
DE CE SĂ EXPLORAȚI 
POSIBILITĂȚILE ÎN...

CHINA

60% 
din populația 
lumii trăiește 

în Asia1

Top 10
China, Japonia și Coreea 

de Sud sunt trei dintre 
partenerii comerciali ai U.E. 

situați în top 102

673 miliarde  
de euro

valoarea exporturilor către  
Asia din U.E.3

853 miliarde  
de euro

valoarea importurilor către  
Asia din U.E.3 

Nr. 1 
Asia va fi regiunea 
cu cea mai rapidă 
creștere din lume 

până în 20304

10% 
creșterea importurilor 
în U.E. din Asia (la 853 
de miliarde de euro) în 

ultimul an1

Fiind regiunea cu cea mai rapidă creștere și, 
totodată, cea mai puternică regiune din lume – 
cu o rată de creștere a PIB-ului care se așteaptă 
să atingă 5,5% în 20185 – Asia Pacific este bogată 
în oportunități pentru mediul de afaceri european 
și vă putem ajuta să profitați de acestea. 

• Populație uriașă: 1,415 de miliarde6

•  Clasă de mijloc în creștere: 76% dintre  
chinezi vor fi considerați ca aparținând clasei de 
mijloc până în 2022, comparativ cu 4% in 20007 

•  A doua cea mai mare piață de export, 
dezvoltându-se cu 16% pe an: În 2017 au fost 
exportate bunuri în valoare de 198 miliarde de euro 
din U.E. în China1

•  Cea mai mare piață de import: În 2017 au fost 
importate bunuri în valoare de 375 miliarde de euro 
din China în U.E.1

•  Cea mai mare piață de comerț electronic din lume8 

• PIB uriaș: 10,6 trilioane de euro9 

•  A doua cea mai mare economie din lume, 
crescând cu 6,7% pe an10

Exporturi de top în China: utilaje și 
echipamente, autovehicule, aeronave, 
produse chimice, articole de modă și 
produse pentru îngrijirea sănătății

Importuri de top din China: bunuri 
industriale și de larg consum, utilaje 
și echipamente, încălțăminte și 
îmbrăcăminte

IMPORTANT DE ȘTIUT
Singapore importă 90% din alimente și este din ce în 
ce mai interesată de produsele europene.17 U.E. este 
cel mai mare furnizor de alimente pentru China și 
alimentele importate devin din ce în ce mai populare.18

FIȚI ATENT LA...

O LUME A 
POSIBILITĂȚILOR

SFATURI  
PENTRU  

AFACERI DE 
SUCCES

Luați și oferiți 
întotdeauna cărțile  

de vizită cu  
ambele mâini

Japonia 
A treia cea mai mare 
economie din lume, cu 
un PIB pentru U.E. de 
4,1 trilioane de euro11  

Coreea de Sud 
A cincea cea mai mare 
economie de export 
din lume15 

Indonezia 
Cu o creștere rapidă și un 
PIB estimat de peste 4,3 
trilioane de euro în 203016 

Noua Zeelandă 
Țara în care este cel mai ușor să 
faceți afaceri de pe glob14

Bhutan 
Economia cu 
creșterea cea mai 
rapidă din lume12

Singapore 
Destinația de top din Asia 
pentru sediile companiilor 
multinaționale

Australia 
Economia a crescut fără 
recesiune de 27 de ani13

CUM FEDEX ȘI TNT VĂ POT 
INTRODUCE MAI RAPID PE ALTE PIEȚE
Capacitățile puternice ale FedEx și TNT, combinate cu acoperirea noastră extinsă în zona 

Asia Pacific și cu cei 72 de ani de experiență, ne permit să afirmăm că suntem cei mai 
potriviți pentru a vă duce afacerea pe această piață în plină dezvoltare.  

20 
de orașe din cele mai 
importante din zona 

Asia Pacific unde puteți 
ajunge peste noapte

125 
de orașe din zona Asia Pacific 
conectate cu o rețea rutieră 
de livrare în zile prestabilite și 

servicii door-to-door de import 
și de export

Rețeaua
de neegalat AsiaOne

Timpi de tranzit mai rapizi din 

Asia în U.E.

142 
de zboruri pe 

săptămână în zona 
asiatică

Începeți să expediați astăzi către și din zona 
Asia Pacific sau aflați mai multe despre modul 

în care FedEx și TNT vă pot conecta afacerea cu 
piețe din această regiune – și în toată lumea. 
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