Wietnam inwestuje turystykę rozrywkową
Świat kocha zabawę, zwłaszcza, gdy pieniądze leżą na stole.
Największe światowe koncerny inwestują duże pieniądze w
rozrywkę dla swoich pracowników, co wspomaga gospodarkę
każdego kraju. W związku z tym władze Wietnamu chcą uczynić ze
swojego kraju destynację słynącą głównie z turystyki rozrywkowej i
hazardu.
Wietnam jest raczej tradycyjnym krajem, który walczy z koncepcją wprowadzania kasyn do
zakorzenionego w komunizmie kraju. Główne obawy dotyczą tego, że zarobione z tytułu nowej
działalności pieniądze mogą uczynić dla kraju więcej złego, niż dobrego.
Niezależnie jednak od dylematów społeczno-gospodarczych, ta gałąź branży turystycznej w ostatnich
latach bardzo się rozwinęła, stając się niezwykle dochodowym biznesem. W nadziei na poprawę
krajowej gospodarki oraz wyników branży turystycznej w Azji, Wietnam musi się nad tym bardzo
poważnie zastanowić.
Ze względu na to, że słowo “kasyno” w języku wietnamskim stanowi pewnego rodzaju tabu, to
budynki oferujące różnego rodzaju gry hazardowe, nazywane są po prostu centrami rozrywki.
Obecnie w kraju funkcjonuje sześć takich ośrodków, spośród których dwa znajdują się w pobliżu
granicy z Chinami.
Podobnie jak Singapur i Makau, Wietnam również nie może narzekać na dochody z tytułu turystyki
przyjazdowej. W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej krajów, w Wietnamie miejscowi nie
mogą korzystać z kasyn. Kwitnie więc rynek nielegalnych lokali, w których obywatele kraju oddają
się urokom hazardu.
Wydaje się jednak, że takie postawy będą stopniowo się zmieniać wraz z przejściem z
socjalistycznych nawyków, na te bardziej kapitalistyczne. Jest to tak samo prawdopodobne jak fakt,
że jeszcze dziesięć lat temu hazard był w ogóle zabroniony w Wietnamie, a dziś ten przemysł
dostarcza dużą ilość środków.
Jeśli chodzi o sukces Wietnamu, to istnieją specjalne dekrety sporządzone przez miejscowych
polityków w nadziei na pozytywne rozpatrzenie przez premiera. Wydaje się więc, że w celu
zwiększenia grupy docelowej turystów ów dekrety muszą zostać zatwierdzone, a zakaz uprawiania
hazardu dla obywateli kraju – zniesiony.
Tak, czy inaczej, ewidentnie widać, że Wietnam podobnie jak Singapur i Makau coraz bardziej stawia
na turystykę rozrywkową. Wydaje się bowiem, że jest to najlepszy sposób na pobudzenie miejscowej
branży turystycznej i szansa na jeszcze większe zyski z tego sektora gospodarki.
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