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Una aposta perillosa (1)

LespromesesdelSr.Adel-
son són d’una magnitud
tan extraordinària que
l’interès mostrat per la
Generalitat davant d’un

possibleEurovegas català ésdel tot
comprensible: un macrocomplex
hoteler i d’oci en un espai de 800
hectàrees, capaç de generar
260.000 llocs de treball o, el que és
elmateix, d’absorbirmés d’un terç
de tots els aturats catalans. El pro-
blema,però, ésque lesxifreseconò-
miquesqueesmanegennosóncre-
ïbles, els costos socials del projec-
te semblen temibles i els seus efec-
tespolíticspodenacabar sent força
pertorbadors.

D’acord amb la informació
feta pública pels represen-
tants del Sr. Adelsondijous
passat, dia 8, la part desti-
nadaacasinosequivaldria
a un terç del negoci total
d’Eurovegas i ocuparia
del 2% al 4% de l’es-
pai físic de les seves
instal·lacions. En
realitat, més de la
meitat dels ingres-
sos de l’empresa
del Sr. Adelson (el
56,3% l’any 2004,
l’últim amb dades
públiques dispo-
nibles)procedei-
xendels seus ca-
sinos –una pro-
porció similar o
lleugerament inferi-
oralpesquetenenels
ingressos de casinos
en altres grans em-
presesdelsectorcom
MGM Mirage, IGT,
Harrah’s o Caesars–.
Defet,LasVegasSand
Corp., que va estar a
punt de fer fallida l’any
2009, es va salvar gràci-
es als ingressos (2.990
milions de dòlars l’any
2011) del seu casino
deSingapur,elMa-
rina Bay Sands
(Wall Street Jour-
nalAsia,3/2/2012
i 6/2/2012).

Si la projecció
d’ingressosperjoc
ésbaixaperaestàn-
dars internacionals, el càlcul de la
utilització d’entre un 2% i un4%de
l’espai físic és poc clar. Una prime-
ra possibilitat és que la xifra sigui
unamera projecció de tot elmacro-
complex de Singapur, que, sumant-
hi botigues i hotels, ocupa unes 20
hectàrees,oexactamentun 2,5%de
les800hectàreesque laGeneralitat
sembladisposadaacediraLasVegas
Sand Corp. La segona possibilitat,
més inquietant, és que, atès que un
macrocasino com elMirage de Las
Vegasfaunahectàrea(aproximada-
ment una illa de l’Eixample) de su-
perfície,elSr.Adelsontinguiprevist
construir entre quinze i vint-i-cinc
casinos al Baix Llobregat.

Tenint en compte la centralitat
del joc en l’estratègia empresari-
al de Las Vegas Sand Corp., i fins i
tot sense tenir-la en compte, la xi-
fra de 260.000 llocs de treball és

inversemblant. Als Estats Units
(on hi havia 445 casinos comerci-
als i 405 casinos de les tribus ín-
dies l’any 2004), un casino tenia
unamitjana de 265 empleats l’any
2003. Per la seva banda, els casi-
nos-hotels, que són l’estructura
estàndard a Las Vegas i que inclo-
uen tot un espai de convencions i
d’oci sense joc, en tenien, de mit-
jana, 1.208. A Nevada (l’estat de
LasVegas) hi havia 191.620 emple-
ats en el sector del joc, això sí, ser-

vint un total de 258 casinos! És
cert que la xifra de 260.000 llocs
de treball inclouria feines directes
i indirectes. Ara bé, les dades apro-
ximades pel Marina Bay Sands de
Singapur indiquen unes 10.000
feines directes i unes 20.000 d’in-
directes. Si apliquemaquí aquesta
proporció d’1 a 2, Las Vegas Sand
Corp. hauria de crear més de
85.000 llocs de treball directes.
Com que aquesta xifra és –di-
guem-ne– dubtosa, cal concloure
que, si vénen, la majoria de feines
promeses seran temporals, dirigi-
des a la construcció del macro-
complex, i que, endefinitiva, no fa-
ran altra cosa que revifar i prolon-
gar la bombolla immobiliària que

tant de mal ha fet al país.
Suposem, en tot cas, que
el projecte Adelson tira
endavant. Els beneficis
econòmics (en ocupa-
ció i renda per càpita)
que se’n derivarien
semblen minsos
d’acord amb els estu-
dis economètrics de
què disposem per als
EstatsUnits.Una anàli-
si comparadade l’evolu-
ció de tots els comtats
americans durant el pe-
ríode 1995-2002 (con-
trolant un seguit de vari-
ables cometnicitat, densi-
tat, etc.) mostra que, 15
anysdesprésd’iniciar-se els
casinos, la taxa d’atur als
comtats amb casinos comer-
cials és un 0,5%més baixa que
als comtats sense casinos (Ed-

ward A. Morse i Ernest P. Goss.
Governing fortune. Casino gam-
bling in America. Ann Arbor: The

University of Michigan
Press, 2007).

Ara bé, el tipus de lloc
de treball creat no sem-
bla òptim. La rotació
laboral anual en
aquest sector és d’un
48%.Amés, llevat de
les feines qualifica-
des, com lesdedirec-
tius i crupiers, els sa-
laris sónbaixos.Això
explicaria per què,
d’acord amb l’estudi

esmentat, la rendaper cà-
pita va créixer a un ritme anual del
3,2% als comtats sense casinos
contraun3,0%als comtats ambca-
sinos comercials i un2,7%als com-
tats amb casinos tribals. Aquestes
taxesde creixementmésbaix equi-
valen, en un període de 15 anys, a
tenir una renda per càpita uns
1.000 dòlars per sota de lamitjana
federal. Afegim a tot això que,
d’acord amb estudis sobre les re-
serves índies que fan servir aquest
tipus de sector econòmic, els efec-
tes redistributius són poc equita-
tius: lamajoria dels guanys acaben
enmans delsmembresmés rics de
la tribu (RichardA.McGowan.The
Gambling Debate. London: The
Westview Press, 2008. Capítol 5).
Tot plegat, el projecte no suma
econòmicament. I, socialment,
com examinaré demà a la segona
part d’aquest article, resta.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

ELDIARID’AHIR
Fed’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquestamateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Ningú no
recordaria avui el bon
samarità si a més de
bones intencions no
hagués tingut diners

Margaret Thatcher

LACITA

Amb l’Eurovegas els
beneficis en ocupació i
renda per càpita serien

minsos, i es prolongaria la
bombolla immobiliària

que tant demal ens ha fet


