Nhiều Triệu Phú TQ Muốn Bỏ Xứ Để Bảo Vệ Tài Sản; 68,000 Dân TQ Trở Thành Thường
Trú Nhân Ở Mỹ Trong Năm Qua
BẮC KINH - Triệu phú họ Su xây dựng nhà chọc trời tại thủ đô Trung Quốc - ông ta là
1 trong những thế lực kinh tế của đất nước trên đường sẽ trở thành cường quốc kinh tế số
1 thế giới.
Ông Su ngồi trên chóp của 1 xứ sở có nền kinh tế phát triển, ảnh hưởng mở rộng, quân đội lớn
mạnh - thế nhưng, nhà phát triển địa ốc này chia sẻ điều gây ngạc nhiên những người mới giàu ở
Hoa Lục: ông ta mong ngày có thể ra đi. Lý do của họ Su là : bảo vệ tài sản. Ông phải giữ gìn lời
nói, lại muốn có con thứ nhì, là điều luật cấm. Triệu phú họ Su trò chuyện với phóng viên AP với
điều kiện chỉ tiết lộ họ, vì sợ các trừng phạt của chính phủ sẽ làm hại việc làm ăn.
Những người giàu nhất Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều ở hải ngoại để lấy thông hành nước
ngoài, để làm việc kinh doanh quốc tế, đi lại dễ dàng hơn, và cũng để có thể ra ngoài nuớc sinh
sống. Hoa Kỳ là đích đến đuợc ưa thích nhất của người Hoa - họ khen ngợi giáo dục và chăm sóc
y tế tại Hoa Kỳ.
Trong năm qua, gần 68,000 người sinh quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ trở thành thường trú nhân,
là 1/7 tổng số Hoa-kiều, chỉ đứng hạng 2 sau người Mexico.
Đó là khuynh hướng gây bối rối giới lãnh đạo Bắc Kinh đang theo đuổi chế độ độc đảng trong
lúc họ ra sức phát triển kinh tế và nâng cao mức sống trong nước. Họ đã thành công trong việc
đưa hàng triệu dân thoát cảnh nghèo khó trong lúc tạo ra 1 giai cấp mới cực giàu …
Triệu phú họ Su bày tỏ ý nghĩ của ông là "Tại Trung Quốc, không có gì thuộc về mình. Như mua
nhà - nhà mua nhưng vẫn thuộc về xứ sở 70 năm sau" - đó là chính sách cho thuê đất. Ông Su
nói "Ở ngoại quốc, bạn mua nhà thì nhà đó thuộc về bạn vĩnh viễn" - ông nhận xét: thuơng gia và
viên chức cũng thế, họ lo về an ninh tài sản.
Tại công ty tham vấn về di trú Goldlink, viên quản lý Leo Liu cho hay đang có khuynh hướng bỏ
xứ ở giới giàu, đặc biệt là đi Canada, khuynh hướng ấy gia tăng kể từ ngày hãng này bắt đầu hoạt
động 15 năm qua. Ông Liu cho biết thêm: nhiều người muốn lấy thẻ xanh, vẫn làm ăn trong
nước, nhưng gửi con cái đi trước.
Ông Ruper Hoogewert, người làm ra Hurun Rich List, tương tự danh sách Forbes, nói: có đuợc
thông hành ngoại quốc tương tự có bảo hiểm, nếu có biến động chính trị hay thay đổi bất ngờ tại
Trung Quốc, họ đã có thông hành để ra đi, là thêm 1 tầng lưới an toàn.
Theo 1 phúc trình của China Merchants Banks và công ty tham vấn Hoa Kỳ Bain & Co. phổ biến
hồi Tháng 4, trong số 20,000 người Hoa có tài sản trên 100 triệu Nguyên (bằng 15 triệu MK),
27% đã di cư và 47% đang tính toán.
Vợ ông Su hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, đang mang thai đưá con thứ nhì - ông nói "Ai cũng biết ở
ngoại quốc tự do hơn và công chính hơn".

