
Nadchodzą trudne czasy dla kasyn w Makau

Minęło już 10 lat od kiedy w Makau mogą oficjalnie działać kasyna.
Dwudziestoletnie umowy licencyjne są zatem na półmetku w
czterech z sześciu zlokalizowanych tam kasyn. Umowy z Sands
China, Wynn Macau, Galaxy Entertainment Group zawarte zostały w
czerwcu 2002 roku, w związku z czym ich licencja skończy się w
2022 roku. Licencje dwóch innych kasyn Stanley Ho's Sociedade de

Jogos de Macau [SJM] i MGM China/Pansy Ho, wygasną natomiast w roku 2020.

Pierwsza dekada licencji była bardzo udana dla kasyn w Makau, które osiągnęły wyjątkowo wysokie
zyski. Wydaje się jednak, że następne 10 lat będzie znacznie bardziej wymagające.

“Wejście na rynek nowych graczy pozwoliło na ogromne ilości nowych inwestycji” powiedział Manuel
Joaquim das Neves, szef Inspekcji Gier w Makau. Neves głęboko wierzy jednak w to, że najbliższe
lata będą dla miejscowych kasyn równie dobre, jak poprzednie i że będzie to dobre źródło dochodu
dla krajowej gospodarki.

Miejscowy samorząd wciąż ma uprawnienia do przyznawania licencji. Wszystkim zależy jednak
przecież na konkurencyjności miejscowych kasyn i jak największym zarobku, także wydaje się, że nie
powinno być problemu z przedłużeniem tych licencji.

Ostatnia dekada, to czas w którym w Makau nastąpiło wiele zmian, w tym zezwolenie na
funkcjonowanie kasyn. Ze względu na taki stan rzeczy, kilku operatorów kasyn z Las Vegas
zainteresowało się inwestycją w Makau. Wśród najpopularniejszych z nich wymienić należy MGM
Mirage, Las Vegas Sands oraz Hong Kong's New World and Galaxy. Licencji przyznano jednak aż
sześć zamiast trzech.

Steve Wynn z MGM jest jednym z najbardziej cenionych przedsiębiorców w Makau. Po wykupieniu
grupy MGM, biznesmen stworzył markę pod swoim nazwiskiem Wynn Makau, czyli sieć kasyn
znajdujących się w hotelach, kurortach oraz innych miejscach publicznych. Kasyna te o dziwo cieszą
się bardzo dużą popularnością i znacznie wyprzedzają konkurencję.

Obecnie Makau zyskuje popularność w tej dziedzinie turystyki, zwłaszcza wśród mieszkańców USA i
Europy. Działający tam operatorzy kasyn bardzo chcieliby móc rozwijać swoje działalności, nawet
pomimo niepewności co do przedłużenia licencji. Co ciekawe, kasyna Wynn Makau odnotowały w
zeszłym roku zysk na poziomie 4 mld dolarów.

Operatorzy kasyn nadal planują kontynuować swoje plany rozwoju, nawet pomimo spowolnienia
wzrostu w branży. Warto również pamiętać, że Makau to bardzo atrakcyjna destynacja, niezależnie
od kasyn i ich popularności wśród turystów. Co jednak ciekawe, zezwolenie na funkcjonowanie kasyn
w Makau spowodowało, że inne kraje azjatyckie takie jak Singapur, Filipiny, Wietnam, Kambodża,
Korea Południowa, Japonia i Tajwan także zainwestowały w ten sektor.

Wziąwszy pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja, spowolnienie gospodarcze, konkurencję i
nieuchronnie zbliżający się czas wygaśnięcia licencji, nadchodzące 10 lat będzie znacznie trudniejsze
dla Makau i tamtejszej turystyki, która w dużej mierze opiera się na hazardzie.
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