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OBERTURA

Carles Vilarrubí
Vicepresident de l’Àrea Institucional del FC Barcelona

President de la Fundació Ernest Lluch, senyor Joan Majó,
director, senyor Ferriol Soria; voldria donar especialment la
benvinguda a la senyora Montserrat Lamarca, a Rosa Lluch,
a Enric Lluch, i a tothom. Benvinguts al Futbol Club Barcelona!
Voldria, en poques paraules, explicar-vos el sentit que per
al FC Barcelona té aquest acte. Al FC Barcelona, des de fa
tres anys, seguim una política de relació amb una sèrie de fundacions i entitats, molt escollides, amb l’esperit d’intentar
aprofitar i posar al servei del país i de la societat aquesta plataforma tan potent que és el Barcelona, i posar-la al servei
d’aquelles entitats i d’aquelles institucions que tenen realment la capacitat de promoure i de projectar pensament i
valors. I com que el Barcelona té com a objectiu estrictament
una activitat esportiva, però, a la vegada, té una enorme capacitat de projecció, no solament al país, sinó internacionalment, el que fem és posar aquesta plataforma de projecció al
servei d’aquestes entitats. I ho fem en diversos àmbits: en
l’àmbit cultural, ens posem al servei de l’Institut Ramon Llull
i actuem com a plataforma internacional al servei de l’Ins
titut, per tal de projectar la cultura catalana quan ens belluguem pel món. En un altre cas concret, Turisme de Catalu
7
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nya, quan ens movem per l’estranger, també ens posem al seu
servei per explicar el que és Catalunya des de l’àmbit del turisme i, per exemple, quant als actes de commemoració del
tercer centenari del 1714, fem el mateix.
En el cas de la Fundació Ernest Lluch, doncs, el que hem
intentat durant aquests mesos, parlant amb els seus promotors —una experiència fantàstica—, ha estat vehicular la capacitat que té la Fundació de reflexionar sobre temes importants i establir-hi una trobada anual per veure sobre què
podem deliberar sectorialment i junts a l’entorn de l’esport. I,
en aquest cas concret, enguany, ens hem preocupat d’imaginar què ens podria aportar la Fundació sobre el món de l’economia. I és que ens pot aportar una cosa que és molt important: una reflexió amb persones de nivell, i la possibilitat de
fer una parada, ara que no ens ocupa l’equip i no tenim futbol, per tal de pensar i escoltar, en conjunt, sobre el món de
l’economia i l’esport.
És per això que, en aquest cas, nosaltres, el món de l’esport i el món del Barcelona, ens podrem aprofitar del pensament, dels pensadors i de la gent del nivell intel·lectual que
pot aportar una Fundació que s’edifica en el llegat que ens va
deixar una persona que vivia tan i tan intensament el món del
Barça, del barcelonisme i de l’esport, com Ernest Lluch. Lluch
ens va deixar aquesta manera de fer i d’entendre el barcelonisme, amb una capacitat personal i intel·lectual úniques.
Des del punt de vista del Barça, jo només puc agrair la
iniciativa que van tenir Joan Majó i Enric Lluch d’aproximarse al Barcelona, i també Ramon Besa, per veure què podíem
fer plegats, perquè realment la iniciativa va ser d’ells. Des de
fora va haver-hi aquesta iniciativa, i, per part nostra, només
podem agrair-ho, posar-nos al seu servei i aprofitar-nos-en
tant com puguem. Moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Voldria agrair l’assistència a l’acte de tots els participants,
i especialment al professor Szymanski i al professor Egon
8
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Frank. Espero que la jornada sigui de profit per a tothom i
especialment per al FC Barcelona.

Enric Lluch
Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch

D’entrada, vull donar les gràcies al Barça per convidar-nos o
per ajudar-nos a fer possible la 1a Conferència Ernest Lluch
d’Economia i Futbol, especialment al president, però sobretot al senyor Carles Vilarrubí, que és qui ha estat més en el
dia a dia i que ens ha anat validant una mica els temes que
presentàvem i que em sembla que són del seu interès. Voldria
agrair l’assistència del doctor Szymanski, vingut des dels Estats Units, un gran especialista en aquest tema. Voldria també donar les gràcies a Jaume Garcia, que ha estat la persona
que realment ens ha ajudat a fer-ho possible. Ja sé que a vegades dir això és una qüestió protocol·lària, però dir que l’acte seria igual o seria possible sense ell em sembla que és gairebé impossible. En Jaume és una persona especialista en el
tema que ens ocupa, amb qui ens vam posar en contacte i a
qui, personalment, no coneixíem, però ens va obrir de seguida les seves portes —m’atreviria a dir que fins i tot el seu
cor— i va mostrar un generós interès. També al doctor Egon
Frank per aportar la seva col·laboració. Al senyor Plácido
Rodríguez, home coneixedor del món del futbol. I finalment
vull donar les gràcies a Ramon Besa, moderador de la taula.
Voldria explicar una mica el perquè de la relació entre el
Barça i la Fundació Ernest Lluch. És evident que una de les
moltes inquietuds d’Ernest Lluch, a qui molts coneixeu o del
qual en teníeu notícia, era el Barça. D’alguna manera, li interessava el Barça, li agradava el Barça. Com que era una persona inquieta, una persona xafardera, ell, més enllà de resultats, d’altes i baixes, de si aquest havia fet un gol o no, o del
9
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sou dels jugadors, que també li interessava, estava al dia també dels membres de la directiva: qui eren, d’on venien, què
feien, què no feien, per què estaven a la directiva, per quins
motius hi havien entrat, com es comportaven de manera pública quan representaven el Barça, què passava al planter...
Ell vivia molt a prop del camp del Barça, i tenia la sort i la
mania, els diumenges, d’anar a comprar tres o quatre diaris i,
mentre llegia el diari, veia els partits del Barça. I sabia si
aquest pujava, si aquest era bo, si aquell altre no ho era tant.
Però també es preocupava dels jugadors més veterans. Sempre estava molt amoïnat pel que passava quan paraven de
jugar a futbol, per si tenien les cames atrotinades de cops o
per si s’havien preparat prou o no. El neguitejava també molt
si els jugadors d’ara llegien, si no llegien, si anaven al cinema.
És a dir, aquest vessant més social, aquest vessant més humà
del club i del que havia de representar el club. Un vessant que
era també una de les seves obsessions.
Jo recordo que ell em parlava amb molt d’orgull d’un
fragment de l’himne del Barça, que és aquell tros del «tant se
val d’on venim, si del sud o del nord», que és segurament el
petit fragment que resumeix una mica la trajectòria d’aquest
club, la trajectòria del Barça. Un fragment que penso que ens
demostra o explica al món la nostra manera de ser, la nostra
història, que és feta d’aportacions de diferents cultures, diferents mons, diferents persones, com espero que continuï essent en el futur.
A la Fundació, un dels àmbits que tenim és el de l’activitat esportiva i fa molts anys que hi estem treballant. Vam
donar uns premis, a l’entorn dels quals ja havíem col·laborat
en alguna cosa amb el Barça, però teníem un neguit de fons
que ens deia que faltava fer una activitat que consideréssim
potent.
Aquesta activitat, com ha explicat molt bé el senyor Vilarrubí, era això: donar la possibilitat que hi hagués un espai de
10
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reflexió, de debat, de diàleg, que en el fons és una mica el
leitmotiv de la nostra Fundació. Es tracta de posar en contacte persones que no forçosament pensen el mateix, que no
forçosament tenen les mateixes idees, però que siguin capaces d’entendre l’altre i entendre els arguments per poder generar un discurs més ric i més ple.
Crec que segurament aquesta activitat, que és la primera
edició, ens ajudarà també una mica a projectar aquesta voluntat de la Fundació i a fer entendre que la Fundació treballa en molts àmbits i que té ganes de col·laborar durant temps,
si pot ser, amb el Barça, en aquests temes que de vegades tenen difícil el fet de trobar plataformes com aquesta que el
Barça pot oferir. El Barça ens ajuda a tenir aquest ressò internacional i esperem que sigui motiu d’èxit.
Per acabar, voldria agrair l’assistència a l’acte del senyor
Szymanski.
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PRESENTACIÓ

Jaume Garcia
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra

Voldria agrair a la Fundació Ernest Lluch i al FC Barcelona
el fet d’haver-me convidat a col·laborar en l’organització de
l’acte. Crec que és un punt de trobada entre dos mons: el
món acadèmic, representat en aquest cas per la Fundació Ernest Lluch, i el món de l’entorn del Barça, i tots dos tenen en
comú dos fets que m’agradaria destacar: l’un és l’aposta per
uns valors, i l’altre, l’aposta per les coses ben fetes. I probablement Ernest Lluch és el comú denominador d’aquestes
dues apostes.
L’Ernest era un acadèmic i, com que crec que avui dia està
poc valorada la paraula polític, diré un ciutadà implicat i
compromès amb la societat, i, al mateix temps, també un
reconegut barcelonista. I jo crec que això fa que sigui fàcil
explicar el perquè estem implicats, en aquest esdeveniment,
les dues institucions i el món acadèmic, tant des de dins per
part de la Fundació, com des de fora per part dels qui hi participem.
També voldria agrair a les dues institucions l’oportunitat
que m’han donat de poder presentar el conferenciant, el professor Stefan Szymanski. Quan se’m va plantejar, per part del
director de la Fundació, amb qui hauríem de comptar per a
una conferència d’aquestes característiques, no vaig tenir cap
13
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dubte que la persona que hauria d’impartir la conferència
havia de ser el professor Szymanski.
No és la primera vegada que Stefan Szymanski ve a Barcelona; no és la primera vegada que ve a un acte en què el
FC Barcelona i el món universitari hi estan implicats, però sí
que m’agradaria destacar que és la primera vegada que participa en un acte —i això per a mi té molta rellevància— que es
duu a terme a les instal·lacions del FC Barcelona i no en unes
instal·lacions acadèmiques.
Crec que això és important, perquè la diferència per a
aquells que venim del món acadèmic, som barcelonistes i ens
dediquem a aquests temes, és que això va més enllà del simple patrocini d’un acte, senzillament perquè s’entén que,
quan algú acull a casa seva un acte com aquest, hi ha implicació en allò que es fa i en allò que es diu. Per tant, crec que
hi ha una mena de canvi, diguéssim estructural, en la manera
de procedir en aquesta relació entre el Barça i el món acadèmic, i espero i desitjo que es mantingui en el futur.
D’altra banda, el professor Szymanski és una de les persones que ha ajudat a desenvolupar i a tirar endavant això que
se’n diu l’Economia de l’Esport a Espanya, i en particular a
Catalunya. A l’acte assisteixen persones que han treballat
amb ell en la seva etapa a Anglaterra, i voldria recordar que
Stefan Szymanski va ser de les persones que l’any 2006 va
contribuir a llançar un projecte que encara avui es manté: el
Congrés d’Economia de l’Esport, que cada any es realitza a
Gijón. Un Congrés que ha servit per donar a conèixer i desenvolupar la disciplina, per definir quin és el seu lloc en el món
acadèmic, i que des de l’inici ha tingut el suport i la col·
laboració de les persones més rellevants en aquest àmbit a
escala internacional. I el professor Szymanski, evidentment,
n’és una.
No m’estendré en el seu currículum, que és molt llarg,
però sí que m’agradaria fer una rapidíssima passada sobre el
14
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que ha estat la trajectòria acadèmica i professional del professor Szymanski.
És anglès; és doctor pel Birkbeck College des de l’any
1988 i va iniciar la seva carrera acadèmica a Anglaterra. Primer a la London Business School, després a l’Imperial Business College, on va ser professor, l’equivalent al nostre catedràtic en l’àmbit universitari. Després va passar a la City
University of London i ara exerceix, des de fa temps, a la
Universitat de Michigan, als Estats Units. No cal insistir que
són nombroses i múltiples les publicacions en revistes acadèmiques de referència, però sí que m’agradaria destacar tres
contribucions, que potser són més atractives des del punt de
vista del títol i de la relació amb la jornada que ens ocupa,
com són els seus llibres sobre l’economia del futbol i la política econòmica del futbol, Football Economics and Policy,
publicat el 2010, o The Comparative Economics of Sport, i
un dels llibres que ha tingut un gran impacte als Estats Units,
on el futbol és un esport minoritari però d’importància creixent: Why England Lose, que en la traducció als Estats Units
va passar a ser Soccereconomics.
Amb aquesta breu presentació, espero que quedeu convençuts que difícilment podríem haver trobat una millor
opció per discutir sobre el tema de la relació entre la crisi financera global i, en particular, en el món del futbol, i el des
envolupament del futbol com a sector econòmic.
Per acabar, voldria agrair al professor Szymanski la seva
presència a l’acte.
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INESTABILITAT FINANCERA AL FUTBOL:
PROBLEMES I SOLUCIONS

Stefan Szymanski
Catedràtic de Gestió Esportiva de la Universitat de Michigan.
Codirector del Michigan Center for Sport Management

Per començar, deixeu-me dir que és un gran honor haver rebut la invitació a l’acte. M’agradaria agrair aquest honor a la
Fundació Ernest Lluch i al Futbol Club Barcelona i també
donar les gràcies a Jaume Garcia per la seva introducció tan
generosa.
Quan parles en un esdeveniment en record d’una persona
concreta, crec que és important tenir present quina va ser la
contribució d’aquesta persona. I si reflexionem sobre què
pensaria Ernest Lluch avui del món del futbol i quines coses
tindria a dir sobre els problemes amb què hem de tractar
actualment, crec que podem inferir una sèrie de missatges i
hauríem de tenir en compte unes quantes idees.
Penso que Ernest Lluch hauria enfocat els problemes ac
tuals des d’un punt de vista seriós i racional, i que faria un
pas enrere per observar atentament què està passant realment. I, en especial quan parlem de crisi financera, hauria
volgut examinar tant els aspectes econòmics de la crisi com
les seves arrels històriques.
Massa sovint, nosaltres, tant la gent en general com els
economistes, parlem massa de la crisi actual i ens oblidem
17
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que vivim en un món en què les crisis són esdeveniments
habituals. Actuem com si el nostre punt de vista sobre la
història fos únic i com si ningú no hagués vist un problema
com aquest abans de nosaltres. En realitat, si observem la
història, veiem que abans de nosaltres han tingut lloc esdeveniments similars, potser no idèntics, però sí similars.
Aquest és un tema que voldria subratllar en la meva xerrada sobre la inestabilitat financera dels clubs europeus de
futbol, sobre les causes d’aquesta inestabilitat i sobre algunes de les solucions als problemes amb què ens enfrontem
avui.
El primer que cal dir sobre la situació actual del futbol a
Europa és que té més bona salut que mai. Tot i que sé que a la
gent no li agrada dir-ho. En tant que ciutadà dels Estats Units
d’Amèrica, estic en bona posició per dir que el futbol és l’esport preponderant al món —fins i tot els americans ho entenen! És una cosa força especial, perquè el futbol no té un dret
automàtic a ser dominant. Ha d’estar ben organitzat i ha de
poder donar allò que la gent realment vol.
I si el futbol és l’esport preponderant al món, el futbol
europeu és preponderant en aquest esport, i el futbol que la
gent vol veure és el futbol dels grans clubs europeus. Òbviament, a Europa coneixem molt bé el suport que té i l’excitació que genera aquí el futbol, i això ha estat així durant un
segle o fins i tot més, però ara el futbol europeu és seguit a tot
arreu del món. A Michigan, on jo visc, puc veure els partits
de la Lliga de Campions en un bar ple de gent que segueix els
clubs europeus de futbol. Si vaig a l’Àfrica o a Àsia, i fins i tot
a Sud-amèrica, on el futbol local és tan potent, la gent vol
veure futbol europeu.
Els millors futbolistes vénen a Europa a jugar. A Europa
produïm molts dels millors futbolistes del món, i els que
no produïm els comprem, perquè tot gran futbolista vol jugar a Europa. La Lliga de Campions de la UEFA és l’esde
18
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veniment esportiu anual més vist per televisió al planeta.
Fins fa poc era la Super Bowl de la NFL, però ara ja no ho
és; és el campionat europeu de futbol el que atreu l’audiència global més gran.
I els ingressos dels clubs europeus de futbol han crescut
com l’escuma. Ara mateix generen 17.000 milions d’euros
cada any. Els darrers cinc anys, els ingressos han crescut a
una mitjana del 5,6 % anual. Penseu-hi: un 5,6 %! Quina altra cosa hi ha a Europa que creixi a una mitjana del 5,6 %
anual? Res! Excepte el deute, potser.
Com deia Charles Dickens, «era la millor de les èpoques».
Però també, per descomptat, «era la pitjor de les èpo
ques». Vivim un temps en què el futbol europeu té un èxit
increïble, i és increïblement preponderant al món, i no ho
hauríem d’oblidar quan parlem de problemes. No vull dir
que no hi hagi problemes, però no hem d’oblidar la part bona
de tot plegat quan en parlem.
Sens dubte, el futbol europeu té problemes. Actualment,
la UEFA vigila les finances dels clubs europeus de futbol
de molt a prop. Aquest any s’ha informat d’unes pèrdues de
1.700 milions només entre els clubs de primera divisió, el
71 % dels ingressos dels clubs de futbol s’ha gastat en salaris i traspassos, el 63 % dels clubs declaren pèrdues, prop
de dos terços de tots els clubs perden diners, el 55 % informa de pèrdues netes, i el 38 % (més d’un terç) tenen un
patrimoni net negatiu. Què significa «tenir un patrimoni
net negatiu»? Bàsicament, significa que el que posseeixes té
menys valor que el que deus. No és una situació gaire bona
en el món dels negocis. I encara pitjor, una sisena part dels
auditors dels clubs (que solen empatitzar molt amb els teus
problemes) afirmen que els clubs que auditen pot ser que
no tinguin continuïtat en el futur, és a dir, que no són un
negoci viable. En resum, clarament hi ha problemes significatius.
19
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Així que, com és possible generar un producte tan atractiu
i amb tant d’èxit sense que els productors puguin mantenir
grans beneficis? Com funciona el mercat del futbol? La rendibilitat és un problema habitual en el món del futbol. És un
problema a Espanya, és un problema a Anglaterra, és un problema a Itàlia, i, en països més petits, és un problema encara
més gran. Per exemple, a Grècia, Portugal o a Escòcia tenen
problemes enormes.
Si tots aquests problemes no tenen res a veure amb el fet
de ser espanyol o anglès, hi deu haver uns quants factors
subjacents. I és que aquests problemes tenen a veure amb
la naturalesa de les relacions econòmiques. De fet, penso
que és relativament senzill pensar que l’èxit esportiu i l’es
cassa rendibilitat econòmica van de la mà en els mercats del
futbol.
Els clubs de futbol operen en dos mercats: el mercat de
jugadors i el mercat de seguidors. Tal com el coneixem, el
mercat de jugadors és un mercat molt competitiu. Si vols
atreure els jugadors més bons, els has de pagar molts diners.
Neymar va venir fa una setmana. No sé exactament quin salari té, però certament és molt més del que pot guanyar un
professor de Michigan al llarg de la seva vida. Això succeeix
perquè els seus serveis generen un mercat enorme. Hi ha
molts clubs que el voldrien fitxar, es convoca una subhasta i
ell jugarà per a qui faci una oferta més gran. I fins i tot si parlem de jugadors amb menys talent, hi ha una competició
molt intensa entre els clubs per fitxar-los. A diferència de la
majoria de mercats laborals, és relativament fàcil fer una estimació de les qualitats dels jugadors (en comparació, és més
difícil fer una estimació del valor d’un alt executiu, perquè és
molt difícil observar exactament què fa i fer-se una idea de
quin és el valor real de la seva contribució). Així, el valor dels
jugadors es pot percebre bé i els clubs no poden pagar als
seus jugadors menys del que valen, perquè aquests jugadors
20
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tenen alternatives. Des del punt de vista econòmic, és un mercat que funciona bé, en el sentit que els jugadors cobren més
o menys el que valen.
A la gent no li agrada parlar del mercat de seguidors. A la
gent li agrada dir que, si dóna suport a un club, és per a tota
la vida: un 100 % de lleialtat. Però amb un experiment senzill
n’hi ha prou per convèncer-nos que això no té sentit. Penseu
en qualsevol club que hagi descendit. Fixeu-vos en la quantitat de gent que va a veure l’equip a l’estadi l’any després del
descens: hi ha una evident disminució de públic. Norantanou vegades de cada cent, el nombre d’espectadors baixa. Si
la gent fos tan lleial com pretén, el nombre d’espectadors no
baixaria pel sol fet que l’equip jugui en una divisió més baixa; l’equip tindria la mateixa quantitat de gent a l’estadi. En
realitat, la lleialtat dels seguidors és més elàstica. Pot ser que
l’aficionat digui que continua donant suport a l’equip, però
de fet ja no el va a veure. O, encara pitjor, pot ser que decideixi anar a veure un altre club.
Encara que molts seguidors siguin fidels a un sol club al
llarg de la seva vida, l’èxit de l’equip determina el nombre de
seguidors. Una manera de pensar en això és el que he anomenat Teoria de la Cinta Transportadora. És habitual que
els seguidors afirmin que segueixen el mateix equip que seguien quan tenien set o vuit anys. Diguem que el primer
equip que vas veure a aquella edat és l’equip que seguiràs
durant tota la vida. És com pujar en una cinta transportadora, i, quan puges a la cinta transportadora, t’hi quedes fins
que en baixes al final de la teva vida —aquesta és la teva
història de seguidor d’un equip de futbol. O sigui, l’únic important és la decisió que prens amb set o vuit anys? Per descomptat, estàs influït per molts factors que tenen a veure
amb la teva família, amb on vius, etcètera. Però un dels factors principals és l’èxit dels equips a l’època en què comences a veure futbol. És habitual que la gent s’adhereixi als
21
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clubs que tenen més èxit: la gent se sent atreta pels clubs
d’èxit. Potser no tothom, però la majoria de seguidors van a
parar als clubs de més èxit.
Fixeu-vos en l’increment del nombre de joves que segueixen el Barcelona, no tan sols a Catalunya, sinó arreu del
món. D’acord, és «Més que un Club», però també és un club
d’èxit, guanya campionats i això és el que importa a les moltes persones que s’han convertit recentment en seguidors del
Barcelona. De manera que, per atreure seguidors, has de tenir èxit, i, per tenir èxit, has de guanyar partits. Com en el
mercat de jugadors, el mercat de seguidors també és molt
competitiu. És la competitivitat d’aquests dos mercats la que
determina els ingressos dels clubs de futbol.
Us mostraré algunes dades que il·lustren com funciona
aquest procés. He fet servir xifres reals de la Lliga espanyola,
però podria fer el mateix amb dades de la lliga anglesa, o de
la francesa o de la italiana. Es pot aplicar la mateixa història
a qualsevol país.

Classificació

Salaris i classificació dels clubs de la Lliga espanyola
de futbol en relació a la mitjana (1998-2011)

Salaris
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En aquest gràfic, cada punt representa els resultats de la
Lliga i la despesa en fitxes d’un club de futbol durant un any.
La despesa en salaris de cada club es mostra a l’eix horitzontal i la posició a la Lliga es mostra a l’eix vertical. La línia
que veieu, anomenada línia de regressió, mostra la relació
mitjana entre la despesa en salaris i el resultat a la Lliga. El
que mostra és que, si gastes més en jugadors, obtindràs una
posició més bona a la Lliga, cosa que probablement és bastant òbvia. Com que el mercat de jugadors és relativament
eficient, si gastes més en jugadors, tindràs més tendència a
guanyar partits i la teva posició a la Lliga serà més elevada.
Òbviament aquests punts estan bastant dispersos, cosa
que significa que hi ha molta variació —pot ser que un equip
gasti molt i no tingui bons resultats, o pot ser que gasti molt
poc, i, no obstant això, faci una bona temporada. És obvi
que uns anys tens bona sort i uns altres anys tens mala sort.
No sempre és segur que un jugador car tingui el rendiment
esperat, i també pot ser que el jugador es lesioni. Els plans
poden sortir malament per moltes raons, o també pot ser que
les coses vagin més bé del que s’esperava. De fet, grosso
modo, la despesa en salaris d’un club pot representar aproximadament la meitat de la variació en els resultats a la Lliga
en una temporada. És molt, però també deixa lloc a altres
factors, com l’habilitat o la sort.
Si observem aquesta relació, podem eliminar fins a un cert
punt els efectes de la sort. Però la seva naturalesa tendeix a
fer la mitjana: uns anys és bona i d’altres, dolenta. La mala
sort perpètua és una contradicció en si mateixa. Així, si fem
la mitjana entre despesa en salaris i rendiment al llarg dels
anys, veiem un gràfic força diferent.
En el gràfic següent he posat nom als clubs, i ara cada
punt representa el rendiment mitjà d’un club durant el pe
ríode 1998-2011. Ara els clubs són molt més a prop de la
línia de regressió. Com que això representa el que s’espera23
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Salaris i classificació dels clubs de la Lliga espanyola
de futbol (mitjana 1998-2011)
Barça
RM
Valencia

Deportivo

Classificació

Villareal
Celta de Vigo

Sevilla

Atlético
Athletico

Salaris

ria de mitjana, si un club es troba per sobre de la línia vol dir
que ha tingut un resultat millor de l’esperat, atesa la despesa
en fitxes. Així, es pot veure el Barça al capdamunt, dalt de
tot de la línia, cosa que significa que ho ha fet una mica millor del que s’esperava, atesos els diners que ha hagut d’invertir. I es pot veure el Reial Madrid dalt de tot de la línia,
però per sota de la línia, cosa que significa que ha tingut uns
resultats una mica pitjors dels que s’esperava, atesos els diners invertits.
Els seguidors poden discutir quin dels dos equips és millor, el Barça o el Reial Madrid, però, en realitat, tant l’un
com l’altre són al capdamunt i se situen a la dreta del gràfic
en termes d’inversió. Van gastar més diners que cap altre
equip en jugadors i això és el que els ha situat al capdamunt
de la Lliga. Els equips per sota seu tenen menys diners per
gastar i per això tenen uns pitjors resultats.
Quan observem el rendiment a la Lliga i els ingressos, es
produeix un patró similar.
24
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Ingressos

Classificació i ingressos dels clubs de la Lliga
espanyola de futbol en relació a la mitjana (1998-2011)

Classificació

En aquest gràfic, es reflecteix el rendiment a la Lliga a
l’eix horitzontal i els ingressos a l’eix vertical. Cada punt representa la combinació d’ingressos i posició a la Lliga per a
un club en una temporada. Com hem vist al primer gràfic, els
punts reflecteixen grans variacions, cosa que significa que
els ingressos poden variar molt substancialment en relació
amb la posició a la Lliga. En un any concret pots obtenir
molts més ingressos dels esperats en funció de la teva posició
a la Lliga, però de vegades en pots obtenir molts menys.
Però altra vegada hi intervé la sort: hi ha contingències
que poden afectar els ingressos, i, si es fa la mitjana temporal,
molts d’aquests efectes transitoris (la bona o la mala sort)
tornen a desaparèixer. I altre cop, si observem el següent gràfic, veiem una relació molt forta: els ingressos mitjans d’un
club al llarg del temps estan estretament relacionats amb la
seva posició mitjana a la Lliga.
Hi veiem dos clubs capdavanters: el Reial Madrid i el Barça.
Aquests dos clubs generen molts més beneficis que els altres,
25
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Classificació i ingressos dels clubs de la Lliga
espanyola de futbol (mitjana 1998-2011)

RM

Barça

Valencia

Ingressos

Atlético

Athletico

Deportivo
Sevilla
Villareal

Classificació

sobretot perquè estan més ben posicionats que els altres a la
Lliga. En aquest cas, tant el Reial Madrid com el Barça se situen
per sobre de la línia de regressió. Això implica que tots dos clubs
són capaços de generar més ingressos gràcies al seu rendiment a
la Lliga que els que generaria un club mitjà, fet que reflecteix la
rellevància social dels dos clubs, una rellevància que coneixem
molt bé. En qualsevol cas, fins i tot tant el Barça com el Reial
Madrid es troben relativament a prop de la línia de regressió.
En altres paraules, entre els clubs hi ha més similituds econòmiques que diferències. D’acord, podem parlar de diferències entre un club concret i la resta, però tots els clubs s’enfronten a la mateixa lògica. No l’anomenaria llei, però és una
cosa similar a una llei econòmica que determina quants diners fas i quants diners has de gastar per tenir èxit.
De fet, podem combinar aquestes dues relacions econòmiques en un sol gràfic. L’equilibri entre ingressos i despeses
està determinat per la posició a la Lliga, cosa que es mostra
en el gràfic següent.
26
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Ingressos esperats i despeses en salaris segons la
classificació a la Lliga espanyola (2011)

milions d’euros

Ingressos    Fitxes

Posició a la Lliga

Admeto que és un exercici una mica artificial, però imagineu que el president del club declara: «Aquest any vull que
tinguem com a objectiu quedar cinquens a la Lliga». Aquest
gràfic suggereix exactament què ha de gastar el club per quedar cinquè a la Lliga i exactament quins ingressos tindrà si
queda cinquè a la Lliga. No és exactament el que fan els clubs
de futbol, però aquest no és l’objectiu del gràfic. El que el
gràfic pretén explicar és que sigui quina sigui la posició que
es vol assolir, ingressos i despeses estaran molt equilibrats.
En altres paraules: sigui quin sigui els resultats actuals d’un
club, el gràfic indica que pràcticament no hi ha cap possibilitat que el club millori la seva situació financera, ni gastant
més ni gastant menys.
De passada, val la pena destacar un parell de coses. La
primera és que la diferència entre quedar primer o quedar
segon, en termes de salaris i ingressos, és molt gran. Ja sabem
que, a Espanya, els dos clubs que solen quedar en primer i
segon lloc són el Reial Madrid i el Barça o el Barça i el Reial
27
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Madrid. Per descomptat, no són ells els que escullen quedar
primers un any i segons l’any següent. Es tracta més del fet que
la seva despesa en salaris se situa al nivell necessari per quedar
primer i segon, i aleshores uns anys queden primers i altres
anys queden segons.
La segona cosa a destacar és que els ingressos previstos no
són tan alts com les xifres reals, perquè habitualment el Barça i el Reial Madrid se situen per sobre de la línia de regressió
de beneficis (a causa dels ingressos extra que generen per la
seva història i la seva significació social).
En resum, el que les dades semblen dir-nos és que siguis
qui siguis en el món del futbol, no és probable que generis
beneficis significatius de mitjana. Aquesta competició tan intensa pels jugadors i pels seguidors fa que no sigui un negoci
per fer diners. Si escoltéssim els experts, diríem que això és
un problema i que el futbol hauria de ser un negoci rendible.
Però jo, en tant que economista, vull dir-vos que els beneficis no són tan importants. Cap economista convencional
pensa que l’objectiu de l’activitat econòmica dels mercats
hagi de ser fer beneficis per a les empreses. Els beneficis no
tenen res de dolent si es guanyen a canvi d’oferir béns i serveis
als consumidors, però, en si, no són intrínsecament bons. A
més, en mercats molt competitius, tots els beneficis es gasten
en l’intent d’oferir béns i serveis encara més bons als consumidors, i això és bo.1 Se solen associar els beneficis econòmics
a una certa forma de poder monopolístic, que els economistes
consideren negatiu per als interessos dels consumidors i de la
societat en conjunt. En essència, els monopolis són dolents,
1. Hauria d’aclarir que utilitzo el terme benefici en el sentit econòmic
d’un retorn per sobre del necessari per portar béns i serveis al mercat. Els
beneficis comptables, per exemple, solen ser necessaris per proporcionar
un retorn del capital invertit en el negoci, però no són beneficis econòmics
si el retorn només cobreix el cost (d’oportunitat) de proporcionar el capital.
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perquè, quan una empresa domina el mercat, no es preocupa
per oferir als consumidors allò que volen. Un monopoli pot
fer ofertes del tipus «o ho agafes o ho deixes» i embutxacarse grans beneficis encara que la seva oferta sigui dolenta.
Així, vist des d’una perspectiva econòmica, el futbol s’adapta
a una situació bastant bona en la qual les empreses no fan
diners, perquè competeixen intensivament les unes amb les
altres. M’atreviria a dir fins i tot que seria preocupant que els
clubs de futbol fessin grans beneficis de mitjana.
Hauria de parlar una mica de la teoria econòmica de la
competència, en la qual la història és una mica diferent quan
tractem una Lliga esportiva que quan parlem dels casos típics
que estudiem en el món de la producció o els serveis. Per re
córrer a un exemple senzill, pensem en el cas d’una marató.
Hi ha corredors professionals que viatgen arreu del món per
competir en les grans maratons (Londres, Nova York, Berlín,
etc.). Si ho mirem des del punt de vista de la competició, sabem que a cada carrera hi haurà un sol guanyador. Així que
la gran majoria, fins i tot atletes d’elit, seran perdedors: un
guanyador i molts, molts perdedors. Però, encara que hagis
de ser un dels que perden, participar a la marató exigeix un
esforç enorme, no tan sols durant la carrera, sinó durant la
preparació. El corredor professional de maratons ha de fer un
càlcul: competir en un munt de maratons, perdre’n la majoria
i esperar que un eventual triomf generi uns beneficis prou
grans per cobrir les despeses de competir a totes les maratons.
Vist com a activitat comercial, la majoria de professionals
sembla que perden diners la major part del temps, i tan sols hi
ha uns pocs grans guanyadors, i amb tot això n’hi ha prou
perquè el negoci de córrer maratons sigui sostenible.2 Mai no
2. Els atletes també poden rebre uns honoraris per participar, i hi ha
molts premis, cosa que serveix per reduir les pèrdues. No obstant això, la
majoria dels professionals participen per guanyar els grans premis.
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hem sentit ningú que digui «redéu, tots els corredors de maratons perden diners excepte el guanyador, sembla que la indústria de les maratons està a punt de desaparèixer». La mateixa
situació existeix al món del futbol. La gent se sol fixar en les
pèrdues que tenen actualment uns clubs concrets, però no es
fixa en les mitjanes a llarg termini. Un any hi pot haver diversos clubs de futbol amb pèrdues significatives, però això no
significa que tinguin pèrdues significatives any rere any o que
tinguin una mitjana de pèrdues.
Hi ha diferències entre el futbol i la marató. Hauríem
d’esperar que a la marató com a mínim s’arribés a una situació mitjana sense guanys ni pèrdues amb l’objectiu que fos
sostenible, però els clubs de futbol sovint sembla que van més
enllà del límit de sumar zero de mitjana i arriben al punt en
què, de fet, perden diners de mitjana. Aquest fenomen té tres
possibles explicacions.
En primer lloc hi ha els incentius inherents al sistema. El
que és interessant del futbol és que els clubs no es limiten únicament a voler guanyar campionats. Potser, més que això, el
que no volen és baixar de categoria. El descens és una mena de
càstig. Al futbol recompensem l’èxit amb copes i campionats,
però castiguem el fracàs amb descensos. Aquest càstig és molt
sever, com qualsevol club ens pot dir. Si castigues el fracàs, és
natural que la gent s’esforci molt a no fracassar. Imaginem que
introduïm un sistema en què la policia disparés a tothom qui
superés el límit de velocitat a l’autopista. És previsible que en
aquest cas la gent conduiria més a poc a poc! Quan els càstigs
són severs, la gent canvia el comportament. Els clubs de futbol
estan preparats per gastar grans quantitats de diners per evitar
el descens, fins al punt de sostenir pèrdues a llarg termini (per
descomptat, hi ha molts clubs que competeixen intensament
per pujar de categoria, perquè aquest és un gran premi).
Un segon aspecte que fa que el futbol sigui diferent de les
maratons és que es contracta els responsables esportius per
30
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molt poc temps. Segons la UEFA, l’antiguitat dels entrenadors a Europa és de divuit mesos de mitjana. Sembla obvi que
un entrenador amb un horitzó d’un any no es preocuparà per
la salut financera del negoci a llarg termini. El que preocupa
a l’entrenador és guanyar per mantenir la feina. Això pot significar que al cap de tres anys el club estigui en bancarrota,
però llavors l’entrenador ja haurà canviat de feina i aquest no
serà el seu problema. És força possible que aquest curtterminisme comporti pèrdues financeres persistents.
El tercer problema ens resulta familiar de la indústria de
la banca: el «massa gran per fer fallida». Ara sabem que els
bancs podien arriscar absurdament els fons dels seus accionistes, perquè sabien que, passés el que passés, serien rescatats pels contribuents i els governs de tot el món, cosa que
efectivament ha estat així. El mateix succeeix amb els clubs
de futbol. La gent que gestiona els clubs de futbol sap que el
club no desapareixerà mai.
Si ajunteu aquests tres factors, sembla clar que és probable que el negoci del futbol sigui fins i tot menys rendible que
el de les maratons.
Abans de tractar, per acabar, les respostes que el futbol
europeu ha donat a la crisi financera, és important aclarir
que les crisis financeres han estat omnipresents al llarg de la
història del futbol. No ens trobem en una època en què de
sobte el futbol sigui diferent de com havia estat abans. Estic
segur que els assistents coneixeu molt bé què va passar als
anys vuitanta amb les finances dels clubs espanyols, origen
de la Llei de l’esport del 1990 que pretenia contribuir a unes
millors pràctiques financeres.
El més interessant d’aquell episodi va ser la decisió de forçar els equips espanyols a esdevenir societats limitades, com
les empreses, cosa que es va pensar perquè fossin més responsables des d’un punt de vista financer que no pas una asso
ciació. Només quatre clubs espanyols van aconseguir evitar31
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ho. Avui en dia podem tenir un punt de vista diferent sobre
quina és la millor estructura de propietat. Realment, no sembla que l’estructura de propietat faci cap gran diferència.
Moltes d’aquestes societats limitades es troben ara amb dificultats financeres, perquè canviar la naturalesa de la propietat no canvia les forces econòmiques subjacents que he descrit fins ara i que fan que els clubs perdin diners.
A Anglaterra s’ha produït una història molt similar, especialment a començaments dels anys vuitanta, quan de sobte
molts clubs es van declarar insolvents. Un club, el Wolverhampton Wanderers, va aconseguir el rècord de declarar-se
insolvent dos cops en quatre anys. Però els problemes d’insolvència del futbol anglès en aquella època eren habituals. A
França hi ha hagut tota una història de problemes financers.
A Itàlia, en un sol any, sis clubs van ser exclosos de la Lliga
perquè eren insolvents. I encara que la premsa digui que a
Alemanya hi ha un model financer estable, fa només deu
anys el Borussia Dortmund va haver de ser rescatat pel
Bayern de Munic amb un préstec sense interessos. Clubs com
el Schalke 04 i el Kaiserslautern també van tenir problemes
financers durant la passada dècada, i ara mateix hi ha uns
quants equips alemanys de les divisions inferiors que estan en
perill de declarar-se insolvents. De manera que tot això no té
res a veure amb el temperament nacional o amb característiques regionals. És un problema general i no és un problema
recent; és un problema que hem tingut des de fa molt temps.
Però la qüestió és que els clubs sempre sobreviuen. La
premsa sempre insinua que la conseqüència d’una crisi financera pot ser la desaparició d’un club, però, si ens fixem en la
història, aquesta afirmació no té cap base. Fixem-nos en
l’exemple de la Lliga espanyola. Dels deu clubs fundadors el
1929, sis encara hi participen, dos són a tercera categoria i
dos a quarta, però encara existeixen. Al llarg dels darrers
vuitanta-quatre anys, tots aquests clubs han tingut una o al32
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tra crisi financera greu, i molts n’han patit més d’una. Les
crisis financeres vénen i van, però els clubs sobreviuen. El
1950 hi havia setanta-quatre clubs a les primeres divisions
d’Anglaterra, França, Itàlia i Espanya. D’aquests, setantados encara existeixen i dos es van dissoldre —ambdós francesos, un el 1965 i l’altre el 1970.
Penseu en qualsevol altra indústria, una indústria tradi
cional dels anys cinquanta a Espanya. Penseu, per exemple,
en l’acer, les drassanes o el tèxtil. Entre els presents hi ha un
antic ministre d’Indústria i suposo que ens podria dir exactament quines eren les indústries capdavanteres als anys cinquanta i què se n’ha fet des d’aleshores. Molt poques empreses d’aquella època han sobreviscut. En altres paraules, el
futbol no és com el capitalisme normal i corrent, en què les
empreses neixen i desapareixen cada setmana o cada any.
Les organitzacions, les institucions, sobreviuen i són més estables que pràcticament cap altra forma d’empresa al planeta. Així, quan parlem d’inestabilitat financera, primer de tot
hauríem de tenir en compte que la desaparició d’un club és
una conseqüència molt improbable. Un cop tenim clar això,
el debat canvia molt, ja que encara que acceptem que la inestabilitat financera té costos, també hem de tenir en compte
que pot tenir beneficis.
Per què sobreviuen, els clubs? Per gairebé cada club de
futbol hi ha diversos inversors privats que voldrien tenir-ne
la propietat i estan disposats a rescatar-lo. En aquest món hi
ha molts clubs de futbol, però és probable que hi hagi encara
més gent rica que clubs de futbol. Segons Forbes, actualment
hi ha 1.426 multimilionaris per tan sols setanta-set equips
europeus amb ingressos anuals superiors als cinquanta mi
lions d’euros. Ja m’imagino que no tots els multimilionaris
volen ser propietaris de clubs de futbol, però la majoria de
clubs de futbol en tindrien prou amb una fortuna que es mesurés en milions i no en milers de milions. Probablement,
33
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l’oferta de persones riques és superior a la demanda de clubs
de futbol insolvents.
Els clubs de futbol sempre han atret la gent que té èxit als
negocis. Sovint els sorprèn, de manera agradable, el cas que
els fan pel simple fet de posseir un equip de futbol. Normalment, la gent d’èxit desitja l’atenció dels altres. A més, a
molts d’ells els agrada apostar, de manera que gaudeixen del
factor de risc que comporta el futbol.
Una altra causa de la indestructibilitat dels clubs de futbol
té a veure amb el capital social. Els clubs representen comunitats, i atorguen molt prestigi. Els seguidors d’un equip també
són electors. Els polítics han de fer-ne cas i per això els acostumen a subvencionar, directament o indirectament. Actualment es debat si els estats podran continuar subvencionant els
clubs gràcies a les normes de la Unió Europea sobre subven
cions, però els deutes dels clubs de futbol no són enormes, de
manera que no signifiquen una gran càrrega per a l’Estat.
És conegut que el deute dels clubs espanyols a Hisenda se
situa per sobre de 600 milions d’euros. Sembla una quantitat
molt gran, però si la comparem amb la mida de l’economia
espanyola és poca cosa. El producte interior brut espanyol
és d’aproximadament d’1,1 bilió d’euros; per tant, aproximadament dos milers de vegades més gran que els deutes a Hisenda dels clubs espanyols. El deute dels clubs espanyols no
és ni tan sols més gran que els seus ingressos anuals (2.000 milions d’euros) i hi ha molts negocis que tenen més deutes que
ingressos al llarg de l’any. El deute del Govern espanyol se
situa a prop d’un bilió d’euros, unes mil cinc-centes vegades
més que el deute dels clubs espanyols de futbol. I el rescat
de la banca espanyola, quan s’acabi, haurà costat cent mil
milions d’euros, cent vegades més que el deute dels clubs espanyols de futbol. Catorze euros per cada ciutadà espanyol
—menys de trenta cèntims a la setmana— serien suficients
per pagar en un any els deutes dels clubs espanyols de futbol.
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No estic dient que tot això signifiqui que el deute és bo, o
que els clubs hagin de provocar-se deutes, o que la gestió financera dels clubs espanyols de futbol sigui perfecta. Simplement dic que hauríem de posar aquest tema en perspectiva.
Quan el Govern o la Hisenda espanyols persegueixen els
clubs de futbol perquè paguin els seus deutes, no ho fan perquè el Govern necessiti els diners per pagar el deute nacional.
Si els clubs espanyols paguessin els seus deutes, no s’acabaria
la crisi.
La raó per la qual el Govern espanyol posa tant de zel en
la persecució dels clubs de futbol és per donar exemple als
espanyols. Tothom es fixa en els clubs de futbol. Si la gent
veu que fins i tot es persegueix els clubs, potser llavors estarà
més disposada a satisfer deutes i a pagar impostos. Utilitzar
els clubs de futbol com a exemple per a la resta del país pot
ser bo o dolent, però la utilització del futbol per posar un
exemple s’hauria de contextualitzar. No es tracta pas que les
finances dels clubs de futbol siguin tan catastròfiques que
amenacin d’enfonsar l’economia espanyola o de provocar un
problema econòmic greu. La quantitat de diners és petita si
pensem en termes més amplis.
Recentment, la UEFA ha introduït unes normes conegudes com a Bones Pràctiques Financeres (Financial Fair Play),
que, grosso modo, tenen dues característiques. Una és obligar els clubs a pagar els seus deutes, i l’altra és que els clubs
no tinguin pèrdues (break even rule). I si els clubs no aconsegueixen complir aquests requeriments, la UEFA pot aplicar
diverses sancions. Una és que el club pugui ser exclòs de la
competició, que és a la que la gent ha dedicat més atenció.
Sembla que la UEFA està preocupada perquè la gent es fixa
massa en aquest aspecte, però aquesta no és l’única sanció
aplicable. Altres sancions potencials inclouen multes al club
o la retenció de les aportacions de la Lliga de Campions.
També es poden limitar a enviar una carta al club demanant
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canvis en el seu comportament. De manera que les sancions
que es poden portar a la pràctica són força variades i poden
ser o bé molt severes o bé molt suaus.
Com a economista, no veig cap inconvenient en el fet de
demanar als clubs que paguin els seus deutes. La que és controvertida és la norma sobre no tenir pèrdues, ja que això vol
dir que les despeses han de ser iguals o menors que els ingressos. El problema, però, és la manera com es defineix. Exigeix
que els «ingressos futbolístics» siguin iguals a les «despeses
futbolístiques». Els ingressos futbolístics són els guanys del
dia del partit, el marxandatge, els espònsors i els drets televisius, i les despeses futbolístiques bàsicament són els salaris i
els traspassos. Deixa al marge les contribucions —en la mesura que són les que garanteixen les fitxes i els traspassos—
dels potentats, els oligarques russos o els xeics àrabs del petroli que posen diners als clubs de futbol per comprar triomfs.
Crec que és un error. És un error perquè els potentats no
són realment el problema. El problema són els clubs petits
que tenen deutes, no els rics que compren i subvencionen
clubs de futbol. És un error perquè aquests benefactors han
posat milers de milions d’euros al futbol europeu que es reciclen a través del mercat de traspassos. Si no es dóna incentius
a aquesta gent perquè inverteixi, el problema financer empitjorarà, no millorarà.
És un error perquè hem arribat a una situació en què un
nombre limitat de clubs dominen Europa, més que mai, i gairebé l’únic desafiament que tenen aquests clubs dominants
avui en dia són els potentats. Si impedim que aquests hi posin
diners, reduirem la competició a alt nivell.
És també un error perquè la norma és contrària a la llei
europea. El problema és que la norma rebaixa la pressió sobre
els salaris dels jugadors sense canviar l’estructura de la competició a favor dels consumidors. I això en essència infringeix
els articles sobre la competència del Tractat Europeu.
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I, finalment, també penso que és un error perquè manipulant aquestes definicions —ingressos futbolístics i despeses
futbolístiques— es poden produir una gran quantitat de
trampes i de corrupció, una bona notícia per als advocats, i,
de fet, per als economistes (de manera que no m’hauria de
queixar gaire), però una mala notícia per a la transparència i
la claredat en el món del futbol.
La meva opinió és que les Bones Pràctiques Financeres no
s’enfronten a l’autèntic problema. L’autèntic problema és la
desigualtat creixent en el món del futbol. Avui dia tenim
clubs com el Barcelona, que són globals, però la majoria
de clubs són locals, i el fet de coincidir en les mateixes competicions crea una càrrega insuportable als clubs més petits.
No poden competir. I, al mateix temps, hi ha massa poques
oportunitats perquè els grans clubs juguin els uns contra els
altres; per exemple, el Barça i el Bayern de Munic s’han enfrontat només quatre vegades els darrers deu anys. És a dir,
en tan sols dues temporades dels últims deu anys (a casa i en
camp contrari). Això no té gaire sentit, atès que milions d’aficionats arreu del món voldrien veure més partits d’aquest
nivell, veure els millors jugant contra els millors.
Així que, quina és la solució? En la meva opinió, hi ha
dues alternatives. Una és senzillament abolir el sistema de
promoció i descens, posar els grans clubs en una sola Lliga
i deixar que lluitin entre ells. És a dir, adoptar el sistema
americà. Funciona molt bé. Potser penseu que només fun
ciona bé per als americans i que els europeus no el volen,
però és un sistema viable des del punt de vista financer i té
molt èxit. Ofereix competició, i una competició que la gent
gaudeix.
La segona alternativa, si no us agrada la manera de fer
americana, és adoptar un sistema en què s’equilibrin els recursos dels clubs grans i els petits. És a dir, fer un sistema més
anivellat en què els clubs petits puguin competir i s’ofereixi
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una competició més equilibrada. Això significa treure diners
dels grans clubs I donar-los als clubs petits.
D’aquestes solucions, quina oferirà una competició més
excitant a la gent i l’oportunitat que els clubs siguin viables
des del punt de vista financer? Les Bones Pràctiques Financeres, fan res per arreglar aquestes qüestions o senzillament esquiven els problemes reals sense oferir una bona solució? El
temps ho dirà, però sospito que acabarem veient les Bones
Pràctiques Financeres com una tireta que no va fer gaire cosa
per solucionar els problemes subjacents del futbol europeu.
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TAULA RODONA

Moderador:
Ramon Besa
Cap d’Esports del diari El País
Participants:
Egon Franck
Catedràtic del Department of Business Administration-Strategic
Management and Business Policy de la Universitat de Zuric. Membre de la UEFA Club Financial Control Body
Plácido Rodríguez
Catedràtic de l’Escola Universitària de la Universidad de Oviedo.
President de la International Association of Sport Economists
(IASE)
Jaume Garcia
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra

Ramon Besa: Voldria donar les gràcies al doctor Szymanski
per la seva exposició optimista, per la seva manera de racionalitzar una cosa tan irracional com és l’amor a un color. De
vegades, quan intentem saber per què un es fa esclau irra
cional d’un determinat equip, no hi trobem respostes, no
sabem per què. I, d’alguna manera, intentar donar-hi aquesta racionalitat des d’un punt de vista pedagògic, des d’un
punt de vista científic o des d’un punt de vista erudit o de
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gent que no parli simplement de la passió pel futbol, és el que
ha mogut la Fundació i el FC Barcelona a buscar respostes
racionals a la irracionalitat. Per això jo no m’estendré, perquè
em considero més irracional que racional en aquesta història
del futbol, i el que em toca és donar pas a la gent que teòricament hi pugui donar una lectura correcta. D’aquí ve que la
Fundació Ernest Lluch i el FC Barcelona hagin intentat aportar-hi una visió internacional, sense menystenir altres respostes o altres comentaris que s’hagin fet últimament tant aquí a
Catalunya com a l’Estat espanyol, com en diferents àmbits,
quan hem parlat d’un dels temes tan de moda com és la crisi
al futbol, i aquest cert temor, que, de fet, el doctor Szymanski
ens ha esvaït, o sobre el qual ens ha permès tenir arguments
per combatre la idea que el futbol pot acabar com la crisi immobiliària, aquesta bombolla i aquesta por que un dia això
s’acabarà i esclatarà. Serà bo que amb els ponents puguem
respondre aquest neguit que tenim i si és veritat que el model
americà pot ser una resposta; si, com reclamen els clubs de la
classe mitjana espanyola, s’ha de redistribuir la riquesa dels
grans i fer que les competicions siguin més igualades.
A continuació vull presentar la gent que forma part de la
taula rodona, a la qual volem agrair especialment l’esforç
que han fet de viatjar i també de llevar-se un dilluns a primera hora del matí.
Segurament la seva obra, els seus estudis i el seu coneixement són molt amplis, i, per tant, el perfil que jo pugui fer de
cadascun d’ells serà un perfil limitat. Els demano disculpes
d’avançada. Quan a un el presenten, moltes vegades pensa:
«Han dit justament allò que no volia que diguessin de mi, i el
que volia que diguessin no ho han dit». Així que, d’entrada,
demano excuses i confesso la meva irracionalitat respecte a
la gent racional.
Forma part de la taula el professor Egon Franck. Egon
Frank és catedràtic del Department of Business Administra
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tion-Strategic Management and Business Policy de la Universitat de Zuric. És doctor en Economia per la Universitat de
Munic; va ser degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de Freiberg; ha estat vicerector de la Universitat de Zuric
des del 2008 fins al 2012; és membre de la Comissió Independent de l’European Sports Review, membre de la UEFA
Club Financial Control Body i membre del panel de control
financer de la UEFA des del 2009.
Segurament pot ser una alternativa o una de les persones
que més polemitza amb el doctor Szymanski sobre la seva
visió de l’esport; per tant, creiem que, des d’aquest punt de
vista d’un membre de la UEFA, que controla tan bé les finances com el doctor Szymanski, ens aporta un gran debat.
També en forma part Plácido Rodríguez Guerrero, catedràtic d’Escola Universitària de la Universidad de Oviedo.
És president de la International Association of Sport Economists (IASE) i director de la Fundación Observatorio
Económico del Deporte. És un home que conjuga el coneixement expert acadèmic amb el coneixement empíric, ja
que també va ser president del Real Sporting de Gijón del
1989 al 1992. Per tant, és una persona que ha viscut el futbol des dels dos vessants. Està especialitzat en economia de
l’esport; ha fet estudis de demanda en directe i per televisió
per al futbol espanyol; anàlisi sobre el balanç competitiu
aplicat al futbol espanyol; estimacions sobre la demanda
d’apostes travesses i anàlisi sobre l’estructura financera dels
equips de futbol espanyols. És responsable també de múltiples màsters i postgraus sobre Economia de l’Esport. Es
tracta, en definitiva, d’un dels més grans experts nacionals
en economia de l’esport i un dels més importants del món.
Per descomptat, és autor de llibres i d’articles científics en les
revistes de major impacte acadèmic. Agraeixo a Plácido
Rodríguez que hagi acceptat la invitació a participar en la
taula rodona.
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I, especialment, també vull donar les gràcies a Jaume Garcia, ponent i presentador del doctor Szymanski, un home
polifacètic que conjuga tots els vessants, des de l’amor al futbol i la seva manera d’entendre’l i explicar-lo. És catedràtic
d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra; és doctor en Economia
per la London School of Economics and Political Science; és
expert en Microeconometria, Economia de l’Esport, Economia del Treball, Salut i Habitatge. Ha estat president de l’Instituto Nacional de Estadística entre el 2008 i el 2011. Ha
ocupat diferents càrrecs acadèmics de responsabilitat, com el
deganat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa
rials de la Pompeu Fabra, o el vicerectorat de la mateixa universitat en dues ocasions. I, així mateix, és autor de múltiples
articles i publicacions en les més prestigioses capçaleres, revistes i editorials especialitzades.
Per tant, crec que tenim el goig i la sort de comptar amb
uns grans ponents. Primer intervindran d’una manera individual i després s’iniciarà un debat en el qual tothom podrà
intervenir.
Començarem, doncs, amb una primera intervenció d’E
gon Franck.
Egon Franck: Agraeixo la invitació a venir a un lloc tan important i tan bonic.
No comparteixo exactament la mateixa interpretació de
les dades que ha presentat Stefan Szymanski, però he de dir
que encara som amics. Vull dir, anem a sopar junts i aquestes
coses.
Deixeu-me ser provocador. El que l’Stefan ens ha dit és
més o menys això: Hi ha 1.700 milions de pèrdues, hi ha més
de vint equips espanyols que s’han declarat insolvents, però
tot és normal. Vull dir que, deixeu de preocupar-vos, els beneficis estan creixent, això és el més important, i bé, ja ho
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heu vist, els clubs espanyols tenen un deute amb Hisenda al
voltant de 600 milions d’euros, però si ho poseu en perspectiva no és gaire en comparació amb el deute de l’Estat espa
nyol, no? Els bars estan plens. El futbol té un gran, gran èxit.
Jo us diré que, des del punt de vista intel·lectual, aquest
punt de vista és potent i molt interessant. Com a professor,
m’agrada molt. Però imagineu-vos que sou la UEFA, o el president de la Lliga espanyola de futbol. Sou aquí i dieu a la
gent: «Vinga, no us preocupeu per les pèrdues, a nosaltres
ens són igual els plans de rescat, se’ns en fum la insolvència,
perquè, no se sap com, l’espectacle sempre continua, al món
del futbol, no?». Podríeu dir-ho? Aquest és exactament el
punt de vista a partir del qual la UEFA va promulgar les Bones Pràctiques Financeres (Financial Fair Play), no era el punt
de vista individual d’un intel·lectual, o d’un tipus brillant, era
el punt de vista del regulador del futbol europeu.
Sense entrar en detalls, bàsicament aquesta regulació requereix que els clubs financin els seus salaris a partir de tres
fonts: els ingressos derivats del futbol, tal com ha explicat
l’Stefan, un dèficit limitat (a partir del punt mort pots gastar
fins a cinc milions d’euros més) i un altre dèficit de quarantacinc milions només si està cobert pels benefactors del club
per cada període supervisat.
És cert que, en tant que nova, aquesta regulació ha despertat moltes crítiques; segur que n’heu sentit algunes. Una
de les crítiques més freqüents és: «Bé, mireu, la UEFA ha promulgat una regulació que renuncia als potencials beneficis
d’un major equilibri competitiu. Limita la competitivitat en
el mercat de jugadors, rebaixa la pressió salarial, però al mateix temps no fa que la competició sigui més equilibrada,
com aconseguiríem amb la introducció d’un estil americà de
limitació salarial».
Em podria allargar, però em limitaré a tractar una sola
qüestió: la qüestió de les injeccions de capital, i us donaré
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l’opinió que penso que tenia la UEFA quan es va promulgar
aquesta regulació. Qui estigui interessat en aquesta qüestió
pot consultar Franck (2013).
El títol de la història que explicaré podria ser «Per què les
injeccions limitades de capital no signifiquen tenir menys diners per a les nòmines, sinó incentius per a una millor gestió». A primer cop d’ull, les injeccions de capital semblen
beneficioses perquè aporten diners addicionals al joc. En
principi, això augmenta el nivell de talent esportiu, fa que els
consumidors estiguin més contents, fa que els jugadors siguin
més rics, etc. Però les coses són una mica més complicades,
perquè aquestes injeccions de capital no es tradueixen simplement en diners per a les nòmines, sinó que tenen conseqüències sobre els incentius dels gestors i en la presa de decisions dels clubs de futbol. I aquesta és una història breu que
explica aquests incentius.
Per a mi hi ha dues forces bàsiques que donen forma als
incentius dels gestors dels clubs de futbol. Una, que està molt
ben explicada, és l’estructura competitiva de les competi
cions, que fa que hi hagi incentius molt forts per invertir en
potència esportiva. Sota certes condicions, aquests incentius
fins i tot condueixen al que es podria anomenar carrera armamentística o carrera de bojos, en què fins i tot els clubs
que maximitzen els seus beneficis tendeixen a esgotar els seus
recursos.
Però aquest és només un dels aspectes que volia explicar.
El segon, important per entendre la regulació de la UEFA, és
que aquesta tendència a invertir massa es troba amb una segona força decisiva, que és (l’Stefan també l’ha explicada,
però la interpreta d’una manera absolutament diferent) un
entorn amb unes exigències pressupostàries molt suaus. La
teoria de les exigències pressupostàries suaus la va encunyar
Janos Kornai (1980a, 1980b, 1986). En cas que un club de
futbol tingui dèficit, és altament probable la intervenció d’al44
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gun tipus d’organització —l’Ajuntament, l’Estat, Hisenda,
un xeic, alguna mena de potentat— que l’alliberi de la pressió de cobrir les despeses amb els beneficis propis i per mitjà
de l’endeutament. Però, desgraciadament, aquesta opció del
rescat canvia les expectatives dels gestors. Els clubs de futbol
solen tenir la percepció de ser immortals. De fet, com ha comentat l’Stefan, els clubs no desapareixen mai, malgrat que
tinguin greus problemes financers. L’expectativa del rescat té
conseqüències sobre els incentius dels gestors en molts aspectes. Només us en posaré tres exemples.
En el cas que un club tingui unes exigències pressupostà
ries suaus, la demanda de talent només està determinada per
altres variables, però no pel preu (Kornai 1986: 9). Atès que
els gestors dels clubs volen guanyar i que el talent contribueix
a guanyar, una conseqüència directa d’unes exigències pressupostàries suaus és un excés de demanda de talent esportiu,
atès que l’oferta de talent no és elàstica.
Deixeu-me fer una cita d’un llibre de microeconomia molt
famós: «Certament, el factor més important de tots —els jugadors amb molt de talent— és extremament limitat. Això és
perquè la mateixa definició de jugador amb talent és inevitablement relativa. Dit en poques paraules, un jugador d’aquesta
mena és un jugador que és millor que molts altres» (Frank i
Bernanke 2004: 113).
Sempre hi ha un jugador que és el millor del món, dos jugadors que són els dos millors al món, etcètera. En aquest
sentit, l’oferta de talent no és elàstica per definició. Això significa que si hi ha prou clubs amb exigències pressupostàries
suaus i una demanda amb una elasticitat de preus molt baixa, la conseqüència és que el talent esdevé extremament escàs
i que els preus s’enfilen. De manera que el futbol té totes les
característiques d’una «economia amb escassetat de talent»,
en què els costos assoleixen nivells absolutament insostenibles si no s’hi injecten diners any rere any.
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Aquesta demanda desenfrenada de talent és tan sols una
conseqüència. L’escalada del risc n’és una altra. Deixeu-me
citar un text molt famós de Janos Kornai (1986: 12): «Les
empreses poden començar un projecte encara que tinguin la
sospita subconscient que el cost serà superior al previst i que
els beneficis seran menors. En cas de fracàs econòmic, seran
rescatades. En aquestes circumstàncies, no hi ha autocontrol
a l’hora d’invertir i no s’analitza minuciosament la demanda
des del punt de vista dels beneficis i de l’oferta».
Franck i Lang (2012) han demostrat formalment que de
seguida que s’introdueix l’opció del rescat, els gestors dels
clubs tendeixen a arriscar-se més en les seves decisions a l’hora d’invertir. L’aparició d’aquest comportament de risc moral no pot sorprendre. Estudis realitzats en altres àrees demostren que els gestors tendeixen a assumir riscos excessius
si tenen l’esperança de ser rescatats a posteriori. Un exemple
d’això és el problema de les entitats «massa grans per fer fallida» del sector financer.
D’altra banda, l’absència del que Kornai (1986) anomenava una anàlisi «minuciosa» dels beneficis i de les provi
sions pot induir a la negligència per part dels gestors. Com
que la continuïtat de les operacions no està en risc, els gestors
no inverteixen prou temps ni energia a descartar mals projectes i a desenvolupar-ne de bons. «Els diners que cauen com
un mannà» (Kornai 1986: 12) indueixen al malbaratament.
Arribo al meu últim argument. Del que he dit es pot de
duir que les exigències pressupostàries suaus fan que els gestors adoptin pràctiques rendistes i que els incentius per innovar i desenvolupar el negoci del futbol siguin escassos. En
comptes d’ocupar-se de la producció, podríem dir-ne, i d’oferir un servei competitiu, els gestors es concentren a guanyarse el favor del potentat de torn, el favor dels benefactors.
Cito un altre text de Kornai: «L’eficàcia en l’assignació de
recursos no pot assolir-se quan les combinacions input-out46
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put no s’ajusten al sistema de preus. Dins l’empresa no existeix un estímul prou fort per esforçar-se al màxim; es tolera
el baix rendiment. Els responsables de l’empresa no es concentren tant en el taller o el mercat com en les oficines de la
burocràcia, on poden demanar ajuda si tenen problemes financers» (Kornai 1986: 10).
Com que les organitzacions amb unes exigències pressupostàries suaus premien sistemàticament les pràctiques rendistes, els seus gestors inverteixen menys esforços i energia a desenvolupar el negoci «millorant la qualitat, retallant despeses,
introduint nous productes o nous processos» (Kornai 1986:
10). Els esforços productius es poden substituir fàcilment demanant al potentat de torn que compensi els esdeveniments
poc favorables. Des del punt de vista del dinamisme, les organitzacions amb exigències pressupostàries suaus seran menys
innovadores i els seus gestors seran menys emprenedors.
Desgraciadament, el risc moral i el comportament rendista tendeixen a repetir-se infinitament entre els gestors d’una
indústria en què l’expectativa del rescat s’ha convertit en un
element més de l’experiència col·lectiva. La carrera de bojos
potencial es converteix en una carrera de zombis quan tota
una indústria funciona al límit de la insolvència, gastant crònicament més del que es guanya, però essent sistemàticament
rescatada per injeccions de capital extern any rere any. Es pot
objectar que aquest estat de coses ja s’ha assolit en una indústria en què el 56 % dels 734 clubs europeus de primera són
deficitaris, les despeses totals superen els ingressos totals en
pràcticament 1.700 milions i el 36 % dels clubs s’enfronten a
una situació en què tenen més deutes que actius (UEFA 2012:
16-18, 54-90).
Si retenim això, cal pensar en les Bones Pràctiques Financeres com una mesura contra aquests problemes. És un instrument per passar d’un estat de coses amb exigències pressupostàries molt suaus a un estat de coses en què hi hagi unes
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exigències pressupostàries més dures. Haver de pagar totes
les factures puntualment i saber a priori que els rescats del
benefactor tenen un límit màxim fa que els gestors no tinguin
l’opció de suavitzar les seves exigències pressupostàries a
posteriori. Hauran de ser innovadors, hauran d’adequar els
riscos en els mercats de factors i de productes en comptes
d’acontentar els benefactors privats o públics.
De manera que és cert, com ha comentat l’Stefan, que un
determinat capital ja no es podrà invertir directament per
pagar nòmines gràcies a la limitació de les injeccions de capital per part dels benefactors. Però també hem de pensar en els
efectes compensadors que fins ara hem passat per alt.
Una part d’aquests diners es poden invertir en estadis, infraestructures, projectes per a la comunitat, el planter, etcètera, bo i generant així beneficis sostenibles i rellevants en el
futur. Les Bones Pràctiques Financeres no limiten en absolut
la inversió en estadis, planter, etc.
Si els gestors deixen de jugar aquest joc infinit de risc moral i comportaments rendistes acontentant ajuntaments i benefactors privats, i es concentren senzillament a fer una bona
feina, el negoci del futbol per si sol podria generar molts més
diners. Em sembla que el Dortmund ha estat un mal exemple
en la presentació de l’Stefan. Sí, és cert que el 2002 estava
gairebé a la bancarrota, però el seu èxit no es deu a un benefactor. El club és un clar exemple de set anys de bona gestió
en una Bundesliga que premia la bona gestió. Ningú no va
injectar diners al Dortmund. També és interessant observar
que qui ha sacsejat la jerarquia aquest any ha estat el Dortmund i no un club amb un benefactor...
I, finalment, i això és el que espera la UEFA, si aturem la
carrera de zombis i el futbol deixa de ser una trampa per als
diners, podrem obtenir (o recuperar) inversions «normals».
Si tenim en compte aquest context, les Bones Pràctiques
Financeres no signifiquen «menys diners per a salaris», sinó
48
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restaurar uns incentius eficients per mitjà d’endurir les exigències pressupostàries dels clubs europeus de futbol. No té
res a veure amb la regulació de les grans lligues dels Estats
Units, que tradicionalment surten beneficiades d’un major
equilibri competitiu.
Totes les analogies amb els Estats Units en aquest debat
són enganyoses. Penso que si volem trobar un model ens hauríem de fixar més en la regulació del sector de la banca. Tot
plegat té a veure amb la restauració d’uns incentius eficients,
amb alliberar-se del risc moral i dels comportaments rendistes. En el sector de la banca és exactament el mateix. Això és
el que va portar la banca al límit de la bancarrota. I penso
que hauríem de deixar de fixar-nos en aquest tema de la
«pèrdua d’injeccions de capital». Hauríem d’intentar pensar
més en una millor gestió, a tenir incentius per a una millor
gestió del futbol.
Aquest és el primer argument que volia exposar. Els conceptes de regulació que no es basen en com aquesta regulació
afecta la presa de decisions dels gestors perden de vista el que
és fonamental de la regulació. Qui es prendria seriosament
una regulació de la banca que no tingués en compte els seus
efectes en els incentius dels gestors per assumir riscos morals
o un comportament rendista? Em sembla que es tracta d’això, oi?
Ramon Besa: Després d’aquesta intervenció, passem la paraula a Plácido Rodríguez.
Plácido Rodríguez: Voldria donar les gràcies a la Fundació
Ernest Lluch i al FC Barcelona per convidar-me a participar
en el primer esdeveniment sobre economia i futbol, que espero i desitjo que tingui molt èxit en els propers anys. No pretenc ser polèmic (ja hi ha prou polèmica entre l’Stefan i
l’Egon a propòsit de com organitzar el negoci del futbol, al
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més alt nivell, en el futur), però no descarto discutir sobre la
part que em toca desenvolupar, segons un suggeriment d’en
Jaume en organitzar els continguts de la conferència. A mi
em toca explicar la indústria del futbol a Espanya. Explicaré
els perquès i el com s’ha arribat a la situació actual el 2013;
aplicaré alguns instruments econòmics, amb la qual cosa faré
una mica de pedagogia docent; i, al final, també em sumaré a
la polèmica, perquè hi ha elements suficients per poder discutir de moltes coses.
Feta aquesta presentació, vull tenir un record per al professor Ernest Lluch. Al Departament d’Economia de la Universidad de Oviedo, al qual pertanyo, hi ha tres seminaris. El
primer s’anomena Dr. Ernest Lluch. Adjunto aquesta fotografia amb la placa. Com a homenatge, queda dit!

Després d’aquesta introducció, dividiré la intervenció en
tres parts. La primera consistirà a desenvolupar el paper de la
Lliga des de la temporada 95-96, temporada que crec que és
absolutament vital per entendre el que és avui el futbol espanyol, o, almenys, el futbol professional espanyol. Explicaré el
50

050-112722-LA CRISI AL FUTBOL.indd 50

12/12/13 10:45

paper que la Lliga de Futbol Professional (LFP) va tenir en
aquests anys i té avui.
A la segona part, analitzaré com es poden entendre comportaments estratègics d’empreses petites o molt poques empreses competidores (la qual cosa pot ser una teoria de l’oligopoli), per justificar els deutes, perquè, com deia abans el
moderador, jo he estat president del Real Sporting de Gijón,
així que em posaré en el paper una mica mafiós de la pel·
lícula Un dels nostres. És a dir, intentaré «defensar» això
que des de fora sembla una bogeria, que són els grans deutes
del futbol espanyol, però vistos des d’una perspectiva econòmica.
I a la tercera part explicaré com es poden utilitzar els instruments que tenim en economia per establir sistemes d’alerta. Una mica el que fa, o el que va intentar fer en el seu moment la UEFA, i ara ha aconseguit, amb el Financial Fair Play
i amb la resta de les mesures que tendeixen a «sanejar» econòmicament el futbol professional a Europa. Per acabar, presentaré uns resultats que hem obtingut el professor Ángel
Barajas i jo, per al futbol espanyol, i veuran que, amb aquest
instrument, més o menys, coincidirem amb el que tenim al
cap sobre quins clubs estan millor o pitjor des d’un punt de
vista financer.
Començo.
Què va passar la temporada 95-96, que va ser tan rellevant per al futbol espanyol? Dues coses:
1. Per primera vegada, la Lliga de Futbol Professional
(LFP) va intentar sancionar dos equips que no presentaven els comptes anuals en els terminis establerts:
el Celta de Vigo i el Sevilla, i, per tant, els van baixar
a segona divisió B. Això va provocar un escàndol,
com deuen recordar, amb grans manifestacions en les
dues ciutats, etc., i el president del Govern, que era de
51
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Sevilla, però no del Sevilla, ja que era del Betis, al final va decidir revocar la decisió que havia pres la
Lliga de Futbol Professional i va tornar a admetre
aquests dos clubs a primera divisió i es va fer la Lliga
de 22. Això va suposar un debilitament brutal per a
la LFP, ja que, evidentment, la Llei de l’esport del
1990 en això no estava ben feta, perquè el jutge (el
president de la LFP) i la part (els clubs que formen
part de la LFP) poden tenir interessos contraposats.
És a dir, si jo sóc el president de la LFP, i he de demanar el vot als presidents dels clubs perquè em reelegeixin president de la LFP, i, alhora, sóc el que els he
de sancionar si no compleixen, com els podré demanar l’aval per a la reelecció? El que havia de collar
financerament els clubs hauria d’haver estat un organisme independent i no la mateixa LFP, que hauria
hagut d’actuar com a patronal i no com a jutge.
Doncs, des d’aquest moment, la LFP va quedar molt
debilitada.
2. I aquest estiu de la temporada 95-96 comença també
la guerra del futbol entre Polanco i Asensio. Fins llavors hi havia una Lliga amb uns Plans de Sanejament
que obligaven que els clubs haguessin de cedir els seus
drets televisius a la LFP, que negociava com un càrtel
en nom de tots els equips. A partir d’aquest moment,
el càrtel, en aquest tema, es trenca. Aquella guerra
que afectà els drets televisius a partir de la temporada
97-98 va començar a tenir efectes des de la temporada 96-97, quan tots els clubs que formaven la LFP
van començar a firmar amb un dels dos grups de comunicació —Sogecable (grup Canal +) i Audiovisual
Sport-Gestora de Medios Audiovisuales (grup Antena 3)— contractes individuals. Aquestes firmes individuals van suposar grans ingressos per als clubs,
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cosa que alguns vam qualificar de «mannà del pay per
view», un mannà que va resultar que no era mannà,
com també dèiem en aquella època, però que va can
viar l’estructura financera dels clubs professionals per
sempre, com veurem més endavant. Avui, la LFP continua essent un càrtel, però per a coses relativament
menors: per al percentatge del repartiment de les vendes de les travesses, per als cromos de Panini, per a la
pilota... però això són coses menors comparades amb
el que era el repartiment dels drets televisius, que eren el
realment important en aquell moment en el món del
futbol.
Per entendre aquest canvi financer, en les Taules 1 i 2 es
presenten les dades dels ingressos i les despeses de les temporades 95-96 a la 97-98.
Taula 1. Ingressos totals.
Equips de primera divisió (milions d’euros)
Temporades

1995/6

%

1996/7

%

1997/8

Socis i abonats

107,7

29,20

117,2

20,22

120,8 14,30

Taquilles

62,8

17,03

63,6

10,98

48,9

TV

72,7

19,71

222,2

38,34

252,8 29,92

Patrocini

31,6

8,57

37,1

6,40

66,7

Altres

94,0

25,49

139,4

24,06

355,6 42,09

Total

368,8

100

579,5

100

844,8

%
5,79
7,89
100

Referències: Garcia i Rodríguez (2003, 2006).

Les dades d’ingressos de la temporada 95-96 es troben
en les dues primeres columnes de la Taula 1. Com poden
veure, els ingressos televisius dels clubs (TV) en la temporada 95-96 són 72 milions d’euros. I en la temporada se53
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güent, 222. És a dir, es van multiplicar per tres. Un increment del 200 %!
Què va suposar això? Que l’estructura dels clubs canviés
totalment. En les dades anteriors, per exemple, des de la conversió dels clubs en SAD, excepte els quatre que no ho són,
més del 50 % eren ingressos provinents de l’estadi (socis i
entrades). A partir d’aquest moment, la televisió passa a ser
l’element fonamental. I, llavors, per als equips grans, hi ha el
patrocini. Al final del període, és a dir, dos anys després, només el 20 % dels ingressos dels clubs de primera divisió provenien de l’estadi. Hi havia hagut un canvi fonamental. I curiosament comença a créixer molt la partida «Altres», que
no és ni patrocini, ni TV, ni estadi. Per què? Perquè hi va haver una gran quantitat d’ingressos extraordinaris amb els pagarés que les televisions van donar als clubs (que no tan sols
van ser els pagarés per als cinc anys per als quals van firmar
contracte individual, sinó que els van donar «de regal» els
dos anteriors; és a dir, en van cobrar set). Ja ho veuen! Agafem com a exemple el Rayo Vallecano. Tenia un pressupost
de 900 milions de pessetes de llavors. Només per televisió
cobrava uns 1.000 milions. És a dir, l’1 de juliol, el Rayo
Vallecano ja tenia un benefici de 100 milions de pessetes. El
Rayo va perdre aquest any 1.500 milions! Per què? Perquè al
final van començar a licitar per jugadors, van començar a
pagar-se clàusules de rescissió altíssimes, fitxes altíssimes,
traspassos altíssims, i al final aquest excés de demanda de
jugadors va ser el que va fer que els deutes s’anessin incrementant amb el temps.
En la Taula 2 es mostren les despeses.
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Taula 2. Despeses totals dels equips de primera divisió
(milions d’euros)
Temporades

1995/6

%

1996/7

%

1997/8

Fitxes, sous i
salaris del
personal
esportiu

154,2

41,44

210,6

36,46

263,4 34,03

Sous i salaris
del personal no
esportiu

21,6

5,80

30,4

5,26

29,3

Depreciació

63,7

17,12

121,6

21,05

232,0 29,97

Altres

132,6

35,64

215,1

37,23

249,3 32,20

Total

372,1

100

577,7

100

774,0

%

3,78

100

Referències: Vegeu la Taula 1.

Les despeses dels jugadors són en tres partides en els balanços dels clubs. Fitxes i sous, la primera; la depreciació, la
segona, que fonamentalment, en un 90 %, són els jugadors
comprats al mercat; i la tercera, en Altres, on hi hauria les
comissions dels agents i altres conceptes. Fixem-nos en la depreciació, que són els jugadors que es compren al mercat i
representen el 90 % de la partida Depreciació, com deia, no
el valor dels que es formen al planter, ja que està expressament prohibit incloure’ls-hi. Una altra cosa és que alguns
clubs facin trampa i els hi incloguin a l’hora de presentar
comptes als socis, i que els accionistes ho aprovin! És increïble! I aquí sí que la Lliga ja no hi pot fer res, perquè ja li van
prendre poder la temporada 95-96. S’empassen tot el que
s’han d’empassar! Sobre les exempcions de les auditories, podem dir que n’hi ha fins a 24 en auditories d’alguns clubs!
Però com és possible? Ni el Consejo Superior de Deportes, ni
la LFP no feien res contra això, per aquesta debilitat que jo
dic que ve des de llavors.
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Ara fixeu-vos en la depreciació. La depreciació es va duplicar en un any, es va tornar a duplicar l’any següent, i, així,
més o menys, fins als anys 2000-2001, que és quan ja va entrar la raó en el comportament dels dirigents, per allò de «a
la necessitat, virtut». Ja no hi havia diners i al final van haver
de començar a fitxar jugadors que ja venien amb els contractes o la carta de llibertat, sobretot a segona divisió, i, de vegades, dels equips de primera que ja no tenien possibilitats.
Aquesta és una part d’un article que vam escriure en Jaume i
jo per a un handbook sobre Economia de l’Esport, que es va
publicar el 2006 en l’editorial Edward Elgar, i és una am
pliació de l’article que havíem fet el 2003, publicat a l’European Sport Management Quarterly. Fixeu-vos en el que significa la mala situació financera dels equips la temporada
95-96 i el que ha passat uns quants anys després.
En el Gràfic 1, que recull les partides d’actiu material i
actiu immaterial dels balanços dels clubs, es pot veure d’una
altra manera la magnitud del desastre financer en els últims
anys del segle passat.
Gràfic 1. Actiu material i immaterial dels balanços dels clubs
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Referències: Vegeu la Taula 1.
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Fixeu-vos en la temporada 95-96, just abans que comencés
la guerra del futbol, la guerra de les televisions. L’actiu mate
rial són els actius que jo anomeno pota negra. Són els estadis,
les ciutats esportives, coses que tenen un valor objectivable.
Mentre que l’actiu immaterial, també una altra vegada el
90 %, és el valor dels jugadors comprats. Aquest actiu, per a
mi, és fum! S’hauria d’anomenar així, perquè un jugador avui
val una cosa i potser demà en valdrà una altra. Tu no pots
respondre, com per exemple, el Deportivo, amb més de 100
milions d’euros, si 95 són el valor dels jugadors. Arribarà un
moment en què hi haurà problemes. I això és el que va passar.
Per què? Perquè dels 72 milions que teníem d’ingressos televisius, vam passar a 222, i els clubs van començar a actuar igual.
Ja quasi tot és actiu immaterial. És a dir, estem responent als
deutes a curt i a llarg termini i als fons propis dels clubs cada
vegada amb més fum. Amb menys actius de pota negra. I llavors, al final, arriben els problemes de la insolvència. Per què?
Arribats a aquest punt, s’ha d’estudiar el futbol segmentadament a Espanya. No és el mateix ser el Madrid o el Barcelona per la capacitat de generar ingressos que tenen aquests
clubs. En segon lloc, no és el mateix que tinguis estadi propi
o no el tinguis, cosa que seria la part de la classe mitjana-alta.
Perquè, si no tens ni estadi ni capacitat per generar ingressos,
quan arribi el moment d’haver de pagar els deutes resulta que
et trobaràs amb moltes dificultats. El que passa és que els
presidents dels clubs confien que els polítics els ajudaran, oi?
Per què? Doncs perquè cap polític no vol veure passar el cadàver del seu equip per davant de casa seva. I llavors, ja sigui
via requalificacions o via patrocini o el que sigui, al final
aquesta ajuda és certa. Però no hem d’oblidar que estem parlant de finances i d’economia, i encara que en la funció objectiu de les directives es pugui tenir en compte això —la possible ajuda política—, no hauríem de basar tota la nostra
estratègia en aquestes ajudes públiques!
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Explicades les circumstàncies de la temporada 95-96, passaré a la segona part referent als deutes del futbol espanyol.
Com sabeu, les Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) es
van crear el 1992. Es va firmar un Segon Pla de Sanejament
que va condonar els deutes públics dels clubs, va ajornar els
deutes privats, que van ser compensats per la LFP amb els
drets televisius fins al 2002, i es va obligar a fer una subscripció de capital a la major part dels clubs. Com a resultat
d’aquestes tres accions, al juny del 1992, els deutes del futbol
professional espanyol pràcticament havien desaparegut.
Quatre anys més tard, la temporada 95-96, els deutes totals
eren menys de 500 milions d’euros, és a dir, menys que els
ingressos del Real Madrid en aquesta última temporada. Per
tant, podríem dir que en aquests anys els vint clubs de primera divisió no estaven en una mala situació. Però, si us hi fixeu, en el Gràfic 2, a partir de tot el procés descrit abans des
de la temporada 95-96, excepte en els últims quatre anys, el
deute total ha anat creixent gradualment fins a arribar a quasi 3.000 milions d’euros; aquest deute només es refereix als
clubs que han estat cada temporada a primera divisió.
Gràfic 2. Deutes totals dels clubs de la 1a Divisió
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El que comentava abans: la magnitud d’aquest deute vol
dir que tots els presidents són incapaços de salvar o sanejar
un club? Doncs, no. Senzillament la situació és aquesta per la
dinàmica mateixa d’aquesta indústria del futbol professional. Aquestes baixades en els deutes de les temporades 20092010 i 2011-2012 no són el resultat d’una millora en la gestió, sinó que depenen de la composició dels vint equips de
primera divisió. Si els que baixen a segona divisió són, per
exemple, el Vila-real i el Deportivo, que tenien deutes alts, i
els que pugen de segona no tenen tants deutes, el deute total
es redueix, sempre que els altres divuit equips no l’augmentin. Això és el que ha passat i no altres coses.
Per defensar els presidents —cal no oblidar que jo en vaig
ser—, ho faré amb un dilema: el dilema del presoner, que espero que tothom sàpiga com funciona. És un comportament
estratègic senzill que permet comparar dos clubs similars:
Racing-Sporting, Barcelona-Madrid o l’exemple que posaré
del València i l’Atlético de Madrid.
Quines són les alternatives que tenen els clubs en el dilema
del presoner? Doncs «competir» per jugadors o «no competir». Vegem-ho a la Taula 3, a partir d’uns valors que s’entendran fàcilment. Els dos equips (València i Atlético de Madrid)
no competeixen pels drets esportius dels jugadors. Si suposem
que tenen un pressupost de 100 milions de despesa i al final
tots dos n’ingressen 110, tots dos tenen 10 milions de benefici
(seríem a la casella de dalt a l’esquerra). Soldado continua
jugant al València i Falcao continuaria jugant a l’Atlético de
Madrid. És a dir, que la composició de la plantilla no canviaria substancialment si els clubs no competissin per jugadors.
Però, què passa si es competeix pels jugadors? Arriba un moment en què hi ha un excés de demanda, que fa pujar el preu
dels jugadors, i llavors el València i l’Atlético de Madrid continuen tenint 110 milions d’ingressos, però 120 milions de
despeses. Soldado i Falcao estarien al Valencia i a l’Atlético,
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respectivament, però ara s’ha de pagar més per ells i per tots
els jugadors de la plantilla, i, al final, el que era una situació
de beneficis per als dos clubs es converteix en una situació de
pèrdues per a tots dos (casella a baix a la dreta).
Taula 3. El dilema del presoner
Atlético de Madrid

València

No competeix

Competeix

No competeix

(+10, +10)

(-30, +15)

Competeix

( +15, -30)

(-10, -10)

Ara omplirem les altres dues caselles. Què passaria si suposem que l’Atlético de Madrid i el València juguen un cada any
la Lliga de Campions? Barça i Madrid tenen les primeres dues
places ocupades de les tres directes que hi ha. Com he dit, suposem que el València i l’Atlético de Madrid juguen la Lliga
de Campions una temporada sí i una no. Imaginem-nos, ara,
que el València no competeix per jugadors i l’Atlético sí, què
passa? Que el València ja no juga mai la Lliga de Campions,
la juga les dues vegades l’Atlético de Madrid. Per això l’Atlético de Madrid, en lloc de tenir un benefici +10, guanyaria
més: +15 (suposant que es compensa la despesa més gran). I el
València, com va passar als anys vuitanta, se’n pot anar a segona, i no és que llavors en perdi 10, sinó que en perd 30,
perquè estar a segona després del descens és una ruïna (a la
Taula, la primera quantitat és sempre l’Atlético de Madrid). I
el mateix exemple el podem fer a la inversa. Si l’Atlético de
Madrid no competeix, se’n va a segona, dos anys a l’infern, i
si el València competeix, juga la Lliga de Campions les dues
temporades. El resultat és la inversa del que vèiem: ara el València és el que guanya +15 i l’Atlético perd -30. Què ens diu
el dilema del presoner? Imaginem-nos que el València no
competeix. Què li interessa a l’Atlético de Madrid? A l’Atléti60
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co de Madrid li interessa competir, ja que guanyaria +15 en
lloc de +10. I què passa si el València competeix? Si l’Atlético
de Madrid no competeix, perdria -30, i si competeix, només
perd -10. Per tant, li interessa competir si el València també
competeix. Podríem fer la inversa i seria igual. Llavors, quina
és la situació final d’equilibri? Sempre seríem a la casella de
baix a la dreta; és a dir, és una indústria que està abocada necessàriament a les pèrdues amb el sistema competitiu actual.
El president actual de la Lliga diu que això és la por al descens..., jo ho defenso així, amb el dilema del presoner. Aquesta
és una indústria complicada, perquè, com que hi ha ascensos i
descensos, el risc que tens de baixar fa que t’endeutis molt per
damunt del que seria raonable, i al final el futbol acaba amb
uns deutes generalitzats (també s’endeuten els que lluiten per
ser campions o per estar cada any a la competició europea...).
Aquest és el problema, però, com es pot veure, és una teoria
normal de l’oligopoli, en aquest cas de dues empreses que al
final acaben amb pèrdues perquè aquesta indústria és així.
Tercera part i última. Com es pot mesurar i predir la solvència o insolvència del futbol espanyol? De moltes maneres.
L’Egon ha explicat una de les possibilitats que apliquen en el
Financial Fair Play; Stefan també comentava això d’alguna
manera. Jo en proposaré una altra que hem desenvolupat i
continuem desenvolupant per al futbol espanyol. Part dels
resultats d’aquestes investigacions es presenten a la Taula 4.
En aquesta taula tenim uns índexs anomenats Zetes d’Altman (Models Z d’Altman). Què volen dir? Són uns índexs
que va començar a desenvolupar Altman fa més de quaranta
anys i que es continuen aplicant per a diferents indústries, la
qual cosa vol dir que, si durant quaranta anys continuen encara vigents i hi ha professionals que els apliquen, deuen tenir algun valor. No vol dir que aquest sistema d’alerta sigui el
millor ni el pitjor, però és una de les possibilitats que hi ha
per mesurar solvències o insolvències.
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Taula 4. Índexs Z a la Lliga BBVA
calculats amb dades del juny del 2012
Z
Z1

Z2

Real Betis

5,00

4,46

7,78

Racing

2,66

2,51

2,69

Real Zaragoza

1,09

1,00

1,55

FC Barcelona

0,88

1,04

-2,10

Reial Madrid

0,86

0,82

-0,11

Athletic

0,70

0,85

-2,09

Sporting

0,67

0,90

-2,52

Granada CF

0,66

0,71

-0,83

Llevant UE

0,53

0,46

0,42

RCD Mallorca

0,50

0,48

0,39

CA Osasuna

0,38

0,34

0,25

Vila-real CF

0,30

0,18

0,50

Real Sociedad

0,04

0,20

-1,46

RCD Espanyol

-0,01

0,07

-1,21

Atlético

-0,11

0,01

-1,64

Getafe CF

-0,12

0,06

-2,73

València CF

-0,39

-0,10

-4,11

Sevilla FC

-0,49

-0,30

-3,25

Rayo

-1,79

-0,79

-12,70

Málaga CF

-5,79

-4,53

-16,75

Referències: Barajas i Rodríguez (2010, 2013).

En el primer article que va fer Altman, per exemple, per
calcular Z utilitzava la ràtio de vendes en relació amb els actius totals de l’empresa. Aquests són el tipus de ràtios que
utilitzava, trets dels comptes anuals. Altres ràtios per calcu62
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lar noves Z poden ser: ingressos totals en relació amb deutes
totals, o deutes totals en relació amb l’actiu total, o actiu
circulant en relació amb el que vulgueu. Al final podem utilitzar unes ràtios o altres, construïm una equació i calculem
el valor de la Z corresponent. En funció de si utilitzem una
ràtio o una altra i donem més o menys pes a cada ràtio, podem adaptar les Z a diferents tipus d’indústries. Així, la Z1
és més aviat per a indústries manufactureres o la Z2 per a
indústries de serveis, com pot ser, en un moment determinat,
el futbol. Bé, doncs aquestes ràtios ens diuen que perquè un
club tingui una solvència financera total, la Z ha de ser més
gran que 2,99 i/o la Z2 més gran que 2,60. Quan Z és menor
que 1,81 i Z2 és menor que 1,10, el club tindrà moltes probabilitats d’haver d’acollir-se a la Llei Concursal.
En aquesta Taula 4, els clubs estan ordenats de més gran
a més petit en funció del valor de Z. Fixeu-vos, només, que
el Betis està en una situació de solvència en el 2012, i és així
perquè va entrar en concurs al gener del 2011, perquè si
l’haguéssim considerat amb les dades de la temporada 20102011, el Betis tenia una Z de -4,9. És a dir, no hi havia cap
club solvent, ni el Barça ni el Madrid. Per què? Doncs perquè el Barça i el Madrid deuen, el primer 400 milions, i el
segon, 500, pràcticament ingressos totals igual a deute total.
Aquestes ràtios no són solvents en altres indústries. Al futbol sembla que ho són pel que deia abans de la connivència
entre polítics i presidents. Si mirem la Z2, només el Betis i el
Racing serien solvents. El cas del Betis ja sabem per què. I en
el cas del Racing? Doncs pel mateix, perquè va entrar en
concurs al juliol del 2011, ja que la Z2 del Racing en la temporada 2010/2011 era -16,39. Si fins i tot amb valors positius de les Z es pot ser insolvent, què podem dir dels que tenen valors negatius, que són els que estan remarcats en
vermell? Si ens fixem en la Z2, el 65 % dels clubs de primera
divisió presenten valors negatius. Es va comentar que la Z2
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sembla millor per a les empreses de serveis, però també es va
parlar que l’anàlisi financera hauria de ser segmentada. El
Barcelona i el Madrid tenen una Z molt millor que la Z2,
perquè en la primera ràtio Z tenen molt més pes els ingressos totals.
Aquesta és la situació de l’estructura financera del futbol.
I ens limitem a dir: «No, això no funciona», però no fem —o
no vam fer— quasi res per solucionar-ho. Bé, analitzem detingudament per què. Quan jo faig aquests càlculs, puc dir a
la LFP: miri, digui als clubs que si tenen una Z entre 2,6 i
2,99 estan regulars, per tant, tenen una targeta groga; si estan entre l’1,82 i el 2,6 tenen una targeta taronja, i si estan
per sota de l’1,81, més aviat o més tard entraran en Concursal o desapareixeran. Segmentant, jo puc dir a aquest club
que se sanejaria millor si millorés el seu actiu circulant, per
posar un exemple, o si simplement reduís la despesa en jugadors. És a dir, veig les debilitats de cada un dels clubs i hi
aplico una teràpia diferent, i això pot ajudar. Fa molt de
temps que en Jaume, Àngel Barajas i jo ens peguem perquè la
Lliga de Futbol Professional estableixi aquest o altres sistemes d’alerta, i sort que en els darrers temps sembla que són
«més sensibles» a aquesta mena d’anàlisis. Els sistemes
d’alerta són necessaris i el lògic és que estiguessin en vigor
des de fa molt temps.
Ramon Besa: Moltes gràcies, Plácido Rodríguez. Donem la
paraula finalment a Jaume Garcia.
Jaume Garcia: En primer lloc, vull agrair al professor Egon
Franck la seva presència. Ha vingut en la seva doble condició
de professor de la Universitat de Zuric, expert en l’Economia
de l’Esport, i a la vegada membre del Financial Fair Play
Committee de la UEFA, que té molta relació amb el que estem debatent. I també vull agrair la presència de Plácido Ro64
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dríguez, en el seu doble vessant de persona del món acadèmic
i coneixedor del sector.
Plácido Rodríguez parlava de la divisió del treball i ell
deia que li tocava fer un determinat paper. Jo no sé quin em
toca fer a mi, però sí que puc dir que, si em toca fer un paper,
i amb tot el gust el faig, seria com en els concerts: el de teloner. El teloner sol actuar al principi, abans que els artistes
principals, però en el meu cas ho faré al final. I ho faré, no
tant per entrar en el debat, sinó per posar sobre la taula alguns altres aspectes d’aquest apassionant tema: futbol i economia.
En primer lloc, és molt possible que us pregunteu què fan
els economistes tractant un tema tan casolà com l’esport.
Faré unes breus pinzellades sobre què és això de l’Economia
de l’Esport, quin sentit té que en parlem, quin és el concepte
clau en la disciplina i quina és la seva evidència en el cas del
futbol espanyol.
D’altra banda, hem dit que ens movem en un sector amb
una vocació de globalitat. Em permetreu que vagi just en
l’altra direcció i vagi cap al que és local i tracti de fer èmfasi
en alguna de les coses que per a mi, com després comentaré,
són complementàries a aquesta vocació global que té el sector de l’esport professional i, en particular, el del futbol, però
que necessita aquests elements «locals» per a la seva supervivència.
Què és això de l’Economia de l’Esport? L’Economia de
l’Esport és una disciplina relativament jove. Alguns situem el
seu naixement al 1956, any en què es publica el primer article
sobre l’esport del beisbol professional als Estats Units, en
una revista acadèmica de molt prestigi com és el Journal of
Political Economy. Per simplificar, i corrent el risc que els
meus col·legues de la taula pensin «quines barbaritats diu
aquest senyor», diré que l’Economia de l’Esport se centra en
un concepte clau que és el balanç competitiu. És el concepte
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que dóna singularitat a l’Economia de l’Esport, que la fa una
disciplina «peculiar», com diu Walter Neale en el seu article
de l’any 1964 publicat al Quarterly Journal of Economics,
en què exemplifica molt bé aquest concepte amb el que s’anomena la paradoxa de Louis i Schmeling.
Com molts sabreu, sobretot aquells que, com jo, ja tenim
una edat i pocs pèls al cap, Joe Louis i Max Schmeling eren
dos boxejadors que van fer dos combats històrics als anys
trenta, amb una gran repercussió, no tan sols esportiva, sinó
també política i ideològica. La raó per la qual el professor
Neale catalogava l’Economia de l’Esport com una economia
peculiar, era perquè era un sector econòmic en el qual les
«empreses», en aquest cas exemplificades en el cas de Louis i
Schmeling, necessiten competidors. En molts dels plantejaments econòmics, estem acostumats que el que les empreses
prefereixen són situacions de monopoli. En canvi, en el món
de l’esport professional, les empreses necessiten competidors.
Si l’empresa Joe Louis volia generar beneficis i guanyar diners, necessitava l’empresa Max Schmeling.
Si ens movem en el temps, és fàcil trobar exemples d’a
quest concepte. Ara podríem parlar de la paradoxa FedererNadal, de la paradoxa Messi-Ronaldo o de la paradoxa
Barça-Madrid. En el món de l’esport professional, les empreses, siguin jugadors individuals o clubs, es necessiten, i
aquesta és la idea que hi ha darrere del concepte de balanç
competitiu.
Hi ha moltes maneres de mesurar aquest concepte. Jo no
us avorriré gaire amb tecnicismes. Fonamentalment, i referint-nos al cas de la Lliga de futbol espanyola, que és l’exemple que ens queda més proper al tema de la conferència, si ens
fixem en la classificació, la idea del balanç competitiu intentaria de reflectir el grau de competició de la Lliga. Si la Lliga
fos extremament competida, el màxim de competida, tots els
clubs obtindrien els mateixos punts.
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Anem a veure quina ha estat la situació des que es va començar a jugar la Lliga espanyola l’any 1928 fins ara. Al Gràfic 1 podem observar l’evolució d’un indicador del balanç
competitiu (el coeficient de variació). Com més alt és el valor
d’aquest coeficient (més grans són les diferències relatives en
el nombre de punts obtinguts pels diferents equips), menys
competida és la Lliga. Si us hi fixeu, la Lliga espanyola, fins
als anys vuitanta, va seguir una tendència, evidentment amb
alts i baixos, en què cada vegada era més competida, però,
amb l’arribada del nou mil·lenni, el balanç competitiu de la
Lliga espanyola ha empitjorat: la Lliga és menys competida.
Gràfic 1. Coeficient de variació del nombre de punts
per temporada (1928/29 a 2012/13)
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Ara bé, com que el que ens preocupa són les finances dels
clubs, com es lliga això amb les diferències, entre clubs, de les
variables econòmiques associades a les seves finances?
En el Gràfic 2, i per als darrers anys, tenim l’evolució del
coeficient de variació corresponent a quatre variables relatives als resultats i a les finances dels clubs de la Lliga de futbol
espanyola: el nombre de punts obtinguts, els ingressos, les
despeses d’explotació i les despeses de personal.
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A la part inferior es pot veure l’evolució de l’indicador de
balanç competitiu referit al nombre de punts (el mateix que
en el Gràfic 1). Des del 2004 cap aquí, la Lliga espanyola ha
estat menys competida. Però si ens fixem en els altres tres
indicadors de la part superior, el que ens trobem és que la
variabilitat, les diferències entre els clubs, els ingressos, les
despeses de personal i les despeses d’explotació, en general,
també han anat augmentant. Cada cop hi ha més diferèn
cies, més variabilitat entre els ingressos, les despeses d’explotació i, en particular, les despeses de personal, majoritàriament les dels jugadors. Per tant, hi ha una certa associació
(positiva) entre el balanç competitiu dels indicadors econòmics dels clubs i el balanç competitiu en termes dels resultats a la Lliga.
Ara bé, aparentment podem tenir una Lliga molt competida, amb un coeficient de variació molt baix, però en la qual
Gràfic 2. Coeficients de variacions del nombre de punts,
dels ingressos (I. E.) i les despeses d’explotacions (D. E.) i de les
despeses de personal (D. P.) per temporada (2003/04 a 2011/12)
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els clubs sempre quedin en la mateixa posició. És a dir, pot
ser que sigui competida quant al fet que no hi ha gaire diferència en els punts, però al final el primer sempre és el mateix, el segon també, i l’últim també. Una manera de veure
fins a quin punt això ha passat és fixar-nos en les 82 lligues
que s’han jugat fins ara i quin ha estat el paper dels cinc clubs
més importants: l’Atlético de Madrid, l’Athletic de Bilbao, el
Barça, el Madrid i el València.
En la Taula 1, podem veure que 77 dels 82 títols els han
guanyat aquests cinc clubs. Així mateix, si ens fixem en els
cops que han quedat primer, segon, tercer o quart a la Lliga,
ens trobem que de les 328 possibilitats, en 238 casos aquests
cinc clubs han ocupat alguna d’aquestes posicions. És a dir,
més del 70 % de les vegades. Per tant, pot haver-hi aparentment molt balanç competitiu, però, al final, la classificació
dels clubs pot ser que sigui molt similar sempre, com sembla
que ha passat a la Lliga de futbol espanyola.
Taula 1. Classificacions dels cinc millors equips
de la Lliga de futbol a Espanya
Temporada

1a

2a

3a

4a

Total

At. Madrid

76

9

8

13

9

39

Ath. Bilbao

82

6

6

10

10

32

Barcelona

82

22

23

12

12

69

Reial Madrid

82

32

21

7

9

69

València

78

6

6

10

10

32

77

65

52

44

238/328

Total

En termes de les variables econòmiques, la història és la
mateixa. Hi ha una diferència creixent entre els clubs, però,
com es posa de manifest en el Gràfic 3, aquesta diferència
creixent també respecta una certa ordenació entre els clubs
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segons aquestes variables. En negre tenim l’evolució del pes
dels dos clubs més grans de la Lliga espanyola (Madrid i Barça) en els ingressos totals dels clubs de la Lliga espanyola; en
gris fosc, el mateix per a les despeses d’explotació, i en gris
clar, per a les despeses de personal.
Gràfic 3. Percentatges de I. E. i D. P. que corresponen al
FC Barcelona i Reial Madrid
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Des del 2004 i el 2013, el pes del Barça i del Reial Madrid
en aquestes tres dimensions econòmiques ha crescut substancialment, sobretot pel que fa als ingressos d’explotació, en
línia amb el que apuntava el professor Rodríguez en la seva
intervenció.
El segon bloc de temes que m’agradaria comentar fa referència a aspectes de caràcter més local en el marc d’un esport
i una indústria cada cop més globals.
El primer aspecte té a veure amb l’assistència als estadis.
Parlem molt de la globalització del futbol —i l’evidència així
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ho apunta—, del paper que tenen els ingressos televisius en
les economies dels clubs i del menor pes que l’assistència i,
per tant, els ingressos per venda d’entrades o abonaments
tenen en el pes de les economies dels clubs.
El meu punt de vista és que no hem de deixar de banda el
paper de l’assistència als estadis a causa del menor pes en les
finances dels clubs. Això està darrere del que és el nucli important del sector de la indústria del futbol, i difícilment es
podrà anar cap a la globalització si indirectament no s’atén i
ens preocupa això més local i proper.
A l’última Lliga espanyola, hi ha hagut 30.000 espectadors per partit de mitjana, amb una taxa d’ocupació dels estadis del 75  %. Si ens fixem en el que ha passat en altres lligues europees, veurem que l’alemanya i l’anglesa tenen taxes
d’ocupació dels estadis properes als 100 %. En canvi, a l’altre
extrem, tenim la Lliga italiana, en la qual els estadis estan
força buits i amb taxes d’ocupació que amb prou feines arriben al 50 %. No sé si heu tingut l’oportunitat de veure per
televisió partits de la Lliga italiana, però l’impacte visual
d’un partit de futbol amb un estadi buit té un efecte negatiu
sobre l’atractiu que exerceix sobre l’espectador, sobre l’atractiu com a espectacle.
Quins factors hi ha darrere dels determinants de l’assistència? A part dels directament relacionats amb l’atractiu del
partit (qualitat dels equips, trajectòria recent, incertesa del resultat), atès el contingut econòmic de la conferència, centrarem l’atenció en els que fan referència a la retransmissió per
televisió, a la programació del dia del partit, i en els efectes
econòmics més fonamentals: l’efecte del preu de les entrades
i l’efecte de la renda dels individus.
En relació amb l’efecte que pot tenir el fet que el partit sigui televisat, l’evidència que es presenta a la Taula 2 no fa
referència al moment actual, sinó al final dels anys noranta,
però ens dóna una idea clara de l’efecte negatiu i significatiu
71
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que produeix la retransmissió del partit, tant pel que fa al
públic de pagament (una reducció mitjana del 36 % si el partit és retransmès en obert i del 25 % si és per un canal de pagament), com pel que fa als socis (reduccions del 7,2 % i del
3,9 % respectivament).
Taula 2. Factors que influeixen sobre l’assistència
Públic
Socis
Retransmissió per TV
Obert

-36 %

-7,2 %

Pagament

-25 %

-3,9 %

Partit entre setmana

-25 %

-4,7 %

Elasticitat preu

-0,613

Elasticitat renda

0,486

Referències: Garcia i Rodríguez (2002, 2013).

D’altra banda, ara que som en un nou escenari on els partits es comencen a jugar el divendres a la tarda i la jornada
acaba el dilluns a la nit, és rellevant destacar que, ja en els
anys noranta, el fet de jugar partits entre setmana (fora dels
horaris habituals) reduïa l’assistència de pagament en un
25 % i en un 4,7 % la dels socis.
Per últim, pel que fa al tema de l’assistència als estadis,
cal destacar que el futbol espanyol no és una excepció en
el resultat que habitualment s’obté en les diferents anàlisis
empíriques sobre l’esport professional en relació amb
l’efecte del preu de les entrades. L’elasticitat preu és menor a la unitat en valor absolut (-0,6), la qual cosa significa que un increment de l’1 % en el preu de l’entrada es
tradueix en una reducció del 0,6 % en el nombre d’espectadors, evidència d’un comportament no maximitzador de
beneficis per part dels clubs. D’altra banda, l’efecte de la
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renda és positiu, ja que l’espectacle futbolístic és un bé
normal.
L’altre aspecte que m’agradaria comentar, i que és de caràcter molt local, és la valoració dels subproductes que estan
associats a l’espectacle esportiu i l’existència dels clubs, i que
no tenen valor de mercat. S’acostuma a parlar de la identitat
col·lectiva, de l’orgull cívic... En el nostre cas —el Barça—,
parlaríem d’allò que és «Més que un Club».
Aquesta valoració no és fàcil. Hi ha algun estudi fet en el
cas del futbol espanyol, en el qual he participat, en què es
tracta de mesurar quina és la disposició dels aficionats o dels
ciutadans d’una ciutat respecte a la possible desaparició del
seu club. Aquests estudis es refereixen al cas del Deportivo de
la Corunya i estan fets en dos moments molt diferents. Un
era l’any 2003, quan el Deportivo era un equip que acabava
de guanyar una Lliga i havia quedat segon en les dues ante
riors i el context econòmic era el d’una situació favorable. I
l’altre, el 2012, quan el Deportivo encara estava a primera
divisió, però en una situació precària en aquell moment i en
un entorn econòmic que, no cal que els ho digui, era francament desfavorable.
El que és important d’aquests estudis, que són molt criticats pel que fa a la metodologia, és que aporten evidència útil
i rellevant sobre la importància econòmica d’aquest element,
de no mercat, associat als clubs, que finalment s’identifica
amb els valors i les maneres de fer del club. Aspectes que en
un cas com el del Barça tots sabem el que representen, i que
no es poden deixar de banda en aquest procés de globalització en el qual està immers el futbol europeu.
En concret, els estudis realitzats per al Deportivo de la
Corunya posen de manifest, tal com es recull a la Taula 3,
que la principal raó apuntada per aquells no disposats a pagar cap quantitat per evitar la desaparició del Deportivo era
que «aquesta era una responsabilitat del club i els seus diri73
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gents», mentre que, com a resultat dels efectes de la crisi econòmica, aquells que justifiquen no estar disposats a pagar
«per restriccions pressupostàries» representen el 16,6 % el
2003 i el 34 % el 2012.
Taula 3. Valoració de subproductes associats a l’espectacle
esportiu que no tenen valor de mercat (identitat col·lectiva,
orgull cívic...)
Raons per a la no disposició a pagar:
Responsabilitat del club
Restriccions pressupostàries

2003
54.8
16.6

2012
56.5
34.0

2003
49.0
2.6
15.2
84.8

2012
65.0
3.2
37.7
62.3

Valoració dels subproductes:
Millora qualitat de vida (%)
Consum subproductes (4)
Valor d’ús (%)
Valor de no ús (%)

Referències: Castellano, Garcia i Sánchez (2011, 2013).

Però potser el més destacable de la informació de la Taula 3
és que, si descomponem el que està disposada a pagar la gent
entre aquella part associada al fet de gaudir de l’espectacle
esportiu (valor d’ús) i la part associada als subproductes sense valor de mercat (valor de no ús), aquesta última pesa molt
més que la primera, fins i tot i en l’any 2012, en plena crisi
econòmica. Així mateix, cal destacar que el consum d’aquests
subproductes, traduït en aquest cas a quatre activitats de lectura, debat, millora de qualitat de vida i satisfacció amb les
victòries, mostra un clar patró de creixement entre el 2003 i
el 2012. En altres paraules, el valor de no ús té una importància gens menyspreable, encara que, com es conclou en el pri74

050-112722-LA CRISI AL FUTBOL.indd 74

12/12/13 10:45

mer dels dos estudis, no sigui suficient per compensar els
deutes del club en aquella època.
Voldria acabar fent tres comentaris finals sobre el meu
posicionament sobre alguns aspectes que afecten el futur immediat del futbol professional.
Cal repensar, no canviar radicalment, els nous formats de
competició, i, per tant, els mecanismes relacionats amb el balanç competitiu i el control financer dels clubs, atesa l’estructura de múltiples competicions amb diferents participants
(competicions nacionals i competicions europees) a la qual
s’enfronten els clubs capdavanters. Certes dosis de regulació
en els aspectes econòmics i financers són necessàries per a un
bon desenvolupament d’aquesta indústria.
El procés de globalització del sector de l’esport professional, i en particular del futbol, no ens ha de fer oblidar tot allò
que té a veure amb els aspectes de proximitat. Importa la difusió i l’expansió del futbol a través de les retransmissions
televisives, però l’assistència als estadis és un bon termòmetre (necessari) de la salut del sector.
Finalment, ha de ser possible compaginar una gestió encaminada a atendre el marc de globalització del futbol amb
l’atenció per aquells aspectes (valors) que estan darrere de les
arrels de la institució. Les funcions objectiu dels clubs de futbol professionals no tenen per què ser idèntiques, poden contemplar diferents aspectes. És l’estratègia «intel·ligent».
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COL·LOQUI

Ramon Besa: Dono la paraula al doctor Szymanski. Suposo
que voldrà respondre algunes de les indirectes o directes o
comentaris que han fet alguns dels membres de la taula,
perquè crec que ha estat el personatge referent al qual tots
han coincidit a referir-se en la seva exposició. Per tant, començarem a fer la contrarèplica a alguns dels companys de
taula.
I a continuació donarem la paraula a Egon Franck, que
ha quedat amb una exposició a mitges, a Plácido Rodríguez,
i finalment a Jaume Garcia. Després passarem a preguntes
de la Fila 0 i el públic en general.
Stefan Szymanski: M’agradaria fer un parell de comentaris.
Per resumir: la meva opinió és que probablement les Bones Pràctiques Financeres (Financial Fair Play) no són una
solució adient per al problema del futbol europeu. Tots els
ponents han tractat el tema des de diferents punts de vista,
però no crec que hagin contradit en essència el que jo he dit
en termes de diagnòstic, en termes d’entendre per què el futbol europeu té problemes.
El que jo volia dir és que els problemes fonamentals
són:
1. La desigualtat creixent entre els grans clubs i els clubs
petits.
79
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2. El fet que a la gent li agradaria veure més competència
entre els grans clubs.
3. El fet que els clubs petits no poden seguir el ritme.
Qualsevol solució hauria d’intentar crear un sistema financer estable sense que es perdés la competitivitat que fa
que els clubs europeus siguin tan atractius. Una possibilitat
és separar els clubs més rics de la resta i avançar cap a l’adopció del model americà. Si no, es podria fer més perquè tots els
clubs europeus compartissin els beneficis d’una manera més
igualitària, cosa que significa treure diners dels grans clubs.
Penso que si no solucioneu la qüestió de la desigualtat, les
Bones Pràctiques Financeres poden tenir algun efecte sobre la
manera com es fan les coses a Europa, però no solucionaran
els problemes subjacents. I hi ha el perill real que, si imposeu
restriccions financeres, destruïu l’atractiu de la competitivitat europea.
M’agradaria tornar a la primera làmina que he ensenyat,
que mostrava el gran èxit del futbol europeu, en contrast
amb el que ha dit l’Egon. Ell ha citat el famós economista
hongarès Janos Kornai, que va escriure sobre les «exigències
pressupostàries suaus» als anys seixanta i va rebre un premi
Nobel d’economia per la seva contribució: és un concepte
econòmic molt important.
De passada, no crec que a l’Egon li faci res que comparteixi una mica d’informació personal seva. L’Egon va créixer a
Romania, darrere del teló d’acer, i no va aconseguir escapar
a l’oest fins més tard. Aquí, a l’Europa occidental, hi ha molta més llibertat i moltes més indústries productives. No crec
que sigui raonable comparar-les amb les empreses improductives del sistema comunista. Qualsevol que hagi llegit alguna
cosa sobre el funcionament del sistema comunista sap que les
seves empreses no aconseguien produir béns d’alta qualitat:
no hi havia competència, i, per tant, no hi havia pressió per
80
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satisfer les necessitats dels consumidors. No podem comparar els problemes d’aquell sistema amb els problemes del futbol europeu. Els problemes del futbol europeu són just el
contrari: no és que ningú no vulgui comprar futbol europeu,
és que tothom vol comprar futbol europeu.
En els darrers vint o trenta anys, el futbol ha millorat: més
qualitat de joc al camp, millors emissions dels partits, més accessibilitat i més internacionalització. La nostra experiència
com a aficionats ha millorat, i això és gràcies als diners que
s’han invertit. Penso que aquest procés continuarà en el futur, perquè és inevitable. Però si la UEFA no ho permet, llavors aquest procés podria seguir en qualsevol lloc. Podria
passar al Brasil: tenen grans ambicions en el desenvolupament de la seva Lliga i volen convertir-la en un competidor
global, a fi de comptes tenen una gran marca. Per quin motiu
la primera divisió de la Lliga brasilera no podria ser un producte popular en l’àmbit internacional? Òbviament, al Golf
també en tenen moltes ganes, per què no hauria d’haver-hi
una gran Lliga a Qatar? I la Xina, amb més de mil milions
d’habitants i un bon percentatge del PIB global, també podria tenir interès a crear una Lliga global.
Els europeus de vegades sembla que pensen que, com que
a Europa la gent mira el futbol, i com que el futbol europeu
és el millor, això significa que els europeus són superiors a la
resta del món i que això serà així per sempre. Però aquesta
no és la raó de l’èxit del futbol europeu. La raó és que hem
organitzat una cosa que funciona realment bé, i el perill és
que, si deixem d’organitzar-ho segons uns principis que funcionen realment bé, pot ser que perdem el que tenim.
L’Egon té raó de dir que el deute ens hauria de preocupar,
que ens hauria de preocupar la insolvència. No està bé que
acadèmics en torres de vori ens vinguin amb teories que
apunten que ningú no s’ha de preocupar i que tot està bé. La
meva feina com a acadèmic és pensar en termes generals, és a
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dir, que no he de tractar o asseure’m a la taula amb els presidents dels clubs i barallar-m’hi per imposar una sèrie de normes que a la pràctica funcionin.
De manera que accepto que els gestors han d’intentar enfrontar-se als problemes de la millor manera que puguin,
però també penso que és important tenir una certa perspectiva. Si pensem en la crisi financera del futbol europeu, en
comparació, per exemple, amb la banca, és un problema petit. Potser ens hauríem d’enfrontar tant als petits problemes
com als grans problemes, però també penso que el context és
important.
Una altra cosa que ha dit l’Egon sobre les Bones Pràctiques Financeres és que volen solucionar el problema del
malbaratament i la ineficiència. Però les normes s’anomenen «Bones Pràctiques Financeres». Les bones pràctiques
no tenen res a veure amb el malbaratament i la ineficiència!
De manera que, de què van, realment, aquestes normes? Per
a mi, com a economista, tenen més a veure amb la política
que amb l’economia. Si es tractés realment de bones pràctiques, llavors podríem parlar sobre com funciona la bondat
en el sistema europeu de futbol, i no veig que existeixi aquest
debat.
Només una última cosa sobre el comentari de l’Egon,
quan ha dit que «això no té res a veure amb els Estats Units».
M’ha semblat un comentari molt interessant. Per què no hem
de parlar mai dels Estats Units? Són irrellevants?
Egon Franck: En aquest cas, sí.
Stefan Szymanski: Per què? És tot un tema. Els europeus sovint critiquem els americans dient que viuen en una petita
bombolla apartada de tot, que no escolten la resta del món
i que creuen que ells sempre en saben més. Però hi ha el perill
que els europeus actuem de la mateixa manera. Al cap i a la
82
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fi, molts americans vénen d’Europa. En molts sentits, no són
tan diferents de nosaltres. Així que penso que hauríem d’estar interessats, com a mínim, a comprendre com funciona el
seu sistema de lligues esportives, només per comparar, encara que no vulguem copiar-los.
Simplement vull mencionar un parell de coses del que
han comentat en Plácido i en Jaume. Han donat a entendre
que existeix una crisi insostenible, i em fa la impressió que
això sovint crea una sensació de pànic sobre el futbol. S’ha
suggerit que el valor de molts clubs depèn de béns intangibles (els contractes dels jugadors) i que això no és sostenible. Però, ara mateix, si jo fos un home de negocis espanyol,
preferiria ser propietari d’un bé intangible com és el contracte d’un futbolista espanyol que podria vendre, que no
pas d’una propietat espanyola real, que seria un bé tangible.
I la crisi a Espanya, em sembla, és de fet una crisi de béns
tangibles, no de béns intangibles. Intangible sona com si es
referís a una cosa il·lusòria, però Messi i Ronaldo són persones reals amb habilitats reals que tenen un valor real al món.
En Jaume ha tractat qüestions més generals. Si parlem de
les Bones Pràctiques Financeres des d’un punt de vista ampli,
llavors hem de parlar d’equilibri competitiu. Personalment,
fa molt de temps que sóc escèptic sobre el valor de l’equilibri
competitiu. Els americans diuen —podem parlar d’ells en
aquest cas concret— que hi ha d’haver equilibri competitiu
per fer que una Lliga sigui atractiva. Tenen normes i regles
per imposar límits a les fitxes i una redistribució dels ingressos, per tal de compartir els diners i garantir un equilibri
competitiu.
Com a europeu, sempre he argumentat que a Espanya,
Anglaterra i Alemanya, per exemple, hi ha un enorme des
equilibri competitiu, però continua sent l’esport de més èxit
al món. Vull dir que sembla que som capaços de viure amb
un gran desequilibri competitiu. Des d’un punt de vista polí83
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tic, quan debatem sobre les Bones Pràctiques Financeres,
també hauríem de parlar de les implicacions de l’equilibri
competitiu, fins i tot si la UEFA no vol que en parlem. En
Jaume ha subratllat que sembla que els desequilibris creixen
en les grans lligues. I es podria afegir que creixen, en part, a
causa de la distribució dels diners en la competició de la
UEFA, la Lliga de Campions.
Ramon Besa: Gràcies, Stefan Szymanski. El doctor Egon
Frank té la paraula.
Egon Franck: Voldria corregir l’Stefan en relació amb les empreses socialistes. És possible que des del punt de vista occidental produïssin escombraria, però havíem d’esperar vint
anys per poder comprar un d’aquests cotxes escombraria, de
manera que, bé, hi havia molta demanda que no se satisfeia.
Ara, per descomptat, podem parlar de moltes coses. Per
què aquestes noves normes s’anomenen Bones Pràctiques Financeres? No ho sé exactament. Quan vam començar a treballar en el concepte, no s’anomenaven així. Però llavors es
van fer moltes consultes a tots els interessats, etc. Al final, la
normativa es va aprovar sota aquesta «etiqueta». Però, com
he dit, penso que la qüestió clau de la normativa té a veure
amb el fet d’endurir les restriccions pressupostàries dels clubs
de futbol. Per descomptat, pots insistir en «per què no us
preocupeu de l’equilibri competitiu»? En relació amb aquest
punt, vull deixar molt clar que jo no expresso les opinions de
la UEFA. El que ara diré són les meves opinions, absolutament meves. No crec que una regulació sobre l’equilibri competitiu donés grans beneficis a l’actual model del futbol europeu. Deixa’m apuntar només tres aspectes i després, per
descomptat, en podem parlar.
Primer, tenim un sistema amb lligues interrelacionades,
amb promocions, descensos... I la Lliga de Campions al cap84
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damunt. Hi ha molts aspectes que donen sentit als partits i
resten importància a l’equilibri competitiu, en aquest sistema. Naturalment, si vosaltres teniu una Lliga tancada als Estats Units, en què els mateixos trenta-dos equips juguen entre
ells «per sempre», només hi ha un aspecte que doni significat
als partits: han d’estar equilibrats per atreure els espectadors.
Però, en el nostre sistema, cada Lliga té el seu propi suspens
per saber qui quedarà campió, i tot un assortit de lluites crucials: evitar el descens, lluitar per la promoció, arribar a la
qualificació per a la Lliga de Campions... Per exemple, si
mires la segona meitat de la qualificació de la Lliga cap al
final de temporada, és la lluita contra el descens, el que fascina els seguidors. Cada partit és decisiu per al destí dels
equips, els entrenadors i els jugadors. Cap seguidor d’aquests
«partits decisius», gairebé sempre plens d’espectadors, no es
preocupa en absolut per l’equilibri competitiu de la Lliga.
Aquest és el meu primer argument: el sistema europeu és
menys dependent de l’equilibri competitiu perquè hi ha altres
aspectes que donen sentit als partits.
El segon és que aquest model fins i tot necessita, penso, un
cert grau de desequilibri perquè es construeix com un sistema
de filtratge. Un any el Bayern de Munic pot ser més fort que
altres equips de la Bundesliga, però també haurà de jugar, o
té l’oportunitat de fer-ho, contra el Barcelona a la Lliga de
Campions. Els equips com el Düsseldorf i el Furth, que no
han demostrat ser competitius a la primera divisió alemanya,
hauran de jugar contra equips menys forts de la segona divisió l’any següent. Això, enviar el Bayern a la Lliga de Cam
pions i fer descendir a segona divisió el Düsseldorf i el Furth,
garanteix que tots jugaran partits contra competidors més
homogenis en el futur. I aquest és el resultat endogen del nostre sistema de campionats interrelacionats. No cal crear
aquest element amb una regulació a priori com als Estats
Units.
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En altres paraules: Com que el futbol europeu està dissenyat com un «artefacte de filtratge a molts nivells», no tan
sols pot fer front al desequilibri competitiu, sinó que fins i tot
el necessita perquè faci la seva funció de filtratge. No té sentit
equilibrar tots els equips europeus de futbol a priori abans
d’enviar-los a un sistema de filtratge a molts nivells de competicions nacionals i internacionals. La funció de filtratge és
al cor de l’espectacle del futbol europeu i ofereix tot un assortiment de «lluites crucials» a l’espectador. En aquest sentit,
l’ADN del model europeu de futbol té un cert grau de des
equilibri competitiu i fa que l’espectacle sigui atractiu.
Arribo al meu tercer argument. Fem veure que intentem
introduir una regulació en pro de l’equilibri competitiu a
l’actual sistema europeu de futbol. Imaginem que la UEFA
diu que ara ho farem com els americans i introduirem un límit salarial, d’acord? La Premier League va tenir uns beneficis de 2.700 milions el 2011, la Lliga estoniana al voltant del
0,001  % d’aquesta quantitat. Si la UEFA intentés introduir un
límit salarial, quin seria el bon nivell? El nivell que garanteix
una competició renyida a la Lliga estoniana? O el nivell que
garanteix l’equilibri competitiu a la Premier League? El nivell
desitjable perquè la Lliga estoniana fos renyida faria que molt
probablement la resta d’Europa se separés de la UEFA i organitzés competicions alternatives. I el nivell desitjable perquè
la Premier League fos renyida faria que bona part d’Europa
no en fes cas i no tindria efectes sobre l’equilibri de les competicions de les respectives lligues nacionals. O potser és que
cada Lliga nacional, en lloc de la UEFA, hauria d’introduir
límits salarials al nivell del seu potencial de beneficis? Però,
llavors, què en fem, de les competicions europees? Tindríem
uns equips amb uns límits salarials molt diferents segons les
respectives regulacions. És atractiu, això, per a l’espectador?
A més, hi hauria molts problemes d’incentius. Imagina
que els equips que guanyessin premis econòmics a la Lliga de
86

050-112722-LA CRISI AL FUTBOL.indd 86

12/12/13 10:45

Campions i no poguessin invertir-los en el futur a causa de
les regulacions nacionals. Per què hi haurien de participar? Si
es fa això, bàsicament ens carregaríem les competicions europees.
La idea d’una regulació europea sobre equilibri competitiu aplicada a tots els equips participants pressuposa un sistema d’una sola Lliga en un mercat comú (el model dels Estats Units) o una sèrie de lligues més o menys homogènies
que operessin en diferents mercats però amb un potencial de
beneficis comparable. Tots dos conceptes —la creació d’una
Lliga europea tancada de grans clubs i la transformació de
lligues heterogènies en lligues regionals de mercats de mida
comparable— han estat molt debatuts (Stefan Szymanski
n’és un pioner), però mai no s’han portat a la pràctica. Mentre els grans clubs europeus prefereixin jugar les competi
cions europees i les lligues nacionals, simultàniament, en
lloc de formar una Lliga europea a l’estil dels Estats Units, i
mentre les federacions nacionals més petites no sumin esforços per crear lligues regionals més grans, no és factible impulsar una regulació europea per garantir l’equilibri competitiu.
Voldria tractar breument el paper i les competències de la
UEFA en aquest context. És competent la UEFA per canviar
les fronteres nacionals de les federacions? No! La UEFA és
una associació d’associacions independents; la UEFA no pot
anar a Bèlgica i dir: «Ei, creeu una Lliga del Benelux». No és
competent per fer-ho, oi?
En relació amb l’altre «gran tema», la creació d’una Lliga
tancada d’estil americà, una «superlliga» de «grans clubs»,
la UEFA no té poder regulador per prohibir una competició
d’aquest estil. El Barça, el Bayern de Munic i altres clubs són
lliures de fer-ho! Ara bé, es van reunir en un G-14 i van decidir que preferien jugar a les competicions nacionals i a les
competicions europees. De manera que no és bàsicament un
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problema de la UEFA. Si una lliga a l’americana és una idea
atractiva per al mercat, estic convençut que el mercat produi
rà aquest producte. Òbviament, el Barcelona va decidir que
era mala idea deixar la Lliga espanyola, de la mateixa manera que el Bayern de Munic va decidir que era mala idea deixar la Lliga alemanya, de la mateixa manera que el Chelsea
va decidir que era mala idea deixar la Premier League, etcètera. En fi, ara com ara la regulació per a un equilibri competitiu és una qüestió purament acadèmica pel que fa al futbol europeu. Quan el Barcelona, el Bayern, el Chelsea i
d’altres prenguin decisions diferents, estic segur que tindrem
les mateixes solucions americanes per als mateixos problemes americans, però ara com ara tenim un model esportiu
europeu, amb promoció oberta, descens... És clar que paguem un preu, tenim grans incentius per invertir i treure partit dels punts forts perquè, per descomptat, descendir és dolent i vols la promoció. Però en relació amb la qüestió de
l’equilibri competitiu, i aquesta no és l’opinió de la UEFA
sinó la meva, no crec que sigui un problema que tinguem, i
no crec que la UEFA pugui fer gaire cosa ara com ara en
aquest sentit.
Per descomptat, heu estat debatent sobre els desequilibris
de la Lliga espanyola. Però no és la UEFA qui provoca aquest
desequilibri; és la Lliga espanyola. No és competència de la
UEFA dir «deixeu de vendre els vostres drets televisius individualment i sisplau vigileu que els dos clubs més grans no
s’apropiïn de tot el pastís!». És un problema espanyol. És a
dir, per descomptat que també hi ha diners de la UEFA que
augmenten els pressupostos dels grans clubs espanyols. Però
ja existeix algun tipus de solidaritat en la distribució dels diners de la UEFA en les seves competicions. No obstant això,
estic d’acord que aquest instrument encara podria ser més
solidari. Però els diners de la UEFA només són una part dels
ingressos del Barcelona...
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Hauríem d’adonar-nos que la UEFA no és la instància
competent per introduir totes les solucions potencials que debatem. Si el que l’Stefan proposa és beneficiós per als grans
clubs, llavors ho faran. I si no ho és, no ho faran. I, si ho fan,
hauran d’introduir límits salarials com els americans, i restringir el nivell de les fitxes que volen pagar als seus jugadors,
etcètera. Però llavors parlarem d’un altre model esportiu i
d’unes altres instàncies de governança...
Ramon Besa: El partit és molt interessant, la reglamentació
europea també és molt diferent de l’americana, ja que aquí
acostumem a fer pròrroga, penals, i moltes vegades no hi ha
play off; segurament en els ascensos a primera i a segona, sí.
Si en Plácido i en Jaume tenen alguna resposta o opinió sobre
les intervencions de Szymanski i d’Egon Franck, les poden fer
o donar en aquest moment i després passarem la paraula al
públic.
Plácido Rodríguez: Jo coincideixo més amb l’opinió de l’Egon
que amb l’opinió de l’Stefan. Probablement perquè vinc d’un
equip petit. I, per tant, no tinc la mentalitat d’un equip gran.
Però jo crec que sobre la reflexió, i, a propòsit del que diuen
tots dos, la proposta de l’Stefan és una idea absolutament
impossible de portar a terme en aquests moments; potser en
el futur podrà ser una realitat. Però ara és impossible aplicarla a Europa per una raó: perquè oblides que hi ha uns interessos locals molt grans defensats per les lligues professionals
d’Europa i que, per exemple, afecten un dels temes que ha
posat sobre la taula ara el Barcelona i que consisteix a reduir
el nombre d’equips de primera divisió. En la llista del Z2 que
he posat abans, els dos equips que eren a baix de tot, és a dir,
els pitjors, són el Rayo i el Málaga, precisament els dos
equips que encara no tenen la llicència UEFA. Però, al final,
a l’hora de votar, són un vot igual que el Madrid i igual que
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el Barcelona en l’estructura de la Lliga. I, per tant, els equips
que diuen: «Acordem la Lliga a setze», tindran trenta-cinc o
trenta-sis equips que votaran que no, perquè són els que tenen més probabilitats de baixar a Segona A i no volen una
Lliga de setze, volen una Lliga de vint, perquè no la poden fer
de vint-i-vuit! Per tant, aquestes estructures són les més complicades. I tancar la Lliga no és una panacea. El que més
s’acosta a Europa al que tu dius és la competició de bàsquet,
a la qual es va intentar d’alguna manera treure de la Federació Internacional de Bàsquet, o de l’Europea, per fer una altra competició diferent, però, al final, fixa’t en els resultats:
no cobreix les expectatives que tenien. En un moment determinat, es podria trencar el monopoli com en la Fórmula 1,
com quan van intentar dividir cinc escuderies per un cantó i
cinc per l’altre per fer campionats. Allà, sí. Però al final el
problema és que es tracta d’aplicar unes coses que no es poden fer. Tu, Stefan, t’imagines aplicar a Espanya un revenue
sharing a les taquilles del Barcelona i l’Sporting? Doncs, no.
És impossible. El Barcelona continuarà recaptant com li correspon a un estadi de 100.000 persones i nosaltres amb la
gent que ve. I punt. Al final, aquesta mena de polítiques traslladades d’un lloc a un altre crec que són pràcticament inaplicables. A curt termini, segur. A mitjà o a llarg termini, ja
veurem què passa.
I què passa amb aquesta mena de polítiques? Doncs que,
al final, és veritat que la UEFA no pot prendre decisions que
intentin canviar tot això, però jo crec que sí que pot ajudar. I
en quin sentit? Doncs potser no pots posar un salary cap. Per
què? Doncs perquè si només s’implanta, com en el seu moment es va intentar a Itàlia, tots els jugadors bons no aniran
a Itàlia. Veurem el que passarà ara a França amb aquesta
supertaxa per als que guanyen molts diners. A veure què farà
el París Saint-Germain, que juga en desavantatge competitiu
amb el Mònaco, que no paga impostos. Per això, totes aques90
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tes coses no poden ser mai solucions de país, ni d’una Lliga,
sinó que han de ser solucions de l’àmbit europeu, i això només ho pot fer la UEFA. Perquè si implantes el salary cap a
Espanya, doncs potser Cristiano i Messi no jugarien aquí,
sinó on no es paguen impostos, al Mònaco.
I sobre una altra cosa que deia l’Stefan, que no té res a
veure amb la meva argumentació anterior, és veritat que
Cristiano i Messi en l’actiu material són valors. Però, per
exemple, pensa en Kaká. Kaká, suposant que tingui un contracte de sis anys, amortitza cada any onze milions d’euros.
Si li queden tres anys de contracte, en aquests moments, ell té
en el balanç del Reial Madrid trenta-tres milions d’euros
d’actiu immaterial. És a dir, dels 500 o més milions de deute
que té el Madrid, trenta-tres milions els cobreix Kaká... Però
si intenten vendre’l per cinc o per deu i no el compra ningú!
El problema és que, des d’un punt de vista comptable, té valor trenta, però el seu valor real és quasi zero. Aquest és el
problema dels actius immaterials.
Fixeu-vos en el Gràfic 1 de la meva intervenció. En els dos
primers anys, es va passar de menys 200 milions d’actiu immaterial a més de 1.000 milions. Els presidents es van gastar
els set anys de pagarés de les televisions en dos! D’aquí va
arribar el creixement en el 96-97, tota la gent va descomptar
paper. En aquella època els bancs encara acceptaven paper
dels clubs, avui no. Però en aquell moment sí que es va fer. I
el resultat va ser el que va ser. El Depor, per exemple, va intentar vendre Djalminha quan tenia un valor comptable de
divuit milions d’euros, però va acabar cedint-lo a un club
austríac, però de valor comptable zero. Aquest és el gran problema que tenen els clubs: quan volen liquidar l’actiu immaterial, de vegades no hi ha qui els el compri.
Ramon Besa: Moltes gràcies. Té la paraula Jaume Garcia.
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Jaume Garcia: Dues precisions molt breus. La primera és que
jo no pretenia pas defensar el balanç competitiu, i menys si se
l’entén com a cafè per a tothom, cosa amb la qual en aquest
país estem molt familiaritzats. I, en aquest sentit, en la meva
opinió, el que sí que sembla que es produirà és una situació a
curt termini, on el futur no és la Lliga europea única. S’haurà
de conviure, i crec que serà beneficiós per al desenvolupament del sector, amb la competició en l’àmbit europeu i mundial i amb les competicions locals. I, per tant, el que caldrà és
repensar les formes i els mecanismes de competició que permetin que amb aquestes estructures hi participin equips diferents, i els equips capdavanters estiguin jugant en totes dues.
I la segona qüestió és que, malgrat que els economistes
tendim a simplificar molt les coses perquè és el que ajuda a
vegades a entendre-les, evidentment les funcions objectiu
dels clubs de futbol no tenen per què ser les mateixes arreu
del món. No és una qüestió de model americà versus model
europeu. Les funcions objectiu poden ser i són diferents.
Comparteixo amb l’Stefan que la maximització de beneficis
no és precisament l’objectiu. Segurament el comú denominador és la probabilitat d’èxit mesurat de manera diferent en
funció dels clubs. Però també hi ha altres arguments, lligats
amb valors i maneres de fer, que donen heterogeneïtat i singularitat als clubs, i crec que el lloc on som i el nostre «Més
que un Club» n’és un bon exemple. Espero i desitjo que en el
cas del Barça l’objectiu no sigui únicament maximitzar la
probabilitat d’èxit sense cap més consideració.
Ramon Besa: Crec que hi havia almenys una paraula demanada del públic.
Pedro García del Barrio: Primer vull donar l’enhorabona als
organitzadors i a tots els ponents, perquè em sembla que han
sortit un bon nombre de temes molt interessants. Jo, de fet,
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tinc cinc preguntes per plantejar, però només en faré una. La
pregunta té relació amb tots els ponents, però potser l’Egon i
l’Stefan voldran dir-hi alguna cosa. Faré un paral·lelisme amb
el que està passant en la política econòmica europea global.
Aquests últims anys, estem observant un conflicte entre l’intent d’aplicar una política monetària única en un entorn on
hi ha una greu disparitat en matèria fiscal. I, al marge del que
pugui significar què entenem per Bones Pràctiques Financeres, que crec que ja ho ha comentat l’Stefan, i hi hauria molts
aspectes per debatre sobre això, a la pràctica, tal com jo ho
veig, la UEFA interpreta les Bones Pràctiques Financeres
d’una manera única: la mateixa per a tots els països i amb
uns criteris que tots han d’adoptar. I, com ha posat de manifest l’Egon una altra vegada, el que no pot pretendre és immiscuir-se en la regulació de l’altre costat de la història, que
són els costos. Llavors, la pregunta la plantejo així: No és,
potser, contraproduent, i en això estableixo el paral·lelisme
amb la Unió Europea, intentar avançar molt per aquesta via
del Final Outcome, d’aquest resultat final, que el jutjo amb
uns patrons financers, sense ajudar els països perquè veritablement puguin assumir aquest resultat desitjable, però que
en molts casos és inviable, sobretot —i ho ha mencionat en
Plácido— en un context en què Mònaco permet tributar a
aquests grans jugadors d’una manera i en altres lligues d’una
altra, o on el repartiment de drets de televisió, com passa a
Espanya, és tan diferent? Si la UEFA no s’introdueix en
aquest terreny, no el regula, no entenc exactament quina ajuda aconseguirà amb aquesta regulació. Potser en aquest cas
ho deixarem al mercat, que crec que és la postura de l’Stefan.
Ramon Besa: Gràcies. Stefan o Egon?
Egon Franck: Penso que amb la introducció del sistema de
llicències, ara fa uns quants anys, hem creat alguna cosa com
93

050-112722-LA CRISI AL FUTBOL.indd 93

12/12/13 10:45

una entesa comuna sobre molts temes d’informació i comptabilitat en el sistema europeu de futbol. Ha tingut bastant
èxit.
Voldria que es veiés aquesta iniciativa de les Bones Pràctiques Financeres com una mena de «llicència ampliada». Per
sobre de tot, s’ha posat en pràctica una mena de sistema
d’alarma. La intenció no és tenir un sistema en què s’excloguin constantment clubs de la competició, sinó tenir una
mena de mecanisme d’alerta precoç. Si els clubs s’apropen a
alguns indicadors clarament definits, els pots convidar a parlar per explicar-los que tindran problemes.
I la segona cosa que voldria que quedés clara és el següent
missatge. Es necessita una certa imaginació per percebre les
Bones Pràctiques Financeres com una «mesura restrictiva»
en el món dels negocis. Simplificant, les Bones Pràctiques Financeres diuen: «No gasteu més en nòmines que els vostres
ingressos futbolístics, més una desviació aceptable, més la
màxima quantitat injectable pels vostres propietaris»! Ac
tualment, les Bones Pràctiques Financeres limiten els salaris
a un «100  % dels beneficis futbolístics més quaranta-cinc
milions d’euros» en cada període controlat. Si, per exemple,
dius al propietari d’un forn o d’una fàbrica de cervesa, sisplau no gastis en salaris més dels teus beneficis, més quaranta-cinc milions de la teva fortuna personal, més un dèficit de
cinc milions, ho percebries com una restricció a la competitivitat? El que vull dir és que en el futbol, en aquest «món de
zombis» boig, en què el 37  % dels clubs principals d’Europa
tenen números vermells, potser alguns clubs no tenen més
remei que fer-ho, però en la vida normal es diria que és força
raonable, no?
De manera que així és com s’hauria d’entendre. No treballem perquè es produeixi una «revolució», només intentem
fer un petit pas endavant...
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Stefan Szymanski: De vegades penso que l’Egon sona una
mica com un dentista que diu «no us preocupeu, no us farà
mal» i tots sabem que no sempre és veritat, oi?
Però, per explorar la idea del Pedro que potser hi ha algun
paral·lelisme... Deixeu-me posar un cas paral·lel, encara que
penso que hem d’anar amb compte amb això... És obvi que a
Europa hi ha força tensió per l’austeritat i les seves conseqüències, els impactes redistributius i comparatius entre països. De manera que no vull atiar aquest tema, però penso que
hi ha un paral·lelisme en el sentit que, com he dit abans, els
clubs sempre han estat en crisi financera, això no és nou. Ens
hem trobat amb aquesta situació moltes, moltes vegades, i la
solució tradicional és el rescat per part d’un milionari o d’una
autoritat local, d’una manera o altra, i el club pot tirar endavant i pot tornar a tenir bons resultats.
I diria que no és diferent de la tradició amb què la majoria
de governs europeus s’han enfrontat als seus deutes. Els països demanen diners per finançar la inversió, el creixement i el
consum, i després tenen massa deutes i han de recuperar
l’equilibri del sistema financer. I què fan? No pagar tot el
deute, però la manera tradicional de no pagar el deute a Europa és tenir inflació: s’imprimeixen diners, es deixa que la
inflació s’enfili i això enfonsa el valor del deute i es pot tornar al començament. Als anys setanta, quan vivia al Regne
Unit, així és exactament com el país va resoldre els seus problemes. Vull dir que no és un tema del nord d’Europa contra
el sud d’Europa. Sí, Espanya ho ha fet en el passat, Itàlia també, i França. Probablement l’únic país que no ho ha fet des de
la Segona Guerra Mundial és Alemanya. No ho ha fet a causa de la seva experiència després de la Primera Guerra Mundial: tenen un mal record de les conseqüències de fer-ho.
Veu sense identificar: I Suïssa.
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Stefan Szymanski: Suïssa! Cert. Però avui en dia el problema
és que molts països no són capaços de cancel·lar el deute i
s’enfonsen cada cop més en la pobresa. Això va bé per als
països europeus que no tenen un problema greu de deute, ja
que manté baix el valor de l’euro i fa que les exportacions
siguin competitives, de manera que aquesta política és, de
fet, beneficiosa per als països que no tenen deute.
Quin és el paral·lelisme amb el futbol? Bé, els països europeus amb molta població, poblacions riques que poden seguir el futbol, no es veuran restringits per les Bones Pràctiques Financeres perquè generen molts diners, i penso que hi
ha dos països que ho exemplifiquen.
Anglaterra n’és un. Anglaterra no s’ha de preocupar gens
per les Bones Pràctiques Financeres, perquè la Premier League ven drets d’emissió arreu del món. Fan tants diners que
les Bones Pràctiques Financeres no els perjudiquen. I l’altre
és Alemanya. Alemanya és un país amb vuitanta milions de
fanàtics del futbol que són molt rics.
Els clubs alemanys i anglesos seran cada cop més grans, i
els països on tradicionalment el futbol és fort, però on potser
els beneficis són menors i tot és més difícil, penseu en els països del sud d’Europa, em sembla que ho passaran pitjor i hi
haurà un reequilibri de potències futbolístiques.
I aquest és el sentit en què crec que hi ha un paral·lelisme.
Una cosa és que el dentista digui que no et farà mal, però
quan comença a fer més mal a unes persones que a unes altres és quan la política, més que no pas l’economia, fa la seva
aparició. Penso que les Bones Pràctiques Financeres són, al
cap i a la fi, una llei política més que no pas una decisió econòmica racional.
Ramon Besa: Moltes gràcies. Egon Franck, pots intervenir
breument.
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Egon Frank: Només vull dir una cosa. No és cert que Europa
sigui igual a tot arreu. Si ens fixem en el sistema de llicències,
els informes comparatius de la UEFA i la implementació
suau, sembla que hi ha unes grans diferències entre els països
europeus. Hi ha països que han introduït un procediment
dur per a les llicències i rescats limitats i n’hi ha que no ho
han aconseguit. Entre altres factors, aquestes diferències, que
es van fer evidents amb el funcionament correcte del sistema
de llicències, van fer que la UEFA actués en la línia de les Bones Pràctiques Financeres en l’àmbit europeu.
Ramon Besa: Avui entenc per què els àrbitres són els personatges més odiats en el món del futbol. Només fan que molestar, per dir-ho d’alguna manera. Per clausurar la taula rodona, ho farem amb la intervenció del senyor Ramon Adell.
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CLOENDA

Ramon Adell
President de la comissió econòmica del FC Barcelona

Vull donar les gràcies a tots els excel·lents ponents. En fer la
cloenda de l’acte, permeteu-me només que expressi tres motius de satisfacció:
El primer, el fet que aquest acte es faci a l’auditori del FC
Barcelona. S’ha parlat molt que el Barça és «Més que un
Club». «El Barça més que un club» moltes vegades és un argument polític, i, com deia el vicepresident Vilarrubí, és molt
més que això. Vol dir un Barça obert al món, obert a la cultura, obert al servei del país. Estem contents de poder-ho fer
i que aquest acte en sigui una mostra.
En segon lloc, l’altre motiu de satisfacció és que l’acte el fa
la Fundació Ernest Lluch. I fer referència a Ernest Lluch, els
que tenim un peu a la universitat i un peu al món de l’empresa o al món del futbol, és fer referència a un amic i a un mestre. Jo, amb l’Ernest, a part de compartir càtedra a la Universitat de Barcelona, compartia durant una època gairebé
tribuna al Camp Nou, i mai no podré oblidar les seves pujades —és com si el veiés ara, corrent, amb aquell abric loden
que portava a l’hivern— cap a la tribuna alta que tenia allà
dalt, sota cobert. Era un personatge entranyable, un amic
entranyable. A més a més, era, com ja s’ha dit, un tafaner,
però també, com deia el poeta, era «un drapaire del temps».
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Era un home que sempre sabia aprofitar qualsevol oportunitat pel fet de tenir una ment i una actitud oberta a la vida,
oberta al món, oberta al diàleg. Amb l’Ernest es podia parlar
d’economia, es podia parlar de política, es podia parlar de
sanitat, es podia parlar de futbol, es podia parlar de qualsevol cosa que a ell li despertés un interès intel·lectual. Això
ara, moltes vegades, es troba a faltar.
Aquest esperit enciclopèdic de la gent que viu la vida amb
passió, és una cosa que hem d’estimular i que hem de recordar en persones com l’Ernest, que ho tenia.
I, en tercer lloc, és una satisfacció, evidentment perquè jo
sóc del ram, que es parli d’economia. A més a més, tinc un
sentiment de tranquil·litat. La comissió d’economia del Barça, la comissió econòmica estatutària que en aquests moments tinc la satisfacció de presidir, és una comissió formada
per cinc persones independents de la junta que tracten d’assessorar, de tutelar d’alguna manera, la conducta econòmica
del club. Moltes vegades, quan es fan debats, quan es provoquen discussions al voltant de l’economia del Barça o de
l’economia del món del futbol, a nosaltres ens diuen: «És
que, vosaltres, això us ho mireu com si fos una empresa, i
això no és una empresa; això no ho enteneu, això és el món
del futbol». I és clar, tens una mica la sensació com si no sabessis de què va. He vist que els que hi entenen de debò també discrepen i, moltes vegades, tampoc no tenen clar el camí.
Per què? Doncs perquè, al final, de la mateixa manera que en
economia no és important el que passa, sinó que és molt important el que la gent creiem que passa, en l’economia del
futbol sembla que el més important no és l’equilibri, sinó la
manera de donar resposta, de donar un marc a una cosa que
té molt de sentiment al darrere. I aquest voler quantificar,
aquest voler avaluar els sentiments, moltes vegades porta
una contradicció, la contradicció del per què volem fer racional un negoci que té un pèl de irracional, que moltes vegades
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equilibra oferta i demanda amb sentiments, que no ho fa
amb la lògica econòmica i que genera, per tant, un debat que,
si s’hi fixen, va molt més enllà del món del futbol. Quan els
cicles econòmics ens ensenyen la seva pitjor cara, i aquest pot
ser un moment com el que estem vivint, és quan ens adonem
que l’economia no és una ciència predictible. Galbraith, un
economista liberal americà, ho deia: «Els economistes són
profetes del passat». És veritat. Que bé que endevinem el que
va passar ahir i com ens costa preveure el que passarà demà!
A més a més, moltes vegades hem fet solucions i models sofisticats per a determinats problemes que tenen molt més de
problemes socials i de comportaments humans que no pas
de qüestions quantificables. Amb això jo crec que s’obren, a
més a més, uns reptes que van més enllà del món del futbol.
Jo sóc dels que penso que a les facultats d’economia ja fa
temps que hauríem hagut d’ensenyar una mica menys, potser, d’econometria, de matemàtica, i hauríem hagut d’ensenyar una mica més de psicologia, de sociologia, d’història.
Perquè, cada dia, la realitat que vivim ens demostra que,
mentre aquests models matemàtics han estat incapaços
d’ajudar-nos a analitzar el present o a preveure el futur, en
canvi, sí que passen coses, fruit dels canvis en el món, en les
comunicacions, en els comportaments humans, que encara
no som capaços de preveure, però, molt més important, a les
quals no dediquem potser prou temps per estudiar. Per tant,
aquest és un repte per a futures trobades segurament. De la
mateixa manera que és un repte pensar que, en una època de
tanta desigualtat social, en què la gent està patint com està
patint, en què moltes vegades, en l’àmbit de la societat, en
l’àmbit de les empreses, els desequlibris que hi ha són un motiu d’indignació i de revolució social, en el món del futbol
s’admet. En això hi hauríem de pensar. I hauríem de pensarhi sobretot perquè, els que tenim alguna mena de possibilitat
d’influència, aconseguim que, des de la seva irracionalitat
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potser econòmica, el món del futbol continuï essent un factor
integrador, un factor de cohesió, un factor generador d’estabilitat social.
Vull felicitar de nou els excel·lents ponents. I a la Fundació
Ernest Lluch. És una primera trobada, i això vol dir que en
tindrem més i de la mateixa qualitat que la que hem tingut. I,
sobretot, vull donar les gràcies a tots els assistents, que ens
han regalat el seu temps i la seva atenció.
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Stefan Szymanski
Collegiate Professor of Sport Management at the University of
Michigan. Co-Director of the Michigan Center for Sport Management
First let me say it’s a great honour to have been invited. I’d like to
thank the Ernest Lluch Foundation and Football Club Barcelona
for this great honour and to thank Jaume for his very generous introduction as well.
When you speak at an event like this in memory of a particular
individual, I think it’s important to bear in mind what that person’s
contribution was. And if we think about how Ernest Lluch would
have thought about football today and what he would have had to say
about the problems we currently think about, I think there are several
messages we could infer, and several ideas we should bear in mind.
I think Ernest Lluch would have taken a very serious and rational approach when considering the issues we face today, taking
a step back to carefully assess what is really happening. And in
particular, when we talk about financial crisis, he would have
wished to explore both the economic aspects of the crisis as well as
focusing on its historical roots.
Far too often, we, meaning the general public and economists,
dedicate far too much time discussing the current crisis while ignoring
the fact that we live in a world where crises are regular occurrences.
We act as if our own point in history is entirely unique and no one has
ever witnessed a problem like this before. In reality, when you look at
history, you discover that similar, maybe not identical, but similar
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issues have arisen before. This is a point I would like to emphasize
during my talk today about financial instability among European
football clubs, as well as the causes of this financial instability and
some of the solutions to the problems we are faced with today.
The first thing I should say about the current state of football in
Europe is that it has never been healthier. Now, I realize that this is
not the standard thing people like to say about the state of football.
As someone who lives in the United States of America, I am well
placed to say that football (soccer) is the world’s dominant sport, a
fact that even Americans understand! That is something quite
amazing as the sport has no preordained right or reason for this
dominant position. Something about it must be well organised and
it must deliver something that people really want.
If indeed football is the world’s dominant sport, then European
football is the predominant form of the game, and the style people
want to watch is that of the major European clubs. Obviously, here
in Europe we are well aware of the passion and excitement football
generates, and this has been the case for over a century. Now however, European football is followed everywhere else in the world.
In Michigan, where I live, I can watch a Champions League match
at a local bar packed full of people who follow European football
clubs. If I go to Asia or Africa, and even South America, where local football is so strong, people want to watch European football.
All the best footballers come here to Europe, the same Europe
which also produces many of the world’s greatest footballers. Those
who aren’t produced here, we buy, because every great footballer
wants to play in Europe. The UEFA Champion’s League is the most
watched annual sporting event on the planet. Up until recently, it
was the NFL’s Super Bowl, but not anymore, it’s our European
football championship that draws the largest global audience.
And the income of European football clubs has skyrocketed.
They now generate 17 billion euros per year in income. In the last
five years, income has grown at an average rate of 5.6 % per annum. Just think of that for a minute, 5.6 %! What other area in
Europe is growing at 5.6 % per year? Not one! Except debt, maybe.
As Charles Dickens said “It was the best of times”. But also, of
course, “it was the worst of times”. We live in a time when Euro106
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pean football is incredibly successful and incredibly dominant in the
world, and we should not forget that when we talk about the problems. I don’t mean to say that there is no downside, but just that we
shouldn’t forget the good side when we are discussing the problems.
Without a doubt, there are problems in European football.
UEFA now monitors the finances of European football clubs very
closely. The top division clubs alone reported losses in the region of
€1.7 billion, with 71 % of their income being spent on wages and
transfers, 63 % of clubs declaring operating losses, nearly two
thirds of all clubs losing money, 55 % report an overall net loss,
and 38 % (more than a third) have negative net worth. What does
negative net worth really mean? It basically means that what you
own is worth less than what you owe. And that’s not a very good
situation to be in if you’re running a business. And worse still, one
sixth of clubs’ auditors (who are usually very sympathetic to your
problems) declared that the club may not be a “going concern”, i.e.
not a viable business. So there are clearly significant problems.
So how is it possible to produce such an attractive and successful product while the producers are unable to sustain huge profits?
How does the football market operate? Profitability is a problem
everywhere in the football world. It’s a problem in Spain, it’s a
problem in England, it’s a problem in Italy, and in the smaller
countries it is even a bigger problem. For example, the problems
are even greater for clubs in Greece, Portugal or Scotland.
So, if it has nothing to do with the fact of whether you’re English or Spanish, then there must be some common underlying factors involved. It’s not your nationality; it’s something about the
nature of the economic relationship. In fact, I think it’s relatively
straightforward to think about how sporting success and poor economic performance go hand in hand in football markets. There are
really two markets in which football clubs operate; the market for
players and the market for fans.
As we’re all well aware, the market for players is very competitive. If you want to attract the top players you have to be willing to
pay them a lot of money. Neymar was standing here a week ago, I
don’t know his exact salary but it’s certainly much more than a
Michigan professor could ever earn. That’s because there’s a huge
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market for his services. Clubs are queuing up to sign him, there is
an auction and he goes to the highest bidder. And even if you consider players with less talent there is intense competition between
clubs to sign players. Unlike most labour markets, it is relatively
easy to estimate a football player’s skills (by comparison. it is harder to estimate the value of chief executive because it is very hard to
measure exactly what it is that they do and to figure out what their
real value contribution is). So, the value of a player is usually well
understood and clubs can’t pay players less than they are worth
because these players have alternatives. In an economic sense, this
is a market that works well in the sense that players get paid, more
or less, what they are worth.
People don’t like to talk about the market for fans. People like
to say that if you support a club, you will only support one club
your entire life — 100 % loyalty. But one simple experiment should
be enough to persuade you that this doesn’t make any sense. Think
about any club that has ever been relegated. Look at the number of
people who go to watch the team in the stadium the year after they
get relegated: 99 times out of a 100, the numbers drop, in other
words, the number of fans who go to watch their team play goes
down. If people were as loyal as it is claimed, then attendance
wouldn’t go down just because they were playing in a lower division, you’d have the same number of people. In reality, fan loyalty
is more elastic. A fan may say they still support the club, but in reality they have stopped going to watch them play. Or even worse,
they may actually decide to start going to watch a different club.
Even if many fans do stick with one club throughout their lives,
there are other ways in which the number of fans is affected by the
team’s success. One way to think about this is what I call, the Conveyor Belt Theory. It’s common for fans to say that they support
the same team they followed when they were 7 or 8 years old. Let’s
say that the first team you see at that age is the team you follow for
the rest of your life. Thus, it’s like getting onto a conveyor belt, and
when you jump on the conveyor belt, which you remain on for the
rest of life, until you eventually drop off at the end of your life- that
is your history as a football fan. So then, is the only thing that matters your decision at 7 or 8 years old? Of course you will be influ108
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enced by many factors which have to do with your family, where
you live and so on. But one of the major factors is the success of the
club itself when you first begin following football. Typically, more
people join clubs which are successful: people are attracted to successful clubs. Maybe not everybody, but the largest group of fans
move to the more successful clubs.
Look at the increase in the number of young people supporting
Barcelona, not just in Catalonia but worldwide. Yes it is “Més que un
Club” (More than just a Club), it’s a successful club, they wins titles
and that is exactly what success means to many people who have become Barcelona fans in recent times. So, in order to attract fans you
need to be successful and to be successful you need to win matches.
Like the market for players, the market for fans is also highly competitive. It is the competitiveness of both these markets that drives the
economics of income and revenue generated by these football clubs.
I’m now going to show you some data to illustrate in greater
detail how this process works I’ve used real numbers from “La
Liga”, but I could do the same thing with data from the English,
French or Italian football leagues. The same story applies regardless of the country you look at.

Performance relative to the average

Wages and League Performance
La Liga 1998-2001

Wages relative to the average
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On this chart, each dot represents the league performance and
wage expenditure of a football club in one year. Each club’s spending on wages is shown on the horizontal axis and their position in
the league table is shown on the vertical axis. The line that you can
see, called the regression line, maps the average relationship between expenditure on wages and league performance. It suggests
that the more you spend on players, the better your league performance will be, which is probably fairly obvious to most of you.
Because there is a relatively efficient market for players, the more
you spend on players the more games you will tend to win and
therefore, the better your performance in the league table.
Of course these dots are quite widely dispersed, which means
there is a lot of variation — a team may spend a lot and not do very
well, or may spend little and still have an exceptional season. It is
obvious that some years lady luck smiles on you and others she
doesn’t. You can’t always guarantee that the expensive players deliver the expected performance or maybe your star signing gets injured. Many things can go wrong affecting the best laid plans, or
things can turn out better than expected. In fact, roughly speaking,
a club’s expenditure on wages can account for about half of the
variation in their league table performance during a season. This
accounts for a lot, but it also leaves plenty of room for other factors, such as skill and luck.
If we look at this relationship we can, to some extent, eliminate
the effect of luck By its very nature, luck tends to average out — some
years good and some years bad. Perpetual bad luck is a contradiction in terms. So if we average the relationship between expenditure on wages and performance over time we begin to see quite a
different kind of chart.
On this chart, I have labelled the clubs, and now each dot represents the club’s average performance over the period between
1998 and 2011. Now the clubs lie very close to the regression
line. As this represents what you would expect on average, then if
a club sits above the line, it performed better than you would
have expected given their wage spending. Thus you can see Barça
there at the top, just above the line, meaning that it has done a
little bit better than you would have expected, given the money
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Wages and League Performance
La Liga 1998-2001
Barça
RM
Valencia

League position

Deportivo
Villareal
Celta de Vigo

Sevilla

Atlético

Athletico

Wages relative to the average

the club had to spend. And you can see Real Madrid right at the
top there, just below the line, meaning that it has performed a little bit worse than you would have expected given the money that
the club has spent.
Fans might argue whether Barça is better than Real Madrid, but
in reality Barça and Real Madrid are at the top of the chart because
they are far to the right in terms of what they spend. They spend far
more money than anybody else on players and that is what puts
them right at the top of the league. The teams below them have far
less to spend and therefore they achieve far less.
A similar pattern emerges when we look at league performance
and revenues.
In this chart league performance is shown on the horizontal axis
and revenue is recorded on the vertical axis. Each dot represents
the combination of revenue and league performance for a club in
one season. As we saw with the first chart, there is a lot of variation
with these dots, meaning that revenue can vary quite substantially,
relative to the league performance during the year. In one individual year, sometimes you get a lot more revenue than you would have
expected given your league position, sometimes a lot less.
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Revenues relative to the average

League Performance and revenues
La Liga 1998-2011

League performance

But again, luck is also involved here, there are contingencies
that may affect how much money you make, and so if you average
many of these transitory effects over time (luck or otherwise), these
values will even out. So, once again when we look at the following
chart we see a much closer relationship averaged over time- a club’s
average revenue over time is very closely tied to its average league
performance over time.
As before, we see the two clubs on top — Real Madrid and
Barça. They generate far more revenue than anybody else almost
entirely because they have these higher league positions. Also, in
this case both Real Madrid and Barça sit above the regression line.
This implies that both clubs are able to generate more revenue from
a given league performance than would an average club. This reflects the social significance of these two clubs with which we are
all familiar. Nevertheless, even Barça and Real Madrid lie relatively close to the regression line.
In other words, there are more economic similarities between
clubs than there are differences. Yes, we can talk about the differences
of an individual club from the rest, but the clubs must all face up to
the same economic logic — I won’t call it a law but something like an
112
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League Performance and revenues
La Liga 1998-2011

RM

Revenues relative to the average

Barça

Valencia
Atlético

Athletico

Deportivo
Sevilla
Villareal

League performance

economic law — which determines how much money you make and
how much money you have to spend in order to be successful.
In fact, we can combine these two economic relationships on a
single chart. The balance between income and expenditure is determined by you league performance, as depicted by the chart below.
I admit this is a slightly artificial exercise. Imagine the club
chairman saying “This year, I want us to aim at being fifth in the
league” — then this chart suggests exactly what the club would
need to spend in order to secure the fifth position in the league, and
exactly how much income it would receive if it were fifth in the
league. This is not quite what football clubs do, but that is not the
point to the chart. The point is that whatever position you choose,
the balance between income and expenditure is going to be very,
very close. In other words, whatever the performance of a club
might be currently, this chart suggests that there is almost no
chance of improving the club’s financial situation, either by spending more or by spending less.
It is also worth mentioning a couple of other points in passing.
The first is that the difference between coming first and coming
second in terms of wages and revenues is extremely big. Of course,
113
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Expected revenues and wages based on league
performance (2011)

€ millions

Revenues    Wages

League Position

we know in Spain that the two clubs most likely to come first and
second are Real Madrid and Barça or Barça and Real Madrid. Of
course they don’t choose to be first one year and second another.
It’s more the case that their expenditure on wages is somewhere
between the levels required to achieve first and second place and
subsequently, some seasons they come first, some seasons they
come second.
The second point is that forecast revenue is not as high as the
real figure because Barça and Real Madrid usually lie above the
revenue regression line (because of the extra income they generate
due to their history and their social significance).
In summary, what the data appears to tell us is that wherever
you are in football, you’re not likely to generate significant profits
on average. Because there is such intense competition for players
and for fans, it is not a money making business. To listen to the
pundits speak, you might think that this is a problem and that football should be a profitable business.
I’m here as an economist to tell you that profit is really not a
great thing. No mainstream economist thinks that the objective of
economic activity in markets should be to make profits for the
114

050-112722-LA CRISI AL FUTBOL.indd 114

12/12/13 10:45

companies. There is nothing wrong with profit if they are earned
by delivering goods and services to consumers, but there is nothing
intrinsically good about profit. Moreover, in extremely competitive markets, profit gets spent on trying to deliver better goods and
services to consumers, and that is a good thing.3 Economic profits
are usually associated with some form of monopoly power, which
economists consider to be detrimental to consumer interests and
society as a whole. Essentially, a monopoly is bad because one firm
dominates the market and as such, doesn’t need to be that concerned about delivering what the consumers want. A monopolist
can make a “take it or leave it” offer and pocket large profits at the
same time as delivering poor services. So, viewed from an economic perspective, football conforms to a pretty good situation in
which the businesses don’t make money because they are competing so intensively with each other. I would go so far as to say that it
would be worrying if football clubs were making large profits on
average.
I should now say a little bit about the economic theory of competition, where when it comes to the case a sports league, the story
differs slightly from the typical cases we study in manufacturing or
services sectors. To give a simple example, consider the case of
marathon racing. There are professional marathon runners who
travel around the world competing in the major marathons (London, New York, Berlin, etc.). Viewed as a competition, we know
there will only be one winner in each marathon. So, the vast majority, even among elite athletes, are going to be losers: one winner, lots and lots of losers. But even if you are going to be the loser,
participating in a marathon takes a huge amount of effort —not
only during the race but in terms of preparation. Therefore, a professional marathon runner has to make a calculation: compete in
3. I should be clear here that here I use profit in the economic sense of
a return above and beyond that required to bring goods and services to
market. Accounting profits, for example, are usually necessary to provide
a return on capital invested in the business —but that is not an economic
profit if the return only covers the (opportunity) cost of supplying the capital.
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lots and lots of marathons, lose most of them, and hope that the
occasional win will generate a big enough return to cover the costs
of competing in all the marathons. Viewed as a commercial activity, most professionals would appear to be losing money almost all
of the time, while there are a few big winners, and yet this is
enough to make the marathon running business sustainable.4 You
never hear anyone say “Oh dear, all the marathon runner’s lost
money except the winner, and so now the marathon running industry is going to come to a halt”. But, much the same situation
exists in football. People often focus on losses made today by specific clubs but they fail to take into account the long term averages.
In any one season, you will find many football clubs that are making significant losses. But that doesn’t mean to say they are making
significant losses every season they compete, or making losses on
average.
There are some differences between football and marathon racing. We should expect that marathon runners must at least break
even on average in order to make it worthwhile to carry on, but
football clubs often seem to go beyond the boundary of making
zero on average, reaching the point where they actually lose money
on average. There are three types of explanation for this.
Firstly, there are incentives within the system. The interesting
thing about football is that clubs don’t just want to win the championship. Perhaps even more than that, you don’t want to be relegated. Because relegation is like a punishment. In football we reward success with cups and championships but we punish failure
with relegation. That punishment is a very severe one as any club
will tell you. So if you punish failure, naturally people will try very
hard not to fail. Imagine we introduced a system where anybody
who broke the speed limit on the motorway would be shot by the
police. We can predict almost certainly that people would drive
slower! When the penalties are big, it changes your behaviour. In
football, clubs are prepared to spend lots of money to avoid relega4. Athletes may well receive appearance fees as well, and there are
multiple prizes, all of which serves to reduce the losses, but nonetheless
most of the professionals are there to win the big prizes.
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tion, even to the point that they may prefer to sustain long-term
losses (of course, there are lots of clubs that will compete very intensively to win promotion because this indeed is a great prize).
A second aspect that makes football different from marathon
running is the short-term employment of the managers. According
to UEFA, managerial tenure is on average only 18 months across
Europe. It seems obvious that a manager taking a one to two year
horizon will not really care about the long term financial health of
the business. What the manager cares about is winning now to
hang onto his job. If that means three years from now the club will
be bankrupt well, the manager will expect to have moved on by
then so it won’t be his problem. It’s quite possible that this form of
short-termism will lead to persistent financial losses.
The third problem is familiar to anyone in the banking industry: “too big to fail”. We know that banks were prepared to take
ludicrous risks with the shareholders’ funds because they knew
whatever happened they were going to be bailed out by taxpayers
and governments around the world, which of course they have
been. The same thing happens with football clubs. The people in
charge of football clubs know that the club will never disappear.
I’ll demonstrate this a little later on. Nevertheless, if you put
these three things together it starts to seem clear that the football
business is likely to be even less profitable than the marathon
business.
Before finally considering the responses to the financial crises
in European football, it is important to state that financial crises
have been an ever-present issue throughout the history of football.
Football is no different now than any other time in the past. I’m
sure people here are very familiar with what happened during the
1980’s with Spanish football clubs’ finances and which lead to the
introduction in 1990 of the so-called “ley del deporte” which was
meant to institute a new regime of good financial housekeeping.
Of course, what is interesting about this particular event was
the decision to force Spanish clubs to become limited companies,
like businesses, which were thought to be more financially responsible than the previous members’ associations. Only four Spanish
clubs managed to avoid being turned into limited liability compa117
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nies. Today we might take a different view of the most suitable
ownership structure. It’s not really the ownership structure that
seems to have made much of a difference to this. Many of these
limited companies are now suffering financial difficulties because
changing the nature of the ownership doesn’t change the underlying economic forces I described previously and which are the true
reasons why clubs lose money.
In England, we have seen a very similar picture, particularly in
the early 1980’s when we had a sudden rush of clubs going into
bankruptcy. One club in particular, Wolverhampton Wanderers,
even managed to do it twice in four years. The problems of insolvency in English football at the time was a common occurrence and
very widespread. French football has also had a history of financial
problems. In Italy, during one year alone, where six clubs were
excluded from the league because they were insolvent. And while
the press talks about how Germany has a sound financial model,
only ten years ago Borussia Dortmund had to be bailed out by Ba
yern Munich with an interest free loan. Clubs such as Schalke04,
and Kaiserslautern have also had their fair share of financial problems in the last decade, and right now there are a number of German teams in the lower divisions in danger of going into bankruptcy. So, this has nothing to do with national temperament or
regional peculiarities. This is a general problem and not a new one,
it’s a problem we’ve had for a very long time.
The point is the clubs always survive. The press always suggests
that the consequence of a financial crisis will be that the club will
no longer exist. But if you look back at the history, this claim has
no basis in fact. Consider the example of “La Liga”. Of the ten
founding clubs in 1929, six are still in the league, two are in the
third division, two are in fourth — , but they are all still in existence. Yet, at some point during the last 84 years, every single one of
these clubs has experienced a severe financial crisis, and many of
them more than once. Financial crises come and go but the clubs
survive. In 1950, there were 74 clubs participating in the top divisions in England, France, Italy and Spain. Of those 74 clubs, 72
still exist today, two of them were disbanded, both French, one in
1965 one in 1970.
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Think about any other industry — say a traditional industry
from the 1950s in Spain. Think about for example, steel, shipbuilding or textiles. We have a former government Minister of Industry
here and I think he can tell us exactly which industries were around
in the 50s and how they have fared since then. Hardly any of the
companies from that era have survived. In other words, football
does not behave like ordinary capitalism where businesses come
and go every week or every year. The organizations, the institutions, survive and are more stable than almost any other form of
enterprise on the planet. So, when we talk about financial instability we should firstly note that the disappearance of a club is a very
unlikely consequence. Recognizing this fact alters the debate since,
just as we accept the costs of financial instability, we also need to
consider whether there are any benefits.
Why do clubs always survive? For almost any football club
there are usually several wealthy private investors who would like
to own it and are willing to rescue it from liquidation. There are a
lot of football clubs in the world, but there are probably even more
rich people than there are football clubs. According to Forbes,
there are currently 1,426 billionaires but there are only 77 teams in
Europe whose annual income exceeds €50 million. Of course, most
billionaires may not probably want to own a football club, but for
most clubs, a fortune that is measured in the millions would be sufficient. The supply of rich people probably exceeds the demands of
insolvent football clubs.
Football clubs have always been attractive to those successful in
business. Often they are surprised, usually pleasantly so, by just
how much more attention owning a football club brings them. Usually, successful people crave attention. Moreover, many of them are
gamblers and so they enjoy the risk factor involved in football.
Another reason for the indestructibility of football clubs relates
to social capital. Clubs represent communities, and so they command a lot of prestige. Football fans are also important voters.
Politicians must pay attention to that and so subsidies, direct and
indirect are usually available. It is now a matter for debate whether
it will be possible for the state to continue to subsidise football
clubs on the heels of new EU regulations concerning state funding,
119
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however the debts owed to football clubs are not all that significant
and as such, they do not place a heavy burden on the state.
It has been reported that the debts of the Spanish clubs to the
state are around 600 million euros in back taxes. Now, while that
sounds like a lot of money, in relation to the size of the Spanish
economy it is very small. Spain’s GDP is about 1.1 trillion dollars,
that’s two thousand times more than the debts of the Spanish clubs.
The debt of Spanish football clubs is even less than Spanish football’s annual income (two billion euros) and lots of businesses have
debts that exceed their annual income. The Spanish government
debt is nearly one billion euros, a thousand five hundred times the
debts of Spanish football clubs. And, when the bailout of the Spanish banking sector is finished with, the figure might be as much as
one hundred billion euros, a hundred times the debt of the Spanish
football clubs. 14 euros for every Spanish citizen — less than 50
cents a week — would pay off the debts of the Spanish football
clubs in one year.
I’m not saying that this means debt is good or that they should
have incurred the debt or that the financial management of Spanish
football clubs is perfect. I’m just saying we should put this into
perspective. When the Spanish government and the Spanish tax
authorities pursue football clubs to pay their debts, they are not
really doing this because the Spanish government needs the money
to pay off the national debt. If the clubs did manage to pay off their
debts, this wouldn’t be the end of the banking crisis.
The reason the Spanish government is so keen to pursue football clubs is to set an example for the rest of Spain. Everybody focuses on football clubs. If everybody sees that even the football
clubs are being pushed, then, perhaps they will be more willing to
settle their own debts and pay their taxes. Using football clubs as a
good example for the rest of the country might be a good thing or
it might be a bad thing. Regardless, it needs to be seen in context,
using football to set an example. It is not the case that the football
clubs’ finances are so catastrophic that they threaten to bring down
the Spanish economy or cause any fundamental economic problem. The amount of money owed in broad economic terms is small.
UEFA has introduced regulations known as Financial Fair Play,
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which broadly speaking have two dimensions. One is to force clubs
to pay their debts, and the other requires clubs to break even. If
clubs fail to comply with these requirements, there are several sanctions contemplated which the UEFA can impose. One is that the
club might ultimately be excluded from competition, which is the
one that everybody focuses on. But UEFA seem to be worried that
people are focusing too much on this issue and that this may not be
the only sanction they could employ. Other potential sanctions include fining the club or withholding income derived from the
Champions League. A sanction could be as limited as sending a letter to the club asking for changes in its behaviour. Consequently,
sanctions that can be used in practice are quite varied and range
from the very severe to the very mild.
Speaking as an economist, I can’t see any objection to demanding
clubs pay their debts. It is the Break-Even rule that is controversial.
The Break-Even rule requires expenditure and income to balance,
but the problem is in the way it is defined. It requires that “football
income” match “football expenditure”. Football income is match
day, merchandising, sponsorship and TV income, and football expenditure is basically wages and transfer fees. This rules out the contributions, insofar as they underwrite wage and transfer spending,
from sugar-daddies — the Russian oligarchs or Arab oil sheikhs who
put money into football clubs in order to buy a slice of success.
I think this is a mistake. It’s a mistake because the sugar daddies
are not really the problem. The problem is the small clubs that have
debts, not rich individuals buying and subsidising football clubs. It
is a mistake because the sugar-daddies, have put billions of euros
into European football, which is money that gets recycled through
the transfer market. If you discourage these people from investing,
you are going to make the financial problem worse, not better.
It is a mistake because we have reached a point where a limited
number of clubs dominate Europe, more so than ever before, and
almost the only challenge to those dominant clubs nowadays comes
from sugar-daddies. If we stop the sugar-daddies putting money in,
we are actually reducing competition at the highest level.
It is also a mistake because the rule is contrary to European law.
The problem is that the rule will reduce the pressure on player wag121
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es without changing the structure of competition in favour of consumers. That’s essentially a breach of the competition law articles
of the European Treaty.
And finally, I think it is also a mistake because in the manipulation of these definitions, of football income and football expenditure, there is going to be an awful lot of cheating and corruption,
good news for lawyers and actually for economists (so I suppose I
really shouldn’t complain too much) but bad news I think for
transparency and clarity in football.
My view is that financial fair play doesn’t deal with the real
problem. The real problem is the growing inequality in football.
Nowadays we have clubs like Barcelona that are global, but most
football clubs are local, and by having them in the same competitions together, that is creating an unbearable strain for the smaller
clubs. They cannot compete. And at the same time, there are too
few opportunities for the big clubs to play each other; for example
Barça and Bayern Munich have played each other four times in the
last ten years. That means in only two seasons out of the last ten
(home and away). This makes little sense when millions of fans
around the world would like to see more games played at that level,
to see the best taking on the best.
So what’s the solution? The real solutions are two alternatives
in my view. One alternative is to just abolish the system of promotion and relegation, put the big clubs together in one league and let
them fight it out amongst themselves — essentially this means
adopting the American system. It works very well, you may say it
works very well for Americans and maybe Europeans don’t want
it, but it is a financially viable system and it is a very successful
system. It delivers competition, and competition people enjoy.
Or the second alternative, if you don’t like the American way, is
to adopt a system where you balance the resources amongst the big
clubs and the small clubs. You level the playing field, so the small
clubs can compete and then you will have a more balanced competition, which means taking money away from the big clubs and
giving it to the small clubs.
If these are solutions, which of them really can deliver an exciting competition for people while at the same time allowing clubs
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to be financially viable? Does financial fair play really do anything
to address those issues, or is it just skirting around the real problems and not generating a real solution? Time will tell, but I suspect that in retrospect, Financial Fair Play will be seen as a sticking
plaster that did little to address the underlying problems of European football.
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