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Anh mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh giữa Nga và Ukraina, Vương quốc Anh đã áp
đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 1.000 cá nhân và công ty Nga, và gần đây
đã mở rộng phạm vi của lệnh trừng phạt một lần nữa. Họ thông báo rằng sẽ
đóng băng tài sản tại Vương quốc Anh của công ty khai thác thép Evraz. Cổ
đông chính của Evraz Group là nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich.

Nhà chức trách London đã bổ sung Evraz vào danh sách trừng phạt, nói rằng tập
đoàn này đóng vai trò quan trọng chiến lược trong chiến dịch quân sự của Nga
chống lại Ukraina và sản xuất gần như tất cả các tuyến đường sắt của Nga, AFP
đưa tin .

Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (6/5):”Động thái này rất
quan trọng vì Nga sử dụng đường sắt để vận chuyển quân nhu và binh lính quan
trọng tới mặt trận Ukraina”. Tuyên bố cũng đề cập rằng hoạt động kinh doanh cốt
lõi của Evraz là ở Nga.

Tuyên bố cũng cho biết, việc đóng băng tài sản của Evraz có nghĩa là không công
dân hoặc công ty nào của Anh có thể kinh doanh với Evraz, và sẽ càng không
khuyến khích các công ty lớn kinh doanh trong lĩnh vực chiến lược ở Nga.

Tỷ phú Nga Abramovich là một trong bảy nhà tài phiệt Nga thân cận với Điện
Kremlin bị Anh trừng phạt, với giá trị tài sản ước tính khoảng 9,4 tỷ bảng Anh.

Vào tháng 3, chính quyền London đã thông báo các biện pháp trừng phạt đối với
ông Abramović và việc bán Chelsea, câu lạc bộ bóng đá Anh do ông Abramović sở
hữu.

“Các biện pháp trừng phạt này sẽ làm suy yếu hơn nữa nguồn dự trữ tài chính của
Tổng thống Nga Putin, gây bẫy nền kinh tế Nga và hỗ trợ cho quá trình quốc
phòng đang diễn ra của Ukraina”, nhà chức trách cho biết.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng khi Nga xâm lược Ukraina, nhiều nước phương Tây
đã đưa ra các biện pháp trừng phạt, điều này cũng có tác dụng răn đe nhất định đối
với Trung Quốc.



Page 4 of 18
Sách Trừng phạt kinh tế. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản:
Tôn Phi. Page 4 of 18

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, trừng phạt kinh tế đã
trở nên phổ biến hơn can thiệp quân sự

Hinh 1. Một người biểu tinh chống Nga cầm tấm biển ghi ‘loại Nga khỏi SWIFT’ tại Frankfurt am Main, Đức ngày 26/02/2022.
AFP - YANN SCHREIBER

Phan Minh

Đã có 1.275 lệnh trừng phạt mới được ban hành, đặc biệt là việc loại trừ Nga
khỏi hệ thống thông tin tài chính quốc tế (SWIFT). Đây là phản ứng của nhiều
quốc gia trên thế giới trước việc tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận
các nước cộng hòa ly khai Lugansk và Donetsk, và sau đó tiến hành cuộc xâm
lược vũ trang Ukraina.
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Cuộc khủng hoảng hiện nay là một ví dụ điển hình về việc sử dụng cái được
gọi là “địa kinh tế”. Trong chính sách đối ngoại, biện pháp này có thể được
định nghĩa bằng việc sử dụng các công cụ kinh tế để tác động đến các mục
tiêu chính trị của một quốc gia khác.

Vào năm 1989, trong một bài báo dự báo về tương lai, chuyên gia về chiến
lược quân sự người Mỹ Edward Luttwak đã dự đoán về việc phổ cập công cụ
địa kinh tế. Theo ông, trong bối cảnh kép như việc toàn cầu hóa và Chiến
tranh Lạnh kết thúc, cán cân quyền lực sẽ dựa vào kinh tế nhiều hơn là các
phương tiện quân sự.

Theodore Levitt, nhà kinh tế học tại Trường Kinh doanh Harvard, nơi ông là
tổng biên tập của tạp chí trong 4 năm vào năm 1983 đã thông báo sự lên ngôi
của “toàn cầu hóa”. Ông chỉ ra thực tế rằng các thị trường đang gia tăng sự
kết nối với nhau trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng này không hề suy yếu nếu
dựa theo chỉ số KOF do một viện kinh tế Thụy Sĩ tạo ra, cường độ toàn cầu
hóa các trao đổi thương mại và tài chính đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm
qua.

Đồng thời, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, chúng ta đã chứng
kiến sự phát triển ngoạn mục của các hình thức chiến tranh khác nhau. Trong
khi xung đột giữa các quốc gia trở nên hiếm hoi hơn, thì nội trong một quốc
gia, căng thẳng và xung đột đã tăng hơn gấp đôi.

Vào năm 2020, chỉ có ba cuộc xung đột giữa các nước trên thế giới nhưng lại
có khoảng 50 cuộc nội chiến. Trong đó có Syria, Ethiopia, Miến Điện và Mali.
Ở tất cả các quốc gia này, Nhà nước đang phải vật lộn với các thành phần
của xã hội dân sự chống lại nhau hoặc đối đầu với chính Nhà nước. Đây là
một trong những dấu ấn của thời đại này : chiến tranh, từ lâu là một biểu hiện
của (siêu) sức mạnh của các quốc gia, nhưng nay thường là dấu hiệu của sự
sụp đổ của một quốc gia.

Lợi ích kép
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Việc các xung đột giữa các quốc gia giảm không có nghĩa là các nước, đặc
biệt là những quốc gia giàu nhất và quyền lực nhất đã từ bỏ việc bảo vệ hoặc
áp đặt lợi ích của mình. Đơn giản là vì họ có xu hướng sử dụng các công cụ
quyền lực khác, đỡ tốn kém hơn quân sự.

Sự chuyển dịch từ địa chính trị quân sự sang địa kinh tế phần lớn bắt nguồn
từ sự liên đới giữa các nước do toàn cầu hóa kinh tế tạo ra. Mặc dù địa chính
trị truyền thống chưa biến mất, nhưng địa chính trị giờ đây dựa vào các vũ khí
của thời đại này : dùng sắt thép (vũ khí) ít hơn tư bản (kinh tế), ít đại bác,
nhưng nhiều trừng phạt. Theo Joseph Nye, một lý thuyết gia lỗi lạc của Mỹ
về « sức mạnh », và thường được coi là đồng nghiệp bảo thủ hơn cả Samuel
Huntington, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia có xu hướng thay thế
các trừng phạt quân sự bằng trừng phạt kinh tế.

Có hai lý do : Tương quan lực lượng trong địa kinh tế nhắm vào chính nền
tảng của toàn cầu hóa, tức là việc tạo ra giá trị, mà không phá hủy vốn tư bản
về lâu dài, các cơ sở hạ tầng, thành phố hoặc không trực tiếp giết hại nhân
mạng như chiến tranh thông thường.

Với việc áp dụng các trừng phạt, nguyên tắc trò chơi có tổng lớn hơn KHÔNG
của toàn cầu hóa (tức các bên đều có lợi) trở thành trò chơi có tổng bằng
KHÔNG (người thua kẻ thắng) : một khi áp dụng trừng phạt thì không phải tất
cả mọi người đều có lợi.

Kỷ nguyên trừng phạt mới

Việc xem xét về định lượng và cấu trúc về bản chất của các biện pháp trừng
phạt mà các nước áp dụng với nhau cho thấy tính chất của xung đột đã phát
triển ở mức độ nào. Không chỉ số lượng các lệnh trừng phạt tăng hơn gấp đôi
kể từ năm 1990, mà trên hết, bản chất của chúng đã thay đổi.

Các trừng phạt truyền thống, chẳng hạn như việc cấm vận vũ khí hoặc
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thương mại, vẫn còn tồn tại cho đến nay. Thế nhưng, các trừng phạt liên
quan trực tiếp đến sự phát triển của toàn cầu hóa về tài chính và việc di
chuyển của con người đã phát triển mạnh. Hội nhập tài chính, theo dõi chặt
chẽ hơn các khoản thanh toán, nguyên tắc ngoài lãnh thổ của luật pháp Mỹ
gắn liền với việc sử dụng rộng rãi đồng đô la Mỹ, cũng như mong muốn sử
dụng các trừng phạt nhắm vào các mục tiêu chọn lọc, các yếu tố này đã góp
phần vào việc đa dạng hóa các công cụ trừng phạt địa kinh tế.

Kỷ nguyên mới của các trừng phạt cũng liên quan đến các mục tiêu của
chúng. Ngày nay, phần lớn các biện pháp trừng phạt là sáng kiến của Hoa Kỳ
và Liên Hiệp Châu Âu (EU), tức là những nước có khả năng mạnh mẽ trong
thương lượng kinh tế. Các nước này thường hướng tới việc buộc tôn trọng
các nguyên tắc nền tảng của họ ở nước ngoài như việc bảo vệ nhân quyền
và bảo đảm pháp quyền.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các trừng phạt cũng đạt được mục đích. Trung
bình, các biện pháp trừng phạt chỉ thực sự thành công trong hơn một phần ba
trường hợp. Vì vậy, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, điều đáng lo là địa
kinh tế có thể sẽ nhường chỗ cho địa chính trị cổ điển, đặc biệt nếu Nga cố
gắng tăng cường hợp tác thương mại với các đối tác kinh tế vẫn giữ lập
trường trung lập như Trung Quốc. Các đồng minh của Kiev đang tính đến
việc hỗ trợ quân sự Ukraina lâu dài bằng việc cung cấp cho nước này các vũ
khí hạng nặng.

Cuối cùng, cần phải nhớ rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể sẽ
không đạt được kết quả như mong đợi, trong khi lại gây ra những hậu quả
khủng khiếp cho những người dân phải chịu đựng các biện pháp trừng phạt
đó. Tác phẩm của nhà sử học Nicholas Mulder về Chiến tranh thế giới thứ
nhất và các đế chế thuộc địa nhắc nhở mọi người về điều này.
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Những bà mẹ Ukraine đã dạy tôi điều gì về cuộc
chiến này?

Hinh 2. Đệ nhất phu nhân Biden và Đệ nhất phu nhân Zelenska.

Nhã Duy chuyển dịch

Hinh 3. Đệ nhất Phu nhân Biden với mẹ con một người tị nạn Ukraine. Ảnh AP.

Trong cuối tuần ngày lễ Mẹ vừa qua, Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đã bất ngờ
viếng thăm Romania, Slovakia và Ukraine, gặp gỡ cùng Đệ Nhất Phu Nhân của
Ukraine là bà Olena Zelenska. Phu nhân Biden đã chia sẻ vài tâm tình của mình
sau chuyến đi này qua một tản văn vừa đăng trên CNN.
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Những bà mẹ Ukraine đã dạy tôi điều gì về cuộc chiến này

Tác giả: Jill Biden

Bạn không thể đến một vùng chiến sự và rời đi mà mình chẳng bị thay đổi gì.
Bạn không cần phải dùng mắt để thấy được nỗi buồn vì bạn có thể cảm nhận
được nó bằng con tim.

Chuyện đau buồn thì cứ lộ trên mặt người. Tựa như một đám mây mờ đã phủ
xuống. Những giọt nước mắt của những bà mẹ cứ thường trực trên khóe mắt, như
thể họ khó cầm được nỗi buồn. Họ nắm tay con hoặc vuốt tóc con mình như thể họ
không thể kham nổi sự chia lìa thể lý. Họ mang những bộ mặt cương nghị nhưng
cảm xúc của họ hiện rõ trên đôi vai trĩu nặng cùng nỗi bất an gánh trong mình.

Thiếu vắng một điều gì đó. Tiếng cười, ngôn ngữ chung của phụ nữ.

Các bà mẹ Ukraine tại các trường học Romania và Slovakia mà tôi đến thăm đã kể
cho tôi nghe về nỗi kinh hoàng trong cuộc di tản về phía Tây trong những quả bom
rơi từng mỗi đêm. Nhiều người đã phải trải qua những ngày không có thức ăn và
ánh sáng mặt trời khi phải trốn dưới hầm trú bom.

Một người mẹ trẻ mà tôi gặp ở Uzhhorod, Ukraine đã kể với tôi rằng khi cô và gia
đình của cô đánh liều ra ngoài tìm thức ăn thì những lính Nga sẽ bắn vào hàng
người đang chờ một mẩu bánh mì. Những bà mẹ Ukraine này rất biết ơn người dân
Romania và Slovakia đã giúp đỡ họ. Còn một người mẹ khác là Anna đã nói với
tôi rằng, “không có ranh giới nào giữa những con tim chúng ta”.

Những người lính biên phòng đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về hàng ngàn
người mang theo chút ít hành lý băng vào Slovakia. Một biển người tuyệt vọng,
những người mà cuộc sống của họ đã vĩnh viễn bị đổi thay vào ngày 24 tháng Hai,
cái ngày mà Nga đi xa hơn trong một cuộc chiến xâm lược phi nghĩa đã bắt đầu từ
nhiều năm trước.

Trong cái lạnh của tháng Hai, nhiều người đến bằng chân không, vượt bộ nhiều
dặm đường. Họ chạy trốn trong cơn sợ hãi, mang theo khát khao có thể được trở về
nhà. Một cậu bé 11 tuổi đã tự mình đến với số điện thoại liên lạc gia đình được ghi
vào tay. Rồi có cả những chú chó, mèo cũng chạy giặc cùng với chủ. Những người
lính bảo tôi, “Chúng tôi chưa chuẩn bị cho những điều như vậy”.
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Olena Zelenska, phu nhân của Tổng thống Ukraine, đã rời nơi trú ẩn và các con để
đến thăm tôi và kêu gọi sự giúp đỡ cho người dân quê hương cô. Cô ta không cầu
xin thực phẩm, áo quần hay vũ khí. Cô ấy xin tôi giúp cô lo cho sự đau khổ của tất
cả những người đang bị ảnh hưởng từ cuộc chiến vô nghĩa và bạo tàn của Vladimir
Putin.

Cô ấy kể cho tôi nghe về những vụ hãm hiếp phụ nữ và trẻ em. Nhiều trẻ em đã
chứng kiến cảnh người ta bị bắn và giết hại, nhà mình bị đốt cháy. Cô nói với tôi,
“Tôi muốn mau trở về nhà, tôi chỉ muốn nắm tay các con”.

Chúng tôi đã chúc lành nhau trong ngày lễ Mẹ. Tôi bảo với cô ta rằng tôi đang có
mặt ngay tại Ukraine để những bà mẹ Ukraine thấy rằng chúng ta đang ở cùng họ
và tôi đang mang theo những con tim của người dân Mỹ trong người. “Xin cảm
ơn,” Zelenska trả lời, “Người dân Ukraine rất biết ơn sự trợ giúp của người dân
Mỹ.”

Kahlil Gibran đã từng viết rằng, “Nỗi sầu càng đậm, niềm vui càng đầy”. Sự hy
vọng của tôi là điều này đúng với những bà mẹ mà tôi đã gặp. Nhưng điều đó chỉ
có thể xảy ra một khi cuộc chiến này chấm dứt.

Ông Putin, xin hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa và tàn bạo này.

Nhã Duy (chuyển dịch)
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Nhóm G7 cam kết yểm trợ Ukraina “cho đến khi chiến thắng”

Hinh 4. Ngoại trưởng nhóm G7 và lãnh đạo Ngoại Giao EU đến dự cuộc họp về chiến tranh Ukraina, tại Wangels, Đức, ngày
12/05/2022. AP - Marcus Brandt

Thanh Phương

Hôm qua, 13/05/2022, trong cuộc họp tại Wangels, Đức, các ngoại trưởng của 7
quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhóm G7 đã cam kết sẽ yểm trợ
Ukraina “cho đến khi chiến thắng” nước Nga.

Cuộc họp của các ngoại trưởng G7 lần này còn có sự tham gia của đồng nhiệm
Ukraina và Moldova, quốc gia có nguy cơ cũng bị Nga tấn công.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut gởi về bài tường trình:
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“ Yểm trợ cho đến khi chiến thắng nước Nga”: các ngoại trưởng nhóm G7 đã bày
tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Kiev trong cuộc họp ở miền bắc nước Đức. Ngoại
trưởng Pháp tuyên bố: “ Chúng ta không có chiến tranh với nước Nga, mà chính
nước Nga đang gây chiến với Ukraina: có một nước tấn công và một nước bị tấn
công và chúng ta ủng hộ nước bị tấn công.”

Hoa Kỳ và Anh Quốc nhấn mạnh đến sự cần thiết cấp thêm vũ khí cho Ukraina.
Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell nhân dịp này thông
báo một khoản viện trợ quân sự mới của Liên Âu trị giá 500 triệu euro, nâng tổng
số viện trợ lên 2 tỷ euro tính từ đầu cuộc chiến tranh.

Cuộc họp kéo dài 3 ngày của nhóm G7 cũng sẽ bàn về nguy cơ khủng hoảng lương
thực thế giới do chiến tranh Ukraina. Là một trong những quốc gia sản xuất lớn
nhất thế giới, Ukraina hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu ngũ cốc,
do các ngõ giao thương bằng đường biển đang bị chặn. Các nước thành viên nhóm
G7 muốn tìm các giải pháp để giúp cho việc xuất khẩu này.

Cũng về Ukraina, theo Lầu Năm Góc, hôm qua, trong một cuộc điện đàm , bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi đồng nhiệm Nga Sergei Choigou
ngưng bắn “ngay lập tức” ở Ukraina. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John
Kirby, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bộ trưởng kể từ ngày 18/02, vài ngày
trước khi Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraina. Nhưng theo một quan
chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, cuộc điện đàm này “đã không giải quyết
được bất cứ vấn đề gay góc nào và cũng không làm thay đổi những gì phía Nga
đang nói và làm."
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Vào mùa hè năm 1984, khi các lệnh trừng phạt chống lại chính quyền Ba Lan đã
gây tổn hại cho những người dân Ba Lan chứ không ảnh hưởng đến những người
cộng sản, Laghi đã đến Santa Barbara để gặp Reagan tại Tòa Bạch Ốc miền Tây và
yêu cầu dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Chính quyền đã tuân thủ. Đồng thời, Tòa
Bạch Ốc từ chối trao đổi công nghệ, thực phẩm và văn hóa là cái giá phải trả cho
việc Moscow tiếp tục tạo áp bức tại Ba Lan.
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Thủ tướng Dimitry Chernyshenko nói về nền kinh tế nước Nga

Các bạn red bull vào hiến kế cho nga ngố giải quyết hậu quả do phương tây cấm
vận nhé:

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko than thở về sự lạc hậu công nghệ của Nga
và cho biết "quá trình đau đớn" của việc Nga chuyển sang sử dụng công nghệ của
chính mình đang diễn ra."Bạn đang cạnh tranh với các công ty toàn cầu đã vượt
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qua bạn cả mấy thế hệ," ông nói trước cử tọa là các đại diện doanh nghiệp Nga tại
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg lần thứ 25.

Giám đốc điều hành của ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga Sberbank mô tả
vắn tắt tình hình: "Người ta nói rằng kinh doanh ở Nga vẫn tốt, chỉ có một số vấn
đề nhỏ là không biết mua từ ai và cũng không biết bán cho ai, không thể thanh toán
và không thể cung cấp," German Gref nói hôm thứ Sáu. "Đây là chuyện đùa,
nhưng nó phản ánh thực tế."
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Tổng Thống Biden chưa quyết định bỏ thuế đánh vào hàng Trung Quốc trước hội

nghị G7

21/6/2022

Reuters

Quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét loại bỏ thuế quan đối với một loạt

hàng hóa Trung Quốc để kiềm chế lạm phát, nhưng nhiều khả năng là ông sẽ chưa

đưa ra quyết định trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm G-7 vào tuần tới, các nguồn

tin nắm vấn đề này cho Reuters biết.

Các quan chức Nhà Trắng hôm 17/6 đã thảo luận về các phương án với ông Biden

để giảm một số loại thuế trừng phạt của cựu Tổng thống Donald Trump đối với

Trung Quốc, bao gồm cả khả năng cắt giảm thuế đáng kể, ba trong số các nguồn

tin cho biết. Họ cho biết vẫn chưa có quyết định về phương án cuối cùng nào và

mức độ giảm thuế ra sao.

https://www.voatiengviet.com/author/reuters/iikmt
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Các cố vấn của ông Biden đang cân nhắc về các mức thuế từ thời ông Trump đối

với các mặt hàng Trung Quốc có giá trị hàng trăm tỷ đôla - nhiều mặt hàng mà họ

cho rằng thiếu giá trị chiến lược, các nguồn tin cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết mục tiêu là điều chỉnh thuế quan với các ưu

tiên kinh tế và chiến lược của Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của người lao động và các

ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời không “tăng chi phí một cách không cần

thiết đối với người dân Mỹ”.

Sau nhiều tuần tranh luận gay gắt giữa các trợ lý chủ chốt về vấn đề này, Tổng

thống Biden đã đi đến ủng hộ hành động nhanh chóng về vấn đề thuế quan, muốn

sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào để giảm lạm phát đang gia tăng trước cuộc bầu cử giữa

nhiệm kỳ vào ngày 8/11 để kiểm soát Quốc hội, hai trong số các nguồn tin nói với

Reuters.

Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm 18/6 rằng ông đang trong quá trình

ra quyết định.

“Các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra và ngày càng sâu sắc hơn”, một

quan chức chính quyền cấp cao nói với Reuters. “Nhưng đây không phải là chuyện

chỉ chọn một trong hai, hoặc là dỡ bỏ tất cả các loại thuế quan, hoặc là không. Nó

phải có ý nghĩa về mặt chiến lược”.

Bà Margaret Cekuta, một cựu quan chức thương mại Hoa Kỳ, hiện là giám đốc của

công ty vận động hành lang Capitol Counsel, cho biết việc nới lỏng thuế quan có

thể sẽ có tác động hạn chế đến lạm phát và có thể mất khoảng 8 tháng để có hiệu

lực hoàn toàn.
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“Về mặt kinh tế, điều đó không có ý nghĩa, nhưng nó có thể giúp chống lại tác

động tâm lý của lạm phát cao”, bà nói và nói thêm rằng chính quyền đang cố gắng

phân tích dòng thuế nào có thể có tác động lớn nhất đến giá cả.


