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Tắc nghẽn ở Kênh đào Suez làm gia tăng những thách thức đối với ngành logistics toàn cầu
 Nếu như việc thiếu hụt container rỗng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng đang dần được khắc phục trong quý I thì sự kiện 

bất khả kháng là con tàu Ever Given gây tắc nghẽn kênh đào Suez tiếp tục trở thành một thách thức tiếp theo của ngành 
logistics toàn cầu. Là một tuyến đường thương mại lớn, chiếm khoảng 12% tổng giá trị thương mại toàn cầu, đặc biệt quan 
trọng với thương mại giữa châu Á và châu Âu cùng một phần phía bắc Châu Mỹ. Kênh đào Suez hiện đang là tiêu điểm 
của hoạt động logistics thế giới nói chung khi đã phải ngưng hoạt động trong một tuần lễ, kéo theo một loạt hơn 300 tàu 
hàng vận chuyển khác cũng không thể vận chuyển thông suốt. Đây không phải là lần đầu tuyến hàng hải này bị đình trệ, 
và sự cố lần này tiếp tục là nỗi lo đối với ngành vận tải, đặc biệt là vận tải đường biển hiện nay. Việc tắc nghẽn tại kênh 
đào Suez được dự báo sẽ kéo theo tình trạng thiếu hụt container rỗng chiều từ châu Á sang châu Âu và Bắc Mỹ quay trở 
lại trong ngắn hạn, cùng với việc vận chuyển bị đình trệ, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất, trong đó giá cước vận tải lại tăng cao ít nhất đến hết 
quý II năm nay. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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LOGISTICS
*  Theo thống kê của Lloyd’s, ước tính mỗi ngày có khoảng 9,6 tỷ USD hàng hóa 
được vận chuyển xuyên qua kênh đào Suez. Việc vận chuyển khối lượng lớn hàng 
hóa từ châu Á sang châu Âu gần như không có lựa chọn thay thế đường biển như 
đường sắt hoặc đường bộ, trong khi chuyển sang vận tải bằng đường hàng không 
là không khả thi với khối lượng hàng hóa lớn như vậy. Bước đầu xác nhận, việc tắc 
nghẽn kênh đào Suez sẽ làm trì hoãn việc vận chuyển nguyên liệu thô, hàng hóa 
sang châu Âu, mà đặc biệt phải nhắc đến đó là bông từ Ấn Độ, dầu mỏ từ khu vực 
Trung Đông và phụ tùng sản xuất ô tô từ Trung Quốc. Chuỗi cung ứng toàn cầu 
tiếp tục chịu thêm áp lực nữa, sau khủng hoảng về thiếu thùng container rỗng và 
nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh đột biến sau khi đại dịch được kiểm soát. Ngành 
vận tải biển trở thành đề tài nóng trong tuần qua, kéo theo những phân tích liên 
quan đến lưu lượng hàng hóa từ châu Á sang EU, đặc biệt là từ Trung Quốc. Trong 
năm 2020, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang EU bị ảnh hưởng nặng nề, 
đặc biệt là kể từ tháng 5 trở đi, khi tỷ trọng hàng hóa đến từ Trung Quốc chỉ chiếm 
36% tổng khối lượng hàng hóa cập cảng EU. Tuy nhiên, tình hình đã được cải 
thiện đáng kể từ cuối năm ngoái, xuất khẩu của các quốc gia châu Á sang phương 
Tây trong 2 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh khoảng 29% so với cùng kỳ năm 
trước. Không chỉ tại châu Âu, với các gói kích cầu tại Mỹ, nhu cầu về hàng hóa 
sẽ còn gia tăng nhanh chóng tại quốc gia này trong hai quý tới, khiến cho vận tải 
đường biển sẽ phải hoạt động hết công suất trong thời gian này, song song với việc 
khắc phục những tồn đọng như thiếu thùng container đã xảy ra từ cuối năm ngoái. 
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