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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Giá cước vận tải biển sẽ tiếp tục tăng cao?
Cước phí vận tải biển hiện nay vẫn đang ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là mùa mua sắm và lễ hội
cuối năm đang đến gần, cũng là một trong những yếu tố chính đẩy giá hàng hóa tăng cao trong năm nay. Biến chủng
Delta và Mu gần đây đang làm trầm trọng thêm lo ngại về thương mại toàn cầu, giới hạn số lượng tàu và container có thể
cập cảng để kiểm soát dịch bệnh từ biên giới các nước. Do hàng hóa xuất nhập khẩu toàn cầu được vận chuyển hầu hết
bằng container đường biển (chiếm hơn 85% tổng lưu lượng hàng hóa), vì vậy giá cước vận tải tăng cao tạo nên hiệu ứng
domino dây chuyền lên giá nguyên liệu, giá sản xuất và giá hàng hóa, gây nên áp lực lạm phát trên toàn cầu. Nhiều nhà
phân tích cho rằng, từ nay đến hết năm 2022, giá cước vận tải biển sẽ khó hạ nhiệt, ngay cả khi công suất được cải thiện,
số lượng container rỗng được sản xuất mới tăng thêm từ nay đến cuối năm sau.
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LOGISTICS
* Tình trạng giá cước vận tải tăng cao, hoạt động sản xuất trong nước bị đình trệ
do dịch bệnh đang khiến nhiều nhà sản xuất tìm đến phương thức vận chuyển
hàng hóa như quần áo và giày dép bằng đường hàng không nhằm đảm bảo phục
vụ cho các nhà nhập khẩu theo đúng mùa, kịp thời trước khi mùa mua sắm đang
đến gần. Các hãng hàng không của Việt Nam đang lên phương án hỗ trợ cho việc
xuất khẩu hàng hóa để hạn chế những khó khăn do giá cước vận tải leo thang
như hiện nay, cùng với việc giãn cách xã hội khiến hoạt động chuyên chở ra các
bến cảng cũng chậm trễ.
Các nhà nhập khẩu thời trang, hàng may mặc và giày dép nước ngoài đang rất
nóng lòng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam khi nước ta cung cấp số lượng lớn
mặt hàng áo khoác mùa đông, vốn là sản phẩm cần có quy trình sản xuất cầu kỳ
hơn mà nhiều quốc gia khác chưa thể nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu sản
xuất của các bên nhập khẩu. Các loại giày dép cũng là sản phẩm tạo nên thương
hiệu xuất khẩu của Việt Nam, như Nike và Adidas là các hãng giày dép nổi tiếng
có nhà máy sản xuất quy mô lớn ở nước ta. Như vậy, việc vận chuyển hàng hóa
bằng đường hàng không hiện nay là vấn đề vô cùng cấp thiết, khi cước phí có
thể cao hơn một chút nhưng đảm bảo thời gian vận chuyển kịp thời và giảm thiểu
được tối đa thời gian cập cảng và lưu kho bãi như sử dụng vận tải bằng đường
biển. Vào tháng trước, 90 nhà điều hành của các hãng thời trang hàng đầu của Mỹ
như Adidas, Coach, Gap, Hanesbrands, Nike, VF và Under Armour đã cùng kiến
nghị Tổng thống Joe Biden đẩy nhanh viện trợ vaccine cho Việt Nam nhằm nhanh
chóng khôi phục lĩnh vực công nghiệp của nước ta, giảm thiểu các vấn đề trong
chuỗi cung ứng hàng may mặc và giày dép vốn đang gây áp lực lớn nên khoảng
3 triệu nhân công ở Mỹ nếu như chuỗi cung ứng tại châu Á bị đứt gãy.
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