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Resum 

La celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona, apart de ser un esdeveniment 
esportiu, té una forta inicidkncia en l'economia. 

Així doncs, elpresent article és una valoracib dels Jocs com afet econbmic. 
D 'entre tots els enfocaments possibles, s 'ha optnt per un de carricter ma.- 

croeconbmic. 2s a dir, ens interessem pels efectes dels Jocs Olímpics sobre les 
grans magnituds de l'economia. 

Aquesta incidkncia econbmica ha estat analitzada en dues fases: en primer 
lloc, es calcula el volum de totes les despeses d'inversió i consum directament 
relacionades amb els Jocs, a les uals anomenem impacte directe. Aquest e,s 
produeix principalment a nivel 7 local, perd també afecta altres punts del te,- 
rritori ja que no tota la demanda generada pels Jocs es pot cobrir amb oferta 
'~egional. En segon lloc, aquestes despeses directes provocarien incrementspos- 
teriors de consum i renda. Aquestes despeses últimes constitueixen un impacte 
induit. 

Aleshores, la incidkncia econbmica dels Jocs, l'irnpacte total, vindrri do- 
nada per la suma de les despeses directes i les indui'des. 

La celebración de los JJOO en Barcelona, aparte de ser un acontecimiento 
deportivo, tiene una@erte incidencia en la economía. 

Este articulo hace una valoración de los Juegos como hecho econdmico. 
De entre 10s enfoques posibles, se ha optado por uno de enjique macroe- 

conómico. Es decir, nos interesamospor los efectos de deos JJOO sobre lasgrandes 
magnitudes de la economía. 

Se ha contemplado esta incidencia económica en dos fases: en primer lugar, 
se calcula el volumen de todos los gastos de inversidn y consumo directamente 
relacionados con 10s Juegos, a 10s ue denominamos irnpacto directo. Tiene 
lugarprinc$almente a nivel loca f ero también a@a a otrospuntos del tr- B rritorio, ya que no toda la deman a generada por los Juegos se puede cubrir 
con oferta regional. En segundo lugar, estos gastos directos provocarían 
teriores incrementos de consumo y renta. Estos gastos últimas constituyen e lm- 
pacto inducido. 
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Por tanto, la incidencia económica de 10s Juegos, el impacto total, vendrá 
dado por la suma de 10s gastos directos de 10s inducidos. 

The 1992 Olympic Games to be held in Barcelona, appartyom being an 
port event, will have a great e ect on the economy. 

The aim of this paper is t f us to estimate the economy side of the Games. 
Among the dzfferent a proaches, we chose the macroeconomic one. This is, 

we are interested in the &cts of the Games on the big numbers of the economy. 
These economic effects have been analysed in two stages: jirst, we have 

computed the amount of the total investment and conpsumtion expenditures 
directl related to the Games, wich we have calleddirect impact. It takesplace 
main i y in a local level, but it has also effects on other territorial levels since not 
the whole demand generated by the Games can be satisfed by the regional 
supply. In a second stage, these expenditures would cause a fiirther increase in 
conpsumtion and income, wich will be the indirect impact. 

Therefore, the economic effects of the Games, the whole impact, will be 
determined by the total amount of the direct and indirect expenditures. 

La designació d'una ciutat com a seu d'uns Jocs Olímpics esta condicio- 
nada per la possibilitat d'oferir les infrastructures imprescindibles per a ga- 
rantir el seu kxit. Així, per exemple, és necessari disposar d'instal.lacions es- 
portives adequades; &un lloc de residkncia per als atletes i per a tot el conjunt 
de la família olímpica; d'una xarxa de comunicacions que faciliti el seu tras- 
llat a pavellons on es realitzin les proves; i, si es vol donar una bona cobertura 
informativa, una xarxa de telecomunicacions capas d'absorbir la demanda 
prevista per aquest període. 

Barcelona, en el moment de la seva designació com a seu dels Jocs &Estiu 
de 1992, mostrava importants deficikncies en aquest tipus d'infrastructures, 
perb es comprometia davant del COI a construir-les abans de la inaguració. 

Aquest compromís s'ha tradui't en un gran esfors inversor, que ha estat 
el principal motor de l'activitat a la ciutat durant els darrers anys. 

Podríem dir que els Jocs Olímpics han creat una conjuntura favorable 
per a estimular i impulsar un conjunt &inversions concentrades en el temps. 
A més, el projecte olímpic ha servit per a reactivar projectes aturats, o gairebé 
abandonats, i ha facilitat dur a terme algunes altres actuacions importants 
que sense un horitzó temporal acotat tindrien una altra dinamica. 

Així doncs, la preparació i la celebració posterior dels Jocs Olímpics re- 
presenten un increment de la despesa corrent i de la inversió, tant pública 
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com privada. Aquestes generen un impacte econbmic sobre la ciutat i el seu 
entorn, que es pot difondre sobre tot el territori espanyol. 

En aquest article presentem l'estimació d'aquest impacte econbmic, ela- 
borada pel Gabinet Tkcnic de Programació de lYAjuntament de Barcelona1 
amb la col~laboració de la Dirección General de Planificación de la Secretaria 
de Estado de Hacienda del Ministeri d'Economia i Hisenda. 

Per a avaluar l'increment d'activitat associat als Jocs, és a dir, el seu im- 
pacte econbmic, hauríem de considerar únicament aquelles despeses que es 
poden ((catalogar)) com a olímpiques. 

Aquesta consideració Cs rellevant ates que la preparació dels Jocs Olímpics 
ha coincidit amb una etapa de fort creixement econbmic, caracteritzada per 
un augment generalitzat de la inversió i el consum. 

Del volum total d'inversió i consum que ha tingut lloc durant els darrers 
anys, només una part és susceptible de ser considerada prbpiament generada 
pel fet olímpic. 

Si bé, en el cas de les despeses de consum2, no resulta gaire problematic 
establir la separació entre ccolímpica i ((no olímpic)), no succeeix el mateix en 
el de la inversió. 

En aquest últim cas, s'ha d'establir algun criteri per a determinar quines 
actuacions estan lligades a l'esdeveniment esportiu. 

Un primer nivell de selecció és determinat per l'horitzó temporal: una 
inversió només pot ésser olimpica si esta acabada i en funcionament abans 
del juliol de 1992 i ha estat iniciada després de la designació de Barcelona, 
l'octubre de 1986. Seguint aquest criteri, queden al marge un conjunt d'ac- 
tuacions, anteriors a aquesta data, malgrat que ja tenien vocació olimpica. 
Hem de pensar que des de 198 1 els governants de la ciutat ja manifesten la 
voluntat d'organitzar uns Jocs d'Estiu i presentar-ne la candidatura. En 
aquest sentit s'encaminaren un paquet &inversions que es van realitzar abans 
de la nominació oficial, com per exemple la construcció del Velbdrom 
d'Horta. 

Un cop delimitat l'interval temporal, octubre de 1986 fins al juliol de 
1992, s'ha d'establir un segon criteri per determinar quines de les inversions 

1. En aquest treball han col.laborat: Josep Ma Vergara, Montserrat Colldeforns, Dolors 
Cotrina, Martí Saurí, Josep Baiges i Teresa Tusell. Gabinet Tkcnic de Programació. Ajun- 
tament de Barcelona. 

2. Vegeu annex pel detall de les despeses de consum. 
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del període es consideren. Aquest no és tan obvi. Encara que la gran majoria 
de les inversions que es fan a Barcelona tindran alguna repercussió a la ce- 
lebració dels Jocs, es tracta de determinar quina és la mínima incidkncia que 
ha de tenir una inversió per considerar-la olimpica. 

Per aquest motiu, s'han establert quatre grans apartats d'actuacions que 
estan relacionades directament amb els Jocs, i són: 

-1nstal.lacions esportives i Viles Olímpiques (Residencial) 
-Comunicacions i aeroport 
-Telecomunicacions 
-Hotels 
-Resta d'inversions del COOB. 

Dintre &aquests apartats hem considerant les inversions següents: 

Instal.lacions esportives i Viles Olímpiques 

A Barcelona, practicament totes les instal-lacions esportives i les viles 
olímpiques han quedat englobades dintre d'unes Brees geogrAfiques concre- 
tes: Vila Olímpica, Montjui'c, Vall d'Hebrón i Diagonal. Aleshores, hem 
considerat el volum global d'inversió a cadascuna d'aquestes zones que han 
estat objecte de transformació. La importancia dJaquestes inversions és de- 
terminada per la intensitat de les remodelacions i del tipus d'actuacions que 
concentra. 

Així, per exemple, la Vila Olímpica representa una gran part de I'esforq 
inversor, ja que es tracta de la construcció d'un nou barri on ha calgut fer 
importants obres d'infrastructura (clavegueram, recuperació de costes, sa- 
nejament del subsbl, desplaqaments d'instal.lacions ferroviaries) per a garan- 
tir un cert nivell de qualitat. 

Quant a les altres Brees, destaquem el fet que Montjui'c és la zona amb 
un volum més important d'inversió en instal.lacions esportives; la Vall &He- 
bron, a part d'actuacions en urbanitzacions i en equipaments esportius, tam- 
bé disposa de construcció d'habitatges, perb en nombre inferior als de la Vila 
Olímpica; i a la Diagonal les inversions se centren, basicament, en urbanit- 
zacions &uns terrenys ocupats fins aleshores per activitats marginals i en ade- 
quacions dlequipaments esportius ja existents. 

Referent a les Subseus, hem considerat com a inversió olímpica les 
instal.lacions esportives i, si era el cas, certes obres d'urbanització dels entorns 
d'aquestes. Un cas especial el formen Badalona i Banyoles on també s'ha 
comptabilitzat el cost de les respectives viles olímpiques. 

Per últim, hem agrupat la resta d'inversions esportives que es fan a la ciutat 
de Barcelona i que seran escenari de competicions, perb que no s'integren a 
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cap de les Brees olimpiques abans esmentades, sota I'epígrag ((Resta d'instal.la.- 
cionsr, que també inclou certes inversions en equipaments culturals i arran.- 
jaments dels seus entorns en els quals intervenen les empreses olimpiques. 

Comunicacions, accessos i aeroport 

Com hem fet refertncia a l'inici de l'apartat, una qüestió fonamental, i 
que preocupa d'una manera especial els responsables del COOB, és el tema 
de les comunicacions, ja que han de garantir la mobilitat dels atletes, els altres 
participants i el públic, en general, entre les seves zones de residtncia i els 
llocs on se celebraran les competicions. En aquest sentit, el COOB va ela- 
borar una llista de les actuacions en cinturons, autopistes i carreteres, que 
considerava de seguiment prioritari. Aquest estudi pren com a base l'esmen- 
tada llista amb algunes modificacions. A part, s'ha incorporat, a la relació 
d'inversions, les millores viaries realitzades a la ciutat de Barcelona que fa- 
ciliten la connectivitat entre els cinturons, eixos bbics de connexió entre les 
diferents &rees olimpiques, i els aparcaments d'iniciativa municipal, en el pe- 
ríode que estem considerant. 

Un altre tema molt important és l'aeroport, perqui: sera la porta d'entrada 
de la gran majoria de les persones que assisteixin als Jocs i, per tant, ha d'estar 
preparat per absorbir una punta de demanda durant els dies de la celebració. 

Les obres de millora de l'aeroport del Prat són considerades en un apartat 
segregat, ja que representen una inversió amb una infrastructura molt ca- 
racterística i d'un volum important. 

Hi  ha una strie d'inversions en comunicacions que s'han comptabilitzat 
en l'apartat de les arees perqut es considera que, de fet, es tractava d'una mi- 
llora d'aquestes. 

Referent a les obres de la línia I1 del metro, han quedat fora del quadre 
perqut ultrapassen l'horitzó del 92. 

Telecomunicacions 

És un altre dels grans apartats del quadre d'inversions, que té una im- 
portancia especial si tenim en compte el fet que una de les partides mCs des- 
tacades &ingressos del COOB la formen els drets de les retransmissions per 
televisió de les competicions olimpiques. Es important, doncs, disposar 
d'una infrastructura suficient per a garantir la viabilitat d'aquestes activitats. 

Aquí hem considerat, dintre del Pla d'inversions de la Companyia. Te- 
lefbnica, aquelles actuacions que la mateixa companyia catalogava com a 
olimpiques; entre elles destaquem la construcció del Teleport a la comarca 
del Penedts. 
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El cost de la Torre de Comunicacions de Collserola i de Montjui'c també 
estan dintre d'aquest epígraf. 

Barcelona, en el moment de la nominació com a ciutat organitzadora dels 
Jocs Olímpics, no tenia una infrastructura hotelera suficient per atendre les 
necessitats d'allotjament que genera l'esdeveniment olímpic, no dels atletes, 
Arbitres i periodistes, que ja tenen assignats habitatges específics a les Viles 
Olímpiques, sinó de la resta de la família olímpica i semiolímpica (promotors 
i visitants). 

Per aquest motiu, des de lYAjuntament es va posar en marxa l'anomenat 
((Pla d'Hotels)), amb una clara vocació olímpica, que consistia en la requa- 
lificació d'uns terrenys per permetre la construccib d'hotels sota la figura de 
la concessió administrativa. 

Per tant, en aquest apartat hem considerat la inversió en hotels acollits 
a l'esmentat Pla i que estaran en funcionament pels Jocs d'Estiu. 

Per altra banda, es va creure convenient incorporar, també, els hotels 
&iniciativa estrictament privada que es construi'en a la ciutat entre el període 
1987-1992, perqut es va considerar que la celebració de les Olimpíades, i 
tot el que aquest esdeveniment representa en termes de promoció interna- 
cional de la ciutat, constitui'a un fort incentiu perqut les empreses privades 
endeguessin aquest tipus d'inversions. 

Per establir una línia de cohertncia amb els criteris del COOB, només 
hem comptabilitzat el costos dels hotels de categoria superior a tres estrelles. 
L'organisme olímpic té el compromís de garantir als seus membres i als pro- 
motors places als hotels de quatre o cinc estrelles, o bé als vaixells de luxe 
ancorats al Port. 

Resta di'nversions del COOB 

Aquest punt esta integrat per un conjunt d'inversions realitzades pel 
COOB, totes les quals són bbviament olímpiques, perb que no és possible 
assignar a cap dels apartats anteriors. 

3. CONSIDERACIONS ME TODOL OGIQUES 

Una vegada identificades les activitats lligades als Jocs Olímpics, i deter- 
minat el període d'estudi (1987-1992), avaluem el seu impacte des d'un 
punt de vista purament macroeconbmic. És a dir, es considera el volum de 



Resum de les inversions olímpiques (en milions de ptes. corrents fins al 90; del 91 al 93 ptes. del 90) 

AREES 
Área de Montjui'c 
k e a  de la Diagonal 
k e a  de la Vall d'Hebron 
Vila Olímpica 

Total de les quatre irees 
Subseus amb residencia 
Resta de subseus 
Resta d'instal.lacions 

TOTAL 

COMUNICACIONS 2.399,2 6.027,8 27.609,4 78.807,8 98.881,l 30.401,3 244.126,5 
Segon cinturó 331,3 1.117,2 6.451,5 13.978,7 12.864,4 5.951,l 40.694,2 
Cintur6 Litoral 1.088,3 7.667,9 17.247,4 15.955,l 4.599,3 46.557,9 
Nus Trinitat i enlla~os 40,O 3.296,7 6.432,6 1.113,6 10.882,8 
Potes de tancament 10.335,4 14.808,9 3.740,7 28.885,O F 

Total cinturons 331,3 2.205,5 14.159,4 44.858,l 50.061,O 15.404,7 127.019,9 
Connectivitat cinturons 101,3 100,O 1.590,9 1.902,3 7.992,O 2.307,8 13.994,3 s 
Accessos a les hees 1.966,6 3.722,3 11.859,l 32.047,4 40.828,2 12.688,8 103.112,4 8 

HOTELS 301,5 1.104,4 19.952,9 29.648,O 7.190,O 58.196,7 % 
Pla &Hotels Municipal 3.947,9 13.023,l 5.819,l 22.790,O E. 
Altres hotels 301,5 1.104,4 16.005,O 16.624,9 1.370,9 35.406,7 g 

Aeroport 8.530,O 8.530,O 8.940,O 26.000,O 
Resta &inversions COOB (*) 23,6 223,2 2.280,3 2.871,9 5.522,l 14.664,2 O 25.585,3 g 
Telecomunicacions 67,O 1.751,O 15.914,4 33.116,7 19.850,O 70.699,l 2 

CI 
TOTAL 21.315,8 24.427,7 74.604,3 214.946,l 271.693,7 111.736,6 718.724,l 

CI 's!. 
U (*) .Actuacio.n.r .n.o ir?c!oses e.n. .!s daes z?zrt~ts. g 
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despesa, tant de consum com d'inversió, que genera els Jocs i la seva reper- 
cussió sobre l'economia a nivell agregat. 

El conjunt de despeses considerades generen un impacte econbmic inicial 
que anomenem: impacte econbmic directe. Aquestes despeses tenen lloc 
principalment a la ciutat i la seva Area metropolitana, perb també a altres mu- 
nicipis on se celebraran esdeveniments esportius. Per tant, I'impacte t t  una 
forta incidkncia a nivell local o regional3. 

El consum i la inversi6 inicials generats pels Jocs Olímpics donen lloc a 
un increment de renda que, a travts de l'efecte multiplicador, provocara pos- 
teriors increments de despesa. Aquesta darrera despesa constitueix I'impacte 
econbmic indult. Es tracta &un impacte els efectes del qual es difonen sobre 
tot el territori espanyol. 

Impacte directe: resum del consum i la inversi6 
(en milions de ptes. de 1992) 

Conrum Inve~~id 
Públic Privat Total Pública Privada Total TOTAL 

1987 314 
1988 3.259 
1989 8.971 
1990 14.136 
1991 25.490 
1992 59.451 

Total 11 1.621 

Impacte econbmic directe 

L'impacte directe esta constitui't per les activitats &un conjunt d'agents 
públics i privats que realitzen despeses, tant de consum com d'inversi6, vin- 
culades directament a la celebració dels Jocs Olímpics. 

fis a dir, només s'inclouen aquelles activitats d'inversió que són necessa- 
ries per a garantir l'kxit dels Jocs Olímpics i les despeses de consum direc- 
tament relacionades amb la seva celebració. 

3. Part d'aquest impacte directe es localitzar& a altres punts del territori espanyol (o es- 
tranger) ja que no tota la demanda dels Jocs Olímpics es pot cobrir amb I'oferta regional. 



Aquestes activitats es classifiquen en: 
-activitats de consum o d'inversió; 
-activitats públiques o privades. 

El criteri per a classificar una partida de despesa com a activitat d'inversi6 
6s el de garantia de continui'tat, a partir de 1993, de l'aprofitament de les 
instal.lacions. 

En canvi, la classificació entre públic i privat respon al carhcter públic o 
privat de l'agent que realitza l'activitat. 

A més a més, s'han anualitzat aquestes despeses. És a dir, s'ha tingut en 
compte quan es realitzaven, podent així observar la distribució de la despesa 
entre 1987 i 1992, període considerat. 

I Impacte econbmic induit 

Es tracta &un impacte secundari, generat per les activitats ja esmentades.. 
Aquestes despeses inicials de consum i d'inversió tenen un efecte sobre variables 
macroeconbrniques com la renda, els preus, el mercat de treball o la balanp de 
pagaments. $.s a dir, el flux inicial de consum i &inversió genera un volum de 
despesa indu'ida superior a l'impacte directe a través de l'efecte multiplicador4. 

4. El model keynesih mes senzill: economia tancada sense sector públic, estableix que la 
roducci6 (Y) aconsegueix el nivell d'equilibri quan la demanda agregada de bens 6s igual a. 

I). seva producció. 
La demanda agregada (DA) es compon, en a uest cas, de la despesa de bens de consum 

Així, 
? per part de les economies domestiques (C) i de a despesa en inversi6 de les empreses (I). 

D A = C + I  
Sent 

C = F + cY O < c < 1, c 6s la propensi6 marginal a consumir - - - 
I = I  

El nivell de producci6 d'equilibri 4s un F tal que verifica que: 
Y = D A  

fis a dir, 
(1) y = c + 1 = C + c y + i  

11(1 - c) es el multiplicador de despesa - 
C + Tes la despesa autbnoma 

Expressat en increments: 
A F =  - A ( C + ~ )  

1 - c  

Davant un increment en qualsevol element de la despesa autbnoma, la producció aug- 
menta en una quantitat igual al multiplicador per I'increment de la despesa. 
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Per al cdcul de l'impacte indu'it s'ha utilitzat el model MOISSES, un mo- 
del d'investigació i simulació per a I'economia espanyola5. 

Aquest model permet obtenir multiplicadors a nivell nacional, la qual 
cosa fa que I'impacte indui't hagi de ser entés com l'impacte dels Jocs Olím- 
pics sobre tot el territori espanyol. 

És evident que seria f o r ~ a  més interessant determinar l'impacte per a un 
nivell territorial més petit, perb aquesta investigació resulta impossible ja que 
no existeix cap model ni estimació de multiplicadors regionals de despesa. 

Els resultats de I'impacte són els següents, per al període 1987-1992': 

impacte directe 962.238 milions de pessetes de 19927. 
impacte indu'it 2.437.787 milions de pessetes de 1992. 
impacte total 3.400.025 millions de pessetes de 1992. 

En definitiva, un impacte directe inicial de 962.000 milions dóna lloc 
a un impacte total acumulat de 3,4 bilions de pessetes i representa un 1% 
del PIB acumulat del període 1987-1992. 

En aquest article s'ha exposat una estimació de I'impacte econbmic dels 
Jocs Olímpics, avaluant les despeses de consum i inversió inicialment gene- 
rades per l'esdeveniment olímpic i els seus efectes posteriors sobre el conjunt 
de l'economia espanyola. 

La valoració d'aquest impacte es basa en una andisi de tipus macroeconb- 
mic, que no contempla efectes sectorials o financers. 

Seguint aquest enfocament, s'ha avaluat el volum total de despesa lligada 
directament als Jocs Olímpics en 962.000 milions. És remacable el percen- 
tatge que sobre aquest total representa la inversió (83%), la qual cosa reflec- 
teix el fort impuls que han donat els Jocs Olímpics a la creació de noves in- 
frastructures, no només de carhcter esportiu. 

Finalment, l'estudi permet una estimació de I'impacte econbmic total, 
que representa al voltant de 1'1% del PIB acumulat del període 1987-1992. 

5. Per a més detalls vegeu, Moisses, un modelo de investi ación y simulación de la economia B espafiola, César Molinas, et al. Instituto de Estudios Fisca es, 1990. 
6 .  Les dades estan expressades en pessetes constants de I'any 1992. Es treballa en pessetes 

constants ja que només així es pot fer comparacions intertemporals; encara que en versions 
previes provisionals, i no publicades, es treballés en termes nominals. 

7. L'impacte directe correspon a la darrera estimaci6, i pot estar sotmesa a eventuals 
revisions, encara que no gaire importants. 
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ANNEX 

I .  &CUL DE L 'IMPACTE DIRECTE 

A continuació es presenta la metodologia seguida per a l'estimació de les des- 
peses de consum i d'inversió que tenen una vinculació directa amb l'esdeveniment 
olímpic. 

1.1. CALCUL DEL CONSUM 

Per consum s'entén tota la despesa feta en aquelles partides que no comporten 
un increment de l'estoc físic de capital, és a dir, no tenen continu'itat a partir dle 
1993. 

Aquestes despeses es classifiquen entre públiques i privades, de forma que dis- 
tingim entre: 

A) Consum públic 
B) Consum privat 

A) Consum públic 

Es considera consum públic la despesa en consum realitzada pel COOB '92. 
El Comire Olímpic Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona és un consorci 

responsable de I'organització, celebració i liquidació dels esdeveniments. Esta format 
per: 

-1'Ajuntament de Barcelona, 
-1'Administració de l'Estat, 
-la Generalitat de Catalunya i, 
-el Comite Olímpic Espanyol. 

El COOB '92 realitza despeses de consum i d'inversió que preveuen finan~ar 
amb ingressos propis, transferencies i crkdits. Per despeses de consum &aquest Co- 
mite s'entén aquelles partides del seu pressupost de despeses que constitueixen des- 
peses en personal, serveis i materials. Per exemple, les despeses de personal sanitari 
que atendri la família olímpica, els serveis de protocol o el material emprat en la 
torxa olímpica. 

Les despeses de consum s'han periodificat any per any i s'han considerat de for- 
ma que s'evitessin les dobles comptabilitzacions. Aquestes es podien donar perque 
algunes despeses que duran a terme els agents privats que assisteixin als Jocs Olím- 
pics figuren com a una font &ingressos per al COOB (per exemple, ingressos pro- 
vinents de la venda d'entrades). La quantia que obté el Comite per aquest concepte 
es destina a finan~ar altres partides que també podríem catalogar de consum, com 
per exemple els serveis a la família olímpica, o com &inversió, com les obres olím- 
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piques. Així doncs, no s'han d'incloure en una llista de consum l'import rebut per 
entrades més els serveis a la família olímpica, ja que no es produeix una doble des- 
pesa, sinó que només es genera un flux de diner. 

L'opci6 escollida per a evitar la doble comptabilització ha estat la de comptar 
el consum o la inversió que permetien les fonts &ingressos que provenien de despeses 
de consum privades, les quals no es tenen en compte a I'hora d'avaluar el consum 
privat. 

B) Consum priva1 

El consum privat esta format per les despeses fetes per agents privats. En aquest 
cas, es concreten en les despeses dels patrocinadors i dels visitants. 

Patrocinadors 

El COOB '92 té signats acords amb diversos patrocinadors en els quals se'ls con- 
cedeix el dret de reserva de 4.000 habitacions dobles durant 18 dies (16 dies que 
duren els jocs més un abans i un després) en hotels de 4 i 5 estrelles i en vaixells atra- 
cats al port (meitat en hotels i meitat en vaixells8). 

Per a avaluar la despesa dels patrocinadors en concepte d'allotjament s'ha con- 
siderat les estimacions del COOB dels preus de les habitacions tant en hotels 
d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona9 com en vaixells. 

Total de la despesa d'allojatment: 3.600 milions de pessetes. 

A més els patrocinadors faran despeses per altres conceptes: menjar, transport, 
divertiment, etc. A aquesta despesa, l'anomenarem despesa extrahotelera. 

A partir &una estimació de la despesa mitjana dels turistes a la ciutat, en aquesta 
partida, la despesa extrahotelera total és: 

Total de la despesa extrahotelera: 3.009 milions de pessetes. 

Dins d'aquesta xifra no esta inclosa la despesa derivada de la compra d'entrades 
per als esdeveniments esportius ja que aixb hagués representat una doble compta- 
bilització. 

Així, la despesa total en consum que fan els patrocinadors és: 

6.609 milions de pessetes. 

Visitants 

En aquest apartat es mesura la despesa de consum que faran els visitants als Jocs 
Olímpics. Perb només es consideren els visitants addicionals, és a dir, el nombre de 

8. Totes les xifres estan expressades en pessetes de 1992. 
9. Se suposa que els patrocinadors s'allotjaran a la ciutat i no a altres municipis del voltant. 
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visitants i turistes per sobre del que es pot considerar ccnormal)) durant el període 
estival, ja que sinó estaríem sobreestimant la despesa que generen els Jocs Olímpics. 

En aquest cas, la disponibilitat estadística no fa e ossi ble distingir entre els dos 
tipus de despesa que abans hem considerat, despesa hotelera i despesa extrahotelera, 
per la qual cosa considerem la despesa total dels visitants addicionals. 

Per al cilcul d'aquesta despesa hem utilitzat: 

- Estimaci6 del nombre de turistes addicionals aue vindran a la ciutat durant 
els 16 dies que duren els Jocs. El nombre de visitants addicionals es xifra en 
200.000. 

- Distribució mitjana de turistes per categories hoteleres. Es fa la hipbtesi que 
aquests visitants es repartiran entre els diferents tipus d'hotels, seguint la ma- 
teixa distribució que els visitants de Catalunya. 

- Estimació de la despesa en allotjament i menjars per a les diferents categories 
d'allotjament. 

La despesa total durant els 16 dies que duren els Jocs Olímpics és: 

Total 16 dies: 41.874 milions de pessetes. 

Per tant, el consum privat total Cs la suma de: 

-consum de patrocinadors: 6.609 milions 
-consum de visitants: 41 3 7 4  milions 

és a dir, 

48.482 milions de pessetes. 

Per determinar el volum d'inversió de cada actuació olímpica s'han considerat 
els conceptes següents: Compra de sbl, infrastructures, instal.lacions i altres (obres 
addicionals i10 equipaments). S'ha treballat amb tres tipus de xifres, segons la si- 
tuació de I'actuació avaluada: 

-Cost total definitiu, en cas d'obres acabades 
-Import de les adjudicacions, per obres adjudicades i en curs 
-Import pressupostat, si encara no s'havia fet l'adjudicació. 

Tenint en compte que el gruix de les obres, en el moment de l'elaboració de l'es- 
tudi, es trobava en fase de construcció, una gran part de les xifres reflecteixen els 
imports de les adjudicacions. 

Per altra banda, hi ha un seguit &inversions on, per la seva naturalesa o caricter 
privat, s'ha treballat amb l'import global declarat per I'agent responsable, sense fer 
un desglossament per conceptes. Aquest és el cas de les inversions en adequaci6 
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d'instal.lacions del COOB, I'aeroport, les telecomunicacions i algunes actuacions 
residencials. 

La periodificació de la despesa ha topat amb una dificultat doble, per un costat 
el fet que una gran part de les obres encara estigui en curs i, per l'altre, la dificultat 
de fer un seguiment de les certificacions d'obres presentades pels constructors. Da- 
vant d'aquestes circumstincies, hem efectuat una estimació de la periodificació de 
les inversions en funció de la durada esperada de les obres. 

2. IMPACTE INDUIT 

6s l'impacte sobre les variables macroeconbmiques, com la renda i I'ocupació, 
a través del multi~licador de des~esa. 

Aquest impacte ha estat calculat per la Dirección General de Planificación del 
Ministeri d'Economia i Hisenda. emmant el model MOISSES. 

' I 

Aquest model obté multiplicadors a nivell nacional, per tant, I'impacte indui't 
s'ha &entendre com un impacte dels Jocs Olímpics sobre tot el territori espanyol. 

La metodologia seguida en el cAlcul de l'impacte indui't consisteix en: 

- elaborar un escenari macroeconbmic de refertncia (una strie de PIB, inflació, 
ocupació, etc.); 

- sostreure &aquesta strie les despeses lligades als Jocs; 
- simular un nou escenari (escenari sense Jocs Olimpics); 
- la diferencia entre la strie de refertncia i la simulada dóna lloc a l'impacte 

total; 
- restar de l'impacte total l'impacte directe, obtenint aixi l'impacte indui't. 


