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Obecné informace
 Předpokládaná roční míra růstu (CAGR) pro logistický průmysl

v období 2018-2023 je 16,65%.

 Vietnam profituje z dohod o volném obchodu (EVFTA aj.)

 Vietnam profituje na obchodní válce mezi USA a Čínou.

 Ve Vietnamu působí v oblasti logistiky asi 4 000 podniků. Ale asi 

30 firem se zabývá exportem a z toho jen část se zaměřuje na 

trh EU.

 Rozvoj infrastruktury vyžaduje investice (nízká kvalita silniční sítě, 
přístavů i skladů).

 Vysoká konkurence zahraničních firem ve Vietnamu, zejména 

z EU (Maersk, DHL, Kuehne + Nagel).

 Logistické náklady ve Vietnamu jsou vysoké(20-25 %), zatímco 

příjmy logistického sektoru jsou pouze 4-5% celkového HDP.



Logistické náklady k HDP



Index logistické výkonnosti - LPI



Logistika v zemědělství

 Zemědělská produkce je jednou z nejvíce vyvážených 

komodit. Agrární export představuje ročně téměř 50 mld 

USD (rýže, tropické ovoce, přírodní kaučuk aj.).

 Logistika je zároveň označována za hlavní překážku 

vietnamského zemědělství.

 Náklady na logistiku jsou vysoké a představují asi 25 % 

hodnoty zemědělské produkce. To je hlavní příčina 

vedoucí ke snížení konkurence vietnamských 

zemědělských produktů na světových trzích.



Železnice
Hl. trasou je 1-kolejná trať 1 600 km, 

která spojuje Hanoj a Saigon. Stavba 

je z 80. let 19. století, rozchod 1,0 m. 

Hlavní trasa dále pokračuje

do Číny přes přechod

Lao Cai. Další krátké

tratě v okolí Hanoje

včetně trati na Peking

mají standardní rozchod.

RATRACO: Hanoj-Lutych

(cca 26 dnů)



Silniční doprava

Vietnam má téměř 30 000 km rychlostních 

komunikací, většinou ve špatném stavu. Do r. 2030 je 

v plánu vybudovat dálniční síť v rozsahu 5 000 km a 

do r. 2050 dokončit celkem 9 000 km.

Kromě špatného stavu silnic jsou silnice přeplněné a 

platí se vysoká mýta.

Rychlost je často

omezena na 40 km/h

a vydělat na

dopravě se snaží 

i místní policie.



Námořní doprava
- Vietnam má přibližně 300 přístavů, ale pro mezinárodní 

kontejnerovou přepravu jsou nejdůležitější pouze 3 

mezinárodní přístavy: Saigon (2/3 celkového objemu), Hai 

Phong a  Da Nang.

- Celkový objem

nákladu přes

vietnamské

námořní přístavy

se odhaduje

na 700 mil.

tun ročně.

- Vietnam Maritime 

Corporation (VIMC)



Letecká doprava
Ve Vietnamu je 22 letišť, z nichž je 7 

mezinárodních. Kromě Hanoje, Da Nangu

a Saigonu je to dále Phu Bai, Cam Ranh,

ostrov Phu Quoc a Can Tho.

Zahraniční společnosti zajišťují téměř 90 % 

leteckého carga ve Vietnamu. Nejvýznamnější 

lokální letecké cargo zajišťuje společnost ACSV 

(www.acsv.com.vn)

Místní letecké společnosti:

- VNA

- VietJet

- Bamboo Airway



E-logistika (logistika on-line nákupů)

Hlavní platformy
e-obchodu
ve Vietnamu

Roční 
obrat
přes 12 
mld. USD



Největší importéři krmiv
10 největších importérů dovezlo v r. 2021 třetinu krmiva (celkový import: 4,93 mld. USD / 
10,5 mil. tun). Nejvíce se dováží krmivo z Argentiny a USA.



Importéři obilnin a surovin

pro krmivářský průmysl
20 mil. tun ročně; zejména kukuřice, sójový šrot a pšenice.



Největší importéři hnojiv
10 největších importérů dovezlo v r. 2021 téměř polovinu hojiv (celkový import: 1,3 mld. 
USD / 4 mil. tun). Nejvíce se dováží hnojiva z Číny a Ruska.



Největší potravinářské firmy ve Vietnamu

 Vissan

CP

 Satra

 Vegetexco

 DOVECO

 VEGETIGI

 Uniben

 Vinamilk

 Heineken

 Sabeco

Masan

 Asia Food

 Saigon Food



Praktické informace:

- Dobré reference na kontejnerovou přepravu

do Vietnamu: 

- Nejvýhodnější je posílat kontejnery pouze do místních 

mezinárodních přístavů (INCOTERMS CIF)

- Naprosto zásadní je mít místní importní firmu.

(importní firmou může být i vlastní dceřinná firma ve VN)

- Dobré reference na menší zásilky: 

- Bonita obchodního partnera (pojištění pohledávek

před nezaplacenými fakturami)

- Platby, dokumentární akreditiv (L/C), USD/EUR
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