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1.INTRODUCCIÓ 

En l’actualitat futbolística a Europa ens trobem en una situació semblant a l’actualitat 

econòmica europea. Les cinc principals lligues de futbol (Anglaterra, Alemanya, Espanya, Itàlia i 

França) tenen una gran quantitat de deutes i ,a més, van tenir més despeses que ingressos la 

temporada 2011/12, generant un dèficit d’explotació de 1.500 milions d’euros en conjunt. 

Especialment preocupants son els casos d’Anglaterra, Espanya i Itàlia, ja que tenen un deute 

total molt elevat, arribant a tenir més deute total que actiu total a Anglaterra,  a tenir 3.340 

milions d’euros de deute a Espanya, o arribant a tenir un dèficit d’explotació de 616 milions 

d’euros a la Itàlia1. 

Amb aquesta situació financera, els clubs més importants d’aquestes competicions tenen 

capacitat per a acabar pagant els deutes, mentre que els clubs més petits no estan sent 

capaços de retornar-ho tot, fet que ha provocat que l’any 2012 hi va haver 24 equips europeus 

d’elit que es van acollir a la llei concursal per a poder salvar-se de la desaparició. Especialment 

preocupant és el cas d’Espanya, ja que 22 d’aquests 24 equips que van acollir-se a la llei 

concursal eren espanyols. 

Per a poder solucionar aquest problema, els equips europeus estan buscant opcions per a 

augmentar els seus ingressos i poder fer front als deutes. Els ingressos totals dels equips de 

futbol es divideixen en tres apartats: venta d’entrades, drets de televisió i màrqueting+altres 

ingressos. La lliga alemanya ha optat per aplicar una nova política de preus en la venta 

d’entrades i en el màrqueting, posant uns preus molt assequibles pels aficionats i així poder 

tenir els estadis plens els dies de partit i vendre molt en merchandising. Aquesta política ha 

portat a la Bundesliga a ser la segona lliga europea amb els ingressos totals més elevats. La 

lliga anglesa, per la seva banda, aplica un repartiment dels drets televisius molt equitatius, ja 

que el club que més ingressos de TV va rebre la temporada 2011/12 va rebre el 10,5% del total 

d’ingressos, mentre que el club que menys va ingressar va obtenir el 4,1% dels ingressos totals. 

Aquest fet és completament diferent a la lliga espanyola, ja que entre el F.C. Barcelona i el Real 

Madrid reben el 49% dels ingressos totals. Tal és la diferència d’ingressos de TV respecte la 

resta d’equips, que el tercer equip espanyol que més va ingressar per drets televisius la 

temporada 2011/12 va rebre menys milions d’euros que l’equip anglès que menys va ingressar 

per drets televisius2. 

                                                           
1
 Dades obtingudes de http://gaydeliebana.com/wp-content/uploads/FUTBOL-EUROPEO-

PRESENTACI%C3%93N-COTIME-5-DIC-2013-JMGdL-4-DIC-2013.pdf 
2
 Els ingressos televisius han estat un element clau a l’hora d’explicar l’evolució financera recent del 

futbol espanyol (García i Rodríguez, 2003). 
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Varis equips espanyols, liderats per l’ex-president del Sevilla José María del Nido, han 

manifestat diverses vegades en els últims anys el seu malestar amb el repartiment d’ingressos 

de TV a la lliga espanyola, i han demanat un nou sistema de repartiment televisiu adaptant una 

política semblant a la utilitzada per la lliga anglesa. 

Un nou sistema de repartiment d’ingressos provocaria un augment de la igualtat entre els 

equips participants a les lligues europees. En aquest treball s’analitzarà si un augment de la 

igualtat en la competició local tindria uns efectes positius o negatius en el rendiment dels seus 

equips a la Champions League. Per a aportar evidències a aquest fet, s’analitzarà la relació 

entre el balanç competitiu a les lligues de futbol europees i el rendiment dels equips a la 

Champions League.  

2. ANTECEDENTS 

L’economia en els esports professionals és molt peculiar degut a les diferències amb 

l’economia tradicional a l’hora d’analitzar els mercats competitius. En l’anàlisi d’un mercat 

competitiu tradicional, una empresa estarà en millor situació si és capaç de no tenir 

competència o tenir únicament competidors poc importants. En canvi, en els esports 

professionals aquesta teoria és molt diferent, tal i com afirma Walter C. Neale (1964), que ho 

il·lustra amb la paradoxa de Louis-Schmelling. 

Aquesta paradoxa afirma que si aquesta empresa esportiva fos el campió en pes pesat, Joe 

Louis, aquest voldria guanyar el màxim de diners possibles. Per a fer-ho necessitaria un rival, 

Max Schmelling. Com millor fos aquest rival, més expectació hi hauria per a veure el combat i, 

per tant, més beneficis s’enduria a cada combat que guanyés. 

Per tant, en el mercat esportiu professional el talent s’ha de distribuir entre tots els 

competidors de tal manera que no hi hagi un dominador clar. Si aquest fos el cas, i en un 

esport guanyés sempre el mateix equip, els espectadors anirien perdent l’interès poc a poc i a 

mig o llarg termini la supervivència d’aquest esport estaria en perill. 

El terme balanç competitiu és una mesura que intenta reflectir com el talent esportiu està 

distribuït entre els diferents esportistes o entre els diferents equips d’una mateixa competició. 

Aquesta distribució de talent esportiu garanteix una incertesa en els resultats esportius, el que 

provoca que hi hagi un interès per part dels espectadors a veure aquesta competició.  

El principal problema per a estudiar el balanç competitiu és que no hi ha una definició precisa 

del terme. Per a exemple, Zimbalist (2002) compara el balanç competitiu amb la riquesa, ja 

que diu que tothom accepta que és bo tenir-ne però ningú sap quanta en necessita. També és 
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interessant la comparació de Kahane (2003) del balanç competitiu amb la bellesa, ja que 

segons ell: “tot el món té un concepte propi de bellesa, a tots ens agradaria ser més guapos, 

però no hi ha una manera universalment acceptada de mesurar-la, la bellesa absoluta és 

important, però la bellesa relativa també”. 

Una de les definicions més citades sobre el balanç competitiu és la de Levin et al. (2000) a 

l’informe Blue Ribbon Panel, on va definir el balanç competitiu a la lliga de beisbol professional 

d’Estats Units, afirmant que el balanç competitiu existeix en aquesta lliga quan al 

començament de la temporada tots els equips de la competició tenen oportunitats reals de 

classificar-se pels playoffs. En el cas de les lligues de futbol europees, podríem adaptar aquesta 

definició dient que existeix el balanç competitiu quan al començament de la temporada tots 

els equips tenen opcions reals de classificar-se per la Champions League. 

A l’hora d’analitzar la igualtat en les competicions, es fan servir diverses mesures de 

concentració basades en els resultats obtinguts a la competició3. Entre aquestes mesuren 

destaquen les corbes de Lorenz i el coeficient Gini, tot i que les limitacions d’aquestes mesures 

han provocat que alguns autors també hagin utilitzat mesures com la desviació estàndard o el 

coeficient de variació. A part de les mesures esmentades anteriorment, autors com Michie i 

Oughton (2004) utilitzen la ràtio C5 i l’Índex Herfindahl-Hirschman (IHH) en un estudi 

comparatiu pel futbol europeu.  

La ràtio C5 mesura el grau amb el qual una competició està dominada pels cinc millors equips. 

Aquesta ràtio es calcula amb la divisió dels punts obtinguts pels cinc millors equips i els punts 

totals de la competició. En aquest cas, el balanç competitiu és més baix com més alta sigui la 

ràtio, ja que el domini de la competició per part de cinc equips és més gran. 

D’altra banda, la ràtio C5 no mesura la desigualtat entre els mateixos cinc millors equips i 

tampoc entre els quinze restants, per a això, Michie i Oughton (2004) també utilitzen l’Índex 

Herfindahl-Hirschman per a mesurar el balanç competitiu entre tots els equips de la 

competició. Aquest índex calcula la quota de mercat de cada equip analitzant el percentatge 

de punts en una temporada de l’equip. Segons aquest índex, el balanç competitiu és més baix 

com més alt sigui el valor, ja que això comportarà a una major desigualtat entre els equips. 

3. OBJECTIUS 

Un dels punts que s’utilitzen amb més insistència per demanar més igualtat a les lligues de 

futbol europees és la hipòtesis que si hi ha més igualtat en una competició nacional, això 

                                                           
3
 García i Rodríguez (2005) utilitzen aquestes mesures en una anàlisi per al futbol espanyol. 
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provocarà que els millors equips estiguin acostumats a competir contra equips del seu nivell, i 

això repercutirà quan es juguin competicions internacionals, com per exemple la Champions 

League, ja que aquests equips acabaran tenint millor rendiment perquè els seus jugadors 

sabran com competir amb rivals d’un nivell semblant. 

D’altra banda, també existeix la hipòtesi que afirma que el fet de competir contra rivals amb 

un nivell semblant implicarà que els equips tindran un desgast físic més important, i això tindrà 

conseqüències negatives en el rendiment dels equips a les competicions internacionals. 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar si realment hi ha una relació entre el balanç competitiu i 

el rendiment a la Champions League en la que el fet de tenir més balanç competitiu 

repercuteix positivament en el rendiment a la Champions League, si, per el contrari, hi ha una 

relació en la que com més balanç competitiu hi ha, pitjor rendiment a la Champions League es 

té, o si no hi ha una relació directa entre el balanç competitiu i el rendiment a la Champions 

League. 

Per a analitzar si hi ha o no aquesta relació, primer de tot es mesurarà el balanç competitiu a 

les cinc principals lligues de futbol europees (Anglaterra, Espanya, Itàlia, Alemanya i França), 

en segon lloc s’analitzarà els rendiments d’aquestes lligues a la Champions League i, finalment, 

s’analitzarà la relació entre els resultats del balanç competitiu i el rendiment a la Champions 

League. 

4. ANÀLISI DEL TEMA 

Per a analitzar el balanç competitiu a les cinc principals lligues de futbol europees, el 

rendiment a la Champions League i la possible relació entre els dos, s’utilitzaran dades de les 

temporades 1995/96 a 2012/13. La raó per la qual s’ha escollit aquesta temporada com a punt 

inicial és que va ser la primera temporada a partir de la qual les cinc lligues van tenir el mateix 

sistema de puntuació, en el que la victòria es recompensa amb tres punts, l’empat amb un 

punt i la derrota sense cap punt. 

4.1. Balanç competitiu a les principals lligues europees 

A l’hora de mesurar el balanç competitiu a les principals lligues de futbol europees, es farà un 

anàlisi dels resultats obtinguts a les següents mesures: desviació estàndard, coeficient de 

variació, ràtio C5, ràtio C2, ràtio C2 respecte al ràtio C5, índex de Herfindahl i Hirschman i, 

finalment, coeficient de correlació de Spearman. 
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Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

Desviació Estàndard i Coeficient de Variació 

L’objectiu de mesurar la desviació estàndard i el coeficient de variació en les lligues de futbol 

europees és mesurar la dispersió de punts entre els equips. Com més gran és el valor de les 

dues mesures, més variació hi ha entre els punts aconseguits pels equips i, per tant, menys 

balanç competitiu es té.  

 

Com es pot veure en aquests gràfics (veure els resultats als annexos 1 i 2), els primers anys la 

lliga espanyola va tenir els valors més alts, Anglaterra, Itàlia i França van tenir semblants uns 

valors semblants i, finalment, Alemanya va tenir els valors més baixos. A partir de la 

temporada 1999/00 va haver-hi un canvi i Anglaterra i Itàlia van passar a tenir els valors més 

elevats. Espanya i Alemanya van tenir uns resultats molt iguals i la lliga França va seguir amb 

els valors més baixos. Aquests resultats es van mantenir fins la temporada 2008/09, quan 

Espanya va tenir un creixement molt alt dels seus valors i va passar a ser la lliga amb un 

resultat més elevat. Anglaterra, per la seva part, va passar a ser la segona lliga, amb uns 

resultats bastant semblants als de la lliga espanyola. Itàlia i Alemanya van situar-se en un punt 

inferior al d’Espanya i Anglaterra i, finalment, França va tenir els valors més baixos, com 

pràcticament totes les temporades. 
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Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

Ràtio C5  

La ràtio C5, com ja s’ha explicat anteriorment, ha estat utilitzada anteriorment per autors com 

Michie i Oughton (2004) en un estudi comparatiu pel futbol europeu. La ràtio mesura el grau 

amb el qual una competició està dominada pels cinc millors equips. En aquest cas, com més alt 

sigui el valor de la ràtio, menys balanç competitiu hi ha a la competició. 

 

 

Com es pot comprovar en el gràfic anterior (veure els resultats a l’annex 3), des de la 

temporada 1995/96 fins a la temporada 2001/02 hi va haver una tendència bastant marcada. 

Aquesta va ser que Itàlia fos la competició més dominada per cinc equips, seguida per 

Alemanya, França, Anglaterra i, finalment, Espanya4. A partir de la temporada 2001/02, i fins la 

temporada 2012/13, França va tenir un canvi i va passar a ser la competició menys dominada 

pels cinc equips millor classificats, mentre que la resta es van mantenir igual fins la temporada 

2005/06, en la que el valor de la ràtio C5 d’Itàlia va baixar considerablement, provocant que 

Alemanya i Anglaterra tinguessin una ràtio més alta que la italiana, i sent la competició 

germana la competició amb una ràtio més alta. A partir de la temporada 2009/10 hi va haver 

un nou canvi de tendència, ja que les ràtios C5 d’Espanya i França van créixer molt, fet que va 

provocar que la ràtio espanyola s’anivellés als valors d’Anglaterra i la ràtio francesa s’anivellés 

als valors d’Itàlia. 

Ràtio C2 i C2 respecte C5  

La ràtio C2 i la ràtio C2 respecte C5 son dues mesures de les quals no tinc constància que 

s’hagin utilitzat anteriorment per a mesurar el balanç competitiu. En aquest cas, l’objectiu 

                                                           
4
 Les fonts d’informació originals utilitzades en les anàlisis d’aquesta secció han estat: 

 Liga Nacional de Fútbol Profesional: http://www.lfp.es 
 Barclays Premier League: http://www.premierleague.com 
 Serie A: http://www.legaseriea.it 
 Bundesliga: http://www.bundesliga.de 
 Ligue 1: http://www.ligue1.com  
 Classora: http://es.classora.com/category/401/futbol 
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Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

d’aquestes ràtios és mesurar si una lliga es caracteritza per ser bipolar, és a dir, per estar 

dominada per només dos equips. La ràtio C2 es calcula amb la divisió dels punts obtinguts pels 

dos millors equips i els punts totals de la competició, mentre que la ràtio C2 respecte C5 es 

calcula amb la divisió dels punts obtinguts pels dos millors equips i els punts obtinguts pels cinc 

millors equips. 

 

 

Analitzant la ràtio C2 (veure els resultats a l’annex 4), des de la temporada 1995/96 fins a la 

temporada 1999/00 les lligues italianes i alemanyes van ser dues lligues amb una bipolaritat 

bastant elevada, d’altra banda, la lliga anglesa, espanyola i francesa no van ser característiques 

per ser bipolars. Fins la temporada 2006/07 va seguir igual, amb l’única diferència que la lliga 

anglesa va passar a ser una competició bipolar. Finalment, la temporada 2009/10 va haver-hi 

un canvi de tendència i la lliga espanyola va tenir un creixement molt elevat de la bipolaritat en 

la seva lliga, sent la competició europea més bipolar, amb un domini absolut per part del F.C. 

Barcelona i del Real Madrid. Tan Anglaterra com Itàlia van tenir un descens de la ràtio i es van 

equiparar amb la lliga francesa, per tant, les seves lligues van deixar de ser bipolars. Finalment, 

la lliga alemanya va seguir sent una lliga tant o més bipolar del que havia estat fins aleshores, 

amb un domini clar del Bayern de Munic i del Borussia Dortmund. 

 

 

A l’hora d’analitzar el pes que tenien els dos millors equips respecte dels cinc millors (veure els 

resultats a l’annex 5), hi ha molta similitud amb la ràtio C2. Primerament, fins la temporada 
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Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

1999/00 hi va haver més pes dels dos millors equips a Itàlia, Alemanya i Anglaterra, tot i que 

no hi va haver una distància molt gran respecte a França i Espanya. La gran diferència es va 

marcar sobretot les temporades 2003/04 i 2004/05, on Anglaterra va tenir més bipolaritat, i les 

temporades 2005/06 i 2006/07 on Itàlia va tenir més bipolaritat del normal, probablement 

degut a les sancions a alguns equips pel Calciopoli5. Finalment, a partir de la temporada 

2009/10 la lliga espanyola va tenir una ràtio C2 respecte C5 molt més elevada que les altres 

competicions, accentuant la bipolaritat que la competició ha tingut les quatre últimes 

temporades. 

Índex de Herfindahl i Hirschman  

Una mesura que també s’ha utilitzat per a analitzar el balanç competitiu és l’Índex de 

Herfindahl i Hirschman (IHH), que va ser utilitzat pels autors Michie i Oughton (2004). Aquest 

índex s’utilitza per a calcular la quota de mercat de cada equip analitzant el percentatge de 

punts en una temporada. El balanç competitiu és més baix com més alt sigui el valor, ja que 

això comportarà una major desigualtat entre els equips. 

 

 

A l’hora d’analitzar aquest índex (veure els resultats a l’annex 6), Itàlia va ser la lliga amb un 

IHH més elevat fins la temporada 2003/04, Alemanya i Anglaterra van ser les segones lligues 

amb un índex més elevat i, finalment, Espanya i França van tenir l’IHH més baix. A partir 

d’aquell moment, i fins la temporada 2009/10, Anglaterra va ser la competició amb un índex 

més elevat, seguit d’Itàlia i Alemanya, i amb Espanya i França amb els valors més baixos. 

Finalment, a partir de la temporada 2009/10 Espanya va passar a tenir l’IHH més elevat, seguit 

molt de prop per Alemanya, Anglaterra i Itàlia la temporada 2012/13. França, per la seva part, 

va seguir sent la lliga amb un índex més baix.  

 

                                                           
5
 Escàndol del futbol italià l’any 2006 en el que varis equips van ser acusats de frau arbitral ja que van 

pagar a àrbitres per a que els afavorissin durant els partits.   
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Font: Elaboració pròpia utilitzant dades de la LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1  

Coeficient de correlació de Spearman  

Fins el moment, totes les mesures utilitzades per a calcular el balanç competitiu han estat 

utilitzades per a analitzar l’evolució dels punts. El problema és que es pot donar una situació 

en que es millori el balanç competitiu anivellant els punts totals aconseguits pels equips, però 

que a l’hora de la veritat els equips acabin ocupant la mateix posició a la taula cada 

temporada, per tant, al final no s’haurà aconseguit la igualtat que es volia ja que els millors 

equips seguiran sent els mateixos. Per a analitzar la variació de les posicions dels equips d’un 

any respecte al següent s’utilitza el coeficient de correlació de Spearman. Com més proper a 1 

és el coeficient, menys han variat les posicions dels equips d’un any respecte al següent i, per 

tant, el balanç competitiu és més baix. 

 

 

En el gràfic anterior (veure els resultats a l’annex 7) podem veure que des de la temporada 

1996/97 fins a la temporada 1998/99 Itàlia i Espanya van ser les dues competicions amb un 

coeficient més alt, seguits d’Anglaterra i França amb una dècima menys i, finalment, 

Alemanya, amb un coeficient molt baix. A partir d’aquella temporada, i fins la temporada 

2002/03, Itàlia va tenir el coeficient més elevat, seguit d’Anglaterra, que cada temporada va 

tenir un coeficient més baix, d’Alemanya, amb un coeficient molt variable cada temporada, i 

d’Espanya, amb un coeficient pròxim a 0,5. França, per la seva part, va tenir un coeficient molt 

més baix que la resta, arribant al valor més baix la temporada 2000/01, amb un coeficient de 

Spearman de 0,09. A partir de la temporada 2005/06, i fins la temporada 2008/09, Alemanya i 

Anglaterra van ser les dues competicions amb un coeficient més elevat, seguits de prop per 

Espanya i França, i amb Itàlia amb els seus valors més baixos, degut al Calciopoli. Finalment, la 

temporada 2009/10 va haver-hi una nova tendència, en la que Espanya, Anglaterra i Itàlia van 

ser les tres competicions amb un coeficient de Spearman més alt, amb França amb uns valors 

entre 0,5 i 0,6, i amb Alemanya tenint els seus valors més baixos, arribant a 0,18 la temporada 

2011/12. 
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4.2. El rendiment a la Champions League 

La Champions League és la competició europea més important a nivell de clubs. Aquesta 

competició, actualment organitzada per la UEFA, compta amb la presència dels millors equips 

de tot Europa. La competició, que es disputa des de la temporada 1955-56, ha tingut 22 

campions diferents. Entre ells, destaquen el Real Madrid, que és l’equip més llorejat amb 9 

campionats, l’AC Milan, amb 7 campionats, i el Bayern de Munic i el Liverpool, amb 5 

campionats cadascun.  

La primera competició europea de clubs es va crear l’any 1955  gràcies al diari esportiu 

L’Équipe. El primer any els equips participants no van ser els campions de les lligues dels 

diferents països, sinó que es va convidar als 16 equips amb més nombre d’aficionats al seu 

país. A partir de la següent temporada participaven a la competició els campions de les lligues 

del seu país. 

Des de la creació de la competició fins a la temporada 1991-92, la competició va tenir un 

format d’eliminatòries directes entre els equips campions de les seves lligues. A partir 

d’aquella temporada, el format de la competició va canviar completament i es va introduir una 

fase de grups, de la qual els millors classificats es classificaven per a les fases eliminatòries. 

Finalment, és important mencionar que des de la reforma en el format de la competició la 

temporada 1991-92, en la que es va introduir la fase de grups, no hi ha hagut cap equip que 

hagi estat capaç de guanyar dues Champions League consecutives. 

A l’hora de mesurar el rendiment de les lligues a la Champions League hi ha una complicació, 

com es tracta d’una competició en la que el guanyador surt d’unes rondes eliminatòries, no hi 

ha un sistema de punts clar per a saber qui ha tingut millor rendiment. En aquest cas, per a 

analitzar-lo s’utilitzaran dos sistemes diferents: analitzar la proporció d’equips per lliga que 

arriba a cada ronda eliminatòria(vuitens de final, quarts de final, semifinals, final i campió) i 

aplicar dos sistemes de puntuacions segons la fase a la que ha arribat cada equip. 

Proporció d’equips a les rondes eliminatòries (veure els resultats als annexos 8, 9, 10 i 11) 

Els equips anglesos sempre han tingut gran èxit a les fases de grup, ja que sempre han arribat a 

vuitens de final almenys el 50% d’equips, excepte la temporada 1995/96.  A l’hora d’arribar a 

quarts de final, en tan sols cinc de les divuit temporades no ha aconseguit tenir almenys el 50% 

d’equips a aquesta ronda. Les temporades 1995/96 i 2012/13 cap equip va ser capaç d’arribar 

a quarts de final, i la temporada 2011/12 només un equip va ser capaç d’arribar-hi. De les 18 

temporades analitzades, en 12 d’elles hi ha hagut almenys un equip anglès a semifinals, i en 

tres temporades consecutives van tenir tres dels quatre equips participant-hi (2006/07, 
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2007/08 i 2008/09). Anglaterra ha tingut en vuit de les divuit ocasions almenys un 

representant a la final, el qual va acabar sortint campió en quatre ocasions. De la temporada 

2004/05 a la temporada 2008/09 sempre hi va haver almenys un finalista anglès, tenint una 

final completament anglesa la temporada 2007/08. Els equips anglesos que han guanyat la 

Champions League en els últims 18 anys son el Manchester United (en dues ocasions), el 

Liverpool i el Chelsea. 

La lliga espanyola també ha tingut molt èxit als vuitens de final, ja que sempre hi ha hagut 

almenys un 50% d’equips espanyols a aquesta ronda, excepte la temporada 1998/99, que 

només va arribar-hi un equip. En tretze ocasions han tingut almenys el 50% d’equips als quarts 

de final, i només en una ocasió no hi ha hagut cap equip (temporada 2004/05). També han 

sigut habituals a semifinals, ja que en tretze ocasions hi han tingut almenys un representant, i 

des de la temporada 2007/08 sempre hi ha arribat almenys un equip. Les tres últimes 

temporades (2010/11, 2011/12 i 2012/13) han tingut el 50% d’equips a semifinals. Pel que fa a 

les finals, en set ocasions hi ha hagut almenys un representant espanyol, i la temporada 

1999/00 es va jugar una final completament espanyola. De les set finals amb representació 

espanyola, sis d’elles el campió ha acabat sent un equip espanyol, en tres ocasions el Real 

Madrid i en tres ocasions el F.C. Barcelona. 

La lliga italiana ha tingut les 18 temporades almenys el 50% d’equips a vuitens de final, i de la 

temporada 2004/05 a la temporada 2011/12 sempre van tenir el 75% d’equips a aquesta 

ronda. Als quarts de final el rendiment dels equips italians baixa, ja que en només vuit ocasions 

han tingut almenys el 50% d’equips. Tampoc han tingut moltes facilitats per a arribar a les 

semifinals, ja que només han tingut representació a aquesta ronda en nou ocasions, cinc de les 

quals almenys hi va haver un 50% dels equips italians. Des de la temporada 2007/08 només un 

equip italià ha estat capaç d’arribar a semifinals, l’Inter de Milà la temporada 2009/10, que va 

acabar sent campió. Tot i això, en set ocasions hi ha hagut representació italiana a la final, 

aconseguint tenir una final completament italiana la temporada 2002/03. De les set finals 

disputades per almenys un equip italià, en quatre d’elles l’equip campió ha acabat sent de la 

Serie A. Els equips campions han estat l’AC Milan (en dues ocasions), l’Inter de Milà i la 

Juventus. 

La lliga alemanya no ha tingut tan èxit a la Champions League. Als vuitens de final en 14 

ocasions han jugat almenys el 50% d’equips alemanys. Els equips de la Bundesliga han sigut 

capaços d’arribar a quarts de final almenys el 50% d’ells en sis ocasions, tot i això, en deu 

ocasions hi ha hagut representació alemanya a semifinals. Finalment, en set ocasions hi ha 

hagut almenys un equip alemany a la final de la Champions League, aconseguint tenir una final 
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completament alemanya la temporada 2012/13. De les set ocasions en les que un equip 

alemany ha disputat la final, tres d’elles ha acabat sortint guanyador un equip del país 

germànic, dues d’elles el Bayern de Munic i una vegada el Borussia Dortmund. 

De les cinc lligues de futbol europees analitzades, la Ligue 1 és la competició amb pitjor 

rendiment. En 11 de les 18 ocasions hi ha hagut almenys el 50% dels equips francesos a vuitens 

de final, i en dues ocasions no hi va haver representació francesa a aquesta ronda. Només en 

cinc ocasions hi ha hagut almenys el 50% d’equips francesos a quarts de final, i només en 

quatre ocasions hi ha hagut representació francesa a les semifinals. Finalment, en els 18 anys 

analitzats en aquest treball, en només una ocasió un equip francès ha estat capaç d’arribar a la 

final de la Champions League, l’AS Mònaco la temporada 2003/04, i no va aconseguir ser el 

campió.  

Punts totals i per equip a la Champions League 

Per a poder facilitar l’anàlisi del rendiment dels equips de cada lliga a la Champions League, he 

definit dos sistemes de puntuació del rendiment, en la que es donen uns valors segons la 

ronda que cada equip arriba a la competició. En els dos casos, la puntuació màxima que pot 

aconseguir un equip és de 50 punts. En el primer sistema es donen els valors segons la 

proporció d’ingressos que la UEFA dona als equips participants a cada ronda6, mentre que a 

l’altre sistema es donen uns valors, definits per mi mateix, en el que el campió del torneig té 

molt més pes que la resta (veure Annex 12). Com cada lliga té diferent nombre d’equips a la 

Champions League(veure Annex 17), s’ha analitzat els punts totals que ha aconseguit cada 

lliga, així com també la mitja de punts segons el nombre d’equips representant a cada 

competició. 

 

 

Pel que respecte als punts totals de cada competició segons el repartiment d’ingressos de la 

UEFA(veure els resultats a l’annex 13), Alemanya va ser el dominador fins la temporada 

1998/99,  mentre que la resta de lligues van estar molt igualades. Des de la temporada 

                                                           
6
 Informació obtinguda de UEFA: http://www.uefa.com 
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1999/00 fins a la temporada 2001/02, Espanya va ser el gran dominador de la competició, 

tenint un gran avantatge respecte les altres lligues. Alemanya i Anglaterra van ser les 

competicions amb el segon valor més alt, mentre que Itàlia i França van ser les pitjor 

competicions. La temporada 2002/03 va ser una temporada diferent a la resta, ja que Itàlia va 

tenir un augment molt elevat del seu rendiment i va ser la millor lliga. Tot i això, a partir de la 

temporada 2003/04 hi va haver una nova tendència i la lliga anglesa va ser la gran dominadora 

de la Champions League fins la temporada 2008/09, ja que va ser la competició amb més punts 

totes les temporades, excepte la 2005/06. A partir d’aquest moment, els resultats han estat 

molt variables cada temporada, tot i que la tendència ha estat que Anglaterra, Espanya i 

Alemanya hagin estat les tres millors competicions i Itàlia i França les pitjors. 

 

 

Analitzant els punts mitjos per equip segons el repartiment d’ingressos de la UEFA(veure els 

resultats a l’annex 14), és destacable que tot i haver-hi menys diferència de punts, la tendència 

és la mateixa que en l’anterior gràfic. Itàlia va ser la millor competició la primera temporada, 

però va tenir una evolució descendent, arribant a ser la pitjor competició la temporada 

2000/01. D’altra banda, Alemanya va ser la millor competició fins la temporada 1998/99. A 

partir d’aquella temporada, Espanya va ser la millor competició, seguida de prop per 

Anglaterra i Alemanya, mentre que França i Itàlia van estar molt per sota que la resta. A partir 

de la temporada 2004/05 va començar el domini anglès, sent molt superior sobretot les 

temporades 2006/07, 2007/08 i 2008/09. Finalment, els últims anys la propensió va ser de 

domini per part d’Espanya, Anglaterra i Alemanya, amb França i Itàlia molt per sota. 
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Malgrat que en aquest sistema de puntuació l’equip campió té més pes que en el sistema per 

ingressos, els resultats son semblants a l’anterior(veure els resultats a l’annex 15), tot i que les 

diferències son més grans quan una lliga té un domini clar. Per tant, és destacable el gran 

domini d’Espanya des de la temporada 1999/00 fins a la temporada 2001/02 i el domini 

absolut d’Anglaterra des de la temporada 2004/05 fins a la temporada 2008/09. 

 

 

De la mateixa manera que en el cas anterior, l’evolució dels punts mitjos aconseguits per 

competició en el sistema de valoració incentivant al campió és semblant al sistema segons el 

repartiment d’ingressos(veure els resultats a l’annex 16). En aquest cas, el fet destacable és la 

pobre participació de la lliga francesa, que només va ser la millor competició la temporada 

2003/04, mentre que la resta de temporades va acostumar a estar molt per sota de la resta de 

lligues. 

4.3 Relació entre el balanç competitiu i els resultats a la Champions League 

Després d’analitzar els resultats del balanç competitiu i del rendiment a la Champions League, 

és el moment de relacionar-los. Per a fer-ho, s’utilitzarà dos sistemes diferents. Per una part, 

es mesurarà varis coeficients de correlació entre algunes mesures de balanç competitiu i de 

Champions League per a veure si un augment del balanç competitiu repercuteix en un millor 

rendiment a la Champions League. D’altra banda, també s’analitzarà la relació entre ells 

analitzant les evolucions de les competicions tan a les lligues nacionals com en els resultats a la 

Champions League. 

Coeficient de correlació 

Per a mesurar la relació entre el balanç competitiu i els resultats a la Champions League, s’ha 

utilitzat el coeficient de correlació en sis ocasions diferents, agafant les diferents mesures de 

balanç competitiu i el rendiment a la Champions League. En cada un dels sis coeficients s’ha 

utilitzat una mesura de balanç competitiu diferent, mentre que per a relacionar-ho amb el 

rendiment a la Champions League s’ha utilitzat els sistemes de valoració segons la proporció 
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d’ingressos de la UEFA, la valoració per equips segons la proporció d’ingressos i, finalment, la 

valoració total donant més pes al campió. 

En el coeficient de correlació 1 s’ha relacionat el coeficient de variació i els punts per equips 

segons la proporció d’ingressos. En el coeficient de correlació 2 s’ha relacionat el coeficient de 

correlació de Spearman amb els punts totals segons ingressos. En el 3 s’ha analitzat la relació 

entre l’Índex Herfindahl-Hirschman i els punts totals donant més pes al campió. El coeficient 

de correlació 4 analitza la relació entre la ràtio C5 i els punts totals segons ingressos, mentre 

que el coeficient 5 ho fa entre la ràtio C2 i els punts totals segons ingressos. Finalment, l’últim 

coeficient de correlació utilitzat relaciona la ràtio C2 respecte C5 i els punts totals incentivant 

el campió. És important destacar que en tots els casos una correlació positiva implicarà que 

com menys balanç competitiu hi ha, millor resultats a la Champions League es té. Per tant, un 

coeficient negatiu implicarà que si hi ha més balanç competitiu, es té un millor rendiment a la 

Champions League. 

 

 

Com es pot veure en aquest gràfic (veure els resultats a l’annex 18), Anglaterra té un coeficient 

de correlació positiu en els sis càlculs. Per tant, en el seu cas hi ha una clara relació positiva en 

la que com més desigualtat hi ha en la seva competició, millor rendiment tenen els seus equips 

a la Champions League. 

D’altra banda, la lliga espanyola té en quatre ocasions un coeficient de correlació negatiu, dos 

d’ells pròxims a 0,3, i en dues ocasions té el coeficient de correlació positiu, un d’ells de 0,29. 

Per tant, a Espanya hi ha una relació en la que un balanç competitiu més elevat repercuteix en 

un millor rendiment a la Champions League. 

La lliga italiana, al contrari de la lliga anglesa, té un coeficient de correlació negatiu en tots els 

casos, excepte en el sisè coeficient, que és de 0,09. Per tant, a Itàlia hi ha una clara relació en 

la que un balanç competitiu més elevat repercuteix en tenir un millor rendiment a la 
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Champions League, mentre que tenir una lliga molt desigual acaba provocant que es tingui 

pitjor rendiment a la competició europea. 

Alemanya, tot i no tenir unes dades tan clares com Anglaterra, té un coeficient de correlació 

positiu. En el seu cas, en quatre ocasions té un coeficient de correlació positiu, tres d’ells de 

més de 0,25, i en dues ocasions té un coeficient de correlació negatiu, un dels casos de -0,03. 

Per tant, Alemanya té, com Anglaterra, una relació en que com més desigual és la seva 

competició, millor rendiment tenen els seus equips a la Champions League. 

Finalment, França no té uns resultats concloents, ja que en tres ocasions té un coeficient de 

correlació negatiu, tots ells inferiors a -0,1 i en tres ocasions té el coeficient de correlació 

positiu, un d’ells de 0,3. Per tant, a la lliga francesa no es veu una clara relació entre la variació 

del balanç competitiu i els resultats a la Champions League. 

Anàlisi de l’evolució de les sèries 

En aquest últim anàlisi es comprovarà si els moments en els que cada competició va tenir més 

èxit a la Champions League el seu balanç competitiu va ser més alt o més baix. És important 

ressaltar que aquest cas es tracta d’una aproximació gràfica i, per tant, és una opció menys 

quantitativa que les anàlisis anteriors. 

Primerament, el moment de més èxit d’Anglaterra a la Champions League es va donar entre la 

temporada 2004/05 i la temporada 2008/09. Analitzant les mesures de balanç competitiu, és 

destacable que en aquest període de temps tots els resultats reflecteixen una disminució del 

balanç competitiu a la seva competició. Per tant, una major diferència de talent entre els 

equips dominadors de la lliga i la resta d’equips va ajudar als participants anglesos a la 

Champions League a tenir un millor rendiment. Cal remarcar que els índex que mesuren la 

bipolaritat en la competició es van reduir en aquell moment, per tant, l’èxit d’Anglaterra en es 

va donar gràcies a una millora del rendiment dels quatre equips anglesos participants a la 

competició. 

Espanya ha tingut dos grans moments d’èxit a la Champions League, des de la temporada 

1998/99 fins a la temporada 2001/02, i des de la temporada 2008/09 fins a la temporada 

2012/12. En el primer dels casos, al igual que Anglaterra, les mesures del balanç competitiu 

indiquen que hi va haver un augment de les diferències entre els equips participants a la 

competició i la resta, mentre que els índex C2 i C2 respecte C5 van disminuir, per tant va ser 

degut a un augment del talent per part de tots els equips espanyols participants a la 

Champions League. En canvi, en el segon període d’èxit a la Champions League sí que es va 

donar un augment important de la bipolaritat a la lliga, pel que en aquest cas la millora del 
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rendiment a la Champions League es va deure a la millora de talent dels dos equips que van 

arribar més lluny a la competició, el F.C. Barcelona i el Real Madrid. 

El cas d’Itàlia és més complex d’analitzar. Degut al Calciopoli hi ha una diferència més marcada 

en el rendiment dels equips italians a la Champions League. A partir d’aquella sentència, hi va 

haver un augment de la igualtat a la competició, però els equips italians van tenir pitjor 

rendiment a la Champions League. A més a més, a partir d’aquell moment la tendència de la 

Serie A ha estat de tenir un rendiment molt pobre a les competicions europees. 

Alemanya, per la seva part, té una situació molt semblant a Espanya, a partir de la temporada 

2010/11 és quan la seva competició ha tingut millor resultats a la Champions League. Els 

indicadors de balanç competitiu mostren un augment de les desigualtats entre els millors 

equips i la resta i, a més a més, hi ha un augment molt gran de la bipolaritat a la lliga, que ha 

passat a estar dominada pel Bayern de Munich i el Borussia Dortmund. Per tant, l’augment de 

talent en aquests dos equips ha provocat que hi hagués més desigualtat a la seva competició i 

que, a més a més, hagin tingut un millor rendiment a la Champions League. 

Finalment, la lliga francesa ha estat marcada per un domini de l’Olympique de Lió, que va ser 

campió de la lliga durant set temporades consecutives. Tot i això, ha estat una lliga amb un 

balanç competitiu molt elevat durant les 18 temporades. D’altra banda, és cert que la 

temporada 2003/04, que va ser la temporada amb millor rendiment a la Champions League, 

els resultats del balanç competitiu mostren un petit augment de la desigualtat entre els dos 

millors equips i la resta de competidors. 

5. CONCLUSIONS 

Després d’analitzar l’evolució del balanç competitiu a les cinc lligues més importants d’Europa, 

Anglaterra ha estat la competició més desigual durant la majoria de les temporades. Tot i no 

ser sempre la competició més desigual, sí que és cert que des de la temporada 1995/96 fins a 

la temporada 2012/13 la Premier League sempre ha sigut una de les competicions amb un 

balanç competitiu més baix. La lliga espanyola, per la seva part, ha tingut una tendència a ser 

una de les lligues amb un balanç competitiu més alt, però a la temporada 2008/09 hi va haver 

un punt d’inflexió i a partir d’aquell moment s’ha convertit en la competició amb un balanç 

competitiu més baix. Itàlia, al contrari d’Espanya, va començar sent la competició amb un 

balanç competitiu més baix junt amb Anglaterra, però a partir del Calciopoli el balanç 

competitiu a la seva lliga ha augmentat, situant-se en l’actualitat com a competició més 

igualada junt amb França. Alemanya ha sigut la competició més constant, la Bundesliga ha 

estat en tot moment en uns valors pròxims a ser la tercera competició més igualada, per tant, 
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a tenir el punt mig entre un balanç competitiu alt i baix. Tot i això, des de la temporada 

2010/11 la tendència ha canviat i en l’actualitat la desigualtat a la lliga germànica ha 

augmentat considerablement, arribant als nivells de la lliga anglesa i espanyola. Finalment, 

França ha sigut el país que ha tingut la competició més igualada durant les 18 temporades 

analitzades. Tot i tenir un moment de monopoli en que el Lió va guanyar set lligues 

consecutives, la igualtat de punts i la variació de posicions de la resta d’equips l’ha situat com 

la competició amb un balanç competitiu més elevat. 

Pel que fa a la Champions League, Anglaterra va ser la principal potència des de la temporada 

2004/05 fins a la temporada 2008/09, mentre que Espanya va tenir dos moment de domini, el 

primer entre les temporades 1999/00 i 2001/02 i el segon entre les temporades 2009/10 i 

2012/13. Itàlia va començar sent la lliga amb més domini, però el seu rendiment va disminuir i 

ha estat pràcticament totes les temporades una de les lligues amb pitjor rendiment a la 

Champions League. Tot i això, les temporades 2002/03 i 2009/10 va ser capaç de ser el país 

amb millor rendiment a la competició. Alemanya, per la seva part, va tenir una evolució 

semblant a Itàlia, va començar sent el país amb millor rendiment junt amb Itàlia, però de cop 

va tenir una baixada del rendiment molt elevat. A partir de la temporada 2009/12, però, els 

equips alemanys van començar a tenir molt millor rendiment a la Champions League, arribant 

a ser la millor competició la temporada 2012/13. Finalment, França ha estat la competició amb 

pitjor rendiment a la competició europea pràcticament totes les temporades, amb la gran 

excepció de la temporada 2003/04, en la que va ser la millor lliga a la Champions League. 

Finalment, a l’hora de buscar la relació entre el balanç competitiu i el rendiment de les lligues a 

la Champions League, no he sigut capaç de trobar una relació directe entre l’un i l’altre. Per 

una part, és cert que Anglaterra i Alemanya van tenir millor rendiment a la Champions League 

quan menys igualtat hi havia a la seva lliga, però a Itàlia i Espanya els hi va succeir el contrari. 

Dit això, el que sí és destacable és que en les ocasions en les que hi ha hagut un domini molt 

clar d’una competició respecte a les altres, aquesta competició ha tingut un descens molt 

important del balanç competitiu. Per tant, tot i que no pugui trobar una relació directa entre el 

balanç competitiu i el rendiment general a la Champions League, sí és cert que en els moments 

en que un país té un rendiment molt més bo a la Champions League del que és normal, els 

seus equips que participen a la competició europea tenen molt més talent que la resta 

d’equips de la seva lliga. 

Finalment, m’agradaria explicar dos fets que crec que son importants en aquesta relació entre 

el balanç competitiu i el rendiment a la Champions League. Per una part, crec que el fet que 

una competició tingui més balanç competitiu té explícit que no seran els equips més fluixos els 
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que guanyaran moltíssim talent, sinó que seran els equips dominadors els que el deixaran de 

guanyar. Per a posar un exemple, aquesta temporada el Real Madrid ha fitxat a Isco i 

Illarramendi del Màlaga C.F. i la Real Societat respectivament, pel que la distribució de talent 

ha baixat, ja que el Madrid s’ha emportat talent d’aquests dos equips. D’altra banda, en una 

competició amb més igualtat, aquests dos equips no haurien perdut aquests jugadors i, per 

tant, haurien tingut una mica més de talent, mentre que el Real Madrid hauria perdut una 

quantitat més elevada de talent. Finalment, l’últim fet que m’agradaria remarcar és la 

complexitat de tenir un bon rendiment a la Champions League pels equips que hi participen i a 

la seva competició tenen molts competidors de nivell semblant7. Tant el Villarreal C.F. com el 

Celta de Vigo en son dos grans exemples, ja que quan van participar a la Champions League els 

dos equips van tenir un desgast molt important i no van ser capaços de poder superar als seus 

rivals a la lliga, que tenien un nivell molt semblant, i van acabar descendent a Segona Divisió. 
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