
Vietnam láká turisty na hazard

Svět se rád baví, hlavně když jde o peníze. A když do zábavy
investují multimiliardové společnosti, je jasné, že ekonomika celé
země z toho bude mít užitek. Právě na to spoléhá vietnamská vláda
a doufá, že hazard pomůže zlepšit celkovou situaci celé země.

Vietnam je země tradice, takže zavedení kapitalistického modelu, který těží ze zisk kasin tady kvůli
komunistickým kořenům naráží na problémy. Vláda zvažuje jen jedno hledisko – a sice jestli se teď
nesnaží zavést něco, co se komunismus snaží vymýtit. Kasina jsou totiž spojena s finančními
výhodami a sociální nerovností.

Vietnamská vláda souhlasila s kontroverzním řešením a odhodlala se pro multimiliardový podnik jen
kvůli riziku, že by země mohla v tomto směru zaostat. Vláda si slibuje, že hazard přiláká turisty a
přinese finance do státní pokladny. Doufá, že se pronikne na asijský trh cestovního ruchu a přiláká
investory.

Kasino je pro Vietnamce stále tak trochu tabu. Místo slova „kasino“ se tu vlastně používá označení
zábavní nebo herní středisko. Celkem je tu asi šest středisek, dvě z nich na severu poblíž čínské
hranice. Zařízení přinášejí zisk a maximalizují hráčský potenciál Číňanů.

Stejně jako Singapur a Macao těží Vietnam ze zisků, které přináší příjezdová turistika. Kasina zde
mají hlavně zahraniční společnosti, ale Vietnamci stejně hrát nemohou. Alespoň podle zákona.
Možná proto, aby se maximalizoval zisk z hraní zahraničních návštěvníků. Právě kvůli tomuto zákonu
existuje ve Vietnamu řada nelegálních heren, kde lidé sází.

Vietnam se pomalu proměňuje a i přes socialistické kořeny se snaží kasiny vylepšit svoji ekonomiku.
Ozývají se ale kritické hlasy, kterým se tato politika nelíbí. Ještě před deseti lety byl hazard ve
Vietnamu přísně zakázán. Dnes je z něj nejlepší způsob jak zlepšit finanční situaci.

Řada politiků se snaží podpořit vietnamský růst tím, že prosadí u ministerského předsedy zrušení
zákazu hraní. Tento krok by mohl Vietnamu významně pomoci stát se jednou z hlavních turistických
destinací Asie.

Vietnam se každopádně blíží podpoře hazardu a cestě Macaa a Singapuru. Je to možná nejlepší
rozhodnutí a významný milník na cestě ke kapitalismu. Kasina jsou na ekonomickém poli silní hráči a
investoři mají stále větší zájem na spolupráci s vládou.
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