
MIKSI TUTKIA 
MAHDOLLISUUKSIA…

KIINASSA

60 % 
maailman 

väestöstä asuu 
Aasiassa1

Top 10
Kiina, Japani ja Etelä- 

Korea ovat kolme EU:n top 
10 -kauppakumppania2

673 mrd. €
viennin arvo Aasiaan  

EU:sta4

853 mrd. €
Aasian tuonnin arvo  

EU:hun3 

Nro 1 
Aasia on maapallon 

nopeimmin kasvava alue 
vuoteen 2030 mennessä5

10 % 
 EU:n Aasian tuonnin 

kasvu (853 mrd. euroon) 
viime vuoden aikana6

• Valtava väestö: 1,415 miljardia8

•  Kasvava keskiluokka: 76 prosenttia  
kiinalaisista arvioidaan kuuluvan keskiluokkaan 
vuoteen 2022 mennessä, kun määrä vuonna 
2000 oli 4 prosenttia9 

•  Toiseksi suurin vientimarkkina, joka kasvaa 
16 % vuodessa: tavaroita vietiin EU:sta Kiinaan 
198 mrd. euron arvosta vuonna 201710

•  Suurin tuontimarkkina: tavaroita tuotiin Kiinasta 
EU:hun 375 mrd. euron arvosta vuonna 201711

•  Maailman suurin sähköisen kaupankäynnin 
markkina-alue12 

• Valtava BKT: 10,6 biljoonaa dollaria13 

•  Maailman toiseksi suurin talousalue, joka 
kasvaa 6,7 % vuodessa14

Merkittävimmät vientituotteet 
Kiinaan: koneet ja laitteet, 
moottoriajoneuvot, 
lentokoneet, kemikaalit, muoti ja 
terveydenhoitotuotteet

Tärkeimmät tuontituotteet Kiinasta: 
teollisuus- ja kuluttajatuotteet, koneet 
ja laitteet, jalkineet ja vaatteet

AJATTELEMISEN AIHETTA
Singapore tuo ulkomailta 90 % ruoastaan, ja kiinnostus 
eurooppalaisia tuotteita kohtaan kasvaa.21 EU on Kiinan 
suurin ruoan toimittaja, ja tuontiruoan suosio nousee 
nopeasti.22

PIDÄ SILMÄLLÄ…

HUIPPUVIHJE 
YRITYKSILLE
Ojenna ja ota 

vastaan käyntikortit 
aina molemmin  

käsin

Japani 
maailman kolmanneksi 
suurin talousalue, 
jonka BKT on 4,18 
biljoonaa euroa15 

Etelä-Korea 
maailman 
viidenneksi suurin 
vientitalousalue19

Indonesia 
Kasvaa nopeasti, ennustettu 
BKT on yli 4 biljoonaa 
euroa vuonna 203020 

Uusi-Seelanti 
Maapallon helpoin maa 
kaupankäynnin kannalta18

Bhutan 
maailman nopeimmin 
kasvava talousalue16

Singapore 
Monikansallisten 
yritysten pääkonttorien 
ykköskohde Aasiassa

Australia 
Talous on kasvanut ilman 
taantumaa 27 vuoden ajan17

MITEN TNT VIE SINUT USEAMMALLE 
MARKKINA-ALUEELLE, NOPEAMMIN

72 vuoden asiantuntemuksen ja kattavan Aasian ja Tyynenmeren alueen tuntemuksen  
ansiosta TNT vie yrityksesi tälle kasvavalle markkina-alueelle paremmin kuin kukaan muu.  

Kaikki tärkeimmät 

Aasian ja 
Tyynenmeren 

alueen
kaupalliset keskukset23 

saavutettu  

Lisää varmuutta

  
kuljetusaikojen ansiosta 

Säännölliset lennot Kiinan 

tärkeimpiin
liike-elämän keskuksiin  
ja tuotantokeskuksiin 

125 Aasian ja 
Tyynenmeren 

alueen 
kaupunkia

on liitetty päiväsidonnaisen 
maantieverkostomme ovelta-

ovelle-tuonti- ja -vientipalveluihin   

Aloita Aasian ja Tyynenmeren alueen 
kuljetukset tänään tai lue lisää siitä, miten 

TNT voi yhdistää liiketoimintasi tämän 
alueen markkinoihin ja kaikkialle maailmaan. 
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Aloita  
lähettäminen

Lue lisää

Aasian ja Tyynenmeren alue, jonka BKT:n 
odotetaan nousevan 5,5 prosenttiin vuonna 
20187, on yksi nopeimmin kasvavista ja 
vahvimmista talousalueista maailmassa – ja me 
voimme auttaa sen saavuttamisessa. 

Tutki mahdollisuuksien maailmaa Kiinassa, 
Japanissa ja muualla

viikoittaista 
lentoyhteyttä 

Kiinaan
5

MAHDOLLISUUKSIEN 
MAAILMA

MOVE FASTER,  
GO FURTHER 

 AASIA JA TYYNEN-
MEREN ALUE  

luotettavien

https://mytnt.tnt.com/?locale=fi_FI#/sign-in
https://mytnt.tnt.com/?locale=fi_FI#/sign-in
https://www.tnt.com/campaign/fi_fi/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

