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60% 
ludności świata 

żyje w Azji1

Top 10
Chiny, Japonia i Korea 

Południowa to trzech z 10 
najważniejszych partnerów 

handlowych UE2

673 mld euro
to wartość towarów 

eksportowanych do Azji z UE3

853 mld euro
wartość towarów importowanych 

z Azji do UE3 

Nr 1 
Azja będzie najszybciej 

rozwijającym się 
regionem świata 
do 2030 roku4

10% 
wzrost wartości towarów 

importowanych z Azji  
(do 853 mld euro) 
w minionym roku1

Jako jeden z najszybciej rozwijających się 
i najpotężniejszych regionów ekonomicznych 
świata – którego wskaźnik wzrostu PKB ma 
osiągnąć 5,5% w 2018 r.5 – region Azji i Pacyfiku 
obfituje w szanse dla europejskich firm, a my 
możemy pomóc Ci z nich skorzystać. 

• Ogromna populacja: 1,415 miliarda ludzi6

•  Coraz liczniejsza klasa średnia:  
76% obywateli Chin będzie należało do 
klasy średniej do 2022 r., a w 2000 r. było 
to zaledwie 4%7 

•  Drugi największy rynek eksportowy, który 
rośnie o 16% rocznie: w 2017 r. z UE do Chin 
wyeksportowano towary o łącznej wartości 
198 miliardów euro1

•  Największy rynek importowy: w 2017 r. import 
towarów z Chin do UE osiągnął wartość 
375 miliardów euro1

• Największy rynek e-commerce8 

• Ogromny PKB: 10,6 biliona euro9 

•  Druga największa gospodarka na świecie, 
rosnąca o 6,7% rocznie10

Towary najczęściej eksportowane 
do Chin: maszyny i sprzęt, pojazdy 
silnikowe, samoloty, środki chemiczne, 
odzież i produkty zdrowotne

Towary najczęściej importowane 
z Chin: towary przemysłowe 
i konsumpcyjne, maszyny i sprzęt, 
obuwie oraz odzież

DO PRZEMYŚLENIA
Singapur importuje 90% żywności i wykazuje coraz 
większe zainteresowanie produktami europejskimi.17 
UE jest największym dostawcą żywności do Chin, 
a importowana żywność szybko zyskuje popularność.18

WARTO OBSERWOWAĆ…

ŚWIAT PEŁEN 
MOŻLIWOŚCI

WAŻNA 
WSKAZÓWKA 
BIZNESOWA
Zawsze wręczaj 

i odbieraj wizytówki 
używając  
 obu rąk

Japonia 
Trzecia największa 
gospodarka świata 
z PKB UE o wartości 
4,1 biliona euro11  

Korea Południowa 
Piąta największa 
gospodarka 
eksportowa na 
świecie15 

Indonezja 
Szybko rozwijające się  
państwo z prognozowanym 
PKB 4,3 biliona euro do 
2030 r.16 

Nowa Zelandia 
Państwo, z którym najłatwiej 
prowadzi się interesy14

Bhutan 
Najszybciej rosnąca 
gospodarka świata12

Singapur 
Najważniejsza azjatycka 
lokalizacja siedzib 
międzynarodowych firm

Australia 
Państwo z gospodarką 
rozwijającą się bez recesji 
od 27 lat13

W JAKI SPOSÓB Z FEDEX EXPRESS 
I TNT SZYBCIEJ DOTRZESZ NA 

NOWE RYNKI
Połączone możliwości FedEx Express i TNT, szeroki zasięg w regionie Azji i Pacyfiku 

oraz 72-letnie doświadczenie oznaczają, że nikt lepiej niż my nie pomoże Ci 
wprowadzić Twojej firmy na ten rozwijający się rynek.  

20 
głównych miast 

regionu, do których 
można dotrzeć 

w jedną noc

125 
miast połączonych siecią 
drogową umożliwiającą 

dostawę w określonym dniu 
oraz usługi importu i eksportu 

„od drzwi do drzwi”

Bezkonkurencyjna 

sieć  
AsiaOne 

Krótszy czas przewozu  

z Azji do UE

142 
loty na terenie Azji 

tygodniowo

Zamawiaj przesyłki do i z regionu Azji i Pacyfiku już 
dziś lub dowiedz się więcej o tym, jak FedEx Express 

i TNT mogą pomóc Twojej firmie zdobywać rynki 
w tym regionie, jak również na całym świecie. 
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