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Înaintea turneului � nal din 
Brazilia, al 20-lea Campionat 
Mondial din istorie, specialiș-
tii nu previzionau o favorită 
clară pentru cucerirea trofeu-

lui. Printre echipele cotate cu șanse 
se numărau Germania, Argentina și 
Brazilia, ţări cu tradiţie în fotbal, cu 
jucători extraordinari, dar și o orga-
nizare excelentă a federaţiei care ges-
tionează activitatea echipei, atât din 
punct de vedere administrativ, cât și 
din punct de vedere economic. 

Practic, piramida activităţii unei 
federaţii stabilește o relaţie interde-
pendentă între fondurile gestionate și 
performanţă, având în vedere că șapte 
din cele opt echipe cali� cate în sfertu-
rile de � nală ale Mondialului au fede-
raţii cu bugete de peste 40 de milioane 
de euro. Excepţie a făcut Costa Rica.

BUGETUL NEMŢILOR 
CREȘTE ÎNCET ȘI SIGUR. 
ARGENTINIENII SUNT SALVAŢI 
DE SPONSORI

Lider la capitolul „buget“ este 
Federaţia Germană de Fotbal, care a 
avut încasări de 183,3 de milioane de 
euro în 2013, cu un pro� t de 4,7 mili-
oane de euro. O mare parte din acest 
buget a fost asigurată de 15 sponsori 
sau parteneri, precum Mercedes-
Benz, Adidas, Coca-Cola, Deutsche 
Telekom, Allianz, Nivea, Lu� hansa și 
producătorul de bere Bitburger. 

Potrivit cotidianului german 
„Focus“, bugetul federaţiei germa-
ne se a� ă într-o creștere constantă, 
de la 158,9 milioane de euro în 2009 
și 177,2 milioane de euro în 2012. 
Aceeași sursă comentează că bugetul 
din acest an va �  și mai mare, după ce 
federaţia germană, care are sediul la 
Frankfurt, va încasa peste 25 de mi-
lioane de euro, sumă oferită de FIFA 
pentru parcursul la turneul � nal din 
Brazilia.

Cealaltă � nalistă de duminică 
seară, Argentina, a avut doar un bu-
get de 77,7 milioane de euro în 2012, 
cifrele o� ciale ne� ind încă publicate 
pentru anul precedent. O bună parte 
a bugetului a fost asigurată, potrivit 
ediţiei mexicane a revistei Forbes, de 
cei 18 sponsori și parteneri ai forului 

Germania a învins Argentina 
şi în fi nala bugetelor

Nemţii sunt campionii lumii la fotbal, dar și la e� cienţă � nanciară a federaţiilor naţionale. Germania, care duminică a învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0) după prelungiri în � nala 
Campionatului Mondial, e net superioară și la capitolul buget, e� cienţă și pro� t în faţa principalelor rivale sud-americane de la Mondiale, Brazilia și Argentina
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argentinian, printre care se numără 
Adidas, Volkswagen, Gillette, Ariel, 
Head&Shoulders și compania de tele-
fonie Claro. 

Totuși, cali� carea în � nala 
Mondialului va aduce o sporire a bu-
getului nu doar datorită premiului 
de la FIFA, ci și prin creșterea intere-
sului pentru un amical contra echi-
pei lui Messi, pentru care federaţiile 

interesate vor trebui să plătească între 
1 și 2 milioane de euro.

CREȘTERE CU 310% A 
BUGETULUI FEDERAȚIEI 
BRAZILIENE ÎN ULTIMII 10 ANI

Însă Argentina nu este cea mai bo-
gată federaţie de fotbal din America de 
Sud, titlu deţinut de Brazilia. În ultimii 
10 ani, încasările anuale ale forului 

brazilian au crescut cu 310%. Site-ul 
brazilian „UOL Esporte“ a a� at că în-
casările federaţiei braziliene au fost de 
150 de milioane de euro în 2013, dintre 
care 91,6 milioane de euro au venit din 
sponsorizări de la Mastercard, Nike, 
compania de telefonie Itau, compania de 
băuturi Guarana, Gillette și Volkswagen. 

„E cel mai mare buget din isto-
ria federaţiei și cel mai mare buget al 

unei federaţii sportive din Brazilia, de 
departe. Succesul fotbalului brazilian 
depinde de noi investiţii“, a susţinut 
Amir Somoggi, directorul � nanciar 
al forului brazilian. Creșterea poate �  
explicată având în vedere organiza-
rea Mondialului din acest an, bugetul 
Federaţiei mărindu-se de cinci ori în 
ultimii cinci ani, pentru a asigura o or-
ganizare ireproșabilă a competiţiei.

ADIDAS, CÂȘTIGĂTORUL 
BRANDURILOR DE LA CM 2014

Dintre brandurile care au � nanţat, 
prin sponsorizare sau parteneriat, echi-
pele prezente la Campionatul Mondial 
din Brazilia, cea mai mare expunere a 
avut-o Adidas. Firma germană de echi-
pament sportiv a sponsorizat nouă naţi-
onale de la acest turneu � nal, dar a avut 
cea mai mare expunere chiar la � nală, 

� ind sponsorul tehnic al Germaniei și 
Argentinei, echipele care s-au  bătut 
pentru trofeu duminică, pe „Maracana“. 

Totodată, Adidas, care este și 
furnizorul Brazuca, mingea o� cială, 
a anunţat că previzionează pentru 
prima oară în istorie încasări de pes-
te două miliarde de euro în acest an, 
datorită succesului pe care l-a avut 
Campionatul Mondial.

Golul lui Mario Gotze (numărul 19 pe tricou) din minutul 112 al � nalei cu Argentina a cons� nţit revenirea Germaniei în fruntea fotbalului mondial după 24 de ani de așteptare foto: EPA


