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Cuộc chiến xâm lược của Vladimir Putin dựa trên số tiền mà Nga có được 

bằng cách bán nhiên liệu hóa thạch cho châu Âu. Trong khi Ukraine, đáng 

kinh ngạc, đã đẩy lùi nỗ lực của Nga để chiếm Kyiv, Putin sẽ không dừng 

lại cho đến khi châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. 

Điều đó có nghĩa là Đức - nước mà các nhà lãnh đạo chính trị và kinh 

doanh khẳng định rằng họ không thể làm gì nếu không có khí đốt tự nhiên 

của Nga, mặc dù nhiều nhà kinh tế của nước này không đồng ý - trên thực 

tế đã trở thành nước đi đầu hỗ trợ Putin. Điều này thật đáng xấu hổ; nó 

cũng vô cùng đạo đức giả trong lịch sử gần đây của Đức. 

Bối cảnh: Đức đã được cảnh báo trong nhiều thập kỷ về nguy cơ trở nên 

phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Nhưng các nhà lãnh đạo của Đức, tập trung 

vào những lợi ích ngắn hạn của năng lượng giá rẻ, đã phớt lờ những cảnh 

báo đó. Ngay trước chiến tranh Ukraine, 55% khí đốt của Đức đến từ Nga. 

Không nghi ngờ gì nếu nhanh chóng cắt đứt, hoặc thậm chí giảm mạnh, 

dòng khí này sẽ gây đau đớn. Nhưng nhiều phân tích kinh tế - từ Viện 

Bruegel có trụ sở tại Brussels, Cơ quan Năng lượng Quốc tế và 

ECONtribute, một tổ chức nghiên cứu được tài trợ bởi các trường Đại học 

Bonn và Cologne - đã phát hiện ra rằng tác động của việc giảm mạnh nhập 

khẩu khí đốt từ Nga sẽ không còn là thảm họa đối với nước Đức.  

Như một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức, có vai trò 

tương tự như Hội đồng Cố vấn Kinh tế Hoa Kỳ, nói rằng một lệnh cấm vận 

đối với khí đốt của Nga sẽ khó nhưng “khả thi”. 

Phân tích ECONtribute đưa ra một loạt các ước tính, nhưng con số trong 

trường hợp xấu nhất là lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga sẽ tạm thời 

làm giảm 2,1% GDP thực tế của Đức. Tôi sẽ đặt con số đó trong ngữ cảnh 

trong thời gian ngắn. 



Giờ đây, các nhà công nghiệp Đức từ chối chấp nhận ước tính của các 

nhà kinh tế, khẳng định rằng lệnh cấm vận khí đốt thực sự sẽ rất thảm 

khốc. Nhưng họ sẽ nói điều đó, phải không? Các nhà lãnh đạo công 

nghiệp ở khắp mọi nơi luôn tuyên bố rằng bất kỳ hạn chế nào được đề 

xuất đối với hoạt động của họ sẽ là một thảm họa kinh tế. 

Ví dụ, vào năm 1990, các nhóm công nghiệp của Hoa Kỳ đã đưa ra những 

cảnh báo nghiêm trọng chống lại các chính sách giảm thiểu mưa axit, nhấn 

mạnh rằng chúng sẽ tiêu tốn hàng trăm tỷ USD và thậm chí dẫn đến “sự 

phá hủy tiềm năng của nền kinh tế Trung Tây”. Không có điều đó xảy ra; 

trên thực tế, các quy định mới đã tạo ra những lợi ích sức khỏe cộng đồng 

lớn với chi phí tài chính khiêm tốn. 

Thật không may, các nhà lãnh đạo chính trị của Đức, bao gồm cả Thủ 

tướng Olaf Scholz, đã đứng về phía những kẻ hù dọa. Những tiết lộ về 

hành vi tàn bạo của Nga ở Ukraine đã dẫn đến những lời thừa nhận đầy ác 

cảm rằng phải làm gì đó, nhưng vẫn không có nhiều cảm giác cấp bách. 

Điều khiến tôi ấn tượng - một điểm song song mà vì lý do nào đó tôi không 

thấy nhiều người vẽ ra - là sự tương phản giữa việc Đức hiện tại miễn 

cưỡng hy sinh vừa phải, ngay cả khi đối mặt với tội ác chiến tranh khủng 

khiếp, và sự hy sinh to lớn mà Đức đòi hỏi ở các nước khác trong cuộc 

khủng hoảng nợ châu Âu một thập kỷ trước. 

Như một số độc giả có thể nhớ, vào đầu thập kỷ trước, phần lớn khu vực 

Nam Âu phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi cho vay cạn kiệt, khiến 

lãi suất nợ chính phủ tăng vọt. Các quan chức Đức đã nhanh chóng đổ lỗi 

cho các quốc gia này về hoàn cảnh của chính họ, nhấn mạnh, với nhiều ý 

nghĩa đạo đức, rằng họ đang gặp rắc rối vì họ đã vô trách nhiệm và giờ 

đây cần phải trả giá. 

Hóa ra, chẩn đoán này chủ yếu là sai. Phần lớn sự gia tăng lãi suất ở Nam 

Âu phản ánh sự hoảng loạn của thị trường hơn là các yếu tố cơ bản; chi 

phí đi vay giảm mạnh, ngay cả đối với Hy Lạp, sau khi chủ tịch Ngân hàng 

Trung ương châu Âu nói ba từ - “bất cứ điều gì cần thiết” - cho thấy ngân 

hàng này, nếu cần, sẽ mua nợ của các nền kinh tế gặp khó khăn. 



Tuy nhiên, Đức đã đi đầu trong việc yêu cầu các quốc gia mắc nợ áp đặt 

các biện pháp thắt lưng buộc bụng cực đoan, đặc biệt là cắt giảm chi tiêu, 

bất kể chi phí kinh tế lớn đến mức nào. Và những chi phí đó là vô cùng 

lớn: Từ năm 2009 đến 2013, nền kinh tế Hy Lạp suy giảm 21% trong khi tỷ 

lệ thất nghiệp tăng lên 27%. 

Nhưng trong khi Đức sẵn sàng áp đặt thảm họa kinh tế và xã hội lên các 

quốc gia mà nước này cho là thiếu trách nhiệm trong việc vay nợ, thì nước 

này lại không sẵn sàng áp đặt các chi phí nhỏ hơn nhiều cho mình mặc dù 

không thể phủ nhận sự vô trách nhiệm trong các chính sách năng lượng 

trước đây của mình. 

Tôi không chắc làm thế nào để định lượng điều này, nhưng cảm nhận của 

tôi là Đức đã nhận được cảnh báo ngày càng rõ ràng hơn về sự phụ thuộc 

hoàn toàn vào khí đốt của Nga so với những gì Hy Lạp từng làm về việc 

vay nợ trước khủng hoảng. Tuy nhiên, có vẻ như sự háo hức nổi tiếng của 

Đức khi coi chính sách kinh tế như một vở kịch đạo đức chỉ áp dụng cho 

các quốc gia khác. 

Công bằng mà nói, Đức đã đi từ sự không sẵn lòng ban đầu để giúp đỡ 

Ukraine; Đại sứ Ukraine tại Đức tuyên bố, mặc dù người Đức phủ nhận 

điều đó, rằng ông được cho là không có ích gì khi gửi vũ khí vì chính phủ 

của ông sẽ sụp đổ trong vài giờ. Và có thể, có thể, nhận thức rằng việc từ 

chối tắt dòng khí đốt của Nga khiến Đức trên thực tế đồng lõa trong vụ giết 

người hàng loạt cuối cùng cũng đủ để gây ra hành động thực sự.  

Nhưng cho đến khi hoặc trừ khi điều này xảy ra, thật đáng xấu hổ, Đức sẽ 

tiếp tục là mắt xích yếu nhất trong phản ứng của thế giới dân chủ đối với 

sự xâm lược của Nga. 

 


