
Nga trở thành cường quốc năng lượng 

Hiện nay Nga là một đối tác rất lớn trên thị trường năng lượng thế giới. Nga 

cung cấp 40% lượng khí đốt tiêu thụ cho Liên minh châu Âu, và đây là một 

vấn đề kinh tế đặc biệt quan trọng đối với Đức, Ý và Áo. Nhưng dấu ấn năng 

lượng toàn cầu của Nga chủ yếu là về dầu mỏ. Đây là nước xuất khẩu dầu 

thô lớn thứ hai, chỉ sau Saudi Arabia, trung bình khoảng 5 triệu thùng mỗi 

ngày. Nga cũng xuất khẩu khoảng 2,85 triệu thùng sản phẩm tinh chế, như 

dầu diesel và nhiên liệu hàng không. 

Xxuất khẩu nhiên liệu hóa thạch này đã cho phép Nga xâm lược Ukraine và 

bạo lực cực đoan chống lại thường dân không vũ trang và cơ sở hạ tầng 

dân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như tin rằng không ai có thể 

đứng lên chống lại ông vì sức mạnh trần trụi (naked power = sức mạnh để 

thực hiện các quyền đối với một người hoặc một sự vật mà không có lợi ích 

tương ứng đối với hạnh phúc hoặc sự tiếp tục của người hoặc sự vật đó) 

mà ông có thể sử dụng thông qua thị trường năng lượng. Nếu người châu 

Âu kháng cự quá nhiều, ông sẽ cắt đứt khí đốt của họ. Nếu phần còn lại của 

thế giới cắt giảm mua hàng từ Nga, giá dầu sẽ tăng, gây khó khăn kinh tế ở 

khắp mọi nơi. 

Nhưng Putin đã đánh giá thấp nỗi kinh hoàng và sợ rằng cuộc xâm lược của 

ông sẽ tạo ra, đặc biệt là ở châu Âu. Thậm chí tệ hơn đối với ông, Hoa Kỳ, 

Châu Âu và các đồng minh của họ có tất cả các công cụ cần thiết để chấm 

dứt đòn bẩy năng lượng của Nga. Các nhà nhập khẩu trên khắp thế giới 

đang lảng tránh dầu và khí đốt của Nga. Châu Âu, chắc chắn, sẽ không bao 

giờ mạo hiểm an ninh quốc gia của mình đối với nhập khẩu năng lượng của 

Nga. Do đó, Nga sẽ sớm trở thành một người chơi chính trên thị trường 

năng lượng thế giới. 

Cuộc chiến tranh xâm lược của Putin đã giết chết hàng ngàn thường dân và 

khiến khoảng 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 4 triệu 

người đã rời khỏi đất nước. Với việc các lực lượng Nga liên tục pháo kích 

và bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, 13 triệu người Ukraine có nguy cơ 

bị bắn phá. Ở Mariupol và các nơi khác, lực lượng của Ông Putin đã nhắm 

mục tiêu vào các tòa nhà nơi thường dân đang trú ẩn, ngay cả khi từ "trẻ 



em" được đánh dấu rõ ràng hoặc một chữ thập đỏ được sơn trên mái nhà. 

Trong mắt thế giới, đây là những tội ác chiến tranh, thuần khiết và đơn giản. 

Không nơi nào có cú sốc và sự ghê tởm cảm thấy mãnh liệt như ở châu Âu. 

Toàn bộ EU đã đoàn kết, tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine và tìm 

cách giúp đỡ Ukraine bằng nhiều cách khác càng tốt. Mọi hành động tàn 

bạo của các lực lượng Nga đều tạo ra sự ủng hộ nhiều hơn cho Ukraine 

giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và công chúng. 

Một số quốc gia EU trên thực tế đã tẩy chay dầu của Nga. Theo 

TankerTrackers.com, trong tháng 2, Đan Mạch chỉ nhập khẩu bằng tàu từ 

Nga hơn 7,5 triệu thùng dầu thô. Nhưng trong 27 ngày đầu tiên của tháng 3, 

Đan Mạch không nhập khẩu bất kỳ loại dầu thô nào của Nga. Thụy Điển, 

Phần Lan và các quốc gia khác cũng báo cáo sự sụt giảm lớn trong dầu thô 

của Nga nhập khẩu bằng tàu chở dầu. Và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho 

thấy Đức và các nước khác sẽ đẩy mạnh lệnh cấm vận hoàn toàn và ngay 

lập tức đối với việc nhập khẩu dầu của Nga bằng tàu chở dầu vào EU. 

Ngoài ra còn có cuộc thảo luận về việc trả tiền cho khí đốt và đường ống 

dẫn dầu của Nga vào các tài khoản ký quỹ bị đóng băng một cách hiệu quả, 

để đảm bảo số tiền thu được bằng đồng euro không thể được Nga sử dụng 

để mua vũ khí ở bất cứ đâu trên thế giới. Putin đã cố gắng đi trước sự phát 

triển này bằng cách yêu cầu thanh toán cho khí đốt chỉ bằng đồng rúp, nhưng 

EU đã từ chối điều này như một sự vi phạm hợp đồng. Đức và Áo đang 

chuẩn bị phân phối việc sử dụng khí đốt. 

Ông Putin và một số nhà giao dịch năng lượng dường như nghĩ rằng Nga 

sẽ dễ dàng chuyển từ việc cung cấp dầu châu Âu sang thị trường châu Á. 

Nhưng họ dường như đã quên một bài học quan trọng về các lệnh trừng 

phạt dầu mỏ của Iran. Nếu Mỹ, EU, Anh và Na Uy thực hiện các biện pháp 

trừng phạt cấm tất cả các hình thức bảo hiểm hàng hải đối với các tàu chở 

dầu và các sản phẩm tinh chế của Nga, hầu hết các đội tàu chở dầu của thế 

giới sẽ rút khỏi thị trường Nga. 

Tất nhiên người Nga có tàu chở dầu của riêng họ, nhưng hạm đội của họ 

quá nhỏ để di chuyển hơn một triệu thùng mỗi ngày, đặc biệt là vì rất nhiều 

dầu thô sẽ cần phải được vận chuyển từ Murmansk, Biển Baltic hoặc Biển 

Đen đến châu Á. Một số nhà khai thác phản bội có thể cố gắng tham gia kinh 



doanh, nhưng các hoạt động này sẽ được theo dõi cẩn thận, và chủ tàu, 

người thuê tàu và thuyền trưởng rất có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng 

phạt cá nhân của Mỹ và EU. Ukraine đã cho biết họ sẽ theo đuổi tất cả các 

biện pháp khắc phục có thể chống lại bất cứ ai đồng lõa trong việc tài trợ 

cho tội ác chiến tranh. 

Một khi thế giới thích nghi với cuộc sống với ít năng lượng của Nga hơn 

nhiều, sẽ không trở lại. Không có người châu Âu nào muốn Nga có vũ khí 

hạt nhân có dòng tiền tự do mà xuất khẩu hydrocarbon của họ hiện đang 

cung cấp, bởi vì số tiền đó sẽ cho phép Putin (hoặc những người kế nhiệm 

ông) tái vũ trang và trở nên hung hăng hơn, có lẽ tấn công các nước NATO 

vào lần tới. Không có thứ gọi là dầu và khí đốt "giá rẻ" của Nga. 

Nhiên liệu hóa thạch của Nga đang tài trợ cho một cuộc chiến tranh khủng 

khiếp. Việc giết chóc phải chấm dứt. Và thế giới phải học cách sống mà 

không có các sản phẩm năng lượng của Nga. 

 

 


