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Peale selle, et USA on maailma kõige rikkam riik, on see ka 
kõige tootlikum kaupade importija planeedil.1 Ja EL on üks 
USA peamisi kaubanduspartnereid2. See tähendab, et nüüd 
on parim aeg Ühendriikide poole vaadata – FedExi ja TNT 
kombineeritud jõud viib Sind sinna kiiresti.  

• Viies suurim kaubanduspartner

•  Eelmisel aastal kaubeldi Saksamaa ja USA vahel 145 
miljardit euro väärtuses9

Peamised ekspordiartiklid10: tippklassi sõiduautod, masinad, 
farmaatsiatooted, meditsiiniseadmed, elektroonika

Peamised impordiartiklid11: sõidukid, lennukid, 
kosmoseaparaadid, masinad, meditsiiniseadmed, tehnilised 
seadmed, elektroonikaseadmed

• Kaheksas suurim kaubanduspartner

•  Eelmisel aastal kaubeldi Prantsusmaa ja USA 
vahel 70 miljardi euro väärtuses15

Peamised ekspordiartiklid16: masinad, lennukid, 
kosmoseaparaadid, joogid, farmaatsiatooted, 
parfüümid, kosmeetikatooted

Peamised impordiartiklid17: lennukid, 
kosmoseaparaadid, mineraalkütused, 
sh õli, masinad, elektroonikaseadmed, 
meditsiiniseadmed, tehnilised seadmed 

• Seitsmes suurim kaubanduspartner

•  Eelmisel aastal kaubeldi Ühendkuningriigi ja 
USA vahel 94 miljardit euro väärtuses12

Peamised ekspordiartiklid13: sõidukid, masinad, 
farmaatsiatooted, meditsiiniseadmed, tehnilised 
seadmed, mineraalkütused, sh õli

Peamised impordiartiklid14: lennukid, 
kosmoseaparaadid, kalliskivid, väärismetallid, 
masinad, elektroonikaseadmed, mineraalkütused, 
sh õli

• Kümnes suurim kaubanduspartner

•  Eelmisel aastal kaubeldi Itaalia ja USA vahel 
58 miljardi euro väärtuses18

Peamised ekspordiartiklid19: masinad, sõidukid, 
farmaatsiatooted, joogid, elektroonikaseadmed

Peamised impordiartiklid20: farmaatsiatooted; 
tuumareaktorid ja masinad, lennukid, 
meditsiiniseadmed 

ÄRI TEGEMINE 
AMEERIKA MOODI
•  Ära ole tagasihoidlik, esitle ennast ja oma 

saavutusi avatult 

• Naerata sageli

• Väldi vaikust

• Suru kätt kindlalt

• Ole täpne

•  Ole valmis kohtumiseks varase hommikusöögi 
või õhtusöögi ajal

KELLEGA TEEB USA KÕIGE 
ROHKEM ÄRI?

LIIGU KIIREMINI, JÕUA KAUGEMALE   

USA

KUIDAS FEDEX JA TNT 
VIIVAD SIND ROHKEMATESSE 
OSARIIKIDESSE – KIIREMINI

Meil on 72 aastat kogemusi, kiired transpordiajad ja konkurentsitu USA katvus: pole 
kedagi paremat kui FedEx ja TNT, et viia Su ettevõte Atlandi taha. 

Ületamatu 
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Palju 
lende 
nädalas 
ELi ja USA vahel21

Alusta saatmist USAsse ja USAst juba täna või 
vaata lisateavet selle kohta, kuidas FedExi ja 

TNT ühendatud jõud saab viia Su põnevatele 
turgudele üle kogu maailma.
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Alusta saatmist Loe lähemalt

väärtuses aasta kohta 
kaubeldakse ELi ja USA vahel6

töökohta USAs tänu 
kauplemisele ELiga8

USA ostab ja müüb igal aastal üle kogu maailma miljardite dollarite väärtuses kaupu 
– kuid neli USA kümnest peamisest kaubanduspartnerist asuvad Euroopas. 
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