
 

 

 

 

 

Δελτίο τύπου 

 

 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «μαρκάρει στενά» τη Ρεάλ Μαδρίτης για 
να διατηρήσει τη θέση της ως η ομάδα με τα υψηλότερα έσοδα στον 

κόσμο του ποδοσφαίρου 
 

• Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων της Money League σημείωσε νέο 
ρεκόρ αφού αυξήθηκε κατά 6% φτάνοντας τα €7,9 δις την περίοδο 2016/17. 

• Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατηρεί τη θέση της στην κορυφή της Money League, 
κατακτώντας για 10η φορά τον τίτλο της ομάδας με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο, τα 
οποία αγγίζουν τα €676 εκατ.  

• Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο UEFA Europa League ήταν καθοριστική για να 
φτάσει στην κορυφή της Money League, ενώ η συμμετοχή και η επιτυχία στις 
διοργανώσεις της UEFA είναι πιο κρίσιμες από ποτέ για τις 20 κορυφαίες ομάδες.   

• Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Champions League και στο ισπανικό πρωτάθλημα 
είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων της κατά €54,5 εκατ., τα οποία και της 
εξασφάλισαν τη 2η θέση στη κατάταξη της Money League, χάνοντας την πρώτη θέση με 
τη μικρότερη διαφορά που έχει σημειωθεί ποτέ (€1,7 εκατ.).   

• Η Μπαρτσελόνα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, με την Μπάγερν Μονάχου και την 
Μάντσεστερ Σίτι να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα. 

• Νέο ρεκόρ σημειώθηκε για τους αγγλικούς συλλόγους, με 10 αγγλικές ομάδες να 
εμφανίζονται στις 20 κορυφαίες της Money League και με συνολικά έσοδα €3,8 δις. Σε 
αυτά συνεισέφερε και το ότι το 2016/17 ήταν η πρώτη σεζόν του ισχύοντος συμβολαίου-
ρεκόρ ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης της Premier League. 

• Τρεις ομάδες από τη Γερμανία, τρεις από την Ισπανία, τρεις από την Ιταλία και μία από τη 
Γαλλία συμπεριλαμβάνονται στις 20 κορυφαίες ομάδες της Money League. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία της Football Money League η Μίλαν δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
εικοσάδα.   

• Η 21η έκδοση της Deloitte Football Money League κατατάσσει τις 20 κορυφαίες ομάδες με 
κριτήριο τα έσοδά τους στο χώρο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. 
 

 
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018 – Τα έσοδα των 20 κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων του 
κόσμου έφτασαν τα €7,9 δις την περίοδο 2016/17, καταγράφοντας αύξηση ύψους 6% σε 
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με την 21η έκδοση Football Money 
League της Deloitte, εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης και  η Μπαρτσελόνα βρέθηκαν στις τρεις 
κορυφαίες θέσεις της κατάταξης Money League και πλέον μια ομάδα χρειάζεται να εμφανίζει 
έσοδα κοντά στα €200 εκατ. προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση στις 20 κορυφαίες, 
σχεδόν το διπλάσιο δηλαδή ποσό από εκείνο που απαιτούνταν το 2010. Δεν είναι έκπληξη το 
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γεγονός ότι τα έσοδα από τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα αναμετάδοσης αποτελούν τη 
μεγαλύτερη ροή εσόδων για τις ομάδες της Money League, αντιπροσωπεύοντας το 45% των 
συνολικών εσόδων. 
 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατηρεί την 1η θέση της Money League 
Το 2018 βλέπει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να διατηρεί την 1η θέση, με τη μικρότερη 
διαφορά (€1,7 εκατ.) από ποτέ στην ιστορία της Money League από την Ρεάλ Μαδρίτης, η 
οποία και έρχεται 2η. Η νίκη της Γιουνάιτεντ επί του Άγιαξ στον τελικό της UEFA Europa 
League την προηγούμενη σεζόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς η ομάδα έλαβε €44,5 εκατ. 
ως πληρωμή από την UEFA. Το ποσό αυτό είναι τετραπλάσιο από το αντίστοιχο ποσό που είχε 
λάβει η Ατλέτικο Μαδρίτης τη σεζόν 2011/12 που κέρδισε στη διοργάνωση. Οι συντονισμένες 
προσπάθειες της UEFA τα τελευταία χρόνια για να καταστήσουν το Europa League πιο 
ανταποδοτικό ωφέλησαν την Γιουνάιτεντ στη φετινή Money League.   
 
Ο Dan Jones, Partner του Sports Business Group της Deloitte, σχολίασε: «Το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο συνεχίζει να αναπτύσσεται οικονομικά, με τα έσοδα των 20 κορυφαίων ομάδων 
της Money League να αυξάνονται σχεδόν κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, για την 
πρώτη θέση δόθηκε η μεγαλύτερη «μάχη» στην ιστορία της Money League, με τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μαρκάρει στενά τη Ρεάλ Μαδρίτης για να διατηρήσει τον τίτλο της 
ως η ομάδα με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο. Τα έσοδα της Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2016/17 
αγγίζουν τα €676 εκατ.     
 
Η ικανότητα της Γιουνάιτεντ να διατηρήσει την 1η θέση είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή 
λαμβάνοντας υπόψιν ότι η λίρα έχει αποδυναμωθεί έναντι του ευρώ, ενώ παράλληλα τόσο η 
Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Μπαρτσελόνα προβλέπουν περαιτέρω αύξηση των εσόδων για το 
2017/18, με τη μάχη για την κορυφή να δοθεί πιθανότατα στον αγωνιστικό χώρο την 
επόμενη χρονιά. Και με τις τρεις ομάδες να έχουν περάσει στους 16 του UEFA Champions 
League, αναμένεται ότι η ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει υψηλότερα στη συγκεκριμένη 
διοργάνωση θα έχει και τις καλύτερες πιθανότητες για να κατακτήσει την κορυφή της Money 
League το επόμενο έτος.» 
 
Η Premier League εξακολουθεί να κυριαρχεί 
Η αγγλική Premier League έχει 10 ομάδες στην κορυφαία εικοσάδα για τη σεζόν 2016/17, 
περισσότερες από κάθε άλλη χώρα, με τη Σαουθάμπτον  (18η, €212,1 εκατ.) να κάνει το 
ντεμπούτο της στη Money League, τη Μάντσεστερ Σίτι να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα 
και τη Λέστερ Σίτι να ανεβαίνει στη 14η θέση από την 20η που ήταν την προηγούμενη χρονιά. 
Παρόλο που όλες οι ομάδες της Premier League επωφελήθηκαν από τα συμβόλαια 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης, η απόδοση της Σαουθάμπτον και της Λέστερ 
Σίτι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν αυτό που τους χάρισε  τις υψηλότερες θέσεις τους. 
Τα έσοδα της Σαουθάμπτον μόνο από τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα αναμετάδοσης είναι 
περισσότερα από τα συνολικά έσοδα της ομάδας που βρίσκεται στην 26η θέση της κατάταξης 
της φετινής Money League (Κρίσταλ Πάλας, €164 εκατ.). 
 
Η Άρσεναλ κατέκτησε την 6η θέση, περνώντας την Παρί Σεν Ζερμέν και η Τότεναμ Χότσπερ 
βρίσκεται στην 11η θέση, δηλαδή μία θέση πιο πάνω από πέρσι. Η Τσέλσι και η Λίβερπουλ 
παραμένουν στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα με τη Γουέστ Χαμ να βρίσκεται στη 17η και την 
Έβερτον στην 20η. Εκτός της κορυφαίας εικοσάδας, υπάρχουν τέσσερις ακόμα αγγλικές 
ομάδες που κατατάσσονται μεταξύ των θέσεων 21-30, με την Μπόρνμουθ στην 28η θέση. Τα 
έσοδά της τη σεζόν 2016/17 που φτάνουν τα €159,2 εκατ. είναι υψηλότερα κατά €157,9 
εκατ. από το αντίστοιχο ποσό κατά την πρώτη Money League, τη σεζόν 1996/97. 
 
 



Ο Tim Bridge, Senior Manager του Sports Business Group της Deloitte, δήλωσε: «Η έκθεση 
Football Money League της Deloitte εστιάζει στο αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό το έτος, με τις 
νέες συμφωνίες ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοσης και την απόδοση των ομάδων 
στις διοργανώσεις της UEFA να αυξάνουν τα έσοδα αναμετάδοσης πάνω από μισό 
δισεκατομμύριο ευρώ για όσους βρίσκονται στις κορυφαίες 20 ομάδες. 
 
Καθώς η Premier League βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση του διαγωνισμού σχετικά με τα 
δικαιώματα αναμετάδοσης για τη σεζόν 2019/20, τα αποτελέσματά του αναμένεται να έχουν 
καθοριστική σημασία για τον προσδιορισμό της μακροχρόνιας σύνθεσης της Money League.» 
 
Στην υπόλοιπη Ευρώπη 
Η κορυφαία πεντάδα συμπληρώνεται από την Μπάγερν Μονάχου στην 4η θέση, ενώ η Παρί 
Σεν Ζερμέν πέφτει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία θέση στην κατάταξη, φτάνοντας την 
7η. Παρόλο που η Παρί Σεν Ζερμέν είναι για ακόμα μια χρονιά η μοναδική γαλλική ομάδα στις 
20 κορυφαίες, η Ολιμπίκ Λιονναί ανεβαίνει και κατατάσσεται στην 21η θέση, επωφελούμενη 
από τα αυξημένα έσοδά της λόγω της μετακίνησής της σε νέο στάδιο και χάρη στην 
πετυχημένη πορεία της προς τα ημιτελικά του Europa League. Η Μίλαν λείπει για πρώτη 
φόρα από την εικοσάδα, ενώ η αντίπαλός της Ίντερ Μιλάνου ανεβαίνει τέσσερις θέσεις και 
κατατάσσεται 15η μετά από σημαντική αύξηση των εμπορικών της εσόδων, που ακολούθησαν 
την εξαγορά από την κινεζική εταιρεία Suning. Η καλή απόδοση στις διοργανώσεις της UEFA 
εξασφάλισε στη Νάπολι τη 19η θέση, ενώ η Ρόμα βρέθηκε για τρίτη φορά στην ιστορία της 
Money League εκτός των κορυφαίων 20 ομάδων. 
  
Ο Bridge συμπληρώνει: «Η Money League παραμένει η πιο αποτελεσματική και σεβαστή 
μέθοδος σύγκρισης της οικονομικής απόδοσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και τα επόμενα 
χρόνια θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η σύνθεσή της. Με πρόσθετο το 
στοιχείο των αλλαγών στη δομή του Champions League, είναι πιθανό να δούμε κάποια 
αναδιάταξη των συλλόγων τα επόμενα χρόνια.» 
 
 

Η κατάταξη των κορυφαίων 20 ομάδων σύμφωνα με το Football Money League της 
Deloitte - βάσει εισοδήματος 2016/17 

 

 

Θέση 
(θέση 

προηγούμενου 
έτους) 

Ομάδα 

Έσοδα 2016/17 
(€ εκατομ.)  

(Έσοδα 
2015/16) 

Έσοδα 2016/17 
(£εκατομ.)  

(Έσοδα 2015/16) 

 

1 (1) Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ 676,3 (689) 581,2 (515,3) 

2 (3) Ρεάλ Μαδρίτης 674,6 (620,1) 579,7 (463,8) 

3 (2) Μπαρτσελόνα 648,3 (620,2) 557,1 (463,8) 

4 (4) Μπάγερν Μονάχου 587,8 (592) 505,1 (442,7) 



5 (5) Μάντσεστερ Σίτι 527,7 (524,9) 453,5 (392,6) 

6 (7) Άρσεναλ 487,6 (468,5) 419 (350,4) 

7 (6) Παρί Σεν Ζερμέν 486,2 (520,9) 417,8 (389,6) 

8 (8) Τσέλσι 428 (447,4) 367,8 (334,6) 

9 (9) Λίβερπουλ 424,2 (403,8) 364,5 (302) 

10 (10) Γιουβέντους 405,7 (338,9) 348,6 (253,5) 

11 (12) Τότεναμ Χότσπερ 355,6 (279,7) 305,6 (209,2) 

12 (11) Μπορούσια 
Ντόρτμουντ 332,6 (283,9) 285,8 (212,3) 

13 (13) Ατλέτικο Μαδρίτης 272,5 (228,6) 234,2 (171) 

14 (20) Λέστερ Σίτι 271,1 (172,1) 233 (128,7) 

15 (19) Ίντερ Μιλάνου 262,1 (179,2) 225,2 (134) 

16 (14) Σάλκε 04 230,2 (224,5) 197,8 (167,9) 

17 (18) Γουέστ Χαμ 
Γιουνάιτεντ 213,3 (192,3) 183,3 (143,8) 

18 (n/a) Σαουθάμπτον 212,1 (166,2) 182,3 (124,3) 

19 (n/a) Νάπολι 200,7 (144,2) 172,5 (107,8) 

20 (n/a) Έβερτον 199,2 (162,5) 171,2 (121,5) 

 

Αυτό το δελτίο τύπου βασίζεται στην έκθεση της Deloitte με τίτλο Football Money League η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2018. Όπως αναλύεται εκτενέστερα στο πλήρες 
κείμενο της μελέτης, τα στοιχεία για τα έσοδα προέρχονται από τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις (εταιρικές ή ενοποιημένες) ή από άλλες άμεσες πηγές, για την περίοδο 2016/17. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης του σχετικού μεγέθους, του πλούτου και της αξίας 
των ποδοσφαιρικών ομάδων. Για την έκδοση Deloitte Football Money League, τα έσοδα 
έχουν χρησιμοποιηθεί ως το πιο εύκολο μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης από άποψη 
διαθεσιμότητας και συγκρισιμότητας. 

Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα μεταγραφών παικτών, ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας, καθώς και άλλοι φόροι που σχετίζονται με πωλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
προβήκαμε σε προσαρμογές στα νούμερα των εσόδων προκειμένου, κατά την άποψή μας, να 
κάνουμε μια πιο ουσιαστική σύγκριση των ομάδων. 

Δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή ελέγξει οποιαδήποτε από τις 
πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις των ομάδων ή σε άλλες πηγές για 
το σκοπό της παρούσας δημοσίευσης. 



Για τις διεθνείς συγκρίσεις, όλα τα στοιχεία για την περίοδο 2016/17 έχουν μεταφραστεί 
σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου του 2017 (£1 = 
€1,1637; €1 = RUB73,5604). Συγκριτικά στοιχεία εξάγονται από προηγούμενες εκδόσεις 
Deloitte Football Money League, από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές ή 
ενοποιημένες) ή από άλλες άμεσες πηγές. 

Αργότερα μέσα στο έτος θα δημοσιευτεί η έκθεση Deloitte Annual Review of Football Finance 
παρέχοντας μια πιο λεπτομερή ανάλυση του Αγγλικού και Ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού 
χρηματοοικονομικού τομέα. 
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σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία 
υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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