
KODĖL VERTA IEŠKOTI 
GALIMYBIŲ...

KINIJOJE

60 % 
pasaulio žmonių 
gyvena Azijoje1

10  
populiariausių

673  mlrd. eurų
vertės eksportas į Aziją iš ES3

853 mlrd. eurų
vertės importas iš Azijos į ES3 

Nr. 1 
Iki 2030 m. Azija taps 
sparčiausiai augančiu 

regionu pasaulyje4

10 % 
išaugęs importas 
iš Azijos į ES (iki 

853 mlrd. eurų) per 
pastaruosius metus1

Azijos ir Ramiojo vandenyno (ARV) regione – 
viename sparčiausiai augančių ir galingiausių 
ekonominių regionų pasaulyje (tikimasi, kad BVP 
augimo tempas 2018 m. sieks 5,5 %5) – Europos 
verslininkų laukia daugybė galimybių. Mes galime 
jums padėti jas pasiekti. 

• Daug gyventojų: 1,415 mlrd.6

•  Auganti vidurinioji klasė: iki 2022 m. 76 % 
kinų bus laikomi viduriniosios klasės atstovais, 
palyginti su 4 % 2000 m.7 

•  Antroji didžiausia eksporto rinka, per 
metus paauganti 16 %: 2017 m. į Kiniją iš ES 
eksportuota prekių už 198 mln. eurų1

•  Didžiausia importo rinka: 2017 m. į Kiniją iš ES 
importuota prekių už 375 mln. eurų1

• Didžiausia pasaulyje el. prekybos rinka8 

• Didelis BVP: 10,6 trln. eurų9 

•  Antra didžiausia ekonomika pasaulyje, per 
metus paauganti 6,7 %10

Populiariausios į Kiniją eksportuojamos 
prekės: mašinos ir įrenginiai, motorinės 
transporto priemonės, orlaiviai, cheminiai 
preparatai, mados prekės ir sveikatos 
priežiūros produktai

Populiariausios iš Kinijos importuojamos 
prekės: pramoninės ir vartojimo prekės, 
mašinos ir įrenginiai, avalynė ir apranga

PAMĄSTYMUI
Singapūre importuojama 90 % maisto ir vis labiau 
domimasi europietiškais produktais.17 ES yra didžiausia 
maisto Kinijai tiekėja, o importuotas maistas tampa vis 
populiaresnis.18

STEBĖKITE IR ŠIAS ŠALIS...

DAUGYBĖ 
GALIMYBIŲ

SVARBIAUSIAS 
VERSLO 

PATARIMAS
Visada duokite 

ir imkite vizitines 
korteles abiem 

rankomis

Japonija 
Trečia didžiausia 
ekonomika pasaulyje, 
kurios BVP siekia 4,1 
trln. eurų11  

Pietų Korėja 
Penkta didžiausia 
ekonomika pasaulyje 
pagal eksportą15 

Indonezija 
Greitai auganti rinka, kuriai 
2030 m. prognozuojamas 
didesnis nei 4,3 trln. 
eurų BVP16 

Naujoji Zelandija 
Šalis, kurioje paprasčiausia turėti 
verslo reikalų14

Butanas 
Sparčiausiai pasaulyje 
auganti ekonomika12

Singapūras 
Populiariausia Azijos 
vieta, kurioje įsikūrusios 
tarptautinių bendrovių 
būstinės

Australija 
27 metus auganti ekonomika 
be recesijos13

KAIP, PADEDAMI „FEDEX“ IR TNT, 
GALITE PASIEKTI DAUGIAU  

RINKŲ GREIČIAU
Suvienijusios jėgas, „FedEx“ ir TNT yra plačiai aprėpusios ARV regioną bei 
sukaupusios 72 metų patirties – tai reiškia, kad nėra geresnių už mus, kai 

kalbama apie jūsų verslo galimybes šioje augančioje rinkoje.  

20 
didžiausių Azijos ir 

Ramiojo vandenyno 
regiono miestų 

pasiekiama per naktį

125 
ARV miestai, kuriuos jungia 

pristatymo nustatytą dieną kelių 
tinklas ir kuriuose teikiamos 

importo bei eksporto „nuo durų 
iki durų“ paslaugos

Neprilygstamas „AsiaOne“

tinklas
Trumpesnė gabenimo iš 

Azijos į ES 
trukmė

142 
skrydžiai Azijoje per 

savaitę

Pradėkite siųsti į ARV regioną ir iš jo šiandien 
arba sužinokite daugiau apie tai, kaip „FedEx“ ir 
TNT gali padėti jūsų verslui pasiekti šio regiono 

ir viso pasaulio rinkas. 
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Pradėkite siųsti Sužinokite daugiau

JUDĖKITE SPARČIAU,  
PASIEKITE DAUGIAU AZIJOS 
IR RAMIOJO VANDENYNO 

REGIONE  

Kinija, Japonija ir Pietų Korėja 
yra trys iš dešimties svarbiausių 

ES prekybos partnerių2
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