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L’economista José María Gay de Liébana assegura 

que “el Barça és un dels clubs de futbol europeus 

més afectats econòmicament per la COVID-19” 

El president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i professor titular del Departament d'Empresa 

de la Universitat de Barcelona José María Gay de Liébana ha abordat en 

una conferència online organitzada pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya l’impacte de la COVID-19 en les finances de les lligues europees 

de futbol destacant que “el Barça és un dels clubs més afectats, cosa que 

l’hauria de portar a frenar qualsevol projecte inversor com l’Espai Barça”. 

Barcelona, 21 de Desembre de 2020-. La Comissió d’Economia i Finances de 

l’Esport i la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

(CEC) han organitzat aquest matí una conferència online a càrrec del president 

del president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del CEC i 

professor titular del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona José 

María Gay de Liébana en què ha analitzat la incidència econòmica de la COVID-

19 en les lligues de futbol professional europeu.  

Gay de Liébana ha destacat que “la COVID-19 ha tingut un fort impacte en el 

món del futbol professional amb grans caigudes dels resultats d’explotació” i en 

aquest sentit ha assegurat que “el futbol s’haurà de reajustar també per la pèrdua 

d’atractiu per part dels aficionats”. Gay de Liébana ha explicat que “segons les 

dades de Deloitte, la lliga europea que millor ha aguantat l’impacte de la 

pandèmia ha estat la Bundesliga alemanya”. Analitzant les dades dels clubs 

europeus sobre els quals es té informació econòmica en relació a la temporada 

2019-2020, entre els quals hi ha el Reial Madrid i el Barça, Gay de Liébana ha 

afirmat que “el Barça és dels clubs més afectats per la COVID-19 amb una 

baixada més forta en els ingressos d’explotació per drets televisius, màrqueting 

i match day en la temporada 2019-2020 respecte l’anterior, amb una disminució 

de 145,5 milions d’euros”. En aquest sentit, Gay de Liébana ha subratllat que “la 

nova junta directiva del Barça hauria de tenir present que el club té un deute 

elevat i hauria d’entrar en un pla de viabilitat, frenant qualsevol projecte inversor 

com l’Espai Barça, desprendre’s d’actius no estratègics, reduir les despeses de 

personal i imposar una idea de pressupost base zero a l’espera que arribi l’època 

post pandèmia”.  

Pel que fa la capacitat de reacció davant la irrupció de la COVID-19 entre els 

clubs europeus, Gay de Liébana ha assegurat que “el referent és el Manchester 

United, que ha sabut rebaixar les despeses, cosa que a Espanya no ha passat 

en part pel poder dels jugadors a l’hora de negociar”. 

 



 

 

En la conferència online al Col·legi d’Economistes de Catalunya, José María Gay 

de Liébana també ha abordat l’economia i les finances de les 5 principals lligues 

de futbol europees (espanyola, anglesa, alemanya, italiana i francesa) amb 

dades de la temporada 2018-2019. Segons Gay de Liébana “a la Premier League 

anglesa i a La Liga espanyola hi ha massa endeutament, mentre que a la 

Bundesliga hi ha més equilibri econòmic tot i que amb xifres més modestes”.  

El president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del CEC ha afirmat 

que “el tamany dels clubs segons els actius totals a la Premier League són molt 

superiors a la resta, amb fins a 4 clubs amb més de 1.000 milions d’euros de 

tamany patrimonial”. “El secret del futbol anglès són els ingressos per drets 

televisius, que són molt superiors a la resta”, ha afegit.  

Gay de Liébana ha explicat que “les 5 grans lligues europees de futbol han 

presentat uns ingressos d’explotació totals de 16.921 milions d’euros, mentre 

que les despeses d’explotació han estat de 19.796 milions d’euros”. Segons Gay 

de Liébana “les grans lligues, sobretot en el futbol anglès, tenen totes un mateix 

problema: una elevada despesa de personal”. En aquest sentit ha posat l’èmfasi 

amb que “l’amortització de jugadors és gairebé el doble a la Premier League que 

a La Liga”. 

Pel que fa al cost del factor treball, sumant despeses de personal i amortització 

de jugadors, en la temporada 2018-2019 suposen el 85% a la lliga anglesa, el 

78% a l’espanyola, el 76% a l’alemanya, el 107% a la italiana i el 94% a la 

francesa. “Uns percentatges que amb l’impacte de la pandèmia seran superiors 

i poden arribar a superar els ingressos”, ha destacat Gay de Liébana. 

Finalment, en relació als ingressos per drets de televisió, ha subratllat que “les 

diferències en aquest aspecte entre clubs a La Liga s’han reduït significativament 

respecte a anys anteriors”. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Anton Gasol ha 

presentat la conferència, moderada pel president de la Comissió de Comptabilitat 

del CEC Martí Garcia. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de 

caràcter professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 

1.500 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de 

l'economia i l'empresa en el conjunt del territori català. Mitjançant l’organització 

d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació i 

actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 

www.coleconomistes.cat  
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