
На 10% 
збільшився обіг 

імпорту в ЄС із Азії  
(до 853 мільярдів 

євро) за останній рік6

На 15% 
більше імпорту,  

ніж експорту від малих  
та середніх підприємств  
на 5 кращих ринках ЄС3

На 20% 
щороку зростає ринок 

імпорту в Норвегії, 
Південній Кореї та 

Мексиці4

На 10% 
малих і середніх підприємств, 
що не займаються імпортом, 

намагаються почати 
імпортувати свої товари3

1856  
мільярда євро
Поточна загальна вартість  

ринку імпорту в ЄС1

322  
мільярда євро
Обсяг торгівлі між малими та 

середніми підприємствами ЄС 
та країнами поза межами ЄС3

КОМПАНІЯ TNT 
ДОСТАВИТЬ ВАМ 

ЦІЛИЙ СВІТ 

ШВИДКА ДОСТАВКА В БУДЬ-
ЯКУ ТОЧКУ СВІТУ З TNT 

Чому варто обрати нас як помічника з імпорту?

Із нашою потужною всеохопною мережею в усьому світі  
імпорт стає легшим, ніж ви думали.

Ми не просто надсилаємо товари на нові цікаві ринки по 
всьому світу. Ми також імпортуємо їх. Ще не займаєтеся 

імпортом? Дізнайтеся нижче, чому варто почати. 

Три найактивніші імпортери в ЄС у 2017 р.5

Ринок імпорту зараз на хвилі популярності

Росія 
Обіг у 145 мільярдів 
євро від імпорту товарів

США 
Обіг у 257 мільярдів 
євро від імпорту товарів

Росія 
Обіг у 145 мільярдів 
євро від імпорту товарів

Регіони в центрі уваги: імпорт із Азіатсько-
Тихоокеанського регіону та США

США — НАБАГАТО 
БІЛЬШЕ, НІЖ 
АКТИВНИЙ ТОРГОВИЙ 
ПАРТНЕР ЄС11

• № 1 регіон у світі, що найбільш стрімко розвивається, аж до 2030 року6

• 46% імпортованих товарів у ЄС надходить з Азіатсько-
Тихоокеанського регіону7

• 78 мільярдів євро — розвиток імпорту товарів з Азії до ЄС за 2016-
2017рр. (порівняно з минулим роком)8

• 853 мільярдів євро — загальна вартість імпортованих товарів з Азії до 
ЄС у 2017 р.8 

• На 10% зростання імпорту з Азіатсько-Тихоокеанського регіону в ЄСза 
минулий рік9

• Зростання на 6,8% прогнозується для цього регіону в поточному році10

АЗІЯ 
ПРОДОВЖУЄ 
СТРІМКО 
РОЗВИВАТИСЯ

№ 1
найбільший імпортер 
товарів у світі12

21%
імпортованих товарів 
у ЄС надходить із 
США13

Більше  
70%

всіх іноземних прямих 
інвестицій у США  
надходять із ЄС14935  

мільярда євро
обігу реалізується  

між ЄС та США на рік15

256  
мільярда євро

Загальна вартість 
імпортованих товарів  

із США до ЄС16

125
Таїланд

Малайзія

Сінгапур

В'єтнам

Лаос

містах Азіатсько-Тихоокеанського регіону включно 
з найбільшими комерційними центрами в: 

7
Покриття країн 

Близького Сходу 
завдяки нашій великій 
автомобільній мережі

4
Шлюзи США 

надають нам повне 
покриття країни 

4000
транспортних засобів 
задіяно в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні

Більше  
700
авіасполучень 
у Європі

• Отримуйте свої товари швидше за допомогою 
нашої всеохопної мережі 

• Прискорюйте проходження митниці для своїх 
матеріалів за допомогою нашої послуги повністю 
керованого оформлення та статусу AEO

•  Постачайте товари з понад 220 ринків із легшими 
та швидшими процедурами імпорту

• Контролюйте роботу з нашими інтуїтивно 
зрозумілими інструментами з доставки та 
відстеження

• Працюйте з фахівцями в галузі доставки, 
обізнаних у роботі в більше ніж 200 країнах

МИ ДОПОМОЖЕМО 
ВАМ ПРИВОЗИТИ 
ТОВАРИ З БУДЬ-ЯКОЇ 
ТОЧКИ СВІТУ. ЗАВДЯКИ 
НАШИМ ШВИДКИМ 
І ЗРУЧНИМ ПОСЛУГАМ, 
ШИРОКОМУ ПОКРИТТЮ 
Й ДЕСЯТИРІЧЧЯМ 
ДОСВІДУ ЗДІЙСНЮВАТИ 
З НАМИ ІМПОРТ ТА 
ЕКСПОРТ ОДНАКОВО 
ПРОСТО.

Почніть імпортувати товари з будь-якої точки 
земної кулі та дізнайтеся, наскільки з нами 
просто просуватися швидше, стрімкіше та 

виходити на нові ринки в усьому світі.

Оформити 
відправлення зараз Дізнатися більше
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Більше 
200

країн і територій 
обслуговуються по 

цілому світу

Присутність на провідних ринках у:

Бразилія

Чилі

Аргентина

5 авіарейси до  
Китаю щотижня

роки досвіду 
в галузі 
торгівлі
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