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Majàc na uwadze fakt, ˝e od 1994 roku ˝ad-
na z tego typu imprez nie przynios∏a oczeki-
wanych profitów, mo˝na przypuszczaç, i˝
przyjdzie nam do∏o˝yç do pi∏karskiego Êwi´-
ta. Jednak nawet kilkaset milionów z∏otych
straty nie powinno mieç w tym wypadku du-
˝ego znaczenia. Nasze Euro bowiem to coÊ
znacznie wi´kszego ni˝ tylko wydarzenie
sportowe. To wart ponad 110 miliardów z∏o-
tych projekt modernizacji, którego efekty ma-
jà dotknàç zarówno polskiej infrastruktury,
jak i mentalnoÊci. Euro 2012 jako wydarzenie
jest momentem kulminacyjnym i jednoczeÊnie
czynnikiem mobilizujàcym – „pozytywnym
wstrzàsem zewn´trznym”. W jego tle zaÊ to-
czy si´ ci´˝ka praca nad realizacjà 219 inwe-
stycji w ca∏ej Polsce. Oceniajàc efekty turnie-
ju i ich wp∏yw na stan naszej publicznej kasy,
trzeba wi´c spojrzeç na t´ kwesti´ znacznie
szerzej ni˝ dotychczas. 

Euromodernizacja
Przekonanie o tym, ˝e Euro 2012 nie b´dzie
tylko wydarzeniem sportowym, by∏o obecne
w powszechnej ÊwiadomoÊci od samego poczàt-

ku. Jasne by∏o, ˝e decyzja Komitetu Wykonaw-
czego UEFA z 18 kwietnia 2007 roku o przyzna-
niu Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mi-
strzostw Europy 2012 w Pi∏ce No˝nej to raczej
uznanie aspiracji ni˝ potwierdzanie gotowoÊci.
To zupe∏nie inny przypadek ni˝ powierzenie
misji przygotowania turnieju mistrzowskiego
Niemcom w 2006 czy Austrii i Szwajcarii
w 2008 roku. W tych krajach lista rzeczy do
zrobienia by∏a znacznie krótsza ni˝ spis posia-
danych i mo˝liwych do wykorzystania zaso-
bów. Nasza sytuacja wymaga∏a organizacji od
podstaw. PotrzebowaliÊmy nie tylko nowych
stadionów, ale i budowy dróg, rozbudowy bàdê
modernizacji lotnisk, linii kolejowych, dwor-
ców czy bazy noclegowej. Szybko zamieniono
wi´c Polsk´ w jeden gigantyczny plac budowy,
w który wpompowano setki miliardów z∏otych. 

Przygotowania do Euro 2012 przebiegajà
wed∏ug ÊciÊle okreÊlonego harmonogramu
sporzàdzonego przez  polskiego organizatora –
spó∏k´ PL.2012 i Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. To Master Plan, na który sk∏ada si´ szereg
niezb´dnych inwestycji majàcych zarówno daç
gwarancj´ komfortu i bezpieczeƒstwa kibicom
przyje˝d˝ajàcym na mecze swoich ulubionych
dru˝yn, jak i w przysz∏oÊci s∏u˝yç wszystkim
obywatelom. Autorzy raportu IMPACT okre-
Êlajàcego wp∏yw organizacji Mistrzostw Euro-
py w Pi∏ce No˝nej UEFA Euro 2012 na polskà
gospodark´ przygotowanego na zlecenie Mini-
stra Sportu i Turystyki, podkreÊlajà, ˝e turniej
jest dla nas obecnie najwa˝niejszym impulsem
do rozwoju cywilizacyjnego. Jego efekty majà
prze∏o˝yç si´ nie tylko na zwi´kszenie atrak-
cyjnoÊci naszego kraju, ale przede wszystkim
przyczynià si´ do przyÊpieszenia rozwoju go-
spodarczego kraju. Przewiduje si´, ˝e rezulta-
ty „b´dà relatywnie silniejsze w porównaniu
z dotychczasowymi organizatorami najwi´k-
szych imprez sportowych, którzy dysponowa-
li znacznie bardziej rozwini´tà ni˝ w Polsce
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Je˝eli polska reprezentacja
pi∏karska nie sprawi 
wszystkim radoÊci 
i nie wygra turnieju Euro 2012,
mo˝emy byç pewni, ˝e 
ju˝ w kilka chwil po ostatnim
gwizdku pojawià si´ 
pierwsze bilanse zysków i strat. 
Czy zarobimy na Euro? 
A mo˝e przyjdzie nam 
odnotowaç gigantycznà 
strat´? 



infrastrukturà drogowà, kolejowà, lotniskowà
i miejskà”. Wszystko zosta∏o bardzo dok∏adnie
policzone: w latach 2008–2020 nastàpi przy-
rost PKB o 2,1 procenta jego wielkoÊci z 2009
roku, w 2012 roku od 20 do 33 tysi´cy osób
znajdzie nowe zatrudnienie, na same mistrzo-
stwa przyjedzie 820,8 tysiàca turystów, którzy
zostawià w Polsce 844,9 miliona z∏otych, ale
w perspektywie do 2020 roku przychody z tu-
rystyki zagranicznej powinny wzrosnàç o 5 mi-
liardów z∏otych (w cenach z 2008 r.). 

Euromit post´pu
Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e proces moderniza-
cyjny wykracza szeroko poza list´ kluczowych
inwestycji. W rzeczywistoÊci wyznaczy∏ kieru-
nek post´pu cywilizacyjnego naszego kraju.
DaliÊmy si´ uwieÊç przekonaniu, ˝e Euro 2012
jest niepowtarzalnà szansà dla Polski i musimy
jà odpowiednio wykorzystaç. Proces sta∏ si´
w ten sposób rodzajem ideologii czy mo˝e ra-
czej mitem pomyÊlnej przysz∏oÊci. Otrzymanie
praw do organizacji turnieju automatycznie sta-
∏o si´ jego êród∏em i wyznacznikiem. Nie zo-
sta∏ poprzedzony publicznà debatà i nie by∏
przemyÊlanym wyborem. Sta∏ si´ faktem,
z którym nie mo˝na by∏o dyskutowaç. Faktem,
który wymaga∏ konkretnych inwestycji. Ich
bezalternatywnoÊç przynosi ju˝ dzisiaj niepo-
kojàce rezultaty. Euro sta∏o si´ swoistà grà
w modernizacj´, w której tak naprawd´ nie ma-
my dziÊ ˝adnego ruchu.

Widaç to doskonale na przyk∏adzie miast orga-
nizatorów, czyli Warszawy, Wroc∏awia, Gdaƒ-
ska i Poznania. Ich bud˝ety zdominowane zo-
sta∏y myÊleniem wokó∏ Euro. Szczególnie
w Poznaniu, który sfinansowa∏ budow´ miej-
skiego stadionu i wp´dzi∏ si´ przez to w k∏opo-
ty finansowe. Pierwotny kosztorys, przewidu-
jàcy inwestycje rz´du 500 milionów z∏otych,

zosta∏ przekroczony o prawie 50 procent, osià-
gajàc w marcu 2010 roku sum´ ponad 700 mi-
lionów z∏otych. To o 200 milionów wi´cej ni˝
bud˝et tego miasta przeznaczony na kultur´
i ochron´ dziedzictwa narodowego w latach
2009–2012. Inwestorem stadionu w Gdaƒsku
równie˝ by∏y w∏adze miasta, które na ten cel
przeznaczy∏y oko∏o 775 milionów z∏otych. Dla
porównania wydatki na kultur´ w tym mieÊcie
w latach 2009–2012 to oko∏o 400 milionów
z∏otych. Dzisiaj te miasta muszà szukaç
oszcz´dnoÊci i dokonywaç ci´ç w innych ob-
szarach swoich kompetencji. Jaskrawym i aktu-
alnym tego dowodem jest zamykanie szkó∏
w Poznaniu czy ograniczenie finansowania
teatrów w Warszawie na rzecz organizacji stref
dla kibiców podczas turnieju. Tego typu sytu-
acje budzà szereg istotnych pytaƒ i wàtpliwo-
Êci. Toczàca si´ dyskusja nie ma ju˝ dzisiaj
˝adnego wp∏ywu na decyzje. Euro si´ odb´dzie
i jeÊli nawet trzeba wydaç dodatkowe miliony
na ósmà ju˝ zmian´ murawy (jak ma to miejsce
w Poznaniu), to tak si´ w∏aÊnie stanie.

Sytuacji nie zmieni nawet bardzo prawdopo-
dobne przekonanie, ˝e nie wszystkie nowe sta-
diony b´dà w stanie zarobiç na swoje utrzyma-
nie po mistrzostwach. Dzisiejsze inwestycje
b´dà wi´c generowa∏y koszty przez kolejne kil-
kanaÊcie, jeÊli nie kilkadziesiàt lat. Lekcja
z Portugalii, w której cz´Êç stadionów wybudo-
wanych na Euro 2008 przejmujà dziÊ komorni-
cy, nie zosta∏a widocznie zrozumiana przez
decydentów. Zamiast tego na stronie interneto-
wej miejskiej spó∏ki Bieg 2012 zarzàdzajàcej
stadionem PGE Arena w Gdaƒsku mo˝na prze-
czytaç, ˝e jest on nie tylko wizytówkà naszych
staraƒ o powodzenie Euro 2012, ale równie˝
sposobem na podniesienie atrakcyjnoÊci ca∏ego
miasta i „zapowiedzià setek miejsc zatrudnie-
nia i utrzymania dla wielu osób”1. 
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1 Za: http://bieg2012.pl/page/pl/bieg_2012.html
(11.04.2012). 



Euro 2012 w Polsce jest dok∏adnie takà zapo-
wiedzià – samo wydarzenie b´dzie miejscem
rywalizacji najlepszych europejskich dru˝yn
pi∏karskich i Êwi´tem kibiców. Jego kontekst
zaÊ to wzrost gospodarczy generowany ze
zwi´kszonej atrakcyjnoÊci kraju i wzrostu
produktywnoÊci nap´dzanej inwestycjami.
Przywo∏ywany wczeÊniej raport IMPACT
przewiduje efekty, które mogà dzisiaj budziç
pozytywne emocje. Dzieje si´ tak jednak tylko
wtedy, gdy w niepami´ç pójdzie owe 110 mi-
liardów z∏otych stojàcych po stronie kosztów.

Podobne przewidywania by∏y opracowywane
dla ka˝dej tego typu du˝ej imprezy sportowej.
Mistrzostwa Êwiata 2006 w Niemczech mia∏y
przynieÊç 0,3 procenta wzrostu PKB, wzrost
wydatków na konsumpcj´ na poziomie 2–3 mi-
liardów euro i stworzenie 60 tysi´cy nowych
miejsc pracy. Kolejna mistrzowska impreza
w RPA w opinii analityków mia∏a spowodowaç
coroczny wzrost PKB na poziomie 0,5 procen-
ta. Irvin Khoza, przewodniczàcy komitetu orga-
nizacyjnego tego wydarzenia szacowa∏, ˝e jej
efektem b´dzie tak˝e stworzenie 129 tysi´cy
miejsc pracy. Agencja konsultingowa zaÊ,
wspierajàca organizacj´ mistrzostw w 2010 ro-
ku, poda∏a, ˝e ka˝dy z kibiców odwiedzajàcych
RPA zostawi w tym kraju prawie 4 tysiàce do-
larów. Przed Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii
przewidywano maksymalny zysk do bud˝etu
Szwajcarii w wysokoÊci 545 milionów franków
szwajcarskich i stworzenie 3,75 tysiàca miejsc
pracy. Austria mia∏a zaÊ uzyskaç 369 milionów
dolarów zysku.

Wszystkie te dane podawane sà w czasie prze-
sz∏ym niedokonanym nie bez powodu. Okazu-
je si´ bowiem, ˝e ka˝da dost´pna literatura
podwa˝a je i uznaje za zbyt optymistyczne.
W Europie od 1990 roku zorganizowano 13
du˝ych imprez sportowych, z których tylko
jedna – ta organizowana w Berlinie w 2006

roku – mia∏a przynieÊç jakiekolwiek zyski.
Jednak i ten przypadek jest kwestionowany.
Niemiecki rzàd oszacowa∏, ˝e w czasie cztero-
tygodniowej imprezy naszych zachodnich sà-
siadów zyski z przychodów od turystów i ze
sprzeda˝y zbli˝y∏y si´ do poziomu 2,5 miliar-
da euro, a liczba nowych miejsc pracy si´gn´-
∏a 50 tysi´cy. W bilansie nie uwzgl´dniono
jednak kosztów inwestycji liczonych w dzie-
siàtkach milionów euro, które ponios∏y nie-
mieckie landy. Nie dodano równie˝ kosztów
zapewnienia bezpieczeƒstwa, na przyk∏ad
nadgodzin wyrobionych przez policjantów,
które szacowane sà na 427 milionów euro. Po
uwzgl´dnieniu tych danych Niemiecki Insty-
tut Badaƒ Gospodarczych DIW szacuje, ˝e
koszty organizacji ca∏ej imprezy wygenero-
wa∏y starty w wysokoÊci od 9 do 12 miliardów
euro.

W 2008 roku Szwajcaria i Austria zanotowa∏y
prawie 400 milionów euro deficytu. Mistrzo-
stwa Êwiata w USA przynios∏y straty w wyso-
koÊci 4 miliardów dolarów. W Portugalii tyl-
ko trzy z siedmiu stadionów wybudowanych
na Euro 2004 zarabiajà na swoje utrzymanie.
Grecy po igrzyskach olimpijskich majà pro-
blemy z utrzymaniem wioski olimpijskiej i in-
nych obiektów zbudowanych na potrzeby tego
wydarzenia. Victor Matheson, badacz op∏acal-
noÊci du˝ych wydarzeƒ sportowych, zwraca
uwag´, ˝e przewidywane efekty ekonomiczne
du˝ych imprez w porównaniu do rzeczywi-
stych rezultatów sà prawie zawsze zawy˝one.
Cz´sto si´ zdarza, ˝e realne dochody stanowià
tylko 10 procent tych oczekiwanych. Dodat-
kowo koszty inwestycji w infrastruktur´ sà re-
gularnie niedoszacowane2. 
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2 Matheson V., Mega-Events: The effect of the world’s
biggest sporting events on local, regional, and
national economies, Worcester 2006. 



Michiel de Nooij, Marcel van den Berg oraz
Carl Koopmans, autorzy opracowania3 przy-
gotowanego dla Belgii, Danii i Holandii stara-
jàcych si´ o uzyskanie praw do organizacji
Mistrzostw Âwiata w pi∏ce no˝nej w 2018 roku,
zwracajà uwag´, ˝e przewidywania co do efek-
tów opierajà si´ na danych szacunkowych i nie
uwzgl´dniajà czynników zewn´trznych, takich
jak aktualne zainteresowanie turystów czy pro-
blemy zwiàzane z kryzysem ekonomicznym.
W swojej pracy przywo∏ujà równie˝ opracowa-
nie Georgiosa Kavetsosa i Stefana Szymaƒ-
skiego National Wellbeing and International
Sports Events, wed∏ug których wszelkie za∏o-
˝enia co do liczby nowych miejsc pracy gene-
rowanych przez dane wydarzenie trzeba uznaç
za niezwykle optymistyczne. Je˝eli zaÊ spraw-
dzajà si´ w rzeczywistoÊci, to sà przewa˝nie
prace krótkoterminowe i przeznaczone zwykle
dla niewykwalifikowanych pracowników z ni-
skimi wymaganiami finansowymi.

Pewna zysków z mistrzostw mo˝e byç tylko
UEFA – sprzeda˝ praw telewizyjnych, licencji
marketingowych, przychody od sponsorów
i dochody ze sprzeda˝y biletów za ka˝dym ra-
zem przynoszà centrali europejskiego futbolu
setki milionów euro zysku. Turniej z 2009 roku
przyniós∏ jej 250 milionów euro czystego zy-
sku. Przewidywane dochody z tegorocznych
mistrzostw majà si´gnàç zaÊ 1,3 miliarda euro. 

Koszty alternatywne
W tym Êwietle przewidywania raportu
IMPACT trzeba wziàç w dosyç du˝y nawias
i traktowaç je jako dane orientacyjne. Tym bar-
dziej ˝e, jak to podkreÊlajà sami autorzy rapor-

tu, nasze przygotowania si´gajà znacznie g∏´-
biej w infrastruktur´ ca∏ego kraju ni˝ w jakim-
kolwiek innym europejskich przypadku. Stàd
te˝ bardzo wysokie koszty i raczej niewielkie
szanse na ich zwrot. 

Koszty poniesione przy budowie transportu
drogowego, miejskiego, kolejowego i lotnisk
mo˝na co prawda uznaç za element inwestycji
w rozwój ca∏ego kraju, a nie tylko organizacji
Euro. Wed∏ug szacunków wydamy na ten cel
prawie 70 miliardów z∏otych, z czego 35–40
procent pochodzi ze Êrodków unijnych. Wcià˝
jednak zostaje ponad 40 miliardów z∏otych
kosztów, których przeznaczenie mog∏oby byç
zupe∏nie inne, gdyby nie organizacja Euro
2012.

Do strat nale˝y równie˝ doliczyç koszty alter-
natywne. Koncentracja na przygotowaniach do
turnieju i kryzys finansowy uszczuplajàcy
znacznie dochody paƒstwa i miast spowodowa-
∏y koniecznoÊç ograniczania wydatków w in-
nych obszarach ˝ycia spo∏ecznego. Podporzàd-
kowanie polityki mieszkaniowej, edukacyjnej
czy kulturalnej idei modernizacji poprzez sport
mo˝e w ciàgu kilku nast´pnych lat doprowa-
dziç do powa˝nych problemów spo∏ecznych.
Przyjazd nawet dwukrotnie wi´kszej liczby ki-
biców nie zrekompensuje kilku lat zaniedbaƒ.
Tego typu koszty nie znalaz∏y si´ w ˝adnym
ekonomicznym opracowaniu i nie b´dà brane
pod uwag´ przy ostatecznym bilansie. Sà jed-
nak bardziej rzeczywiste ni˝ potencjalna popra-
wa wizerunku Polski na arenie mi´dzynarodo-
wej, zwi´kszenie atrakcyjnoÊci turystycznej
i inwestycyjnej.
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3 de Nooij M., van den Berg M., Koopmans C., Bread or
games? Social cost-benefit analysis of the World
Cup in the Netherlands, Amsterdam 2010. 


