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Review of income sources of the wealthiest football clubs 

 بررسی منابع درآمد ثروتمند ترین باشگاه های فوتبال
  

  حدیثه بهرامی1

 
 sadaf138990@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا 1

  

 چکيده

از سه طریق به کسب درآمد می پردازند که شامل درآمد روز مسابقه ، حق پخش رسانه و تجارت می باشد. در این پژوهش باشگاه های فوتبال در سراسر جهان       

منظور برنامه ریزی و  به بررسی باشگاه های فوتبال و درآمد زایی آنان پرداخته شد و هدف از این پژوهش دست یابی به داده ای آماری و نتیجه گیری از آن ها به

با توجه به درآمد کل باشگاه های رئال مادرید ، منچستر یونایتد ، بایرن مونیخ ، بارسلونا ، پاریسن ژرمن ، منچستر ش درآمد دیگر باشگاه های فوتبال است . افزای

د که این نتیجه حاصل ش قرار دارند . سیتی ، چلسی ، آرسنال ، لیور پول و یوونتوس به ترتیب در رتبه های اول تا دهم رده بندی ثروتمند ترین باشگاه های جهان

 . هر باشگاه با توجه به پتانسیل ها و امکاناتی که در اختیار داشته توانسته بود در یکی از سه قسمت درآمد زایی قابل توجهی داشته باشد

 حق پخش رسانه ، درآمد تجارت ، باشگاه های فوتبال، درآمد روز مسابقه ،منبع درآمد :كليدی واژه های

 

  مقدمه .1

امروزه ورزش فوتبال به صنعتی درآمد زا تبدیل شده است و       

باا توجاه به الاقه زیادی که مردب به این ورزش پرهیجان دارند ، 

تجاری ، رسااانه ها و دیگر صاااحب همواره در نظر شاارکت های 

ل مهم ترین قسمت این نظران قرار داشته است . باشگاه های فوتبا

که ادامه حیات وابسااتگی زیادی به صاانعت موسااو  می شااوند 

در مقابل باشاااگاه هایی فوتبال تا  پابرجا ماندن باشاااگاه ها دارد .

زمانی که درآمد زایی داشته باشند می توانند فعالیت های خود را 

 ادامه دهند و حیات باشگاه خود را تضمین کنند .

آمد یکی از مهم ترین ارکان آن موسااو      هر صاانعتی در در      

. باا افزایش امکاانات ارتباطی مانند رادیو ، تلویزیون ،  می شاااود

واره ، موبایل و .. ، همچنین اوامل دیگری چون حامیان مالی ماه

، تخصاصی شدن فعالیت های ورزشی و جاابیت آن برای مردب ، 

 دی در ورزشفعالیت های اقتصابااث شده تا فضای مناسبی برای 

فراهم نماید . با توجه به توضاایوات بالا باشااگاه های ورزشاای به 

دنبال جا  هر چه بیشااتر ساارمایه برای فعالیت های اقتصااادی 

خود هسااتند و مانند بنگاه اقتصااادی برای جا  بیشااتر ساارمایه 

سااابقات در م حضااوراز طرفی الاقه مندی مردب به اقداب کردند . 

هر تیم ، راهی برای ورود بازاریا  ها فراهم فوتبال به انوان هوادار 

کرده اساات . همچنین دسااتمزد بالای ورزشااکاران ، هزینه های 

ساانگین شاارکت در مسااابقات ، اردوها ، بلیو رفت و برگشاات ، 

هزینه اساکان و برگزاری مساابقات تدارکاتی مدیران باشگاه های 

یی کرده ورزشااای را وادار به همکاری با بازاریا  ها برای درآمدزا

 است .

باشگاه های فوتبال در سراسر جهان از سه طریق به کسب درآمد        

می پردازند که شاامل درآمد روز مسااابقه ، حق پخش رسااانه و تجارت 

 می باشد . 

 کلاه ،درآمد روز مساابقه شامل فروش لوازب با آرب باشگاه از قبیل       

پیراهن ، موصاولات فرهنگی ، فیلم ، پوستر ، بلیو روز مسابقه ، کتا  

هاای ورزشااای ، حق پارکینخ ، خرید خوراکی و هر چیزی که در روز 

مساابقه ارزش مالی داشته باشد و به درآمد زایی کم  کند می باشد . 

در کنار توجه به این موارد باید در نظر داشاااته باشااایم که که اواملی 

تعداد میزبانی ها ، ظرفیت ورزشاگاه و همچنین تعداد تماشاگران  چون

هر چه ظرفیت ورزشااگاه می تواند بر درآمد روز مسااابقه تاثیر بگاارد . 

بالاتر باشااد ، تعداد بیشااتری تماشاااگر در خود جای می دهد بنابراین 

فروش و همچنین سود بیشتری را برای باشگاه رقم می زند . با افزایش 

) یزدان نقدی و  این رقم چند برابر می شاااود .زباانی ها نیز تعاداد می

 ( . 29همکاران ، 

فروش حق پخش بازی در تلویزیون ، حق پخش رسااانه ای شااامل      

موبایل ، اینترنت و هر رسانه ی دیگری که بتوان با آن در داخل و خارج 

بیننده های تلویزیونی مسااابقات از کشااور مسااابقه را مشاااهده نمود . 

و این بااث رقابت بین شاابکه های فوتبال هر روز بیشااتر می شااوند 

تلویزیونی معتبر و ماهواره ها برای خرید حق انوصاری پخش مسابقات 

در چنین رقابتی صانعت فوتبال بیشترین سود را اائد خود  می شاود .

( . این رقابت به دلیل منافع  9009کرده اساات . )ساار نرمن چسااتر ، 
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زیادی اساات که اائد شاارکت های پخش کننده مسااابقات می شااود 

بنابراین هر شارکتی بریا برنده شادن سعی می کند قیمت بالاتری ارائه 

دهد و این بااث بالارفتن قیمت حق پخش رسااانه ای می شااود که به 

. در واقع هر مسااابقه ای که نفع درآمد های باشااگاه به اتماب می رسااد 

ق اصوا  رسانه مبلغ بیشتری را بابت حه باشد بیشتری داشت بینندگان

در واقع در صااورتی که مسااابقه جاابیت بیشااتری پخش می پردازند.

 داشته باشد بااث جا  بیشتر تماشاگر می شود .

سااومین بخش درآمد از طریق بخش تجارت اساات که ناب تجاری       

ه ست کباشاگاه را شامل می شود . ناب تجاری همان ناب باشگاه فوتبال ا

مارک روی لباس ورزشاای و هر وساایله یا خدمات دیگری که از طرف 

باشگاه انجاب می پایرد را شامل می شود . هر چه ناب تجاری اثرگاار تر 

باشااد و بیشااتر تکرار شااود در  هن می ماند و مردب ااتماد بیشاانری 

نسبت به آن خواهند داشت . منابعی که در این بخش وجود دارد شامل 

، ااطای امتیاز ناب و مارک باشگاه برای فعالیت های اقتصادی ورزشگاه 

، فروشگاه ، خرید و فروش بازیکن و حامیان مالی می باشد ) توایتس و 

 ( . 1221کروترس ، 

با توجه به این مقدمه می توان گفت درآمد باشااگاه های ورزشاای توت 

ته رفتاثیر اوامل مختلفی است که در پژوهش های قبلی مد نظر قرار گ

تاثیر هر کداب از  راسات و هدف ما در این پژوهش مشخ  کردن مقدا

که این مطالعه بااث فوتبال می باشاااد ثروتمند باشاااگاه  دهاوامل در 

ایجاد تصویر روشنی برای دیگر باشگاه ها می باشد . در واقع با استفاده 

از تجرباه دیگر بااشاااگااه هاای فوتبال که توانساااته اند در رده بندی 

ندان در رتبه بالاتری قرار بگیرند ، می توان با برنامه ریزی صویح ثروتم

به ااتبار و ساود دهی بالاتری در دیگر باشگاه های فوتبال رسید و این 

 پژوهش می تواند منبع مناسبی باشد .

 . روش شناسی تحقيق 2
تولیلی و از نوع مطالعات گاشته  –روش پژوهش حاضار توصیفی      

که به صورت مقاله نگر است . در این پژوهش از داده های کتابخانه ای 

و برای  )سایت آمار و حسابرسی ( استفاده شده deloitte، کتا  ، سایت 

به دساات آوردن داده ها از ابزار خاد دیگری اسااتفاده نشااده اساات . 

تر فوتبال که در سری ثروتمند ده باشگاه برجامعه آماری  این پزوهش ، 

را شااامل می گردد. . با ترین باشااگاه های جهان قرار گرفته شااده اند 

توجه به تناقض بساایار جزیی در برخی از منابع سااعی بر اسااتفاده از 

 معتبر ترین منابع شد . 

 . یافته های تحقيق 3
 مشاهده شد )سایت آمار و حسابرسی ( deloitteبا استناد به سایت      

باشااگاه های رئال مادرید ، منچسااتر یونایتد ، بایرن مونیخ ، بارساالونا ، 

وس پول و یوونت، آرسنال ، لیور پاریسن ژرمن ، منچستر سیتی ، چلسی 

به ترتیب در رتبه های اول تا دهم رده بندی ثروتمند ترین باشگاه های 

به منظور کسب ول با توجه به این رده بندی ده تیم اد . نجهان قرار دار

نتایج  1با توجه به نمودار درآمد از تبلیغات مورد بررساای قرار گرفتند . 

 زیر حاصل شد : 

میلیون یورو در  5.245رئال مادرید باشااگاه  درآمد کل ( 3 – 1)       

میلیون یورو حاصاال  2549از کل این درآمد .  سااال جاری بوده اساات

شامل فروش بلیو و کلیه درآمدهایی است که درآمد روز بازی بوده که 

میلیون یورو این درآمد از  11041تنها روز مسااابقه حاصاال می شااود . 

فصاال گاشااته حق  لیخ برتر انگلیسو پخش مسااتقیم حاصاال شااده 

 5( به مبلغ .901-9015)از فصل  ساله 3قراردادی ها را با پخش بازی

حدود ساه درصد افزایش پیدا آمار ها با توجه به  . میلیارد پوند فروخت

کرده بود و نسااابت به موبوبیت این تیم ، چنین افزایشااای قابل پیش 

میلیون یورو بود که به دلیل  12341بینی بود . درآمد حاصل از تبلیغات 

میلیون دلار و تا  32قرار دادی که با شاارکت هواپیمایی امارات به مبلغ 

ش ، افزای ی پیراهن بودهکه مربوط به تبلیغات رو بوده است 9015سال 

 سال گاشته مشاهده شد .قابل توجهی نسبت به 

 511( کل درآمد باشااگاه منچسااتر یونایتد در سااال جاری  3 – 9) 

میلیون یورو برآورد شاد که با اختلاف ناچیز نسبت به تیم رئال مادرید 

میلیون یورو از این درآمد حاصااال  10141در رتباه دوب جاای گرفت . 

درآمد روز بازی است که نسبت به تیم رئال مادرید سهم بیشتری را به 

میلیون یورو  11243درآمد حاصااال از تبلیغات  خود اختصااااد داد .

برآورد شاد که نسبت به رئال مادرید سهم کمتری را به خود اختصاد 

سااال گاشااته چندین حامی مالی منطقه ای و بین المللی و ی  داد . 

 دفتر فروش در هنخ کنخ به باشااگاه منچسااتریونایتد اضااافه شاادند.

رال موتورز )شورولت(، چشامگیرترین قرارداد این باشاگاه با شرکت جن

 1میلیون دلار برای  552برای پیراهن این تیم اسات که ارزشی بالغ بر 

بر روی پیراهن این تیم  AONساال دارد. با اینکه ناب شورلت جایگزین 

شده اما منچستر حمایت این غول بیمه دنیا را از دست نداده و به ازای 

ات تمرینی این میلیون یورویی، تجهیز 190دریااافاات حق نااامگااااری 

نامگااری  AONسال به مجمواه تمرینی  1باشاگاه در کرینگتون برای 

میلیون یورو بود که  13541درآمد حاصل از پخش مستقیم نیز  شادند.

 نسبت به رئال مادرید سهم کمتری را به خود اختصاد داد .

میلیون یورو بود و در رده  1145.( کل درآمد بایرن مونیخ  3 – 3)      

 ..9قم درآمد حاصل از تبلیغات به مبلغ بیشترین رساوب قرار گرفت . 

قهرمان اروپا از  خیدرصااد از درآمد قهرمان ل 55میلیون یورو اساات . 

 شیابار برند باشگاه، افز نی. ادیآ یبه دست م یو بازرگان غاتیتبل قیطر

 یتنها باشگاه رنیباشگاه به دنبال داشت. با یرا برا یدرصد 11درآمد 

 شیافزا وروی ونیلیم 900از  شیمنبع، درآمد خود را ب نیاساات که از ا

کوکاکولا و لوفتانزا االاب شاااد و  ،یمال یادامه قرارداد با شااارکا . داده

 گریسااال د . یتلکاب آلمان برا م،یت نیا راهنیپ یقرارداد با حام دیتمد

 . کند یباشاااگاه م نیهر فصااال وارد ا یرا برا وروی ونیلیم 30مبلغ 

 ونیلیم 95) یورزشاا زاتیتجه نیتام یبرا داسیقرارداد دو ساااله با آد

اه که ناب ورزشگ میت نیا گریهر فصال( و قرارداد با اساانسر د یبرا وروی

بخش  ورو،ی ونیلیم 1( از آن گرفتااه شاااده بااه ارزش انزیاا)آل میت نیا

Archive of SID

www.SID.ir



 

ن مونیخ تیم بایر.  قدرتمند ساخت شیاز پ شیباشگاه را ب نیا یغاتیتبل

میلیون یورو درآمد کساااب کرد که  2041از حق پخش تلویزیونی خود 

نسبت به دو تیم دیگر مبلغ کمی است ولی درآمد حاصل از تبلیغات تا 

حد زیادی این خلا را پر کرد . همین طور درآمد حاصاال از روز مسابقه 

یورو اساات که نساابت به منچسااتر یونایتد مقدار کم و میلیون  1341

 نسبت به رئال مادرید مناسب تر است . 

آن  2141میلیون یورو بود که  1.41.( کل درآمد بارسلونا  3 – .)      

حاصل میلیون یورو  15949مربوط به درآمد روز برگزاری مسابقه است . 

میلیون یورو حاصل درآمد از  15543درآمد حاصال از پخش مستقیم و 

قش ن میت نیا راهنیقطر بر پ ییفصاال خطوط هوا نیدر اتبلیغات بود.  

را به  یغاتیناب تبل  ی میت نیا راهنیبود که پ یبار نیاول نیبسااات و ا

 در یروزیقرارداد بود که با پ نیا جاهینت وروی ونیلیم 3045. دیاخود د

به آن افزوده شاااد. باشاااگاه قرارداد  زین وروی ونیلیم 5قهرمانان  خیل

بسته است که تا سال  Intelشرکت  ا،یدن یوتریبا غول کاما زین یگرید

قرارداد  نیباشاگاه باشد. ارزش ا یرسام یها یتکنولوژ  یشار 9011

 یلوگو ندهیسال آ .است. قرار است که از امسال تا  وروی ونیلیم 1249

فصل  نیا یغاتی. درآمد تبلردیبگ یبارسلونا جا راهنیشرکت وسو پ نیا

 لیرا تشک وروی ونیلیم 11141معادل  اهدرصاد از کل درآمد باشاگ 31

درآمد حاصاال از  ،یونیزیدر حق پخش تلو یدو درصااد شیداد و با افزا

 بود. وروی اردیلیم 11149بارسلونا  یبرا زیبخش ن نیا

میلیون  1.49.( کل درآمد باشااگاه پاریس ساانت ژرمن  3 – 5)      

 1241میلیون یورو آن مربوط به درآمد روز بازی بود .  5941یورو بود که 

میلیون یورو نیز  .91میلیون یورو حاصاال درآمد از پخش مسااتقیم و 

مبلغ قابل توجهی از درآمد حاصال درآمد ار تبلیغات این باشگاه است . 

درصد کل درآمد را شامل  50لیغات بود که بیش از باشاگاه از طریق تب

سال گاشته وارد  11است که در  یباشگاه تنها باشگاه فرانسو نیاشد . 

 نیقطر در ا یورزش یها یگاار هی. از زمان سرما شده است ستیل نیا

فوق  یدرآمد تجار.  ، درآمدها چهار برابر شااد9011باشااگاه در سااال 

باشگاه با  نیبلندمدت ا یقراردادها قیژرمن از طر سانت سیالعاده پار

قطر به دساات  زبیشاارکت تور یمال تیو حما  یامارات، نا ییمایهواپ

م  دونالدز و   ،یمثل پاناسون یجهان یبرندها زیآمده اسات. امسال ن

 یادرآمدهو  ژرمن اضافه شده اند سنیپار یمال انیبه حام کروسافتیما

 مواجه شد . یدرصد 23 شیباشگاه با افزا نیحق پخش ا

میلیون  .0.4.( کل درآمد باشااگاه منچسااتر ساایتی به  3 – 1 )       

میلیون یورو حاصاال  145.یورو رسااید و در رده شااشاام جای گرفت . 

میلیون یورو مربوط به درآمد حق  13349درآمد روز مساااابقه اسااات . 

میلیون یورو از تبلبغات  11541و بقیاه مبلغ یعنی پخش تلویزیونی بود 

باشگاه را به اهده  نیا تیمنصور مالک خیشبه دسات آمد . از زمانی که 

 11 یتیدرآمد منچسترساست .  فروش آن سه برابر شده زانیگرفت، م

 یرشد درآمدها ونیساود مد نیداشات و بخش امده ا شیدرصاد افزا

در  تلاش باشگاه نیشتریب ریاسات. در چند ساال اخ یغاتیو تبل یتجار

توافق با  . برندش بود یجهان یو معرف دیجد یورود به بازارها ریمسااا

 ،یامح نیباشگاه است. ا یتجار تیموفق یالاتواد بخش اصل ییمایهواپ

ها  یباز وبیدر شرق منچستر، لباس ها و استاد ینیتمر نیهکتار زم 39

 53باشااگاه  نیا یباشااگاه قرار داده اساات. از کل درآمدها اریرا در اخت

 دحدو یا هیکند؛ ساارما یم نیتام یو بازرگان غاتیدرصااد را بخش تبل

 39ساااهم  نیبااا هم زین یونیزی. حق پخش تلووروی ونیلیم 11541

 باشگاه کرده است. نیا دیفصل اا نیدر ا وروی ونیلیم 13349 ،یدرصد

 11میلیون یورو بود که  31142( کل درآمد باشگاه چلسی  3 – 1)     

میلیون  13242میلیون یورو آن از طریق درآمد روز بازی به دست آمد و 

این باشااگاه توانساات از یورو نیز درآمد از پخش مسااتقیم بوده اساات . 

طریق تبلیغاات روی پیراهن و قسااامات های دیگر ) حامیان مالی ( ، 

 رآمد کسب کند .میلیون یورو د 11349

میلیون یورو بود که  35243( کل درآمد باشااگاه آرساانال  3 – 1)      

 10049درآمد روز بازی ، درآمد از پخش مسااتقیم و تبلیغات به ترتیب 

میلیون یورو بود که با توجه  1141میلیون یورو و  19349میلیون یورو ، 

به آمار این باشاگاه نتوانسته است از تبلیغات درآمد قابل توجهی کسب 

 کند  . 

بود که کمترین مقدار  30542( کل درآمد باشگاه لیورپول  3 – 2)      

میلیون یورو و مربوط باه درآماد روز باازی بود . بیشاااترین مقدار  51

یکی از  میلیون یورو بود . 10341باه تبلیغاات باشاااگاه بود که مربوط 

 31حامیان مالی این باشااگاه شاارکت اسااتاندارد چاتر بود که با مبلغ 

میلیون  101 با این باشااگاه قرارداد دارد . 9015میلیون دلار تا سااال 

 یورو هم مربوط به حق پخش مستقیم بود .

میلیون یورو بود  .9124( کل درآمد باشااگاه یوونتوس  3 – 10)       

میلیون یورو  19149که بیشترین سهم را حق پخش تلویزیونی به مبلغ 

میلیون یورو  3.43میلیون یورو هم سهم تبلیغات و  1141 شاامل شد .

 نیز حاصل درآمد روز مسابقه مانند بلیو فروشی بود . 

 

 های فوتبال (جزئیات درآمد باشگاه  -1) نمودار 

 
  

قرار گرفت . با توجه  9نتایج به دست آمده دسته بندی شد و در جدول 

به این که منابع درآمد باشاااگاه از ساااه طریق درآمد روز بازی ، درآمد 

حاصال از تبلیغات و درآمد حق پخش  تلویزیونی می باشد بنابراین در 
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ین کل و در اقصد بررسی این نکته بود که رتبه هر باشگاه در  9جدول 

 سه قسمت چگونه بود .
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 نتيجه گيری.  4

باا توجاه باه داده هاای آمااری رتباه هر باشاااگاه از نظر درآمد کل ،            

درآمد روز مسابقه ، پخش مستقیم و تبلیغات به دست آمد . با توجه به 

رئال مادرید ، منچسااتر یونایتد ، بایرن مونیخ ، درآمد کل باشااگاه های 

بارسالونا ، پاریسن ژرمن ، منچستر سیتی ، چلسی ، آرسنال ، لیور پول 

و یوونتوس به ترتیب در رتبه های اول تا دهم رده بندی ثروتمند ترین 

از نظر درآمد روز مسابقه که شامل درآمد  د .نباشگاه های جهان قرار دار

شااود باشااگاه های یوونتوس ، منچسااتر ساایتی ،  فروش بلیو نیز می

لیورپول ، پاریس ساانت ژرمن ، چلساای ، بایرن مونیخ ، رئال مادرید ، 

بارسالونا ، آرسنال و منچستر یونایتد در رتبه های اول تا دهم هستند . 

 در درآماد حق پخش مساااتقیم بااشاااگاه های پاریس سااانت ژرمن 

نتوس ، منچساااتر سااایتی ، ، بایرن مونیخ ، لیورپول ، آرسااانال ، یوو

منچساتر یونایتد ، چلسای ، بارسلونا و رئال مادرید در رتبه های اول تا 

دهم هساتند . در آخر نیز باشاگاه های یوونتوس ، آرسنال ، لیورپول ، 

چلسای ، بارسالونا ، منچساتر سیتی ، منچستر یونایتد ، رئال مادرید ، 

ا دهم را به خود باایرن مونیخ و پااریس سااانات ژرمن رتبه های اول ت

اختصاد دادند . با توجه به داده ها این نتیجه حاصل شد که هر باشگاه 

امکاناتی که در اختیار داشااته توانسته بود در با توجه به پتانسایل ها و 

 ل توجهی داشته باشد .یکی از سه قسمت درآمد زایی قاب

 . مراجع 5
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