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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Macao je bývalá portugalská koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní
„mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2049 podle principu „jedna země, dva systémy“ a jedna z
nejotevřenějších ekonomik na světě. Macao lze rovněž označit za největší asijské centrum herního průmyslu.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Macao – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
• Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
• Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a
jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období.

Složení vlády:
• Předseda vlády (Výkonné rady) - Fernando Chui Sai On; dne 25.8.2019 byl novým předsedou zvolen Ho Iat-seng,

který bude uveden do funkce 20.12.2019
• Ministryně pro státní správu a spravedlnost – Chan Hoi Fan
• Ministr hospodářství a financí – Leong Vai Tac
• Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak
• Ministr sociální věcí a kultury – Tam Chon Weng
• Komisař auditu – Ho Veng On
• Komisař proti korupci – Cheong Weng Chon
• Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang
• Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário
• Předseda Legislativního shromáždění – Ho Iat Seng
• Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai
• Generální komisař policejních složek – Ma Io Kun
• Generální ředitel cel – Vong Iao Lek

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• počet obyvatel: 667,4 tis. (prosinec 2018), v zemi pobývá 179,5 tis. nerezidentních dělníků (duben 2018)
• ekonomicky činných: 385,4 tis. na konci roku 2018
• průměrný roční přírůstek: -0,3% v roce 2016, 1,3 % v roce 2017 a 0,9% v roce 2018
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• demografické složení: muži 307,0 tis., ženy 346,1 tis.
• náboženské složení: buddhismus 50 %, křesťanství 15 %, jiné 35 %

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele 2014 2015 2016 2017 2018

HDP v běžných cenách (mil. MOP) 443 297,9 362 641 358 200 404 199 440 316

HDP na obyvatele (MOP) 713 514 565 301 554 619 622 803 666 893

míra nezaměstnanosti 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8%

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen 6,1 % 4,6 % 2,4 % 1,23 % 3,01

kurs měny v MOP (za 1 USD) 7,987 7,985 7,995 8.026 8,073

Zdroj: Macao Statistics and Cencus Service

Za celý rok 2018 přírůstek HDP činil 4,7%. ovšem trajektorie růstu má stále sestupnou tendenci, což dokládají údaje o
přírůstku HDP po jednotlivých kvartálech: 9%, 6% a ve 3. čtvrtletí už jen 1,6% a ve 4.kv. přírůstek jen 2,1%. Domácí
poptávka v roce 2018 poklesla o 1,7% a zahraniční poptávka vzrostla o 9%. Růst hospodářství je závislý především na
příjmech z herního průmyslu, které za leden až září 2018 vzrostly o 17% ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a
dosáhly objemu 225 mld. MOP. (pozn.: 1 MOP – Macanese Patace je zhruba 2,8 CZK). Nezaměstnanost se na konci roku
2018 mírně snížila na hodnotu 1,8%, zatímco inflace vzrostla na 3,01%. Devizové rezervy byly na konci roku 2018 na
úrovni 163 602 mil. MOP.

Zahraniční obchod tradičně skončil v hlubokém deficitu. Celkový dovoz v roce 2018 činil 90 103 mil. MOP (nárůst o
18,8%), zatímco vývoz 12 193 mil. MOP (nárůst o 8,1%), deficit dosáhl objemu 77 910 MOP.

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a
šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky,
mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína,
EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (68% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie),
Japonska, Hongkongu, Švýcarska a USA.

Dlouhodobým cílem vlády je diverzifikace hospodářství a snížení dominance herního průmyslu a posílení sektoru
výstavnictví, kongresové turistiky, turistického ruchu, kreativního průmyslu, finančních a obchodních služeb. K tomu má
dopomoci zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu otevřený nejdelší most na světě spojující
Hongkong, Macao a Zhuhai.

Zatímco diverzifikace hospodářství je dlouhodobý cíl vlády, úspěšně se daří diverzifikovat herní sektor. Podíl VIP heren se
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snížil ze 70% na 56% v roce 2017. Ke dvěma velkým kasinům otevřeným v roce 2016 bude 5 dalších resortů otevřeno
v roce 2018. Přibude celkem 9 tis. hotelových pokojů nad rámec současných 37 tisíc. Vláda oznámila, že upřednostní u
žádostí pro obnovu 6 herních licencí, kterým končí platnost v letech 2020-22, ty projekty, které podpoří turistiku mimo
herní sektor (rodinná turistika, obchodní cestující apod.).

Dne 14. listopadu 2017 předseda výkonné rady Fernando Chui představil programové prohlášení pro rok 2018, kde
potvrdil zájem vlády diverzifikovat hospodářství a zdůraznil význam iniciativy Belt&Road a Guangdong - Hong Kong -
Macao Greater Bay Area pro Macao. Z podporovaných oborů zmínil sektor výstavnictví a kongresové turistiky, turistický
ruch, kreativní průmysl, finanční a leasingové služby. Dále pobídl malé a střední podniky v oblasti e-commerce pro
spolupráci s kontinentální Čínou a portugalsky mluvícími zeměmi.

Fiskální pozice země byla i v roce 2017 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a fiskální rezervy
v objemu více než 130% HDP. Na konci roku 2017 měla čistá zahraniční aktiva hodnotu 592,7 mld. MOP, úspory rezidentů
576,6 mld. MOP a zahraniční devizové rezervy hodnotu 162,3 mld. MOP, což je pro zemi s méně než půl milionem
obyvatel (bez zahraničních dělníků) výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2016 (za rok 2017 nebyly dosud údaje
zveřejněny) dosáhla kladné bilance 3,5 mld. MOP a běžný účet 97,7 mld. MOP, zatímco kapitálový účet vykázal deficit 18,9
mil. MOP.

Opatření vlády k podpoře dynamického rozvoje a restrukturalizace hospodářství

Vláda, ve snaze restrukturalizovat hospodářství a omezit silnou závislost na herním průmyslu, vyhlásila v září 2016 poprvé
v historii Pětiletý plán rozvoje na období 2016-20. Jeho cílem je vytvořit z Macaa středisko turistiky a zábavy a centrum
pro obchodní a finanční operace mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi. V říjnu Macao organizovalo 5.
meziministerské setkání a fórum pro hospodářskou spolupráci mezi Čínou a těmito zeměmi za účasti čínského premiéra
Li. Součástí záměrů pětiletky je i intenzifikace regionální spolupráce, zejména v deltě Perlové řeky, zahrnující 9
jihočínských provincií a Hongkong s Macaem (tzv. spolupráce 9+2). Pětiletka zahrnuje řadu iniciativ na podporu
kreativního průmyslu, rozvoje infrastruktury vč. smart city, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání a bytové
výstavby a zdůrazňuje souvislosti s iniciativou Belt&Road. Obecně je zmíněna i podpora rozvoje konektivity, což v praxi
znamená realizaci velkých projektů ve skluzu, jako je Taipa Ferry Terminal, městský kolejový systém a most spojující
Macao se Zhuhai a Hongkongem. Spolupráce v deltě Perlové řeky (Pan-Pearl River Delta Region) vč.
Guangdong-Macao-Hong Kong Big Bay Area je explicitně zmíněna i ve 13. pětiletce ČLR.

Dne 27. října 2017 byla podepsána mezi Macaem a Hongkongem smlouva Closer Economic Partnership Agreement.
Smlouva se týká obchodu se zbožím a službami a investic, ale nezahrnuje volný pohyb osob za účelem práce a vzdělání.

Macao v prosinci 2017 podepsalo s Čínou dvě smlouvy v rámci dohody CEPA (Mainland Macao Closer Economic
Partnership Agreement), konkrétně investiční smlouvu a smlouvu o ekonomické a technické spolupráci. V říjnu 2017 SAR
Macao a Hongkong podepsaly smlouvu o volném obchodu v rámci CEPA, která má podpořit rozvoj Greater Bay Area.
V červenci 2017 bylo přemístěno vedení fondu na podporu spolupráce mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi
z Pekingu do Macaa. Fond byl založen v roce 2013 čínskou rozvojovou bankou a macajským rozvojovým fondem.

Macao je s ohledem na dominanci herního průmyslu v ekonomice náchylné k nelegálním finančním operacím. Proto
v květnu 2016 makajský regulátor kasin zpřísnil pravidla proti praní špinavých peněz. Dále v roce 2016 Macao zahájilo
proces přístupu do projektu OECD k omezení daňových úniků (BEPS). V současné době má Macao uzavřeno 5
mezistátních smluv o dvojím zdanění a 15 smluv o výměně daňových informací. V prosinci 2016 byla uzavřena mezivládní
dohoda mezi USA a Macaem s cílem naplnit požadavky US zákona o daních ze zahraničních účtů (FATCA).
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Služby v oblasti dopravy, obchodu, financí, bankovnictví, turistiky a telekomunikací, vč. “gaming industry”, se podílejí na
tvorbě HDP více než 90%. Sektor průmyslu hazardních her je největším zdrojem příjmů státního rozpočtu Macaa. V roce
2017 činil cca 85% z celkových příjmů a v roce 2018 příjmy z hazardních her tvořily 69% HDP..

Státní rozpočet/mld. MOP

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

příjmy 161,9 116,1 110,5 126,4 134,2

výdaje 67,1 80,8 82,6 81,3 80,3

saldo +94,8 +35,3 +27,9 +45,0 +53,9

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mil. MOP

2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet 178 664,0 151 200,6 92 285,6 97 662,0 133 727

Kapitálový účet -5,1 -14,9 -23,3 - 18,9 -360

Finanční účet 138 693,5 101 003,8 38 116,8 102 997,0 134 040

Devizové rezervy/mil. MOP 128 953.9 131 389.0 150 813 162 300 163 600

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Fiskální pozice země je i v roce 2018 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a devizové rezervy
činily na konci roku 163,6 mld. MOP, což je pro zemi s 667 tisíci obyvatel vč. 186 tis. zahraničních pracovníků výjimečný
údaj. Platební bilance za rok 2018 dosáhla kladné bilance 1,5 mld. MOP (o rok dříve dokonce 3,5 mld. MOP), stejně jako
finanční účet 134,0 mld. MOP. Záporné saldo měla obchodní bilance se zbožím ve výši -84,4 mld. MOP, kterou
eliminovalo kladné saldo obchodu se službami v hodnotě 275,0 mld. MOP, takže výsledná bilance běžného účtu měla
kladné saldo 133,7 mld. MOP. Čistý příliv zahraničních investic v roce 2018 vzrostl na 9,4 mld. MOP. Na konci roku 2017
činily kumulované přímé zahraniční investice v zemi 227 mld. MOP, tedy za předešlý rok pokles o 7,3%.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
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Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých
vládních úřadů, spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro
vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za
“rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než
třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong
and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska,
Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu.

Makajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu
let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány Centrální
bankou USA. Na konci roku 2018 činily: saving deposits 0,11% a 3 měsíční termínovaný vklad 0,25%.

V Macau operuje celkem 23 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp. V roce 2018 se zrealizovaly
pojistné obchody v hodnotě 21,1 mld. MOP

1.7 Daňový systém

Největší příjmovou položkou státního rozpočtu jsou daně z příjmů herního průmyslu, které tvoří cca 85 %.

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému:

• salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
• property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“
• corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
• clo neexistuje
• VAT neexistuje
• spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en
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2. Zahraniční obchod a investice
Zahraniční obchod Macaa je postaven především na dovozu spotřebního zboží a reexportech. Export z Macaa směřuje
převážně do Hongkongu a pevninské Číny.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod/mil. MOP

2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 9 914,76 10 692,05 10 046,62 11 283,0 12 193

dovoz 89 952,16 84 663,23 71 351,64 75 851,0 90 103

saldo -80 037,40 -73 971,18 -61 305,02 -64 568,0 -77 910

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Obrat zahraniční obchodu vzrostl v roce 2018 o 17,5%. Celkový vývoz vzrostl o 8,1%, z toho reexport o 12,2%, zatímco
domácí vývoz se propadl o 14,3% (z celkového vývozu v objemu 12 193 mil. MOP tvoří domácí export jen 1 531 mil. MOP,
zbytek reexport). Dovoz se zvýšil o 18,8%. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 102,3 mld.
MOP, z toho vývoz 12,2 mld. MOP, dovoz 90,1 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 77,9 mld. MOP.

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a
šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky,
mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína,
EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (68% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie),
Hongkongu, Švýcarska, Japonska a USA.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz 2018 - % Vývoz 2018 - %

Čína 35,0 Hongkong 62,0

EU 25,0 Čína 16,5
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Japonsko 8,1 EU 1,7

Hongkong 7,8 USA 1,1

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

2.3 Komoditní struktura

Celkový vývoz vč. reexportů r. 2018- % Dovoz r. 2018 - %

Stroje a zařízení 21,0 Spotřební zboží 64,8

Hodinky 10,1 Kapitálové zboží 17,7

Oděvy 4,5 Suroviny a polotovary 9,4

Měděné výrobky 3,8 Paliva a oleje 8,1

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Macao je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Macaa s kontinentální Čínou je rovněž jako v případě Hongkongu
postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Macao Closer Economic Partnership Arrangement), která makajským
subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné
společnosti v Macau, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

Zapojení země do iniciativy Greater Bay Area a v říjnu 2018 otevřený nejdelší most na světě spojující Hongkong, Macao a
Zhuhai mají napomoci širšímu zapojení země do ekonomických aktivit v regionu.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kumulované FDI na konci roku 2018 dosáhly objemu 227,4 mld. MOP, tj. pokles o 7,3% oproti předchozímu roku.
V roce 2018 měl celkový příliv FDI hodnotu 3,0 mld. MOP a příjem ze zahraničních investic činil 58,6 mld.
MOP. Odvětvová struktura podle dostupných údajů za rok 2015: herní průmysl 53,2%, bankovnictví 20,1%, obchod
11,4%, ostatní služby 7,5%, stavebnictví 3,6%, ostatní 4,2%. Teritoriální struktura v roce 2015: Kajmanské ostrovy 49,5%,
Britské Panenské ostrovy 29,4%. Odvětvová struktura podle údajů za rok 2015: bankovnictví 49%, herní průmysl 29%,
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průmysl 7%.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu není omezen. Nabízeny jsou atraktivní pobídky, jako možnost odečtu z daňového základu
reinvestovaného zisku a zrychlené odepisování. Zvláště výhodné podmínky jsou nabízeny pro off-shore aktivity.

Investiční pobídky spravuje vládní agentura IPIM - Macao Trade and Investment Promotion Institute.
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3. Vztahy země s EU
Vztahy EU-Macao jsou založeny na dohodě o vzájemném obchodu a spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1993.
V roce 1998 vydala Evropská Komise komuniké tzv. “Communication “Building a comprehensive partnership with China”,
které podporuje vysoký stupeň autonomie Macaa. Následně bylo v roce 1999 vydáno sdělení: 1999 Communication „“The
EU and Macao: beyond 2000“ , v němž by EU mohla přispět k politickému a hospodářskému rozvoji Macaa a které
podobně jako v případě Hongkongu podtrhuje význam řádného uplatňování principu "jedna země, dva systémy",

EU a Macao každoročně zasedají ke společnému jednání smíšené komise/výboru, který určuje další oblasti a směr
vzájemné spolupráce.

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a 22. zasedání se uskutečnilo 23.3.2018 v Macao.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Oblast Macaa je spravována Kanceláří EU se sídlem v Hongkongu, která zahájila svou činnost v r. 1993. V současné době
má v Hongkongu a Macau své zastoupení 17 z 28 členských zemí EU.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Stejně jako v předchozím roce je EU i v roce 2018 na druhém místě v dovozu zboží do SAR Macao s podílem 25% na
celkovém dovozu; na prvním místě je kontinentální Čína. Naopak vývoz z Macaa hraje ve statistikách EU marginální úlohu.
Podle macajských statistik za rok 2018 dovoz z EU do SAR Macao činil 22 533 mil MOP/ 2 500 mil. EUR a vývoz do EU 209
mil MOP/23 mil. EUR.

Místní trh má rostoucí trend zejména v segmentu evropského luxusního zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky,
potraviny a nápoje a automobily). Perspektivy EU-Macao obchodních vztahů jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním
průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů.

Dne 5. prosince 2017 EU zveřejnila seznam 17 jurisdikcí vč. SAR Macao, které nespolupracují v daňové oblasti. Zlepšená
komunikace obou stran dospěla v polovině ledna 2018 k vyřazení 8 zemí vč. Macaa z tohoto seznamu.

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a 22. zasedání se uskutečnilo 23.3.2018 v Macao.

Úspěšně probíhá spolupráce v rámci The European Union Academic Programme, který v Macao zastřešuje University of
Macao.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
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V rámci rozvojových fondů a nástrojů EU je v Hongkongu resp. Macau možnost využití tzv. programu EUBIP – The
European Union Business Information Programme, jehož gestorem je Evropská obchodní komora v Hongkongu.

Podrobnější informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách European Chamber of Commerce in Hong
Kong.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Macao nepatří mezi významné exportní destinace ČR. Tato skutečnost je dána omezenou kapacitou vnitřního trhu a (ve
srovnání s Hongkongem) malou základnou pro další reexporty. Atraktivitu Macaa v ČR může v budoucnu posílit
vybudování servisní a „knowledge-based“ ekonomiky s efektivními finančními institucemi a profilace této zvláštní
administrativní oblasti jako alternativní vstupní brány do Číny, či jako regionálního obchodního centra.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-Macao (tis. USD)

Vývoz Dovoz Obrat

2014 5 523 914 6 437

2015 7 000 1 346 8 346

2016 6 554 918 7 472

2017 6 895 1 168 8 063

2018 5 593 729 6 322

Zdroj: MPO ČR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu jsou:

1. Kufry, aktovky, brašny, pouzdra, kazety
2. Svítidla
3. Herní automaty
4. Nábytek
5. Pianina
6. Zbraně
7. Zařízení elektr. k ochraně, spínání el. obvodů, rozvaděčů
8. Turbíny na páru
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9. Skleněná vlákna
10.Stavební materiály ze skla

Z Macaa ČR dováží:

1. Oděvy
2. Tištěné obvody
3. Hudební nástroje a části
4. Ovoce a zelenina
5. Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu
6. Dřevěné výrobky
7. Nástoje a náčiní, výrobky ze železa
8. Skleněné výrobky
9. Integrované obvody
10.Kosmetické výrobky

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nemá dosud ČR s Macaem žádnou obchodní bilanci, resp. je minimální a týká se zejména sektoru
logistiky.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje žádná informace o přítomnosti českých investic, nebo o společném podniku v Macau.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Macao má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s
Macaem uzavřenou Leteckou dohodu z 25.9.2001.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Macao SAR rozvojovou pomoc nepřijímá. Informace o jím poskytované rozvojové pomoci nejsou k dispozici.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Macaa spočívá podobně jako v případě Hongkongu v tom,
že jím prochází rovněž značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 90%
do Macaa dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola
5.1.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivný sektory:

Kovové konstrukce - Chystá se, nebo již probíhá výstavba řady infrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong –
Zhuhai – Macao aj. Stále rostoucí poptávka po nové bytové výstavbě a dalších veřejných zařízení v souvislosti s nárůstem
počtu obyvatelstva.

• 7301 Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
• 7308 Konstrukce, části desky tyče aj. z železa a oceli

Potravinářský průmysl - Zemědělství v Macau je vzhledem k jeho rozloze značně limitované, dováží se 98 %
zemědělských produktů. Ve velké míře Macao podobně jako Hongkong dováží např. sušené mléko. Zvýšená poptávka je
rovněž po biopotravinách a zdravé výživě.

• 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
• 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená
• 1704 Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
• 2201 Vody minerální sodovky neslazené
• 2203 Pivo ze sladu
• 2204 Víno z čerstvých hroznů

Kreativní průmysl -Výstavba hotelů a oblíbenost města jako centra herního průmyslu ze strany movitých občanů ČLR,
vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie atp.

• 4418 Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
• 7010 Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
• 9405 Svítidla a jejich části a součásti
• 7001 Masivní sklo v kusech

Technologie na ochranu životního prostředí - Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou
přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají
postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu
životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory
energií, znečištění ovzduší a odhlučnění.

• 8421 stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

Investice je perspektivní směřovat do oblasti cestovního ruchu a služeb všeobecně. Macao zaznamenalo v posledních
letech významné investice do infrastruktury (letiště, nový kontejnerový terminál, nový terminál pro osobní lodní dopravu,
čističky odpadních vod) aj. Realizuje se výstavba nových rezidentních i komerčních projektů na půdě získané z moře mezi
ostrovy Taipa a Coloane. Probíhá realizace propojení infrastruktury Macaa, Hongkongu a jihočínské provincie Guangdong.
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Aktuální sektorové příležitosti pro Macao

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

V roce 2018 - 3/2019 generální konzulát připravil tři účasti na veletrzích v SAR Macao:

Česká účast na ekologickém veletrhu MIECF 12. - 14. dubna 2018.

Česká expozice na 11. ročníku Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition zahrnovala tři
informační stánky v rámci pavilónu EU. Fyzicky byli přítomni zástupci Generálního konzulátu v Hongkongu a firem BAC
Group a United Green Power Praha. V rámci stánku konzulátu se představila firma Silvaplana SE, která dodává
protipovodňové bariéry, a katalogově další čtyři firmy. Společnost GEOtest Brno zajišťující poradenství v celém spektru
ekologických aktivit zastoupila firma United Green Power, která dodává ekologické čisticí prostředky. Na dalším
informačním stánku firma BAC Group prezentovala ekologické odmašťovače pro průmysl a výrobky ABITEC s.r.o.,
konkrétně bioenzymické přípravky na stabilizaci podmínek vody pro chov ryb a mobilní čističky vody firmy envi-pur.

Veletrh Macao International Trade and Investment Fair 18. - 20. října 2018

Generální konzulát zajistil informační stánek na veletrhu, který se soustředil na hospodářskou spolupráci s Greater Bay
Area zahrnující Hongkong, Macao a provincii Guangdong. Český stánek představil aktivity státní agentury CzechInvest a
dále prezentoval katalogy českých firem z oblasti životního prostředí a potravinářského průmyslu (Gumotex, Silvaplana,
Contechin, Czech Water Aliance, Smart Heating Technology, Transroll).

Účast na Macao International Environmental Co-operation Forum and Exhibition (MIECF) 28. - 30. 3.2019

Organizátor: IPIM, European Chamber of Commerce in Hong Kong
GK Hongkong se zúčastnil s informačním stánkem a dále zajistil účast firem Solbien a G&F International

Dále konzulát plánuje účast na Macao International Trade and Investment Fair v říjnu 2019.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního
obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti
doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Macau.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý
dovoz od výrobce. Makajské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních
dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.

V Macau je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod.,
navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny slušně prosperují, díky vysoké kupní síle přijíždějících
návštěvníků.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje,
spotřební daní je zatížen např. dovoz zbraní atp. Podrobnější informace na: www.customs.gov.mo/en/index1.htm.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Obvyklý proces registrace firmy, resp. podnikatelských aktivit. Výše zahraničního podílu není nijak limitována. Existují
investiční pobídky. Pro off-shore aktivity se nabízejí velmi výhodné zvláštní podmínky. České firmy mohou využít
programu IPIM, který nabízí poskytnutí kanceláře zdarma na dobu 3 měsíců, zahraniční firma platí jen náklady elektrické
energie a telekomunikační poplatky.

Podrobnější informace na: www.ipim.gov.mo

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však
nezbytná.

Macao se snaží profilovat jako důležité regionální výstavní centrum. Mezinárodní charakter má Macao International Trade
and Investment Fair (MIF), který se pořádá každoročně ve výstavních prostorách kasinového komplexu hotelu The
Venetian (jedno z největších výstavišť v regionu, 100 tis. m

2
plochy). Ze strany makajské vlády je rovněž silně podporován

březnový veletrh a souběžná konference Macao International Environmental Co-operation Forum and Exhibition (MIECF).

Aktuální seznam veletrhů a výstav na www.biztradeshows.com

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V posledních letech klade makajská vláda velký důraz na ochranu duševního vlastnictví, nicméně rizika stále přetrvávají.

Pro malé a střední firmy existuje zdarma služba poskytovaná EU IPR Helpdesk: www.china-iprhelpdesk.eu. Zde poskytují
informace o IPR i v SAR Macao.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (administrative contracts) se zadávají zásadně na základě veřejného tendru (public tender). V omezené
míře může jít v určitých případech o tzv. limited tender, do kterého je pozván omezený počet zájemců, splňujících
specifické, předem zadané podmínky. Poslední možností je přímé udělení zakázky po konzultaci s nejméně třemi zájemci.

Aktuální přehled vypsaných tendrů: www.tendersinfo.com.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Macao má v oblasti soudnictví plnou autonomii, právní systém vychází z právního řádu Portugalska. Soudnictví pracuje
nezávisle a rychle a uplatňují se standardní postupy a pravidla.

Seznam právnických a advokátních kanceláří na www.aam.org.mo.

ČR nemá s Macaem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal pouze pár případů,
kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Věcnost, předávání vizitky oběma rukama, dress-code.
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Úřední jazyk:

• čínština (kantonská)
• portugalština
• čínština (mandarin)

Státní svátky:

• leden/únor – Lunární nový rok (*lunární svátky mají pohyblivé datum)
• duben – Ching Ming festival, Velikonoce
• květen – Svátek práce, Budhovy narozeniny
• červen – Tuen Ng festival
• říjen – státní svátek ČLR, Chung Yeung festival
• 20. prosinec – vznik Macao SAR (1999)
• prosinec – Vánoce

Pracovní doba:

• Po–Pá 09:00–17:00, So 09:00–13:00
• Obchody Po–Pá 10:00–19:00, So–Ne, déle
• 24 hodinový prodej základního zboží v řetězci Seven Eleven aj.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.

Macao je bezpečné teritorium.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou k zaměstnání občana ČR je pracovní vízum. Obecnou podmínkou pro získání pracovního víza je kvalifikace,
která se na disponibilním trhu práce běžně nevyskytuje.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Poskytuje se za úhradu. Doporučuje se mít uzavřené zdravotní pojištění.

Doporučená vakcinace proti japonské encefalitidě a hepatitidě A a B - není však povinná.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
tel.: +852/ 2802 2212
fax: +852/ 2802 2911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz
web: www.mfa.cz/hongkong

• teritoriální působnost: Hongkong a Macao
• generální konzul: Jan Juchelka

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

• Teritoriální odbory: MZV ČR
• Teritoriální odbory: MPO ČR

V listopadu 2013 zahájila svou činnost v Hongkongu zahraniční kancelář ČCCR CzechTourism - www.czechtourism.cz, Jan
Urban - ředitel, e-mail: urban@czechtourism.com

Ostatní české instituce v Macau zastoupeny nejsou. V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade,
CzechTourism, v Šanghaji - CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade. V roce 2016 CzechTrade
otevřel svou kancelář i v Guangzhou.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc
• Užitečné informace – www.mzv.cz/hongkong
• Časový posun + 7 SEČ, + 6 SELČ
• Mezinárodní kód +853

7.4 Internetové informační zdroje

• Macau Chamber of Commerce – www.acm.org.mo/en/main1.htm
• Macau Industrial Association – www.madeinmacau.net
• Macau Exporters and Importers Association – www.macauexport.net
• Macau Trade and Investment Promotion Institute – www.ipim.gov.mo
• Macau Productivity and Technology Transfer Centre – www.cpttm.org.mo
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• Monetary Authority of Macao – www.amcm.gov.mo
• Generální konzulát ČR – www.mzv.cz/hongkong
• Vláda Macao SAR – www.gov.mo
• Economia – čerstvé ekonomické údaje – www.economia.gov.mo
• Macau Census and Statistics Services – www.dsec.gov.mo
• e-Commerce Macao – www.ec-macau.com
• Macau.net – www.macau.net
• Macao city guide – www.cityguide.gov.mo
• Macao tourist guide – www.macautouristguide.com
• Macao hotels – www.orientaltravel.com/hotel/city/Macau.htm
• Air Macao – www.airmacau.com.mo/index.htm
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