
Tác động của Chiến tranh Nga-Ukraine đối với 

Mạng tiền điện tử là gì? 

Hệ thống ngân hàng chận đứng các thực thể Nga bị trừng phạt 

Các hệ thống Ngân hàng Trung ương và Thương mại trên toàn cầu đã đóng 

cửa đối với các thực thể bị trừng phạt của Nga để đáp trả cuộc xâm lược của 

Nga vào Ukraine. Bảy ngân hàng lớn của Nga bị cấm sử dụng SWIFT, ngân 

hàng toàn cầu phổ biến trong hệ thống nhắn tin thanh toán qua ngân hàng và 

G7 đã phong tỏa tài sản dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga 

nắm giữ tại các nước G7.  

Mastercard, Visa, Apple Pay và Google Pay đã chặn các tổ chức bị trừng 

phạt của Nga sử dụng mạng thanh toán của họ, ngừng thanh toán từ các chủ 

thẻ của các ngân hàng Nga này. Hàng dài người Nga lo lắng đã sắp thành 

hàng dài tại các máy ATM trên khắp đất nước Nga khi họ chờ đợi để rút đồng 

Rúp Nga bị mất giá, để họ có được sự an toàn khi nắm giữ tiền mặt hơn là 

mạo hiểm gửi tiền tiết kiệm vào các ngân hàng đang bị trừng phạt. 

Mạng tiền điện tử như một sự thay thế 

Người Nga đang chuyển sang mạng lưới tiền điện tử để bảo vệ tiền của họ 

nhưng ở đây họ cũng bị giới hạn về nơi họ có thể mua hoặc chuyển tiền.  

Đường lên (mua) và xuống (bán) của mạng tiền điện tử là nơi các thực thể bị 

trừng phạt có thể bị đưa vào danh sách đen, cho dù những đường giao dịch 

đó là ví hoặc dịch vụ API bên trong mạng tiền điện tử hay tại các sàn giao 

dịch tập trung mà hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử trung bình sử dụng. 

Tất nhiên, không phải tất cả các tổ chức quản lý đường lên và xuống của 

mạng lưới tiền điện tử đều sẵn sàng thực thi các biện pháp trừng phạt. Có rất 

nhiều lỗ hổng trong việc thực thi xử phạt mạng lưới tiền điện tử, nhưng chiếc 

thòng lọng chắc chắn đang được thắt chặt xung quanh các thực thể bị xử phạt. 

Hãy xem xét những sự kiện sau: 

• Các phân tích từ các công ty tình báo blockchain cho thấy sự di chuyển 

tăng đáng kể của tiền điện tử do Nga sở hữu ra khỏi các sàn giao dịch 



của Nga vào ví tự lưu trữ (own self hosted wallets) hoặc thị trường chợ 

đen của họ. Họ không thể chuyển tiền của mình đến các sàn giao dịch 

trung ương đang tuân thủ các lệnh trừng phạt. 

• Việc chuyển qua lại tiền điện tử ngay cả trong các mạng chuỗi khối 

Ethereum được truy cập qua Metamask và Infura (cả hai đều thuộc sở 

hữu của Consensys) hiện cũng đang bị hạn chế đối với người dùng ở 

'một số khu vực nhất định' theo blog của Consensys: MetaMask và 

Infura không thể phục vụ một số khu vực nhất định. Có lẽ đó là những 

khu vực mà các thực thể bị trừng phạt vận hành. 

o Tất nhiên, các thực thể Nga bị trừng phạt có thể cố gắng ngụy 

trang vị trí của họ và có thể sử dụng nhiều phương pháp để đánh 

lừa những người thực thi lệnh trừng phạt về vị trí thực của họ hoặc 

thậm chí danh tính được sử dụng cho KYC tại các sàn giao dịch 

tập trung. Các hạn chế dựa trên vị trí chỉ áp dụng cho đến nay và 

Chứng minh danh tính KYC cũng dễ bị tổn thương tương tự. 

• Có những nỗ lực toàn cầu nhằm đưa các địa chỉ blockchain vào danh 

sách đen của các thực thể Nga bị trừng phạt. 

o Ở đây cũng có vấn đề vì không phải lúc nào cũng có thể xác định 

được chủ sở hữu địa chỉ blockchain, đặc biệt là khi chủ sở hữu đó 

di chuyển tiền điện tử thông qua các bộ trộn hoặc đồng tiền riêng 

tư (mixers or privacy coins). Và như đã lưu ý ở trên, không phải 

tất cả các sàn giao dịch sẽ áp dụng danh sách đen để giữ các chủ 

sở hữu địa chỉ bị xử phạt được xác định từ nền tảng của họ. 

Bảo mật không bao giờ là hoàn hảo. Ý tưởng là làm cho việc hoạt động 

của kẻ xấu ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Thật vậy, chiếc thòng lọng đang thắt chặt xung quanh những người dùng bị 

trừng phạt và cuộc sống tài chính của họ chắc chắn đang trở nên phức tạp 

hơn và khó điều hướng hơn. Ngay cả khi họ xoay sở để chuyển tiền của mình 

ra khỏi các ngân hàng hoặc địa chỉ blockchain mà họ đang nắm giữ, những cá 

nhân này bị hạn chế nghiêm trọng về địa điểm và cách thức họ có thể chi tiêu, 

do danh sách hạn chế về mạng lưới thanh toán và du lịch ngày càng tăng. 

https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/articles/360059386712-Why-MetaMask-and-Infura-cannot-serve-certain-areas
https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/articles/360059386712-Why-MetaMask-and-Infura-cannot-serve-certain-areas


Tương lai tươi sáng hơn cho Mạng tiền điện tử 

Tất cả những điều này chỉ ra rằng tiền điện tử sẽ được chấp nhận nhiều hơn 

trong dài hạn. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại tiền ổn định đang có 

nhu cầu cao hiện nay bởi những người Nga đang cố gắng cứu mình khỏi sự 

sụp đổ tài chính. 

Các sự kiện gần đây chứng minh rằng việc kiểm duyệt lệnh miệng (speech 

transaction) và giao dịch tài chính trong các mạng phi tập trung khó hơn nhiều 

so với các mạng tập trung. Trên thực tế, điều đó là không thể trừ khi bạn có 

thể xác định cá nhân chủ sở hữu địa chỉ ngoài chuỗi (off-chain address owner 

individual) mà bạn muốn kiểm duyệt. Một lần nữa, đó là những đường dốc bật 

và tắt nơi người dùng có thể bị kiểm duyệt, và những người kiểm duyệt phải 

có mặt ở khắp mọi nơi để họ có thể phát huy hết hiệu quả. 

Tin tưởng ở Giao thức 

Tiền điện tử (và đặc biệt là stablecoin) là nơi trú ẩn an toàn nếu bạn sống ở 

một quốc gia mà đồng tiền của bạn đang mất giá. Đó là tất cả về việc tin tưởng 

giao thức thay vì tin tưởng vào chính phủ (hoặc bất kỳ thực thể tập trung nào). 

Việc Nga xâm lược Ukraine đã chứng minh rõ ràng rằng các 

giao thức máy tính đáng tin cậy hơn nhiều so với một số 

chính phủ. Giá trị của tiền điện tử so với một số loại tiền 

pháp định phải rõ ràng nếu nó chưa được minh định. 

  

 


