
Nga chặn dữ liệu kinh tế, che giấu ảnh hưởng 
của các lệnh trừng phạt của phương Tây 

Các nhà chức trách đã ngừng công bố dữ liệu về ngân 
hàng, dầu mỏ và nợ 

Cánh cửa của phương Tây để nhìn vào nền kinh tế Nga đang đóng lại. 

Trong những ngày gần đây, các nhà chức trách đã ngừng công bố dữ liệu 

về nợ chính phủ, thống kê thương mại và sản lượng dầu. Ngân hàng trung 

ương giới hạn khối lượng thông tin tài chính mà các ngân hàng địa 

phương phải công bố thường xuyên trong khi các nhà lập pháp đang thực 

hiện dự luật cấm các bên cho vay chia sẻ dữ liệu với các quốc gia nước 

ngoài. Tình trạng kiểm duyệt ngày càng tăng là một phần trong nỗ lực của 

chính quyền Nga nhằm bảo vệ nền kinh tế và các công ty trong nước khỏi 

các lệnh trừng phạt hơn nữa của phương Tây sau khi Moscow xâm lược 

Ukraine. Dữ liệu hạn chế có nghĩa là Washington và Brussels sẽ có ít khả 

năng hơn về việc liệu các lệnh trừng phạt của họ có tác động đến nền kinh 

tế Nga hay không và như thế nào, khiến việc tìm kiếm các mục tiêu mới và 

điều chỉnh các vòng trừng phạt trong tương lai trở nên khó khăn hơn. 

"Họ đang cố gắng che khuất bức tranh kinh tế", Elina Ribakova, Phó 

trưởng kinh tế tại Viện Tài chính Quốc tế, cho biết. “Chúng tôi đã cấm các 

phương tiện truyền thông Nga và bây giờ cũng vậy đối với việc truy cập số 

liệu thống kê. Bức màn Sắt đang được dựng lên từ cả hai phía." 

Các lệnh trừng phạt đã cắt đứt Moscow khỏi phần lớn cơ sở hạ tầng tài 

chính của phương Tây. Các nhà kinh tế đang dự đoán một cuộc suy thoái 

sâu, kết hợp với lạm phát tăng cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang gia tăng 

trong bối cảnh các công ty phương Tây di cư ra nước ngoài. 

Tuần trước, một chi nhánh của Bộ Năng lượng Nga công bố dữ liệu sản 

xuất và xuất khẩu dầu hàng tháng cho biết họ đang hạn chế “việc phổ biến 

thông tin có thể được sử dụng như một áp lực bổ sung đối với thị trường 

Nga và các bên tham gia”, theo hãng tin nhà nước Nga TASS.  

Hậu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga đã 

được cảm nhận trên toàn cầu. Greg Ip của WSJ tham gia cùng các chuyên 

https://www.wsj.com/articles/russias-oil-industry-linchpin-of-economy-feels-sting-of-ukraine-war-disruptions-11649843249?mod=article_inline


gia khác để giải thích tầm quan trọng của những gì đã xảy ra cho đến nay 

và xung đột có thể biến đổi nền kinh tế toàn cầu như thế nào.  

Cơ quan này đã ngừng vô thời hạn việc phân phối dữ liệu sản xuất dầu thô 

hàng tháng cũng như dữ liệu về các chuyến hàng dầu nhiên liệu từ các 

nhà máy lọc dầu và nhà máy chế biến khí đốt của Nga tới thị trường nội 

địa và xuất khẩu, TASS cho biết.  

Những thông tin như vậy từ một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu 

thế giới là rất quan trọng vào thời điểm giá dầu thô cao. Tổng thống Nga 

Vladimir Putin gần đây nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã 

cản trở ngành năng lượng của Nga. Trong khi những người theo dõi dữ 

liệu dầu mỏ có nhiều cách để thu thập số liệu thống kê, bao gồm theo dõi 

tàu chở dầu và thông tin từ các thương nhân, việc thiếu số liệu chính thức 

kịp thời của Nga sẽ khiến việc theo dõi nguồn cung toàn cầu khó khăn hơn.  

Theo cách đó, các giới hạn dữ liệu giúp “làm mờ bức tranh về các vấn đề 

mà ngành năng lượng Nga đang phải đối mặt”, Mikhail Krutikhin, đối tác tại 

công ty tư vấn độc lập RusEnergy, cho biết. 

Sự kiểm duyệt không phải là toàn bộ: Chính phủ vẫn công bố các số liệu 

chính như lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội và một loạt các dữ liệu khác. 

Nhưng phạm vi của các bản phát hành đã bị thu hẹp.  

Hôm thứ Ba, ngân hàng trung ương đã đình chỉ công bố lịch trình thanh 

toán nợ nước ngoài, vốn thường đưa ra các khoản nợ nước ngoài mà Nga 

cần phải trả theo lịch trình dựa trên thời gian đáo hạn của nó. Trả nợ nước 

ngoài đã trở thành một vấn đề nhạy cảm khi Moscow đang đứng trước bờ 

vực vỡ nợ trái phiếu quốc tế. Với một phần lớn dự trữ ngoại hối bị trừng 

phạt, Nga hiện không thể thực hiện một số khoản thanh toán nhất định 

bằng đô la. Đầu tháng này, S&P Global đã đưa Nga vào tình trạng vỡ nợ 

trong xếp hạng tín dụng nợ nước ngoài sau khi chính phủ cố gắng thanh 

toán một trái phiếu đô la cho các nhà đầu tư bằng đồng rúp. 

Người phát ngôn của ngân hàng trung ương Nga đã không trả lời yêu cầu 

bình luận.  

Hôm thứ Năm, Cơ quan Hải quan Liên bang của nước này đã đình chỉ 

công bố dữ liệu hàng tháng về xuất khẩu và nhập khẩu. Dữ liệu thường 



chứa hàng nghìn danh mục hàng hóa và dịch vụ mà Nga nhập khẩu và 

xuất khẩu, bao gồm các mặt hàng đa dạng như cừu sống, thiết bị hạt nhân 

và cao su lưu hóa. 

Người đứng đầu bộ phận dịch vụ Vladimir Bulavin cho biết: “Tôi ủng hộ 

quyết định này và coi nó là hợp lý để tránh những ước tính, suy đoán 

không chính xác và chênh lệch về lượng hàng nhập khẩu . Ngân hàng 

trung ương trước đó cũng đã đình chỉ việc công bố dữ liệu thương mại. 

 

Các nhà phân tích có thể tái tạo lại một số tác động thương mại đối với Nga 

bằng cách xem xét dữ liệu từ các đối tác thương mại hàng đầu của nước 

này, nhưng đây là một quá trình tốn nhiều công sức và có thể mất thời gian 

để có bức tranh.  

Về mặt ngân hàng, các ngân hàng trung ương cho biết sẽ không bắt buộc 

phải công bố một số báo cáo tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 31 

tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022, ngân hàng trung ương 

cho biết. Các ngân hàng cũng không phải công bố thông tin về vốn và rủi ro 

trong cùng thời kỳ. Và hôm thứ Tư, Duma Quốc gia, Hạ viện Nga, đã thông 

qua dự thảo luật cấm các ngân hàng Nga chia sẻ bí mật ngân hàng với 

nước ngoài. Điều đó bao gồm dữ liệu về khách hàng và giao dịch của họ 

cũng như về người thụ hưởng và chủ sở hữu thụ hưởng. 



Hạn chế về dữ liệu ngân hàng có thể che giấu một cuộc khủng hoảng ngân 

hàng. Các biện pháp trừng phạt do Mỹ và các quốc gia châu Âu áp đặt 

nhằm mục đích làm lũng đoạn hệ thống tài chính của Nga . Nó đã cắt quyền 

truy cập của các ngân hàng lớn của Nga vào đồng đô la và các loại tiền tệ 

dự trữ khác và cắt đứt một số người cho vay khỏi hệ thống nhắn tin thanh 

toán toàn cầu Swift. 

Tháng trước, ngân hàng trung ương cho biết họ sẽ tạm thời cắt giảm khối 

lượng báo cáo tài chính yêu cầu từ các bên cho vay để "hạn chế rủi ro của 

các tổ chức tín dụng liên quan đến các lệnh trừng phạt của các nước 

phương Tây." 

Maria Shagina, một thành viên cấp cao tại Viện Các vấn đề Quốc tế Phần 

Lan, cho biết: “Việc mất dữ liệu có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế các biện 

pháp trừng phạt, đặc biệt là trừng phạt tài chính, nếu thiếu thông tin quan 

trọng.  

Sự kiểm duyệt thể hiện một bước ngoặt đối với Nga, nước đã xây dựng 

một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để thu thập và phổ biến dữ liệu sau khi Liên 

Xô sụp đổ. Nga đã làm việc trong nhiều năm để cải thiện mức độ tín nhiệm 

của mình với các nhà đầu tư nước ngoài và được xếp hạng đầu tư trước 

chiến tranh. 

Trong khi số liệu thống kê chính thức từ các thị trường mới nổi khác thường 

bị các nhà phân tích và các tổ chức quốc tế chỉ trích về chất lượng dữ liệu 

hoặc ảnh hưởng của chính phủ, dữ liệu của Nga đã được các nhà kinh tế 

độc lập chấp nhận rộng rãi. 

“Xuất bản nó trừ khi có lý do để che giấu nó. Janis Kluge, một chuyên gia về 

nền kinh tế Nga tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức, cho biết bây 

giờ có vẻ như: Hãy giấu nó đi trừ khi có lý do để công bố nó. “Miễn là dữ 

liệu không quá chính trị, các nhà thống kê có thể tiếp tục công bố nó.” 

Một ngoại lệ là số liệu tử vong chính thức trong đại dịch, cho thấy sự khác 

biệt giữa số tử vong do Covid-19 chính thức thấp hơn và tỷ lệ tử vong vượt 

mức cao hơn đáng kể, hoặc tử vong trên mức trung bình dài hạn. Các nhà 

phân tích đã cáo buộc Nga tính toán thấp hơn cái chết của Covid-19 và làm 

giảm mức độ nghiêm trọng của đại dịch, một cáo buộc mà các nhà chức 

trách Nga đã bác bỏ.  



Giờ đây, các giới hạn áp dụng cho số liệu thống kê chính thức đã phổ biến 

hơn nhiều và các nhà kinh tế hy vọng xu hướng hạn chế dữ liệu sẽ tiếp tục.  

Ribakova nói: “Nó ngày càng trở nên thách thức hơn và chúng ta có thể sẽ 

suy luận từ các bức ảnh vệ tinh về những gì đang xảy ra cho nền kinh tế Nga. 

 


