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Rezumat. Folosind o bază de date cuprinzând informaţii referitoare 
la puterea de cumpărare a indivizilor şi numărul de spectatori la meciurile 
din campionatul naţional de fotbal între anii 2006 şi 2010, cercetarea îşi 
propune să afle dacă fotbalul românesc este un bun normal sau inferior. 
Pentru a face corelaţia dintre cele două variabile, a fost folosită funcţia de 
analiză bivariată a software-ului SPSS. Rezultatele indică o corelaţie 
semnificativă şi negativă între variabile, sugerând că fotbalul românesc este 
un bun inferior. În partea de discuţii, lucrarea prezintă câţiva dintre factorii 
care au făcut fotbalul românesc să devină un bun inferior. Totodată, sunt 
prezentate soluţii care ar putea fi aplicate pentru a nu permite scăderea, în 
continuare, a numărului de spectatori la meciurile campionatului naţional, 
din cauza statutului inferior al bunului. Lucrarea contribuie la mai buna 
înţelegere a industriei fotbalistice locale, aceasta simţind lipsa unui 
management de calitate, care l-ar putea face mai performant. 
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1. Introducere 
 
Numărul de spectatori prezenţi la meci este o funcţie a preţurilor pe care 

cluburile le solicită în schimbul unui bilet de intrare în stadion (Feehan, 2006). 
Adăugând în funcţia cererii o variabilă ce reprezintă avuţia consumatorilor – ca, 
de exemplu, veniturile, puterea de cumpărare, salariul sau şomajul – se poate 
stabili dacă asistenţa la un meci de fotbal are particularităţile unui bun normal 
sau ale unui bun inferior. În cazul unui bun normal există o relaţie pozitivă, 
ceea ce înseamnă că o creştere a veniturilor consumatorilor duce la o creştere a 
cererii, în timp ce în cazul unui bun inferior, există o relaţie negativă, o creştere 
a veniturilor traducându-se printr-o scădere a cererii. Astfel, elasticitatea în 
funcţie de venit a bunurilor inferioare este negativă (Downward, Dawson, 
2002). De exemplu, dacă cererea pentru biletele de acces la meci are o 
elasticitate în funcţie de venit de 3,6%, atunci o creştere cu 1% a veniturilor 
consumatorilor se va simţi într-o scădere cu 3,6% a cererii pentru bilete, deci o 
scădere cu 3,6% a numărului de spectatori la meci. 

 Scopul lucrării este să afle dacă fotbalul românesc este un bun normal 
sau inferior. Nu este analizată întreaga structură a fotbalului românesc, ci doar 
Liga 1, divizia cea mai înaltă calitativ a competiţiei interne de fotbal. 
Optsprezece formaţii participă anual în Liga 1 din sezonul 2006-2007. Liga 1 
este legată de diviziile inferioare printr-un sistem de promovare-retrogradare. 
Ipoteza cercetării este că fotbalul din Liga 1 este un bun inferior, cercetări 
existente arătând că în economii slăbite – aşa cum este economia României la 
momentul de faţă – oamenii tind să consume mai mult sport în momentul în 
care veniturile scad (Roşca, 2012). 

 
2. Stadiul cunoaşterii 
 
Literatura de specialitate nu a putut încă stabili dacă urmărirea, din 

tribune, a sporturilor profesioniste este o activitate normală ori inferioară 
(Feehan et al., 2003). Analiza lui Cairns (1990) arată că, în timp ce baschetul şi 
fotbalul australian sunt bunuri normale, hocheiul pe gheaţă este un bun inferior. 
Lucrurile se complică în cazul fotbalului („clasic”, „european”, soccer), pentru 
care Cairns nu a putut stabili natura, din cauza varietăţii mari de rezultate. 

Downward şi Dawson (2002) consideră că este dificil de estimat statutul 
sporturilor destinate consumului din tribune şi că, din acest motiv, rezultatele 
cercetărilor nu ar trebui luate ca general valabile. De altfel, cererea de bilete 
poate fi influenţată de o mulţime de factori care nu pot fi cuantificaţi cantitativ 
ori calitativ din punct de vedere economic. După cum a arătat şi Cairn, 
elasticităţile pot diferi de la o disciplină sportivă la alta. Baimbridge et al. 
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(1996) cred că sporturile destinate consumului sunt deopotrivă bunuri normale 
şi inferioare, în funcţie de jocurile care sunt analizate. De exemplu, în timp ce 
Baimbridge et al. descoperă că meciurile de rugby în XIII sunt bunuri normale, 
Bird (1982) arată că fotbalul este un bun inferior. Apoi, perioada analizată în 
cercetare poate influenţa rezultatele. Pe de-o parte, modificări în calitatea vieţii, 
iar, pe de alta, în calitatea performanţei sportive oferite, pot face ca rezultatele 
să difere dacă studiul este făcut la momente diferite, mai ales dacă distanţa 
temporală dintre analize este mare. De aceea, abordările calitative ar trebui luate 
şi ele în considerare când vine vorba de identificarea elasticităţii unui sport. 

Pe de-o parte, sporturile destinate consumului au fost, în mod tradiţional, 
asociate bunurilor inferioare, relaţia dintre numărul de spectatori din tribune şi 
nivelul venitului fiind, adesea, inversă (Westerbeek, Smith, 2003). Pe măsură ce 
oamenii se îmbogăţesc, îşi permit să acceseze şi alte oferte de petrecere a 
timpului liber – ca de exemplu plecarea în călătorii, mersul la cinematograf, 
cumpărarea unui laptop sau a unui televizor cu DVD – devenind mai puţin 
interesaţi de mersul la stadion. De-a lungul istoriei, cel puţin până la începutul 
anilor 1990, spectatorii de la meciuri proveneau, în mare măsură, din clasa 
muncitoare (Jones, 1992). Structura socială a spectatorilor s-a modificat în 
timpul ultimelor două decade, datorită excluderii clasei de mijloc (Collins, Kay, 
2003; Wagg, 2004). Cu toate acestea, sporturile au continuat să îşi păstreze 
statutul de bun inferior, cu toate că Szymanski (2009) este de părere că fotbalul 
englez şi-a pierdut inferioritatea, devenind un bun normal, în principal, din 
cauza schimbărilor care şi-au făcut efectul ca urmare a implementării 
Raportului Taylor. 

Bird (1982) a încercat să identifice costul total al participării, ca spectator, 
la un meci de fotbal, luând în considerare costurile de transport la şi de la 
stadion, astfel încât să determine cheltuielile totale pe care un fan le are cu 
mersul la un meci. Bird a creat o ecuaţie a cererii pentru meciurile din liga 
engleză de fotbal între anii 1948 şi 1980. Elasticitatea scăzută a cererii pentru 
bilete şi elasticitatea negativă a veniturilor l-au determinat pe Bird să afirme că 
participarea la meciuri este o activitate inferioară. Cu toate acestea, unele 
cercetări făcute între timp pun sub semnul întrebării teza lui Bird. Dobson şi 
Goddard (2011) cred că folosirea doar a venitului ca variabilă nu este suficientă 
pentru a explica o modificare a numărului de spectatori. La rândul său, Feehan 
(2006) crede că stabilirea normalităţii sau inferiorităţii trebuie luată de abia 
după determinarea întregului cost de participare la un meci, incluzând nu doar 
preţul biletului, ci şi alte costuri strâns legate de meci, precum costurile de 
transport, costurile de participare (de exemplu, pentru cumpărarea de produse 
cu însemnele clubului, pentru închirierea locului de parcare, ori pentru 
cumpărarea de băuturi răcoritoare), ori costurile de oportunitate. Câţiva alţi 
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factori în afară de venitul consumatorilor pot influenţa modificarea numărului 
de spectatori, cum ar fi condiţiile meteorologice, televizarea sau netelevizarea 
jocului, calitatea adversarului sau performanţele echipei din ultimele meciuri 
(Garcia, Rodriguez, 2002). Abordarea lui Bird, încurajată de Feehan, a fost 
preluată de Marburger (1997), care, analizând consumul complementar 
(consumul pricinuit de participarea la un meci, deci restul costurilor incluse în 
vizionarea unui meci de pe stadion, neluând în calcul costurile pentru achiziţia 
biletului), a arătat că acesta are şanse să producă o cerere inelastică. 

 
3. Metodologie 
 
Variabilele economice folosite în literatura de specialitate pentru a testa 

statutul (normalitate sau inferioritate) sporturilor destinate consumului diferă de 
la un caz la altul. În studiul lui Bird (1982), cheltuielile reale sunt agregate din 
diferitele costuri separate cauzate de participarea la un meci, scopul fiind de a 
forma un preţ total al participării. Relaţia dintre acest cost şi venitul 
spectatorilor este apoi testată. Variabila lui Borland este reprezentată de 
încasările medii regionale, în timp ce Hynds şi Smith (1994) împart salariile 
medii la un indice al preţului de consum pentru a arăta că participarea la testele 
de cricket este influenţată de încasări, însă într-o măsură nesemnificativă. 
Simmons (1996) foloseşte tot salariile spectatorilor, pentru a arăta că acestea au 
o influenţă puternică şi pozitivă asupra participării la meciurile de fotbal, în 
timp ce Jennet (1984) şi Baimbridge et al. (1996) folosesc ambii şomajul, 
ajungând, însă, la concluzii diferite: primul arată că fotbalul este un bun 
superior, în timp ce al doilea arată că rugbyul este un bun inferior. Se pot folosi 
multe variabile, singura condiţie fiind ca ele să fie un indicator al calităţii vieţii 
suporterilor. Acestea fiind spuse, variabila independentă aleasă pentru acest 
studiu este puterea de cumpărare. Se presupune că puterea de cumpărare are o 
influenţă asupra variabilei dependente: numărul mediu al spectatorilor prezenţi 
în tribune la meciurile din Liga 1. Pentru a testa relaţia dintre cele două 
variabile s-a efectuat o corelaţie bivariată în SPSS. 

Datele privind puterea de cumpărare au fost calculate folosind indicele 
preţurilor de consum dat publicităţii de Institutul Naţional de Statistică (2011). 
Mai întâi, au fost aleşi un an de referinţă şi un an ţintă. Apoi, indicele preţurilor 
de consum al anului de referinţă a fost împărţit la indicele preţurilor de consum 
al anului ţintă, iar rezultatul a fost înmulţit cu 100. Diferenţa până la 100 a 
reprezentat modificarea puterii de cumpărare din anul respectiv. De fiecare 
dată, distanţa dintre anul de referinţă şi anul ţintă a fost de un an, ceea ce a 
permis existenţa a cinci serii de informaţii referitoare la puterea cumpărare, 
pentru fiecare sezon fotbalistic între anii 2006 şi 2011. 
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A doua variabilă (numărul mediu de spectatori pe meci) a fost obţinută 
prin împărţirea numărului total de spectatori care au asistat la meciurile din 
Liga 1 de-a lungul unui sezon la numărul total de meciuri jucate în acel sezon: 
306. Informaţii privind numărul de spectatori au fost obţinute de pe paginile de 
internet www.transfermarkt.de şi www.onlinesport.ro.  

  
4. Analiză şi discuţii 
 
 Rezultatele analizei, prezentate în tabelul 1, confirmă ipoteza cercetării, 

fotbalul românesc dovedindu-se a fi un bun inferior. Cifrele din tabelul 1 arată 
că este o corelaţie semnificativă şi negativă între puterea de cumpărare şi 
asistenţa la meciuri. Corelaţia Pearson este apropiată de 1 (r = -,829), ceea ce 
înseamnă că modificările unei variabile sunt puternic legate de modificările 
celeilalte variabile. Apoi, corelaţia Pearson este negativă, ceea ce înseamnă că 
variabilele sunt indirect proporţionale. Astfel, a doua variabilă se modifică în 
sens opus modificării celeilalte variabile. 

Există două interpretări posibile ale rezultatelor: 
I. Puterea de cumpărare a consumatorilor scade când aceştia cumpără 

bilete de acces la meci şi creşte când aceştia renunţă să mai cumpere bilete. 
II. Dacă puterea de cumpărare a consumatorilor români creşte, numărul de 

spectatori la meciurile Ligii 1 se va diminua. 
Având în vedere că prima interpretare este evidentă (veniturile disponibile 

cresc în momentul în care cheltuielile sunt reduse), mă voi concentra asupra 
analizei celei de-a doua interpretări. Inferioritatea fotbalului românesc înseamnă 
că oamenii merg la meciurile din Liga 1 deoarece nu îşi permit să cumpere 
forme mai elevate de divertisment. Dacă ar avea mai mulţi bani, consumatorii 
ar renunţa să mai meargă la meciuri şi ar cumpăra divertisment de calitate mai 
înaltă. 

 
Tabelul 1 

Corelaţie între puterea de cumpărare (Var 1)  
şi numărul mediu de spectatori la meciurile Ligii 1 (Var 2) 

 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 Corelaţia Pearson 1 -,829 

N 5 5 
 

VAR00002 Corelaţia Pearson -,829 1 
N 5 5 
  

 
Alegerea pentru divertisment mai elevat este încurajată de câţiva factori 

care au modificat peisajul autohton al petrecerii timpului liber: 
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 Calitatea slabă a jocului de fotbal şi a părţilor sale cointeresate, din 
care nu reiese decât o valoare scăzută pe care suporterii o pot obţine 
din participarea la un meci. 

 Dezvoltările tehnologice care au transformat simpatizanţii fotbalului în 
simpatizanţi ai aparaturii digitale (telefoane inteligente, tablete etc.) şi 
ai divertismentului online. 

 Numărul în creştere al scandalurilor din jurul fotbalului local şi 
tabloidizarea presei sportive româneşti, ambele având un efect 
enervant asupra microbiştilor. 

 Naşterea unei „subculturi a mall-urilor” în timpul expansiunii economice 
din anii 2003-2008, care a schimbat preferinţele consumatorilor, 
determinându-i pe oameni să îşi petreacă tot mai mult timp în mall-uri (la 
cumpărături ori în căutare de forme de divertisment). 

 Investiţiile străine directe făcute în România între anii 2003 şi 2008, 
care au dus la apariţia pe piaţa locală tot mai multor mărci străine care 
oferă divertisment. 

 Libertatea de a alege dintr-o ofertă bogată de divertisment, ambele 
câştigate de consumatorul român după căderea regimului comunist. 

 În fine, consecinţele severe pe care recenta criză economică le-a avut 
asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor. 

Efectul agregat al cel puţin două sau mai multe dintre aceste schimbări 
societale au dus la o modificare în preferinţele consumatorilor, care nu mai sunt 
la fel de înclinaţi spre consumul de fotbal cum erau nu cu mulţi ani în urmă. 
Având de-a face cu o piaţă aglomerată (Byon et al., 2010, Rein et al., 2006), 
care le oferă consumatorilor o varietate de activităţi de petrecere a timpului 
liber, pe care le pot alege în detrimentul fotbalului, persoanele din conducerea 
cluburilor sportive ar trebui să folosească marketingul relaţional pentru a nu 
risca să piardă suporteri. Marketingul relaţional poate creşte loialitatea 
suporterilor în diferite moduri. De exemplu, poate adăuga valoare mărcii 
clubului. Crearea unei identităţi a mărcii bogată şi plină de sens, care să permită 
suporterilor să facă asociaţii pozitive cu organizaţia, ar duce la o conştientizare 
îmbunătăţită a mărcii şi, în consecinţă, la o fidelitate mai ridicată faţă de marcă, 
ceea ce i-ar determina pe suporteri să îşi susţină echipa favorită chiar şi când ar 
avea de ales dintr-o mulţime de alte posibilităţi de divertisment. Suporterii ar 
alege meciul de fotbal în detrimentul altor oferte de divertisment deoarece ar 
avea posibilitatea de a obţine beneficii din decizia de a fi alături de club. Totuşi, 
pentru ca acest lucru să se întâmple, unele modificări trebuie să aibă loc în felul 
în care cluburile de fotbal sunt conduse. Înainte de toate, mai multă valoare ar 
trebui oferită suporterilor, ceea ce înseamnă că performanţa din teren trebuie 
îmbunătăţită. Această cerinţă este, însă, greu de transformat în realitate când nu 
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mai puţin de treizeci de schimbări de antrenori se produc în cursul unui singur 
sezon, cum a fost cazul în ediţia 2010/2011 a Ligii 1 (Gazeta Sporturilor, 2011). 
Directoratul cluburilor ar trebui să garanteze poziţii stabile antrenorilor, dacă nu 
pentru mai mulţi ani consecutivi, atunci, măcar, pentru un sezon, astfel încât 
echipa să poată încheia campionatul cu acelaşi antrenor cu care l-a început. 
Dacă trebuie să facă faţă prea multor schimbări de antrenori într-o perioadă 
scurtă, jucătorii vor deveni confuzi şi nu vor mai oferi randament pe teren, ceea 
ce va duce la nemulţumirea suporterilor, care vor fi înclinaţi să aleagă din alte 
oferte de divertisment de pe piaţă, iar fotbalul va avea de suferit, rămânând la 
un statut inferior. Directorii cluburilor ar trebui să creeze un mediu care să 
susţină munca antrenorilor. Un instrument util pentru a construi acest mediu 
este marketingul intern, care poate consolida relaţiile interioare dintr-un club şi 
poate stabili standardele pentru performanţă. 

 
5. Concluzii şi cercetări viitoare 
 
Orientarea pe termen scurt a acestei cercetări nu produce variaţii 

semnificative în datele privind puterea de cumpărare. Pentru rezultate mai 
credibile, date întinzându-se pe mai mulţi ani, poate chiar decade, ar trebui 
folosite, întrucât variabilele economice au influenţe pe timp îndelungat: situaţia 
economică a unei comunităţi este influenţată de modificări care se acumulează 
de-a lungul mai multor ani, în timp ce schimbările strâns legate de sport, cum ar 
fi decizia de a cumpăra sau nu un bilet de intrare la un meci, sunt influenţate de 
termenul scurt, ca de exemplu când o echipă face un meci într-atât de bun încât 
îi convinge pe spectatori să vină şi la următorul meci. Tot pentru a obţine un 
rezultat mai credibil, s-ar putea încerca o cercetare multivariată, care să includă 
şi alte variabile în afara puterii de cumpărare (ca de exemplu, numărul mediu de 
ore petrecute zilnic în faţa televizorului, ori banii cheltuiţi pe alte forme de 
divertisment, cum ar fi cinematograful, teatrul sau ieşirile în oraş). Variabilele 
ar urma să fie corelate laolaltă, pentru a afla care dintre ele au, într-adevăr, 
efecte asupra deciziei spectatorilor de a merge la un meci. 
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