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Nummer 1 
Den största ekonomin  

i världen3

Nummer 1 
EU:s största partner i fråga  

om exporter4

Nummer 1 
Den största importören av  

varor i världen7

2,6 
miljoner

>70 %  
av all utländsk 

direktinvestering i USA 
kommer från EU5

935  
miljarder €  

UTFORSKA EN VÄRLD AV 
MÖJLIGHETER I USA  
USA är inte bara världens rikaste ekonomi, det är även 
planetens flitigaste varuimportör1. Och EU är en av landets 
främsta handelspartner2. Det betyder att med en stadig 
tillväxtprognos har det aldrig varit bättre än nu att titta 
västerut – och TNT kan hjälpa dig att komma dit. 

• 5:e största handelspartner

•  145 miljarder €9 i handel mellan Tyskland och USA 
förra året

Främsta exporter10: exklusiva passagerarfordon, 
maskiner, läkemedel, medicinsk utrustning, elektronik

Främsta importer11: fordon, flygplan, rymdfarkoster, 
maskiner, medicinteknisk utrustning, elektronisk 
utrustning

• 8:e största handelspartner

•  70 miljarder €15 i handel mellan Frankrike och 
USA förra året

Främsta exporter16: maskiner, flygplan, 
rymdfarkoster, drycker, läkemedel, parfym, 
kosmetika

Främsta importer17: flygplan, rymdfarkoster, 
mineralbränsle inklusive olja, maskiner, 
elektronisk utrustning, medicinteknisk utrustning 

• 7:e största handelspartner

•  94 miljarder €12 i handel mellan Storbritannien och USA 
förra året

Främsta exporter13: fordon, maskiner, läkemedel, 
medicinteknisk utrustning, mineralbränslen inklusive olja

Främsta importer14: flygplan, rymdfarkoster, ädelstenar, ädla 
metaller, maskiner, elektronisk utrustning, mineralbränslen 
inklusive olja

• 10:e största handelspartner

•  58 miljarder €18 i handel mellan Italien och USA 
förra året

Främsta exporter19: maskiner, fordon, läkemedel, 
drycker, elektronisk utrustning

Främsta importer20: läkemedelsprodukter, 
kärnreaktorer och -maskiner, flygplan, medicinska 
instrument 

AFFÄRER PÅ DET 
AMERIKANSKA VISET
•  Var inte blygsam, sälj dig själv och dina 

prestationer öppet 

• Le mycket

• Undvik tystnad

• Ha ett fast handslag

• Var punktlig

•  Var beredd på tidiga frukostmöten eller 
middagsmöten

VEM GÖR USA MEST 
AFFÄRER MED?

MOVE FASTER, GO FURTHER — TILL   

USA

HUR TNT TAR DIG TILL FLER  
STATER, SNABBARE

Eftersom vi har 72 års expertis, oslagbara transittider och omfattande täckning i 
USA finns det ingen bättre än TNT att ta dina affärer över Atlanten. 

Rikstäckande 
räckvidd för Express- och Economy 

Express-tjänster via våra fyra gateways 
(New York, Chicago, Los Angeles, Miami) 

samt vårt nätverk av leveransdepåer

Fullständig 
tillgång 
till världens största ekonomi21

Transatlantisk Boeing 
777-förbindelse mellan 

USA och 
Europa 
fem gånger i veckan

Börja skicka till och från USA idag eller ta reda 
på mer om hur TNT kan knyta dig till spännande 

marknader där – och över hela världen.

Källor

1 http://uk.businessinsider.com/mapped-the-worlds-biggest-importers-2018-7?r=US&IR=T 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true 

3 https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/ 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true 

5 https://www.cnbc.com/2018/06/09/reuters-america-factbox-import-tariffs-eu-versus-united-states.html 

6 https://money.cnn.com/2018/07/11/news/economy/us-eu-tariffs-trade/index.html 

7 http://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/ 

8 http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/us-eu-trade-what-you-need-to-know 

9 http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

10 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

11 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

12 http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

13 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

14 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

15 http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

16 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html 

17 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html 

18 http://fortune.com/2018/03/07/biggest-us-trade-partners/ 

19 http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_imports.html

20 https://www.export.gov/article?series=a0pt0000000PAu5AAG&type=Country_Commercial__kav 

21 https://www.tnt.com/express/en_gb/site/company/the-tnt-network.html 

Börja skicka Läs mer här

om året i handel 
mellan EU och USA6

jobb i USA som stöds av 
handeln med EU8

USA köper och säljer varor värda flera miljarder dollar varje år över hela världen – 
men fyra av landets främsta handelspartner finns i Europa. 
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