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Nr. 1 
cea mai mare 

economie din lume3

Nr. 1 
cel mai mare partener  
al U.E. pentru export4

Nr. 1 
cel mai mare importator 

de bunuri din lume7

2,6 
milioane

Peste  

70%
din toate investițiile străine  
în S.U.A. provin din U.E.5

935 miliarde  
de euro

EXPLORAȚI O LUME PLINĂ 
DE POSIBILITĂȚI ÎN STATELE 
UNITE ALE AMERICII
Nu numai că S.U.A. este cea mai bogată economie din lume, dar 
este, de asemenea, cel mai prolific importator de bunuri de pe 
glob1. Și U.E. este unul dintre partenerii lor comerciali de top2. 
Acest lucru înseamnă că nu a existat niciodată un moment mai 
bun să vă îndreptați atenția asupra S.U.A. – și capacitățile puternice 
combinate ale FedEx și TNT vă pot aduce rapid acolo. 

• Al cincilea cel mai mare partener comercial

•  145 de miliarde de euro9 este valoarea comerțului 
dintre Germania și S.U.A. în anul trecut

Exporturi de top10: vehicule de ultimă generație 
pentru pasageri, utilaje, produse farmaceutice, 
echipamente medicale, electronice

Importuri de top11: vehicule, aeronave, nave spațiale, 
utilaje, echipament medical, tehnic și electronic

• Al optulea cel mai mare partener comercial

•  70 de miliarde de euro15 este valoarea 
comerțului dintre Franța și S.U.A. în anul trecut

Exporturi de top16: utilaje, aeronave, nave spațiale, 
băuturi, produse farmaceutice, parfumuri, cosmetice

Importuri de top17: aeronave, nave spațiale, 
combustibili minerali inclusiv petrol, utilaje, 
echipamente electronice, medicale și tehnice 

• Al șaptelea cel mai mare partener comercial

•  94 de miliarde de euro12 este valoarea comerțului 
dintre Regatul Unit și S.U.A. în anul trecut

Exporturi de top13: vehicule, utilaje, produse 
farmaceutice, medicale, echipament tehnic, 
combustibili minerali inclusiv petrol

Importuri de top14: aeronave, nave spațiale, pietre și 
metale prețioase, utilaje, echipamente electronice, 
combustibili minerali inclusiv petrol

• Al zecelea cel mai mare partener comercial

•  58 de miliarde de euro18 este valoarea 
comerțului dintre Italia și S.U.A. în anul trecut

Exporturi de top19: utilaje, vehicule, produse 
farmaceutice, băuturi, echipamente electronice

Importuri de top20: produse farmaceutice, 
reactoare și utilaje nucleare, aeronave, 
instrumente medicale 

FACEȚI AFACERI ÎN 
STIL AMERICAN
•  Nu fiți modest, vindeți imaginea și realizările 

dumneavoastră în mod deschis 

• Zâmbiți ușor

• Evitați tăcerea

• Strângeți ferm mâinile

• Fiți punctual

•  Fiți pregătit pentru întâlniri devreme, la micul 
dejun sau la cină

CARE SUNT CEI MAI MARI 
PARTENERI DE AFACERI AI S.U.A.?

MAI REPEDE, MAI DEPARTE CĂTRE    

STATELE UNITE

CUM FEDEX ȘI TNT VĂ POT DUCE 
MAI RAPID ÎN ALTE STATE

Avem 72 de ani de experiență, timpi rapizi de tranzit și acoperire de neegalat în 
S.U.A., deci suntem cei mai potriviți pentru a vă duce afacerea peste Atlantic. 

Serviciu imbatabil 
pentru a doua zi în S.U.A. din Europa

Livrare a 
doua zi

către majoritatea  
codurilor poștale

99% din PIB-ul global acoperit

1,5  
milioane

de colete sortate peste noapte  
în centrul din Memphis

Zboruri 
săptămânale 
multiple 
între U.E. și S.U.A.21

Începeți să expediați astăzi către și din S.U.A. 
sau aflați mai multe despre modul în care 
puterea combinată a FedEx și TNT vă pot 

conecta cu piețe interesante de pe tot globul.
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Iniţiaţi o expediere Aflaţi mai multe

pe an este valoarea 
comerțului dintre  

U.E. și S.U.A.6

de locuri de muncă în S.U.A. 
pentru comerțul cu U.E.8

S.U.A. cumpără și vinde mărfuri în valoarea de miliarde de dolari anual în toată 
lumea – dar patru dintre partenerii ei din top 10 se află în Europa. 
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