
PŘÍLEŽITOSTI V

ČÍNĚ

60 % 
světové 

populace žije 
v Asii.1

Top 10
Čína, Japonsko a 

Jižní Korea patří mezi 
10 nejvýznamnějších 

obchodních partnerů EU.2

673 miliard eur
činí hodnota exportu z EU  

do Asie.3

853 miliard eur
činí hodnota importu z Asie  

do EU.3 

Č. 1 
Asie bude do roku 2030 

nejrychleji rostoucím 
regionem světa.4

10 % 
tvoří nárůst importu 

z Asie do EU za 
minulý rok (na 

853 miliard eur).1

Asijsko-pacifický region je jednou z nejrychleji 
rostoucích a nejvýkonnějších ekonomických 
oblastí světa. Růst HDP by měl v roce 2018 
dosáhnout 5,5 %5. Díky naší globální síti mohou 
evropští obchodníci využít příležitostí, který tento 
region nabízí.

•  Nejlidnatější stát světa: 1,415 miliardy  
obyvatel.6

•  Rostoucí střední třída: 76 % Číňanů bude 
v roce 2022 považováno za střední třídu, což 
je oproti 4 % z roku 2000 enormní nárůst.7 

•  Druhý největší exportní trh s růstem 16 % 
ročně: V roce 2017 bylo z EU do Číny 
exportováno zboží v hodnotě 198 miliard eur.1

•  Největší importní trh: V roce 2017 bylo 
z Číny do EU importováno zboží v hodnotě 
375 miliard eur.1

• Největší e-commerce trh na světě8 

• Enormní HDP: 10,6 bilionu eur.9 

•  2. největší ekonomika světa s růstem 6,7 % 
ročně.10

Nejčastěji exportované zboží do Číny: 
stroje a zařízení, motorová vozidla, 
letadla, chemikálie, móda a zdravotní 
produkty.

Nejčastěji importované zboží z Číny: 
průmyslové a spotřební zboží, stroje 
a vybavení, obuv a oblečení.

KE ZVÁŽENÍ
Singapur importuje 90 % potravin a jeho zájem 
o evropské produkty stále roste.17 Evropská unie je 
největším dodavatelem potravin do Číny a popularita 
jídla z dovozu rychle narůstá.18

ZAMĚŘTE SE NA

SVĚT PLNÝ 
MOŽNOSTÍ

OBCHODNÍ  
TIP

Vizitky vždy 
předávejte nebo 
přebírejte oběma 

rukama.

Japonsko 
Třetí největší ekonomika 
světa s HDP 4,1 
bilionu eur.11  

Jižní Korea 
Pátá největší exportní 
ekonomika světa.15 

Indonésie 
Rychle rostoucí ekonomika 
s očekávaným HDP 4,3 
bilionu eur v roce 2030.16 

Nový Zéland 
Země, se kterou se obchoduje 
nejsnadněji na světě.14

Bhútán 
Nejrychleji rostoucí 
ekonomika na světě.12

Singapur 
Hlavní asijské centrum 
pro nadnárodní 
společnosti.

Austrálie 
Její ekonomika nepřetržitě 
roste již 27 let.13

FEDEX A TNT VÁS DOSTANOU 
NA NOVÉ TRHY RYCHLEJI

Díky unikátnímu spojení FedEx a TNT vám můžeme nabídnout rozsáhlé 
pokrytí celého Asijsko-pacifického regionu. Máme více než 72 let zkušeností, 
proto jsme pro vás nejlepším partnerem pro rozšíření vašeho podnikání na 

tento rostoucí trh.  

20 
hlavních asijských 
center, do kterých 

doručujeme již 
během noci.

125 
měst v region APAC propojuje 

naše silniční síť. Dokážeme 
zajistit import i export, včetně 

doručení formou door-to-door.

AsiaOne

bezkonkurenční 
 síť

Nejrychlejší tranzitní časy 

z Asie  
do EU

142 
vnitroasijských letů 

týdně.

Začněte posílat své zásilky z/do Asie a Tichomoří 
ještě dnes. Objevte možnosti, které vám mohou 
FedEx a TNT poskytnout jako podporu pro vaše 
podnikání na těchto trzích – a všude po světě. 
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