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ΚΙΝΑ

Το 60% 
του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει  

στην Ασία1

Top 10
Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια 
Κορέα είναι τρεις από τους 10 
σημαντικότερους εμπορικούς 

εταίρους της Ε.Ε.2

673 δισ. €
σε εξαγωγές στην Ασία από  

την Ε.Ε.3

853 δισ. €
σε εισαγωγές από την Ασία  

προς την Ε.Ε.3 

Νο 1 
Ή Ασία θα είναι η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
περιοχή στον κόσμο 

μέχρι το 20304

10% 
αύξηση των ευρωπαϊκών 
εισαγωγών από την Ασία 

(ύψους 853 δισ. €) το 
προηγούμενο έτος1

Ή περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού είναι μία από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο ισχυρές οικονομικές 
ζώνες στον κόσμο. – Με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 
που αναμένεται να φτάσει το 5,5% μέσα στο 20185,  
η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και εμείς 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τις αξιοποιήσετε. 

• Τεράστιος πληθυσμός 1,415 δισ.6

•  Αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη: υπολογίζεται ότι 
το 76% του πληθυσμού θα ανήκει στη μεσαία τάξη 
μέχρι το 2022, σε σύγκριση με το 4% του 20007 

•  Δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών, σε 
ανάπτυξη κατά 16% ανά έτος: 198 δισ. € σε εξαγωγές 
εμπορευμάτων από την Κίνα προς την Ε.Ε. το 20171

•  Η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών: 375 δισ. € σε 
εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ε.Ε.  
το 20171

•  Η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου 
στον κόσμο8 

• Τεράστιο ΑΕΠ 10,6 τρισ. €9 
•  2η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, σε ανάπτυξη 

κατά 6,7% ανά έτος10

Οι κορυφαίες εξαγωγές στην Κίνα: 
μηχανήματα και εξοπλισμός, μηχανοκίνητα 
οχήματα, αεροσκάφη, χημικά, προϊόντα 
ένδυσης και υπόδησης και προϊόντα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Οι κορυφαίες εισαγωγές από την Κίνα: 
βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, 
μηχανήματα και εξοπλισμός, υποδήματα 
και ρουχισμός

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
Ή Σιγκαπούρη εισάγει το 90% των τροφίμων και εκφράζει 
όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.17 
Ή Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής τροφίμων 
της Κίνας και τα εισαγόμενα τρόφιμα γίνονται ολοένα και 
πιο δημοφιλή.18

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ  
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ...

ΕΝΑΣ ΚΌΣΜΌΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Να δίνετε και να παίρνετε 
επαγγελματικές κάρτες 

χρησιμοποιώντας  
πάντα και τα δυο  

σας χέρια

Ιαπωνία, 
την 3η μεγαλύτερη 
οικονομία στον κόσμο με 
ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε 4,1 
τρισ. € στην Ε.Ε.11  

Νότια Κορέα, 
την 5η μεγαλύτερη εξαγωγική 
οικονομία στον κόσμο15 

Ινδονησία, 
την ταχέως αναπτυσσόμενη 
χώρα με ΑΕΠ που προβλέπεται 
να ξεπεράσει τα 4,3 τρισ. € 
μέχρι το 203016 

Νέα Ζηλανδία, 
τον πιο εύκολο συνεργάτη στον 
κόσμο για τις επιχειρηματικές σας 
δραστηριότητες14

Μπουτάν, 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
οικονομία στον κόσμο12

Σιγκαπούρη, 
τον κορυφαίο προορισμό 
στην Ασία για τις έδρες των 
πολυεθνικών εταιρειών

Αυστραλία, 
της οποίας η οικονομία συνεχίζει 
να αναπτύσσεται εδώ και 27 
χρόνια χωρίς να έχει ποτέ γνωρίσει 
κρίση13

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ Η FEDEX ΚΑΙ Η 
TNT ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ, ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ
Ό δυνατός συνδυασμός της FedEx και της TNT, με το εκτεταμένο δίκτυο που καλύπτει την 

περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και τα 72 χρόνια εμπειρίας, μας καθιστούν την ιδανική εταιρεία για 
να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να συνδεθεί με αυτήν την αναπτυσσόμενη αγορά.  

Πρόσβαση σε  

20
από τις μεγαλύτερες πόλεις της  

περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού σε 
μία νύχτα

125 
πόλεις της περιοχής της Ασίας-

Ειρηνικού συνδέονται με ένα οδικό 
δίκτυο προκαθορισμένης ημέρας 
και εισαγωγικές και εξαγωγικές 

υπηρεσίες πόρτα-πόρτα

Το ασυναγώνιστο 

δίκτυο
AsiaOne

Ταχύτεροι χρόνοι μεταφοράς από την 

Ασία στην Ε.Ε.

142 
πτήσεις την εβδομάδα 

εντός της Ασίας

Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε αποστολές από και προς την 
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού σήμερα ή μάθετε περισσότερα 

σχετικά με το πώς η FedEx και η TNT μπορούν να συνδέσουν 
την επιχείρησή σας με τις αγορές στην περιοχή και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. 
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