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 المپیک گذشته چهاربررسی اثرات اقتصادی برگزاری رویدادهای بزرگ، بامروری بر

 

3جواد اکرمیان نژاد،   2حسین ، عیدی1رسولی آزاد
 

 استادیار دانشگاه رازی. -3 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کارشناسی اندانشجوی -2و1

1- Rasoul.azadi64@gmail.com  
 مقدمه:

 و کار و سیاسی ، مالی،فرهنگی بسترهای و ها زمینه می تواند درآمد، کسب بر عالوه شهری و کشور هر در المپیک های بازی برگزاری 

 ماهه چند زمانی فاصله در کشور و شهر دالر در یک میلیارد 2 به قریب ها بازی در این چراکه. بخشد بهبود را کشور و شهر آن اشتغال

های ورزشی  ها و سازمان NOC این درآمدها را میان  IOCاست.  IOCالمپیک در اختیار کنترل درآمدهای مالی  .شود می هزینه

هدف از این تحقیق  گذارد. های المپیک بر سراسر دنیا اثر می نماید. به همین دلیل می توانیم ادعا کنیم که ابعاد اقتصادی بازی توزیع می

 ای المپیک است. بررسی اثرات اقتصادی رویدادهای بزرگ با محوریت بازی ه

 روش شناسی:

 المپیک گذشته صورت گرفته است. 4که با مطالعه روش تحقیق تحلیلی و از نوع مطالعات مروری است.  

 یافته ها:

 است بوده همراه سود کمترین با آتن المپیک های بازی و دالر میلیون 464 بیشتر درآمد دارای پکن المپیک های بازی مالی نظر از 

های المپیک سخت  به طورکلی بررسی ابعاد اقتصادی بازی .است داشته سود دالر میلیون 206 پکن نیز المپیک های بازی همچنین

ابیم که برگذاری چنین رویدادهایی دارای ی است چراکه شرایط هر شهر با شهر دیگر متفاوت است. با مطالعه المپیک های گذشته درمی

سم، اشتغال، درامدهای حاصل ازاسپانسرها و حامیان مالی، افزایش زیرساختها و انتقال سرمایه به یاثرات اقتصادی فراوان جمله:  بازار تور

شهرستانها، ایجاد اطمینان و جاذبه بیشتر برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی. در برابر تاثیرات مثبت اقتصادی المپیک و سایر 

افت اشتغال و رکود اقتصادی بعد از اتمام بازی ها، افزایش  از جمله:بر دارند. رویدادهای ورزشی بزرگ جهانی، تاثیرات منفی نیز در 

جرم، افزایش مالیاتها وتورم برای کشور میزبان، عدم وصول پیشبینی های هزینه ها و درامدها، توجه دولت وسرمایه کشور به زیرساختها 

هزینه های غیر اقتصادی مانند ترافیک، خرابکاری، تخریب محیط  و هزینه های این رویدادها و اختالل در سایرامور. عالوه بر این،

 زیست، اخالل در شیوه زندگی ساکنان، و غیره نیز از اثرات منفی این رویدادها می باشند.

  نتیجه گیری:

ثبت غیر اقتصادی این اما دالیل م یافته ها نشان داد که بازی های المپیک، عالوه بر مزایای اقتصادی دارای معایب بسیاری نیز هستند.

رویدادها مثل وجهه اجتماعی و پررنگتر شدن کشور بر روی نقشه باعث شده تا رقابت بسیار شدیدی بین کشورها برای کسب میزبانی 

 اینگونه رویدادها صورت گیرد.

 المپیک های رویدادهای بزرگ، بازی ، سود و هزینه اقتصادی، و مالی اثرات واژگان کلیدی:
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