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Nền kinh tế Nga đã rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong gần ba thập 

kỷ khi đất nước bị tàn phá bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, một 

bản sao bị rò rỉ của dự báo của điện Kremlin cho thấy. 

Bộ Tài chính Nga dự đoán GDP sẽ giảm 12% trong năm nay, mức giảm 

lớn nhất kể từ năm 1994 khi nước này chuyển sang chủ nghĩa tư bản dưới 

thời Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên thời hậu Xô Viết. 

Một sự sụp đổ sẽ quét sạch khoảng một thập kỷ tăng trưởng kinh tế. 

Vụ rò rỉ sẽ gây áp lực lên Vladimir Putin, người hôm thứ Hai đã chủ trì một 

phiên bản thu nhỏ của cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng hàng năm của 

Nga đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu. 

Nga đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt nặng nề sau cuộc xâm 

lược Ukraine. Ảnh hưởng sẽ trầm trọng hơn nữa khi Brussels thảo luận về 

lệnh cấm dầu mỏ từ nước này. 

Nó đã khiến Điện Kremlin đứng trước bờ vực vỡ nợ sau khi tuần trước 

tránh được thất bại trong việc trả nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ cuộc 

cách mạng Bolshevik một thế kỷ trước. 

Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra triển vọng kinh tế công khai, nhưng số liệu 

của Bộ Tài chính - được Bloomberg nhìn thấy - bi quan hơn so với dự báo 

của ngân hàng trung ương về sự sụt giảm từ 8% đến 10% trong năm nay. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự kiến sẽ giảm 8,5%. Những con số thảm khốc xuất 

hiện khi ông Putin chủ trì cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Moscow. 

Tổng thống đã không sử dụng một bài phát biểu để chính thức tuyên chiến 

với Ukraine hoặc tuyên bố huy động quy mô lớn hơn, tiếp tục đề cập đến 

cuộc xung đột như một "hoạt động đặc biệt". 

Krishna Guha, một nhà phân tích tại Evercore, cho biết ông Putin "cảnh 

giác với việc mạo hiểm hỗ trợ trong nước cho cuộc chiến thông qua nghĩa 

vụ quân sự hàng loạt". 



Trong khi đó, các quan chức châu Âu đang bị mắc kẹt trong các cuộc đàm 

phán về cách thúc đẩy lệnh cấm mua dầu và khí đốt của Nga. 

Ủy ban châu Âu được cho là đang cân nhắc cung cấp thêm tiền cho các 

nước Đông Âu không giáp biển để xây dựng sự hỗ trợ cho lệnh cấm, vốn 

đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ Hungary. 

Anh và Mỹ đã tuyên bố sẽ từ bỏ dầu của Nga, và các nước châu Âu cũng 

đang tìm cách loại bỏ nguồn cung cấp khí đốt từ Moscow. Ngân hàng trung 

ương Nga đã liên tục cắt giảm lãi suất trong những tuần gần đây sau khi 

tăng lãi suất khi bắt đầu cuộc xung đột. 

Việc cắt giảm, nhằm thúc đẩy chi tiêu, được đưa ra bất chấp lạm phát tăng 

lên 17,7%. 

Phát biểu vào cuối tháng 4, Thống đốc Elvira Nabiullina cảnh báo về một 

cuộc suy thoái nghiêm trọng, giá cả tăng vọt và sự gián đoạn nghiêm trọng 

đối với thị trường lao động của Nga. Bà cho biết nền kinh tế Nga sau đó có 

thể sẽ vẫn trì trệ vào năm 2023. 

Số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 3,7% trong quý 

đầu tiên, nhưng bà Nabiullina cho biết đây là một sự thúc đẩy tạm thời 

được thúc đẩy bởi những người dự trữ hàng hóa. 

Nền kinh tế Nga đã giảm 3% trong năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch và 

7,8% trong năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các 

cuộc khảo sát kinh doanh cho thấy hoạt động đang tiếp tục giảm khi các 

biện pháp trừng phạt khiến nhu cầu cạn kiệt. 

Các ông chủ ngày càng bi quan về các điều kiện mà họ phải đối mặt khi họ 

giảm bớt các công việc tồn đọng trong bối cảnh các đơn đặt hàng giảm. 

Các công ty đang sa thải nhân viên và cố gắng cắt giảm chi phí khi họ vật 

lộn với lạm phát chi phí tăng vọt, theo dữ liệu chỉ số của các nhà quản lý 

mua hàng mới nhất từ S&P Global. 

Một số công ty vận tải biển lớn nhất thế giới đang tẩy chay Nga, gây thêm 

áp lực lạm phát và nguồn cung cho nước này. 



Dữ liệu khảo sát được theo dõi bởi Goldman Sachs cho thấy hoạt động 

kinh tế của Nga đang ổn định ở mức thấp hơn khoảng 10% so với mức 

trước khi xâm lược. 

"Nhìn chung, sự phát triển trung hạn sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả 

của Nga có thể thay thế hàng nhập khẩu và chuyển hướng xuất khẩu 

(năng lượng)", nhà phân tích Clemens Grafe nói. 

 


