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Izvleček
Poletne olimpijske igre v Pekingu leta 2008: vpliv na kitajsko gospodarstvo in
zapuščina za zimske olimpijske igre v Pekingu leta 2022
Olimpijske igre so največji športni dogodek na svetu. Z začetkom velike komercializacije in
razvoja olimpijskih iger, imajo le-te velik vpliv na gospodarstvo. Vendar ta vpliv ni v vseh
primerih pozitiven. Znano je, da so nekatera mesta, ki so gostovala olimpijske igre, zaradi
vseh stroškov, zapadla v dolgove in gospodarsko nazadovanje. Prav tako je bilo veliko
govora o propadajočih in zapuščenih prizoriščih, ki so jih pustile olimpijske igre mestu in
državi gostiteljici. Zanimivo je torej preučiti, kako so olimpijske igre v Pekingu vplivale na
Kitajsko, v kakšnem stanju so prizorišča, kakšen je bil proračun za vso gradnjo, kakšen je
bil finančni priliv in še mnogi drugi vidiki vpliva olimpijskih iger na kitajsko gospodarstvo.
V tej diplomski nalogi je predstavljena povezava med olimpijskimi igrami v Pekingu leta
2008 in kitajskim gospodarstvom. V prvem delu je predstavljena dolgoletna želja in
kandidatura za gostovanje olimpijskih iger. Nato je predstavljen vpliv le-teh na kitajsko
gospodarstvo pred, med in po dogodku. Zadnje poglavje pa se dotakne še prihajajočih
zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki bodo leta 2022. Vsekakor je Peking posebno mesto
gostiteljica, saj je edino mesto, ki bo gostilo tako poletne kot tudi zimske olimpijske igre.
Posebno je tudi to, da bo veliko prizorišč poletnih preurejenih za zimske olimpijske igre.
Prav tako bodo javne izboljšave mesta Peking na področju infrastrukture, javnih prevozov
in okolja iz leta 2008 pripomogle k boljšim zimskim olimpijskim igram.
Ključne besede: olimpijske igre 2008; olimpijske igre 2022; zapuščina; gospodarstvo;
Peking

Abstract
Summer Olympic Games in Beijing in 2008: impact on the Chinese economy and
legacy for the Beijing Winter Olympic Games in 2022
Olympic Games are the biggest sports event in the world. With the commercialization and
development, Olympic Games have a major impact on the economy of the host nation.
However, this impact is not positive in all cases. It is known that some of the cities that
hosted the Olympic Games, due to all costs, have fallen into debt and economic downturn.
There were also talks about the decaying and abandoned venues left by the Olympic Games
Therefore it is interesting to consider how the Beijing Olympic Games influenced China, in
what condition are venues, what was the budget for all the construction, what was the
financial inflow, and many other aspects of the influence of the Olympic Games on the
Chinese economy. This diploma paper presents the connection between the 2008 Olympic
Games in Beijing and the Chinese economy. The first part presents the long-standing desire
and candidature for hosting the Olympic Games. Second, the influence of the Olympic
Games on the Chinese economy presented before, during and after the Olympic Games. The
last chapter talks about the upcoming Beijing Winter Olympic Games to be held in 2022.
Beijing is definitely a special place for, because it hosted both summer and winter Olympic
Games. Many of the venues from the Summer Olympics will be transformed and used for
the Winter Olympics. Beijing's public improvements in infrastructure, public transport and
environment from 2008 will also contribute to better winter Olympic Games.

Keywords: Olympic Games 2008; Olympic Games 202; Legacy; Economy; Beijing

摘要
2008 年北京夏季奥运会: 对中国经济的影响和 2022 年北京冬季奥运会的遗产
奥运会是世界上最大的体育赛事。随着商业化的大规模发展和奥运会的发展，它们
对经济产生了重大影响。当然，这种影响是有正反两面的。众所周知，由于所有成
本，举办奥运会的一些城市陷入了债务和经济衰退之中。还有很多关于奥运会留给
城市和东道国的腐朽和废弃场地的讨论。因此，北京奥运会对中国造成影响是很值
得我们去思虑的话题，比如，关于场馆的状况，所有建筑的预算，资金流入以及奥
运会对中国经济影响的许多其他方面。这份文凭报告介绍了 2008 年北京奥运会与中
国经济之间的关系。第一部分介绍了举办奥运会的长期愿望和候选资格。然后在事
件发生之前，期间和之后呈现这些对中国经济的影响。最后一章还涉及即将于 2022
年举行的北京冬季奥运会。北京绝对是举办夏季和冬季奥运会的特殊场所。特别
是，许多夏季场地将重新装修成冬季奥运会。同样，北京在 2008 年基础设施，公共
交通和环境方面的公共改善将有助于改善冬季奥运会。
关键词:2008 奥运会; 2022 奥运会; 遗产; 经济; 北京
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1 Uvod
Olimpijske igre, poletne in zimske, so mednarodni športni dogodek, ki se odvija vsake štiri
leta. Prvič so se odvijale v grški Olimpiji, leta 776 pred našim štetjem. Vendar so se leta
393 pred našim štetjem že zaključile. Z ustanovitvijo Mednarodnega olimpijskega komiteja
(MOK) oziroma International Olympic Committee (IOC) leta 1894 pod pokroviteljstvom
francoskega plemiča Pierra Frèdyja, so se leta 1896 ponovno odvile v Atenah. To leto tudi
označuje začetek modernih olimpijskih iger (Chandler 2007, 6). V drugi polovici
dvajsetega stoletja je prišlo do komercializacije. Stroški gostovanja so tako kot prihodki, ki
jih je ustvaril spektakel, hitro rasli. To je sprožilo polemike glede obremenitev, ki so jih
prevzele države gostiteljice. Vedno več ekonomistov trdi, da so kratkoročne in dolgoročne
koristi gostovanja iger v najboljšem primeru pretirane in v najslabšem primeru
neobstoječe, zaradi česar imajo mnoge države gostiteljice velike dolgove in obveznosti za
vzdrževanje (McBride, 2018).
Gostovanje olimpijskih iger pritegne velike množice turistov, ki prinesejo mestu
gostiteljici veliko blaginjo. Poleg tega so druge neposredne gospodarske koristi, povezane
z mestom gostiteljice, prihodki iz prenosa, licenciranje, povečanje zaposlenosti, prodaja
vstopnic, sponzorstva, povečanje davčnih prihodkov in večje naložbe v mesto in državo
gostiteljico. Vendar so stroški pogosto večji kot prihodki, povezani z ugodnostmi
gostovanja olimpijskih iger. Med glavne stroške se uvrščajo stroški načrtovanja,
kandidatura, izgradnja infrastrukture, operativni stroški, implicitni stroški, priložnostni
stroški in v nekaterih primerih zmanjšanje drugih oblik turizma. (Overmyer, 2017).
V razvijajočih državah je gostovanje olimpijskih iger le redko donosno. Pa vendar so
nekatere države gostiteljice dosegle dobiček in tako spodbudile gospodarstvo. Leta 1984 je
bilo Los Angeles prvo mesto, ki je od olimpijskih iger leta 1932 doseglo dobiček.
Uporabljali so večinoma obstoječe strukture in izkoriščali korporativno sponzorstvo. Leta
1992 je Barcelona zaslužila z gostovanjem olimpijskih iger, le-te pa so pomagale oživiti
nekoč težavno mesto (Market Commentary, 2016).
Po drugi strani pa so nekatere države po gostovanju olimpijskih iger skoraj propadle.
Montreal se je po olimpijskih igrah leta 1976 zadolžil za 1.5 milijarde dolarjev. Potrebna
so bila tri desetletja, da so dolg odplačali. Poletne igre v Atenah so leta 2004 Grčiji naložile
14,5 milijarde dolarjev dolga, ko so je država že borila z gospodarsko krizo. Stroški
poletnih olimpijskih iger v Sydneyju leta 2000 so bili skoraj trikrat višji od predvidenega
proračuna. Tretjina dolga je bila na bremenih javnosti (Market Commentary,2016).
Čeprav je možno, da gostovanje olimpijskih iger državi gostiteljici prinese gospodarske
koristi, večina držav ustvari ali poveča svoj dolg. Prav tako olimpijska prizorišča in
infrastruktura niso več v uporabi in začnejo propadati. Pri tem imajo gostujoča mesta na
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razvitih trgih večji potencial za ustvarjanje dobička z uporabo obstoječih struktur in
minimalnimi posodobitvami pri pripravi gostovanja (Market Commentary,2016).
Gostovanje olimpijskih iger je bila za Kitajsko dolgoročna želja. Z reformami in
odpiranjem svetu, s stabilizacijo politike, gospodarsko blaginjo ter nenehnim
izboljševanjem življenjskega standarda ljudi in stalnih dosežkov v športu, se je Kitajska
mednarodno uveljavila. Položaj in vpliv v mednarodnem olimpijskem gibanju se je močno
okrepil. Leta 2000 je Peking z razliko le dveh glasov izgubil na glasovanju za gostovanje
olimpijskih iger. Ponovno so kandidirali leta 2001. Takrat je Peking končno postal gostitelj
29. poletnih olimpijskih iger (Cui, 2008, 545).
Gostovanje olimpijskih iger ima za Kitajsko in njen narod velik pomen in daleč segajoč
vpliv. Od tega, da o olimpijskih igrah nič ne vedo, do prve osvojene medalje in drugem
mestu po osvojenih medaljah na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004, do izpolnitve
dolgoletne želje gostiti olimpijske igre. Vsa ta dejstva kažejo na stoletno zgodovino
borbenosti, razvoja, rasti in cvetenja Kitajske. Na ta način je vsemu svetu pokazala
vsesplošen vzpon, moč hitrorastočega gospodarstva, kulture, znanosti in tehnologije.
Navsezadnje so se olimpijske igre do tedaj vedno odvijale v razvitih državah in bogatih
mestih. Olimpijske igre leta 2008 so se kot prve dogajale v največji razvijajoči se državi.
Prav tako so igre promovirale izmenjave med Kitajsko kulturo in drugimi kulturami sveta.
Potrebno je še poudariti, da je štafeta olimpijskega ognja postavila tri rekorde v svetovni
zgodovini olimpijskih iger – najdaljša po času, poti ter po največ obiskanih mestih. (Shen,
2008, 76-79).
Igre so prinesle veliko koristi za Kitajsko, tako oprijemljivih kot neoprijemljivih, zlasti v
smislu javnih infrastrukturnih izboljšav. Nekatere od pozitivnih koristi so bile takoj vidne,
druge pa se pojavijo s časom (International Olympic Committee, 2009a).

1.1 Raziskovalno vprašanje
Olimpijske igre so največji športni dogodek. Njihov vpliv, pozitiven ali negativen, je na
gospodarstvo države in mesto gostiteljice zelo velik. Olimpijske igre vplivajo na
gospodarstvo države in mesto gostiteljice več let pred in po njih. Znano je tudi, da nekatere
države gostiteljice veliko vložijo v gradnjo in priprave na ta velik dogodek, vendar se v
veliko primerih to finančno ne obrestuje.
Olimpijske igre v Pekingu leta 2008 so bile izjemne na vseh področjih. V svoji diplomski
nalogi bom predstavila kako so poletne olimpijske igre v Pekingu leta 2008 vplivale na
kitajsko gospodarstvo, kašni so bili stroški, ki so jih vložili in dobili z gostovanjem iger.
Glede na to, da se zimske olimpijske igre v Pekingu, ki bodo leta 2022, bližajo, bom prav
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tako predstavila, v kolikšni meri bodo obstoječi športni objekti in javne izboljšave
olimpijskih iger leta 2008, pripomogle k zimskim olimpijskim igram.

1.2 Metodologija
V svoji diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo. Pri tem sem uporabila knjige
v kitajskem, angleškem in slovenskem jeziku. Poleg knjig sem uporabila članke spletnih
revij in objave na spletni strani olimpijskega komiteja. Prav tako sem z intervjujem zbrala
mnenja treh posameznikov različnih starosti.
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2 Povezava med športom in gospodarstvom na Kitajskem
Kitajski interes za olimpijske igre je sovpadal z iskanjem nove nacionalne identitete in
premikom proti internacionalizaciji, ki se je začela na prelomu 20. stoletja. Po prvi
kitajsko-japonski vojni leta 1895 so mnogi Kitajci menili, da je njihova država postala
šibka. Kitajci so začeli usodo naroda povezovati s fizičnim usposabljanjem in zdravjem
javnosti. Ideje, kot so socialni darvinizem in preživetje najmočnejših, ki so bile uvedene v
tem trenutku, so Kitajsko mentalno pripravile za sprejetje zahodnih športov. Ta zamisel o
uporabi športa, da bi rešila narod - in kasneje predstavila kitajsko veličino - se je širila med
Kitajci (Xu, 2008).
Po vzpostavitvi Ljudske republike Kitajske je bila država v obdobju blaginje. Mao Zedong
(毛泽东) kot velik zagovornik športa in ustanovitelj komunistične partije je, z namenom
preobraziti šibko in revno podobo kitajske populacije, veliko pozornosti in kot primarno
vlogo socializma posvetil športu, okrepitvi fizične postave ljudi in izboljšanju zdravja. Le
to naj bi služilo gradbeništvu in obrambni konstrukciji države (Huang, 2008, 272). V ta
namen so opravili veliko dela na področju športa in izdelali številne publikacije (Zhang,
2009, 52).
Med kulturno revolucijo in kaosu v kitajski politiki, tudi športu ni bilo prizaneseno (Zhang,
2009, 52). V prvi fazi revolucije (1966 - 1972) je državni športni sistem zrušila rdeča garda
in revolucionarni uporniki. Športniki, trenerji in uradniki, ki so si upali izpodbijati maoiste,
so bili aretirani in močno mučeni (Lu, 2016). Odpravljenih je bilo veliko športnih ustanov,
pravil in predpisov, uničenih veliko športnih objektov. To je predstavljalo resno grožnjo
mladim in njihovemu zdravju. Nivo športnikov se ni dvignil, ampak je stagniral. To je še
bolj povečalo razliko z svetovnimi športnimi uspehi (Zhang, 2009, 52).
V poznem obdobju kulturne revolucije so spodbujali lokalni razvoj športov. Ozaveščali so
ljudi o pomembni vlogi športa v mednarodni politiki in postavili temelje strategije
prihodnje olimpijske slave. Po desetih letih kaosa je Kitajska uporabila šport kot
edinstveno politično orodje za čimprejšnjo vzpostavitev nove mednarodne podobe (Zhang,
2009, 52). Komunistični Kitajski je omogočil, da je pristopil do zahodnih nasprotnikov
prek medija z nepolitično podobo. To se kaže v dobro znanem dogodku »diplomacija pingpong«. Šport so uporabili tudi za krepitev odnosov med socialističnimi zavezniki. Slavni
slogan »Najprej prijateljstvo, nato tekmovanje« je služil za zagotovitev zaveznikov,
podpornikov in občudovalcev v času ranljivega prehoda (Hong in Xiaozheng, 2002).
Na Kitajskem je duh navdihovanja narodnosti postal glavni cilj kitajske vlade pri razvoju
konkurenčnih športov, oblikovana pa je bila strategija olimpijske slave, ki daje prednost
razvoju tekmovalnega športa. V poznih sedemdesetih letih je Kitajska ponovno prišla na
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sedež mednarodnega olimpijskega komiteja, mednarodne športne izmenjave pa so se
postopoma okrepile. Kot pravi Zhang (Zhang, 2009, 52):
»Tekmovalni športi so poseben način tekmovanja v času miru in so edinstveni pri krepitvi
mednarodnega prestiža in navdihujočega nacionalnega duha«.

Odnos med športom, politiko in diplomacijo v komunistični Kitajski je bil od leta 1949 do
1999 globok. Šport je pomagal sprejeti, izvajati in potrditi ideologijo. Kar se je zgodilo na
športnih igriščih in prizoriščih Kitajske, je jasno pokazalo, da je šport ranljiv za politično
izkoriščanje, saj je eden najmočnejših načinov za uresničevanje političnih idealov, idej in
politik. Šport se je izkazal za izjemno dragocenega tudi kot diplomatski vir. Šport zasluži
zasluge za pomoč novi Kitajski pri preoblikovanju, utrjevanju in napredovanju njenih
političnih idej in diplomatske podobe na svetovnem prizorišču (Hong in Xiaozheng, 2002).
Prav tako natančno dojemanje, velika prizadevanja za usposabljanje osebja in finančna
podpora ter aktivna udeležba ljudi pri podpiranju kitajske športne tehnologije postaja vse
višja. Kitajska je s konkurenčno športno močjo postala ena izmed svetovnih športnih sil
(Huang, 2008, 271).
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3 Kandidatura za državo gostiteljico
Kitajska je v zadnjih petdesetih letih dosegla velik napredek. Od leta 1978, ko se je začela
odpirati svetu, se je kitajsko gospodarstvo zelo razvilo. Ekonomska in športna reforma so
veliko pripomogle h kitajskemu športu. Kitajska se je z integracijo s svetom pripravljala na
stoletno pot k uresničitvi olimpijskih sanj. Danes, sto let kasneje, je postala ena od
najmočnejših držav na olimpijskih igrah (Ge, “The Olympic Economy in China”, 63).

3.1 Stoletje do uresničitve sanj
Kitajska se je z olimpijskimi igrami prvič srečala leta 1896. Spopadala se je z zahodno
invazijo in delno kolonizacijo – posledico Opijskih vojn (Mangan, 2008, 181). Vlada
takratne dinastije Qing (清) je prejela povabilo s strani mednarodnega olimpijskega
komiteja, da se udeleži olimpijskih iger. Vendar se zaradi nepoznavanja športnih
dogodkov, na povabilo ni odzvala (Ge, “The Olympic Economy in China”, 84). Od leta
1896, ko so se začele olimpijske igre moderne dobe, pa do leta 1928, je bilo izvedenih že 9
modernih olimpijskih iger. Vendar je takrat Kitajska preživljala težko obdobje; trpljenje v
času imperializma, nekoč velika in ponosna država je bila zdrobljena, ljudje so živeli v
revščini. Kljub temu, da je takratna država štela že 400 milijonov prebivalcev, je bilo težko
najti športnike, ki bi imeli dovolj sposobnosti in moči za olimpijske igre. (Huang, 2008, 3).
Leta 1904 so kitajski časopisi prvič pisali o Olimpijskih igrah. Dve leti kasneje pa so v
reviji predstavili zgodovino Olimpijskih iger. Izobraženec Zhang Boling (张伯苓), je leta
1907 v svojem govoru izpostavil, da bi se morala Kitajska zgledovati po evropskih državah
in sestaviti ekipo za olimpijske igre (Ximen wenhua, 2007, 10).
Leta 1908 je bil v reviji Tianjin qingnian (天津青年) objavljen članek s tremi vprašanji o
olimpijskih sanjah. Kdaj bo Kitajska poslala predstavnika, da se udeleži olimpijskih iger?
Kdaj bo Kitajska poslala ekipo, da se udeleži olimpijskih iger? Kdaj bo Kitajska gostila
olimpijske igre? To je v Kitajski zgodovini športa znano pod imenom Aoyun san wen(奥运
三问) oziroma tri vprašanja olimpijskega gibanja (Huang, 2008, 2, 3). To je bilo tudi prvič,
da je Kitajska izrazila željo po gostovanju olimpijskih iger. V ta namen so leta 1910, v
mestu Nanjing (南京) prvič organizirali nacionalne igre (Ge, »The Olympic Economy in
China«, 85). Leta 1922 je bil Wang Zhengting (王正廷) izvoljen za člana mednarodnega
olimpijskega komiteja. Leta 1931 je mednarodni olimpijski komite priznal Kitajsko
nacionalno športno zvezo kot »Kitajski olimpijski komite«. Od tega leta naprej je Kitajska
tako tudi »uradno« nastopala na olimpijskih igrah. Že naslednje leto, leta 1932, so potekale
olimpijske igre v Los Anegelsu. Udeležil se jih je atlet Liu Changchun (刘长春) in zasedel
peto in šesto mesto v teku na sto oziroma dvesto metrov. S tem je postal prvi Kitajec, ki se
je udeležil olimpijskih iger (Ximen wenhua, 2007, 10).
6

Po vzpostavitvi Ljudske republike Kitajske, je komunistična partija leta 1950 vzpostavila
svojo vse kitajsko športno federacijo, ki je predstavljala vso Kitajsko in ki je bila
prepoznana kot Kitajski olimpijski komite. Medtem so se nacionalisti umaknili na Tajvan
in vzpostavili svojo športno federacijo. Obe federaciji sta tekmovali za priznanje s strani
mednarodnega olimpijskega komiteja. Kitajski olimpijski komite je prosil mednarodni
olimpijski komite, da ne priznajo tajvanske športne organizacije, vendar prošnja ni bila
upoštevana (Ge, “The Olympic Economy in China”, 87). Vse kitajska športna federacija je
podala izjavo, da Kitajska ne bo nastopila na olimpijskih igrah v Melbournu leta 1956, ker
naj bi mednarodni olimpijski komite kršil olimpijsko listino. Pri tem so pri mednarodnem
olimpijskem komiteju vztrajali, da Tajvan nastopi kot svoja federacija. Leta 1958 je vse
kitajska športna federacija prekinila vse stike z mednarodnim olimpijskim komitejem
(Ximen wenhua, 2007, 10). Kitajska prepoznavnost je z leti naraščala, zato je ponovno
vzbudila pozornost v mednarodnem olimpijskem komiteju. Leta 1979 so določili, da se bo
kitajski olimpijski komite na olimpijskih igrah predstavljal kot Kitajska, Tajvan pa kot
Kitajski Tajpej. To tudi simbolizira vrnitev Kitajske na olimpijske igre (Ge, “The Olympic
Economy in China”, 88).
Leta 1984, je Kitajska na 23. olimpijske igre poslala 225 športnikov in 50 trenerjev, kar je
pomenilo največ do takrat. Na istih Olimpijskih igrah je Kitajska odnesla prvo olimpijsko
zmago (Ximen wenhua, 2007, 11).
Uspeh Kitajske na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992 je spodbudil pekinški
entuziazem za kandidaturo za olimpijske igre. Za promocijo le-te so v obdobju med leti
1991 in 1993 potekali različni dogodki povezani s športom. Tako so junij leta 1992 v
Pekingu imenovali ˝športni mesec˝, kjer je več kot 30000 udeležencev sodelovalo v 123.
športnih aktivnostih. V mestu so izboljšali infrastrukturo. Peking je že imel 76 % prizorišč,
ki so bili potrebni za gostovanje olimpijskih iger. Vendar jim kljub trudu in vloženim
investicijam ni uspelo (Mangan, 2008, 188). Leta 1993 je predsednik mednarodnega
olimpijskega komiteja razglasil, da bo olimpijske igre leta 2000 gostil Sydney. Kitajski je
tako, z razliko le dveh glasov, ušla zmaga in čast za gostovanje olimpijskih iger leta 2000
(Ximen wenhua, 2007, 11).

3.2 Kandidatura za olimpijske igre leta 2008
Sposobnost gostovanja velikega mednarodnega športnega dogodka je simbol kitajske
politične utrditve in ekonomske blaginje. Uspešno gostovanje 11. Azijskih iger leta 1990 v
Pekingu, je povečalo samozavest v zmožnost za gostovanje velikega športnega dogodka
(Mangan, 2008, 188).
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Po tem ko je Kitajska izgubila prvo kandidaturo za gostovanje olimpijskih iger, je leta
2003 pospešila svoj razvoj in hiter razcvet domačega gospodarstva, stabilizirala politiko in
nadaljnjo okrepila splošno nacionalno moč. To je postavilo trde temelje za preoblikovanje
strateškega mišljenja pri ponovni kandidaturi.
Pekinško kandidaturo lahko razdelimo na štiri faze:
1. Pripravljalno organizacijska faza: sestavili so ekipe, izbrali emblem in slogan ter
začeli z načrtovanjem olimpijske vasi.
2. Faza določitve teme in primarnih volitev: pekinški olimpijski komite je v ospredju
postavil slogan »Nov Peking, nove olimpijske igre« ter promoviral olimpijske igre
leta 2008 kot »zelene olimpijske igre, olimpijske igre na področju humanistike in
igre znanosti in tehnologije«. Prav tako je bil predstavljen načrt in program
olimpijskega parka in glavnih olimpijskih prizorišč.
3. Strateška faza: glavna naloga v tej fazi je oddati prijavo za kandidaturo in srečanje s
predstavniki mednarodnega olimpijskega komiteja.
4. Glavna naloga zadnje, »sprinterske« faze je prizadevanje, da se kot kandidatka za
gostovanje olimpijskih iger izkaže na končnem izboru za to pravico. (Nie in Wang,
2007, 127).
Po šestih letih priprav je tako leta 1999 Peking ponovno kandidiral za gostovanje
Olimpijskih iger. 7. aprila leta 1999 je pekinška olimpijska delegacija, na sedežu
mednarodnega olimpijskega komiteja, oddala prijavo za gostovanje olimpijskih iger leta
2008 (Ximen wenhua, 2007, 11). Da bi zagotovili uspeh za kandidaturo, so med leti 1998
in 2001 izvedli številne aktivnosti (Mangan, 2008, 190). Konec leta 2000 je pekinški
olimpijski komite, za ambasadorja olimpijskih iger, najel znanega igralca Jackie Chana. S
pomočjo drugih znanih kitajskih osebnosti so močno pripomogli k promociji kandidature.
(Ximen wenhua, 2007, 12). Prav tako je nekaj 100 nevladnih skupin iz različnih področjih
pisalo predsedniku mednarodnega olimpijskega komiteja v podporo Pekinški kandidaturi.
Javna anketa novembra 2000 je pokazala, da 94.9 % pekinškega prebivalstva podpira
kandidaturo za olimpijske igre leta 2008. 62. 4 % je bilo trdno prepričanih, da bo tokrat
zmagal Peking. Navsezadnje so leta 1999 investirali 5.97 milijard RMB v okoljske
projekte (Mangan, 2008, 190, 191).
13. julija 2001 je bil pomemben dan za Kitajsko in njen narod. Na 112. srečanju
mednarodnega olimpijskega komiteja so razglasili, da bodo olimpijske igre leta 2008
potekale v Pekingu (Ximen wenhua, 2007, 11). S tem dogodkom je Kitajska dobila
odgovore na tri vprašanja, ki so bila leta 1908 objavljena v reviji Tianjin qingnian
(天津青年) in so sto let predstavljala velik izziv za državo. Leta 1932 je Liu Changchun
(刘长春) kot prvi atlet zastopal Kitajsko na olimpijskih igrah v Los Angelesu; Kitajska
ekipa je bila prvič prisotna na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936; Stoletje kasneje, leta
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2008, pa je Kitajska gostila Olimpijske športnike z vsega sveta in uresničila stoletne sanje
(Huang, 2008, 8).
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4 Predpriprave
Organizacija olimpijskih iger je kompleksen, zapleten in tvegan posel. Potrebno je
zagotoviti številne zgradbe in prizorišča, sodobno komunikacijsko mrežo, tekoč prometni
sistem, moderne hotele, in drugo. Po tem, ko so leta 2001 razglasili Peking za mesto
gostiteljice olimpijskih iger leta 2008, so takoj začeli z velikim investicijskim in gradbenim
programom ter pripravami (Mangan, 2008, 197).

4.1 Infrastruktura
V kandidaturi za olimpijske igre so poudarjali, da bodo vsa prizorišča zgrajena kot
priročna, visoke kakovosti, z napredno opremo in tehnologijami primernimi za športnike.
Prav tako je bila načrtovana uporaba le-teh tudi po končanih igrah (Lian in Wu, 2008, 56).
Posebno velik problem je v Pekingu predstavljal gost promet in zastoji. Do leta 2008 naj bi
urbani železniški sistem prevozil med 1.8 in 2.2 milijard potnikov na leto. Za zmanjšanje
prometa, so se osredotočili tudi na povečanje avtobusnega prometa. Tako bo kapaciteta
avtobusov in mestnih avtobusov na leto znašala 4.5 milijard potnikov, število avtobusov pa
bo doseglo 18000. V urbanem predelu bo zgrajenih osem novih linij podzemne železnice
(Mangan, 2008, 198, 199). Prav tako so poudarili, da bo 53 % prizorišč dosegljivo v 20
minutah, vsa ostala pa v 30 minutah. Na 107. cestah v Pekingu, bi bilo vzpostavljenih 300
kilometrov posebnih olimpijskih cest. To zagotavlja, da bodo lahko tekmovalci prehajali iz
olimpijske vasi do vsakega tekmovalnega prizorišča kar se da hitro in nemoteno (Nie in
Wang, 2007, 142).
V gradnjo podzemnih železnic, železnic, avtocest in letališč so investirali 90 milijard RMB
(Mangan, 2008, 198, 199). V mestnem prometu in infrastrukturi so bili zaključeni številni
projekti: terminal 3 na glavnem letališču v Pekingu, južna železniška postaja v Pekingu,
nova linija podzemne železnice, in drugi. Poleg tega je Peking v povezavi z izvajanjem
urbanističnega načrtovanja zgradil in obnovil številne javne storitvene objekte (Lian in
Wu, 2008, 56). Po ocenah strokovnjakov so posredne naložbe v infrastrukturo v povezavi z
olimpijskimi igrami v Pekingu med leti 2002 in 2006 znašale 284 milijard RMB. Glavni
vir sredstev je bil s strani vlade. Ta predstavlja kar 75 % vseh naložbenih projektov.
Neposredne naložbe v podporo komunikacij, pošte in telekomunikacij so znašale 110
milijard RMB (Ge, “The Olympic Economy in China”, 188).

4.2 Olimpijska prizorišča
Peking namerava zgraditi najnaprednejša prizorišča in objekte. Od potrebnih 37 stadionov,
se jih bo 31 nahajalo v Pekingu, od tega bo 11 novih, 9 začasnih in 11 starih stadionov, ki
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jih bodo prenovili in povečali. Prav tako je bilo potrebno zagotoviti 41 prizorišč za trening
in 5 ostalih objektov povezanih z Olimpijskimi igrami (Mangan, 2008, 199, 200).
Investicija v gradnjo prizorišč in objektov je znašala 13 milijard RMB. Vsi stadioni so bili
že pripravljeni do konca aprila 2008 (Mangan, 2008, 199, 200). Med vsemi stadioni, sta
dva zelo znana, ki sta postala simbol olimpijskih iger v Pekingu in simbol samega mesta
Peking (Ge, “The Olympic Economy in China”, 189).
Prvi, nacionalni stadion je ogromna mrežasta struktura, podobna ptičjemu gnezdu, »tkana s
kovinskimi vejami«, zatorej poznana pod imenom »Ptičje gnezdo« (Cui, 2008, 557).
Zaradi kovinskih nosilcev, ki so postavljeni pod nepravilnimi koti, so stroški gradnje tega
objekta stali okrog 3.5 milijard RMB. Sprva so bili za izgradnjo tega stadiona načrtovane 4
milijarde RMB, vendar zaradi zahtev mednarodnega olimpijskega komiteja streha ni bila
zgrajena (Mangan, 2008, 200). Vir financiranja sta bila združena kitajska vlada in različne
korporacije. Le-te imajo v lasti 42 % delež in 30 letno pravico upravljanja s stadionom
(Ge, “The Olympic Economy in China”, 189). Nacionalni stadion lahko sprejme do 91.000
gledalcev. Med olimpijskimi igrami so se tam odvijale otvoritvena in zaključna slovesnost,
moške nogometne tekme, atletsko tekmovanje in drugi dogodki (Cui, 2008, 557).
Drugi je nacionalni center vodnih športov, ki se imenuje ˝Vodna kocka˝. Celotno prizorišče
je kristalno čisto in spominja na kubični rezervoar za vodo. Prizorišče pokriva površino
78.000 kvadratnih metrov in je sestavljeno iz 5 kopališč, ki lahko sprejmejo 70.000
gledalcev. Ogrodje stavbe je sestavljeno iz tankih jeklenih cevi z 12.000 vozlišči. Stavba je
pokrita z samo 2,4 milimetra debelo membrano. Tako lahko v notranjost prodre več sončne
svetlobe in zraka. S tem prizorišče ohranja konstantno temperaturo in privarčuje pri
električni energiji. Tukaj so se odvijali vodni športi kot so plavanje, sinhrono plavanje,
skoki v vodo, vaterpolo in drugi. Nacionalni center za vodne športe je financiralo več kot
50.000 prekomorskih Kitajcev in rojakov iz Hongkonga, Macaa in Tajvana (Cui, 2008,
557).
Olimpijska vas, ki je sprejela 16000 atletov in uradnikov, se nahaja na 66 hektarjih
površine na severu pekinške osrednje osi. Stanovanje območje olimpijske vasi vsebuje 22
šestnadstropnih in 20 devetnadstropnih stavb. V olimpijski vasi se prav tako nahajajo tudi
klinika, restavracije, knjižnica, rekreacijsko središče, telovadnice, plavalni bazeni, teniška
igrišča košarkarska igrišča in tekaške proge (Mangan, 2008, 200).

4.3 Telekomunikacijsko omrežje
Informacijski sistem olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 je bil sestavljen iz petih delov:
sistem časovnega razporeda in točkovanja, sistem vodenja rezultatov, sistem internetno
informacijskih poizvedb, sistem vodenja ter komunikacijski in omrežni sistem. Peking je
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porabil 30 milijard RMB za izboljšanje informacijske tehnologije (Mangan, 2008, 200). V
ta namen so bili izvedeni trije glavni projekti: 3G mobilni komunikacijski sitem in široko
pasovni komunikacijski sistem, ki sta pokrivala celotno mesto ter digitalna satelitska
televizija. Vsi ti projekti so bili financirani s strani korporacij z bančnimi posojili in
korporacijskimi naložbami (Ge, “The Olympic Economy in China”, 189).
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5 Med dogodkom

5.1 Trženje
Razstavno gospodarstvo in oglaševalske dejavnosti so pomemben del olimpijskega
gospodarstva, olimpijske igre pa so še vedno največja tematska mednarodna razstava na
svetu. Olimpijske igre leta 2008 v Pekingu so v celoti spodbujale urbano gradnjo.
Nadgradile in izboljšale so se pekinške mestne storitvene dejavnosti, saj so z vidika
gospodarskega razvoja pomembna tržna trgovalna platforma (Jin, 2010, 176).
Osnovni viri prihodkov iz olimpijskega marketinga vključujejo televizijske pravice,
sredstva pokroviteljev, vstopnine in licenčnine. Do leta 1960 so največ prihodkov
predstavljale prodane vstopnice. Po tem letu pa so največji delež prihodkov prodane
televizijske pravice. (Girginov, Parry in Hosta 2005, 90)
Prve honorarje od prodaje televizijskih pravic je Mednarodni olimpijski komite dobil leta
1960. Ti so znašali 150.000 ameriških dolarjev za letne in 20.000 ameriških dolarjev za
zimske olimpijske igre. (Girginov, Parry in Hosta 2005, 91)

5.1.1 Pokroviteljstvo
Olimpijske igre zagotavljajo edinstveno marketinško platformo, ki sponzorjem ponujajo
priložnost za razvoj inovativnih načinov. S tem, da gradijo svojo blagovno znamko, s
povezovanjem z javnostjo povečujejo prodajo, gradijo odnose s strankami, motivirajo
zaposlene in posledično povečajo ugled podjetja in pustijo trajno zapuščino v skupnosti
kjer poslujejo (International Olympic Committee, 2009b).
Kot pravijo Girginov, Parry in Hosta (Girginov, Parry in Hosta, 2005), pokroviteljstvo
deluje na treh ravneh:




mednarodno – s svetovno razširjenim programom, znanim pod imenom TOP (The
Olympic Partners)
država gostiteljica – z lokalnim programom organizacijskega obora olimpijskih iger
nacionalno – s programi v okviru nacionalnih olimpijskih komitejev.

Program TOP je bil ustanovljen leta 1985 in je najvišja raven olimpijskega sponzorstva.
Sestavlja ga nekaj najbolj znanih mednarodnih podjetij na svetu. Le-te so pomembne za
vzdrževanje in rast gibanja olimpijskih iger. Finančna in operativna podpora teh partnerjev
je nenadomestljiva. Nacionalni olimpijski komiteji prav tako prejemajo finančno podporo s
strani programa TOP, ki je ključnega pomena za razvoj olimpijskih ekip in za pošiljanje
športnikov za sodelovanje na igrah (International Olympic Committee, 2009b).
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Program olimpijskega sponzorstva za olimpijske igre v Pekingu leta 2008 je bil
najobsežnejši. K uspehu iger je prispevalo skoraj 50 podjetij. TOP program šeste
generacije je ustvaril kar 866 milijonov ameriških dolarjev v obliki denarja, blaga in
storitev za olimpijske igre v Pekingu leta 2008 (International Olympic Committee, 2009b).
Olimpijske igre v Pekingu so bile označene kot mejnik v pokroviteljstvu, saj so sponzorji
pridobili prepoznavnost blagovne znamke na hitro razvijajočem se kitajskem trgu, hkrati
pa tudi predstavili svoje izdelke in storitve največji svetovni javnosti v olimpijski
zgodovini (International Olympic Committee, 2009b).
Šest od dvanajstih sponzorjev olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 so ameriška podjetja.
Trije sponzorji pa azijski: japonski Panasonic, korejski Samsung in Lenovo iz Kitajske.
Lenovo je tako prvi kitajski sponzor, ki je v programu TOP (Ge, “The Olympic Economy
in China”, 126).

Sponzor

Država

Kakšno podporo so nudili?

Coca-Cola

ZDA

Širjenje olimpijskega duha in pijača za osvežitev
gledalcev in tekmovalcev

Atos Origin

Francija in
Nizozemska

IT partner

ZDA

Tehnologija za filtriranje vode, 73 električnih
podstanic, napredna tehnologija za skeniranje prtljage
na pekinškem letališču, 120 turbin za vetrno energijo,
ki so priskrbele električno energijo za zeleno območje
olimpijskih iger

JohnsonJohnson

ZDA

Skrb za zdravje in dobro počutje družin in skupnosti
na Kitajskem in po celem svetu, podpora olimpijskim
atletom in medicinskemu osebju olimpijskih iger

Kodak

ZDA

Izdelava akreditacijskih značk, nudenje tiskanja in
publiciranja na samem mestu, podpora fotoreporterjev

Lenovo

Kitajska

Računalniška oprema

Manulife

Kanada

Partner življenjskega zavarovanja, program
»Uresničitev sanj«

McDonald's

ZDA

Hrana za atlete, medije in gledalce na samem mestu

Omega

Švica

Merjenje časa in storitve obdelave podatkov

Panasonic

Japonska

Zvočne in vizualne tehnologije, prvi HD prenos v
zgodovini olimpijskih iger

Samsung

Koreja

Nudenje brezžičnih tehnologij in inovacij

GE
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Sponzor

Država

Visa

ZDA

Kakšno podporo so nudili?
Promocija vrednot
olimpijskih atletov in
idealov z oglaševalskimi
kampanjami kot izključna
plačilna kartica olimpijskih
iger leta 2008

Tabela 1: TOP sponozorji

Vir: International Olympic Committee, 2009b
Poleg globalnega TOP programa so igre podprli tudi domači sponzorji. Program
sponzorstva v Pekingu 2008 se je izkazal za velik uspeh na kitajskem trgu. Le-tega
sestavljajo tri stopnje podpore: partnerji Pekinga 2008, sponzorji Pekinga 2008 in
dobavitelji Pekinga 2008. Domači sponzorski program je zagotovil pomembno podporo
posebnim operativnim potrebam organizacijskega komiteja za olimpijske igre v Pekingu
med načrtovanjem in organiziranjem iger. Hkrati pa je podprl nacionalni olimpijske komite
države gostiteljice in olimpijsko ekipo (International Olympic Committee, 2009b).

5.1.2 Vstopnice
Prihodki od vstopnic so pomemben del finančnih sredstev olimpijskih iger. Delež
prihodkov od vstopnic pa se je znatno zmanjšal zaradi povečanja televizijskih oddaj in
sponzorstev. Čeprav se je pomen tega vira financiranja močno zmanjšal, to še vedno
pomeni tretji največji finančni pritok. Zmogljivost in cene vstopnic so odvisne od stopnje
gospodarskega razvoja države gostiteljice in splošnega nacionalnega navdušenja za šport
(Huang, 2008, 122).
Skupno je bilo na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 na voljo 6,8 milijonov vstopnic,
kar je 1,5 milijonov več kot na olimpijskih igrah v Atenah štiri leta prej. Od tega je bilo
prodanih 6,5 milijonov vstopnic (International Olympic Committee, 2009b).
Proces prodaje vstopnic je vodil organizacijski komite olimpijskih iger v Pekingu s
podporo mednarodnega olimpijskega komiteja. Vstopnice so prodali z uporabo loterijskega
postopka, pri čemer se je bilo potrebno predhodno prijaviti. Vstopnice so bile prodane
preko spleta, v 1000 podružnicah Kitajske banke in 45 drugih prodajnih mestih
(International Olympic Committee, 2009b). Cene vstopnic olimpijskih iger leta 2008 v
Pekingu so bile nižje od pričakovanj. Cilj kitajske vlade je bil da zgradi harmonično
socialistično družbo. Cena vstopnic je bila določena tako, da so prebivalci iz različnih
dohodkovnih razredov imeli priložnost za ogled olimpijskih iger. Ta ni le nižja od ravni
cen vstopnic prejšnjih olimpijskih iger, temveč tudi nižja od nekaterih domačih in
mednarodnih športnih dogodkov na visoki ravni.
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»Olimpijske igre velik festival in ne morejo biti praznik za nekaj ljudi, ampak bi moral biti
praznik za vse.« (Wei, 2007, 77)

Statistično gledano je v povprečju vstopnica stala 158 RMB (Ge, “The Olympic Economy
in China”, 136). Cenovni razpon lahko razdelimo na štiri kategorije: 14 % vseh vstopnic je
spadalo v najnižji cenovni razred in sicer med 5 in 10 RMB, 31 % vseh vstopnic je stalo med
20 in 80 RMB, cena polovice vseh vstopnic se je gibala med 100 in 500 RMB, 5 % pa v
najvišji cenovni razred med 600 in 1000 RMB (International Olympic Committee, 2009b).

5.1.3 Licenčnina
Licenca za olimpijske igre je sporazum, ki podeljuje pravice do uporabe olimpijskih znamk
na proizvodih za prodajo. V zameno pa imetniki licenc plačujejo avtorske pravice za
pravice, ki se neposredno nanašajo na financiranje olimpijskih iger (COC, 2004). Uradni
program licenciranja je ključnega pomena pri ustvarjanju navdušenja v državi gostiteljici
in po svetu že pred začetkom olimpijskih iger. Programi licenciranja prav tako pomagajo
izraziti kulturo države gostiteljice (International Olympic Committee, 2009b). Olimpijsko
licenciranje zagotavlja podjetjem v državi gostiteljici veliko poslovno priložnost za
proizvodnjo in prodajo potencialno velikih količin olimpijskih izdelkov. S tem se
imetnikom licenc izboljša podoba blagovne znamke, poveča se tržni delež in prodaja, ter
posledično razvoj novih trgovskih in proizvodnih linij in širitev na nove trge (COC, 2004).
Program licenciranja za olimpijskega igre v Pekingu leta 2008 se je uradno začel 2.
novembra 2005 (Ge, “The Olympic Economy in China”, 140). Za oblikovanje izdelkov,
pod vodstvom organizacijskega komiteja za olimpijske igre v Pekingu in mednarodnega
olimpijskega komiteja, so uporabili mešanico prepoznanih kitajskih modelov in tradicijo
olimpijskih iger (International Olympic Committee, 2009b). Ena od glavnih nalog
programa licenciranja olimpijskih iger v Pekingu je bila promocija podobe blagovne
znamke olimpijskih iger v Pekingu in kitajskega olimpijskega komiteja. S tem so ponudili
izdelke s katerimi se izraža edinstvena kultura Kitajske in Pekinga. Prav tako so gradili na
kakovosti izdelkov (Price, 2015). Pekinški program licenciranja se je izkazal za izjemen
uspeh, saj je ponudil obsežno paleto izdelkov - največjo v zgodovini olimpijskih iger - z
več kot 8.000 različnimi blagovnimi znamkami. Le ti so vključevali zaponke, oblačila in
dodatke, igrače, plemenite kovine, pisalne potrebščine, tekstil, torbe, dežnike, zastave,
nakit in keramiko. Številni izdelki so imeli podobo petih uradnih maskot pod skupnim
imenom »Fuwa« (福娃) (International Olympic Committee, 2009b). Fuwine barve in
navdih izhajajo iz olimpijskih krogov, oblike pa vključujejo podobo ribe, velikih
tibetanskih lastovk, antilope in olimpijskega ognja. Vsaka maskota ima ime: »Beibei«,
»Jingjing«, »Huanhuan«, »Yingying«, »Nini«. Če vse začetnice povežemo, dobimo
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povabilo Pekinga: »Beijing huanying ni« (北京欢迎你, Peking vas pozdravlja) (Cui,
2008).

5.1.4 Prenos
Leta 1896, ob nastanku modernih olimpijskih iger, niso poznali izraza množični mediji.
Takrat je bil edini množični medij časopis. Kasneje začno olimpijske igre prenašati še
drugi mediji. Vendar je bil pojav novih medijev zelo nasprotovan, saj je vsaka novost
predstavljala grožnjo. Leta 1920 je v Združenih državah Amerike začela oddajati prva
radijska postaja. Kasneje se jim pridružijo radijske postaje drugih držav, vendar so bili vsi
ti omejeni na lokalno in regionalno oddajanje. Leta 1936, ko se je radio uveljavil kot
mednarodni komunikacijski medij, se je pojavila tudi že televizija. Prenos športa na
televiziji je postajal vse pomembnejši (Girginov, Parry in Hosta, 2005, 65–68).
Ključnega pomena za razvoj olimpijskih iger kot medijskega dogodka so bile igre v
Melbournu leta 1956. Takrat so kot prvi zahtevali plačilo televizijskih pravic za
predvajanje tekmovanj. Pri tem se televizijske mreže močno nasprotovale, vendar so
organizatorji vztrajali, da so olimpijske igre prireditev in je za njihovo televizijsko
predvajanje potrebno plačati pravice (Girginov, Parry in Hosta, 2005, 72).
Olimpijske igre v Pekingu si je preko televizijskih zaslonov ogledalo največ gledalcev v
vsej zgodovini teh iger. Med 8. in 24. avgustom si je ta spektakel ogledalo 4.7 milijard
ljudi po celem svetu, kar predstavlja 70 % svetovnega prebivalstva. To pomeni, da sta dva
na vsake tri ljudi gledala olimpijske igre. S tem so podrli prejšnji rekord iz Aten leta 2004,
ko je olimpijske igre preko televizije spremljalo 3.9 milijard ljudi (Guinness World
Records, n.d.). Olimpijske igre v Pekingu so zato bile prve resnično digitalne igre, ki so
izkoriščale moč in potencial digitalne tehnologije. Poleg dejavnosti svojih partnerjev za
oddajanje pravic, je mednarodni olimpijski komite sprožil lasten internetni kanal, »Beijing
2008«, ki je bil na voljo na platformi YouTube. Tako so lahko tudi prebivalci tistih
ozemelj, katerim niso bile prodane pravice digitalnih videoposnetkov na zahtevo,
spremljali olimpijske igre. S tem so zagotovili, da si je olimpijski spektakel ogledalo več
ljudi kot kdaj koli prej (International Olympic Committee, 2009b).
Kitajska je bila priča številkam brez primere, saj je lastniška raziskava, ki jo je izvedel
mednarodni olimpijski komite v Pekingu leta 2008, pokazala, da je 100% kitajskih
anketirancev opazovalo vsaj nekaj prenosa olimpijskih iger na televiziji. Osupljivih 842
milijonov ljudi je vsaj delno gledalo otvoritev na televiziji, povprečna občinstvo pa je bilo
496 milijonov, kar predstavlja največje število prenosa športa v zgodovini kitajskega
televizijskega prenosa (International Olympic Committee, 2009b). 94 % ljudi je spremljalo
igre v Južni Koreji. V Mehiki je bila ta številka malenkost nižja - 93 %. V Združenih
državah Amerike, so bile pekinške olimpijske igre najbolj gledana televizijska oddaja.

17

Skupno jih je spremljalo kar 211 milijonov ljudi, kar znaša 27 milijonov ljudi dnevno
(Nielsen, 2008).

5.2 Olimpijski turizem
Starodavne olimpijske igre so takrat predstavljale najpomembnejši verski dogodek in so
privabile veliko ljudi iz različnih regij. Takratni olimpijski stadion je sprejel 45.000 ljudi iz
vse Grčije, Italije, Egipta, Libije in drugih kolonij. Za starodavne olimpijske igre lahko
rečemo, da je to bil dogodek, ki je veliko pripomogel k razvoju antičnega turizma. Od leta
1896, sodobne olimpijske igre potekajo že več kot 100 let. Pred drugo svetovno vojno so
olimpijske igre priznale vse države, vendar so bile še vedno v fazi razvoja. Po drugi
svetovni vojni pa so olimpijske igre in množični turistični razcvet, za katere je značilen
sodoben način poslovanja, v veliki meri združeni. Posledica tega je celovit turistični učinek
na gospodarstvo, okolje, kulturo in druge poglede mesta gostiteljice (Ben shu bianweihui,
2007, 169).
Gospodarski učinek olimpijskih iger je v veliki meri odvisen od števila tujih turistov, ki
prinašajo denar v mesto in regijo (Huang, 2008, 42). Olimpijske igre lahko imenujemo tudi
»katalizator« spodbujanja turizma in to ne samo med olimpijskimi igrami (Huang, 2008,
38). Turizem je zato edina dejavnost, ki vpliva na mesto gostiteljice v pripravljalnem
obdobju, v letu olimpijskih iger in po olimpijskih igrah. V pripravljalnem obdobju večja
medijska izpostavljenost vpliva na promocijo mesta in države gostiteljice. V letu, ko
potekajo olimpijske igre, število obiskovalcev doseže vrh. Poleg turistov so tukaj še atleti,
trenerji, sponzorji, mediji in drugi. Turistični učinek po olimpijskih igrah pa lahko traja več
let po samem dogodku (Ge, »The Olympic Economy in China«, 175, 176). V skladu z
mednarodnimi izkušnjami, gostovanje olimpijskih iger prinese državi in mestu gostiteljici
desetletno olimpijsko priložnost, torej 8 let pred olimpijskimi igrami, in dve leti po tem. V
tem obdobju država in mesto gostiteljice postaneta vroča turistična destinacija in tako
privabita veliko število turistov. Prihod velikega števila turistov seveda prinese blaginjo
državi in mestu gostiteljici (Jin, 2010, 175).
Na olimpijskih igrah leta 2008 je Peking postal vroča točka svetovnega pomena in njegova
priljubljenost se je močno povečala (Jin, 2010, 176). Vpliv olimpijskih iger 2008 na
kitajsko turistično industrijo se v glavnem odraža v: velikem povečanju števila turistov,
znatnem povečanju tujih deviznih prihodkov v turizmu in nadgradnji turistične industrije
ter strukture, ki prispeva k izgradnji kitajske turistične strojne opreme (Ben shu
bianweihui, 2007, 178). V sedmih letih priprav na olimpijske igre so je število turistov
vsako leto povečalo za 20 %, prihodki od turizma pa so se povečali za 2 milijardi RMB
letno (Jin, 2010, 176).
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Leto

Mednarodni turisti

Domači turisti

2001

2.858.000

110.007

2002

3.104.000

115.000

2003

1.851.000

87.000

2004

3.155.000

119.500

2005

3.629.000

125.000

2006

3.903.000

132.000

2007

4.355.000

142.800

2008

3.790.000

142.000

2009

4.125.000

104.430

2010

4.901.000

117.800

2011

5.204.000

128.180

Tabela 2: Število turistov v Pekingu med leti 2001 in 2011

Vir: Ge, »The Olympic Economy in China«, 179
Zgornja tabela prikazuje število turistov med leti 2001 in 2011, tako mednarodnih kot tudi
domačih turistov. V obeh primerih je število turistov iz leta v leto naraščalo. Razlog za
manjše število turistov leta 2008 je, v zvišanju splošnih cen in še dodatnem valu prihodov
atletov in delegacij. Zaradi tega so se ljudje izognili potovanju v Peking tistega leta (Ge,
»The Olympic Economy in China«, 179).
Jasno je, da so olimpijske igre pozitivno vplivale na turizem Pekinga. Mednarodni turizem
je naraščal skozi celo obdobje, medtem, ko so domači turisti obiskali Peking predvsem v
obdobju pred olimpijskimi igrami (Ge, »The Olympic Economy in China«, 182).
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6 Po Olimpijskih igrah
Ali lahko rečemo, da so neke olimpijske igre uspešne olimpijske igre? So uspešne glede na
finančni, socialni, organizacijski ali športni vidik? Kako različne interesne skupine
ocenjujejo ta uspeh? Da bi objektivno odgovorili na to vprašanje, moramo primerjati te
olimpijske igre s prejšnjimi. Finančne službe zaradi različnih motivov tudi različno
financirajo olimpijske igre. Zato pri preučevanju vsakih olimpijskih iger ni mogoče ali
pravilno preučiti njihovih učinkov dobička ali primanjkljaja. Primerno je primerjati mesto,
državo in napredek države v infrastrukturi, družbi, politiki, ekologiji in športu z
gostovanjem olimpijskih iger. Če se pri tem ne upoštevajo makroekonomske koristi in
neopredmetene koristi so rezultati enostranski (Huang, 2008, 20).
Olimpijske igre pomenijo za državo oziroma mesto gostiteljico povečanje po
povpraševanju in investicijah in predstavljajo enkratni gospodarski zagon (Huang 2008,
28). Če mesto gostiteljica z gostovanjem olimpijskih iger izboljša podobo mesta ter privabi
več turistov in čezmorskih naložb po olimpijskih igrah, lahko rečemo, da olimpijske igre
posredno povečujejo povpraševanje mesta gostitelja (Huang, 2008, 28).
Obdobje priprav na olimpijske igre privede do velikega števila neposrednih in posrednih
naložb ter porabe. Med drugim so to vlaganje v izgradnjo športnih objektov, organizacija
olimpijskih iger in neposreden vpliv prihoda na tisoče turistov v mesto. Posredni učinek
olimpijskih iger poleg nepremičnin, elektronskih komunikacij in prevoza močno vpliva na
post-olimpijski izvoz in turistično porabo (Huang, 2008, 30). Gospodarski učinek
olimpijskih iger na državo in mesto gostiteljico je razširjen skozi obdobje več let (Ge, »The
Olympic Economy in China«, 156). Na splošno velja, da vpliv olimpijskih iger traja 10 let
(Huang, 2008, 30). Lahko ga lahko razdelimo na različne faze (Ge, »The Olympic
Economy in China«, 156). Spodnja tabela prikazuje te faze, njihov časovni razpon in vpliv
na gospodarstvo.
Leto
N=olimpijsko
leto

N-11

N-9
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Faza

Vpliv na gospodarstvo

Rojstvo ideje za
kandidaturo za
državo gostiteljico

Mesto, ki razmišlja o ideji za kandidaturo,
izvede študije izvedljivosti. Denar gre tako na
eni strani za študije, na drugi pa za
pomanjkljivosti, ki jih odkrijejo s študijami.

Kandidatura

Mesto, ki kandidira mora dokazati, da lahko
doseže olimpijske standarde. Tako se vpliv na
gospodarstvo začne kazati kmalu po tem, ko se
odločijo za kandidaturo.

Leto
N=olimpijsko

Faza

Vpliv na gospodarstvo

Obdobje pred

Vpliv na gospodarstvo je tukaj povezan z

olimpijskimi

investicijami in drugimi pripravljalnimi

igrami

aktivnostmi.

leto

N-7

N

Leto olimpijskih
iger

Neposredni vpliv olimpijskih iger.
Dolgoročni vpliv olimpijskih iger, ki ga

N+?

Obdobje po

imenujemo tudi olimpijska zapuščina, lahko

olimpijskih

traja tudi več kot desetletje po olimpijskih igrah.

igrah

To se predvsem nanašana na turizem po
olimpijskih igrah in učinek infrastrukture.

Tabela 3: časovni razpored vpliva na gospodarstvo

Vir: Ge, »The Olympic Economy in China«, 157
Olimpijske igre v Pekingu so neprimerljive olimpijske igre v vsej zgodovini. V ospredju so
bile poudarjene tri globoke ideje in prakse: »zelene olimpijske igre, olimpijske igre
znanosti in tehnologije ter igre na področju humanistike«. Harmoničen svet in humanistični
duh olimpijskih iger so edinstven prispevek Pekinga k olimpizmu. Orientalska kultura,
orientalski slog in umetniška koncepcija dajejo kontrast in dopolnilo olimpijski kulturi, ki
jo obvladuje zahodna kultura. Ti kažejo čudovito kitajsko civilizacijo in večkulturno
povezovanje. Praksa »zelenih olimpijskih iger« je pekinški ekološki in življenjski prostor
prepustila prihodnjim generacijam. Spoznanja, pridobljena iz precedensa olimpijskih iger,
države gostiteljice v razvoju, so postala dragocena kulturna dediščina v zgodovini
olimpijskih iger (Jin, 2010, 170).

6.1 Finance
Po olimpijskih igrah je v ospredju vprašanje, kakšno bo finančno stanje mesta in države
gostiteljice. Veliko držav, ki je že gostilo olimpijske igre je padlo v tako imenovano
»olimpijsko korito«. To pomeni, da se je gospodarska rast po olimpijskih upočasnila alo
celo nazadovala (Jin, 2010, 177).
Rezultati raziskav olimpijskega gospodarskega razvoja v Pekingu kažejo, da je bila
gospodarska uspešnost mesta gostiteljice po olimpijskih igrah pričakovana. Zakon o
olimpijskih igrah je namreč večinoma povezan z razvojno stopnjo mesta, velikostjo trga
prebivalstva, gospodarsko strukturo, zunanjim okoljem ter načinom priprave in ureditve od
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razvojne faze do konca olimpijskih iger. Peking ima z vidika urbanih značilnosti veliko
tržno zmogljivost, kapitalski trg pa ima velik vpliv tako na regionalnem, kot tudi na
mednarodnem trgu. Nacionalne in tržne razmere so drugačne od ostalih držav gostiteljic.
Tako se je gospodarstvo Pekinga po olimpijskih igrah vzdržalo stabilnega in hitrega
razvoja (Lian in Wu, 2008, 161).
Predvidevanja organizatorjev, da se bodo nekatera prizorišča uporabljala tudi po
olimpijskih iger, so se uresničila. Nacionalni vodni center »Vodna kocka« že na začetku
zasnove odraža operativne funkcije tudi po olimpijskih igrah. Že v fazi zbiranja ponudb za
ta projekt je družba za upravljanje premoženja v državni lasti v Pekingu kot lastnica
zahtevala oblikovanje ponudnikov za uvedbo koncepta delovanja prizorišča, ne da bi
vplivala na funkcije olimpijskih iger. Zmagovalna ponudba za zasnovo »Vodne kocke« je
tako kazala, da bo po končanih olimpijskih igrah tekmovalno območje plavalnega centra
predstavljalo le 21, 4 % celotne površine. Ostala površina je tako namenjena vodnemu
parku. V njem je veliko različnih rekreacijskih površin, zato je ta center postal tudi največji
in najobsežnejši pekinški vodni rekreacijski center (Jin, 2010, 178).
Skupna naložba v izgradnjo olimpijskih prizorišč je bila približno 20 milijard RMB,
naložba v izgradnjo sistema podzemne železnice pa je dosegla več kot 100 milijard RMB.
Projekti po olimpijskih igrah niso bili prizadeti in se ne bodo ustavili. Nekatera mesta so po
gostovanju olimpijskih iger ˝zamrznejo˝. Peking je po gostovanju olimpijskih iger še bolj
veličasten in njegov vpliv je še večji; še vedno sije tudi po olimpijskih igrah (Jin, 2010,
178).

6.2 Zelene olimpijske igre
Bistvo »zelenih olimpijskih iger« je biti pozoren na povezavo med olimpijskimi igrami in
okoljem. Na eni strani je potrebno preko vpliva olimpijskih iger prenesti koncept varovanja
okolja, po drugi strani pa je potrebno pri delovanju olimpijskih iger zaščititi in izboljšati
okolje, s tem pa izboljšati življenje in zdravje ljudi. Navsezadnje je šport človeška
dejavnost brez onesnaževanja (Jin, 2010, 174).
Peking se je odzval na poziv Mednarodnega olimpijskega komiteja, da olimpijske igre leta
2008 postanejo »zelene olimpijske igre«. Z gostovanjem olimpijskih iger so tako še
povečali zavest o varstvu okolja med ljudmi, vzpostavili učinkovit mehanizem za
sodelovanje javnosti pri varovanju okolja in spodbujali trajnostni razvoj mest. »Zelena
olimpijada«, eden od treh konceptov olimpijskih iger v Pekingu, ni le odziv na poziv
Mednarodnega olimpijskega komiteja, ampak tudi izbira za strategije trajnostnega razvoja.
Peking je sprejel aktivne ukrepe za uresničitev zaveze »zelene olimpijade«. Organizacijski
odbor pekinškega olimpijskega sveta je vzpostavil sistem ravnanja z okoljem v skladu z
mednarodno prakso, strogo izvajal zeleno gradnjo pri izgradnji olimpijskega projekta in
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izvajal izobraževalne in oglaševalske dejavnosti. Do leta 2008 so različni kazalniki
spremljanja okolja na urbanem območju dosegli nacionalni nivo kakovosti zraka. Mestne
vode in jezera so dosegle nacionalni okoljski standard kakovosti površinskih voda glede na
kakovost vode (Jin, 2010, 174,175).
Peking je dosegel naslednje cilje varstva okolja:


Povečanje prizadevnosti za obvladovanje problematike emisij motornih vozil, na
podlagi uvedbe evropskega standarda emisije št. 1 za motorna vozila leta 1999,
2004 oziroma 2007 pa uvedbe standarda št. 2 oziroma št. 3.





Zmanjšanje količine odplak za 60 %.
Povečanje zelenih površin. Leta 2008 je gozd prekrival več kot 50 % mesta.
Še naprej zmanjševati skupno količino industrijskega onesnaževanja in vsako leto
premakniti 20 do 30 podjetij in industrijskih virov onesnaževanja. Pred letom 2007
so se vse industrijske enote, ki so onesnaževale okolje in so se nahajale znotraj
četrtega cestnega obroča, preoblikovale v dejavnosti, ki ne onesnažujejo okolja, kot
so trgovina in druge.
Leta 2007 je stopnja čiščenja metnih odplak dosegla 90 %, mestni gospodinjski
odpadki pa so bili obravnavani na neškodljiv način.




V sistemu za čiščenje komunalnih odpadnih voda je v mestnem območju nastalo 9
čistilnih naprav, 31 kanalizacijskih čistilnih naprav pa je nameščenih v primestnih
okrajih. Mestna stopnja čiščenja odplak je dosegla 76 %, stopnja čiščenja
komunalnih odplak pa 92 %.

Pred letom 2008 je Peking skupno vložil 100 milijard RMB za okoljsko gradnjo, leta 2005
pa so vsa okolju prijazna zemljišča v Pekingu dosegla 40-odstotno načrtovano mestno
ozelenitev (Jin, 2010, 175).
Vprašanja varstva okolja in izboljšanja so tudi družbeno, ne le tehnično vprašanje. Peking
se tako ne more preprosto primerjati z Sydneyjem ali drugimi evropskimi mesti. Saj ima
drugačno populacijo, delež virov, tehnološko raven, usmerjenost vladne politike in sedanjo
družbeno vrednotno usmerjenost. Kar se tiče populacije, je Peking dejansko mega-mesto,
infrastruktura, ki je zasnovana v skladu s fiksno populacijo, se mora ukvarjati z milijoni
plavajoče populacije. Čiščenje odplak in kanalizacija predstavljajo velik izziv. Načrt
»Zelene olimpijske igre« je bil v veliki meri rešiti te izzive (Wei, 2007, 82).
Skozi olimpijsko platformo je Peking vzpostavil koncept in model okolju prijaznega in
krožnega gospodarstva. Z izgradnjo ˝zelene olimpijade˝ se je okolje v Pekingu močno
izboljšalo, to pa je prineslo ugodnosti meščanom. Ta koncept in tehnologija se bosta še
naprej razvijala in s tem spodbujala kitajsko gibanje za varovanje okolja. Pod dejavno
promocijo zelenega olimpijskega koncepta se je močno izboljšalo življenjsko okolje,
kakovost zraka in prometne razmere (Jin, 2010, 175).
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7 Zimske Olimpijske igre 2022
Zimske olimpijske igre leta 2022, bodo tako kot olimpijske igre leta 2008 v Pekingu,
odlična priložnost za predstavitev podobe Kitajske, spodbujanje nacionalnega razvoja in
navdih za nacionalni ponos ter močno spodbuda za razvoj Pekinga, Tianjina in Hebeija.
Leta 2022 bo Pekinga postal edino mesto, ki je gostilo poletne in zimske olimpijske igre
(Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games,
2019).
Ustvarjanje in pospeševanje dolgoročnih koristi za gostujoča mesta in regije je pomemben
dejavnik uspešnega gostovanja iger. Zapuščina iger je ena ključnih meritev njihovega
uspeha (Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter
Games, 2019).
Vizija olimpijskih iger v Pekingu leta 2022 je, da 300 milijonov ljudi na Kitajskem seznani
in jim omogoči dostop do zimskih športov (Oympic, 2018). Vizija je široko zastavljena in
vključuje: poučevanja otrok o olimpijskih vrednotah, vključevanja ljudi vseh starosti v
zimski šport, povečevanja vključenosti in krepitve trajnosti, pri tem pa spodbuja razvoj
mest. Osredotoča se na navdihovanje mladih z olimpijskim duhom, spodbujanje napredka
in ustvarjanje harmoničnega sveta boljšega medsebojnega razumevanja (Olympic, 2019c).

7.1 Obstoječa prizorišča
Projekt Peking 2022 se osredotoča na zapuščino in trajnost, saj je večina prizorišč za
športe na ledu, zapuščina olimpijskih iger v Pekingu leta 2008. To pomeni, da se za
olimpijske igre leta 2022 gradijo le prizorišča, ki jih lokalne skupnosti potrebujejo za
dolgoročno uporabo (Oympic, 2018). Organizacijski komite olimpijskih iger leta 2022
navaja (Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter
Games, 2019), da je 9 prizorišč za prihajajoče olimpijske igre že obstoječih. Od tega se jih
je 7 uporabljalo na olimpijskih igrah leta 2008. Novo zgrajenih in trajnih prizorišč bo 12, 3
pa so začasna.
Razvoj novih objektov za zimske športe v predelih Yanqing (延庆) in Zhanjiakou (张家口)
je del dolgoročne vizije države za zimske športe. Ti isti objekti bodo uporabljeni za
olimpijske igre leta 2022 (Oympic, 2018). Del tega projekta je prav tako izkoristiti sedem
prizorišč iz olimpijskih iger leta 2008 za igre leta 2022. (Olympic, 2019c). Najbolj znani
prizorišči olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, ki sta »Ptičje gnezdo« in »Vodna kocka«,
bosta torej ponovno uporabljeni kot prizorišči za olimpijske igre v Pekingu leta 2022
(Olympic, 2019b). Stadion »Ptičje gnezdo« je gostil atletiko in nogomet na poletnih
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olimpijskih igrah v Pekingu 2008, pa tudi otvoritvene in zaključne slovesnosti, ki bodo
ponovno potekale leta 2022 na istem prizorišču (Olympic, 2019a).
Športni center Wukesong je bil zasnovan in zgrajen za igre v Pekingu 2008. To prizorišče
je zaživelo pred desetimi leti z olimpijskimi moškimi in ženskimi košarkarskimi turnirji.
Po poletnih igrah se je olimpijsko igrišče za bejzbol pred areno preuredilo v košarkarski
tematski park z nakupovalnim centrom in restavracijami. Območje je postalo pomemben
del zapuščine v Pekingu 2008, saj domačinom zagotavlja območje za rekreacijo. Prav tako
se tam izvajajo kulturni dogodki in veliki koncerti. Leta 2015 so se na areni začela dela za
postavitev drsališča, ki ga je mogoče v manj kot šestih urah spremeniti nazaj v košarkarsko
igrišče. (Olympic, 2019d).
V športnem centru Wukesong bo potekal turnir žensk v hokeju na ledu, v dvorani
nacionalnega stadiona pa moški turnir. Notranji stadion prestolnice, v katerem so potekali
turnirji odbojke na olimpijskih igrah leta 2008, bo odprl svoja vrata najboljšim svetovnim
športnikom na področju hitrostnega drsanja in umetnostnega drsanja. Slovita »Vodna
kocka« je na olimpijskih igrah leta 2008 gostila najhitrejše športnike v vodi, v letu 2022 pa
bodo tukaj potekala tekmovanja v curlingu (Olympic, 2019f).

7.2 Nova prizorišča
7.2.1 Območje Zhangjiakou
Območje Zhangjiakou (张家口) se nahaja v severozahodnem delu province Hebei (河北)
in približno 180 kilometrov od Pekinga. Tam bodo potekale tekmovanja smučanja in
biatlona na štirih prizoriščih. V okviru vizije, da se 300 milijonov Kitajcev seznani z
zimskim športom, bo to območje nudilo številne priložnosti lokalnim prebivalcem.
Smučarski skoki in nordijski kombinirani dogodki se bodo odvijali v novem centru za
smučarske skoke. Novi nacionalni biatlonski center, ki se nahaja tri kilometre od
olimpijske vasi, bo namenjen biatlonskim dogodkom. Po igrah bodo vsa prizorišča še
naprej gostila športna tekmovanja in se bodo uporabljala tudi za usposabljanje skozi celo
leto. Snežni park Genting je obstoječe smučarsko središče, kjer bo potekalo smučanje
prostega sloga in deskanje na snegu (Olympic, 2019g).
Organizatorji so kot del svoje zelene pobude dali prednost področju ekološkega ohranjanja,
ohranjanja virov in prijaznosti do okolja. S pomočjo kitajske državne korporacije Grid
bodo vsa prizorišča v Pekingu 2022 poganjala zelena električna energija. Zhangjiakou (张
家口) je znan po svojih bogatih virih obnovljivih virov energije, zato bo ta del do leta 2021
oskrbovan iz obnovljivih virov energije (Olympic, 2019e).
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7.2.2 Območje Yanqing
Območje Yanqing (延庆) se nahaja 74 kilometrov severozahodno od Pekinga in bo gostilo
tri športe: alpsko smučanje, bob/ skelet in luge. Organizatorji nameravajo po zaključku iger
odpreti bob progo za javnost skozi vse leto. Nacionalni alpski smučarski center, dom za
alpske smučarske prireditve, bo edini kraj na Kitajskem, ki izpolnjuje mednarodne zahteve.
Ker se število smučarjev na Kitajskem še naprej povečuje, bo to olimpijsko prizorišče
dopolnjevalo številna druga obstoječa smučišča na območju po igrah. (Olympic, 2019g).
V območju Yanqing (延庆), ki je ena od treh tekmovalnih con za zimske olimpijske igre, je
bil pri gradnji novih prostorov na tem območju izvedenih več ukrepov za zaščito okolja:
presajanje milijonov dreves v gorah, ki jih je treba po dokončanju gradnje obnove ponovno
zasaditi ter obsežni programi odstranjevanja, konzerviranja in ponovne uporabe tal za
namene obnove po končani gradnji (Olympic, 2019e).
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8 Zaključek
Vpliv olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 se na mednarodni status in ugled Kitajske v
glavnem odraža v dveh vidikih: na eni strani olimpijske igre zagotavljajo prostor za
oglaševanje ter širitev duha kitajske kulture svetu (Ben shu bianweihui, 2007, 159). Kot
menita intervjuvanca, je zaradi uspešne kandidature za olimpijske igre, Kitajska bolj
poznana svetu (Intervju 1 in 2). Prav tako se v gostovanju olimpijskih iger kažeta
mednarodni vpliv in superiornost kitajskega socialističnega sistema. Po drugi strani pa je
proces organizacije in gostovanja iger spodbujal razvoj gospodarstva (Ben shu bianweihui,
2007, 159). Med drugim je po mnenju intervjuvanca vpliv olimpijskih iger na turizem
ogromen. Z gostovanjem iger se je Kitajska otresla mističnih predsodkov države na vzhodu
in s tem vzpostavila zanimanje za obisk te države. (Intervju 2).
Navdušenje ob razglasitvi zmagovalca za gostovanje olimpijskih iger leta 2008 je bilo
ogromno. Kot je povedal eden od intervjuvancev, je ob spremljanju razglasitve preko
televizijskih zaslonov čutil prizadevanja vsakega prebivalca Kitajske za uspešno
kandidaturo (Intervju 2). Tudi kasneje, v obdobju priprav na olimpijske igre, je razvoj
kulture in infrastrukture ter okolja okrepil nacionalno moč (Ben shu bianweihui, 2007,
159). Prav v tem obdobju je po mnenju dveh intervjuvancev bil vpliv na gospodarstvo zelo
velik. Gradnja prizorišč in infrastrukture je potrebovala veliko nove delovne sile. S tem je
spodbudila gospodarsko rast za 1.23% (Intervju 1 in 2). Olimpijske igre po mnenju vseh
treh intervjuvancev, živečih na jugovzhodu Kitajske, niso spodbudile gospodarske rasti
samo na severu, temveč tudi na jugu države. Olimpijske igre niso organizirane za regijo
ampak za celotno državo (Intervju 1, 2 in 3). Prav tako je z olimpijskimi igrami bilo
vzpostavljeno medsebojno sodelovanje med Kitajsko in mednarodno skupnostjo ter
politični temelj za nacionalno enotnost, ki vpliva na pospešitev razvoja kitajskega
gospodarstva, gradnje infrastrukture in okrepitev čara mesta (Ben shu bianweihui, 2007,
159).
Zaključila bi z odsekom govora, ki ga je imel predsednik pekinškega olimpijskega
komiteja Liu Qi (刘淇) na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Pekingu leta 2008.
»"One World, One Dream". The world today is in need of mutual understanding,
inclusiveness, cooperation and harmonious development. The Beijing Olympic Games is a
testimony of the fact that the world has its trust rested upon China. /…/The Chinese people,
teeming with enthusiasm, have honored the commitments they solemnly made. They have realized
the concepts of "Green Olympics, High-tech Olympics and People's Olympics", leaving a huge and
rich legacy both in culture and sport. The Beijing 2008 Olympic Games is a grand celebration of
sport, a grand celebration of peace and a grand celebration of friendship« (Xinhua, 2008).
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Povzetek
Povzetek je namenjen ugotovitvam na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja. Torej,
kako olimpijske igre vplivajo na gospodarstvo? Kako so na kitajsko gospodarstvo vplivale
igre v Pekingu leta 2008? Koliko so obstoječi športni objekti in javne izboljšave pripomogle
za zimske olimpijske igre v Pekingu leta 2022?
Za odgovore na vprašanja je diplomska naloga razdeljena na šest delov. V prvem delu so
predstavljena splošna dejstva iz zgodovine olimpijskih iger in vpliv na gospodarstvo držav
in mest gostiteljic. V veliko primerih so stroški gradnje prizorišč in organizacije večji, kot
prihodki pridobljeni z gostovanjem olimpijskih iger. Za nekatere države so olimpijske igre
torej predstavljale le še dodatno breme za že tako slabo gospodarsko stanje. Po drugi strani
pa so tukaj države oziroma mesta, ki so izkoristila gostovanje olimpijskih iger in s tem
povzročila gospodarsko rast. Ena od teh je tudi Kitajska, z gostovanjem olimpijskih iger
leta 2008, v Pekingu.
Kitajska si je dolgo časa želela nastopiti na olimpijskih igrah. Že leta 1908 so prvič pisali o
želji po nastopanju in gostovanju olimpijskih iger. Kljub prvotnemu nasprotovanju, se je
olimpijskih iger leta 1932 udeležil prvi kitajski atlet. Od takrat naprej je udeležba kitajskih
športnikov na olimpijskih igrah naraščala. Prav tako je naraščala priljubljenost olimpijskih
iger med prebivalci in želja po gostovanju le-teh. Tako so prvič kandidirali za gostovanje
olimpijskih iger leta 2000, vendar jim je pri tem spodletelo. Ponovno so poskusili 8 let
kasneje in Peking je postal gostitelj olimpijskih iger leta 2008. V ta namen je bilo veliko
storjenega na področju infrastrukture, olimpijskih prizorišč in telekomunikacijskega
omrežja. Ker so gost promet in zastoji velik problem Pekinga, je to predstavljalo obsežen
projekt. Med drugim so zgradili in vzpostavili veliko posebnih cest prav za olimpijske igre,
zgradili so nov terminal na letališču, vzpostavili nove podzemne povezave in avtobusne
linije. Olimpijska prizorišča so zgrajena tako, da se in se bodo v prihodnosti še uporabljala.
Poleg turizma so vir prihodkov olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu predstavljali
sponzorji, prodane vstopnice, licenčnina in prenos. Največji vir prihodkov med temi
predstavljata prenos in prodane televizijske pravice. Olimpijske igre v Pekingu si je
ogledalo največ ljudi do sedaj. To je bil tudi športni dogodek, ki si ga je ogledalo največ
ljudi na Kitajskem. Prodane vstopnice so se po višini vira prihodka kosali z virom prihodka
iz prenosa. Razlog, da je bilo na pekinških poletnih olimpijskih igrah prodanih največ
vstopnic do tedaj, je v nižji ceni vstopnic. Olimpijske igre so si v živo lahko ogledali tudi
tisti iz nižjega dohodkovnega razreda. Zato je število tujih in domačih turistov med letoma
2001 in 2011 vseskozi naraščalo. Olimpijske igre so zato imele pozitiven učinek na
turizem pred in po samem dogodku. Vse to je pripomoglo k boljši turistični industriji
samega mesta Peking in celotne Kitajske.
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Tako kot turizem, je tudi gospodarski učinek olimpijskih iger razdeljen skozi obdobje več
let. Gospodarski učinek seže enajst let pred igrami in sicer se začne kazati že, ko mesto
kandidira za gostovanje olimpijskih iger. Traja pa več let po olimpijskih igrah, odvisno od
gospodarskega razvoja države in mesta gostiteljice. Izjemno gospodarstvo mesta Peking je
botrovalo k temu, da se je po olimpijskih igrah hitro naraščajoče gospodarstvo vzdržalo.
Poleg tega so že v zasnovi predvideli uporabo olimpijskih prizorišč tudi po olimpijskih
igrah in s tem zmanjšali tveganje za gospodarsko upadanje ali recesijo. Olimpijska
prizorišča bodo namreč uporabili tudi za olimpijske igre leta 2022, ki bodo prav tako v
Pekingu. S tem bo Peking postal edino mesto gostiteljica, ki je gostil tako poletne kot tudi
zimske olimpijske igre. Uporabili bodo sedem prizorišč iz poletnih olimpijskih iger. Vodni
center z imenom vodna kocka bodo spremenili v prizorišče za curling, športno center
Wukesong bo iz košarkarskega igrišča postal drsališče. Na nacionalnem stadionu Ptičje
gnezdo bosta, tako kot na poletnih olimpijskih igrah, potekali otvoritvena in zaključna
slovesnost. Novozgrajena prizorišča za zimske olimpijske igre bodo prav tako v uporabi
tudi po igrah, saj je eden od ciljev kitajske vlade čim več ljudi seznaniti z zimski športi.
Med drugimi so to nordijski center, prizorišča za alpsko smučanje in deskanje ter proga za
bob.
Okolje, varovanje tega, in skrb za njegovo čistočo, je bilo tako za poletne kot bo tudi za
zimske olimpijske igre v ospredju. Eden od sloganov, ki so bili predstavljeni že v
kandidaturi za olimpijske igre, je tudi »zelene olimpijske igre«. Za čistejše okolje Pekinga
in okoliša je bilo izvedenih veliko aktivnosti. Olimpijske igre so pripomogle k izboljšanju
okolja, v katerem se je izboljšala tudi kakovost življenja prebivalcev Pekinga. Varstvo
okolja bo v veliki meri vidno tudi na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah.
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提要
最后一章旨在找出上述研究问题。 那么，奥运会如何影响经济？ 2008 年北京奥运
会如何受到中国经济的影响？ 现有的体育设施和公共改善怎么促成了 2022 年的北
京奥运会？
为了回答这些问题，毕业论文分为六个部分。 第一部分介绍了奥运史的一般事实以
及对东道国和国家经济的影响。 在许多情况下，建造场地和组织的成本高于举办奥
运会所产生的收入。 因此，对于一些国家来说，奥运会只是对已经糟糕的经济形势
造成的额外负担。 另一方面，有些国家或城市利用举办奥运会的优势，从而促进了
经济增长。 其中一个也是举办 2008 年北京奥运会的中国。
中国长期以来一直想参加奥运会。早在 1908 年，他们就已经写过关于表演和举办奥
运会的愿望。尽管最初反对奥运会，但第一位中国运动员在 1932 年参加了奥运会。
从那时起，中国运动员参加奥运会的人数一直在增加。奥运会在人们中的普及以及
举办奥运会的愿望也在增加。他们申请在 2000 年举办奥运会，但他们失败了。 8 年
后他们再次尝试，北京成为 2008 年奥运会的举办地。在交通，奥运场馆和电信网络
方面做了很多工作。由于交通拥堵是北京的一个主要问题，这是一个大型项目。除
此之外，他们还为奥运会建造并建立了许多特殊道路，在机场建立了新的航站楼，
建立了新的地下连接和公交线路。奥运场馆的建造方式将在未来重新使用。
除旅游业外，收入来源还包括赞助商，门票，特许权使用费和广播。其中，最大的
收入来源是电视转播权和销售权。观看北京奥运会历史上最多的人。这也是中国最
大数量的中国人观看的体育赛事。门票销售与广播收入相同。他们卖出北京奥运会
门票最多的原因是票价便宜。即使从低收入阶层就可以看到奥运会的现场直播。因
此，2001 年至 2011 年间，国内外游客数量稳步增长。奥运会对旅游前后的旅游业产
生了积极影响。所有这些都有助于北京和整个中国的旅游业发展。
与旅游业一样，奥运会的经济影响也在几年内分裂。经济影响可以追溯到奥运会前
十一年，从奥运会举办期间开始。奥运会结束后，它将持续数年，取决于该国的经
济发展和主办城市。北京经济的显着增长导致经济快速增长。此外，他们已经计划
在奥运会后使用奥运场馆，从而降低经济下滑的风险。奥运场馆也将用于 2022 年的
奥运会，也将在北京举行。有了这个，北京将成为举办夏季和冬季奥运会的唯一主
办城市。他们将使用夏季奥运会的七个场地。一个名为水立方的水上中心将变成一
个冰壶场，五棵松体育中心将成为一个溜冰场，开幕式和闭幕式将在国家体育场鸟
巢举行，就像夏季奥运会一样。冬季奥运会的新建场馆也将在比赛结束后使用，因
为中国政府的目标之一是让中国人尽可能熟悉冬季运动。其中包括北欧中心，高山
滑雪和单板滑雪场以及鲍勃跑道。
环境，保护和对纯度的关注都处于夏季和冬季奥运会的最前沿。其中一个已经在奥
运会上提出的口号也是“绿色奥运”。为了北京和环境的清洁环境，开展了许多活动。
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奥运会有助于改善环境，从而改善北京人民的生活质量。即将到来的冬季奥运会也
将显示环境保护。
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov
Kitajski izraz

Pinyin z diakritičnimi znaki

Slovenski izraz

奥运三问

Àoyùn sān wèn

Tri vprašanja o olimpijskih
igrah
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Priloga 2: Intervju
面试 1
刁先生，男学生，24 岁
1. 你还记得申报奥运会时的过程吗？
我忘了，很多年过去。
2. 你认为奥运会影响何时开始在中国经济中显现？以什么方式？
在奥运会之前的准备工作中，以及奥运会开始后都有作用。
第一在奥运会的筹备过程中，建设完成了大量的基础设施，提高了建筑建
材等多种商品的要求，带来了巨大的经济效益！
第二 奥运经济使京津冀区域经济增长比例达 1.23%，为我国创造 210 万个
就业机会。
第三北京奥运会为中国经济增长 0.3 ％-0.5 %，为北京经济增长 2 ％。
3. 你如何看待奥运会对旅游业的影响？
我不确定，因为是十年前的一场体育赛事活动，对我们的影响都是有限的
4. 你觉得奥运会除了对中国北方有影响，对南方会有吗？
08 年奥运会主要对北京及其周边的城市产生了重要影响，其次也间接的影响了
南方的一些经济，比如对南方大量物资及劳动力的需求，以及整体推动了国外游
客进入中国内陆旅游的需求。
5. 有没有关于 2022 年冬季奥运会的讨论？他们谈论准备时期吗？你觉得准备工
作怎么样？
这是国内第三次筹办奥运会级别的赛事，前两次分别是 2008 年北京奥运会和
2014 年南京青奥会。相比较而言，青奥会的影响力尚难与夏季奥运会、冬季奥
运会相提并论。这也是北京第二次承担起奥运主办城市的使命，只是上一次是夏
季奥运会、这一次是冬季奥运会。
在 2022 年这个时间节点举办冬奥会，这是中国发展与奥林匹克运动的携手共
进；从更具体的层面来说，申办冬奥会就是为了进一步推广冬季运动，而冬季运
动的普及与发展，对于冰雪产业来说也是一个很好的拉动。
一定意义上说，筹办好 2022 年冬奥会既是一个很好的展示平台，也是一个很好
的传播平台。在这个举世瞩目的平台上，展示的是中国的办赛能力和发展成就，
传播的则是奥林匹克运动的独特魅力和动人的中国故事。
Intervju 1
Gospod 刁, študent, 24 let
1. Se še spomnite postopka kandidature za gostovanje olimpijskih iger?
Pozabil sem, ker je minilo že veliko let.
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2. Kdaj se je po vašem mnenju olimpijski učinek začel pojavljati v kitajskem
gospodarstvu? Na kakšen način?
Gospodarstvo ima pomembno vlogo pri pripravah pred in po olimpijskih igrah.
Kot prvo, v procesu priprav na olimpijske igre je bilo veliko storjenega na področju
infrastrukture. Zahteve za različne proizvode, kot so gradbeni materiali, pa so se povečale,
kar prinaša velike gospodarske koristi!
Drugič, olimpijsko gospodarstvo je omogočilo, da je v regiji Peking-Tianjin-Hebei
gospodarstvo naraščalo za 1,23 %, s čimer je ustvarilo 2,1 milijona delovnih mest.
Tretje, olimpijske igre v Pekingu so pripomogle k povečanju kitajskega gospodarstva za
0,3 % -0,5 % in 2 % za gospodarstvo Pekinga.
3. Kako vidite vpliv olimpijskih iger na turizem?
Nisem prepričan, ker je bil to športni dogodek pred desetimi leti, in vpliv na nas je bil
omejen.
4. Ali menite, da so olimpijske igre vplivale tudi na jug Kitajske?
Olimpijske igre leta 2008 so večinoma pomembno vplivale na Peking in njegovo okolico,
neposredno pa tudi gospodarstvo na jugu. Sem lahko uvrščamo povpraševanje po velikih
količinah materiala in delavcih na jugu ter povpraševanje tujih turistov za vstop v Kitajsko.
5. Ali je zaslediti kakšne govore obstaja o zimskih olimpijskih igrah, ki bodo leta 2022? Je
kaj govora o pripravljalnem obdobju? Kaj menite o pripravah na zimske olimpijske igre?
To je že tretjič, da Kitajska organizira dogodke na olimpijski ravni. Prvič je bilo to leta
2008 v Pekingu, drugič olimpijske igre mladih v Nanjingu leta 2014. Vendar je vpliv
mladinskih olimpijskih iger še vedno težko primerljiv s poletnimi olimpijskimi igrami in
zimskimi olimpijskimi igrami. To je že drugič, da je Peking prevzel gostovanje olimpijskih
iger. Nazadnje so bile to poletne olimpijske igre, tokrat zimske olimpijske igre.
Leta 2022 bodo potekale zimske olimpijske igre. To pomeni dodaten razvoj Kitajske in
olimpijskega gibanja, na bolj specifični ravni pa je to spodbuda za nadaljevanje razvoja in
priljubljenosti zimskih športov na Kitajskem.
V določenem smislu je priprava zimskih olimpijskih iger leta 2022 dobra promocija in
komunikacijska platforma. Na tej svetovno znani platformi je prikazana sposobnost
razvoja na Kitajskem ter edinstven čar in kitajska zgodba olimpijskega gibanja.
面试 2
郑先生，30 岁
1. 你还记得申报奥运会时的过程吗？
我只记得当时我们全国都在庆祝那一刻。就是当被告知成功获得申办北京奥运会
资格的时候大家都很激动，透过电视屏幕就可以感受得到每一个中国人的努力！
2. 你认为奥运会影响何时开始在中国经济中显现？以什么方式？
至于奥运会的影响何时在中国经济上体现，这个问题我不是很确定。但是我可以
说通过成功申办北京奥运会让中国更加被世界所知，以及全世界都关注到中国的
那一刻，这带来的市场经济是无法用言语来形容的。
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3. 你如何看待奥运会对旅游业的影响？
奥运会对旅游业的影响肯定是巨大的，如果不是通过成功申办奥运会，可能很多
偏远国家都会认为中国是个遥不可及的东方神秘国度，但是因为奥运会，借着这
个全世界盛会的举办，可以通过电视屏幕，可以通过网络让大家看到中国的样
子，然后更加增进想来中国旅游的愿景。
4. 你觉得奥运会除了对中国北方有影响，对南方会有吗？
中国北方跟南方因为奥运会的影响应该都是共同的，中国虽然很大，但是是一个
整体。不论是对中国北方还是南方都是会有巨大的影响。
5. 有没有关于 2022 年冬季奥运会的讨论？他们谈论准备时期吗？你觉得准备工
作怎么样？
个人而言，并没有太关注 2022 年冬奥会，因为可能作为南方人并没有太了解冬
奥会的一些比赛项目，因为南方没有那种天气可以举办，平时也不太有机会接触
到这些运动项目。虽然我个人不太了解但不代表其他人不了解，我相信中国对于
举办这些全球关注的盛会都是会全力以赴的。
Intervju 2
Gospod 郑, 30 let
1. Se še spomnite postopka kandidature za gostovanje olimpijskih iger?
Spomnim se samo trenutka, ko je celotna država praznovala. Takrat, ko so povedali, da je
Peking zmagal pri kandidaturi za gostovanje olimpijskih iger je bilo vsesplošno
navdušenje. Skozi televizijski zaslon smo lahko čutili prizadevanja vsake kitajske osebe!
2. Kdaj se je po vašem mnenju olimpijski učinek začel pojavljati v kitajskem
gospodarstvu? Na kakšen način?
Kar zadeva vpliva olimpijskih iger na kitajsko gospodarstvo, nisem ravno prepričan.
Vendar lahko rečem, da je uspešna kandidatura gostovanja olimpijskih iger v Pekingu,
pripomogla k temu, da se Kitajska bolj zavedala sveta, in svet pozna Kitajsko. Tržno
gospodarstvo, ki ga prinaša gostovanje pa ni mogoče opisati z besedami.
3. Kako vidite vpliv olimpijskih iger na turizem?
Vpliv olimpijskih iger na turistično industrijo je vsekakor velik. Če ne bi Kitajska
gostovala olimpijskih iger, bi veliko držav morda mislilo, da je Kitajska nedosegljiva
orientalska skrivnostna država. Vendar je gostovanja tega svetovnega dogodka, ki so ga
prenašali po televiziji, omogočalo, da vidite, kako izgleda Kitajska preko zaslonov. To je
okrepilo vizijo in željo o potovanju na Kitajsko.
4. Ali menite, da so olimpijske igre vplivale tudi na jug Kitajske?
Vpliv olimpijskih iger na severni in južni del Kitajske bi moral biti enak. Čeprav je
Kitajska velika, je celota. Ne glede na to, ali gre za severno Kitajsko ali jug, je to imelo
velik vpliv.
5. Ali je zaslediti kakšne govore obstaja o zimskih olimpijskih igrah, ki bodo leta 2022? Je
kaj govora o pripravljalnem obdobju? Kaj menite o pripravah na zimske olimpijske igre?
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Osebno nisem namenil veliko pozornosti zimskim olimpijskim igram, ki bodo leta 2022.
Razlog za to je, da tukaj, na jugu, ni takšnega vremena in posledično ne poznam zimskih
športov. Verjamem pa, da se bo Kitajska potrudila tudi pi gostovanju teh olimpijskih iger.
面试 3
王先生，40 岁
1. 你还记得申报奥运会时的过程吗？
申办有些曲折，本来是 2000 年就举办了，因为美国的阻挠，一直到 2008 年才办。
2. 你认为奥运会影响何时开始在中国经济中显现？以什么方式？
对经济有一定的影响(好的方面)场馆建设带动劳动力提高就业，世界更了解中国。
3. 你如何看待奥运会对旅游业的影响？
我觉得影响很大，因为举办的很成功，全世界人民都很爱看，让世界各国更了解
中国，让外国友人更加了解中国文化。
4. 你觉得奥运会除了对中国北方有影响，对南方会有吗？
绝对性的有，性质是一样的，奥运的举办不是只针对地区的，而是带动整个国家。
对整个中国都有绝对性影响。
5. 有没有关于 2022 年冬季奥运会的讨论？他们谈论准备时期吗？你觉得准备工
作怎么样？
我在北京看到过，他们已经做好了充足的准备(已经有了自己的宣传语)，说明了
政府对冬奥的重视。
Intervju 3
Gospod 王, 40 let
1. Se še spomnite postopka kandidature za gostovanje olimpijskih iger?
Nekateri zapleti v kandidaturi so bili že leta 2000, vendar so zaradi oviranja Združenih
držav Amerike kandidirali šele leta 2008.
2. Kdaj se je po vašem mnenju olimpijski učinek začel pojavljati v kitajskem gospodarstvu?
Na kakšen način?
Vpliv na gospodarstvo vsekakor je. Eden od pozitivnih strani je izgradnja prizorišč, ki je
pripomgla k izboljšanju zaposlovanja, saj so potrebovali veliko delovne sile. Prav tako svet
bolje razume Kitajsko.
3. Kako vidite vpliv olimpijskih iger na turizem?
Mislim, da je učinek velik. Gostovanje je bilo zelo uspešno. Ljudje po vsem svetu so radi
gledali olimpijske igre. To je omogočilo boljše razumevanje Kitajske in njene kulture.
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4. Ali menite, da so olimpijske igre vplivale tudi na jug Kitajske?
Vsekakor je narava enaka, olimpijske igre pa niso organizirane samo za regijo, temveč za
celotno državo. To ima absoluten vpliv na Kitajsko kot celoto.
5. Ali je zaslediti kakšne govore obstaja o zimskih olimpijskih igrah, ki bodo leta 2022? Je
kaj govora o pripravljalnem obdobju? Kaj menite o pripravah na zimske olimpijske igre?
Ko sem bil v Pekingu, sem videl, da so dobro pripravljeni. Imajo že svoje slogane. To kaže
na poudarek vlade na zimskih olimpijskih igrah.
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