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Chuyện cổ tích có thật về tỷ phú Roman Abramovich [1]

Không nằm trong tốp đầu các tỷ phú giàu nhất hành tinh,
nhưng mỗi khi báo chí nhắc tới Roman Abramovich, người ta lại có thể hình dung được ra chân dung
một trong những "đại gia" có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, tỷ phú người Nga này có giá trị tài sản 12,1 tỷ USD, đứng thứ 68
trong 500 người giàu nhất thế giới. Phần lớn tài sản của ông có được từ việc kinh doanh của công ty
đầu tư Millhouse LLC do ông làm chủ. Abramovich cũng nổi danh khắp hành tinh với tư cách là ông
chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu tại Anh quốc.

Roman Abramovích sinh ngày 24/10/1966 tại Saratov. Ông bắt đầu con đường lao động năm 1987
với vai trò thợ cơ khí trong một xí nghiệp xây lắp. Từ 1/1989 đến 5/1991, ông là lãnh đạo một hợp tác
xã sản xuất đồ chơi bằng nhựa. Năm 2000, Abramovich mới tốt nghiệp Đại học Luật Moscow.

Từ năm 1991 - 1993, ông là Giám đốc xí nghiệp AVK ở thủ đô Moscow của Nga. Từ tháng 6/1993 12/1995, ông đảm nhận cương vị Giám đốc Công ty cổ phần Petroltrans. Năm 1996, Abramovich có
chân trong Hội đồng giám đốc Công ty dầu khí Sibiri. Tháng 12/1999, ở tuổi 33, Abramovich được
bầu vào Duma Quốc gia Nga khóa 3 theo danh sách bầu 1 ứng cử viên của khu vực Chukotka. Ngày
24/10/2000, Abramovich thắng cử với hơn 90% số phiếu cử tri và trở thành Thống đốc Chukotka.

Tháng 9/2005, Abramovich dẫn đầu danh sách người giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi do tạp chí
Fortune công bố. Tài sản của Abramovich lúc đó ước tính vào khoảng 8,3 tỷ USD. Mồ côi từ tấm bé, là
học sinh trung bình khi còn đi học, nhưng hiện cuộc đời của ông là một trong những câu chuyện cổ
tích thần kỳ nhất thế giới về tấm gương làm giàu từ hai bàn tay trắng. Ngoài Câu lạc bộ Chelsea,
Abramovich còn sở hữu một chiếc máy bay Boeing 767, một chiếc du thuyền Eclipse lớn nhất thế
giới...

Dưới đây là chân dung cũng như câu chuyện cổ tích về cuộc sống xa hoa của tỷ phú người Nga qua
sự phác họa của báo chi, được trang blog kinh tế nổi tiếng Business Insider tập hợp và giới thiệu.

Abramovich là ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, từ
năm 2003. Để sở hữu đội bóng này, ông đã chi 100 triệu USD và gánh thêm khoản nợ hơn 134 triệu
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USD của Chelsea. Vụ thâu tóm Chelsea của Abramovich được đánh giá là một thương vụ khôn
ngoan.Theo tờ Telegraph của Anh, 48 giờ trước khi cơ quan công tố Nga quyết định điều tra những
vụ làm ăn mờ ám của Tổng giám đốc Công ty dầu lửa Yukos Mikhail Khodorkovski, Abramovich đã
quyết định bỏ tiền ra mua đội bóng Chelsea. Chưa hết, sau đó ông còn bán hầu hết tài sản có giá trị
của mình ở Nga để chuyển tới nước Anh. Nhờ vậy mà Abramovich đã thoát nạn.

Abramovich được cho là từng có mối quan hệ với "bố già" Boris Berezovsky, người từng vỗ ngực
tuyên bố "sở hữu nửa nền kinh tế Nga". Cuối năm 2011, Boris Berezovsky kiện Roman Abramovich ra
tòa tại Anh và đòi bồi thường 3,2 tỷ Bảng Anh (tương đương 6 tỷ USD).

Theo nguyên đơn, ông chủ Chelsea đã lợi dụng thời điểm nhà chính trị lưu vong người Nga gặp nạn
năm 2000 dưới thời Tổng thống Vladimir Putin để đe dọa và ép bán toàn bộ cổ phần trong các công
ty Sibneft (dầu mỏ), Rusal (nhôm), ORT (Đài truyền hình)... Về phần mình, Abramovich phủ nhận mọi
cáo buộc của Berezovsky, đồng thời ông chủ Chelsea khẳng định đã cung cấp cho Boris Berezovsky
số tiền lên tới 2,3 tỷ Bảng Anh, nhưng không phải tiền làm ăn, mà là tiền bảo kê về mặt chính trị.

Abramovich sở hữu một đội vệ sỹ lên tới 40 người. Chi phí duy trì đội an ninh này mỗi năm là 2 triệu
USD. Không phải gần đây ông tỷ phú mới quan tâm đến vấn đề an ninh mà từ năm 2003,
Abramovich đã rất chịu chi cho khoản này.

Mỗi khi ra nước ngoài, ông lại bổ sung thêm người bảo vệ như khi đến Pháp, đi kèm với đội vệ sĩ
riêng còn có 4 tay súng thiện xạ trang bị súng ngắn Glock 9 ly. Mỗi lần về Nga, ông thường sử dụng
cả các cựu quân nhân nước này.

Abramovich từng là thống đốc vùng Chukotka của Nga trong giai đoạn 2003 - 2008 và đã chi 1,3 tỷ
USD tài sản cá nhân cho khu vực này. Theo đánh giá của hãng tin RIA Novosti, sau 8 năm
Abramovich làm thống đốc, Chukotka từ một địa phương lạc hậu đã phát triển vượt bậc. Thu nhập
tính theo đầu người của dân trong vùng từ hơn 4,7 nghìn rúp năm 2000 đã đạt con số 24,3 nghìn rúp,
đứng thứ tư trong nước Nga, sau Moscow và hai khu tự trị Nenetsky và Yamalo-Nenetsky.

Chỉ số thu nhập đó cũng gấp đôi chỉ số trung bình toàn khu vực Viễn Đông. Số dân có thu nhập dưới
mức sống tối thiểu từ năm 2000 tới năm 2006 đã giảm từ 50% xuống còn 13%. Đầu tư vốn cơ bản
của vùng đã tăng từ 701 triệu rúp năm 2002 lên đến gần 5 tỷ rúp đầu năm 2007. Chukotka là một
trong số ít các địa phương của Nga không có vốn đầu tư nước ngoài. Xuất khẩu tăng từ 300 nghìn
USD lên 112 triệu USD sau 6 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thống đốc của Abramovich, nhập khẩu
tăng từ 1,9 lên 67,5 triệu USD. Đầu tư vào xây dựng tăng từ 153 triệu lên 1,3 tỷ rúp.

Bạn gái lâu năm của ông là Dasha Zhukova. Cô là một người mẫu, nhà thiết kế thời trang kiêm biên
tập viên một tạp chí. Họ đã có với nhau một cậu con trai.

Roman Abramovich bắt đầu biết đến siêu mẫu tóc vàng kể từ buộc tiệc mừng năm mới do cha
Zhukova tổ chức hồi năm 2006. Tờ Tấm gương của Nga ví von "Abramovich đang dần hoàn thiện đội
bóng của riêng mình với thành viên thứ 6 chuẩn bị gia nhập". Trước khi Dasha Zhukova mang thai, vị
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tỷ phú người Nga đã có 5 con (hai trai, ba gái) với người vợ cũ Irina.

Tuy nhiên, trước khi chính thức tới lui thường xuyên với Zhukova mà không bị báo giới nhòm ngó,
Abramovich đã chia tay với người vợ trước Irina trong một cuộc ly hôn đắt đỏ hàng đầu thế giới. Irina
đã nhận được 300 triệu USD trong "thương vụ" ly hôn này.

Năm 2008, Abramovich bước chân vào thế giới nghệ thuật bằng một "cú nổ lớn" khi chi khoảng 120
triệu USD để mua hai bức tranh của Francis Bacon và Lucian Freud. Hiện hai tác phẩm hội họa này
đang được treo tại tư dinh của ông.

Bức Benefits supervisor sleeping của Lucian Freud được bán cho Abramovich hồi tháng 5/2008 với
giá 33,6 triệu USD, nhờ vậy nó trở thành tác phẩm đắt nhất của một họa sĩ còn sống vào thời điểm
đó. Còn tác phẩm Tranh bộ ba (Triptych) do Francis Bacon vẽ năm 1976 được Abramovich trả 86,3
triệu USD, phá mọi kỷ lục về giá các tác phẩm của họa sĩ đương đại nổi tiếng này.

Abramovich sở hữu chiếc du thuyền lớn nhất thế giới Eclipse trị giá 1 tỷ USD. Trên chiếc du thuyền
này có 2 bể bơi, hệ thống laser chống chụp ảnh trộm và một chiếc tàu ngầm để sử dụng trong
trường hợp khẩn thiết. Eclipse có độ dài lên tới 162,5m, dài hơn 0,5m so với đối thủ xếp thứ 2 là du
thuyền Dubai của đại gia UAE, Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Vị trí thứ 3 thuộc về du
thuyền Al Said (với độ dài 155m) của quốc vương Oman, Qaboos bin Said al Said.

Ngoài vị trí số 1 của Eclipse, Abramovich còn đóng góp vào Top 20 du thuyền Luna dài 115m. "Binh
đoàn" du thuyền của vị tỷ phú người Nga đáng ra còn làm mưa làm gió hơn nữa trên bảng xếp hạng
100 du thuyền lớn nhất hành tinh mà Forbes công bố nếu như ông không bán đi chiếc Pelorus (dài
114m) năm 2011 và Le Grand Bleu (112m) năm 2006.

Tỷ phú người Nga có thú chơi phi cơ khác lạ. Ông không khoái những chiếc máy bay cỡ nhỏ, mà tậu
hẳn một chiếc Boeing 767 có khả năng chuyên chở 375 hành khách.

Ông cũng sở hữu hai chiếc Maybach 62. Cả hai chiếc xe này đều được bọc thép và được trang bị hệ
thống an ninh hiện đại. Chi phí cho mỗi chiếc xe này là hơn 1 triệu USD.

Abramovich đã mua 9 căn hộ ở thủ đô London của "xứ sở sương mù" và dự định kết hợp chúng thành
một đại dinh thự. Dự kiến khi hoàn thành, công trình bất động sản rộng hơn 9.000 mét vuông này sẽ
là khu nhà đắt giá nhất tại nước Anh.

Abramovich cũng làm chủ một trang trại ở Aspen trị giá khoảng 40 triệu USD. Ông từng xây dựng
một sân trượt băng để phục vụ cho một bữa tiệc với các khách mời nổi tiếng như ban nhạc nữ
Pussycat Dolls.
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Tỷ phú người Nga còn sở hữu lâu đài Chateau de la Croe ở miền nam nước Pháp. Ông đã chi ít nhất
50 triệu USD để tân trang lại lâu đài theo cách riêng. Chateau de la Croe từng là nơi ở của vua
Edward VIII và nữ công tước Wallis Simpson.

Ngoài ra, Abramovich còn chi ít nhất 400 triệu USD để mua hòn đảo New Holland tại St. Petersburg.
Đây từng là một căn cứ quân sự. Abramovich dùng nơi này để cất giữ những tác phẩm nghệ thuật
của mình.

Tháng 1 năm nay, Abramovich đã chi 8 triệu USD cho bữa tiệc chào mừng năm mới ở hòn đảo St
Bart. Khách mời tham dự bữa tiệc này đều là những nhân vật có tiếng tăm, như Rupert Murdoch,
Marth Stewart, George Lucas và Marc Jacobs. Ban nhạc Red Hot Chili Peppers của Mỹ đã được mời tới
biểu diễn trong đại tiệc này.

Bữa tiệc kéo dài từ 10h tối đến 4h sáng tại dinh thự trị giá tới 58 triệu bảng Anh của Abramovich.
Dinh thự tọa lạc trên ngọn đồi nhìn ra bãi biển Gouverneur hiện cũng thuộc toàn quyền sở hữu của vị
tỷ phú này. An ninh được thắt chặt để đảm bảo chỉ những vị khách nào có tên trong danh sách khách
mời mới được tham gia buổi dạ tiệc.

HOÀI AN

Theo Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam
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