
MIKS TUTVUDA 
VÕIMALUSTEGA …

HIINA

60% 
maailma 

rahvastikust 
elab Aasias1

Peamised  
10

Hiina, Jaapan ja 
Lõuna-Korea on kolm 
kümnest peamisest ELi 
kaubanduspartnerist2

673  
miljardi euro

väärtuses eksporditakse 
EList Aasiasse3

853  
miljardi euro

väärtuses imporditakse Aasiast ELi3 

Nr 1 
2030. aastaks saab 

Aasiast maailma 
kõige kiiremini 

kasvav piirkond4

10% 
ELi impordi kasv 

Aasiast (853 miljardi 
euroni) möödunud 

aastal1

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond on üks 
kõige kiiremini kasvavaid ja võimsamaid 
majanduspiirkondi maailmas, mille SKT 
kasvumäär jõuab 2018. aastal 5,5%-ni5.  
Euroopa ettevõtetele pakub see rikkalikult 
võimalusi ja meie saame aidata Sul sinna jõuda. 

• Suur rahvaarv: 1,415 miljardit6

•  Kasvav keskklass: 2022. aastaks loetakse  
76% hiinlasteks keskklassiks, võrreldes 4%-ga 
2000. aastal7 

•  Teine suurim eksporditurg, mis kasvab 16% 
aastas: 2017. aastal eksporditi EList Hiinasse 
198 miljardi euro väärtuses kaupa1

•  Suurim imporditurg: 2017. aastal imporditi 
Hiinast ELi 375 miljardi euro väärtuses kaupa1

• Maailma suurim e-kaubanduse turg8 

• Suur SKT: 10,6 triljonit eurot9 

•  Teine suurim majanduspiirkond maailmas,  
mis kasvab 6,7% aastas10

Peamised ekspordiartiklid Hiinasse: 
masinad ja seadmed, mootorsõidukid, 
lennukid, kemikaalid, moe- ja 
tervisetooted

Peamised impordiartiklid Hiinast: 
tööstus- ja tarbekaubad, masinad ja 
seadmed, jalanõud ja riided

TOIDUÄRI
Singapur impordib 90% oma toidust ja on järjest 
rohkem huvitatud Euroopa toodetest.17 EL on Hiina 
suurim toidutarnija ja imporditud toit muutub järjest 
populaarsemaks.18

JÄLGI KA …

MAAILM TÄIS 
VÕIMALUSI

ÄRI- 
NÕUANNE

Visiitkaarte anna 
ja võta vastu 
mõlemat kätt 

kasutades

Jaapan 
Maailmas 
kolmas suurim 
majanduspiirkond, 
SKT 4,1 triljonit eurot11  

Lõuna-Korea 
Maailmas viies suurim 
ekspordimajandus15 

Indoneesia 
Kiiresti kasvav, 
prognoositav SKT üle 4,3 
triljoni euro 2030. aastal16 

Uus-Meremaa 
Maailma lihtsaim riik, kellega 
äri ajada14

Bhutan 
Kõige kiiremini kasvav 
majandus maailmas12

Singapur 
Rahvusvaheliste ettevõtete 
peakontorite jaoks Aasia 
peamine sihtkoht

Austraalia 
Majandus on kasvanud ilma 
languseta 27 aastat13

KUIDAS FEDEX JA TNT 
VIIVAD SIND ROHKEMATELE 

TURGUDELE – KIIREMINI
FedExi ja TNT võimsad kombineeritud võimalused koos meie Aasia ja Vaikse 
ookeani piirkonna ulatusliku katvuse ja 72 aasta pikkuse kogemustepagasiga 

tähendab, et Sinu viimiseks sellele kasvavale turule paremat ei leidu.  

20 
suurimasse Aasia 
ja Vaikse ookeani 

piirkonna linna üleöö

125 
APACi linna on seotud kindlaks 

päevaks kohaletoimetamise 
maanteevõrgustiku ning  
uksest ukseni impordi- ja 

eksporditeenustega

Võrreldamatu AsiaOne

võrgustik
Kiireimad transpordiajad 

Aasiast ELi

142 
Aasia-sisest lendu 

nädalas

Alusta saatmist Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda 
ning piirkonnast juba täna või vaata lisateavet selle 

kohta, kuidas FedEx ja TNT suudavad ühendada Sinu 
ettevõtte selle piirkonna ja kogu maailma turgudega. 
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Alusta saatmist Loe lähemalt

LIIGU KIIREMINI,  
JÕUA KAUGEMALE  

AASIA JA VAIKSE 
OOKEANI PIIRKOND  
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