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Hàng ngàn nồi chiên (air fryer) không khí bị mắc kẹt trong các nhà máy, 

nhà kho và cảng ở miền trung Trung Quốc, nơi việc đóng cửa đã làm đình 

trệ hàng tồn kho trị giá hàng triệu đô la cho Yedi Houseware, một doanh 

nghiệp gia đình ở Los Angeles. 

Làm thế nào để những thiết bị bị tồn đọng được sớm đưa đến Hoa Kỳ, có 

thể có ý nghĩa rộng lớn cho toàn nền kinh tế Hoa Kỳ, khi các nhà sản xuất 

và bán lẻ trong nước chuẩn bị cho một đợt gián đoạn khác từ việc đóng 

cửa liên quan đến Covid gần đây ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất của 

Trung Quốc. Các quan chức Nhà Trắng đang chú ý đến sự gián đoạn để 

theo dõi tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế Mỹ. 

"Mọi thứ đang trở nên điên rồ một lần nữa", Bobby Djavaheri, chủ tịch của 

công ty cho biết. "Mọi thứ đều bị dừng lại. Có những đóng cửa (phong tỏa) 



ngay phút này đang làm tăng thêm cơn ác mộng chuỗi cung ứng mà chúng 

ta đã trải qua trong hai năm. 

Các giám đốc điều hành khác đang phải đối phó với những tranh giành 

tương tự khi tình hình ở Trung Quốc dường như thay đổi mỗi ngày, xét 

qua nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Sự bùng phát Covid lan rộng ở Trung Quốc đã khiến toàn bộ các thành 

phố rơi vào bế tắc và các trung tâm sản xuất và vận chuyển trên khắp đất 

nước. Ước tính có khoảng 373 triệu người - tương đương khoảng 1/4 dân 

số Trung Quốc - đã bị phong tỏa liên quan đến Covid trong những tuần gần 

đây vì những gì được gọi là chính sách không có covid của đất nước, theo 

các nhà kinh tế tại Nomura Holdings. Cũng có những lo ngại rằng các biện 

pháp phong tỏa mới có thể sớm diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, làm leo thang 

mối đe dọa đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu. 

Lo lắng về sự gián đoạn mới đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc 

giảm mạnh, đè nặng lên các chỉ số chứng khoán Mỹ. 

Và có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Tiếp 

tục phong tỏa ở Thượng Hải - một trung tâm chính cho chuỗi cung ứng 

bán dẫn và điện tử của Mỹ - đã khiến các nhà sản xuất ô tô, công ty điện 

tử và các công ty hàng tiêu dùng trong bị trì hoãn nhiều tháng và chi phí 

cao hơn. 

Những thách thức xuất hiện nghiêm trọng của hơn hai năm gián đoạn vận 

chuyển toàn cầu mà một số người đã hy vọng sẽ giảm bớt trong năm nay. 

Các gã khổng lồ công nghệ và các nhà sản xuất ô tô lớn phụ thuộc rất 

nhiều vào các nhà cung cấp và cảng có trụ sở tại Thượng Hải. Ví dụ, 

khoảng một nửa số nhà cung cấp hàng đầu của Apple có trụ sở tại hoặc 

gần thành phố, theo một phân tích của Nikkei Asia. Trong khi đó, giám đốc 

điều hành của Volkswagen cho biết trong tháng này rằng nhà sản xuất ô tô 

"tạm thời không thể đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng" vì các lệnh 

phong tỏa đang diễn ra. Công ty, đã phải ngừng sản xuất tại một số cơ sở 

quan trọng trong hơn một tháng vì lý do liên quan đến Covid, cho biết họ 

đang dần khôi phục sản xuất ngay bây giờ. 



"Nếu Thượng Hải tiếp tục không thể tiếp tục hoạt động và sản xuất, từ 

tháng 5, tất cả các công ty công nghệ và công nghiệp liên quan đến chuỗi 

cung ứng Thượng Hải sẽ hoàn toàn đóng cửa, đặc biệt là ngành công 

nghiệp ô tô!" Richard Yu, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tiêu dùng và 

ô tô của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei, được cho là đã nói 

trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat. 

Sự chậm trễ và đóng cửa đang làm tăng thêm chi phí và có thể gây ra một 

mối đe dọa khác đối với lạm phát dài hạn, vốn đã ở mức cao nhất trong 40 

năm. Ví dụ, Yedi Housewares đã tăng giá tất cả các sản phẩm của mình, 

bao gồm nồi chiên không khí (air fryer), nồi áp suất điện (electric pressure 

cooker) và máy làm bánh mì (bread maker), lên 10% trong tháng 1. 

Chi phí tiếp tục tăng kể từ đó, một phần là do cuộc chiến ở Ukraine. Giá 

nhựa, một thành phần chính trong nồi chiên không khí, đã tăng khoảng 5% 

trong năm nay, Djavaheri nói. Công ty cũng đang trả nhiều tiền hơn cho 

việc vận chuyển, vì họ bắt đầu di chuyển hàng hóa bằng xe tải từ Thượng 

Hải đến các cảng ở Ninh Ba, cách đó ba giờ, với hy vọng đưa chúng lên 

một con tàu ở đó. 

Các quan chức Nhà Trắng đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Thượng Hải, 

với Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các tác 

động tiềm tàng. Dữ liệu kinh tế mới từ tháng 3 cho thấy xuất khẩu tốt của 

Trung Quốc tăng 15% so với năm ngoái, nhưng dữ liệu này không phản 

ánh tác động của lệnh phong tỏa Thượng Hải bắt đầu vào cuối tháng 

trước, theo một quan chức Nhà Trắng, người nói với điều kiện giấu tên, 

cung cấp đánh giá nội bộ của chính quyền. 

Chính quyền đã thấy "tác động đáng kể" đối với các sân bay quan trọng 

đối với các lô hàng hàng không và các liên kết trong chuỗi cung ứng như 

nhà máy và kho hàng. Bất chấp việc đóng cửa cảng, các quan chức Nhà 

Trắng đang chứng kiến các cảng thay thế tăng cường công việc của họ, 

giảm bớt một số áp lực dự kiến cho người tiêu dùng. 

Mark Beneke, người đồng sở hữu một đại lý xe hơi đã qua sử dụng ở 

Fresno, California, cho biết việc đảm bảo các bộ phận cho các loại xe do 

châu Á sản xuất như Hyundai Sonatas và Kia Optimas ngày càng trở nên 

khó khăn kể từ khi lệnh phong tỏa Thượng Hải bắt đầu một tháng trước. 



Giá xe đã qua sử dụng đã tăng 35% so với một năm trước, theo Cục 

Thống kê Lao động, và Beneke nói rằng ông lo sợ chúng sẽ tăng cao hơn 

nữa trong những tuần tới do sự thiếu hụt và chậm trễ mới. 

"Chúng tôi đã dự kiến giá sẽ bắt đầu giảm vào mùa hè này, nhưng có vẻ 

như chúng sẽ tiếp tục tăng", ông nói. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các nhà bán lẻ có vị trí tốt hơn để 

vượt qua những thách thức mới nhất so với một năm trước. Nhiều người 

đã cất giữ thêm hàng tồn kho trong các nhà kho và cửa hàng của Mỹ để 

bảo vệ chống lại sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Khoảng 90% hàng hóa 

tại các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc đang tồn kho, theo công ty phân 

tích dữ liệu Information Resources. Và số lượng container nhập khẩu nằm 

trên bến cảng trong hơn chín ngày tại các cảng Los Angeles và Long 

Beach đã bị cắt giảm một nửa kể từ tháng 10. 

Đồng thời, nhu cầu của người tiêu dùng đối với nhiều hàng hóa - bao gồm 

quần áo, đồ chơi và đồ nội thất - dường như đang suy yếu khi mọi người 

chi tiêu nhiều hơn cho du lịch, ăn uống và những trải nghiệm khác mà họ 

phần lớn tránh được trước đó trong đại dịch. 

"Nhu cầu không còn nữa", Isaac Larian, giám đốc điều hành của MGA 

Entertainment, gã khổng lồ đồ chơi đứng sau các thương hiệu nổi tiếng 

như Little Tikes và L.O.L. Surprise cho biết. "Doanh số bán hàng đang 

chậm lại. Các gia đình nói: "Tôi sẽ đưa con tôi đến Disney vào mùa hè này 

thay vì mua thêm đồ chơi". 

Thời gian vận chuyển đồ chơi từ Trung Quốc đến các cửa hàng ở Mỹ đã 

tăng vọt từ 21 ngày lên 159 ngày trong đại dịch, ông nói. 

"Tất cả đồ chơi kỳ nghỉ phải xuất khẩu từ Trung Quốc vào đầu tháng 8, 

nhưng điều đó sẽ không xảy ra", Larian nói. "Các nhà máy đang gặp khó 

khăn trong việc tiếp nhận lao động, giá cả đang tăng lên, Trung Quốc tiếp 

tục đóng cửa các tỉnh. Bức tranh lớn là xấu, tồi tệ hơn năm ngoái." 

Trở lại Los Angeles, Djavaheri của Yedi Houseware, cho biết ông chỉ mới 

bắt đầu phục hồi sau khi đóng cửa ở miền nam Trung Quốc vào đầu năm 

nay, nơi công ty của ông sản xuất nồi áp suất điện. Thương hiệu - đã được 



giới thiệu trong danh sách Những điều yêu thích của Oprah trong ba năm 

liên tiếp - vẫn đang vật lộn để tạo ra đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu. 

"Thành thật mà nói, tôi thậm chí không muốn ở Trung Quốc nhưng đó là 

lựa chọn duy nhất", Djavaheri nói. "Nếu có một cách để làm nồi chiên 

không khí hoặc nồi áp suất điện ở Mỹ, tôi đã có mặt ở đó ngay ngày hôm 

qua. Thay vào đó, chúng ta đang đối phó với hết rào cản này đến rào cản 

khác: Lạm phát, hậu cần, đó là một cơn ác mộng liên tục". 

 


