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Meciul de 19 milioane de euro, 
pierdut de Steaua în Europa

Eșecul din play-o� -ul Ligii Campionilor cu Ludogoreţ Razgrad a costat Steaua ieșirea din competiţie și pierderea unui bonus UEFA de cel puţin 19 milioane de euro. 
Europa League poate aduce pro� turi importante doar dacă românii câștigă trofeul

 lCRISTIAN SCUTARIU
cristian.scutariu@prosport.ro

Eliminarea Stelei în play-o� -
ul Ligii Campionilor, etapă 
a competiţiei în care nu a 
putut trece de bulgarii de 
la Ludogoreţ Razgrad (1-0 

în tur, 0-1 în retur, 5-6 după loviturile 
de departajare), nu înseamnă doar o 
pierdere din punct de vedere spor-
tiv, ci și o lovitură majoră în bugetul 
clubului. În cazul în care ar �  pătruns 
în grupele Ligii, Steaua s-ar �  putut 
aștepta la încasări de cel puţin 19 mi-
lioane de euro, sumă mult mai mare 
decât cea pe care o poate obţine din 
grupele Europa League, competiţie în 
care va juca în acest sezon. 

A doua competiţie din punct de 
valoric a Europei îi poate aduce Stelei 
între 4 și 9,4 milioane de euro, în 
funcţie de faza în care va ajunge. Totul 
vine după un sezon 2013/2014 în care 
campioana României a încasat aproa-
pe 40 de milioane de euro de pe urma 
participării în Liga Campionilor, dar și 
datorită câștigării titlului.

CALIFICAREA ÎN GRUPELE LIGII 
ADUCEA UN BONUS IMEDIAT 
DE 8,6 MILIOANE DE EURO

Pentru sezonul 2014/2015 din 
Liga Campionilor, UEFA a stabilit 
un fond de premiere de un miliard 
de euro, bani care le vor �  împărţiti 
celor 32 de echipe ajunse în faza gru-
pelor. În situaţia în care ar �  trecut 
de Ludogoreţ Razgrad, Steaua ar �  
accesat imediat 8,6 milioane de euro 
pentru cali� carea în grupe și și-ar �  
asigurat și suma de 5,1 milioane de 
euro, cota de market pool a campioa-
nei României. 

Suma ar �  putut crește în funcţie 
de performanţele din grupă, acolo 
unde forul fotbalistic european re-
compensează cu 500.000 de euro un 
rezultat de egalitate și cu 1 milion de 
euro o victorie. Luând în calcul re-
zultate similare celor de anul trecut, 
atunci când Steaua a făcut trei egaluri, 
suma încasată ar �  fost de 1,5 milioa-
ne de euro. 

Un alt aspect � nanciar important 
ar �  fost cel rezultat de pe urma vânză-
rii biletelor pentru meciurile de pe te-
ren propriu. La întâlnirile cu Chelsea, 
cu Basel și cu Schalke 04, din grupele 
Ligii de anul trecut, campioana a adu-
nat 3,8 milioane de euro doar din vân-
zarea biletelor. Suma ar �  fost, cel mai 

probabil, mult mai mare în acest an 
dacă în grupa repartizată bulgarilor 
de la Ludogoreţ s-ar �  a� at campioana 
României. Liverpool și Real Madrid ar 
�  fost echipe cu potenţial de atragere a 
spectatorilor peste nivelul celor de la 
Chelsea și ar �  adus, conform calcu-
lelor ProSport, în jur de 4 milioane de 
euro din bilete. 

Încasările Stelei din bilete în Liga 
Campionilor, sezonul trecut:

 »cu Chelsea
36.713 spectatori  1,47 milioane euro

 »cu FC Basel
23.899 spectatori 0,73 milioane euro

 »cu Schalke 04
11.000 spectatori 0,43 milioane euro

ÎN EUROPA LEAGUE, DOAR 
CÂȘTIGAREA TROFEULUI ESTE 
O AFACERE

Cali� cată automat în grupele 
Europa League, cea de-a doua com-
petiţie europeană din punct de vede-
re valoric, Steaua nu poate să spere 
la o reţetă � nanciară similară Ligii 
Campionilor. Doar câștigarea tro-
feului ar putea reprezenta o afacere 
serioasă, fondul total de premiere al 
UEFA pentru câștigătoare � ind de 9,4 
milioane de euro. 

De pe urma unei simple partici-
pări în faza grupelor, Steaua se poate 
aștepta la încasări între 1,3 milioane 
și 2,6 milioane de euro, în funcţie de 
performanţe. UEFA recompensează 
cu sume importante doar echipe-
le care ajung în semi� nalele Europa 
League. Ultimele patru cluburi răma-
se în competiţie au asigurat un milion 
de euro, învinsa din � nală primește 
2,5 milioane de euro, iar câștigătoa-
rea trofeului încasează 5 milioane de 
euro.

BUGETUL URIAȘ DE SALARII, 
GREU DE ACOPERIT DE 
RECOMPENSELE DIN EUROPA 
LEAGUE

Chiar dacă Steaua a încheiat 2013 
cu un pro� t net de 11,82 milioane de 
euro – a fost cel de-al treilea an con-
secutiv pe plus –, stabilitatea � nan-
ciară a campioanei nu este asigurată. 
Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, și-a 
recuperat în această perioadă împru-
muturile pe care le-a acordat echipei 

din 2003 și până în prezent, astfel că 
ratarea obiectivului din acest an poate 
afecta clubul. 

În ultimul sezon, Steaua și-a 
crescut considerabil bugetul anual de 
salarii, remuneraţia unor fotbaliști 
precum Keșeru, Sânmărtean și Luchin 
ducând suma la circa 5 milioane de 
euro pe an. Pe lângă acești bani, cam-
pioana plătește circa un milion de 
euro pe an constând în chiria pentru 
cele două stadioane pe care joacă – 
stadionul Steaua și Arena Naţională. 
În aceste condiţii, Steaua se poate con-
frunta cu un blocaj � nanciar care va 
duce, potrivit surselor din interiorul 
clubului, la vânzarea celor mai impor-
tanţi fotbaliști.

 PARTICIPARE ÎN GRUPE:
 »Liga Campionilor: 8,6 milioane euro
 »Europa League: 1,3 milioane euro
 BONUS DE PERFORMANŢĂ: 
 »Liga Campionilor: 

0,5 mil. euro la egal / 1 mil. euro la victorie
 »Europa League:

0,1 mil. euro la egal / 0,2 mil. euro la victorie
 MARKET POOL: 
 »Liga Campionilor:  5,1 milioane euro
 »Europa League:  1,6 milioane euro
 ÎNCASĂRI DIN BILETE:
 »Liga Campionilor: 3,5 - 4 milioane euro
 »Europa League: 1 - 1,5 milioane euro

 Liga Campionilor VS
    Europa League

 »COMPARATIV:

Banii primiţi de Steaua de la UEFA
Total: 53,9 milioane euro

 »2006/2007
Liga Campionilor

 »2007/2008
Liga Campionilor

 »2008/2009
Liga Campionilor

 »2009/2010
Europa League

 »2010/2011
Europa League

 »2011/2012
Europa League

 »2012/2013
Europa League

 »2013/2014
Liga Campionilor

*începând cu sezonul 06/07, atunci când UEFA a început publicarea raportului � nanciar
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foto: Alexandru HojdaFotbaliștii Stelei au ratat și o primă individuală de 100.000 de euro, bani pe care i-ar �  primit dacă ar �  reușit să ajungă în grupele Ligii Campionilor în acest sezon 


