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Hành động tàn bạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine khiến thế 

giới phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Các nhà hoạch định chính 

sách và công chúng có thể tẩy chay hoàn toàn năng lượng của Nga ngay 

hôm nay để ngăn chặn cuộc xâm lược ngay lập tức; hoặc họ có thể chứng 

kiến các lực lượng Nga thực hiện hết sự phẫn nộ này đến sự phẫn nộ khác 

– mỗi ngày tiến gần hơn đến lãnh thổ của EU. 

Phong tỏa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga là một bước đi 

tuyệt vời. Việc ngắt kết nối một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin 

tài chính SWIFT là hữu ích. Và theo đuổi sự giàu có ở nước ngoài của 

những người bạn thân của Putin là phù hợp. Nhưng không có biện pháp 

trừng phạt nào trong số này ngăn chặn được cuộc xâm lược của Nga vào 

Ukraine vì một lý do, và không có lý do nào trong số đó sẽ xảy ra. 

Lý do rất đơn giản: Nga tiếp tục xuất khẩu dầu khí. Thật vậy, chiến tranh 

đã đẩy giá các sản phẩm này lên cao, mang lại lợi ích cho lĩnh vực quan 

trọng nhất của nền kinh tế Nga. Vì vậy, một tuần sau khi nó bắt đầu, mức 

tiêu thụ năng lượng của phương Tây vẫn đang tài trợ cho cuộc xâm lược 

Ukraine của Nga và giới tinh hoa Nga đang làm tốt hơn bao giờ hết. Không 

còn cách nào khác: Cách duy nhất để ngăn chặn sự gây hấn của Tổng 

thống Nga Vladimir Putin là áp đặt một cuộc tẩy chay toàn diện đối với tất 

cả các sản phẩm năng lượng của Nga. 

Năng lượng bao gồm phần lớn hàng xuất khẩu của Nga , chủ yếu dưới hai 

hình thức: khí đốt sang Tây Âu, thông qua đường ống và được thanh toán 

theo các hợp đồng dài hạn, và dầu mỏ đến thị trường thế giới, được bán 

chủ yếu trên thị trường giao ngay. 

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, 

“Các khoản thu từ thuế liên quan đến dầu khí và thuế xuất khẩu chiếm 

45% ngân sách liên bang của Nga vào tháng 1 năm 2022. Xét giá thị 

trường hiện tại, chỉ riêng giá trị xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga 
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sang EU đã lên tới 400 triệu USD mỗi ngày. Tổng doanh thu xuất khẩu dầu 

thô và các sản phẩm tinh chế hiện lên tới khoảng 700 triệu USD mỗi ngày.” 

Theo IEA, cho đến nay đã có một số gián đoạn nhỏ đối với xuất khẩu dầu 

của Nga, nhưng không ảnh hưởng đến xuất khẩu khí đốt. Với giá dầu 

Brent tăng từ khoảng 90 đô la một thùng lên khoảng 110 đô la một thùng 

kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu (và tăng từ 80 đô la vào cuối năm 2021), 

Nga sẽ có rất nhiều tiền mặt. Nếu có sự giảm giá đối với dầu thô Urals , thì 

đó là nhỏ hơn mức tăng của giá dầu – vì vậy các nhà xuất khẩu dầu của 

Nga vẫn dẫn đầu về mặt tài chính. 

Trong tháng qua, giá trị xuất khẩu dầu hàng ngày của Nga đã tăng khoảng 

100 triệu đô la mỗi ngày (được tính từ ước tính của IEA về xuất khẩu hàng 

ngày của Nga, nhân với ước tính của chúng tôi về mức tăng giá hiệu 

quả đối với dầu thô Ural). Thặng dư tài khoản vãng lai của Nga vào 

khoảng 19 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2022, cao hơn khoảng 50% so với 

mức thông thường của tháng 1 (trong hầu hết các năm, thặng dư hàng 

tháng là 9-12 tỷ đô la). 

Giới hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ có quan điểm cho rằng chính sách 

trừng phạt tài chính hiện tại đang làm suy giảm năng lực dầu mỏ của Nga 

theo cách phục vụ lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ. Nhưng bằng cách đổ 

thêm tiền vào túi của các nhà sản xuất dầu mỏ, Mỹ và các đồng minh đang 

có tác động ngược lại. Không có giải pháp thay thế nào cho các biện pháp 

trừng phạt làm giảm ngay khối lượng xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga. 

Một cuộc tẩy chay toàn diện đối với năng lượng của Nga có thể bắt đầu 

bằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đầy đủ, bao gồm cả các biện 

pháp trừng phạt thứ cấp , đối với tất cả hoạt động xuất khẩu dầu khí của 

Nga. Giá dầu thế giới sẽ tăng, nhưng nếu các biện pháp trừng phạt được 

thực thi đầy đủ, sẽ không có vận may nào đến với các nhà sản xuất 

Nga. Trong kịch bản này, IEA ước tính rằng sản lượng dầu trên toàn thế 

giới sẽ được thúc đẩy rất nhanh – Nga xuất khẩu 5 triệu thùng mỗi 

ngày; Nguồn cung bổ sung của thế giới có thể thêm ít nhất ba triệu 

thùng/ngày. Các biện pháp bảo tồn năng lượng có thể và cũng nên được 

đưa ra khi thích hợp. 
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Tất nhiên, Liên minh châu Âu sẽ cần phải làm theo. Nhưng, nói thẳng ra, 

đây chỉ là vấn đề thời gian. EU có thể ngừng mua khí đốt của Nga ngay 

bây giờ, để ngăn chặn cuộc xâm lược, hoặc có thể đợi một tháng, cho đến 

khi có thêm hàng nghìn người thiệt mạng – và những bức ảnh kinh hoàng 

về thương vong dân sự tràn ngập trên mọi kênh truyền hình. Chẳng bao 

lâu nữa, châu Âu sẽ không còn có thể chấp nhận được sự thật rằng họ 

đang phải trả giá cho những hành động tàn bạo của Putin ở Ukraine. 

IEA có một kế hoạch hợp lý về cách loại bỏ châu Âu khỏi khí đốt của Nga, 

và một nhóm tại Bruegel đã công bố các đề xuất quan trọng và đề cập đến 

cách vượt qua vài tháng tới mà không cần khí đốt của Nga . Mọi nhà 

hoạch định chính sách châu Âu cần phải đối mặt trực tiếp với vấn đề này. 

Chắc chắn, người châu Âu sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, đặc 

biệt là làm thế nào để tài trợ cho việc chuyển đổi ngay lập tức khỏi khí đốt 

của Nga. Nhưng hãy tưởng tượng những quyết định hiện phải được đưa 

ra ở Ukraine, để giữ cho mọi người sống sót và ngăn chặn thảm họa nhân 

đạo lớn nhất mà châu Âu đã chứng kiến kể từ Thế chiến II. 

Tác động cũng sẽ không giới hạn ở châu Âu. Chẳng hạn, nền nông nghiệp 

Ucraina sẽ sớm sụp đổ : Không ai có thể cày xới hay gieo hạt khi bị quân 

đội Nga tấn công. Điều này sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao, bởi 

Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 thế giới, hàm ý tác động lớn 

đến ngân sách và tình trạng nghèo đói ở các quốc gia có thu nhập thấp . 

Một số người châu Âu sẽ cần giúp đỡ để thanh toán hóa đơn sưởi ấm và 

họ có thể phải đối mặt với các chi phí kinh tế khác vì những gì Putin đang 

làm. Nhưng hãy so sánh điều này với hàng triệu người Ukraine đang phải 

vật lộn để tìm thức ăn, nước uống an toàn và thuốc men thiết yếu – và để 

tránh bị bắn hoặc nổ tung. Hàng trăm nghìn trẻ em Ukraine đã bị tổn 

thương suốt đời và sự đau khổ của chúng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trừ khi 

Putin bị ngăn chặn ngay lập tức. 

Sự ủng hộ dành cho Ukraine và người dân Ukraine thật đáng kinh 

ngạc. Hơn một triệu người tị nạn đã được chào đón bởi các cá nhân và 

chính phủ trên khắp EU, và Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia 

khác đang cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ. Chúng tôi rất biết ơn về tất cả 

những điều đó. 
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Nhưng đã đến lúc phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng Putin và những 

người thân cận của ông ta đã trở nên điên loạn. Thế giới hoặc có thể tẩy 

chay hoàn toàn năng lượng của Nga ngay hôm nay, để ngăn chặn cuộc 

xâm lược ngay lập tức, hoặc có thể tiếp tục chứng kiến các lực lượng Nga 

thực hiện hết sự phẫn nộ này đến sự phẫn nộ khác – mỗi ngày tiến sát 

hơn vào lãnh thổ của các nước EU. 

Không ai trên thế giới nên mua năng lượng của Nga. Sự kỳ thị nên tồi tệ 

hơn so với kim cương máu . Thế giới đang vũ trang và khuyến khích một 

con quái vật hung bạo, không thể kiểm soát. Nó phải dừng lại. 
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