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Gdy w  sierpniu 2017 roku Paris Saint-Germain prawie dwukrotnie po-
bijał światowy rekord transferowy, płacąc za Neymara 198 milionów fun-
tów, podniosły się głosy, że to szaleństwo. Monchi, dyrektor sportowy AS 
Roma, stwierdził: „Wolę nie myśleć, że pompujemy sztuczną bańkę, która 
pęknie w przyszłości, podobnie jak to było z bańką na rynku nieruchomo-
ści, co wyrządziło tyle szkód światowej ekonomii. Ten show milionerów 
mnie przeraża i sprawia, że czuję się fatalnie”.

Monchi wyraził powszechnie odczuwany niepokój – że sumy transfe-
rowe, długi, zarobki, ceny biletów, rozpieszczeni piłkarze i  towarzyszące 
futbolowi zamieszanie wymknęły się spod kontroli. 

Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że nie istnieje coś takiego jak pił-
karska bańka. Wręcz przeciwnie: naszym zdaniem futbol nigdy nie miał 
się lepiej. Widzowie od San Francisco po Ćennaj przerzucają się na piłkę 
nożną i pewnie przez jakiś czas zawodnicy będą jeszcze bardziej rozpiesz-
czani i „przepłacani”. Ale po drodze na ten sport czyha ogromne zagroże-
nie – smartfony.

W ciągu ostatnich 30 lat sport był najprężniej rozwijającą się gałęzią 
przemysłu rozrywkowego, a  piłka nożna – najprężniej rozwijającą się 
dyscypliną sportu. Wszystko to zdarzyło się dzięki telewizji. Kiedy kluby 
zaczęły być de facto producentami treści telewizyjnych, futbol musiał od-
świeżyć własne oblicze. Zapuszczone stadiony z  rozwydrzonymi fanami 
przestały mieć rację bytu. To nie przypadek, że do przebudowy angielskich 
stadionów i  pierwszej w  historii sprzedaży praw do transmisji meczów 
w telewizji satelitarnej doszło niemal w  tym samym czasie, na początku 
lat 90. XX wieku. W erze telewizji i komfortowych obiektów piłkarskich 
kibicowski ruch chuligański na Zachodzie podupadł. Od 2002 roku przy-
gotowania do mistrzostw świata przestały odbywać się w cieniu lęku przed 
bandziorami.

Przemoc wyeliminowano także z  murawy. W  przeszłości kreatyw-
ni gracze nie mieli lekko. W  latach 60. prawoskrzydłowy Manchesteru 
United George Best musiał znosić ataki przypominające zagrania znane 
z futbolu amerykańskiego. Podczas mistrzostw świata 1966 roku Pelégo po 
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prostu skasowano. Przygoda Diego Maradony z Barceloną została zrujno-
wana przez napaść Andoniego Goikoetxei, zwanego Rzeźnikiem z Bilbao. 
Marco van Basten musiał zakończyć karierę w 1992 roku, w wieku 28 lat, 
wskutek serii kontuzji. Lecz w erze telewizji piłkarskie władze rozpoczęły 
walkę z bandyckimi zagraniami. Przed mistrzostwami świata w 1998 roku 
FIFA wprowadziła zasadę karania czerwoną kartką za atak od tyłu. To było 
wyzwolenie dla piłkarskich gwiazd: Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Zlatan 
Ibrahimović mogli teraz zachwycać kibiców tydzień w tydzień, niemal nie-
prześladowani przez urazy czy strach.

Nic dziwnego, że gdzieś w okolicach roku 2000 widzowie spoza Sta-
rego Kontynentu zaczęli przerzucać się na europejską piłkę nożną. Żeby 
podać jeden przykład: Manchester United zaczynał jako klub z Manche-
steru, wkrótce jednak stał się klubem z Anglii, następnie z Europy, a dziś 
to światowa marka.

Paradoksalnie transmitowanie meczów przez telewizję sprawiło, że cho-
dzenie na stadion stało się jeszcze bardziej atrakcyjne. Prawdopodobnie 
dlatego, że ludzie spędzają tak wiele czasu w świecie wirtualnym, są skłon-
ni płacić więcej za prawdziwe, niepowtarzalne doznania, których dostar-
czają między innymi wielkie piłkarskie mecze. Fani narzekają na wysokie 
ceny biletów w  Anglii. Ale bardzo możliwe, że za 20 lat, gdy stadiony 
będą napakowane turystami z Azji, którzy zapłacili za swoje bilety po 400 
funtów, będziemy wracać myślą ku przeszłości i wzdychać: „Wyobrażacie 
sobie, że w 2018 roku można było pójść na mecz za 60 funtów i zostawało 
ci jeszcze na piwo?”.

Piłka nożna to obecnie najpopularniejsza gra na świecie, a  jej przewa-
ga nad innymi dyscyplinami sportu stale rośnie. Kamieniem milowym był 
pod tym względem rok 2009, kiedy to finał Ligi Mistrzów wyprzedził pod 
względem całkowitej widowni telewizyjnej Super Bowl; według danych fir-
my konsultingowej Futures Sport + Entertainment mecz piłkarski obejrzało 
109 milionów ludzi, a mecz futbolu amerykańskiego 106 milionów. Nawet 
w  położonym na prerii kanadyjskim Edmonton tłumy wyległy na ulice 
miasta, by świętować zwycięstwo Barcelony nad Manchesterem United. 
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Piłka nożna nie tworzy bańki ekonomicznej, ponieważ wyższe wydatki 
finansowane są przez wyższe dochody i bogatych ludzi, którzy rozpaczliwie 
pragną wydać na ten sport trochę pieniędzy. W 2016 roku Manchester 
United mógł sobie pozwolić na zakup Paula Pogby za 89 milionów fun-
tów, ponieważ w ciągu wcześniejszych 18 lat roczne dochody tego klubu 
zwiększyły się sześciokrotnie, sięgając 515 milionów funtów. Rok później 
to nie PSG kupiło Neymara; tak naprawdę zrobił to Katar, państewko, 
które jest największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemne-
go. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie te pieniądze, stanie się oczywiste, 
że piłkarskie gwiazdy zarabiają gigantyczne kwoty i  są rozpieszczone. To 
problemy związane z sukcesem. 

Rzecz jasna, krytyka z  punktu widzenia moralnego jest całkowicie 
uzasadniona. Możecie powiedzieć: „Pamiętam czasy, gdy w mojej druży-
nie grały chłopaki z okolicy, które zarabiały podobnie jak większość ludzi 
w mieście. Nie lubię tej naszpikowanej pieniędzmi dzisiejszej piłki”. W po-
rządku. Wciąż możecie znaleźć lokalne drużyny, dwie lub trzy ligi niżej, 
lecz prawdopodobnie wolelibyście iść na Manchester albo Chelsea, byle 
wszystko wyglądało jak w 1974 roku. Ale tak się nie da. Żal z powodu tego 
stanu rzeczy jest uzasadniony. Poza tym większość z nas lubi piłkę nożną, 
bo łączy nas ona z  dzieciństwem. Ale przeskok od wyrażania własnych 
preferencji etycznych („Nie lubię współczesnej piłki”) do przewidywań 
ekonomicznych („Ta bańka musi pęknąć”) jest pozbawiony logiki. Można 
czuć wstręt do świata wielkiej piłki, ale to nie znaczy, że jest on skazany 
na zagładę.

W  latach 60. XX wieku agent piłkarski Ken Stanley powiedział swo-
jemu klientowi George’owi Bestowi: „Wyobraź sobie, jaki byłby futbol, 
gdyby naprawdę stał się sportem o światowym zasięgu. Pomyśl o tym, jak 
wielka jest Ameryka. Pomyśl o tym, że każdy afrykański chłopiec ma klu-
bową koszulkę i własną piłkę. Pomyśl o Chinach, Japonii i  całej reszcie 
Dalekiego Wschodu. Żyją tam miliardy ludzi, George. A piłka wciąż staje 
się popularniejsza. Wkrótce będą cię oglądali w Pekinie i Kalkucie”.

Przepowiednia Stanleya się sprawdziła. Telewizja o globalnym zasięgu 
zmieniła piłkę nożną. Próbując dowiedzieć się, co stanie się z  nią dalej, 



6

porozmawialiśmy z  Kevinem Alavym z  firmy konsultingowej Futures 
Sport + Entertainment. Kevin ma biuro w Sydney, gdzie stara się dojść, jak 
wielu ludzi faktycznie śledzi różne wydarzenia sportowe, i odczytuje tren-
dy z danych dotyczących oglądalności. Jest zresztą dużo bardziej czarujący, 
niż mogłoby wynikać z tego opisu. Swoją pracę przedstawia następująco: 

„W skrócie chodzi o to, czy wielkie inwestycje w wydarzenia sportowe są 
tego warte i w jaki sposób moi klienci mogą więcej zyskać na swoich związ-
kach ze światem sportu”. Specjalnie na potrzeby tego wydania Futbonomii 
udostępnił nam zwykle tajne dane, które jego firma gromadzi od 1998 
roku przy okazji mistrzostw świata i mistrzostw Europy. 

„Futbol dociera w tej chwili do wszystkich krajów, bez wyjątku – mówi 
Alavy. – Dwadzieścia lat temu wyglądało to inaczej”. Niemniej dodaje, że 
piłka wciąż ma wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o  popularność. Na 
razie dopiero pojawiła się w świadomości czterech najliczniejszych nacji na 
świecie: Chińczyków, Hindusów, Amerykanów i Indonezyjczyków, które 
łącznie stanowią 45 procent ludzkiej populacji. Tymczasem w Chinach czy 
Indiach „piłka tak naprawdę obchodzi” niecałe dziesięć procent ludności. 

Według Alavy’ego Indonezyjczycy, wśród których w 2000 roku zainte-
resowanie piłką nożną było marginalne, stali się „najliczniejszą widownią 
angielskiej Premier League na świecie”. Jak to się dzieje w większości kra-
jów rozwijających się, ludność Indonezji rośnie w szybkim tempie (w 2015 
roku populacja tego kraju liczyła około 255 milionów osób), coraz więcej 
ludzi kupuje tam telewizory i płaci za dostęp do transmisji.

Także w  państwach znaczących gospodarczo, takich jak Japonia, Ka-
nada czy Australia, zainteresowanie piłką nożną rośnie w dużym tempie. 
Miarą niezrealizowanego dotąd potencjału dyscypliny jest fakt, że Premier 
League wciąż zarabia więcej na sprzedaży praw telewizyjnych w samej An-
glii (od 2016 do 2019 roku było to łącznie 5,1 miliarda funtów) niż we 
wszystkich innych krajach razem wziętych (około 3,2 miliarda funtów). 
Ale niedługo te proporcje się zmienią. Europejska piłka wkroczyła na dro-
gę eksportu w świat. Gerard Piqué, obrońca Barcelony, który interesuje 
się ekonomią, powiedział nam: „Jest wiele rynków, na które można wejść, 
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i  sądzę, że futbol będzie znaczył coraz więcej. A wielkie kluby staną się 
jeszcze większe. Barcelona i Real Madryt będą zwiększały swoje dochody”.

Jeśli chodzi o piłkę nożną, jak na razie jest dobrze. Ale rewolucja sposobów, 
w jaki ludzie dostarczają sobie rozrywki, nieodwołalnie wywrze wpływ na 
świat sportu. Wielkim zagrożeniem dla futbolu w przyszłości będzie pew-
na mała rzecz – smartfon.

Bardzo niepokojące dla sportu, który zwrócił się w stronę telewizji, jest 
to, że coraz więcej ludzi przestaje ją oglądać. Wydarzenia sportowe naj-
większą widownię telewizyjną przyciągnęły w 2012 roku. Od tego czasu, 
jak zauważają analitycy z Futures Sport, „zwłaszcza wśród młodych osób 
pojawia się tendencja do konsumowania treści wideo online, raczej przez 
telefony, tablety i laptopy niż przez odbiorniki telewizyjne”. Ogólnie czas 
spędzany przez widzów na oglądaniu telewizji spada zwykle o kilka procent 
każdego roku. W rzeczy samej, był to prawdopodobnie jeden z powodów, 
dla których Donald Trump w 2015 roku zmienił pole swej aktywności 
z telewizji na politykę. Kanałów telewizyjnych jest coraz więcej, widzów 
natomiast coraz mniej, więc programy telewizyjne zaspokajają obecnie po-
trzeby bardzo ograniczonej publiczności. Faktycznie, dane Futures Sport 
mówią, że „nikt nie ogląda jednej trzeciej wszystkich programów sporto-
wych. To znaczy, że gdy firmy badające widownię telewizyjną przedstawia-
ją wyniki oglądalności tych wydarzeń, okazuje się, że programu nie śledziła 
ani jedna osoba. Jest po prostu za mało fanów sportu – i ludzi na świecie 

– by wystarczyło ich do oglądania wszystkich transmisji telewizyjnych”.
Nawet najbardziej popularna dyscyplina na ziemi ma problemy, by 

skłonić fanów do oglądania meczów. Jeśli można powygłupiać się za friko 
na Facebooku, a nawyk używania smartfona sprawia, że czas skupienia na 
jednej rzeczy drastycznie spada, to po co płacić za oglądanie 90-minuto-
wego spotkania piłkarskiego, które może okazać się nudne, tym bardziej że 
strony internetowe oferują darmowe skróty najlepszych sytuacji? Według 
raportu Tubular Labs i Brave Bison piłkarskie wideo online do maja 2017 
roku miały 23 miliardy odsłon rocznie. Mężczyźni stanowili 94 procent 
widzów, a dwie trzecie z nich nie skończyło 34 lat. Nie sądzimy, by zbyt 
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wielu z tych milenialsów płaciło za telewizję. Nic dziwnego, że w sezonie 
2016/17 widownia piłkarska telewizji Sky skurczyła się o 14 procent w po-
równaniu do wcześniejszych rozgrywek.

W tej chwili piłka nożna może zrównoważyć stratę widzów ze świata 
Zachodu dzięki takim rynkom jak Indonezja. Ale jak futbol będzie sobie 
radził w dłuższej perspektywie?

Jak mawiał Johan Cruijff, „każda wada ma swoją zaletę”. Z jednej stro-
ny odwrót od telewizji to powód do zmartwienia. Z  drugiej jednak to 
okazja: po raz pierwszy w dziejach widzowie nie potrzebują telewizorów, 
by oglądać mecze. Mogą wybierać platformę, na jakiej to robią: telefony, 
tablety, konsole do gier. Milenialsi zaczynają oglądać piłkę nożną za pomo-
cą transmisji online, co zwykle jest tańsze niż płatna telewizja. Oznacza to, 
że mogą śledzić mecze w metrze, kawiarni albo w biurze, w trakcie przerwy 
na lunch. Możliwe, że futbol ostatecznie będzie czerpał wielkie zyski z tej 
metody odbioru.

Można sobie wyobrazić, że Facebook czy Amazon zapłacą miliardy 
dolarów za prawo do pokazania wszystkich goli z mistrzostw świata czy 
rozgrywek Premier League. Jeszcze tego nie robią, ale w 2017 roku Ama-
zon, Twitter, Facebook i YouTube licytowały się o prawa transmitowania 
meczów NFL rozgrywanych w czwartkowe wieczory. Ostatecznie nabył je 
Amazon. W tym samym 2017 roku Facebook ogłosił, że będzie transmito-
wał mecze Ligi Mistrzów i Major League Soccer, a także starał się o prawa 
do pokazywania spotkań mistrzostw świata w 2018 roku. Media społecz-
nościowe wchodzą na rynek transmisji sportowych. Świat piłki musi liczyć 
na to, że zrekompensują one słabnące zainteresowanie telewizją.

W wirtualnej rzeczywistości chodzi też o uczestnictwo w wydarzeniu 
i ulepszanie sposobów oglądania meczu. Już wkrótce będziesz mógł założyć 
okulary VR, poczuć, że znajdujesz się na murawie Camp Nou, i zobaczyć, 
jak mija cię Messi. Będzie tak, jakbyś mógł go dotknąć. Będzie można 
zobaczyć to, co Argentyńczyk, i usłyszeć, co mówią do niego obrońcy. VR 
umieści cię w środku akcji na sposób niedostępny dla telewizji.

Będzie to także wydarzenie towarzyskie. Będzie można założyć okula-
ry, zaprosić kumpla z Australii, żeby zasiadł obok na wirtualnej kanapie, 
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i obejrzeć razem z nim wielki mecz. Albo „spotkać się” z nim i  spędzić 
wspólnie trochę czasu na boisku, gadając i patrząc, jak Messi biega obok, 
i  nie wchodząc Argentyńczykowi w  drogę. Już teraz w  Stanach Zjedno-
czonych oferuje się skróty niektórych wydarzeń sportowych w technologii 
VR. W 2020 roku dla wielu ludzi będzie to prawdopodobnie całkiem zwy-
czajny sposób śledzenia spotkań piłkarskich, przynajmniej przez jakiś czas.

Co prawda są też ujemne strony tej sytuacji. Oglądanie meczu przez 90 
minut w okularach VR może spowodować zawroty głowy. Dlatego przez 
większość czasu możesz chcieć oglądać spotkanie w 2D, tak jak dotychczas. 
Może okularów VR będzie się używało tylko do skrótów. Ale to nie zmie-
nia faktu, że za sprawą tej innowacji piłka nożna będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjna. Tyle że może to być za mało, by widzowie chcieli wciąż płacić 
za transmisje.

Najchętniej oglądanym wydarzeniem piłkarskim na świecie – a wedle nie-
których szacunków w ogóle najchętniej oglądanym wydarzeniem w telewi-
zji – są mistrzostwa świata. Prawie niezauważenie jednak przechodzi fakt, 
że jak dotąd turniej ten w XXI wieku traci widownię. Spodziewamy się, że 
ten trend przyspieszy, i to niezależnie od tego, że na całym świecie porzuca 
się telewizję. 

Do bardzo niedawna piłkarskie mistrzostwa świata w dwóch aspektach 
znacznie górowały nad niemal wszystkimi innymi wielkimi wydarzenia-
mi sportowymi. Po pierwsze, miały widzów na całym świecie. Po drugie, 
transmisje można było oglądać za darmo; w większości krajów ludzie mo-
gli śledzić turniej w telewizji naziemnej, bez żadnych opłat. FIFA prefero-
wała takie rozwiązanie, a poza tym w niektórych państwach istniało prawo, 
wedle którego wydarzenia sportowe „o  istotnym dla narodu znaczeniu” 
musiały być pokazywane na powszechnie dostępnych kanałach.

Mistrzostwa Europy pokazały, jaką moc ma transmitowanie turnieju 
w otwartej telewizji na całym świecie. Na przykład w Chinach bezpłatny 
kanał CCTV-5 pokazał wszystkie mecze Euro 2016. „Dla wszystkich dys-
cyplin sportowych, które chcą zwiększyć swoją widownię w Chinach, ta 
stacja to pierwszy wybór” – komentuje Futures Sport. Tego typu kanały 
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telewizyjne pomagały zgromadzić organizatorom mistrzostw Europy wi-
downię w latach 2000–2016, a liczba osób śledzących te zmagania tylko 
od Euro 2012 do Euro 2016 skoczyła o 27 procent. Co prawda trzeba do-
dać, że widownia poszczególnych meczów się skurczyła, biorąc pod uwagę 
fakt, że w tym czasie do uczestnictwa w turnieju finałowym dopuszczono 
więcej drużyn; zamiast 16 zaczęły w nim grać 24 zespoły, a co za tym idzie 

– było też więcej spotkań. Zwiększenie widowni w erze posttelewizyjnej to 
wciąż jednak znaczące osiągnięcie. 

FIFA także mogłaby realizować strategię darmowych transmisji z mi-
strzostw świata i wyjść na tym lepiej, zważywszy, że mistrzostwa świata to 
turniej o globalnym, a nie kontynentalnym zasięgu. Lecz federacja tego 
nie robi. Ludzie z Futures Sport tłumaczą to następująco:

Znacznie bardziej chciano sprzedać prawa, przynajmniej do części 
meczów na mistrzostwach, płatnym telewizjom. W  krajach będących 
potęgami piłkarskimi, takich jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja 
i Argentyna, tylko około połowy spotkań rozgrywanych na mistrzostwach 
świata w 2014 roku było transmitowanych przez otwarte kanały. Płatne 
transmisje sprawiały, że liczba widzów spadała i była porównywalna nawet 
z  będącym punktem odniesienia turniejem w  2002 roku (kiedy to mi-
strzostwa świata organizowały Korea i Japonia, a w wyniku różnic czasu 
mecze rozgrywano w najgorszych możliwych porach z punktu widzenia 
Europejczyków i mieszkańców Ameryki Południowej).

Płatne kanały dziesiątkują widownię wydarzeń sportowych. Według 
Futures Sport „jeśli transmisję przenieść z najbardziej popularnej bezpłat-
nej stacji do najchętniej oglądanego płatnego kanału w danym kraju, traci 
się od 75 do 90 procent widzów”. Nawet jeśli płatna telewizja pokazuje 
tylko część spotkań, spada widownia meczów prezentowanych w bezpłat-
nych stacjach. Specjaliści Futures Sport wyjaśniają to w następujący spo-
sób: „Fani oczekują prostoty i wygody. Biorąc pod uwagę, jak łatwo mogą 
zapewnić sobie rozrywkę, nie mają motywacji, by rozglądać się zanadto za 
transmisjami. Może też chodzić o to, że jeśli tracą z oczu jakąś część turnie-
ju, mniej interesują się jego dalszym przebiegiem”.
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Nie martwimy się, że FIFA (albo Premier League) wkrótce zbankru-
tują. Mistrzostwa świata wciąż będą przynosić miliardy zysków. Po prostu 
przestaną odgrywać centralną rolę w życiu całej planety. Odnotowawszy 
już zmniejszoną widownię w krajach, w których turniej transmitowano 
w płatnych telewizjach, FIFA podjęła kolejną decyzję, która jakby celowo 
ma zniechęcić fanów: od 2026 roku liczba reprezentacji biorących udział 
w mistrzostwach ma wzrosnąć z 32 do 48.

Już mistrzostwa Europy pokazały, że więcej znaczy gorzej. A cytując lu-
dzi z Futures Sport: „W oczach przeciętnego kibica więcej spotkań oznacza 
więcej meczów na słabym poziomie. Na przykład bezprecedensowy awans 
Albanii na turniej finałowy Euro 2016, choć był wielkim osiągnięciem dla 
nastawionej na defensywę reprezentacji tego kraju, prawdopodobnie dla 
ludzi spoza Albanii nie był specjalnie ekscytujący”.

Według danych Futures Sport przeciętny mecz na 24-drużynowym 
Euro 2016 zgromadził średnio o 23 procent mniejszą widownię niż prze-
ciętny mecz 16-drużynowego turnieju w  2012 roku. Działo się tak po 
części dlatego, że te osiem dodatkowych zespołów było słabych i musiało 
przede wszystkim się bronić, licząc, że zająwszy trzecie miejsce w grupie, 
prześlizgną się do następnej rundy.



Zespoły, które zajęły trzecie miejsce w swoich grupach na Euro 2016:
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1 B Słowacja 3 1 1 1 3 3 0 4

2 E Irlandia 3 1 1 1 2 4 -2 4

3 F Portugalia 3 0 3 0 4 4 0 3

4 C Irlandia Płn. 3 1 0 2 2 2 0 3

5 D Turcja 3 1 0 2 2 4 -2 3

6 A Albania 3 1 0 2 1 3 -2 3

Źródło: Futures Sport + Entertainment

Tabela pokazuje, jak mało bramek straciły te zespoły: średnio zaled-
wie 1,1 gola na mecz, choć stawiały czoła najsilniejszym reprezentacjom 
na świecie. Średnia bramek zdobytych na tym turnieju wyniosła 2,12 na 
spotkanie i była najniższa od mistrzostw Europy w 1996 roku, turnieju, 
w którym po raz pierwszy zagrało 16 zespołów. W 48-drużynowych mi-
strzostwach świata też prawdopodobnie wystąpi grupa arcynudnych kop-
ciuszków, co nie zachęci widzów do płacenia za transmisje, szczególnie jeśli 
zważyć na to, że w 2026 roku dostępnych będzie pewnie jeszcze więcej 
darmowych rozrywek.

Piszemy to wiosną 2018 roku, gdy piłka nożna jest bogatsza i popu-
larniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Pytanie jest jednak następujące: co 
będzie, gdy telewizja, na której bazuje współczesna ekonomia futbolu, sta-
nie się przestarzała? Wystarczająco trudno przewidzieć, jak będzie wyglą-
dał rozwój technologiczny, żeby jeszcze próbować zgadnąć, w jaki sposób 
wpłynie to na futbol. Możemy przewidywać jedno: z całą pewnością piłka 
nożna pozostanie najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Nic 
się pod tym względem nie zmieni. Zarobki mogą spaść (choć tego nie prze-
widujemy), ale za 20 lat nikt nie obejrzy się wstecz i nie powie: „Wszystko 
to było bańką, która pękła”. Futbol znaczy więcej i jest prawdopodobnie 
trwalszy niż telewizja. To jesteśmy w stanie na ten moment zapewnić.



Nieważne, czy jesteś właścicielem, trenerem, 
skautem, sędzią czy po prostu zwykłym kibicem 

– musisz sięgnąć po tę książkę

„Futbonomia” sprawi, że nie nigdy już 
nie spojrzysz na futbol jak dawniej

Książki szukaj na labotiga.pl i w dobrych 
księgarniach w całej Polsce


