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Tóm tắt 

 

           Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đang là vấn đề được chú ý nhất trên toàn thế giới 

bởi cuộc chiến tranh này không chỉ đem lại thiệt hại nhiều tính mạng ở 2 quốc gia đang tham chiến 

mà còn gây ra nhiều rủi ro cho một nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi từ sau bối 

cảnh đại dịch Covid-19 vừa xảy ra. Cuộc xung đột này đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu 

thông qua ba yếu tố chính: trừng phạt tài chính, giá cả hàng hóa và gián đoạn chuỗi cung ứng.(Thu, 

2022) .Có thể thấy, sự leo thang căng thẳng của chiến tranh ở Ukraine đã khiến giá cả hàng hóa, 

nhiên liệu ở các nước tăng mạnh. Điều này dẫn đến sự bất ổn định kinh tế toàn cầu và các vấn đề 

về lạm phát. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga không chỉ gây sức ép riêng 

đối với nền kinh tế Nga mà còn gây tác động đến kinh tế thị trường và thương mại các nước, đặc 

biệt là các nước châu Âu. Do đó, ở phần này nhóm sinh viên sẽ trình bày về hoàn cảnh chiến tranh 

giữa Nga và Ukraine thông qua các nội dung về bản chất và nguyên nhân của cuộc xung đột này. 

Đồng thời, nhóm sinh viên đã đưa ra dự đoán về GDP của WTO do ảnh hưởng của cuộc xung đột 

này. 



 

1. Giới thiệu và tổng quan tài liệu 

1.1. Giới thiệu 

Việt Nam mặc dù cách chiến trường gần 8000 km nhưng có vẻ “khói lửa” của cuộc chiến 

tranh vẫn có tác động gián tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam(Trang, 2022). Tuy được các nhà 

chuyên gia cho rằng Việt Nam ít ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Nga và Ukraine nhưng vẫn nên 

được cân nhắc kỹ với một số mặt hàng. Theo Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, cả Nga và 

Ukraine đều là những đối tác kinh tế lớn và lâu đời của Việt Nam trong khu vực Á - Âu. Nga đứng 

đầu về kim ngạch thương mại, trong khi Ukraine đứng thứ sáu.(Khánh, 2022) .Do vậy, hẳn ít nhiều 

nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ có tác động, đặc biệt là việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

Nga và Ukraine được đánh giá là các nhà cung cấp lớn của các hàng hóa quan trọng thiết 

yếu, đặc biệt mặt hàng về năng lượng và thực phẩm. Theo đó, sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine 

đã gây gián đoạn đến chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến việc xuất, nhập khẩu các mặt hàng ở các 

quốc gia dẫn đến việc một số mặt hàng trở nên khan hiếm, gây giá thành tăng cao, dẫn đến lạm 

phát, gây khó khăn cho người dân trong việc sản xuất và mua bán hàng hóa, tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế ở các quốc gia, khiến đời sống xã hội cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.  

Do đó, trong bài viết này, nhóm sinh viên muốn tập trung tìm hiểu sự tác động tới chuỗi 

cung ứng, việc xuất, nhập khẩu một số mặt hàng ở các nước Châu Âu và Việt Nam do cuộc xung 

đột giữa Nga và Ukraine. Câu hỏi nghiên cứu là Chuỗi cung ứng ở các nước Châu Âu đã bị tác 

động như thế nào bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine? Dù Việt Nam được cho rằng là ít ảnh 

hưởng nhưng vì có mối quan hệ thương mại với Nga và Ukraine, do đó nền xuất, nhập khẩu có 

mức tác động như thế nào? Trước tình hình đó, nhà nước đã làm gì để giảm thiểu mức ảnh hưởng?  

Trong bài luận ngắn này, chúng tôi tập trung vào sự ảnh hưởng của cuộc xung đột đến xuất, 

nhập khẩu tại Việt Nam và lĩnh vực xuất nhập khẩu tại các nước Châu Âu bị ảnh hưởng về các 

mặt hàng dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm nông sản. Cuối cùng là các giải pháp được nhà nước ta đề 

ra nhằm ứng phó trước sự tác động của cuộc xung đột tới nền xuất, nhập khẩu tại Việt Nam. 

 

1.2. Tổng quan tài liệu và phân tích dữ liệu  

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về sự ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và 

Ukraine đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới nói chung, điền hình là các 

nước Châu Âu và với nền xuất, nhập khẩu ở Việt Nam nói riêng, nhận thấy rằng Việt Nam không 



tránh khỏi những hệ quả từ chiến tranh Ukraine. Bên cạnh tác động trước mắt, do giá dầu và nhiều 

mặt hàng tăng trong những ngày đầu Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam sẽ phải đối phó với những 

hệ quả do phương Tây và nhiều nước trên thế giới áp dụng lệnh trừng phạt Nga khiến chuỗi cung 

ứng toàn cầu bị đứt gãy. Mặt khác, Việt Nam có thể coi đây là cơ hội để tăng xuất khẩu, phát triền 

thị trường và thương mại. 

Dựa trên tình hình thực tế đó, nhóm 11 đã nghiên cứu, trích dẫn và phân loại tài liệu chính 

về sự ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đối với nền xuất nhập khẩu của Việt Nam 

và các nước Châu Âu theo bốn nội dung chính: (1) Nền xuất nhập khẩu tại Việt Nam trong thời kì 

phát triển mới; (2) Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc xung 

đột giữa Nga và Ukraine; (3) Giải pháp căn cơ của Nhà nước để phục hồi và phát triển kinh tế trở 

lại; (4) Tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tới nền xuất nhập khẩu của các nước 

Châu Âu. 

2. Hoàn cảnh chiến tranh giữa Nga và Ukraine 

Cuộc chiến vũ trang giữa Nga và Ukraine đã gây rung chuyển thế giới thời gian gần đây do 

được cho là đã tác động thực chất đến khuôn khổ an ninh châu Âu, cũng như tình hình chính trị 

toàn cầu(Dung, 2022). Ngoài ra còn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của các quốc gia trên 

thế giới, đáng kể đến là Việt Nam và các nước Châu Âu. Tất cả các nỗ lực ngoại giao, thỏa thuận 

và đối thoại hiện được coi là phương án tốt nhất để chấm dứt các hành động thù địch, bình tĩnh và 

tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này. 

2.1. Bản chất của cuộc khủng hoảng  

Tình hình Ukraine hiện nay bắt nguồn từ một cuộc nổi dậy chính trị bắt đầu từ đầu năm 2014 

và kéo dài liên tục trong 8 năm, ngày càng trở nên phức tạp. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa lực 

lượng ly khai được Nga hậu thuẫn và chính phủ Ukraine ở phía đông nước này (Donbass), mà còn 

là cuộc xung đột giữa các nước lớn ở châu Âu - Đại Tây Dương. như Nga, Mỹ, NATO và thậm 

chí cả các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.(Tuấn, 2022)  

Vì nhiều nguyên nhân, sự thù địch giữa Nga và Ukraine năm 2022 ở quy mô cao hơn cuộc 

khủng hoảng năm 2014 và được coi là cuộc xung đột lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Nguyên nhân thứ nhất, bức tranh toàn cầu đã thay đổi, với việc Hoa Kỳ áp dụng các chính sách 

“Nước Mỹ trên hết”, “Nước Mỹ trở lại”, Trung Quốc theo đuổi kế hoạch “phục hưng vĩ đại dân 

tộc Trung Hoa”, và Nga hiện không có chiến lược toàn mang tính chất toàn cầu. Thứ hai, Nga đã 

thực hiện thành công và hiệu quả nhiều chính sách đối nội, đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Tổng 



thống Nga Putin trong hai thập niên đầu thể kỷ XXI, qua đó ổn định hệ thống chính trị nội bộ, 

củng cố vị thế, mở rộng ảnh hưởng quốc tế, nâng tầm sức mạnh tổng hợp quốc gia; tuy nhiên, việc 

khôi phục quyền lực của Nga trong tam giác quan hệ Mỹ - Trung - Nga vẫn chưa thể làm thay đổi 

kịch bản chính trị thế giới. Thứ ba, chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống 

Nga vào năm 2024, đây là giai đoạn quan trọng và là một trong những thách thức đối với Tổng 

thống Nga Vladimir Putin, để từng bước thiết lập lại vị thế của đất nước, giành lại một vai trò quan 

trọng trên trường quốc tế và chuyển đổi từ một cường quốc khu vực sang toàn cầu.(BBT, 2022) 

2.2. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng 

Xung đột chính trị Nga - Ukraine hiện nay kéo dài bắt nguồn từ khi kết thúc Chiến tranh 

Lạnh, gần hơn là đến năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, kéo theo một số bất ổn ở khu 

vực Donbass phía đông Ukraine, nơi có hai nước Cộng hòa tự xưng, Donestk (DPR) và Luhansk 

(LPR).(Dung, 2022) 

Vào tháng 12 năm 2021, Nga đã gửi cho Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) một đề xuất an ninh bao gồm 8 điểm, trong đó nêu rõ những lo ngại về an ninh là “lằn 

ranh đỏ”, bao gồm: 1) Ukraine không thể trở thành thành viên của NATO; 2) NATO không tiếp 

tục mở rộng về phía đông; và 3) NATO quay trở lại điểm xuất phát vào năm 1997, tức là trước khi 

mở rộng sang phía đông, kết nạp các nước Đông Âu và ba nước Cộng hòa Baltic làm thành viên 

mới khi Nga cho đó sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích chiến lược của Nga. Sau 

khoảng một tháng rưỡi, Mỹ và NATO đã đáp lại Nga với những khuyến nghị không đáp ứng được 

kỳ vọng của họ. Theo Mỹ và NATO, tất cả các quốc gia có chủ quyền, bao gồm cả Ukraine, có 

thể xin gia nhập bất kỳ tổ chức nào vì lợi ích quốc gia của Ukraine nếu họ có yêu cầu về an ninh. 

Bức thư nhấn mạnh thêm rằng việc Nga yêu cầu NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997 là 

không hợp lý. Điều này khiến Nga cho rằng Mỹ và NATO không coi trọng những đề xuất hợp lý 

của mình.(Dung, 2022) 

Vào ngày 22/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định công nhận nền 

độc lập của hai nước DPR và LPR, dựa trên việc Nga triển khai lực lượng quân sự lớn tới khu vực 

biên giới với Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 11/2021, đồng thời đã gửi quân tới thực hiện “nhiệm 

vụ gìn giữ hòa bình”. Đối mặt với nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng sau khi Ukraine dự kiến ký 

thỏa thuận quân sự chiến lược với Anh và Ba Lan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở 

“chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền đông Ukraine vào ngày 24/2/2022, để đáp lời đề nghị hỗ trợ 

an ninh từ các nhà lãnh đạo của DPR và LPR.(Dung, 2022) 



2.3. Cái nhìn tổng quát về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine 

Xét theo góc độ chủ nghĩa hiện thực chính trị, theo Nga, việc Ukraine xin gia nhập NATO 

sẽ làm đảo lộn cán cân sức mạnh an ninh ở sườn phía Tây của Nga, đe dọa không gian sống còn 

của Nga, dẫn đến mất vùng đệm chiến lược và giảm ảnh hưởng địa - chính trị từng tồn tại dưới 

thời Liên Xô, vì vậy Nga phải nhanh chóng hành động để ngăn chặn mối đe dọa an ninh này để 

duy trì “vùng đệm an ninh” quan trọng, chống lại sự nỗ lực mở rộng ảnh hưởng về phía tây của 

NATO.(Dung, 2022) 

Trong khi đó, Mỹ và phương Tây coi đó chỉ là những gì họ cần làm để ngăn Nga giành 

quyền lực trong khu vực. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu (khu vực ảnh hưởng 

truyền thống của Mỹ), sự thống nhất của NATO, vai trò lãnh đạo toàn cầu và một hệ thống quốc 

tế ủng hộ Mỹ. 

Xét về góc độ lịch sử văn hóa, các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến quân sự Nga - Ukraine 

được thúc đẩy một phần bởi ý thức dân tộc mạnh mẽ của Nga. Đồng thời, xung đột có thể được 

giải thích bởi quyền bá chủ tự do của Hoa Kỳ, vốn buộc Hoa Kỳ phải cam kết, xuất khẩu và phổ 

biến các giá trị dân chủ ra các vùng đất nước ngoài, đòi hỏi sự hiện diện của các lực lượng chiếm 

đóng quân sự luôn phải can thiệp vào các dàn xếp chính trị của các khu vực. Những người theo 

chủ nghĩa dân tộc thường xuyên phản đối điều này. Sự can thiệp của Mỹ, cũng như việc áp đặt các 

chuẩn mực dân chủ và nhân quyền lên Nga, Nga coi đó là một nguy cơ gây bất ổn chính trị nội 

bộ.(Dung, 2022) 

 

3. Sự tác động của cuộc xung đột đến nền kinh tế chung của thế giới 

Ngày 11/4, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Nga và 

Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và làm chậm tăng 

trưởng GDP toàn cầu xuống một nửa.  

Theo đó, tổ chức đã nhận định rằng cuộc xung đột đã “giáng một đòn mạnh” vào nền kinh 

tế thị trường của thế giới. WTO dự đoán rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine sẽ làm giảm tăng 

trưởng GDP từ 0,7% - 1,3% xuống 3,1% - 3,75% vào năm 2022, dựa trên các mô hình kinh tế toàn 

cầu. Cơ quan này cũng dự đoán rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ giảm gần 50% trong năm 

nay, từ 4,7% vào tháng 10 năm ngoái xuống còn khoảng 2,4 - 3% trong năm nay. WTO cũng có 

cảnh báo ràng cuộc xung đột này có thể dẫn đến sự tan rã của nền kinh tế toàn cầu thành các khối 



riêng biệt trong dài hạn, làm giảm thiểu sự cạnh tranh và kìm hãm sự đổi mới phát triển, khiến 

GDP toàn cầu trong dài hạn có thể giảm 5%.(Tuấn, 2022) 

Một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm thiểu như vậy là do 

đứt gãy chuỗi cung ứng, việc xuất nhập khẩu cũng như quan hệ thương mại giữa các nước đối với 

2 nước này gặp khó khăn do xung đột và các lệnh trừng phạt. Việc gián đoạn trong vận chuyển 

gây giá thành các mặt hàng tăng cao, khiến nền kinh tế thị trường chung bị tác động. 
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