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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að reikna hve mikil áhrif leikmannakaup liða í ensku 

úrvalsdeildinni hafa á stigasöfnun liðanna. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að 

kanna hvort fylgni sé á milli þessara þátta og þá hve mikil.  

Rannsóknarspurningin var hve mörg stig fá lið í enska boltanum fyrir hvert pund sem 

þau fjárfesta í leikmannakaupum og er jákvæð fylgni á milli fjárfestingu liðanna og 

stigaskors(árangurs). Tilgáta rannsóknarinnar er að því meira sem lið fjárfesta því betri 

verður árangurinn.  

Fyrst voru gögnin keyrð í gegnum venjulega línulega aðhvarfsgreiningu og gögnin 

túlkuð sem tímaröð. Helstu niðurstöður voru þá þær að mikil fylgni er á milli þessara 

þátta og þ.a.l. að fjárfesting félaganna í ensku deildinni skili árangri stigalega séð. Skiptir 

þá engu hvort skoðuð sé fjárfesting til eins, tveggja eða þriggja ára í senn. 

Þegar gögnin voru keyrð í gegnum fixed effects-líkan og gögnin túlkuð sem panel-

gögn var útkoman einnig að fjárfesting skilar árangri en sú niðurstaða var þó ekki 

marktæk. Þó stuðullinn sé jákvæður er  
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1  Inngangur  

Árið er 1872 og Skotland og England eigast við í Hamilton Crescent í Glasgow, Skotlandi 

þann 30. nóvember. Fyrsti landsleikurinn í knattspyrnu er að hefjast. 4.000 áhorfendur 

eru mættir til að fylgjast með nágrönnunum etja kappi. Þeir fá þó lítið fyrir snúð sinn en 

leikurinn endar með markalausu jafntefli (Paul, e.d.). Áhorfendurnir hafa eflaust ekki 

áttað sig á því á þeim tíma en þessi leikur er yfirleitt talinn upphafið af knattspyrnu eins 

og hún er spiluð í dag. 

Saga knattspyrnu byrjar þó ekki þarna en talið er að boltaíþrótt í ætt við knattspyrnu 

eigi uppruna sinn í Mesóameríku fyrir um 3000 árum en ekki er ljóst hvort það voru 

Aztekar, Mayar eða einhver önnur menning á svæðinu sem var fyrst. Á þriðju öld fyrir 

Krist er talið að Kínverjar hafi byrjað að sparka boltanum í þar til gerð net (Blakemore, 

2018).  Í gegnum aldirnar hefur leikurinn svo þróast og breyst og þegar við færum okkur 

til ársins 2021 er knattspyrna orðin vinsælasta íþrótt heims og spiluð í öllum 

heimshornum (Shvili, 2020).  

Vinsældum fylgja yfirleitt peningar og er knattspyrnan engin undantekning á því. 

Stærstu knattspyrnulið heims eru orðin risastór fyrirtæki sem gera samninga fyrir tugi 

milljarða á hverju ári. Megnið af þessum samningum eru kaup eða sölusamningar á 

leikmönnum liðanna. Þegar slíkar fjárhæðir eru í spilunum er eðlilegt að spyrja hvort 

þetta borgi sig og ef svo er, að hvaða marki?  

Enska Úrvalsdeildin í knattspyrnu er stærsta deild heims, að minnsta kosti ef aðeins 

eru skoðaðar áhorfstölur og tekjur liðanna þar. Bandarískir og rússneskir auðmenn 

ásamt Sjeik frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum eru meðal eigenda í ensku 

úrvalsdeildinni. Þeir hafa komið með fjárhæðir í leikinn sem áður virtust 

stjarnfræðilegar.  Við munum því skoða ensku úrvalsdeildina sérstaklega við greiningu 

þessarar ritgerðar. 

Í öðrum kafla verður fjallað um sögu enskrar knattspyrnu, hvernig knattspyrnufélög 

deildarinnar afla tekna og hvernig umhverfi þeirra varðandi tekjur hefur gjörbreyst 

síðustu ár og áratugi. Einnig verður fjallað um skuldir þeirra og hvernig 

alþjóðaknattspyrnusambönd hafa reynt að koma til móts við þessa gífurlegu aukningu 
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peninga í knattspyrnunni með regluverki. Í þriðja kafla verða leikmannakaup sérstaklega 

til umfjöllunar og skoðuð þróun og saga þeirra. Leikmannakaup í enskri knattspyrnu 

verða einnig skoðuð sérstaklega. Í fjórða kafla gerum við línulega aðhvarfsgreiningu til 

að finna ágóðann af leikmannakaupum enskra knattspyrnuliða. Við förum yfir 

gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar áður en niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarinnar koma fram. Við skoðum tvær mismunandi framsetningar á 

gögnunum og metum niðurstöðurnar út frá báðum framsetningum. 
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2 Enska Úrvalsdeildin 

2.1  Sagan 

Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu var stofnuð árið 1991 en fyrsta tímabilið hófst þann 

15. ágúst árið 1992. Það var þó vitanlega ekki fyrsta tímabil enskrar knattspyrnu en árið 

1863 var enska knattspyrnusambandið stofnað. 19 desember sama ár var svo fyrsti 

leikurinn spilaður undir merkjum enska knattspyrnusambandsins. Barnes og Richmond 

gerðu markalaust jafntefli á Limes Field í Barnes. (The Premier League, e.d.-b) 

Árið 1990 fóru félög í efstu deild enskrar knattspyrnu að huga að stofnun 

úrvalsdeildarinnar. Þau töldu að hún væri nauðsynleg til að halda áfram framþróun 

ensks fótbolta. Þau vildu vera sjálfstæð og óháð enska knattspyrnusambandinu varðandi 

markaðsmál. Styrktarsamningar og sjónvarpssamningar sem áður voru á borði enska 

knattspyrnusambandsins skyldu nú vera á ábyrgð Ensku úrvalsdeildarinnar. Þann 20. 

febrúar 1992 skrifuðu 22 félög undir stofnsamning ensku úrvalsdeildarinnar og þremur 

mánuðum seinna, þann 27. maí var enska úrvalsdeildin stofnuð sem hlutafélag. (The 

Football Association, 2020) 

Við stofnun voru, eins og áður sagði, 22 félög en árið 1994 var þeim fækkað í 20 og 

hefur sú tala staðið í stað síðan þá. Á hverju ári falla þrjú neðstu liðin og spila í næst 

efstu deild tímabilið eftir. Þá vinna þrjú efstu liðin í næst efstu deild sér sæti í 

úrvalsdeildinni tímabilið eftir. Sex félög hafa verið í úrvalsdeildinni frá stofnun. Arsenal, 

Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United og Tottenham Hotspur hafa aldrei fallið 

en alls hafa 49 lið spilað á einhverjum tímapunkti í deildinni. (The Premier League, 2011) 

Sigursælasta lið deildarinnar er Manchester United en félagið hefur unnið 13 

deildartitla frá stofnun úrvalsdeildarinnar. Tiltölulega fá lið hafa náð að hreppa „þann 

stóra“ en á þessum 28 árum hafa einungis Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea, 

Manchester City, Leicester City og nú síðast Liverpool bæst í hóp Manchester United 

sem unnu einmitt fyrsta keppnistímabil deildarinnar. Raunar unnu Rauðu djöflarnir, eins 

og þeir eru kallaðir, fjóra af fyrstu fimm tímabilum keppninnar og sjö af fyrstu 10. 
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Mynd 1: Titlar í ensku úrvaldeildinni 

Heimild: The Premier League, 2011 

Þó hér sé einungis verið að skoða úrvalsdeildina ber að nefna að enskur fótbolti var 

vissulega spilaður fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar og krýndir landsmeistarar á hverju ári. 

Ef við skoðum titla með tilliti til þess lítur línuritið öðruvísi út en þar sitja á toppnum 

fyrrnefndir Manchester United með 20 titla og Liverpool, sem vann langþráðan sigur í 

deildinni á síðasta tímabili, með 19 titla. (World Football) Arsenal kemur næst með níu 

titla en þessi þrjú lið eru einmitt vinsælustu lið landsins ásamt Chelsea. (Hyde, 2020) 

Fyrsta liðið í ensku úrvalsdeildinni sem var sett á hlutabréfamarkað var Tottenham 

Hotspur árið 1983. Hlutabréfaskráning liða á Englandi er hins vegar mjög sveiflukennd. 

Árið 2000 voru 14 lið skráð á opinberan hlutabréfamarkað(de Ruyter og Wetzels, 2000) 

en í dag er einungis eitt lið skráð á opinberan markað, Manchester United. Lundúnaliðið 

Arsenal er skráð á lokuðum markaði en önnur lið hafa tekið sig af markaði. De Ruyter og 

Wetzels halda því fram að atvinnufjárfestar hafi ekki mikinn áhuga á að eiga hluti í 

knattspyrnufélögum sökum mikilla sveiflna. En í staðinn  séu það áhangendur liðanna 

sem haldi í hlutina sína sökum tilfinningalegra tengsla við liðin.  

2.2 Tekjur 

Tekjur knattspyrnuliða skiptast aðallega í þrennt, sjónvarpstekjur, markaðstekjur og 

leikdagstekjur. Sjónvarpstekjur eru eins og nafnið gefur til kynna tekjur fyrir 
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útsendingarrétt á leikjum deildarinnar. Sjónvarpstekjur eru þó mögulega eilítil 

einföldun, útvarpsréttur og réttur á markaþáttum og tilþrifaþáttum falla til dæmis líka 

hér undir. Sjónvarpstekjurnar eru hins vegar langstærsti hluti þessara útsendingatekna 

og því munum við tala um sjónvarpstekjur hér. Hjá flestum stærstu liðum Evrópu og hjá 

stærstu liðum ensku úrvalsdeildarinnar eru markaðstekjur um helmingur allra tekna 

(Ajadi, Ambler, o.fl., 2020). Markaðstekjur geta verið auglýsingasamningar, treyjusala og 

sala á varningi tengdum liðunum. Leikdagstekjur eru svo tekjur liðanna þegar þau spila 

leiki á heimavelli. Þar fer mest fyrir miðasölu en veitingasala og einstaklingsþjónusta 

eiga einnig sinn skerf af þeim tekjum. 

 

Mynd 2: Tekjur 6 stærstu liða ensku úrvalsdeildarinnar árið 2020. 

Heimild: Ajadi et al., 2021 

Eins og sjá má eru tekjur sex stærstu liða úrvalsdeildarinnar allar yfir 300 milljónir 

punda og Manchester United einir og sér með tekjur upp á 509 milljónir punda. Það 

jafngildir um 87 milljörðum íslenskra krónu eða u.þ.b. 3% af vergri landsframleiðslu 

Íslands árið 2020. (Hagstofan: Landsframleiðsla dróst saman um 6,6% á síðasta ári, 

2021) Þess má geta að spænsku risarnir tveir Barcelona og Real Madrid skiluðu báðir 

tekjum yfir 625 milljónir punda á árinu 2020 eða yfir 100 milljörðum íslenskra króna. 

(Ajadi et al., 2021) 
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2.2.1 Meistaradeild Evrópu  

Meistaradeild Evrópu er spiluð samhliða deild hverrar þjóðar um sig. Þar mætast 

landsmeistarar hvers lands auk þess sem stærstu löndin fá aukasæti t.a.m. fær England, 

o.þ.a.l. enska úrvalsdeildin fjögur sæti í Meistaradeildinni. Knattspyrnusamband Evrópu, 

UEFA, hefur umsjón með keppninni sem lýkur oftast í lok maí með úrslitaleik þar sem 

sigurvegarinn fær titilinn besta lið Evrópu. Skoðum nánar af hverju Meistaradeildin er 

ein helsta tekjulind stærstu knattspyrnuliða Englands.  

Fyrir tímabilið 2019-2020 (síðasta tímabil) fengu þau 32 lið sem komust í riðlakeppni 

deildarinnar öll 15.25 milljónir evra í grunngreiðslu. Greiðslurnar aukast svo eftir því sem 

liðin komast lengra í keppninni. Auk þess eru greiðslur fyrir sigra og jafntefli í 

riðlakeppninni. Á síðasta tímabili voru það þrjár milljónir fyrir sigur og 0.9 milljónir fyrir 

jafntefli (UEFA.com, 2019).  

UEFA greiðir einnig út svokallaðar stuðlagreiðslur til allra liða í riðlakeppninni. Þar er 

liðunum raðað í styrkleikaröð eftir árangri síðustu 10 ára. Neðsta liðið fær einn hluta, 

næst neðsta liðið fær tvo o.s.frv. þar til liðinu sem er raðað í fyrsta sæti er úthlutað 32 

hlutum. Að lokum eru svo markaðshlutdeildargreiðslur (e. Market pool) Þar sem liðin fá 

greitt eftir því frá hve stórum markaði þau koma. Stærstu markaðirnir fá þá mest og 

munu öll liðin frá sama markaði eða sömu deild skipta með sér greiðslum fyrir sinn 

markað. Á síðasta tímabili voru 585 milljónum evra útdeilt úr frammistöðusjóðnum, 585 

milljónum evra var einnig deilt út úr stuðlasjóðnum og 292 milljónum evra var útdeilt úr 

markaðshlutdeildarsjóðnum. Þá var 488 milljónum evra útdeilt úr þátttökusjóðnum svo 

samtals greiddi UEFA 1.95 milljarð evra til þátttökuliða Meistaradeildarinnar á síðasta 

tímabili (Dallares, 2020). 
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Heildartekjumöguleikar liðanna í meistaradeildinni eru því gífurlegir. Skoðum til að 

mynda hvernig undanúrslitaliðin fjögur tímabilið 2018-2019 fengu greitt. 

 

Mynd 3: Greiðslur frá UEFA 2018-2019 

Heimild: Dallares, 2020 

Athygli vekur að Liverpool sem sigraði Tottenham í úrslitaleik keppninnar fær minni 

heildargreiðslu en Barcelona sem Liverpool sigraði í undanúrslitum. Ástæðan fyrir því 

eru háar stuðlagreiðslur Barcelona auk þess sem þeir fengu hærri markaðshlutdeild og 

náðu betri árangri í riðlakeppninni. 

Hér sést bersýnilega hversu stór tekjulind meistaradeildin er. Hér fær Liverpool t.a.m. 

111 milljónir evra eða um 96 milljónir punda sem voru 18% af heildartekjum Liverpool 

sama ár. (Ajadi, Burton, et al., 2020) 
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2.2.2 Sjónvarpsréttur 

Ein stærsta breytingin á tekjuöflun liða í ensku úrvalsdeildinni síðustu ár og áratugi er 

vegna aukinna tekna fyrir sjónvarpsrétt. Enskur fótbolti hefur alltaf verið vinsælt 

sjónvarpsefni og byrjuðu t.a.m. beinar útsendingar hér á landi í mars árið 1982 þegar 

bikarúrslitaleikur Liverpool og Tottenham var sýndur í ríkissjónvarpinu (Jóhann Óli 

Eiðsson, 2018). Í kjölfarið á síauknum vinsældum ensku úrvalsdeildarinnar hefur 

deildinni tekist að gera betri samninga við sjónvarpsstöðvar í hvert skipti sem þeir eru 

endurnýjaðir.  

 

Mynd 4 Tekjur af sýningarrétti í ensku úrvalsdeildinni frá 1992 

Heimild: Gazapo, 2019 

Frá 2010 til 2019 hafa heildartekjur allra liða af sjónvarpssamningum meira en 

þrefaldast í ensku úrvalsdeildinni. Frá 2.356 milljónum punda í 8.136 milljónir punda. 

Athygli vakti þó þegar enska úrvalsdeildin gerði nýjasta sjónvarpssamninginn fyrir árin 

2019-2022 að í fyrsta skipti lækkaði heildarupphæðin fyrir innanlandsmarkað. 

Upphæðin fór úr 5.136 milljónum punda í 4.554 milljónir punda eða lækkun um 11% 

(Gazapo, 2019). 
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Enska úrvalsdeildin deilir helming allra innlendra sjónvarpstekna jafnt á milli allra liða 

í deildinni. Fjórðung er deilt með tilliti til lokastöðu deildarinnar, þar sem sigurvegararnir 

fá mest og neðsta liðið minnst. Síðasta fjórðungnum er svo deilt eftir því hve oft leikir 

viðkomandi liðs voru í sjónvarpinu. Tekjur deildarinnar af sýningarétti utan Englands er 

einnig skipt nokkuð jafnt. Fram til ársins 2019 var þessum tekjum skipt alveg jafnt en þá 

gerðu liðin með sér samning um að allar erlendar sjónvarpstekjur umfram þær tekjur 

sem fengust árið 2019 yrði deilt eftir stöðu í deild. Þó með þeim formerkjum að liðið 

sem endar í efsta sæti fær aldrei meira en 80% meira en neðsta liðið (The Premier 

League, n.d.-a) 

Eins og sjá má eru tekjurnar af sjónvarpsréttinum himinháar og hjá flestum liðum 

deildarinnar eru sjónvarpstekjur meira en helmingur allra tekna. (Ajadi, Ambler, et al., 

2020))Hjá stærstu liðum úrvalsdeildarinnar eru sjónvarpstekjur þó ekki nema um 

þriðjungur af heildartekjum (Ajadi, Ambler, et al., 2020). Ástæðan er sú að þau lið fá 

auknar tekjur úr Evrópukeppnum sem og að markaðs- og leikdagstekjur þeirra eru 

töluvert hærri en hjá minni liðunum. 

 

Mynd 5: Sjónvarpstekjur sem hlutfall af heildartekjum hjá Manchester United 

Manchester United er eitt af þeim liðum sem spila reglulega í Evrópukeppni. Þeir eru 

einnig með miklar markaðstekjur og því eru sjónvarpstekjur ekki jafn stór hluti 

heildartekna og hjá flestum liðum deildarinnar. (Ajadi et al., 2021) 
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2.3 Skuldir og útgjöld 

Á sama tíma og tekjur liða í ensku úrvalsdeildinni hafa stökkbreyst eins og farið var 

yfir í síðasta kafla hafa skuldir einnig margfaldast. Heildarskuldir allra liða í 

úrvalsdeildinni árið 2011 voru 1433 milljónir punda en voru nálægt 3500 milljónum 

punda árið 2019. (Ajadi, Ambler, et al., 2020 og The Guardian, 2012) 

Launakostnaður er einn stærsti útgjaldaliður allra knattspyrnufélaga og er hlutfallið 

launagreiðslur/tekjum t.d. um 60% í ensku úrvalsdeildinni. (Ajadi, Ambler, et al., 2020). 

Það þýðir að um 60% af öllum tekjum liðanna í ensku deildinni fara í launatekjur 

starfsfólks og leikmanna. Launahæstu leikmenn deildarinnar eru Gabon maðurinn Pierre 

Emerick Aubamyang og Belginn Kevin De Bruyne sem spila fyrir Arsenal og Manchester 

City. Þeir þéna um 320.000 pund á viku. Manchester City borga einmitt stærsta 

heildarlaunapakkann en launareikningurinn þeirra var 220 milljónir punda fyrir tímabilið 

2020-2021. Þjálfari þeirra, Spánverjinn Pep Guardiola, var einnig launahæsti þjálfarinn 

en hann þénar um 18 milljónir punda á ári hverju (Total Sportal, 2021).  

Leikmannakaup eru einnig stór útgjaldaliður hjá enskum liðum. Mynd X sýnir okkur 

að heildarútgjöld enskra liða til leikmannakaupa hefur fimmfaldast frá 2011. Mikið er þó 

um að lið tefji greiðslur fyrir leikmannakaup. Þar eð kaupverðið er ekki borgað í 

eingreiðslu heldur með afborgunum. Í júní 2020 skulduðu ensk úrvalsdeildarlið um 

1.600 milljónir punda í afborganir en á sama tíma áttu þau inni um 700 milljónir (Slater, 

2020). Ef við tökum saman allan launakostnað enskra liða og bætum við hann því sem 

þau skulda í afborganir erum við komin með 86% af heildartekjum allra liðanna. Það 

verður að teljast nokkuð hátt hlutfall og lítið svigrúm fyrir tekjutap ef ekki á að fara illa. 

2.3.1 Áhrif kórónuveirufaraldursins 

Þegar kórónuveiran tók sér bólfestu í Evrópu á vordögum ársins 2020 stöðvuðust 

margar atvinnugreinar eins og við Íslendingar þekkjum vel. Íþróttir voru þar ekki 

undanskildar og til að mynda var iðkun allra íþrótta sem krefjast snertingar hætt 

stöðvuð tímabundið hér á landi. Enska úrvalsdeildin hætti einnig tímabundið frá mars til 

júní 2020. Síðustu níu umferðir deildarinnar voru svo spilaðar í júní og júlí (Premier 

League restart, 2020 og Viðbrögð á Íslandi, e.d.). Þegar deildin fór aftur af stað í júní 



 

19 

voru þó engir áhorfendur og var sú ráðstöfun var erfið fjárhagslega fyrir lið deildarinnar. 

Innkoma á leikdegi er stór hluti allra tekna eins og fram kemur fyrr í þessum kafla. Auk 

þess voru samningar fyrir sjónvarpsgreiðslur í uppnámi. Talið er að samanlagt hafi liðin í 

ensku deildinni orðið af tæpum milljarði punda í tekjur vegna ráðstafana við 

heimsfaraldurinn á tímbilinu 2019-2020 (Ajadi, Ambler, et al., 2020). Í kafla fjögur er 

farið yfir heildarfjárfestingu allra liðanna í ensku úrvalsdeildinni til leikmannakaupa og 

má bersýnilega sjá áhrifin sem kórónuveiran hafði á fjárfestingar liðanna á mynd 7. 

Heildarfjárfesting þeirra minnkaði í fyrsta skipti frá 2011.Hún fór úr tæplega 970 

milljónum punda í rúmlega 790 milljónir punda. 

 

 

2.3.2 Fjárhagsleg háttvísi (Financial Fair Play) 

Árið 2003 keypti rússneski milljarðamæringurinn Roman Abramovich Lundúnafélagið 

Chelsea. Hann setti mikla fjármuni í félagið og allt í einu var Chelsea orðið eitt besta lið 

landsins. Í kjölfarið fylgdi bylgja efnaðra einstaklinga sem yfirtóku evrópsk 

knattspyrnulið. Í dag eru t.a.m. aðeins sjö af þeim 20 liðum sem spila í ensku 

úrvalsdeildinni með breska eigendur(Beard, 2020). Þessir nýju eigendur dældu 

peningum í liðin sín og gáfu þeim tækifæri að fjárfesta mun meira í leikmannakaupum. 

Michel Platini þáverandi forseti UEFA, evrópska knattspyrnusambandsins, kallaði þetta 

„Financial doping“ og hann taldi þetta vera að skemma íþróttina. Árið 2011 ákvað UEFA, 

knattspyrnusamband Evrópu, að nú væri komið gott. Þeir settu leikreglur um að öll lið 

skyldu sníða sér stakk eftir vexti. Fjárhagsleg háttvísi eða Financial Fair Play (Hér eftir 

nefnt FFP) var komið á laggirnar. Eflaust átti fjármálahrunið árið 2009 einhvern þátt í því 

að UEFA tók þessa ákvörðun en mörg sögufræg knattspyrnulið fóru mjög illa út úr 

hruninu. Hrunið sýndi í raun að keisarinn var nakinn því  mörg evrópsk knattspyrnulið 

höfðu eytt um efni fram og farið á hausinn eða þurft  á risastórri endurskipulagningu að 

halda (“Financial fair play: All you need to know about how it works,” 2019). 

Stórkaup árinu á undan þegar spænsku risarnir Real Madrid keyptu Portúgalann 

Ronaldo og Brasilíumanninn Kaka í sama félagaskiptaglugganum og brutu 

félagaskiptametið í bæði skiptin höfðu líklega einnig áhrif á ákvörðun UEFA (Patel, 

2020).  
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Í kjölfar  þessara reglna þurftu lið sem spila í keppnum á vegum að UEFA að skila 

reikningum sem sýndu fram á að þau væru ekki að eyða um efni fram.  Árið 2017 gáfu 

UEFA svo út skýrslu til að skoða áhrif FFP á skuldastöðu evrópskra liða. Þar kemur fram 

að á síðustu tveimur árunum fyrir  upptöku FFP hafi evrópsk lið skilað tapi upp á 700 

milljónir evra en á tveimur árum fyrir útgáfu skýrslunnar hafi þetta snúist rækilega við 

og að nú skili evrópsk knattspyrnulið hagnaði upp á 1.500 milljónir evra. Það má því 

segja að FFP hafi haft mjög góð áhrif á skuldastöðu liðanna (UEFA.com, 2017). 

Nú þegar kórónuveirufaraldurinn er að líða undir lok hafa vaknað upp spurningar 

hvort FFP  sé nógu öflugt tæki. Eins og viðrað var í síðasta kafla bendir ýmislegt til að 

skuldsetning félaga hafi verið of mikil og að liðin hafi ekki mikið svigrúm til tekjutaps. Því 

hefur UEFA nú ákveðið að endurskoða reglurnar um FFP. Meiri áhersla verður nú á 

launakostnað og verð á leikmönnum en að skila bókhaldinu réttum megin við núllið 

(Macinnes, 2021). 
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3 Leikmannakaup 

3.1 Sagan 

Þegar fregnir berast af því að leikmenn séu keyptir á milli knattspyrnuliða á marga tugi 

milljóna punda er ekki að furða að margir reki upp stór augu. Nýjasta dæmið er salan á 

Jack Grealish frá Aston Villa til Manchester City. Upphæðin var 100 milljónir punda sem 

er það mesta sem enskt knattspyrnulið hefur nokkurn tímann borgað fyrir leikmann. 

Dýrustu félagaskipti allra tíma voru hins vegar ekki á milli liða í ensku úrvalsdeildinni. 

Brasilíumaðurinn Neymar fór frá spænska liðinu Barcelona til Paris Saint-Germain í 

Frakklandi fyrir tæpar 200 milljónir punda árið 2017 (BBC, 2017). 

Næst dýrasti knattspyrnumaður allra tíma spilar einnig í Paris Saint-Germain. 

Frakkinn Kylian Mbappé var keyptur frá Monaco til Paris nokkrum mánuðum eftir að 

Neymar kom til Paris. Hann kostaði 163 milljónir punda (Johnson, 2018). 

Trevor Francis hefur oft verið nefndur “milljón punda maðurinn” en hann var fyrsti 

Bretinn sem kostaði meira en eina milljón punda, árið 1979. Það er þó ekki alveg 

réttnefni þar sem árið 1975 var í fyrsta skipti borgað meira en eina milljón punda fyrir 

knattspyrnuleikmann.  Ítalinn Giuseppi Savoldi var einn  besti leikmaður ítölsku 

deildarinnar og spilaði með Bologna. Stórliðin Roma, Juventus og AC Milan höfðu öll 

áhuga á að kaupa hann en lið Napoli varð hlutskarpast og borgaði Bologna tvær milljónir 

líra eða um 1,2 milljónir punda (Winter, 2016).  

Það liðu 17 ár frá því að Savoldi færði sig um set á Ítalíu og þar til fyrsta 10 milljón 

punda salan átti sér stað. Jean Pierre-Papin var valinn besti leikmaður Evrópu árið 1991. 

Hann spilaði með Marsaille sem voru fjórfaldir franskir meistarar og Papin hafði verið 

markahæsti leikmaður frönsku deildarinnar fimm ár í röð þegar ítalska liðið AC Milan 

bankaði á dyrnar. Ítalarnir borguðu Marsaille 10,8 milljónir punda og Papin spilaði í tvö 

ár fyrir Milanó liðið. Þar vann hann deildina tvisvar og Meistaradeild Evrópu einu sinni, 

árið 1994. Í úrslitum Meistaradeildarinnar árinu á undan, 1993, mættust hins vegar 

Marseille og AC Milan þar sem Papin tapaði fyrir sínum gömlu félögum á 

Ólympíuleikvanginum í Munchen (The Sporting Blog, n.d. og Whitebloom, 2020). 

Frá sölunni á Papin í byrjun tíunda áratugarins hafa upphæðirnar fyrir leikmenn farið 

stigvaxandi. Alan Shearer kostaði 15 milljónir punda árið 1995 en aðeins fimm árum 

seinna eða árið 2000 fór Argentínumaðurinn Hernan Crespo á milli ítalsku liðanna 
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Parma og Lazio fyrir 35 milljónir punda. Ári seinna borguðu svo spænsku risarnir í Real 

Madrid 46 milljónir punda fyrir franska töframanninn Zinedine Zidane. Fyrsta 50 milljón 

punda salan var þó ekki fyrr en árið 2009 þegar fyrrnefndir Real Madrid keyptu 

Brasilíumanninn Kaka fyrir 56 milljónir punda. Þeir voru þó ekki hættir því aðeins 

mánuði seinna fjárfesti Real Madrid í Portúgalanum Cristiano Ronaldo. Spánverjarnir 

borguðu Manchester United 80 milljónir punda en sáu líklega ekki eftir því þar sem 

Ronaldo skoraði 450 mörk í 438 leikjum fyrir félagið og varð í leiðinni markahæsti 

leikmaðurinn í sögu Real Madrid. Paul Pogba varð svo dýrasti leikmaður heims árið 2016 

þegar hann kostaði Manchester United 89 milljónir punda en aðeins ári seinna var svo 

fyrrnefnd sala á Brasilíumanninum Neymar. 198 milljónir punda og met slegið sem ekki 

er búist við að falli í bráð (Diamond, 2021). 

3.2 Enska úrvalsdeildin 

Seint á 19 öld er talið að verslun með knattspyrnumenn hafi byrjað á Englandi. Menn 

ráku upp stór augu þegar Willy Groves, fyrsti 100 punda maðurinn, fór frá West 

Bromvich Albion til nágrannana í Aston Villa árið 1893 (Halford, 2013).  

Allar götur síðan hefur metið fyrir dýrasta leikmann ensku knattspyrnunnar verið 

slegið reglulega. Frá stofnun úrvalsdeildarinnar árið 1992 hefur metið t.a.m. verið slegið 

17 sinnum. (Pope, 2021) 

 

Tafla 1: Félagaskiptamet slegin í Ensku Úrvalsdeildinni 

Heimild: Pope, 2021 
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Verðbólga eða neysluverðsvísitala í Stóra-Bretlandi frá árinu 1992 sýnir aðra mynd. 

Við notuðum gögn frá bresku tölfræðiskriftstofunni (Office for National Statistics) til að 

fá vísitölur og völdum grunnárið sem 1992. Því næst reiknuðum við út hvað Alan 

Shearer, sem kostaði 3,6 milljónir punda árið 1992 hefði kostað á hverjum þeim tíma 

sem félagaskiptametið var slegið.  

 

Mynd 6 Alan Shearer á verðlagi hvers árs 

Heimild: Office for National Statistics, 2021 

Eins og sést á þessari mynd hefur þróun vísitölu neysluverðs í Bretlandi gert það að 

verkum að verðið fyrir Alan Shearer árið 1992, 3,6 milljónir punda, eru 5,8 milljónir 

punda á verðlagi ársins 2021. Rúmlega 60% verðbólga á tæpum þrjátíu árum. Á sama 

tíma hefur verðið á dýrasta leikmanni Bretlands farið úr 3,6 milljónum punda í 100 

milljónir punda eða  tæplega 28-faldast. Sem jafngildir verðbólgu upp á 2800%. Ein 

helsta ástæða þessarar aukningar er áðurnefnd aukning í tekjum og þá aðallega 

sjónvarpstekjum. Liðin hafa einfaldlega meira á milli handanna.   

3.3 Jean-Marc Bosnan 

Í desember árið 1995 féll úrskurður í Evrópudómstólnum í Lúxemborg sem átti eftir að 

vera afdrifaríkur í sögu knattspyrnunnar. Belgískur leikmaður að nafni Jean-Marc 

Bosman hafði farið í mál við liðið sitt RFC Liege. Samningur hans við liðið hafði runnið út 

árið 1990 og bauð liðið honum nýjan samning þar sem launin voru 25% af því sem þau 

voru áður. Bosman var ekki sáttur með það og vildi finna sér nýtt lið. Liege voru hins 
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vegar ekki tilbúnir að láta hann fara án gjalds. Töldu sig m.a. eiga rétt á umbun fyrir að 

hafa séð um þjálfun Bosman. En ekkert lið var tilbúið að borga fyrir Bosman. Hann fann 

sér þá lið í Frakklandi, US Dunkerque  sem var tilbúið til að taka hann að sér. En Liege 

sendu ekki gögn frá sér til franska knattspyrnusambandsins um félagaskiptin því þeir 

treystu því ekki að franska liðið myndi borga umbunina, sem var þó lægri en hún hefði 

verið upprunalega, þar sem nýja liðið var í öðru landi. Það fór því svo að Liege ráku 

Bosman og hann spilaði ekki fótbolta þetta tímabilið. Bosman fór þá í mál við félagið þar 

sem hann taldi að það væri brotið á sér. Málið var lengi í réttarkerfinu og það var ekki 

fyrr en í lok árs 1995 að Bosman var dæmdur sigur. Samkvæmt evrópskri vinnulöggjöf 

var ekki heimilt að banna knattspyrnumönnum að finna sér nýtt lið eftir að samningur 

þeirra rennur út. Auk þess voru hömlur á útlendinga sem höfðu verið lengi afnumdar. 

Úrskurðurinn var mikil vatnaskil á markaði með knattspyrnumenn. Valdið hafði færst frá 

félögunum til leikmannanna sem gátu nú ákveðið hvort þeir vildu yfirgefa lið sín að 

samningstíma loknum (Antonioni & Cubbin, 2000 og Football Players Worldwide, 2020).  

Margar stórstjörnur nýttu sér þetta á næstu árum og má þar nefna Edgar Davids, 

Steve McManaman og Sol Campell. Sá síðastnefndi varð einn hataðasti maður Norður - 

London þegar hann fór frítt frá Tottenham til erkifjendanna í Arsenal árið 2001 

(Macdonald, 2021). 
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4 Stigasöfnun og leikmannakaup - Greining 

4.1 Gagnaöflun 

Gögn um stig félaga í ensku deildinni voru sótt á vef ensku 

úrvalsdeildarinnar(www.premierleague.com) . Gögn um sögu félagaskipta félaganna 

voru sótt á vef transfermarkt sem sérhæfir sig í upplýsingum um félagaskipti í 

knattspyrnu um allan heim. Gögnin voru síðan sett í Microsoft Excel og unnið úr þeim. 

Við bjuggum til breytur fyrir stig ársins á undan og samanlagða fjárfestingu síðustu 

tveggja og þriggja ára. Við skoðuðum 10 tímabil frá 2011 til 2021. Á þeim tíma spiluðu 

samtals 35 lið í deildinni. Heildarathuganir voru því 350. Við nánari skoðun var ákveðið 

að sleppa núverandi tímabili(2020-2021) þar sem því var ekki lokið við gerð 

ritgerðarinnar. Við vorum því með 315 athuganir. 

4.2 Framkvæmd 

Eftir gagnasöfnunina þurfti að grisja gögnin. Við höfðum nettó fjárfestingu allra félaga 

sem höfðu á einhverjum tímapunkti verið í ensku úrvalsdeildinni. Öll tímabil sem liðin 

voru ekki í ensku úrvalsdeildinni voru tekin út. Breyturnar „samanlögð fjárfesting tvö ár“ 

og „samanlögð fjárfesting þrjú ár“ gera það einnig að verkum að við greiningu detta út 

þær athuganir sem hafa ekki gildi fyrir þær breytur. T.d. fyrstu árin í gagnasafninu og 

þegar lið eru ný í deildinni. Sama gildir um breytuna „stig síðasta árs“ en það eru 

augljóslega sömu athuganir og detta út við samanlögðu fjárfestingabreyturnar. Ákveðið 

var að breyta öllum fjárfestingabreytum í hlutfallsbreytur. Ástæðan er sú að 

heildarfjárfesting hefur aukist gríðarlega á tímabilinu sem um ræðir. Heildarfjárfesting 

allra liða í deildinni var um 189 milljónir punda á tímabilinu 2011-2012 en var um 960 

milljónir punda fyrir tímabilið 2019-2020.  
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Mynd 7: Þróun nettó fjárfestingar allra liða í ensku úrvalsdeildinni 2011-2020. 

Samanburður á fjárfestingu er því ómarktækur ef við notum aðeins rauntölur fyrir 

neysluna. Verðbólga hefur einnig áhrif á aukninguna en til að losna við þessa erfiðleika 

eru hlutfallsbreyturnar valdar. Það var gert með því að deila nettó fjárfestingu hvers liðs 

með heildarfjárfestingu allra liða á hverju tímabili fyrir sig. 

 

Í töflu 2 má sjá hrá gögn um stigasöfnun allra liða sem spiluðu í ensku deildinni á 

tímabilinu 2012-2021. 

Tafla 2: Stigafjöldi liða í Ensku úrvalsdeildinni 2011-2020 
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Við náðum í gögn um fjárfestingar fyrir öll 35 liðin og settum í töflu. Nettó fjárfesting 

þeirra í milljónum punda sést á töflu 3. 

Tafla 3: Nettó fjárfesting allra liða í gagnagrunninum 2011-2020 

 

 

Við tókum út þær athuganir sem áttu sér ekki stað í úrvalsdeildinni og fengum 

heildarfjárfestingu hvers tímabils í samtölu. Við notuðum þessi töflu til að fá 

hlutfallslega fjárfestingu hvers liðs á hverjum tíma. 
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Tafla 4: Nettó fjárfesting liða sem spiluðu í ensku úrvalsdeildinni 2011-2020 

 

 

 

4.2.1 Línuleg aðhvarfsgreining 

Hér er aðhvarfslíkanið sem var notað og útskýring á breytunum. 

 𝑆 =  𝛼 + 𝛽𝑆−1 + 𝛾𝐹𝑡 + 𝜀 

Þar sem: 𝑆 stendur fyrir stig og er spá líkansins um fjölda stiga. 𝛼 er skurðpunktur við ímyndaðan S-ás og táknar grunnstigafjölda 𝑆−1 er breyta sem er alltaf heil tala og táknar heildarstigafjölda liðs á tímabilinu á 
undan. 𝐹𝑡  er breyta sem gefur hlutfallslega nettó fjárfestingu liðs af heildarfjárfestingu 
allra liða samanlagt. Gerðar voru þrjár mismunandi aðhvarfsgreiningar þar 
sem þessi breyta var fyrir fjárfestingu eins, tveggja eða þriggja ára í senn og 
því er t=1,2,3. 𝛽 er stuðull við 𝑆−1 𝛾 er stuðull við 𝐹𝑡. 𝜀 er leif og táknar mismuninn á metnu gildi og raunverulegu gildi. 
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4.2.2 Úrvinnsla og niðurstöður 

Forritið Gretl var notað við úrvinnslu á gögnum. Gerð var línuleg aðhvarfsgreining (OLS) 

þar sem 𝑆 var háða breytan og 𝑆−1 og 𝐹𝑡  voru óháðar breytur. Tilgangurinn var að meta 

hve mikil áhrif óháðu breyturnar hafa á háðu breytuna. 

Tafla 5 sýnir okkur niðurstöður þegar við tökum aðeins inn fjárfestingar viðkomandi 

tímabils. Þar eð þegar breytan 𝐹𝑡  er 𝐹1  
Tafla 5: Línuleg aðhvarfsgreining fyrir fjárfestingar viðkomandi tímabils 𝐹1  Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 8.68302 3.5962 2.417 0.0170    ** 𝑆−1 0.795548      0.0633171 12.56 2.34e-024 *** 𝐹1 0.315495      0.163033       1.935     0.0551    * 

0  <  *** < 0.01 <  ** < 0.05  *  < 0.1 

Við sjáum að 𝐹1 hefur jákvæð áhrif á 𝑆 en er þó aðeins marktæk við 90% öryggismörk 

(p < 0.1). Fyrir hvert prósent af heildarfjárfestingu deildarinnar fást 0.315495 stig. Ef við 

gefum okkur að heildarfjárfesting deildarinnar standi nokkurn veginn í stað1 og verði um 

1000 milljónir punda á tímabili þá fást u.þ.b. 0,3 stig fyrir hverjar 10 milljónir punda sem 

notaðar eru í fjárfestingar. Taflan sýnir einnig að breytan  𝑆−1 hefur jákvæð og marktæk áhrif á 𝑆. P-gildið er < 0.01 og því núlltilgátunni hafnað við 

99% öryggismörk. Samkvæmt líkaninu eru tæplega 80% af stigum síðasta árs grunnur 

fyrir næsta ár. R2 var 0.584067 svo hægt er að álykta að breyturnar 𝑆−1 og 𝐹1 lýsi 

breytunni 𝑆 vel. 

 

Tafla 6 sýnir okkur niðurstöður þegar við skoðum fjárfestingu viðkomandi tímabils og 

tímabilsins á undan. Þar eð þegar breytan 𝐹𝑡 er 𝐹2  
 

 

                                                      

1
 Eins og greint var frá fyrr í kaflanum hefur heildarfjárfesting deildarinnar aukist mikið síðasta 

áratuginn. Fjárfestingin var 958 milljónir punda fyrir síðasta tímabil svo 1000 milljónir er ekki ósennileg 

tala. 
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Tafla 6: Línuleg aðhvarfsgreining fyrir fjárfestingar síðustu tveggja tímabila 𝐹2  Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

      Fasti 9.33625       3.59265        2.599 0.0104    ** 𝑆−1 0.773296      0.0652045     11.86 1.39e-022 *** 𝐹2 0.422668 0.184065       2.296     0.0232    ** 

0  <  *** < 0.01 <  ** < 0.05  *  < 0.1 𝐹2 hefur mun marktækari áhrif en 𝐹1. P-gildið er 0.0232 og öryggismarkið því við 95% 

og núlltilgátunni hafnað. Fyrir hvert prósent af heildarfjárfestingu tveggja tímabila fást 

því um 0.42 stig. Ef við gerum ráð fyrir, eins og áður, að heildarfjárfesting sé um 1000 

milljónir punda á ári fyrir deildina í heild gefur fjárfesting upp á 20 milljónir punda2 um 

0.42 stig. Í fyrstu aðhvarfsgreiningunni fengum við að fyrir hverjar 10 milljónir punda í 

fjárfestingu fást 0.3 stig en nú fást 0,42 stig fyrir hverjar 20 milljónir. Breytan 𝑆−1 hefur 

aftur lágt P-gildi og háan stuðul og er stærsti skýri þátturinn fyrir breytuna stig. Hér er R2 

svipað og áður eða 0.588664.  

Tafla X sýnir okkur að lokum niðurstöður þegar við skoðum fjárfestingu viðkomandi 

tímabils og tímabilanna tveggja á undan. Þar eð þegar breytan 𝐹𝑡 er 𝐹3. 

Tafla 7: Línuleg aðhvarfsgreining fyrir fjárfestingar síðustu þriggja tímabila 𝐹3 Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

      Fasti 10.6890        4.14831        2.577     0.0114    ** 𝑆−1 0.741164     0.0754615      9.822     1.68e-016 *** 𝐹3 0.508851     0.227502       2.237     0.0274    ** 

0  <  *** < 0.01 <  ** < 0.05  *  < 0.1 

Eins og sést eru niðurstöðurnar hér álíka marktækar og fjárfestingar til tveggja ára. P-

gildið er 0.0274 og því er 95% öryggismark og núlltilgátunni hafnað.  

 

                                                      

2
 Hér er um tvö tímabil að ræða svo heildarfjárfesting er 2*1000 = 2000 milljónir punda. 1% af því eru 

20 milljónir. 
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Í þessari aðhvarfsgreiningu er gert ráð fyrir því að gögnin séu tímaraðargögn (e. Time-

series analysis). Það er að hvert tímabil gefur 20 mismunandi athuganir (fyrir 20 

mismunandi lið) en gerir hins vegar ekki greinarmun á liðunum.  Ef við setjum gögnin í 

panel og tökum bæði mið af hverri athugun fyrir sig og að það er munur á því frá hvaða 

liði athugunin kemur þá fáum við aðra niðurstöðu. Við gerðum nýja breytur, 𝑀 sem 

táknar breytingu í stigafjölda liðs á milli ára og 𝐹 sem stendur fyrir samanlagða 

hlutfallsfjárfestingu síðustu tveggja ára. 

Gert var fixed effect-líkan fyrir panel-gögn þar sem 𝑀 var háða breytan og 𝐹 var óháða 

breytan. Tilgangurinn var að meta hve mikil áhrif óháðu breyturnar hafa á háðu 

breytuna. Þar eð hve mikil áhrif hlutfallsleg fjárfesting síðustu tveggja ára hefur á 

breytingu í stigum. 

Jafnan sem við notum við þessa greiningu er  𝑀 =  𝛼 + 𝛽𝐹 + 𝜀 

Þar sem: 𝑀 stendur fyrir muninn á stigum frá fyrra ári. 𝛼 er skurðpunktur við ímyndaðan 𝑀 -ás og táknar grunnstigafjölda. 𝐹 er breyta sem gefur hlutfallslega nettó fjárfestingu liðs af heildarfjárfestingu 
allra liða samanlagt síðastliðin tvö tímabil.  𝛽 er stuðull við 𝐹. 𝜀 er leif og táknar mismuninn á metnu gildi og raunverulegu gildi. 

Tafla 8: Fixed effects-líkan fyrir panel-gögn  𝐹 Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti -3.50103 1.86814 -1.874 0.0636    * 𝐹 0.217168     0.150419 1.444 0.1517 

0  <  *** < 0.01 <  ** < 0.05  *  < 0.1 

Tafla 8 sýnir að 𝐹 hefur jákvæð áhrif á 𝑆 en er þó ekki marktækt þar sem P-gildið er 

0.15. Stuðullinn við 𝐹 er 0.217168 sem þýðir að fyrir hvert prósent af heildarfjárfestingu 

deildarinnar síðastliðin tvö ár fást 0.217168 stig. Ef við gefum okkur að heildarfjárfesting 

deildarinnar standi nokkurn veginn í stað og verði um 1000 milljónir punda á tímabili þá 

eykst stigafjöldi liðs um 0,22 stig fyrir hverjar 20 milljónir punda sem notaðar eru í 
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fjárfestingar yfir tveggja ára tímabil. Það verður að teljast heldur dræm ávöxtun. Jack 

Grealish, dýrasti breski leikmaður allra tíma, sem kostaði 100 milljónir punda eins og 

farið var yfir í þriðja kafla hefur því jaðaráhrifin 1,1 stig. Grunnstigafjöldinn 𝛼 er hins 

vegar -3,5 sem bendir til þess að ef lið fjárfesta ekki neitt þá minnkar 𝑀 og stigin verða 

færri en árið á undan. 
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5 Umræða 

Markmið verkefnisins er að meta hve mikil áhrif fjárfestingar í leikmönnum hafa á 

árangur liða í ensku úrvalsdeildinni. Línulega aðhvarfsgreiningin segir okkur að mikil 

fylgni er á milli fjárfestinga og árangurs. Sama hvort við lítum til fjárfestinga til eins, 

tveggja eða þriggja ára í senn. Núlltilgátunni var hafnað í öllum aðhvarfsgreiningunum 

en þó var aðhvarfsgreiningin fyrir fjárfestingar til eins árs aðeins marktæk við 90% 

öryggisbil á meðan fjárfestingar til tveggja og þriggja ára gáfu marktækni við 95% 

öryggisbil.  

Þegar gögnin voru sett í panel kom ekki eins góð niðurstaða. Niðurstaðan var ekki 

marktæk. Ástæðan fyrir því gæti verið að gögnin ná ekki yfir nógu langan tíma og því 

athuganirnar of fáar. Einnig er eðli ensku úrvalsdeildarinnar þannig að félög sem koma 

upp úr næst efstu deild auka tekjur sínar gríðarlega. Þau eyða því töluvert fyrstu árin sín 

í deildinni en árangurinn er ekki alltaf eftir því þar sem þau byrjuðu með minni gæði en 

t.d. Manchester United sem er yfirleitt með eina af hæstu fjárfestingarprósentunum á 

hverju tímabili. Áhugavert væri t.d. að sjá rannsókn gerð yfir lengri tíma þar sem liðin 

væru sett í hópa eftir því hve lengi þau hafa verið í deildinni. 

Þessi rannsókn var einungis gerð yfir 10 tímabil og margar athuganir duttu út við 

grisjun á gögnum. Þó niðurstöðurnar séu  á einn veg, fjárfestingar borga sig, þyrfti eins 

og áður sagði að rannsaka lengra tímabil og vinna betur með gögnin til að niðurstöður 

geti talist marktækar.  
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