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 2021-2020باشگاه برتر فوتبال در فصل  20گزارشی از درآمدزایی 

بوده اند، اما شواهد  19سال اخیر تحت تاثیر تالطم های مالی ناشی از پاندمی کووید 2رتر فوتبال در بباشگاه های 

 نشان دهنده تاب آوری آنها و ادامه رشد زیر بنایی و درآمدزایی آنها می باشد.

قاب ل اعقم اد از  و مس قلل لی و تحل هی تجز و درآمدزایی، گزارش Deloitte است که مجموعهسال  نیو پنجم ستیب

آغ از  2020/21فص ل فوتب ال  تبال جهان را ساالنه ارائه می ده د.و تیم های برتر فو یباشگاه ها ینسب یمال عملکرد

احس ا   فوتب ال و ورزش جه انهمچنان در اطراف  19-کووید رانگریو اتریتأثدر حالی که  د،یرس انیو به پا شد،

 .شود یم

خ ود  جذاب خ ود  ب رای عالق ه من دان  شینماحرکت و به همچنان فوتبال  صنعت، مداوم یچالش ها نیبا وجود ا

 نس بت ب هروز مسابله  درآمد نیتر نییپاکسب باعث ، اما کاهش و عدم حضور تماشگران در اسقادیوم ها،  ادامه داد

ک ه بخش ی از  دیرس  ییبه رکورد باال ، ها قیتعو جهینق در مسابلات که درآمد پخش یدر حال ،گذشقه شد  سال 25

 ( بود.کامل شد 2020/21در که ) 2019/20 فصلآن ناشی از تعویق مسابلات  

 فوتبال یایدن از خبار بزرگ ا

 یقیمنچسقرس  باش گاه ه ای برت ر فوتب ال در ادام ه گ زارش خواه د ش د. درآم دزاییاز  یدیکل یها افقهی ✓

(، وروی  ونی لیم 644.9) پوند ونیلیم 571.1بار با درآمد  نیاول یبراو برای  است درآمدزاییاین  نیصدرنش

 (وروی  ونی لیم 95.7پون د ) ونی لیم 89.5درآمد آنه ا  .گرفتقرار  درآمدرایی باشگاه های فوتبالدر صدر 

 صدر تیم ها قرار بگیرد.پله ای نسبت به سال گذشقه در   5این تیم با صعود  افزایش یافت و باعث شد تا 
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 2020/21پول در سال  گیباشگاه برتر ل 20درآمد کل 

عی ت حض ور ممنو لی ب ه دل نسبت ب ه چندس ال گذش قه ملدار  نیکمقر ،درآمد روز مسابقه یورو نمیلیو 111

 تماشاگران و طرافدارن در اسقادیوم ها.

ک ه  اس ت افق هی شیاف زا یادی ز زانی ب ه م 20/2019به سال  نسبت ، مسابقات درآمد پخش ومیلیارد یور 4.1

 تعویق  مسابلات فصل قبل و کامل شدن آنها در فصل جدید بود. لیدل بهبخشی از آن 

در رک ورد  نیب االترنسبت به ( کاهش وروی ونیلیم 222درصد ) 6 که ،یتجار یدرآمدها  یورومیلیارد   3.5

 نیست و قابل پیش بینی بود. خیلی معنی دار(، که وروی اردیلیم 3.8)2019/20سال 

 س ال ب ه نس بت کمق ر ٪1 امسگال، ی برتگرهگا باشگگاه شده توسط جادیکل درآمد امیلیارد یورو  8.3

 .(وروی اردیلیم 9.3) 2018/19سال  نسبت بهکمقر  وروی اردیلیم 1از  شیهمچنان ب ماا ،2019/20
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 -پخش مسابقات -از درآمد روز مسابقه  2020/21تا  2016/17از فصل  برتر یباشگاه هاکل درآمد 

 (وروبر حسب ی)سایر درآمدهای تجاری 

 

 

 درآم دزایی ت یم ،1996/97فص ل  در  ،تهیه گزارش ساالنه درآمدزایی ت یم ه ای برت ر فوتب ال از سال اول ✓

 افزایش پیدا کرده است. سال 25 یپوند ط ونیلیم 571.1 پوند به ونیلیم 12.7از  سیقیمنچسقر

را  ، 2020/21 فصل انیتا پا 2019/20فصل  انهیدرآمد از م وروی اردیلیم 2از  شیبمورد بررسی  یباشگاه ها ✓

 از دست داده اند.
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گلسقان در منابع و درآمدزایی همچنان ادامه داشت، جایی ک ه ب یش از نیم ی از نپیشقازی لیگ برتر فوتبال ا ✓

دو  ا،ی قالیا سه باشگاه از و ایمقشکل از سه باشگاه از اسپان تیم ها هیبل ند.دبرتر انگلسقان بواز لیگ  باشگاه 20

 بود. هیروس یک باشگاه از باشگاه از فرانسه و کیباشگاه از آلمان و 

دو  تنه ا، س وم در جایگ اه (وروی  ونی لیم 611.4) خیم ون رنیب ا دوم( و ورو،ی  ونی لیم 640.7) دیرئال مادر ✓

 ،2020/21 یس ال م ال و 2019/20 فص ل ه ای از کیدر هر  وروی ونیلیم 600از   شیب ی بودند که باشگاه

 مشخص اتدرآمدزایی داشقند که ناشی از عملکرد موفق تیم فوتبال آنها در زمین و همچنین موقعیت ه ا و 

 می باشد. آنها یتجار

ب رای  ،14/2013از فصل  جایگاه نیتر نییپاو این  ( به رتبه چهارم سلوط کردوروی ونیلیم 582.1بارسلونا ) ✓

 این تیم بود. نیخارج از زمچالش های و  نیداخل زم آنها می باشد که به دلیل عملکرد نامناسب در

 جایگاه خود نیترنیی)اما در پا ،را حفظ کردتیم برتر  5بین خود جایگاه ( وروی ونیلیم 558) قدیونایمنچسقر ✓

 556.2) فاص له داش ت س ن ررم ن یپ ار ب ا  وروی  ونیلیم 1.8 فلطقرار گرفت و تنها ( سال گذشقه 25در 

 .(وروی ونیلیم

 ونی لیم 550.4) ورپ ولیل، دو فصل قبل یاوج هادر ملایسه با  نیدر عملکرد داخل زمو افت  یکاهش جزئ ✓

قهرمان ان اروپ ا در رده  گیدر ل ی با قهرمانیکه چلس یحال ر، درسیدرتبه هفقم  به ( دو پله سلوط کردوروی

 .(وروی ونیلیم 493.1) ماندند یهشقم باق

( وروی  ونی لیم 406.2دهم ) گاهیجادر ، تاتنهام نهم( ورو،ی ونیلیم 433.5)با کسب درآمد  وونقو یپس از  ✓

 قرار گرفت.

یی رتبه ه ا ب رای بازآرا یکم با باشگاه برتر 14 ،است رییدر حال تغ شهیهم یاققصاد این که شرایط  رغمیعل ✓

 ثابت هسقند. یسال مقوال نیچهارم

 (وروی  ونی لیم 337.6)دورتموند  ایرا با بوروس خود  فاصله(، چهاردهم ورو،ی ونیلیم 330.9) النیمنقریاتیم  ✓

ب ه  بازگشتبا  ، چرا که کاهش داد بودند 13 و 12 در  بیترت به( که  وروی ونیلیم 332.8) دیمادر کویاتلقو

 را خاتمه داد. ایقالیا آیبر سر وونقو یساله  9 اورپا،  حاکمیت قهرمانان گیل

 ونی لیم 221.5) قدیونایوسقهام ( و وروی ونیلیم 255.5) یقیلسقرس تیم  هر دو ،یموفق داخلعملکرد دنبال به  ✓

 تیم برتر قرار گرفقند. 20دوباره بین ( وروی
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برتر قرار  هفدهم گاهیجا درتیم  20در بین بار  نیاول یبرا( وروی ونیلیم 219.2)با کسب درآمد ولورهمپقون  ✓

در بین تیم های برتر ق رار  2017/18از پس سال بار  نیاول ی(  براوروی ونیلیم 216.3) با  النیآث مگرفت. 

 گرفت.

 

ب ه ط ور  زی ندر جامع ه  نف و  آن تی و تلو  تی اهم، دهد یبه رشد خود ادامه م یهمانطور که فوتبال از نظر اققصاد

 .کند یعمل می رفقار تغییرات و ارائه یریاندازه گ یبرا یپلت فرم قو کیبه عنوان و  شده است رفقهیپذ یا ندهیفزا

وتن و    شیها در اف زا شرفتیپ یکردن برخ برجسقهو  ینیع یارهایمع یارائه برخ ش مالی امسال ما به دنبالرادر گز

 بودیم.  در فوتبال

 .دارند ن خود را نیزفوتبال زناتیم برتر  20تمام  سال گذشقه 25در طول  بار نیاول یبرا ✓

 یم  لتش کی زن ان  راباش گاه  رهیم د ئتیهاعضای  از ٪11 برتر به طور مقوسط باشگاه 20باشگاه از  19در  ✓

 زنان هسقند. وونقو یدر  اعضای هیئت مدیره  درصد 40و  دهند

باش گاه ه ا را  رهیم د ئ تیدرص د ه 15 یقوم یها تی، به طور مقوسط اقلبرتر  باشگاه 20باشگاه از  17 در  ✓

 .یقیمنچسقرس و النیم نقریا ،یقیلسقرس در بیبه ترت %57و  %60، %75حداکثر  با دهند، یم لیتشک
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 2020-21در فصل  )میلیون یورو( از منظر درآمدزایی 30تا  21های  رتبهباشگاه های فوتبال 

 
هم انطور  .اس ت زیچالش برانگتیم های فوتبال برتر  یبرا یمال حامیان  بازاری بر رو ی کروناریهمه گ ریتاث ✓

از ش رایط هم ه گی ری ادام ه م ی ده د، م ا در آین ده نزدی ک ش اهد   ریکاوری خود  به یکه اققصاد جهان

 درآمدی مطلوب خواهیم بود.به سطح  برتر یهاباشگاه بازگشت

 از جمله ظهوراست،  )هواداران(مصرف کننده  و رفقار عادات رییو نوآورانه، در حال تغ دیجد یتکنولور ✓

 ها؛ 

 یگ ذار هی/ س رما دی خر یاصالح مسابلات و حلوق ورزش ،طور گسقرده تر به رشد فوتبال زنان و ورزش  ✓

 درآم د عی توز یبرا مسابلات برگزارکنندگانمورد اسقفاده توسط  سازوکارهای ، ویخصوص بخش توسط

 نوید بخش افزایش بیشقر درآمدهای باشگاه های  فوتبال در سال های پیش رو می باشد. باشگاه ها بین
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) میلیون یورو ( و مقایسه رتبه فعلی و سال گذشته  2020-21باشگاه برتر از منظر درآمدزایی در سال  20رده بندی 

 آنها
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 یصفحه نقره ا یستاره ها

 فوتبال پردرآمد  برتر یشده توسط باشگاه ها دیکل درآمد تول فوتبال تدوین می شود، گزارش مالی که یسال 25در 

. نش ان م ی ده د 2020/21سال  در وروی اردیلیم 8.2به  1996/97در فصل  وروی اردیلیم 1.1از  ،یهفت برابر شیافزا

مشخص ش ده اس ت ک ه  یمانجدول ز ریدر ز .حضور داشقه اند بین برترین هازمان  طی اینکشور  11باشگاه از  45

 است. سال گذشقه 25رشد در  نیا یدیعطف کل نلاطکه  کند یاز موارد را برجسقه م یبرخ
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 خاص )تحت پاندمی کرونا( دو فصلتحلیل 

و  تحلی ل م الی یه اانک ار ب وده اس ت. روش رقاب لیغ 2020/21و  2019/20 یم ال یهادر س الCOVID-19  ریتأث

و  ش ودیم ش قریب س هیم انع از ملا یشده در هر سال م الدرآمد گزارش هیاست که نما یمعن نیبه ا یزمان یهاتفاوت

راه  نیبهق ر دیحرکت کنند. شا نییاباال و پ منظر رتبه درآمدزایی به از نامنظم  یاوهیها به شکه باشگاه شودیباعث م

 یدرآمد حاصل از دو سال م ال نیانگیم یابیارز ،دو فصل نیها در اباشگاه یو جمع یفرد یدرک عملکرد مال یبرا

 س هیملا یش قریدق ت ب ب اها باش گاه ت ا ده دیم امکانو  کندیکمک م یدهباشد که به رفع هرگونه مشکل گزارش

 شوند.
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 (میلیون یورو) 2020/21و  2019/20 یمال یدر سال ها ی برترشده توسط باشگاه ها جادیدرآمد ا نیانگیم
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 برتگگراشگگگاه ب 20درآمگگد  نیانگیگگم -

 یهگا سگالی درآمدزا در امگور مگال

 812 به میگزان  ،2020/21و  2019/20

 406به طور متوسط ) بود وروی ونیلیم

 (.در سال وروی ونیلیم

 و 2019/20 یدو سگگال مگگگال یطگگ -

 از ٪8، درآمگگد روز مسگگابقه 2020/21

 یمین باًیتقردرآمد پخش  درآمد، کل

 45یتجگارسایر درآمگدهای ( و 47%)

از کل درآمگد را تکگلیل مگی درصد 

 دهد.


