3. Modificarea procentuală, de la un sezon la altul, a valorii totale  
a exporturilor jucătorilor români 

 
 Comparând exporturile nete (scăzând, deci, suma preţurilor de achiziţie 

ale jucătorilor din valoarea brută a exporturilor de străini) se observă că 
exporturile străinilor nu doar că nu mai depăşesc valoarea exporturilor 
românilor, cum se întâmpla în cazul comparaţiei vânzărilor brute, ci nici măcar 
nu mai ajung în apropierea încasărilor aduse de comercializarea românilor, cele 
două linii din graficul prezentat în figura 4 neavând niciun punct de intersectare. 
Mai mult decât atât, exporturile străinilor au trei perioade sub zero: 2006/2007, 
2008/2009 şi 2009/2010. 
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Figura 4. Comparaţie a exporturilor nete de fotbalişti din Liga 1 (în euro) 

 
3.3. Neconcordanţă între masa salarială şi veniturile medii din exportul 

fotbaliştilor 
 
Grosul banilor intraţi în România a fost obţinut ca urmare a vânzării 

sportivilor români. În sezonul 2007/2008, spre exemplu, exporturile străinilor 
DsPa s-au ridicat la doar 10,5% din valoarea exporturilor românilor, pentru ca 
în celălalt sezon încheiat pe plus, 2010/2011, valoarea exporturilor străinilor să 
reprezinte 45% din cea a românilor. În ceea ce priveşte brutul, exporturile 
străinilor au crescut constant, cu o medie de 8,28% pe an, ce mai mare creştere 
înregistrându-se de la sezonul 2006/2007 la sezonul 2007/2008 (de la 890.000 
de euro la 3.555.000 euro), după care, în ultimele două ediţii, sumele să se 
stabilizeze la o medie de aproximativ 9,7 milioane de euro anual. Însă, 
exporturile brute nu iau în calcul că, pentru atragerea veniturilor respective, a 
fost cheltuită o sumă de bani. Pentru a afla profitabilitatea comerţului cu 
fotbalişti străini, indicatorul potrivit ar fi cel calculat DsPa, de unde descoperim 
că, în cinci ani, comerţul cu străini a adus fotbalului românesc un profit de 
4.558.000 euro (bani care înainte existau pe alte pieţe geografice, fiind apoi 
atraşi spre România şi putând fi investiţi în fotbal), însemnând că, în medie, 
fiecare dintre cei 47 de străini comercializaţi în perioada amintită a adus 96.978 
de euro, o sumă mică dacă ne gândim că salariile anuale ale unora dintre acei 
jucători străini ce au fost mai târziu vânduţi depăşeau 100.000 euro. De 
exemplu, conform site-ului www.romaniansoccer.ro, salariul lui Julio Cesar la 
Dinamo era de 500.000 de euro(2). Fotbalistul a fost vândut la Gaziantepspor în 
schimbul a 600.000 de euro, o sumă care putea acoperi remuneraţia anuală, dar 
nu totodată şi preţul de achiziţie de 550.000 de euro. Cu alte cuvinte, costurile 
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lui Dinamo cu Julio Cesar s-au ridicat la 1,05 milioane de euro (suma de 
cumpărare plus salariu), în timp ce vânzarea lui a adus doar 0,6 milioane de 
euro. Tabelul 4 prezintă cele mai mari salarii ale fotbaliştilor străini din Liga 1, 
conform informaţiilor date publicităţii de site-ul www.sport.ro în iunie 2010(3). 
Deşi niciunul dintre fotbaliştii prezentaţi în tabel nu a fost vândut în străinătate, 
toţi evoluând încă în România (Kapetanos transferându-se între timp la CFR 
Cluj) - deci neputând ridica media banilor aduşi fotbalului românesc pe cap de 
fotbalist străin vândut în afara ţării – tabelul are ca scop să arate că cele aproape 
97.000 de euro aduse, în medie, de vânzarea unui străin nu pot acoperi salariile 
de top, nivelul mediu al încasărilor rămânând sub cel al cheltuielilor. Or, cu alte 
cuvinte, veniturile medii din exporturi nu sunt întotdeauna de ajuns pentru a 
acoperi cheltuielile unui club.  

 
Tabelul 4 

Cele mai mari salarii ale fotbaliştilor străini din Liga 1 în anul 2010 
– euro – 

Fotbalist Club Salariu anual  
Sixto Peralta CFR Cluj 375.000 
Pantelis Kapetanos Steaua Bucureşti 250.000 
Wesley Lopes FC Vaslui 250.000 
Juliano Spadacio Rapid Bucureşti 240.000 

 
4. Soluţie: diversificarea surselor de venit: o necesitate 
 
Din cauza greutăţilor pe care cluburile de fotbal le au în acoperirea masei 

salariale, diversificarea surselor de venit este o necesitate, astfel încât cluburile 
să nu depindă doar de comerţul cu fotbalişti, ci să acceseze fonduri şi din 
vânzarea biletelor de intrare la meci, din sponsorizări, din vânzarea drepturilor 
de retransmisie, din extensii ale mărcii ori din participări cât mai lungi în 
competiţii eliminatorii, precum Cupa României ori competiţiile intercluburi 
europene, pentru a obţine premiile în bani puse la dispoziţie de Federaţia 
Română de Fotbal, respectiv UEFA. 

Nevoia acestei orientări economice este evidenţiată de figura 5, care, 
pentru sezonul 2010/2011, compară încasările din drepturile de retransmisie 
televizată cu cele din exportul de fotbalişti. În special pentru cluburile care nu 
reuşesc să exporte la fel de bine precum concurentele, aşa cum este cazul 
formaţiei „U” Cluj, diversificarea surselor de venit poate asigura 
competitivitatea. Chiar dacă nu a exportat fotbalişti la fel de bine precum CFR 
Cluj, „U” Cluj a reuşit o poziţionare mai bună în clasamentul final al sezonului, 
încasând mai mulţi bani din drepturile TV decât rivala din localitate, atrăgând 
astfel resurse financiare pe care să le poată investi în mai buna funcţionare a 
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clubului în perspectiva sezonului următor. Oricare ar fi sursele de venit, 
cluburile trebuie să se asigure că atrag destui bani încât să îşi păstreze, ba chiar 
să îşi dezvolte, competitivitatea. 
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Figura 5. Comparaţie a veniturilor din drepturile de retransmisie televizată  

cu cele din exportul de fotbalişti (în milioane de euro) 
 
 Nu înseamnă că exporturile de fotbalişti trebuie neglijate. În condiţiile 

în care cumpărătorii de pe piaţa media pentru evenimentele sportive din 
România nu pot plăti sumele pe care cumpărătorii similari din ţările dezvoltate 
ale Uniunii Europene le plătesc pentru aceleaşi produse (de exemplu, meciurile 
de fotbal din campionatul naţional), vânzarea de fotbalişti rămâne o importantă 
sursă de venit pentru cluburi. În sezonul 2010-2011, schema de redistribuire a 
banilor obţinuţi din vânzarea drepturilor de retransmisie televizată a meciurilor 
din Liga 1 a fost următoarea (vânzarea drepturilor de retransmisie este făcută 
centralizat, de către Liga Profesionistă de Fotbal, care apoi distribuie banii 
încasaţi către cluburi, în funcţie de poziţiile ocupate de acestea în clasamentul 
final al sezonului)(4): 

 Locul 1: 3,2 milioane euro; 
 Locul 2: 2,5 milioane euro; 
 Locurile 3,4: 2,2 milioane euro; 
 Locurile 5,6: 2 milioane euro; 
 Locurile 7, 8: 1,8 milioane euro; 
 Locurile 9,10: 1,5 milioane euro; 
 Locurile 11, 12: 1,2 milioane euro; 
 Locurile 13, 14: 1 milion euro; 
 Locurile 15, 16, 17, 18: 800.000 euro. 
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Conform schemei, Rapid Bucureşti, formaţie care a încheiat sezonul pe 
locul al treilea, ca urmare a retrogradării clubului FC Timişoara, ar trebui să 
încaseze 2,2 milioane de euro din drepturile TV. În acelaşi sezon, numai din 
vânzarea în străinătate a lui Alexandru Ioniţă, la FC Koln, giuleştenii au obţinut 
un profit 1,5 milioane de euro, adică 68% din suma obţinută din banii de la 
televiziuni. Dinamo Bucureşti obţine două milioane de euro din drepturile de 
retransmisie, după ce a încheiat pe locul al cincilea, pe când din vânzarea a şase 
fotbalişti în străinătate, alb-roşii au realizat încasări brute 2,15 milioane de euro. 
Tabelul 5 compară veniturile obţinute de cinci dintre cluburile Ligii 1, în 
sezonul 2010/2011, din drepturile de retransmisie, cu încasările şi profiturile din 
exporturile de fotbalişti (români şi străini). Utilitatea exporturilor de jucători ca 
sursă de venit este confirmată de cifrele din dreptul cluburilor CFR Cluj, 
Dinamo şi Steaua, aceste formaţii obţinând încasări brute din vânzarea 
fotbaliştilor în străinătate ce depăşesc încasările din drepturile de retransmisie. 
CFR Cluj reuşeşte chiar să obţină un profit din export care este de peste cinci 
ori mai mare decât banii obţinuţi din vânzarea drepturilor TV. Iar Steaua 
Bucureşti, din vânzarea unui singur jucător, Bogdan Stancu, la Galatasaray 
Istanbul, a realizat un profit de trei milioane de euro (Stancu a fost vândut cu 
cinci milioane de euro, după ce, în iulie 2008, Steaua l-a achiziţionat de la 
Unirea Urziceni pentru două milioane de euro), cu 800.000 de euro mai mult 
decât banii pe care i-a primit în schimbul cedării drepturilor de televizare a 
celor 34 de meciuri din Liga 1. 

 
Tabelul 5 

Comparaţie între încasările obţinute din vânzarea drepturilor de retransmisie televizată  
şi cele obţinute din exportul de fotbalişti 

– milioane euro – 
Club CFR Cluj U Cluj Dinamo Rapid Steaua Cele 5 cluburi 

1. Încasări (profit) din drepturi de 
retransmisie 1,5 1,8 2 2,2 2,2 9,7 
2. Încasări brute din exportul de 
fotbalişti  9,7 0,25 2,15 1,5 7,2 20,8 
3. Profit din exportul de fotbalişti  8,1 0,15 1,65 1,5 0,8 12,2 
4. Total încasări (=1+2) 11,2 2,05 4,15 3,7 9,4 30,5 
5. Total profit (=1+3) 9,6 1,95 3,65 3,7 3 21,9 

 
Care dintre sursele de finanţare va aduce mai multe încasări depinde, pe 

de-o parte, de evoluţiile unei echipe din campionat şi de locul pe care aceasta îl 
va ocupa în clasamentul final, iar pe de alta, de măiestria de care conducătorii 
clubului (orice funcţie ar avea : antrenori, directori, preşedinţi etc.) dau dovadă 
în practicarea exportului de jucători. Analizând tabelul 5 se poate observa că 
drepturile de retransmisie şi exportul de fotbalişti contribuie în măsură 
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aproximativ egală la profiturile cumulate ale celor cinci cluburi. Dacă exportul 
realizează 55% din profitul cumulat, drepturile TV contribuie cu 44%. Pe lângă 
acestea, cluburile de fotbal trebuie să îşi calculeze încasările bazându-se şi pe 
alte surse, ca de exemplu sponsorizările sau comercializarea produselor derivate 
din marcă precum articolele cu însemnele clubului. 

În acest sens, ar fi oportună aplicarea unui marketing relaţional la clubul 
de fotbal românesc. Marketingul relaţional se bazează pe interacţiunea dintre 
club şi persoanele sau grupurile sale cointeresate, cum ar fi suporterii, 
fotbaliştii, antrenorul, managerii, directorii, angajaţii, presa, sponsorii, 
partenerii, federaţia etc., în vederea păstrării şi dezvoltării unor relaţii cât mai 
bune, propice situaţiei în care atât clubul, cât şi partenerii să aibă de câştigat. 
Menţinând relaţia cu persoanele sau grupurile cointeresate, clubul le va folosi 
pe acestea din urmă pentru a-şi îndeplini atât obiectivele economice (în 
principal, creşterea veniturilor şi acoperirea cheltuielilor ori a datoriilor), cât şi 
pe cele neeconomice (în principal, crearea unei reputaţii care să poată fi 
exploatată comercial). 

 
5. Concluzii 
 
Cercetarea a arătat că exporturile brute ale întregului fotbal românesc de 

primă ligă se ridică la o medie anuală de 18,1 milioane de euro, iar profitul 
DsPa, pe toţi cei cinci ani, la 4,5 milioane de euro. Cifrele sunt joase chiar şi în 
comparaţie cu unele cluburi româneşti, ale căror mase salariale depăşesc un 
milion de euro. Comparaţia cu fotbalul vest-european, ori chiar şi cel rus sau 
turc, este şi mai înfricoşătoare, explicând atât performanţele slabe ale fotbalului 
românesc în competiţiile continentale din ultimii ani, cât şi prăpastia care se 
adânceşte tot mai mult între România şi „Big Five”, cele mai puternice cinci 
campionate europene: Premier League (Anglia), Bundesliga (Germania),  
Ligue 1 (Franţa), Primera Division (Spania) şi Serie A (Italia). Conform UEFA, 
venitul mediu anual al unui club din România se situează în jurul a cinci 
milioane de euro, pe când cluburile ruse ajung la 60 de milioane de euro, cele 
franceze la 70, cele germane la aproximativ 100, iar cele engleze la 136 de 
milioane de euro (UEFA, 2011). 

În timp ce, din sezonul 2012-2013, Germania va trimite o echipă în plus 
în Liga Campionilor, numărul echipelor româneşti cu drept de joc în cele două 
competiţii internaţionale europene se reduce, din cauza slabelor performanţe 
sportive. Creşterea performanţelor sportive poate fi realizată, dar este nevoie de 
un bun management strategic, abil să aleagă un instrument pe care să se bazeze 
creşterea economică a clubului şi să se înţeleagă importanţa diversificării 
surselor de venit. Un instrument economic simplu de folosit pe care cercetarea a 
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încercat să îl promoveze este exportul de fotbalişti. Derivat al comerţului cu 
fotbalişti, exportul cu fotbalişti presupune angajarea clubului într-o piaţă a 
tranzacţiilor cu sportivi, de unde să fie achiziţionaţi fotbalişti cu preţuri reduse, 
pentru a fi aduşi la club, păstraţi şi titularizaţi câţiva ani în meciuri oficiale 
pentru a le creşte valoarea şi, implicit, cota de piaţă, iar apoi să fie vânduţi 
pentru un preţ mai mare decât cel de achiziţie. Cu alte cuvinte, cluburile 
româneşti trebuie să adopte o strategie care să vizeze realizarea de surplusuri 
din vânzările de fotbalişti (către străinătate). Surplusurile ar urma să fie 
investite pentru dezvoltarea clubului. 

  
6. Limitări şi cercetări viitoare 
 
Cercetarea nu este lipsită de limitări. Articolul pleacă de la o perspectivă 

de ansamblu, a fotbalului românesc în general, pentru a coborî şi la nivel 
microeconomic, al cluburilor de fotbal în parte. Combinarea abordărilor micro 
şi macroeconomică poate complica textul. O cercetare viitoare ar putea trata 
cele două aspecte separat, soluţiile de îmbunătăţire urmând a fi date, în special, 
pentru nivelul microeconomic, acolo efectuându-se transferurile de jucători. O 
îmbunătăţire a situaţiei de la nivel macroeconomic, a întregului fotbal 
românesc, nu poate avea loc fără o dezvoltare prealabilă a nivelului 
microeconomic, a cluburilor. 

Totodată, articolul tinde, pe alocuri, să devină polivalent, întrucât 
abordează mulţi indicatori într-un spaţiu restrâns, ceea ce poate crea confuzie. O 
viitoare cercetare, mai limitată, ar putea să se concentreze asupra unui singur 
indicator, ale cărui caracteristici să le evidenţieze. De exemplu, în loc să 
analizeze la un loc atât exporturile fotbaliştilor autohtoni, cât şi pe cele ale 
fotbaliştilor străini, articolul s-ar putea concentra doar asupra unui grup. 

Articolului i-ar mai putea fi aduse îmbunătăţiri dintr-o comparaţie cu alte 
cluburi sau cu alte campionate, pentru a crea un context mai descriptiv, care să 
servească la o mai bună înţelegere a situaţiei în care se află fotbalul românesc. 
Fără o comparaţie cu exportul de fotbalişti din alte ţări, nu se poate judeca 
precis dacă tranzacţiile făcute în Liga 1 sunt sau nu performante din punct de 
vedere economic. 

Soluţiile limitate pentru diversificarea surselor de venit sunt o altă lipsă, 
dar secţiunea respectivă şi descoperirile acestei cercetări pot fi un punct de 
plecare pentru un articol dedicat posibilităţilor pe care cluburile de fotbal din 
România le au pentru a-şi dezvolta încasările. Aşa cum a fost sugerat în text, 
marketingul relaţional poate fi o soluţie pentru dezvoltarea cluburilor, tema 
putând fi abordată în cercetări viitoare. 
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De altfel, acest articol poate fi doar primul dintr-o serie de cercetări care 
să pună ordine în cifrele fotbalului românesc, acesta din urmă dând dovadă de 
neglijenţă crasă în ceea ce priveşte analiza economică a deciziilor manageriale 
luate. Informaţiile obţinute din cercetări pot clarifica imaginea de ansamblu a 
fotbalului autohton. Mai mult decât atât, pot identifica neajunsuri şi soluţii de 
„vindecare”. 

 
 

 Note 
 

(1) Participarea formaţiei Steaua Bucureşti în Liga Campionilor a fost unul dintre factorii care 
au contribuit la creşterea valorii lui Cyril Thereau. Francezul a jucat în toate cele şase 
meciuri din faza grupelor celei mai prestigioase întreceri intercluburi la nivel continental, 
acumulând 243 de minute de joc. Acestora li se adaugă 17 meciuri în campionatul intern, 
unde Thereau a marcat de 10 ori (medie de 0,58 goluri pe meci). 

, accesat la 23.08.2011, ora 16:19 
(2) Vezi „Retrospectiva: Jucătorii străini au invadat fotbalul românesc”, cit: 

http://www.romaniansoccer.ro/stiri/6211/retrospectiva-jucatorii-straini-au-invadat-fotbalul-
romanesc.htm, accesat la 23.08.2011, ora 15:30 

(3) Vezi „TOP 10 cele mai mari salarii din Liga 1!”, cit: http://www.sport.ro/liga-1/top-10-cele-
mai-mari-salarii-liga-1.html  

(4) „Oțelul a dat lovitura! Primește mai mulți bani din drepturile TV! Vezi cum se împart 
milioanele în Liga 1!, publicat de Sport.ro, la adresa http://www.sport.ro/liga-1/otelul-a-dat-
lovitura-primeste-mai-multi-bani-din-drepturile-tv-vezi-cum-se-impart-milioanele-in-
liga.html, accesat la 23.08.2011, ora 17:33 
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