
Uluslararası Yönelimli, Açık Ekonomi Ülkesi:  Hollanda 

 

SPOT: AB’nin alan olarak en küçük ülkelerinden 

bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey 

Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer 

alıyor. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında 

kurulmuş olan Hollanda’nın 41.5 bin metrekarelik 

yüzölçümünün 7.5bin kilometrelik kısmı (% 18) su 

ve kanallardan oluşmakta. Coğrafi yapısı itibariyle 

düz bir araziye sahip olan ülke topraklarının 

yarısından çoğu deniz seviyesinin altında. 

 

 

Yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olma geleneği, denizdeki stratejik konumu ve küçüklüğü, 

doğal gaz ve petrol dışında doğal kaynakların olmaması, tarım alanlarının az olması ve tarım 

ürünleri çeşitliliğinin çok fazla olmaması nedeniyle hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin 

ithalatına bağımlı olması, Hollanda’nın uluslararası yönelimli çok açık bir ekonomiye sahip 

olmasında önemli bir rol oynamakta.    

Bu açık ekonomi için diğer ülkelerle ticaretin düzeyi büyük önem taşımakta. Bu 

nedenle dış ticaret politikası dünya pazarlarında proaktif davranmak ve dış ticaretin mümkün 

olduğu ölçüde liberal olması yönünde. Dış ticaret ekonomide büyük bir öneme sahip olup 

ekonomi dış ticarete önemli derecede bağımlıdır. Dış ticaret, ekonomik büyümenin lokomotifi 

durumundadır. Dış ticaret hacmi 2005 yılından itibaren GSMH’nin üzerinde gerçekleşmekte. 

Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden 

veya basit bir işlemden geçirildikten sonra ihraç edilmekte. Bu nedenle, Hollanda’nın başlıca 

ithal ve ihraç ürünleri incelendiğinde, aynı ürünlerin hem ithalat hem de ihracatta başlıca 

ürünler arasında yer aldıkları ve değerlerinin ihracat lehine küçük farklarla birbirine yakın 

olduğu görülmekte. Genellikle re-eksporta konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal 

edilmekte ve Avrupa ülkelerine gönderilmekte. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle 

ticarette açık verirken, AB içi ticarette fazla vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir. 

 

Genel ekonomik yapı  

Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün her ikisinin de önemli roller 

oynadığı karma bir pazar ekonomisi niteliği taşımakta. Ekonomi güçlü bir uluslararası 

yönelime sahip. Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetleri ile 

ünlenmiş, dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkmakta.  

Hollanda, IMF’nin 2014 yılında hazırlamış olduğu sıralamaya göre nominal olarak 

dünyanın en büyük 17. Ekonomisi ve kişi başına düşen gelirde ise 12. sırada yer almakta.   

Ekonominin ana itici sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetlerden 

oluşmakta. İmalat sanayi Hollanda’da, Almanya, Fransa ve İtalya gibi diğer Avrupa 

ülkelerinde olduğundan daha az baskın durumda.  

 

Ürün bazında ihracat ve ithalatı  

Hollanda’nın ihracatında en önemli ürün grupları makine ve ulaşım ekipmanları başta 

olmak üzere, tekstil, kağıt, demir çelik ve diğer metal ürünler ile kimyasallardır. Ardından 

gıda, içecek ve tütün ile yakıtlar ve muhtelif hammaddeler gelmekte. Üretimde hammadde ve 

yarı işlenmiş maddelerin ithalatına bağımlı olan Hollanda, bunun yanı sıra toplam 

ithalatındaki en büyük pay olan ve ortak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan makine ve 

ulaşım ekipmanları ithalatı da yapmakta. Kimyasallar ve gıda maddeleri ile içecek ve tütün, 

ithal edilen diğer önemli ürün gruplarıdır. 

Ülke Künyesi: 

Resmi Adı: Hollanda Krallığı 

Yönetim Biçimi: Parlamenter 

Monarşi 

Başkenti: Amsterdam  

Resmi Dil: Holandaca 

Para Birimi: Euro 

Nüfus: 16.7 milyon (2012 verisi) 

Din: Hristiyan:%68 Diğer: %32.   
 



 

Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatı 

Türkiye'nin Hollanda’ya ihracatında birinci sırada örme giyim eşyası ve aksesuarları 

gelmekte ve daha sonra elektrikli makine cihaz aksam ve parçaları yer almakta. Örme giyim 

eşyası ihracatı içinde tişörtler, fanilalar ve diğer iç giyim eşyası birinci sırada olurken, onu 

kazaklar ve süveterler takip etmekte ve ardından çoraplar gelmekte. Elektrikli makine ve 

cihazlar ihracatı içinde ise birinci sırayı televizyon alıcıları teşkil etmekte. Daha sonra 

elektrikli su ısıtıcıları ve elektro termik cihazlar(şofbenler)gelmekte. Onları video kayıt ve 

gösterme cihazları ile denizcilikte kullanılan bazı elektrikli ve elektronik araç parçaları ve 

elektronik devreler ve kablolar da bu başlık altındaki ihraç kalemlerini oluşturmakta. İhracatta 

üçüncü sırayı alan örülmemiş giyim eşyası içinde ise, kadın ve kız çocuklar için takım, takım 

elbise, ceket vs başta gelmekte. Ayrıca ev tekstili de Hollanda pazarı çarşafları, masa örtüleri, 

tuvalet ve mutfak bezleri ihracatı gerçekleştirildi. Onu eşya ambalajında kullanılan çuvallar ve 

torbalar izlemekte. Diğer taraftan, motorlu kara taşıtları, bisiklet, motosiklet ve diğer araçların 

ihracatı da önemli bir paya sahip olmaya başladı. Bu kategori içinde binek otomobilleri ve 

steyşın vagonlar asıl kısmı teşkil eder.  

 

İki ülke arasındaki ticari sorunlar  

Avrupa ve Hollanda pazarındaki rakiplerimizden gelecek olan fiyat rekabetinden 

uzaklaşmanın yolu, ürünlerimizi, çok düşük ihraç fiyatlarıyla pazara giren rakiplerimizin 

ürünlerinin kalitesi ve tasarımından mümkün olduğu kadar farklılaşmaktan geçer. Bunun için 

de Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ürünler üretme yönünde çaba harcanması gerekmekte. 

Sektördeki firma yetkilileri, Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığımız, bazı rakip ülkelere 

göre nakliye maliyetlerinin düşük olması, hızlı teslim süresi, iyi ve kaliteli servis gibi faktörler 

açısından, halen avantajlı durumumuzun devam etmekte olduğunu beyan etmekte.  

Sektördeki firmalar, rekabet edebilmek için, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler 

üretmenin gerekliliğini de algılamışlar ve bu yönde daha yoğun çalışmaya başladılar.  

Hollanda gibi geleneksel olarak denizci olan bir ülke ile bu alanlarda hem ortak 

yatırım hem de ihracat imkanlarımız açısından büyük bir potansiyel mevcut. Son yıllarda ve 

özellikle 2008 yılından beri, Hollandalı firmalar bazı ürünler için ‘outsourcing’ konusunda 

Türk firmalarını tercih etmeye başladılar.  

Firmalar, metal ve plastik işleme sanayilerindeki yüksek kapasite, kalifiye işgücü ve 

düşük maliyet gibi kriterler ve coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’yi, Çin, Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti gibi geleneksel ‘outsourcing’ ülkelerine alternatif olarak görmekte ve tercih 

etmekte. Organik tarım ürünleri, bilinçli ve alım gücü yüksek tüketicilerin fazla olduğu Batı 

Avrupa ülkeleri ve dolayısıyla Hollanda için giderek büyüyen bir pazardır. Bu ürünler için, 

Türkiye’nin elverişli iklimi, üretim olanakları ve coğrafi yakınlığımız göz önüne alındığında, 

ihracata yönelik olarak yatırım ve üretim konusu dikkate alınmalıdır. Hollandalı tüketiciler, 

2006 yılında organik ürünler için 460 milyon Euro harcamış, bu ürünler için olan harcama 

tutarı, 2005’e göre %10 artış gösterdi.  

 

Pazarda dikkat edilmesi gerekenler  

 

İş yapma kültürü: Hollandalılar planlı ve çok önceden belirlenmiş programları dahilinde 

çalışmaları ile bilinmekte. Bu nedenle de randevuları çok önceden, hatta aylar öncesinden 

almak ve randevu saatlerine uymak önem taşımakta.  

Hollandalılar iş görüşmeleri esnasında, çok fazla diğer konularda sohbet etme alışkanlığında 

olmayıp, doğrudan iş görüşmesine başlama eğiliminde olmaları, çok açık konuşmaları gibi 

özellikleri ile de bilinmekte. Sosyal statü ve maddi olanaklara ilişkin abartılı ve gösterişçi 

davranışlardan hoşlanmayıp, statü göstergesi her türlü davranıştan kendileri de kaçınmakta.  



Para Kullanımı; 1889/2005 sayılı AB Yönetmeliği çerçevesinde çıkartılan 195/2008 sayılı 

Kararname uyarınca, AB ülkelerine (Hollanda dahil) giriş ve çıkışlar esnasında 10.000 euroyu 

aşan miktardaki her türlü nakit para ve anılan kararnamenin 1.maddesi uyarınca nakit para 

olarak kabul edilen çek, senet vb. kıymetli evrakın Gümrük idaresine bildirilmesi gerekmekte 

olup, söz konusu bildirim yapılmadığı takdirde, kontrollerde tespit edilen nakit para/kıymetli 

evrakın değerinin 10.000 Euro’yu aşan kısmınınım % 40’sine kadar varan miktarlarda cezai 

müeyyidenin, ayrıca nakit para/kıymetli evraka el konulmasının söz konusu olmakta.  

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı. 


