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Ostatnie 30 lat oznacza bardzo intensywny rozwój hazardu na świecie. W regionie Azji i Pacyfiku 

turystyka hazardowa rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie dotyczy to Australii, Nowej Zelandii, 

Korei Południowej, Kambodży, Birmy, Filipin i Singapuru. Makau wygrywa w kategorii największego i 

najlepszego hazardowego miasta na świecie. To nadbrzeżne miasto i była portugalska kolonia w 

południowych Chinach w 2006 roku trafiła na szczyt jako najbardziej dochodowy na świecie ośrodek 

hazardu. W 2002 r. nastąpił proces liberalizacji kasyn, oraz zmiana przepisów wizowych dotyczących 

podróży z Chin kontynentalnych do Makau i Hong Kongu (Individual Visitation Scheme - IVS). Zmiana 

przepisów wizowych spowodowała wzrost liczby przyjazdów turystycznych, tylko w latach 2002 – 2009 

wartość ta wzrosła do poziomu 21,7 mln ( z 9,16 mln). Nowe kasyna powstają także dzięki inwestycją 

zagranicznym (in the Venetian, Sands and Wynn Casinos), co wzmacnia pozycję Makao jak 

międzynarodowego ośrodka turystyki hazardowej. W 2009 r. ten rodzaj turystyki generował 50% PKB, 

70% dochodów publicznych i 14% całkowitego zatrudnienia. Rozwój turystyki hazardowej spowodował 

spadek bezrobocia z 6,0% w 2002 r. do 3,5% w 2009 r. Gospodarka Makau opiera się przede wszystkim 

na turystyce i hazardzie. W literaturze przedmiotu podkreśla się szereg pozytywnych skutków, 

szczególnie ekonomicznych, związanych z rozwojem tego typu turystyki. Głównym celem artykułu jest 

analiza rozwoju ilościowego i przestrzennego turystyki hazardowej. W artykule zostanie przedstawiona 

analiza wpływu turystyki hazardowej na sytuację społeczno-gospodarczą kraju z uwzględnieniem 

dalszych perspektyw rozwojowych. Przedmiotem badań będą zarówno zmiany ekonomiczne jak i 

przestrzenne wynikające z dynamicznego rozwoju hazardu w Makau. Problematyka ta zostanie 

ukazana w kontekście szerszych związków Chiny kontynentalne a Makau. 

 


