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Útdráttur 

Ólympíuleikarnir eru stærsti íþróttaviðburður sögunnar. Alþjóða 

Ólympíusambandið á einkaréttinn á leikunum og hefur gert frá árinu 1896. Borgir 

keppa við hvor aðra um réttin til að halda leikana sem fara fram á fjögurra ára 

fresti. Ein helst ástæða þess að borgir vilja halda stórviðburð eins og 

Ólympíuleikana eru von um efnahagslegan ábata. Leikarnir eru af mörgum taldir 

draga að ferðamenn bæði á meðan leikunum stendur og í kjölfar þeirra, ekki síst 

vegna athyglinnar sem leikarnir fá frá heimsbyggðinni. Kostnaður við að halda 

leikana er mikill en tekjur af leikunum er ætlað að vega upp á móti þeim kostnaði. 

Ekki eru þó allir fræðimenn sammála um að Ólympíuleikar færi borgum 

efnahagslegan ábata. Montreal í Kanada hélt leikana árið 1976 og fór illa út úr 

þeim fjárhagslega og það tók borgina 30 ár að greiða upp skuldir vegna leikanna.   

Í þessari ritgerð verður fjallað um muninn á þeim skýrslum sem gerðar eru 

fyrir leikana og þeim sem líta dagsins ljós að þeim loknum. Borgir sem sækja um 

leikana láta ávallt gera mat á væntum efnahagslegum áhrifum en sjaldan eru 

gerðar skýrslur að þeim loknum til að meta raunveruleg áhrif þeirra á hagkerfið. 

Skýrslur sem gerðar eru til að meta vænt efnahagsleg áhrif virðast innihalda 

marga vankanta og yfirvöld vanmeta augljóslega kostnaðinn við að halda leikana.
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Formáli 
Í þessari ritgerð er fjallað um efnahagsleg áhrif  sem fylgja því að 
halda Ólympíuleika. Skýrslur og áætlanir sem unnar eru fyrir og eftir 
leikana eru gerð sérstök skil. Ritgerðin er 12 ECTS eininga 
lokaverkefni í BA námi við Hagfræðideild Háskóla Íslands. 
Leiðbeinandi við vinnu verkefnisins var Þórólfur Geir Matthíasson, 
prófessor við Hagfræðideild Háskóla Íslands, og fær hann bestu þakkir 
fyrir. 
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Inngangur 

Ólympíuleikarnir eru haldnir á fjögurra ára fresti og eru stærsti einstaki 

íþróttaviðburður sem til er. Alþjóðlega Ólympíusambandið (IOC) var stofnað árið 

1894 til að skipuleggja fyrstu leikana sem fóru fram 1896. Undanfarin ár hafa 

borgir heimsins ákaft keppt um réttinn til að halda Ólympíuleikanna. 

Ólympíuleikarnir eru haldnir undir merkjum Alþjóðlega Ólympíusambandsins 

sem hafa einkaréttinn á leikunum.  

Að halda Ólympíuleika er eftirsóknavert af ýmsum ástæðum. Í nokkrar 

vikur fær borgin sviðsljós heimsins og tækifæri til að láta ljós sitt skína. 

Sviðsljósið er oft notað í pólitískum tilgangi en aðal hvatinn er yfirleitt gefinn út 

fyrir að vera efnahagslegar ástæður. Ólympíuleikana má flokka sem svokallaðan 

stórviðburð (á ensku; mega event) vegna stærðar og athygli sem viðburðurinn fær 

en áhorfendur sem mæta á leikana skipta þúsundum og hundruð milljónir horfa á 

þá í sjónvarpi. Einnig má flokka Ólympíuleikana sem stórviðburð vegna þeirra 

efnahagslegu umsvifa sem fylgja leikunum í formi fjárfestinga, auglýsinga og 

sölu. Þeim borgum sem halda leikana er oft lofað efnahagslegum ávinningi þrátt 

fyrir þann gríðarlega kostnað sem er lagður í viðburðinn. Kostnaðurinn við að 

halda leikana felst til að mynda í fjárfestingum við nýa leikvanga, skipulagningu, 

bættar samgöngur og kröfur um mikla öryggisgæslu. Miðað við þann kostnað sem 

fylgir því að halda Ólympíuleika kemur ekki á óvart að leikarnir hafa oftast verið 

haldnir í þróuðum löndum. Af tuttugu og fimm sem hafa farið fram frá árinu 1896 

til 2004 hafa fjórtán verið haldnir í Vestur-Evrópu og sjö samanlagt í 

Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu.  

Fyrir hverja Ólympíuleika gera borgir kostnaðaráætlanir og skýrslur um 

vænt efnahagsleg áhrif við það að halda leikana enda eru flestar þær framkvæmdir 

sem lagt er í greiddar með skattpeningum borgarbúa. Þegar London var árið 2005 

valið til að halda sumarleikana árið 2012 var áætlaður kostnaður 2.4 milljarðar 

pund. Þremur árum seinna var sá kostnaður áætlaður á bilinu 9.4 til 12 milljarðar. 
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Þær skýrslur sem gerðar eru fyrir leikanna um kostnað og áhrif þeirra eru nánast 

án undantekninga jákvæðar og sýna fram á jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir þær 

borgir sem hljóta hið eftirsótta hlutverk að halda Ólympíuleikana. Fáar skýrslur 

eru aftur á móti gerðar eftir að leikunum lýkur sem segja frá raunverulegum 

áhrifum Ólympíuleikana á efnahaginn. En hver eru raunveruleg áhrif þess að 

halda Ólympíuleika? Eru jákvæðu efnahagslegu áhrifin jafnvel ýkt og kostnaður 

vanmetinn í aðdraganda þeirra? Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á umfang 

leikanna, vænts ábata gestgjafanna og umræðu um raunveruleg áhrif þeirra. 
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1. Bakgrunnur 

Ólympíuleikarnir hafa verið haldnir á fjögurra ára fresti allt frá árinu 1896 til 

dagsins í dag með þremur undantekningum, þ.e. árin 1916, 1940 og 1944 var 

leikunum frestað vegna Heimsstyrjalda. Ólympíuleikunum er skipt upp í 

vetrarleika og  sumarleika þar sem fara fram vetraríþróttir annars vegar og 

sumaríþróttir hins vegar. Vegna ólíkra umsvifa og framkvæmda í kringum sitt 

hvora leikana er það ekki sama borgin sem heldur þá hverju sinni. Sumarleikarnir 

eru töluvert stærri í sniðum en vetrarleikarnir og eru byggðir á keppni sem forn 

Grikkir héldu fyrir um tvö þúsund og sjö hundruð árum til heiðurs guðinum Zeus. 

Vetrareikarnir hófu aftur á móti göngu sína fyrst árið 1924. Á leikunum mætast 

fremstu íþróttamenn heimsins í fjöldann öllum af íþróttagreinum og keppa til 

metorða fyrir hönd þjóðar sinnar. Hver þjóð sem tekur þátt á sitt sérsamband 

(NOC) sem er hluti af Alþjóða Ólympíusambandinu. Alþjóða Ólympíusambandið 

á einkaréttinn á leikunum en sérstök valnefnd á vegum sambandsins sér um að 

kjósa á milli þeirra borga sem bjóða sig fram. 

Tíminn frá því að borgir bjóða sig fram til að halda leikana og þangað til 

þeir eru haldnir er töluvert langur en ákvörðun Ólympíunefndarinnar um hver fær 

réttinn er tekinn um 7 árum áður en leikarnir fara fram. Valnefndin tekur sér þó 

góðan tíma áður en valið fer fram í að skoða og meta hvern frambjóðanda en þær 

borgir sem koma til greina þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Alþjóða 

Ólympíunefndin gerir miklar kröfur um gæði íþróttaleikvanga, aðstöðu 

íþróttamanna og áhorfenda. Sjaldgæft er að sú aðstaða sem gerð er krafa um sé 

þegar til staðar í borgunum og þurfa þær því oft að leggja fram drög að 

fyrirhuguðum framkvæmdum fyrir leikana. Fyrir leikana í London 2012 þurftu 

borgaryfirvöld að byggja nokkrar nýjar íþróttahallir sem ekki voru til staðar fyrir 

leikana eins og til dæmis sundhöll fyrir 17.500 áhorfendur og innanhúss 

hjólreiðarhöll með sæti fyrir 6 þúsund áhorfendur. Þetta eru einungis tvö dæmi um 

miklar framkvæmdir sem borgir þurfa að leggja drög að fyrir nefndina og síðar 



 9 

framkvæma ef hún hlýtur hnossið. Byggingar eins og þessar eru sjaldan til staðar í 

borgum fyrir leikana. Keppnin um að halda leikana er hörð þar sem 

frambjóðendur keppast um að lofsama sína borg. Hver nefndarmaður í 

valnefndinni skilar inn sínu persónulega atkvæði þegar kosið er um hvaða borg 

skal halda leikana og eru kosningar leynilegar. Það fyrirkomulag hefur þó oft 

verið gagnrýnt því leyndin yfir kosningunum bíður upp á að nefndarmönnum sé 

mútað á einn eða annan hátt og hafa nefndarmenn verið gripnir fyrir að þiggja 

mútur frá borgum. Skipulagsnefnd Ástralíu fyrir leikana í Sydney árið 2000 var 

staðin að því að bjóða tveimur nefndarmönnum í valnefnd Ólympíuleikana 65 

þúsund bandaríkjadollara í september 2013, rétt áður en kosning um hvaða borg 

héldi sumarleikana árið 2000 (Andreff, 2012).  

Flestar þær borgir sem hafa haldið leikana tilheyra hinum svokölluðu 

þróuðu löndum. Engin formleg skilgreining er til í bókum Sameinuðu Þjóðanna 

(SÞ) á hvaða lönd teljast sem þróuð eða vanþróuð eða réttara sagt hvað gerir land 

að þróuðu landi. Sameinu Þjóðirnar flokka þó lönd að einhverju leiti til 

einföldunar og í tölfræðilegum tilgangi sem þróuð, í þróun (vanþróuð) eða sem 

minna þróuð lönd (United Nations). Þróun þjóða felst í því að lönd auka getu sína 

til að sinna grundvallarþörfum íbúa landsins og bæta í senn lífsgæði þeirra. Þróuð 

lönd teljast þau lönd sem eru lengst komin í iðnvæðingu, tæknistigi og 

uppbyggingu á innviðum samfélagsins (Kegley, 2004). Þróun landa er einnig oft 

mæld í vergri þjóðarframleiðslu (GNP), þ.e.a.s. því meiri framleiðsla því þróaðra 

er landið. Við flokkun landa í þróunarstig er einnig tekið tillit til HDI sem er 

stuðull mældur af Sameinuðu Þjóðunum sem segir til um lífsgæði þegna landsins. 

Af þeim löndum sem tilheyra minnst þróuðu löndunum samkvæmt SÞ, oft kallað í 

daglegu tali þriðja heims ríkin, hefur ekkert haldið Ólympíuleikana, hvorki sumar- 

né vetrarleika. Af þeim löndum sem teljast í dag í þróun eða vanþróuð eru tvö 

lönd sem hafa haldið leikana, Mexíkó árið 1968 og Kína árið 2008. Aftur á móti 

héldt Seoul í Suður Kóreu (1988) og Sarajevo í Bosníu og Hersegóvínu (1984) 

leikana á þeim tíma þegar þau lönd mátti telja til landa í þróun. Því má segja að 

leikarnir hafa verið haldnir í fjögur skipti í vanþróuðum löndum. Næstu 
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vetrarleikar verða haldnir í Sochi í Rússlandi og næstu sumarleikar í Rio de 

Janeiro í Brasilíu, en Brasilía er eitt af þeim löndum sem SÞ flokka sem land í 

þróun. Evrópa sem heild er flokkuð af SÞ sem þróuð heimsálfa, en margir 

fræðimenn vilja flokka Rússland ásamt öðrum löndum fyrrum Sovíetríkjanna og 

fyrrum Júgóslavíu sem lönd í þróun (The World Bank). 

Ólympíuleikar eru stórviðburðir og hefur umfang þeirra aukist með 

árunum í takt við aukið upplýsingaflæði með tilkomu betri sjónvarpsútsendinga. 

Fleiri ástæður má einnig telja til aukins umfangs leikanna eins og þegar 

atvinnumönnum í íþróttum var heimilt að keppa á leikunum. Frá og með 1970 

fengu atvinnumenn að taka meiri þátt í leikunum en áður og árið 1988 var öllum 

frjálst að taka þátt sem náðu ákveðnum Ólympíu lágmörkum, sem eru misjöfn 

eftir hverri íþróttagrein, hvort sem þeir höfðu atvinnu af íþróttinni eða ekki (USA 

Today, 1999). Með fleiri þekktum íþróttamönnum urðu leikarnir sjálfkrafa að 

stærri viðburði og einnig áhugaverðari fyrir auglýsendur og styrktaraðila, bæði til 

að tengja vörumerki sitt við leikana og íþróttamennina. Í dag eru Ólympíuleikar 

fatlaðra einnig haldnir í sömu borg og þeirri sem heldur sumarleikana og því að 

ýmsu að hugsa þegar skipuleggja þarf sitthvora leikana með stuttu millibili. 

Tíminn frá því að borgir fyrst íhuga þann möguleika að bjóða sig fram í að 

halda leikana og þangað til framboðið er kynnt valnefndinni er töluvert langur 

enda þarf að skipuleggja, meta hvort og þá hvernig borgin geti haldið stórviðburð 

eins og Ólympíuleika. Því má áætla að undirbúningur hverrar borgar sem heldur 

leikana hefjist 10-15 árum áður en sjálfir leikarnir fara fram. Það á vel við að 

segja að tími séu peningar um Ólympíuleikana. Allan þann tíma sem það tekur að 

skipuleggja og framkvæma Ólympíuleikana er miklu kostað til að þeir megi fara 

fram með sem besta móti.  
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2. Ábati hverra? 

 

Eins og áður hefur komið fram hafa Ólympíuleikarnir oftast verið haldnir í 

þróuðum löndum en á síðastliðnum árum hafa borgir í vanþróuðum lönd sóst í 

auknum mæli eftir að fá að halda leikana. Mörg þeirra í þeim tilgangi einmitt að 

sýna fram á hvað landið hefur upp á að bjóða. Besta dæmið eru líklega leikarnir 

árið 2008 sem voru haldnir í Beijing í Kína.  

Kína er land sem hafði verið í mikilli framþróun síðustu árin fyrir leikana 

og þar ríkt mikill hagvöxtur. Þeir vildu með leikunum senda ákveðin skilaboð til 

hins alþjóðlega heims, þ.e. að Kína væri nútímalegt og opið ríki sem væri vel 

samkeppnis hæft (Barclay, 2009). Ef litið er til annara stórviðburða en 

Ólympíuleikanna þá hélt Suður Afríka heimsmeistarakeppnina í fótbolta árið 2010 

(sem líklega er næst stærsti íþróttaviðburður heims á eftir Ólympíuleikunum) að 

miklu leyti með það að markmiði að kynna heiminn fyrir því sem Suður-Afríka og 

jafnframt Afríka sem heimsálfa hefur upp á að bjóða. Keppnin átti að sýna að S-

Afríka væri í dag land sem væri í framþróun og að liðinn væri sá tími þar sem 

borgarastyrjaldir og kynþáttastefna var við líði. Þannig getur viðburður eins og 

Ólympíuleikar einnig þjónað þeim tilgangi að vera ákveðin auglýsing eða 

hreinlega kaup á nýrri ímynd fyrir það land sem heldur þá og ætlað er hinum 

alþjóðlega heimi að sjá og taka eftir.  

Þessar pólitísku og í senn viðskiptalegu auglýsingar fyrir lönd eða borgir 

hafa þó oft dansað á gráu svæði og hreinlega tengst allt öðru en íþróttum sem þó 

er hið yfirlýsta markmið Ólympíuleikana. Leikarnir árið 1936 eru gott dæmi um 

það en þá héldu Þjóðverjar sumarleikana í Berlín. Nasistar stjórnuðu þá landinu 

með Adolf Hitler fremstan í flokki og sinn öfgafulla þjóðernissósíalisma 

(Gyldendalske Boghandel, Nordisk, 1990). Pólitík hefur því oftar en ekki spilað 

nokkuð stóra rullu í kringum Ólympíuleikana. Mörg lönd hafa einnig sniðgengið 

leikana til að láta sínar pólitísku skoðanir í ljós og t.d. sniðgengu mörg lönd undir 

forystu Bandaríkjanna í Norður Ameríku (BNA) leikana árið1980 í Moskvu til að 
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mótmæla innrás Sovétríkjanna í Afghanistan. Leikarnir snúast því ekki einungis 

um íþróttir heldur eru í senn pólitískir, efnahagslegir og viðskiptalegir. 

 

2.1 Hvati borga 

Borgir leggja í mikinn kostnað við að byggja íþróttaleikvanga og heilu þorpin til 

að hýsa allan þann gríðarlega fjölda íþróttamanna og fylgdarliðs sem tekur þátt í 

leikunum auk áhorfenda. Þær borgir sem halda Ólympíuleikana byggja ekki 

einungis nýja leikvanga heldur sjá oftar en ekki tækifæri til að bæta innviði 

borgarinnar með því að skipuleggja hverfi, gatnakerfi og samgöngur upp á nýtt. 

Barcelona á Spáni hélt leikana 1992 og ákváðu borgaryfirvöld að uppfæra innviði 

borgarinnar og skipulögðu ný hverfi, endurskipulögðu eldri hverfi og minnkuðu 

þrengslin (á ensku; overcrowding) í borginni (Gouguet, 2007). Borgin Seoul 

(1988) í Suður Kóreu fór einnig svipaða leið og Barcelona og lögðu yfirvöld þar í 

mikla endurskipulagningu á borginni með langtíma þarfir að leiðarljósi til að 

mæta þeim skammtímaþörfum sem nauðsynlegar eru til að halda Ólympíuleikana. 

Þó borgir leggi ekki alltaf í jafn veigamiklar framkvæmdir og Barcelona gerði þá 

er kostnaðurinn mikill. Jafnvel Atlanta (1996) í BNA stóð uppi með kostnað upp á 

rúmlega sex hundruð milljónir bandaríkjadala þrátt fyrir að byggja fáa 

íþróttaleikvanga (Baade, 2004).  

Mörg dæmi eru til um mikinn kostnað og skuldir sem Ólympíuleikar hafa 

skilið eftir sig hjá skattgreiðendum borga sem hafa haldið þá og verður nokkrum 

þeirra gerð skil hér. Fyrir stórviðburð eins og Ólympíuleikana gera ráðgefandi 

fagaðilar skýrslur eða kostnaðar- og ábatagreiningu fyrir borgirnar um væntan 

kostnað og efnahagsleg áhrif. Svo virðist sem þær skýrslur og áætlanir vanmeti 

oftar en ekki kostnaðinn sem fylgir leikunum og sjaldan eru gerðar skýrslur til að 

meta raunverulegan kostnað eða áhrif þeirra eftir að þeir hafa farið fram. Slíkar 

skýrslur hafa frekar verið gerðar af akademískum fræðimönnum. Nýjustu dæmin 

um vanmat á kostnaðinum er eins og áður sagði leikarnir í London sumarið 2012 

og óvíst er hvort íbúar London hefðu verið jafn jákvæðir í að halda leikana ef þeir 
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hefðu fengið að vita raunverulegan kostnað við þá. Í júni 2007 var borgin Sochi í 

Rússlandi valin til að halda vetrarleikana árið 2014 og var gert ráð fyrir átta og 

hálfum milljörðum dollara í kostnað. Síðan þá hefur sá kostnaður margfaldast og 

árið 2010 hafði hann þegar náð 33 milljörðum dollara og óvíst hver endanlegur 

kostnaður verður (Andreff, 2012).   

Íbúar Montreal voru 30 ár að borga upp skuld vegna leikana sem voru 

haldnir árið 1976 í borginni með miklum kostnaði. Montreal lagði í miklar 

framkvæmdir fyrir leikana og byggði margar íþróttahallir sem settu borgina í 

skuld upp á 1.2 milljarða bandaríkjadollara, skuld sem var ekki greidd fyrr en 30 

árum seinna (Matheson V. A., 2006). Eftir gríðarlegt tap sem var á leikunum í 

Montreal minnkaði snarlega framboðið af borgum sem tilbúnar voru að halda þá 

og svo varð að Los Angeles í BNA var eina borgin sem tilbúin var að halda 

leikana árið 1984. 

En hvers vegna ætli borgir séu tilbúnar til að leggja í þennan gríðarlega 

kostnað sem fylgir leikunum? Flestar borgir sem halda leikana í dag gera ráð fyrir 

fjárhagslegum ávinningi enda varð slagorð Alþjóða Ólympíusambandsins eftir 

leikana í Los Angeles 1984: „Leikarnir munu borga sig sjálfir“1 (Andreff, 2012). 

Þetta slagorð ásamt vel fjárhagslega heppnuðum leikum í Los Angeles tókst að 

auka eftirspurn frambjóðanda gífurlega og fyrir leikana árið 1992 voru sex borgir 

sem buðu sig fram í að halda þá. Framfarir í fjölmiðlun hefur einnig haft áhrif á 

aukna eftirspurn, sjónvarpið hefur fært leikana nær almenningi um allan heim og 

fært þeim sem halda leikana möguleika á auknum tekjum fyrir sýningarrétt í 

sjónvarpi. Tekjur af sýningarrétti fara sífellt vaxandi. Árið 1976 í Montreal í 

Kanada voru þær tekjur rúmlega 30 milljónir bandaríkjadala, átta árum síðar voru 

þær orðnar 240 milljónir og árið 2000 í Sydney í Ástralíu var sýningarrétturinn 

seldur fyrir 1 milljarð bandaríkjadala. Í kjölfarið af auknu áhorfi almennings á 

kepnninni í gegnum sjónvarp hafa tekjur Ólympíuleikanna af auglýsingum og 

stuðningi einkageirans stóraukist. Því má segja að ein helsta ástæða þess að borgir 

ákveði að halda leikana í dag sé hreinlega vegna þeirrar athygli sem borgin fær 
                                                
1 „the Games will pay for the Games“ 
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meðan á leikunum stendur. Viðkomandi borg fær nokkar vikur þar sem augu 

heimsins eru á henni í fjölmörgum fjölmiðlum og fær hún tækifæri til að láta ljós 

sitt skína sem bjartast og sýna heiminum hvers hún er megnug.  

En það er ekki einungis fjárhagslegur ávinningur sem borgir sækja eftir 

heldur sækjast þær einnig eftir félagslegum ávinningi því áhrif fjárfestinga og 

framkvæmda vegna leikana vara í langan tíma í samfélaginu að þeim loknum. 

Leikvangar og aðrar framkvæmdir sem leikarnir skilja eftir sig eru varanlegar og 

má nýta fyrir komandi kynslóðir. Misjafnt er þó hversu vel mannvirkin nýtast eða 

hversu mikil eftirspurn er eftir notkun þeirra að leikunum loknum. Eftirspurn 

íþóttahalla sem sérstaklega eru byggðar fyrir lítt stundaðar íþróttir almennings 

eins og reiðhjólakeppni eða keppni í sleðaíþróttum er sjaldnast mikil eftir leikana 

og fylgir oft mikill kostnaður að viðhalda slíkum byggingunum að þeim loknum. 

Íbúar borga geta þó notið góðs af ýmsum framkvæmdum sem koma til vegna 

þeirra. Leikarnir skilja eftir sig byggingar sem samfélagið getur nýtt til iðkunar 

ákveðinna íþrótta við bestu mögulega aðstæður, hallir og íþróttavelli er hægt að 

nota í meira en bara íþróttaviðburði, t.d. tónleika eða sýningar. Hið svokallaða 

ólympíuþorp sem yfirleitt er sérstaklega byggt fyrir hverjar leika og ætlað er fyrir 

þáttakendur að dvelja í á meðan á leikunum stendur er hægt að nota sem framtíðar 

íbúðabyggð eins og gert var eftir leikana í Sydney árið 2000 (Solomon, 2010) eða 

jafnvel stúdentaíbúðir. Þannig má nýta þessar nauðsynlegu framkvæmdir til 

bráðabirgða sem langtíma lausn sem hentar samfélaginu, og hjálpar til við að 

styrkja innviði þess og gefur borgarbúum ennfremur möguleika á hágæða aðstöðu 

til íþróttaiðkunar. Þessir möguleikar sem taldir eru upp eru ein af ástæðunum 

hvers vegna borgir sækjast eftir að halda stórviðburð eins og ólympíuleikana og 

borgarstjórar jafnvel beita sér sérstaklega til að fá að halda leikana.  

 

2.2 Hvati viðskiptalífsins 

Ólympíuleikar og framkvæmd þeirra snýst ekki einungis um íþróttir heldur hafa 

leikarnir í auknu mæli verið notaðir sem auglýsing eða tákn um hvað borgir eða 
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lönd hafa fram á að færa. Lönd hafa nýtt sér leikana til að sýna fram á að borgin 

sé álitlegur staður fyrir ferðamenn eða ákjósanlegur staður fyrir utanaðkomandi 

fjárfesta. Vetrar Ólympíuleikarnir hafa oftar en ekki verið haldnir til að sýna 

ferðaiðnaðinum í skíðaíþróttum hvað þeirra svæði hefur upp á að bjóða meðal 

annars til að skapa sér nafn innan ferðaþjónustunnar. Skíðasvæðið Alberta 

Rockies í Calgary er gott dæmi um stað sem vildi koma sér á kortið sem 

áningarstaður fyrir skíðaunnendur (Horne, 2006) og ennþá nýlegra dæmi eru 

vetrarleikarnir sem haldnir voru í Salt Lake City 2002 í BNA þegar Utah fylki 

fékk gott tækifæri til að koma sínum skíðasvæðum á heimskortið.  

Þegar stórviðburður eins og Ólympíuleikarnir eru haldnir má búast við að 

þeim fylgi töluvert af ferðamönnum, áhorfendur sem komnir eru til að fylgjast 

með leikunum og mæta á viðburði þess. Þær borgir sem haldið hafa leikana telja 

oftar en ekki að sú athygli sem skapast vegna leikana færi þeim fleiri ferðamenn á 

meðan á þeim stendur og ekki síst eftir að þeim er lokið. Ferðamenn með þykk 

veski sem tilbúnir eru að eyða sparnaði sínum í borginni er það sem 

borgaryfirvöld dreymir um, en með auknum ferðamannastraumi fylgi aukin 

eftirspurn eftir vöru og þjónustu sem skapar fleiri störf og hagsæld borgarbúa vex. 

Borgaryfirvöld líta einnig á Ólympíuleikana sem stórt tækifæri til að koma 

borginni á alþjóðlegan stall. Rétt eins og forkálfar Ólympíuleikanna í Atlanta 

(1996) töldu að leikarnir myndu færa henni viðurkenningu og virðingu alþjóða 

samfélagsins (Whitelegg, 2000) þá vildu leiðtogar Vancouver í Kanada svipaða 

viðurkenningu. Þeir sem heimsóttu vetrarleikana árið 2010 áttu að minnast 

Vancouver sem borg þar sem listir, arkitektúr, heimsklassa veitingastaðir og 

verslanir komu saman. Vancouver væri ekki „kúrekabær“ lengur, heldur lifandi og 

nýtískuleg borg sem biði þess að vera kynnt fyrir heiminum (Horne, 2006) 

Að fjárfesta í ímynd borga er talið afar mikilvægt til að laða að fjármagn 

og fjárfesta. Fjárfestar leita stöðugt að tækifærum og í nútíma heimi er fjármagn á 

stöðugri hreyfingu að leita að bestu fjárfestingarkostinum. Með nútímavæðingu 

heimsins hefur hann að vissu leyti minnkað, fjarlægðir eru minni á milli staða með 
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betri tækni í fjarskiptum og flutningum. Borgir eru því neyddar til að keppast um 

kvika neytendur og fjárfesta. Að halda stórviðburð eins og Ólympíuleika er ein 

leið til að fjárfesta í ímynd borga eða landa. Vel heppnaðir og glæsilegir leikar 

gefa viss merki um að borgin sem heldur þá bjóði upp á gott umhverfi, yfirvöld 

séu viðskiptamiðuð og að atvinnulíf sé metnaðarfullt sem bjóði upp á álitlega 

möguleika fyrir fjárfesta og neytendur (Horne, 2006). 

 

2.3 Pólitískar hliðar Ólympíuleikana 

Af mörgum ástæðum hefur pólitík oftar en ekki blandast í umræðu og framkvæmd 

Ólympíuleikana. Margir líta á pólitísk átök, skoðanir og jafnvel stríð sé eitthvað 

sem tengist leikunum ekki á nokkurn hátt. Staðreyndin er aftur á móti sú að pólitík 

og áróður hefur ávallt fylgt leikunum eða allt frá því að fyrstu leikar Forn-Grikkja 

voru haldnir. Leikarnir hjá Forn-Grikkjum voru oftar en ekki notaðir af 

stjórnmálamönnum til að mynda sambönd við aðra stjórnmálamenn og koma á fót 

bandalögum. Ólympíueldurinn, sem er eitt helsta tákn leikanna er í dag ætlað að 

vera einskonar friðarboði fyrir þá og var það svo sannaralega í upphafi þeirra. 

Þegar ferðast var með kyndilinn í Forn-Grikklandi átti hann að vernda keppendur 

á leið sinni til leikana og veita þeim frið fyrir árásum óvina. 

Áróður leiðtoga landa, stjórnmálamanna og jafnvel hryðjuverkahópa hefur 

heldur betur látið fyrir sér fara samhliða Ólympíuleikum. Þjóðverjar héldu leikana 

árið 1936 þegar Nasistar stjórnuðu landinu með Adolf Hitler fremstan í flokki. 

Hitler sá leikana sem gott tækifæri til að kynna hugmyndir sínar um yfirburði 

hvíta kynstofnsins og Nasistahreyfingarinnar og hafði jafnvel hugmyndir um að 

banna öðrum kynstofnum og gyðingum að taka þátt á þeim en hætti snarlega við 

þá hugmynd eftir inngrip Alþjóðlega Ólympíusambandsins sem hótaði að færa 

leikana annað. Á meðan að á leikunum stóð kraumaði þó alltaf undir niðri 

ákveðinn áróður af hálfu Nasista flokksins. 

Ólympíuleikanna í Munchen í Þýskalandi árið1972 verður ávallt minnst 

fyrir hryðjuverkaáras palentískra öfgamanna er tóku ísraelska íþróttamenn í 
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gíslingu sem endaði með morði á 11 gíslum. Þar var að verki hópur sem kallaði 

sig Svartur September og krafðist þessa að Ísraelar leystu úr haldi hundruði 

palentískra fanga í fangelsum í Ísrael. Síðastliðin ár og þá sérstaklega eftir 

hryðjuverkaárás á leikana í Atlanta árið 1996 og eftir þá hræðslu sem skapaðist á 

meðal vestænna ríkja eftir hryðjuverkaárásina 9.september 2001 á tvíburaturnana í 

New York hefur öryggi og löggæsla skapað enn stærri sess í undirbúningi 

Ólympíuleika.   
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3. Efnahagsleg áhrif Ólympíuleikana 

Flest lönd miða við hagvöxt landsins til að meta hvernig það stendur sig 

efnahagslega í alþjóðlegum samanburði og í samanburði við liðinn tíma. Ríflegur 

hagvöxtur bendir til þess að landið sé á góðri leið efnahagslega. Samkvæmt 

hagfræðingnum og heimspekingnum Adam Smith og riti hans: Auðlegð Þjóðanna 

(Causes of the Wealth of Natios 1776) þá er það sparnaður og fjárfesting sem 

hefur áhrif á hagvöxt landa. Meiri sparnaður og fjárfesting stuðlar að auknum 

hagvexti, uppsöfnun fjármagns hefur bein áhrif á hagvöxt á meðan framleiðni 

vinnuafls hefur óbein áhrif, rétt eins og viðskipti og vöruskipti við erlent 

fjármagn. Land með mikinn hagvöxt er líklega að nýta fjármagn sitt og sparnað á 

skilvirkan hátt. Erlend viðskipti í raun stækka markaðinn heima fyrir og þar með 

möguleika á auknum hagvexti (Mankiw, 2002).  

Fleiri þættir koma einnig til sem hafa áhrif á hagvöxt og eftir því sem fleiri 

hagfræðingar skoðuðu hagvöxt landa betur og hagvaxta kenningar þróuðust varð 

mönnum betur ljóst hvað hafði áhrif á hann. Skilvirkni í framleiðslu, 

menntunarstig, landgæði og heilsugæsla eru dæmi um þætti sem taldir eru hafa 

áhrif á hagvöxt landa (Mankiw, 2002).  

Fjárfestingar eru einna stærsti þátturinn til að hafa áhrif á hagvöxt. 

Fjárfesting getur komið frá einkaaðilum og hinu opinbera, í gegnum skatta sem 

þegnar þess lands greiða. Fjárfestingar hins opinbera snúa flestar að samfélaginu 

og íbúar hvers lands eða borga verða varir við stærstu fjárfestingarnar yfirvalda 

enda eru þær oftast vel sjáanlegar og koma fyrir í hversdagslífi þegnanna eins og 

samgöngukerfi og opinberar byggingar.  

Framkvæmdir fyrir Ólympíuleika eru yfirleitt skipulagðar og fjármagnaður 

af yfirvöldum þeirra borga sem halda þá. Áhrifi þeirra fjárfestinga eru í 

hagfræðilegum skilningi bæði bein og óbein. Beinu áhrifin eru sú innspýting 

fjármagns sem kostnaðurinn við framkvæmdina hefur á hagkerfið t.d. laun þeirra 

sem koma að framkvæmdinni en þau óbeinu eru þau margföldunaráhrif sem 

eyðsla greiddra launa hefur á hagkerfið. Margfaldari er notaður til að finna út hver 



 19 

margföldunaráhrifin verða. Margföldunaráhrif er þegar eyðsla eins einstaklings 

verður að tekjum fyrir annan, partur af þeim tekjum verður svo að eyðslu sem 

aftur verður að tekjum hjá þriðja aðila og svo framvegis (Matheson R. A., 2000).  

Í skýrslum sem gerðar eru fyrir Ólympíuleika eru áhrif leikana á 

efnahaginn metin. Skýrslurnar eru yfirleitt unnar fyrir hverja borg af 

utanaðkomandi fagaðilum. Í þessum skýrslum er meðal annars farið í þau áhrif 

sem leikarnir hafa á hagkerfi borganna. Beinu áhrifin sem stafa af leikunum eru 

yfirleitt það fjármagn sem ætlað er til framkvæmda af Ólympíunefnd borgarinnar 

sem heldur leikana og eyðsla gesta sem sækja leikana. Hver nákvæmlega áhrifin 

af þessum framkvæmdum eða eyðslu gesta verða er erfitt að áætla en skýrslur um 

áhrif leikanna eru töluvert algengar að gerðar séu fyrir leikana en eftir þá, enda 

eru skýrslur sem gerðar eru fyrir leikana rökrétt leið til að meta hvort borgir eigi 

að ráðast í það verkefni að halda svo gífurlega stóran viðburð sem 

Ólympíuleikarnir eru.  Að gera skýrslu eftir að leikum lýkur þegar allur kostnaður 

og tekjur eru staðreyndir en ekki lengur mat, þjónar litlum tilgangi og hefur 

hverfandi gildi fyrir borgaryfirvöld nema þá kannski til að miðla reynslu og 

þekkingu til framtíðar frambjóðenda leikanna. 

Í þessum kafla verður farið í þau beinu og óbeinu áhrif á efnahagslífið sem 

talin eru stafa af stórviðburði eins og Ólympíuleikum.  

 

3.1 Fjárfesting opinberra aðila 

Að taka ákvörðun um fjárfestingu krefst þess að vega og meta fjárfestingakostinn 

og aðra kosti sem eru undanskildir ef  ákveðinn fjárfestingakostur er valinn. Í 

hagfræðikenningum er gert ráð fyrir að einkaaðilar leitist við að hámarka hagnað í 

öllum sínum fjárfestingum. Hagnaðurinn á yfirleitt að birtast innan ákveðins 

tímaramma, þ.e.a.s. fjárfestingin á að skila ákveðnum hagnaði innan tiltekins tíma.  

Fjárfestingar hins opinbera og þá sérstaklega hvað snertir íþróttir og heilsueflingu 

lítur oftar en ekki öðrum lögmálum. Hagnaðurinn sem á að skapast með 

ákveðnum fjárfestingum til íþrótta er oft ekki jafn vel mælanlegur og beinn 
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fjárhagslegur hagnaður og er í sjálfu sér nokkuð flókið fyrirbrigði. Fjárfestingar 

hins opinbera í íþróttum eða mannvirkjum til íþróttaiðkunar skapa oft á tíðum ytri 

áhrif sem erfitt er að mæla í fjármunum. Að niðurgreiða eða auðvelda aðgang 

ákveðinna hópa til að stunda íþróttir getur til að mynda skapað góð ytri áhrif fyrir 

samfélagið og einstaklinga þess.  

Nokkrar ástæður geta legið að baki þess að hið opinbera beiti sér fyrir 

aukinni þátttöku almennings í hreyfingu og íþróttum almennt, en hreyfing er talin 

leiða að sér töluvert af jákvæðum ytri áhrifum. Eyðsla hins opinbera sem skilar sér 

í aukinni hreyfingu almennings í hvernig formi sem það er, getur skapað jákvæð 

ytri áhrif eins og bætta heilsu, dregið úr glæpum og eflt almenna ánægju 

ríkisborgara sinna. Fjölmargar rannsóknir styðja þá fullyrðingu að aukin hreyfing 

einstaklings leiðir til bættrar andlegrar heilsu. Rannsókn gerð í Svíþjóð og 

Finnlandi (Peter Hassmen, 2000) sýndi fram á að einstaklingur sem hreyfir sig 

tvisvar til þrisvar í viku er ólíklegri til að upplifa þunglyndi, stress og neikvæðni 

en sá sem hreyfir sig óreglulega eða ekkert. Þeir sem hreyfa sig reglulega upplifa 

sig einnig frekar sem hluta af samfélaginu en þeir sem gera það ekki. Önnur ytri 

áhrif sem vert er að nefna og oft eru talin fylgja aukinni þátttöku almennings í 

hreyfingu er betri námsárangur vegna bættrar andlegrar líðan sem fylgir 

hreyfingu, og aukin framleiðni vinnuafls til dæmis vegna færri veikindadaga 

starfsmanna með bættri heilsu (Jónsdóttir, 2012). Bætt heilsa er líklega 

augljósustu jákvæðu ytri áhrifin sem fylgja aukinni hreyfingu enda hægt að lækka 

kostnað heilbrigðiskerfisins með bættri heilsu almennings. Aukin hreyfing dregur 

áhættu á til dæmis offitu og sykursýki sem hefur aukist töluvert í hinum vestræna 

heimi síðastliðin ár (Þórsson, 2009). Því hefur einnig verið haldið fram að hægt sé 

að minnka glæpi ef aðgengi að íþróttum sé gert aðgengilegra fyrir hópa sem 

líklegri eru til að taka þátt í ólöglegri starfsemi, en vandasamt er að mæla þau 

áhrif enda margir aðrir þættir sem geta haft áhrif á glæpahneigð.  

Fjárfesting hins opinbera í íþróttum takmarkast þó ekki eingöngu við að 

auka þátttöku almennings í íþróttum eða hreyfingu almennt heldur styrkja þeir 
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einnig íþróttafólk sem stundar íþróttir til að keppa með það að markmiði að taka 

þátt í keppni.  

Margir þegnar samfélagsins taka þátt í keppnum í hinum ýmsu greinum og 

hafa jafnvel atvinnu af og oft á tíðum töluverðar tekjur, t.d. er hæst launaðasti 

knattspyrnumaður Íslands, Gylfi Þór Sigurðsson, með rúmlega hálfan milljarð í 

tekjur á ári (Ríkisútvarp Íslands, 2013). Ekki eru þó allir sem ná að skapa nægar 

tekjur til að lifa af sinni íþrótt og sækja því í styrki sem úthlutað er af ríki eða 

fyrirtækjum í einkageiranum. Þeir íþróttamenn sem hljóta slíka styrki eru oftar en 

ekki afburðaríþróttamenn í sínum greinum. Vilji yfirvalda til að styrkja sitt helsta 

afburðaríþróttafólk er þó mjög misjafn milli landa og styrkir af slíku tagi jafnvel 

umdeildir. Þessir afburðaíþróttamenn taka margir hverjir þátt í Ólympíuleiknum 

og hljóta jafnvel styrki til undirbúnings eða þáttöku í þeim. 

 

3.1.2 Fjárfesting hins opinbera í keppni 

Ólympíuleikar eru vissulega atburður þar sem fremstu íþróttamenn heimsins koma 

saman og etja kappi. Það er ekki síst þess vegna sem hann vekur jafn mikla 

athygli og raun ber vitni. Eins og áður sagði er áhersla yfirvalda hvers lands fyrir 

sig misjafnlega mikil þegar kemur að greiðslu til afreksíþróttamanna. Það er 

almennt talið að þeim meiri fjármunum sem varið er í að styrkja 

afreksíþróttamenn því meiri árangri ná þeir á alþjóðlegum vettvangi, Hogan og 

Norton fundu línulega fylgni milli eyðslu yfirvalda í Ástralíu og fjölda 

verðlaunagripa á Ólympíuleikum sem landið vann (Norton, 2000). Aukinn styrkur 

til íþróttamanna frá áströlskum yfirvöldum gaf af sér fleiri verðlaunagripi sem 

náði hámarki á Ólympíuleikunum 2000 í Sydney.   

Flestar vestrænar þjóðir búa yfir stefnu í íþróttamálum og ákveðinni stefnu 

er varðar þjálfun afreksíþróttamana. Meirihluti þeirra stefna snýr að fjölgun 

afreksíþróttamanna og árangur þeirra er byggður á því sem hægt er að kalla 

sjálfhvetjandi hringrás (á ensku; virtuous cycle of sport (Carmichael, 2012)). Þessi 

hringrás byggir á svipuðum forsendum og kenning Van Bottenburg um tvöfaldan 
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pýramída (Bottenburg, 2002). Kenning Van Bottenburg segir einfaldlega að 

þúsundir þáttakenda sem stunda íþróttir leiði til fárra ólympíuverðlaunahafa og á 

sama tíma þá virka verðlaunahafar á ólympíuleikum sem fyrirmynd þúsunda 

einstaklinga til að stunda íþróttir.  

Hin svokallaða sjálfhvetjandi hringrás gengur lengra og segir að 

sambandið á milli afreksíþrótta og þátttöku almennings í íþróttum sem ákveðinni 

hringrás. Hringrásin sem Grix og Carmichael útskýra í grein sinni (Carmichael, 

2012) segir að árangur afreksíþróttamanna á alþjóðlegum vettvangi leiði til 

virðingar og áhuga meðal almennings og að afreksíþróttir stuðla að samheldni 

meðal samlanda, þetta leiði til fjölgunar í þátttöku almennings sem leiðir til 

bættrar heilsu í þjóðfélaginu. Þessir þættir stækka þann hóp sem hægt er að velja 

afreksíþróttamenn framtíðarinnar úr og halda árangri afreksíþróttamanna gangandi 

og í leiðinni að sjá til þess að hringrásin haldist gangandi.  

 
Mynd 3.1. Sjálfhvetjandi hringrás íþrótta 

Heimild: (Carmichael, 2012) 

 

Hringrás eins og hér er líst virðist vera samþykkt sem staðreynd í mörgum 

vestrænum löndum ef miðað er við stefnur þeirra í íþróttamálefnum og þegar 

kemur að eflingu heilsu landsmanna. Í Bretlandi t.d. hefur stefna yfirvalda að 
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mörgu leyti snúið að því að árangur afreksíþróttamanna á að auka þátttöku 

almennings í hreyfingu hverskonar. Þessi stefna lýsir sér best í svari Liz Nicholl 

(Director of Performance at UK Sport) þegar hún var spurð hvers vegna Stóra 

Bretland fjárfesti svo miklu almannafé í að styrkja afreksíþróttafólk fyrir 

Ólympíuleikan í Beijing 2008. Liz nefndi að á milli 5-9 milljónir manna hefðu 

horft á Kelly Holmes vinna til gullverðlauna og nefndi einnig árangur á 

heimsmeistaramótinu í Rugby sem ástæðu fyrir því hví svo miklu fé væri eytt í að 

stykja afreksíþróttir: 

It really does have a huge impact on people in this country in motivating 

them to participate in sport and compete in sport. That is why we do it. We like 

winners and that is what we are investing in and success comes at a price. (House 

of Commons Committee of Public Accounts 2006,p.Q16) 

Fjárfesting í afreksíþróttum er venjulega réttlætt á grundvelli þess að 

árangur einstaklinga og liða á alþjóðlegum stórmótum skapi jákvæð ytri 

þjóðfélagsleg áhrif og hvetji til þáttöku í íþróttum og almennri hreyfingu fyrir 

almenning sem bætir lýðheilsu. Hinsvegar virðast straðreyndir ekki ýta undir 

þessar fullyrðingar eða trú ríkisstjórna á fjárfestingu til afreksíþróttafólks. Nýleg 

könnun um hreyfingu Englendinga bendir ekki til aukinnar þáttöku almennings 

eða þjóðfélagslegra áhrifa til langs tíma í takt við aukna fjárfestingu til 

afreksíþrótta (Sport Engaland Active People Survey, 2010; Carmichael and 

Chrix).  

Áhrif til skammtíma virðast vera til staðar eins og nýlegur árangur breska 

tennis kappans Andy Murray virðist sýna með auknum áhuga yngri iðkenda á 

tennis íþróttinni. Árangur breska hjólreiðaliðsins á Ólympíuleikunum í Beijing ýtti 

einnig undir skammtíma áhrifa á fjölda iðkenda í hjólreiðum, sem hefur verið að 

aukast jafnt og þétt á hverju ári. Ef skoðaður er fjöldi iðkenda frá 2004 til dagsins 

í dag, þá virðist árangurinn árið 2008 ekki hafa ýtt undir meiri fjölgun en verið 

hefur undanfarin ár. Sannanir á langtíma áhrifum vegna árangurs 

afreksíþróttamanna er erfitt að finna, en einnig verður að hafa í huga að erfitt 

getur verið að mæla eða setja verðmiða á ýmis jákvæð ytri áhrif sem talin eru 
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verða vegna fjárfestingar í afreksíþróttum eins og aukinn samhugur þjóðar eða 

þjóðarstolt. 

Stórviðburður eins og Ólympíuleikar má einnig líta á sem einn þátt í 

fjárfestingu hins opinbera til afreksíþrótta. Eins og áður hefur komið fram þá 

leggja mótshaldarar oftar en ekki í dýrar framkvæmdir til að byggja íþróttaðstöðu 

í hæsta gæðaflokki. Slík aðstaða kemur íþróttafólki framtíðarinnar að notkun og 

tryggir þeim bestu mögulegu aðstöðu til iðkunar sinna íþrótta.  
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4. Að fjárfesta í Ólympíuleikum 

Eins og áður hefur komið fram þá er því haldið fram af þeim er halda 

Ólympíuleika eða aðra svipaða íþróttastórviðburði að opinber fjárfesting í slíkum 

stórviðburði muni skila sér í jákvæðum efnahagslegum áhrifum. Þeir sem eiga 

réttinn að viðburðinum auglýsa hann líka oftar en ekki til væntanlegra 

skipuleggjanda á þann hátt að mikill efnahagslegur ávinningur muni hljótast af 

viðburðinum. Sem dæmi þá gefur Ameríska fótboltadeildin (National Football 

League) það venjulega út að úrslitaleikur deildarinnar, Ofurskálin (Super Bowl), 

hafi efnahagsleg áhrif upp á 300-400 milljónir dollara fyrir þá borg er heldur 

leikinn (National Football League, 1999). Margra daga viðburður eins og ÓL ætti 

því að skila töluvert hærri upphæð en Ofurskálin.  

Tafla 4.1. Átluð efnahagsleg áhrif af Íþróttaviðburðum. 

 
Heimild: (Matheson V. A., 2006) 

 

 Eins og sést í töflu 1 þá eru vænt efnahagsleg áhrif mikil ef gengið er út 

frá þeim skýrslum sem gerðar eru fyrir leikana. Í töflunni má sjá niðurstöðu 

skýrslu sem unnin var fyrir skipulagsnefnd Ólympíuleikana í Atlanta árið1996. 

Skýrslan var unnin af Humphreys og Plummer (1995) sem gera ráð fyrir að ÓL í 

Atlanta hafi jákvæð áhrif á efnahag Georgíu fylkis upp á 5.1 milljarð Bandaríkja 

dollara og meta sem svo að áhrifin skapi 77.000 störf (Plummer, 1995). Skrifstofa 

fjármálastjórnar fyrir ríkisskjóð Nýju Suður Wales í Ástralíu mat efnahagsleg 

áhrif leikana árið 2000 í Sydney skapa um 100.000 ný störf og hafa efnahagsleg 

áhrif upp á 6.3 milljarða Bandaríkjadollara (Baade, 2004). Því má vægast sagt 

segja að eftir miklu er að slægjast fyrir þá er halda leikana. Í eftirfarandi kafla 



 26 

verður farið yfir skýrslur sem gerðar eru í aðdraganda stórviðburða eins og 

Ólympíuleika, meint efnahagsleg áhrif sem fylgja því að halda stórviðburð í 

íþróttum eins og Ólympíuleika og sérstaklega verða bornar saman niðurstöður 

þeirra er gera skýrslur fyrir og eftir leikana. 

 

4.1 Skýrslur í aðdraganda Ólympíuleika 

Að mörgu er að hyggja í skýrslum sem gerðar eru í aðdraganda leikana um 

efnahagsleg áhrif stórviðburðs í íþróttum, hvort sem um er að ræða ÓL eða aðra 

viðburði sem má kalla stórviðburð. Í dæmigerðri skýrslu þarf t.d. að meta fjölda 

gesta sem vænst er að sæki leikana, fjölda daga sem gestir dvelja í borginni og 

áætlaða upphæð sem hver gestur er talinn eyða á hverjum degi. Með því að leggja 

þetta saman er hægt að fá svokölluð bein efnahagsleg áhrif. Með því að nota 

margfaldara er síðan hægt að finnna út hvaða margföldunaráhrif þessi beinu áhrif 

hafa á efnahaginn. Margföldunaráhrif beinu efnahagslegu áhrifanna eru þekkt sem 

óbein áhrif (Matheson, 2006). Dæmi um þessa nálgun er skýrsla Jeffrey 

Humphreyes (1994) þar sem hann gerir ráð fyrir að Ofurskálin í Atlanta 1994 

skapi 2.376 störf og hafi efnahagsleg áhrif upp á 166 milljónir Bandaríkjadala á 

hagkerfi Georgíu fylkis (Humphreys, 1994). Af þessum 166 milljónum dala voru 

76 milljónir áætluð bein áhrif og óbein áhrif 90 milljónir. Beinu áhrifin voru 

fengin út með því að áætla fjölda gesta og þann meðafjölda daga sem gestir eyddu 

í fyllkinu, áætlaður dagafjöldi gesta, 306.680 er síðan margfaldaður með áætlaðri 

meðaleyðslu hvers gests á dag, sem var áætlaðir 252 dollarar. Margfaldarinn sem 

notaður var til að finna út óbeinu áhrifin var fenginn frá hagstofu Bandaríkjanna 

(Bureau of Economic Analysis) og margföldunarmódeli þeirra sem finnur út 

margfaldara hvers svæðis fyrir sig. Þetta dæmi gefur ágætis mynd á hvernig 

margar skýrslur eru unnar í aðdraganda stórviðburðar eins og Ofurskálarinnar eða 

Ólympíuleikanna (ÓL).  

Margir akademískir hagfræðingar hafa bent á galla sem geta fylgt 

skýrslum eins og þessari frá Humphrey þar sem áætluð eru efnahagsleg áhrif á 



 27 

hagkerfið í kjölfar stórviðburða.  Victor Matheson (Matheson, 2006) er einn þeirra 

og  í ritgerð sinni um stórviðburði bendir hann á nokkra þætti sem misfarast 

gjarnan í slíkum  skýrslum. Hann bendir sérstaklega á þrjú mikilvæg fræðileg 

atriði sem misfarast, þ.e. staðkvæmdaráhrif (substitution effect), ruðningsáhrif 

(crowding out) og fjármagnsleki (leakages).  

 

4.1.1. Staðkvæmdaráhrif 

Staðkvæmdaráhrif verða þegar íbúar hagkerfisins þar sem leikarnir eru haldnir 

eyða launum sínum í viðburðinn í staðinn fyrir vöru eða þjónustu í hagkerfi 

svæðisins. Íbúi borgar sem eyðir pening sínum í að kaupa miða á Ólympíuleika 

eða kaupir vöru eða þjónustu á viðburðinum hefði líklega eytt honum hvort sem er 

á því svæði, þ.e. í sama hagkerfinu ef leikarnir væru ekki til staðar. Eyðsla íbúa 

þess hagkerfis sem heldur leikana er því ekki ný af nálinni heldur einungis færsla 

á staðbundinni eyðslu. Margir hagfræðingar telja því að eyðsla íbúa hagkerfisins 

sem eytt er í leikana ætti að útiloka í þeim skýrslum sem gerðar eru um vænt 

efnahagsleg áhrif af leikunum. Þeir íbúar svæðisins sem ekki sækja leikana gætu 

líka haft áhrif og skekkt hin raunverulegu áhrif sem nýtt fjármagn hefur á hagkerfi 

svæðisins því íbúarnir eru líklegir til að breyta venjulegu neyslu sinni til að 

forðast þau þrengsli sem viðburðurinn skapar fyrir íbúa svæðisins (Baade, 2004). 

Szymanski og Kavetsos (2008) segja í ritgerð sinni að að þó svo búast megi við 

fjölda erlendra gesta til að fylgjast með leikunum í London árið 2012 þá ættu 

skýrslur um vænt efnahagsleg áhrif á Bretland, að taka út eyðslu gesta frá 

Bretlandi þar sem þeir eru einungis að færa eyðslu sína frá einu svæði innan 

Bretlands til annars (Szymanski, 2008).  

 

4.1.2. Ruðningsáhrif 

Á Ólympíuleikum er þó nokkur stór hluti gesta sem kemur frá öðru landi en því er 

heldur leikana. Vegna væntrar aukinnar eftirspurnar getur verð á hótelherbergjum 

hækkað á meðan að á leikunum stendur, eins og raunin var fyrir leikana í London 
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árið 2012 (BBC, 2012). Hátt verð getur þó fælt frá þá gesti sem annars eru 

reglulegir gestir í borginni eða á svæðinu og því staðið fyrir ruðnings áhrifum. Þó 

að margir gestir koma í þeim tilgangi að fylgjast með leikunum þá getur sá fjöldi 

haft fælandi áhrif fyrir þá sem eru reglulegir gestir borgarinnar, hvort sem til að 

sækja sér reglulega afþreyingu þangað, vegna viðskipta eða þá sem hafa áhuga á 

að sækja borgina hvort sem leikarnir eru eða ekki. 

Þó það eigi ekki við um allar borgir sem halda leikana þá eru margar 

borgir sem halda leikana nú þegar vinsælar ferðamannaborgir. Ef hótel og 

veitingastaðir eru venjulega fullnýttir á þeim tíma sem leikarnir eru haldnir þá má 

segja að gestir leikana séu í raun að koma í staðinn fyrir þá gesti sem hefðu komið 

hvort sem er. Hrein efnahagsleg áhrif af leikunum gætu því verið mini en heildar 

áhrifin líti út fyrir að vera. Dæmi um þessi áhrif sem þó tengjast ekki ÓL eru 

þegar Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu var haldin í Suður Kóreu árið 2002. 

Fjöldi gesta frá Evrópu var meiri en venjulega en um leið var mikil fækkun á 

fjölda reglulegra gesta og viðskiptamanna frá Japan. Heildarfjöldi gesta til Suður 

Kóreu var talinn 460 þúsund sem er sami fjöldi gesta og árið fyrir keppnina 

(Matheson, 2006).  

 

4.1.3. Fjármagnsleki 

Þriðja atriðið sem Matheson bendir á í úttekt sinni er fjármagnsleki. Með 

fjármagnsleka er átt við að þeir fjármunir sem eytt er í hagkerfinu enda ekki 

endilega í vösum íbúa þess hagkerfis. Margfaldarinn sem notaður er í skýrslum 

fyrir leikana og á að sýna fram á margföldunaráhrif eyðslu gesta inn í hagkerfið er 

að mati Siegfried og Zimbalist (2000) oft ekki réttur þegar meta á áhrifin af 

leikunum. Margfaldarinn er reiknaður út fyrir hvern iðnað í hagkerfinu miðað við 

eðlilegt framleiðslumynstur í hagkerfinu og samband á milli iðnaða. Á meðan 

stórviðburður eins og ÓL fer fram þá er hagkerfið ekki í sínu eðlilega mynstri og 

því getur margfaldarinn verið annar og margföldunaráhrifin ranglega áætluð 

(Matheson V. , 2004). Margir telja að margfaldarinn sé ofmetinn, það er að segja 
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að áhrif neyslu á hagkerfið sé minni en margar skýrslur gera ráð fyrir. Siegfried 

og Zimbalist (2000) hafa sýnt fram á að margfaldari eyðslu íbúa í BNA í útgjöld í 

íþróttaviðburði er oft lægri en fyrir aðra afþreyingu. Samkvæmt þeirra 

útreikningum var hann 1.25 á meðan hann var 1.51 í öðrum afþreyingar geirum 

(Zimbalist, 2000). Meðal ástæðu þess að margfaldarinn er lægri í eyðslu til 

íþróttaviðburða heldur en í aðra eyðslu innan hagkerfisins nefnir Szymanski 

(2008) t.d. að þeir verkamenn sem sem byggja leikvanga í aðdraganda 

íþróttaviðburða eru allt eins líklegir til að búa annars staðar en á svæðinu sem 

leikarnir eru haldnir og sérstaklega ef atvinnuleysi er lítið í hagkerfinu. Þar af 

leiðir eyða þeir verkamann sem búsettir eru annars staðar launum sínum á sínum 

heimaslóðum ((Szymanski, 2008), (Matheson R. A., 2000)).  

Hótel og eigendur þeirra eru meðal hagsmunaðila þegar viðburður eins og 

ÓL fer fram. Eftirspurn eftir hótelherbergjum í grennd við leikana er sögð aukast 

og verð á hótelherbergjum getur því verið hærra en venjulega. Laun þeirra sem 

vinna á hótelinu breytast ekki þó vinnuframlag þeirra sé jafnvel meira. Ef 

innkoma hótelsins eykst með hærra verði og aukinni eftirspurn án þess að aukning 

sé í kostnaði við reksturinn, þá mun arðsemi fjármagns aukast. Fjármagnstekjur af 

hótel rekstri eru ekki eins líklegar til að haldast innan hagkerfisins eins og laun 

starfsmanna þeirra. Mörg hótel eru rekin af erlendu fjármagni eða tilheyra 

alþjóðlegri keðju og leiða því til lægri margfaldara og aukins fjármagnsleka  

(Baade, 2004),(Matheson R. A., 2000). 

 

 

4.1.4 Framkvæmdir og falinn kostnaður 

Þær miklu framkvæmdir sem ráðist er í á vegum þeirra borgaryfirvalda sem halda 

leikana eru dýrar og tímafrekar. Hver ber mestan kostnaðinn við framkvæmdirnar 

er mismunandi í hvert skipti en yfirleitt er raunin sú að stór hluti kostnaðarins 

endar á hinu opinbera. Áhrif þessa framkvæmda er yfirleitt það sem 

meðmælendur og umsækjendur benda helst á þegar réttlæta á kostnaðinn við að 
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halda leikana. Kostnaðurinn hefur sífellt farið vaxandi og ekki síst tilfallandi 

kostnaður eins og löggæsla í kjölfarið á aukinni hættu á hryðjuverkum enda er 

stórviðburður eins og Ólympíuleikar gott skotmark slíkra voðaverka vegna 

stærðarinnar og umfjöllunar á heimsvísu. Hryðjuverkin á leikunum í  Munchen 

árið 1972 og Atlanta árið 1996 hafa stóraukið eftirlit og gæslu á leikjunum sem á 

eftir fylgdu og veldur meiri kosntaði við að gæta öryggis þáttakanda og áhorfanda. 

Breytilegur kostnaður við löggæslu hefur einnig verið vanmetinn í skýrslum fyrir 

leikana og jafnvel ekki gert ráð fyrir honum. Ein ástæða þess er að sá kostnaður 

fellur oft á ríkissjóð en ekki borgina sjálfa. Grikkland eyddi til dæmis 1.5 milljarð 

bandarískra dollara í öryggis-og gæslukostnað fyrir leikana í Aþenu árið 2004 

(Matheson V. A., 2006). Frá árinu 1988 hafa þær borgir sem halda leikana einnig 

haldið Ólympíuleika fatlaðra í kjölfarið. Þeir hafa vaxið í stærð, umfang þeirra 

hefur aukist og áhugi og umfjöllun er meiri með hverjum leikunum sem aftur 

þýðir aukinn kostnað fyrir þá er leikana halda. 

Kostnaður við að bæta innviði borga eða byggja nýja leikvanga, eins og 

yfirleitt er gert í aðdraganda Ólympíuleika (t.d. Barcelona 1992 sem áður er getið) 

er í skýrslum fyrir leikana oftar en ekki tekinn sem ábati en ekki kostnaður, enda 

hafa framkvæmdirnar óneitanlega örvandi áhrif á efnahagskerfið. Aftur á móti er 

sjaldnast tekinn inn í reikninginn fórnarkostnaðurinn við það að ráðast í þessar 

framkvæmdir á kostnað annara. Eyðsla hins opinbera í íþróttamannvirki og 

framkvæmd leikanna minnkar framlag til samfélagsþjónustu borgaryfirvalda og 

getur hækkað skatta á íbúa og fyrirtæki sem allt saman hefur önnur áhrif á 

hagkerfið en eyðsla í íþróttamannvirki (Zimbalist, 2000).  

4.2  Skýrslur að Ólympíuleikum loknum 

Skýrslur sem gerðar eru eftir að stórviðburði eins og Ólympíuleikum er lokið eru 

venjulega gerðar sjálfstætt af aðilum sem eru óháðir skipulagsnefndum leikanna 

eða þeim samtökum sem eiga réttinn á viðburðinum. Skýrslur þessar eru byggðar 

á niðurstöðum og unnar úr fyrirfram ákveðnum hagtölum sem fengnar eru frá 

hagkerfinu eða svæðinu sem við á í hvert skipti á þeim tíma sem leikarnir fara 

fram. Þessar hagtölur  eða niðurstöður eru bornar saman við hagtölur frá öðrum 
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svipuðum svæðum á sama tíma sem héldu ekki leikana. Einnig er hægt að bera 

saman hagkerfi borgarinnar á meðan á leikunum stendur miðað við sömu borg 

fyrir og eftir leikana. Þær breytur og tölur sem fræðimenn nota oftast í 

rannsóknum sínum eru tekjur einstaklinga, meðal tekjur á mann, atvinnustig og 

virðisaukaskattur sem dæmi. Einnig nota fræðimenn tölur um fjölda gistinótta og 

verð á hótelum, komur og brottfarir á nálægum flugvöllum til að reyna að meta 

efnahagsleg áhrif Ólympíuleika á hagkerfið (Matheson V. A., 2006).  

Það sem fræðimenn hafa rekið sig á við að meta áhrifin sem stórviðburður 

getur haft á hagkerfið er að ef viðburðurinn er haldinn í stóru efnahagskerfi þá 

getur verið erfiðara að einangra áhrif viðburðarins á það. Stórviðburður eins og 

ÓL og framkvæmdir í tengslum við leikana fara fram á löngu tímabili og því getur 

verið erfitt að áætla hvenar t.d. áhrif fjárfestinga eiga sér stað í hagkerfinu. Ef 

Ofurskálin er tekin sem dæmi og að hún skili borginni sem heldur hana 400 

milljónum bandaríkjadollurum þá er sú upphæð einungis 0.1% af árlegum tekjum 

einstaklinga í Los Angeles, en þar hefur keppnin um Ofurskálin verið haldin í 

nokkur skipti (Matheson V. A., 2006).  

Innheimta virðisaukaskatts af vöru og þjónustu hefur einnig verið notaður 

til að meta efnahagsleg áhrif íþróttaviðburða enda benda matsskýrslur fyrir leika 

oft á aukna sölu og þjónustu sem helstu áhrif af því að halda stórviðburð eins og 

ÓL. Magn innheimts virðisaukaskatts er ágætis mælieining á velferð þar sem þeir 

teljast til stórs hluta af heildar atvinnustarfsemi og gögn frá skattstofu yfirleitt 

gefin út mánaðarlega en ekki árlega eins og áður nefndar hagtölur eins og tekjur 

einstaklinga eða tekjur á mann.  

Robert Baade og Victor Matheson rannsökuðu þau áhrif sem ÓL í Atlanta 

árið 1996 hafði á atvinnustig í Georgíu fylki. Þeirra niðurstöður var að í besta falli 

sköpuðust 42 þúsund störf í fylkinu, samanborið við 77 þúsund sem 

borgaryfirvöld höfðu áætlað. Rúmlega 40% af þeim 42 þúsund störfum sem urðu 

til voru tímabundin og mörg aðeins hlutastörf (Matheson R. A., 2000). 
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Efnahagsleg áhrif leikana voru því einungis til skamms tíma og ekki jafn mikil og 

áætlanir sögðu til um.  

Tafla 4.2. Dæmi um skýrslur sem metið hafa áhrif íþróttaviðburða. 

 
Heimild: (Andreff, 2012) 
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5. Ofmetin efnahagsleg áhrif 

Á meðan þær skýrslur sem gerðar eru fyrir Ólympíuleika sýna flest allar að um 

mikinn efnahagslegan ávinning sé að ræða fyrir þá er halda leikana þá benda 

flestar skýrslur fræðimanna sem hafa metið áhrifin, að leikum loknum, til þess að 

áhrifin séu óveruleg. Þó svo að heildarefnahagsleguáhrif af leikum geti vissulega 

verið mikil þá eru hrein áhrif á breytur eins og atvinnustig, tekjur á mann og 

virðisaukaskatt óveruleg (Matheson V. A., 2006). 

Fræðimenn eru jafnvel á einu máli um að sérhæfðir leikvangar sem 

byggðir eru fyrir leika skili engum efnahagslegum ábata fyrir borgina sem byggir 

þá (Zimbalist, 2000). Coates og Humphreys könnuðu áhrif nýrra leikvanga sem 

byggðir voru í borgum í BNA. Niðurstaða þeirra var að nýjir leikvangar höfðu í 

raun neikvæð áhrif á tekjur á mann í þeim borgum sem byggðu nýja leikvanga 

(Humphreys D. C., 1997). Ólympíuleikum fylgir einnig eyðsla í önnur mannvirki 

en þeim er tengjast íþróttum sem mögulega geta haft í för með sér efnahagslegar 

framfarir, Beijing í Kína kostaði til 22 milljörðum bandaríkjadollurum í mannvirki 

fyrir leikana árið 2008 en einungis hluti af þeim kostnaði var í íþróttamannvirki. 

Aftur á móti er ekki öruggt að skipulagsbreytingar hafi í för með sér aukinn 

efnahagslegan ábata. Jafnvel breytingar sem tengjast ekki íþróttum geta staðið 

lítið notaðar og ekki verið besta nýting á fjármagni yfirvalda (Baade, 2004). Þegar 

London byggði íþróttaleikvanginn Wembley fyrir leikana árið 2012 var kostnaður 

áætlaður 500 milljónir dollara fyrir leikvanginn og að auki var gert ráð fyrir 

skipulagskostnaði upp á 150 milljónir dollara til að byggja vegi og 

neðanjarðalestarstöð sem í raun hefði aldrei þurft að byggja nema vegna 

leikvangsins (Baade, 2004).  

Íþróttasambönd eins og Alþjóða Ólympíusambandið og Alþjóða 

Knattspyrnusambandið (FIFA) gera strangar kröfur um aðstöðu fyrir stórviðburði 

á þeirra vegum, aðstöðu sem er oft ekki til staðar fyrir leikana enda ekki þörf á því 

eða jafnvel ekki eftirspurn eftir slíkri aðstöðu í þjóðfélaginu áður en leikarnir eru 
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haldnir. Gott dæmi um illa nýttar framkvæmdir vegna stórviðburðar eru að finna í 

Suður Kóreu. Fyrir heimsmeistarmótið í knattspyrnu í Suður Kóreu voru byggðir 

10 nýir fótboltaleikvangar. Í dag eru einungis 5 af þessum 10 völlum notaðir 

reglulega og sætanýting ekki talin góð (Baade, 2004).  

Alþjóða Ólympíusambandið (IOC) á einkarétt á Ólympíuleikunum og 

býður réttinn upp til að halda leikana. Borgir sem bjóða sig fram í að halda leikana 

keppa því gegn hvor annari. Hagfræðikenningar segja í raun að borgir sem 

keppast um réttinn myndu samkvæmt kenningum bjóða þangað til að væntur 

hagnaður þeirra væri enginn. IOC sem einokunaraðili tekur þá til sín alla rentuna 

með beinum hætti í formi múta og óbeinum hætti með því að koma öllum 

kostnaði við leikana á hendur þeirra sem halda þá (Matheson R. A., 2000).  Þær 

mútur sem hingað til hafa komist upp um hafa þó verið lágar fjárhæðir miðað við 

kostnaðinn sem fylgir því að halda leikana. Reglur IOC gera líka ráð fyrir að allur 

fjárhagslegar skuldbindingar falli á þá er halda leikana. Þrátt fyrir þessa 

fjárhagslegu áhættu þá er ekkert lát á þeirri keppni á milli borga að halda leikana. 

Fyrir leikana árið 1984 var Los Angeles í BNA eina borgin sem bauð sig fram til 

að halda leikana. Lítið var byggt og þau íþróttamannvirki sem fyrir voru í borginni 

notuð til að hýsa íþróttaviðburði. Það gæti m.a. útskýrt afhverju leikarnir í Los 

Angeles skiluðu hagnaði til borgarinnar en borgin neitaði að ganga að öllum 

kröfum IOC (Matheson R. A., 2000). 

Hagfræðingurinn Wladimir Andreff hefur líkt því að vinna kosningar um 

að halda ÓL við tilgátuna um bölvun sigurvegarans (á ensku; The Winners 

Curse). Tilgátan var fyrst sett fram af Capan árið 1971 til að útskýra lága ávöxtun 

á fjárfestingu fyrirtækja sem tóku þátt í útboði fyrir leyfi til að vinna olíu og gas. 

Tilgáta Capan var sú að sigurvegarinn hafi borgað of mikið fyrir leyfið, meira 

heldur en markaðurinn var tilbúinn að borga og vanmetið kostnað við vinnuna 

sem þýddi að tekjur hans væru ekki í takt við verðið sem hann borgaði fyrir leyfið 

(Andreff, 2012). Það sama er hægt að segja um kosningu um leikana. Enginn veit 

í raun hvert markaðsverðið fyrir næstu leika er, ekki einu sinni IOC sjálft. IOC er í 

raun að leita eftir besta tilboðinu og er líklegast til að velja þá borg sem 
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skipuleggur þá á sem bestan hátt. Ef borg ætlar að eiga möguleika á að vinna 

kosninguna þá verður hún að bjóða betur en hinir frambjóðendurnir til að hljóta 

kosningu valnefndarinnar. Þegar kostnaðar áætlanir borga eru skoðaðar fyrir 

síðustu tvær kosningar sem hafa farið fram, annars vegar fyrir leikana árið 2012 

og hins vegar fyrir leikana árið 2016, má sjá að í bæði skiptin eru þær borgir 

valdar af IOC sem gera ráð fyrir hæstum fjárhagslegum kostnaði í framkvæmdir. 

Tafla 5.1. Áætlaður kostnaður frambjóðanda fyrir ÓL 2012 og 2016 

 Heimild: (Andreff, 2012) 

Eins og sjá má í töflu 5.1 þá eru það London í Englandi árið 2012 og Rio í 

Brasilíu árið 2016 sem gera ráð fyrir hæstum kostnaði vegna framkvæmda. Þær 

borgir enduðu uppi sem sigurvegarar kosninganna. 

Þegar borinn er saman áætlaður kostnaður við leikana og síðan 

raunverulegur kostnaður við leikana er nánast án undantekninga farið langt fram 

úr kostnaðaráætlunum. Sérstaklega hefur framkvæmdarkostnaður farið langt fram 

úr fyrstu áætlunum hjá flest öllum borgum sem haldið hafa ÓL eins og sést í töflu 

5.2  

Tafla 5.2. Þróun kostnaðar fyrir Ólympíuleika 
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Heimild: (Andreff, 2012) 
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Lokaorð 

Því er haldið fram að Ólympíuleikum fylgi efnahagslegur ábati. Ljóst er að 

fræðimenn eru ekki á sama máli. Áætlaður kostnaður við leikana fer yfirleitt langt 

fram úr upprunalegum áætlunum og hafa leikarnir jafnvel skilið eftir sig miklar 

skuldir fyrir borgaryfirvöld sem tekur langan tíma að greiða til baka. Svo virðist 

vera að skýrslur sem gerðar eru í aðdraganda leikana veiti ekki réttar upplýsingar 

um vænt efnahagsleg áhrif leikana. Í þessari ritgerð hefur verið bent á ýmsa 

vankanta sem fylgir skýrslum sem gerðar eru fyrir skipulagsnefndir borga. Hvort 

stjórnmálamenn og aðrir skipuleggjendur virði álit fræðimanna viljandi að vettugi 

er erfitt að segja en stórviðburður eins og ÓL gæti hvatt stjórnmálamenn, sem 

annars eru tregir til, að leggja í þarfar framkvæmdir á innviðum borga.  

Ólympíuleikar virðast í mesta lagi skapa jákvæð efnahagsleg áhrif til 

skamms tíma og fela í sér mikla fjárhagslega áhættu. Alþjóða Ólympíusambandið 

á stóran þátt í því að kostnaður við það að halda Ólympíuleika er hár, þar sem 

valnefnd þess virðist helst kjósa þá borg sem tilbúin er að leggja í dýrustu 

framkvæmdirnar í aðdraganda leikanna og flytja alla efnahagslegu áhættu yfir á 

borgaryfirvöld. Hagsmunum sambandsins er líka best borgið hjá þeim sem færa 

þeim glæsilegustu leikana, því flottari sem leikarnir eru þeim mun meiri athygli fá 

þeir sem dregur að styrktaraðila fyrir sambandið.  

Þó að ábati geti fylgt því að halda leikana og því að leggja í framkvæmdir í 

aðdraganda þeirra, þá er nauðsynlegt að taka tillit til fórnarkostnaðar. Því 

almannafé sem eytt er í leikana gæti verið nýtt til að fjármagna spítala eða skóla 

og skapa störf, aukna velferð, mannauð og hugsanlega auka framleiðni í 

samfélaginu. Velferð borgarbúa er aðal markmið borgaryfirvalda. Að taka þá 

ákvörðun að halda stórviðburð eins og Ólympíuleika fyrir skattpeninga er 

einungsis réttlætanleg ef þeir skapa aukna velferð fyrir samfélagið og eru besta 

notkun á fjármagni borgarinnar. 
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