
10% 
wzrost importu 

z Azji (do wartości 
853 miliardów euro) 
w ubiegłym roku2

15% 
większy import od 

eksportu w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw na 

5 głównych rynkach UE3

20% 
coroczny wzrost 

w rynkach importowych 
Norwegii, Korei 

Południowej i Meksyku4

10% 
nieimportujących małych 
i średnich przedsiębiorstw 
próbuje importować lub 
rozważa tę możliwość3

1,856 
mld

Obecna wartość rynku 
importowego Unii Europejskiej1

322 mld
Handel między sektorem małych 

i średnich przedsiębiorstw UE 
a krajami spoza UE3

ZBLIŻ ŚWIAT 
DO SIEBIE DZIĘKI 

FEDEX EXPRESS I TNT

DZIAŁAJ SZYBCIEJ, OSIĄGAJ 
WIĘCEJ Z FEDEX EXPRESS I TNT

Dlaczego warto nas wybrać do obsługi importu?

Dzięki połączeniu największych na świecie linii lotniczych cargo i najszerszej 
bezkonkurencyjnej europejskiej sieci drogowej, import jest łatwiejszy niż myślisz.

Nie tylko dostarczamy towary na interesujące nowe rynki 
na całym świecie. My je również importujemy. Jeszcze 

niczego nie importujesz? Oto powody, aby zacząć. 

Top 3 największych importerów do Unii 
w 2017 r.5

Chiny 
375 miliardów euro 
w imporcie

Stany Zjednoczone 
257 miliardów euro 
w imporcie

Rosja 
145 miliardów euro 
w imporcie

Regiony w centrum uwagi: importowanie z regionu 
Azji i Pacyfiku oraz Stanów Zjednoczonych

STANY ZJEDNOCZONE – 
O WIELE WIĘCEJ NIŻ 
NAJWAŻNIEJSZY PARTNER 
HANDLOWY UE11

• Najszybciej rozwijający się region świata do 2030 r.6

• 46% towarów importowanych do UE pochodzi z regionu Azji i Pacyfiku7

• 78 miliarda euro – coroczny wzrost ilości importu z Azji do UE 
w latach 2016–20178

• 853 miliarda euro – wartość towarów importowanych z Azji do UE 
w 2017 r.8 

• 10% – wzrost w ilości towarów importowanych z regionu Azji 
i Pacyfiku do UE w ciągu ubiegłego roku9

• 6,8% – prognozowany wzrost w regionie na ten rok10

RYNEK 
AZJATYCKI 
WCIĄŻ 
SZYBKO 
ROŚNIE

Nr 1
największy importer 
towarów na świecie12

21%
towarów importowanych 
do UE pochodzi ze Stanów 
Zjednoczonych13

>70%
wszystkich bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 

w Stanach Zjednoczonych 
pochodzi z UE14

935  
mld euro

rocznie – wartość handlu 
pomiędzy UE a Stanami 

Zjednoczonymi.15 

256  
mld euro

Wartość importu ze Stanów 
Zjednoczonych do UE16

99%   
pokrycie globalnego PKB

1,5 mln
paczek sortowanych 
w jedną noc w hubie 

w Memphis

125

Tajlandia

Malezja

Singapur

Wietnam

Laos

miast regionu Azji i Pacyfiku jest 
w naszym zasięgu. Należą do nich 
główne ośrodki handlowe: 

7
krajów Bliskiego 

Wschodu w zasięgu 
dzięki naszej rozwiniętej 

sieci drogowej

4
huby lotnicze w Stanach 

Zjednoczonych dają 
nam pełny zasięg 

w kraju 

4000
pojazdów w regionie 

Azji i Pacyfiku

700+
połączeń 
lotniczych 
tygodniowo 
w Europie

• Otrzymuj swoje towary szybciej dzięki naszej 
zintegrowanej sieci 

• Przyspiesz przepływ materiałów przez odprawę 
celną dzięki naszym w pełni zarządzanym usługom 
i dedykowanym narzędziom

•  Sprowadzaj towary z ponad 220 rynków dzięki 
szybszym i płynnym procesom importowym

• Przejmuj kontrolę dzięki naszym intuicyjnym 
narzędziom do wysyłania i śledzenia przesyłek 

• Współpracuj z ekspertami, którzy mają do 
dyspozycji 425 000 pracowników na całym świecie 
oraz wiedzę o rynkach lokalnych w 200 krajach

IMPORTUJ TOWARY 
Z CAŁEGO GLOBU DZIĘKI 
DWÓM PRZEWOŹNIKOM 
ŚWIATOWEJ KLASY. 
DZIĘKI NASZYM SZYBKIM 
POŁĄCZENIOM, SZEROKIEMU 
ZASIĘGOWI I DEKADOM 
DOŚWIADCZENIA MOŻEMY 
SPRAWIĆ, BY IMPORT BYŁ 
TAK SAMO ŁATWY, JAK 
EKSPORT.

Zacznij importować z całego świata już dziś 
i przekonaj się, jak możemy pomóc Ci działać 
szybciej, osiągać więcej i łączyć się z nowymi 

rynkami na całym świecie.

Wyślij teraz Dowiedz się więcej
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