
KĀPĒC IZPĒTĪT IESPĒJAS...

ĶĪNĀ

60% 
pasaules 

iedzīvotāju 
dzīvo Āzijā1

Top 10
Ķīna, Japāna un Dienvidkoreja 

ir trīs no ES 10 galvenajiem 
tirdzniecības partneriem2

673 miljardi 
eiro

Eksporta no ES uz Āziju vērtība3

853 miljardi 
eiro

importa vērtība no Āzijas uz ES3 

Nr. 1 
Āzija būs visstraujāk 

augošais reģions 
pasaulē līdz 

2030. gadam4

10% 
importa pieaugums 

ES no Āzijas 
(uz  853 miljardiem 

eiro) pēdējā gada laikā1

Kā viens no visstraujāk augošajiem un spēcīgākajiem 
ekonomiskajiem reģioniem pasaulē — sagaidāms, 
ka tā IKP pieaugums sasniegs 5,5% 2018. gadā5 — 
Āzijas un Klusā okeāna reģions sniedz plašas 
iespējas Eiropas uzņēmumiem, un mēs 
varam palīdzēt jums tās sasniegt. 

• Milzīgs iedzīvotāju skaits: 1,415 miljardi6

•  Pieaugošs vidusslānis: līdz 2022. gadam 76% 
ķīniešu tiks uzskatīti par vidusslāni, salīdzinot ar 
4% 2000. gadā7 

•  Otrs lielākais eksporta tirgus, kas pieaug 
par 16% gadā: 2017. gadā no ES uz Ķīnu tika 
eksportētas preces 198 miljardu eiro vērtībā1

•  Lielākais importa tirgus: 2017. gadā no Ķīnas uz 
ES tika importētas preces 375 miljardu eiro vērtībā1

•  Pasaulē lielākais e-komercijas tirgus8 

• Milzīgs IKP: 10,6 triljoni eiro9 

•  2. lielākā ekonomika pasaulē, pieaug par 
6,7% gadā10

Galvenās eksportpreces uz Ķīnu: 
mehānismi un iekārtas, mehāniskie 
transportlīdzekļi, lidaparāti, ķimikālijas, 
modes un veselības aprūpes produkti

Galvenās importpreces no Ķīnas: 
rūpniecības un patēriņa preces, 
mehānismi un iekārtas, apavi un apģērbi

VIELA PĀRDOMĀM
Singapūrā tiek importēti 90% tās pārtikas, un tā arvien 
vairāk izrāda interesi par Eiropas produktiem.17 ES ir 
lielākais pārtikas piegādātājs Ķīnai, un importētā 
pārtika strauji gūst popularitāti.18

PATURIET ACĪS ŠĪS VALSTIS...

IESPĒJU 
PASAULE

ĪPAŠS  
UZŅĒMĒJ- 
DARBĪBAS- 

PADOMS
Vienmēr sniedziet un 
saņemiet vizītkartes  

ar abām rokām

Japāna 
3. lielākā ekonomika 
pasaulē ar 4,1 triljona 
eiro IKP11  

Dienvidkoreja 
5. lielākā eksporta 
ekonomika pasauē15 

Indonēzija 
Ātra izaugsme, 
prognozēts 4,3 triljonu 
eiro IKP 2030. gadā16 

Jaunzēlande 
Darījumu veikšanai visērtākā 
valsts pasaulē14

Butāna 
Visstraujāk augošā 
ekonomika pasaulē12

Singapūra 
Starptautisku uzņēmumu 
centru galvenais 
galamērķis Āzijā

Austrālija 
Ekonomika ir augusi 
27 gadus bez lejupslīdes13

KĀ FEDEX UN TNT IEVED 
JAUNOS TIRGOS ĀTRĀK

FedEx un TNT spēcīgās kombinētās iespējas, mūsu plašais Āzijas un Klusā 
okeāna reģiona segums un 72 kompetences gadi nozīmē, ka neviens labāk 

par mums nespēs ievest jūsu uzņēmumu šajā augošajā tirgū.  

20 
lielākās Āzijas un 

Klusā okeāna reģiona 
pilsētas tiek sasniegtas 

nākamajā dienā

125 
Āzijas un Klusā okeāna reģiona 
pilsētas savienotas ar noteiktas 

dienas sauszemes tīklu un importa 
un eksporta pakalpojumiem no 

durvīm līdz durvīm

Nepārspējamais AsiaOne

tīkls
Īsāki tranzīta laiki no 

Āzijas uz ES

142 
Āzijas iekšējie 

lidojumi nedēļā

Sāciet veikt sūtījumus uz/no Āzijas un Klusā 
okeāna reģiona jau šodien vai uzziniet vairāk par 
to, kā FedEx un TNT var ievest jūsu uzņēmumu 

tirgos šajā reģionā — un visā pasaulē. 

Avoti

1http://worldpopulationreview.com/continents/asia-population/ 

2http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf 

3Eurostat 

4https://thediplomat.com/2017/12/asia-to-stay-worlds-fastest-growing-region-through-2030/ 

5https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2017/future-of-asia-pacific-2017.pdf

6https://www.worldometers.info/world-population/china-population/

7http://uk.businessinsider.com/chinas-middle-class-is-exploding-2016-8?r=US&IR=T 

8https://www.forrester.com/report/eCommerce+In+China+Trends+And+Outlook+For+The+Largest+eCommerce+Market+In+The+

World/-/E-RES143994 

9https://tradingeconomics.com/china/gdp

10https://www.bbc.co.uk/news/business-44843203

11https://tradingeconomics.com/japan/gdp??ei=mxjhvaoqkiiczapctohiag?ved=0cesqfjaj&usg=afqjcnfhjx_y-dvwwipa-

4wksuctvvsgww

12https://www.adb.org/news/features/prosperous-and-happy-bhutan-asia-s-fastest-growing-economy

13https://www.reuters.com/article/us-australia-economy-gdp-instantview/australian-economy-enters-27th-year-of-recession-free-

growth-idUSKCN1J206K 

14https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-are-the-easiest-places-to-do-business-around-the-world 

15https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ 

16https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/pwc-puts-indonesia-on-its-fastest-growing-economies-list/

item8180? 

17https://www.eu-gateway.eu/news/growing-interest-european-organic-food-beverage-products-asia 

18http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/28/WS5b5c13daa31031a351e90bbc.html 

Sākt nosūtīšanu Uzzināt vairāk

PALIELINIET ĀTRUMU UN  
NOKĻŪSTIET TĀLĀK  

ĀZIJAS UN KLUSĀ 
OKEĀNA VALSTĪS  
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