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Nr. 1 
Stambiausia ES 

eksporto partnerė4

Nr. 1 
Stambiausia prekių 

importuotoja pasaulyje7

2,6 
mln.

> 70 %  
visų tiesioginių 

užsienio investicijų 
JAV atlieka ES5

935 mlrd. 
eurų  

SUSIPAŽINKITE SU 
DAUGYBE GALIMYBIŲ  
JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTIJOS  
JAV yra ne tik turtingiausia pasaulio valstybė, bet ir 
stambiausia pasaulyje importuotoja.1 Tuo tarpu ES yra viena 
iš svarbiausių jos prekybos partnerių.2 Dabar puikus metas 
atkreipti dėmesį į JAV – naudodamiesi jėgas suvienijusių 
„FedEx“ ir TNT paslaugomis, jas greitai pasieksite.  

• Penkta stambiausia prekybos partnerė

•  145 mlrd. eurų9 vertės prekyba tarp Vokietijos 
ir JAV praėjusiais metais

Populiariausios eksporto prekės10: aukštos 
klasės keleivinės transporto priemonės, mašinos, 
medikamentai, medicininė įranga, elektronika

Populiariausios importo prekės11: transporto 
priemonės, orlaiviai, erdvėlaiviai; mašinos, 
medicininė ir techninė įranga, elektroninė įranga

• Aštunta stambiausia prekybos partnerė

•  70 mlrd. eurų15 vertės prekyba tarp 
Prancūzijos ir JAV praėjusiais metais

Populiariausios eksporto prekės16: mašinos, 
orlaiviai, erdvėlaiviai, gėrimai, medikamentai, 
kvepalai, kosmetika

Populiariausios importo prekės17: orlaiviai, 
erdvėlaiviai, mineralinis kuras (įskaitant naftą), 
mašinos, elektroninė įranga, medicininė ir 
techninė įranga

• Septinta stambiausia prekybos partnerė

•  94 mlrd. eurų12 vertės prekyba tarp JK ir JAV  
praėjusiais metais

Populiariausios eksporto prekės13: transporto 
priemonės, mašinos, medikamentai, medicininė ir 
techninė įranga, mineralinis kuras (įskaitant naftą)

Populiariausios importo prekės14: orlaiviai, erdvėlaiviai, 
brangakmeniai, brangieji metalai, mašinos, elektroninė 
įranga, mineralinis kuras (įskaitant naftą)

• Dešimta stambiausia prekybos partnerė

•  58 mlrd. eurų18 vertės prekyba tarp Italijos ir 
JAV praėjusiais metais

Populiariausios eksporto prekės19: mašinos, 
transporto priemonės, medikamentai, gėrimai, 
elektroninė įranga

Populiariausios importo prekės20: farmaciniai 
produktai, branduoliniai reaktoriai ir mašinos, 
orlaiviai, medicininiai instrumentai 

VERSLAS 
AMERIKIETIŠKAI
•  Nesikuklinkite, atvirai pristatykite save ir savo 

pasiekimus 

• Noriai šypsokitės

• Venkite tylos

• Tvirtai spauskite ranką

• Būkite punktualūs

•  Būkite pasiruošę susitikti ankstyviems 
pusryčiams arba vakarienei

SU KURIA ŠALIMI JAV TURI 
DAUGIAUSIAI VERSLO REIKALŲ?

JUDĖKITE SPARČIAU, PASIEKITE DAUGIAU

JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTIJOSE

KAIP, PADEDAMI „FEDEX“ IR TNT, 
PASIEKSITE DAUGIAU VALSTIJŲ 

GREIČIAU
Mūsų patirtis siekia 72 metus, prekes nugabename greitai, o mūsų aprėptis JAV 
neprilygstama. „FedEx“ ir TNT nėra lygių, kai kalbama apie jūsų verslo galimybes 

už Atlanto. 

 Nenurungiamas
pristatymas iš Europos į JAV jau kitą dieną

Pristatymas 
kitą dieną

dauguma adresųPrisidedame 
prie 99 %
pasaulinio BVP

1,5 
mln.

paketų surūšiuojama 
pernakt Memfio 
rūšiavimo centre

Keletas 
skrydžių  
per savaitę 
maršrutu ES–JAV ir JAV–ES21

Pradėkite siųsti į JAV ir iš jos šiandien arba 
sužinokite daugiau apie tai, kaip jėgas 

suvienijusios „FedEx“ ir TNT gali padėti jums 
pasiekti įdomiausias pasaulio rinkas.
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Pradėkite siųsti

 vertės metinė 
prekyba tarp ES 

ir JAV6

darbo vietų JAV užtikrinama 
dėl prekybos su ES8

JAV kasmet perka ir parduoda prekių už milijardus dolerių visame pasaulyje, tačiau 
keturios iš dešimties svarbiausių jos verslo partnerių yra Europoje. 

Sužinokite  
daugiau
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