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Biznes hazardowy w Austrii 
zaczął formować się w latach 
20. i 30. XX wieku. Wcześ-

niej działały tam co prawda pry-
watne domy gry, ale bywała w nich 
jedynie arystokracja. Prości oby-
watele nie mieli do nich wstępu.

Gry na pieniądze stały się roz-
rywką dostępną dla mas po I woj-
nie światowej. Przyczyna? Oczy-
wiście kasa. Zniszczone wojną 
państwo szukało środków na za-
silenie budżetu. Pierwsza licencja 
na działalność hazardową została 
wydana w Salzburgu w 1922 r.

Jednak ostateczną legalizację 
hazardu na terytorium całego kra-
ju parlament Austrii uchwalił do-
piero 11 lat później. Jednocześnie 

władze podjęły jeszcze jedną waż-
ną decyzję, która do dziś stanowi 
podstawę biznesu hazardowego 
w Austrii – prawo do otwierania 
kasyn i zarządzania nimi ma tyl-
ko jedna fi rma. Jednego operato-
ra jest bowiem stosunkowo łatwo 
kontrolować.

Kasyna na wojnie
W tym samym roku (1933) 

działalność rozpoczęła fi rma Au-
strian Casino AG/Laxenburg, któ-
rej właścicielami byli zagraniczni 
inwestorzy – Kanadyjczycy i Wło-
si. To ona zdobyła ów monopol na 
kasyna. Jej pierwszym ośrodkiem 
gier stał się narciarski kurort 
Semmering, gdzie kasyno otwarte 

zostało 3 lutego 1934 r. w hotelu 
Panhaus. Goście mogli tam zagrać 
w bakarat i francuską ruletkę.

Kolejne domy gry pojawiły się 
w takich kurortach, jak Baden bei 
Vien położonym w odległości 26 km 
od stolicy, Salzburg, Kitzbühel 
i trochę później, w 1937 r. w Bad 
Gastein. Przez pierwsze 2 lata ka-
syna były otwarte tylko dla zagra-
nicznych turystów, a w lokalach 
pracowali wyłącznie obcokrajowcy, 
głównie z Belgii, Francji i Włoch. 
Dopiero w 1935 r. lokale otworzyły 
swe podwoje dla austriackich gra-
czy i pracowników.

Dobry start austriackiego bi-
znesu hazardowego przerwał rok 
1938. W Austrii, podlegającej fa-
szystowskim Niemcom, zaczęło 
obowiązywać niemieckie prawo 
zakazujące działalności hazardo-
wej. Kasyna zostały zamknięte. 
Wszystkie poza jednym. Pomimo 
negatywnego stosunku do gier 
hazardowych, władza Niemiec 
zrobiła wyjątek dla niektórych 
ośrodków, które według niej wpi-
sywały się w ideologię Trzeciej 
Rzeszy. Były to domy gry w Baden-
Baden (Niemcy), Sopocie (Polska) 
i Baden pod Wiedniem (Austria). 
Mimo to 26 sierpnia 1944 r. ośro-
dek gry w Baden pod Wiedniem 
zakończył swoją działalność.

Drugie narodziny
Faszyzm, wojna, potem oku-

pacja… Zdawać by się mogło, że 
Austria na długie lata powinna 
zapomnieć o grach hazardowych. 
Ale już w 1945 r. w Wiedniu ot-
warta została szkoła dla krupierów. 

  Hazard z Austrii 
rozlewa się po świecie
Firma kasynowa z malutkiej Austrii 
zrewolucjonizowała rynki hazardowe m.in. 
w Indiach, RPA i Argentynie. Nie byłoby to możliwe bez zdrowego 
podejścia austriackich władz do regulowania tego typu działalności.

Evgeniy Kovtun

Nie byłoby to możliwe bez zdrowego 
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W 1946 r. austriacki rząd podjął 
zaś próbę reaktywowania kasyna 
w Baden pod Wiedniem. Jednak 
poniósł tu klęskę. Bowiem po II 
wojnie światowej Austria, podob-
nie jak Niemcy, została podzielo-
na na strefy. Amerykanie, Anglicy 
i Francuzi kontrolowali zachodnią 
część, Rosjanie – wschodnią. Ba-
den znalazło się w strefi e radzie-
ckiej, co więcej w budynku daw-
nego kasyna stacjonował jeden ze 
sztabów wojskowych. Podjęto więc 
decyzję o czasowym ulokowaniu 
kasyna w sektorze zachodnim.

Lepszą passę biznes hazardowy 
miał w latach 50. W 1950 r. otwar-
te zostały trzy ośrodki gry: 12 lipca 
w Bad Gastein, 14 lipca w Velden 
położonym w rejonie wypoczyn-
kowym Carinthia, na tak zwanej 
Austriackiej Riwierze, a 16 lipca 
w Salzburgu. W 1954 r. ponownie 
otworzyło swoje podwoje kasyno 
Kitzbühel. Rok później skończyła 
się okupacja, a w lipcu 1955 r. ka-
syno Baden pod Wiedniem wróci-
ło na swe dawne miejsce.

Hazard jak burza
Ponowny rozwój rynku hazar-

dowego wymusił podjęcie działań 
ze strony rządu. 27 czerwca 1962 r. 
przyjęto ustawę, na mocy której 
mogła zostać powołana do życia 
fi rma, która stałaby się jednym 
operatorem biznesu hazardowego 
Austrii. W styczniu 1968 r. taka 
fi rma powstała pod nazwą Öster-
reichische Spielbanken AG (Casi-
nos Austria). Jednakże, w odróż-
nieniu od swojej poprzedniczki, 

podlegała wyłącznie Austriakom. 
70 proc. udziałów fi rmy znalazło 
się w rękach państwa. Współwłaś-
cicielami zostały też banki, fi rmy 
ubezpieczeniowe i organizacje 
 komercyjne.

Od momentu utworzenia po 
dzień dzisiejszy fi rmą zarządza Leo 
Wallner. Dzięki jego przedsiębior-
czości w niedługim czasie kasyna 
pojawiły się w ośmiu z dziewięciu 
rejonów Austrii. Udało się mu prze-
konać nawet mieszkańców konser-
watywnych, religijnych regionów. 
W 1969 r. otworzył on kasyno w gór-
skim kurorcie w Seefeld położonym 
w Tyrolu, a w 1972 - w Kleinwal-
sertal usytuowanym przy granicy 
niemieckiej. Na ten drugi ośrodek 
otrzymał pozwolenie tylko dzięki 
obietnicy, że mieszkańcy miasta 
grać w kasynie nie będą, a jedynie 
turyści (głównie niemieccy).

Wallner szedł przez kraj jak 
burza. Po wypełnieniu doma-
mi gier kurortów turystycznych 
uderzył do wielkich miast. I tak 
w 1982 r. powstało kasyno 

����������

�������

��

�������������

����������

������

�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������

���������� ���������� ����������������
���������� ���������� ������������� �� ������
��������� ��������������������������� ������
���������� ������������� �� �������� �����
��������� ���������� ��������������� �������
�� ������ ��������������������� ����������
�������������������� � ���������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������� ������
�����������������������������������������������
����������� ������������� ���������� �����
���� ����������� � ����� � � ����� �������������
������������������������

����� ������������ ������ ���� �������������
����������� ����� ������ ���������� �������
�� ��������� ���������� �� ����� ����������
�� ���������� ���������� ����� ����������
���������� ���� ������� �� ���� ������� ������
����� ���� ������������ �������� ���� ��� ����
����������������������������������������

���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������� ���������������� ����� ���������
������������������������������� ��������
�� �� ����������������� �������� �� ������ ��������
��������������������������������������������
������������������� ���������������������
����������������������������������������������
���� ������������������������������������ �����
�������������������������

������������������������������������������
�������������������

�� ����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������� �������������������
���������������������������������������
���������������

�� ������������������������������ ����������
�������������������������������

�� ������������������������������������������
���������������������



Austria to kraj słynący nie 
tylko z wyjątkowo silnego 
operatora kasyn, ale też 
z produkcji jednych 
z najlepszych na świecie 
automatów do gry 
z wygraną pieniężną oraz 
aparatów rozrywkowych.
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w Linz, w 1984 r. – w Graz, 
a w 1992 r. – w  Wiedniu.

Pozytywny wizerunek fi rmy i jej 
doświadczenie w kraju zwróciły 
uwagę inwestorów zagranicznych. 
W 1976 r. zwrócił się do niej rząd 
Niderlandów w sprawie konsulta-
cji odnośnie otwarcia pierwszego 
kasyna w swoim kraju.

Bogactwo gier
W połowie lat 50. ubiegłego 

wieku w austriackim kasynie 
można było grać tylko w bakarata 
i francuską ruletkę. Na początku 
lat 70. do domów gier wkroczył 
Black Jack, w 1983 r. – amery-
kańska ruletka, w 1987 r. – pun-
to-banco, w 1989 – poker, w 1990 

– Red Dog, w 1991 – sic bo. Auto-
maty do gry po raz pierwszy zo-
stały zainstalowane w kasynach 
w 1980 r., a od 1987 r. wszystkie 
znajdujące się tam maszyny za-
częły wchodzić do sieci jackpota 
progresywnego. 

28 listopada 1989 r. przyjęto 
ustawę federalną „O organizacji 
gier hazardowych”, regulującą 
działalność związaną z urządza-
niem i przeprowadzaniem gier 
hazardowych. Zatwierdziła ona 
funkcjonujący wówczas monopol 
fi rmy Casinos Austria AG. Maksy-
malna liczba wydanych licencji na 
kasyna ograniczona została do 12. 
Ustalono, że państwowe zezwole-
nie jest ważne przez 15 lat. 

Na automaty do gry w barach 
i pubach licencja wydawana jest 
na poziomie lokalnym. Jej ter-
min ważności wynosi od 2 do 10 
lat i jest zależny od prowincji. 
W niektórych prowincjach, na 
przykład w Wiedniu, instalacja 
automatów poza kasynem jest 
niedozwolona. 

Wkrótce po uchwaleniu ustawy 
na bazie Casinos Austria AG utwo-
rzono korporację Casinos Austria 
Group. W jej skład wchodzą takie 
fi rmy jak: Casinos Austria AG,  
Casinos Austria International, Au-
strian Lottery, Casino Austria Se-
curity Technologies – CAST (fi r-
ma specjalizująca się w dziedzinie 
bezpieczeństwa) oraz organizacje 
zajmujące się totalizatorem spor-
towym, grami online itp.

Automaty na eksport
Warto zaznaczyć, że Austria to 

kraj słynący nie tylko z wyjątko-
wo silnego operatora kasyn, ale 
też z produkcji jednych z najlep-
szych na świecie automatów do gry 
z wygraną pieniężną oraz apara-
tów rozrywkowych. W kraju dzia-
łają takie fi rmy, jak AGI (Novo-
matic), Atronic, Amatic czy TAB. 
Wszystkie te fi rmy sprzedają swoje 
produkty w znakomitej większości 
za  granicę.

W samej Austrii bowiem od 
1983 r. działalność automatów do 
gry z wygraną pieniężną (AWP) jest 
regulowana, jednak w niezbyt ko-
rzystny sposób: maksymalna stawka 
dla gry na takim automacie to 1 euro, 
a maksymalna wygrana - 20 euro.  
W związku z tym  działalność ta nie 
jest tak silnie rozwinięta. Obecnie 
w Austrii eksploatuje się około 7 tys. 
automatów do gry AWP. 

Evgeniy Kovtun



PODBOJE AUSTRII NA LĄDZIE I NA MORZU
Na przełomie lat 70. i 80. minionego stulecia Casinos Austria rozpoczę-
ło podbój rynków zagranicznych. W 1981 r. otworzyło swoje ośrodki 
na Węgrzech, w 1987 r. – w Argentynie, w 1989 r. – w Czechach, 
a w 1992 r. w Rosji. W niektórych krajach fi rma ta była pionierem. 
Walczyła z lokalną mentalnością i umiejętnie wywierała wpływ na organy 
władzy. Firma otworzyła też pierwsze kasyno w Republice Południowej 
Afryki. W 1999 r. udało się jej przekonać władze Indii i stanu Goa do 
otwarcia tam pierwszego kasyna. Powodzenie projektu na Goa pobu-
dziło władze innych stanów do zrewidowania swojej polityki wobec gier 
hazardowych.
Najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem było otwarcie 15 września 
1998 r. kasyna w Autonomii Palestyńskiej w Jerycho. Austriacy zainwesto-
wali w budowę tego centrum gier 50 mln dolarów. Powierzchnia ogólna 
kasyna wynosiła 4 tys. mkw., było tam 35 stołów do gry, 220 automatów, 
restauracja, bar i scena do programów rozrywkowych. Kasyno działało 
krótko i przez większość czasu stało puste. Ofi cjalnie zostało zamknięte 
w 2006 r.
Obecnie Casinos Austria International prowadzi swoją działalność w 18 
państwach. Poza wyżej wymienionymi jest jeszcze w Australii, Kanadzie, 
Chorwacji, Danii, Egipcie, Rumunii, Wenezueli, Belgii, Niemczech, Grecji 
i Chile. Od 1981 r. fi rma aktywnie zajmuje się również prowadzeniem 
ośrodków gry na statkach rejsowych.


