
Ngành công nghiệp công nghệ Nga đối mặt với 

'chảy máu chất xám' khi công nhân bỏ nước ra đi 

Kể từ khi đất nước của họ xâm lược Ukraine, các công nhân công nghệ 

Nga đã rời đi bởi hàng ngàn người. Họ dường như có ý định xây dựng lại 

cuộc sống và kinh doanh của họ ở các quốc gia khác. 

Vào đầu tháng 3, vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine và bắt đầu đàn 

áp những người bất đồng chính kiến ở trong nước, Konstantin Siniushin, 

một nhà đầu tư mạo hiểm ở Riga, Latvia, đã giúp thuê hai máy bay rời khỏi 

Nga để giúp mọi người chạy trốn. 

Cả hai máy bay đều khởi hành từ Moscow, chở các nhân viên công nghệ 

từ thủ đô của Nga cũng như St. Petersburg, Perm, Ekaterinburg và các 

thành phố khác. Cùng với nhau, các máy bay đã chuyển khoảng 300 nhà 

phát triển phần mềm, doanh nhân và các chuyên gia công nghệ khác ra 

khỏi đất nước, bao gồm 30 công nhân Nga từ các công ty khởi nghiệp 

được hỗ trợ bởi ông Siniushin. 

Các máy bay đã bay về phía nam qua Biển Đen đến Yerevan, thủ đô của 

Armenia, nơi hàng ngàn nhân viên công nghệ khác của Nga đã chạy trốn 

trong những tuần sau cuộc xâm lược. Hàng ngàn người khác đã bay đến 

Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc 

gia khác chấp nhận công dân Nga mà không cần thị thực. 

Đến ngày 22 tháng 3, một nhóm thương mại công nghiệp công nghệ Nga 

ước tính rằng khoảng 50.000 đến 70.000 nhân viên công nghệ đã rời khỏi 

đất nước và thêm 70.000 đến 100.000 sẽ sớm theo sau. Họ là một phần 

của cuộc di cư lớn hơn nhiều của công nhân từ Nga, nhưng sự ra đi của 

họ có thể có tác động lâu dài hơn đối với nền kinh tế của đất nước. 

Cuộc di cư về cơ bản sẽ thay đổi ngành công nghiệp công nghệ Nga, theo 

các cuộc phỏng vấn với hơn hai chục người là một phần của cộng đồng 

công nhân công nghệ Nga trên khắp thế giới, bao gồm nhiều người rời 

khỏi đất nước trong những tuần gần đây. Một ngành công nghiệp từng 

được coi là một lực lượng đang lên trong nền kinh tế Nga đang mất đi rất 

nhiều công nhân. Nó đang mất đi nhiều bộ óc trẻ sáng giá xây dựng các 

công ty cho tương lai. 



"Hầu hết các nhân viên công nghệ Nga là một phần của thị trường toàn 

cầu. Hoặc họ làm việc cho các công ty toàn cầu hoặc họ là các doanh 

nhân công nghệ đang cố gắng xây dựng các công ty mới cho thị trường 

toàn cầu", ông Siniushin nói thông qua một thông dịch viên từ văn phòng 

của ông ở Riga. "Vì vậy, họ đang rời khỏi đất nước." 

Cuộc di cư gần đây đã đảo ngược 10 đến 15 năm động lực trong ngành 

công nghệ Nga, Konstantin Sonin, một nhà kinh tế tại Trường Chính sách 

công Harris của Đại học Chicago, người di cư từ Nga sang Hoa Kỳ cho 

biết. "Bây giờ nó giống như những năm 90, khi bất cứ ai có thể di chuyển 

ra khỏi đất nước," ông nói. 

Công nghệ là một phần nhỏ của nền kinh tế Nga so với các ngành công 

nghiệp năng lượng và kim loại, nhưng nó đã phát triển nhanh chóng. Sự 

mất mát của nhiều người trẻ, có học thức, hướng tới tương lai có thể có 

sự phân nhánh kinh tế trong nhiều năm tới, các nhà kinh tế cho biết. 

"Tác động dài hạn có thể quan trọng hơn tác động ngắn hạn", Barry Ickes, 

người đứng đầu bộ phận kinh tế tại Đại học bang Pennsylvania, người 

chuyên về kinh tế Nga cho biết. "Cuối cùng, Nga phải đa dạng hóa nền 

kinh tế của mình khỏi dầu mỏ và khí đốt, và họ phải đẩy nhanh tăng trưởng 

năng suất. Công nghệ là một cách tự nhiên để làm điều đó". 

Các công nhân rời khỏi đất nước vì họ phản đối cuộc xâm lược Ukraine 

của Nga, không còn muốn sống dưới chế độ Putin và sợ rằng họ không 

thể nói lên suy nghĩ của mình nếu họ ở lại. Làm việc trong lĩnh vực công 

nghệ, một ngành công nghiệp tương đối sinh lợi, họ có tiền để chạy trốn 

khỏi đất nước. Và giống như các nhân viên công nghệ khác trên toàn cầu, 

họ có thể tiếp tục công việc của mình từ bất cứ đâu với máy tính xách tay 

và kết nối internet. 

Những người khác rời đi vì công ty của họ đã rút họ ra. 

Sau khi các chính phủ nước ngoài áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 

Nga và nhiều công ty Mỹ và châu Âu ngừng bán sản phẩm ở đó hoặc cấm 

truy cập vào các dịch vụ ngân hàng và internet, một số nhân viên công 

nghệ Nga đã không có các công cụ cần thiết để thực hiện công việc của 

họ. Các công ty đã phải vật lộn để trả tiền cho họ. 



Một số làm việc cho các công ty có trụ sở tại Nga và những người khác 

cho các công ty có trụ sở ở nơi khác. Nhiều công ty khởi nghiệp ở Mỹ và 

châu Âu - bao gồm nhiều công ty được thành lập bởi các doanh nhân gốc 

Nga - dựa vào các lập trình viên phần mềm, kỹ sư và các công nhân công 

nghệ khác ở Nga. Đối với các doanh nhân Nga sống ở nước ngoài, những 

công nhân này là một số lượng được biết đến, và họ không đắt như các 

chuyên gia ở Thung lũng Silicon và các khu vực khác của Hoa Kỳ. 

StudyFree, một công ty khởi nghiệp ở San Francisco giúp sinh viên tìm 

kiếm học bổng và tài trợ đại học, đã tuyển dụng khoảng 30 công nhân ở 

Nga, nhưng việc giữ họ ở đó đã trở thành một trách nhiệm pháp lý, vì vậy 

công ty đã chuyển họ ra ngoài, Dasha Kroshkina, người sáng lập sinh ra ở 

Nga của công ty cho biết. 

 

 


