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Tóm tắt:

Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra, khiến nền kinh tế thế giới chịu nhiều 
sức ép, tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới: trong ngắn hạn các biện pháp 
trừng phạt của Mỹ và phương Tây không khuất phục được Nga, Mỹ và một số 

nước kiếm được lợi nhuận từ chính cuộc xung đột này; trong trung hạn thì châu Âu là 
bên chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế, suy giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế; tác động lâu dài khiến nền kinh tế thế giới rơi vào lạm phát, đình trệ, các thể chế 
tài chính loay hoay trong việc điều hành, cơ cấu kinh tế thế giới thay đổi một lần nữa. Vì 
vậy, để đánh giá được tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với nền kinh tế thế 
giới, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dữ liệu thứ cấp được lấy từ các 
bài báo, nghiên cứu gần đây về sự kiện này. 

Từ khóa: Xung đột Nga-Ukraine, kinh tế thế giới, mô hình kinh tế, toàn cầu hóa, 
lạm phát.

Abstract:
After the Russia-Ukraine conflict occurred, making the world economy to come under 

a lot of pressure, it had a huge impact on the world economy: in the short term, the 
sanctions of the United States and the West did not subdue Russia, the United States and 
a number of countries are profiting from this conflict; in the medium term, Europe is the 
party that suffers heavy economic losses and reduces competitiveness in international 
markets; in the long-term, the world economy fall into inflation, stagnation, financial 
institutions struggling to operate and the world economic structure changed again. 
Therefore, in order to assess the impact of the Russia-Ukraine conflict on the world 
economy, the author uses qualitative research methods, secondary data is taken from 
recent articles and research. 
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