הולנד
דצמבר 2019

רקע ונתונים כלליים
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שטח 41,543 :קמ"ר ( 135מתוך  18.5% .)254משטח
הולנד הוא נהרות ,ימים ואגמים.
שטחה של ישראל לשם השוואה הוא  20,770קמ"ר
( 154מתוך .)254
אוכלוסייה 17,151,228 :נפש (סוף )2018
עיר בירה :אמסטרדאם
משטר :מונרכיה חוקתית פרלמנטרית
ראש ממשלה מכהן :מארק רוטֶ ה ()Mark Rutte
שפה רשמית :הולנדית
מטבע :אירו
 1דולר אמריקאי=  0.89אירו
גאוגרפיה  :מדינה בצפון מערב אירופה ,גובלת עם גרמניה במזרח,
בלגיה בדרום והים הצפוני מזרח וצפון.
הולנד היא מדינת טרנזיט והשער הלוגיסטי לאירופה .מתוך סה"כ של כ  1500קמ' של אורך גבולות ,שליש הוא
גבול ימי.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2018
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי ()Million USD
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הולנד ()2018

ישראל ()2018

909,887

369,840

0.789

3.79

2.6% – 2018
3.2% – 2017
2.2% – 2016

3.3% – 2018
3.5% – 2017
3.3% – 2016

1.446%

0.884%

GDP, current prices

PPP
Implied PPP conversion rate

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים

3.9%

3.861%

36

49

5.7

5.3

AAA

AA-

ציון בין  1-190כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה
טובה

מדד התחרותיות
ציון מ1-7 -
 7מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי S&P

CIA The World Factbook ,The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum
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רקע כללי /כלכלי
הולנד היא מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי ובאופן מסורתי (מאז המאה השלוש עשרה) תמיד ראתה עצמה ונראתה על
ידי אירופה כשער ליבשת .זה מתבטא בהרבה אספקטים ,גם בעובדה שההולנדים דוברים אנגלית רהוטה .הולנד
רואה עצמה כמרכז עסקי בינלאומי .המציאות מוכיחה את חשיבות הולנד מבחינת סחר בינלאומי.
הכלכלה ההולנדית סובבת סביב ניצול היתרון הלוגיסטי .כמעט כל ענף כלכלי במדינה בונה עצמו סביב יתרון זה
ועבור שמירת יתרון זה .מדובר בענפי השירותים והסחר וכמובן בענפים יצרניים.
בגלל ניסיון מר של תקופות רעב מלחמת העולם השנייה ,הולנד פיתחה את ענף החקלאות .המטרה הייתה להסתמך
על אספקה עצמית של מוצרי מזון בסיסיים .ההשקעה הפכה את הולנד ליצואן מוצרי החקלאות השני בגודלו בעולם
אחרי ארצות הברית .מיותר לציין שגם כאן הולנד מנצלת יתרונות לוגיסטיים .ענף החקלאות והדייג מהווה 7-8%
מהתל"ג ההולנדי.
להוציא את ארה"ב ,הולנד היא המדינה החמישית בגודלה מבחינת היקף סחר בינלאומי .אחרי גרמניה ,רוסיה
(אנרגיה ומחצבים) ,ערב הסעודית (אנרגיה) ודרום קוריאה .היא המדינה החמישית בהיקף היצוא והתשיעית בהיקף
היבוא.
הולנד הייתה מעצמה ימית ושלטה במדינות מעבר לים .הדוגמאות הבולטות הן סורינאם ,ואינדונזיה .כתוצאה
משליטה במדינות מוסלמיות אלו וגלי הגירה גם ממדינות מוסלמיות אחרות ,בעיקר ממרוקו ותורכיה בשנות
הצמיחה שלאחריי מלחמת העולם השנייה וניצול משאבי תכנית מרשל ,שיעור המוסלמים המוצהרים בהולנד מגיע
לכמעט  6%מהאוכלוסייה.
הולנד היא כלכלת שוק חופשי .מדד קלות עשיית העסקים בהולנד גבוה מספיק על מנת למשוך חברות זרות ותושבים
זרים להולנד .ל 23%מאוכלוסיית הולנד יש רקע זר .כלומר ,דור ראשון עד שלישי למהגרים ,מכל סוג שהוא ,גם
ה גירה עם הון ,כאלו אשר הגיעו עם חברות בינלאומיות וכאלו אשר הגיעו לבסס את עסקיהם בהולנד עם הפנים
לאירופה .גל ההגירה המשמעותי האחרון היה לאחר כניסת מדינות מזרח אירופה לאיחוד .רובם הגיעו ככוח עבודה
מיומן וזול ,חלקם כבר ביססו עצמם כבעלי עסקים קטנים ובינוניים .לאחרונה ,כמו כל מדינות אירופה ,קלטה הולנד
פליטים ממדינות שונות בעולם הערבי .חשוב להבין שהמגזר העסקי בהולנד מאוד מגוון ופתוח ומקבל זרים בכבוד.
הזרים תורמים לרבגוניות של המגזר העסקי ומשתלבים בכל שדרות הניהול העסקי .זה יתרון מובהק עבור חברות
זרות אשר רוצות לשתף פעולה עם המגזר העסקי ההולנדי.
הולנד יציבה יחסית מבחינה פוליטית והבחירות האחרונות לבית הנבחרים ( 150מושבים) נערכו במרץ .2017
הממשלה הקודמת בראשות מארק רוטה ומפלגת ( VVDמפלגת העם לחופש ודמוקרטיה) היתה בשלטון קדנציה
מלאה מאז בחירות  2012ולקואליציה היה רוב בפרלמנט .זו היתה הפעם הראשונה מאז  2002בה ממשלה החזיקה
מעמד קדנציה מלאה .לאחר בחירות  ,2017ממשיך מארק רוטה לעמוד בראש הממשלה ומפלגתו היא מפלגת הרוב,
אך הקואליציה תלויה במפלגות שאינן חברות קואליציה .לכן המצב שברירי.
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המצב הפוליטי בהולנד אינו משפיע על המצב הכלכלי .המצב הכלכלי של הולנד הוא טוב במושגים בינלאומיים
ומקומיים .האינדיקטורים הכלכליים מדברים בעד עצמם.
חוקי העבודה בהולנד מאוד נוחים למועסק ,ומאוד מכבידים על המעסיקים .עם זאת ,שורה של חוקים ותקנות
חדשים ,חלקם נכנס לתוקף בראשית  ,2020אמורים לשנות את מאזן יחסי העבודה בין המעסיקים למועסקים בהולנד
ואמורים להשפיע על ניידות עובדים ולהכביד על חופש הפעולה הכמעט אבסורדי של המועסקים בהולנד מול
המעסיקים .השינוי בחוק ובתקנות נובע בין השאר מתחרות קשה של התעשייה המקומית מצד מדינות רחוקות
ומדינות שכנות של הולנד .דוגמא לכך היא גרמניה ובלגיה שנוגסות בענף ההולנדי החשוב של שירותים לוגיסטיים.
קיים משהו מאוד ייחודי בהולנד אשר משפיע לטובה על ההתנהלות של אנשי עסקים .המגזר העסקי אינו אוהב חוסר
וודאות .הבירוקרטיה בהולנד לכאורה ,מאוד מכבידה .אך ,מאוד ברורה ונותנת למגזר העסקי בטחון .עמידה בנהלים
ובתקנות ובחוקים ,מאפשרת לכל תושב זר ,יהיה מי שיהיה ולכל חברה זרה ,לנהל עסקיה בהולנד ולנצל את התשתית
ההולנדית של לוגיסטיקה ותקשורת.
בהמשך הסקירה מובאים נתוני סחר וסטטיסטיקות יבוא ויצוא אשר יכולים להטעות את החוקר לעומק הנתונים.
צריך לקחת בחשבון מה נאמר מעלה על היותה של הולנד מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי .אין דומה להולנד מבחינה זו.
גם סינגפור ,מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי ,אינה דומה להולנד כי להולנד יש קשר יבשתי וקשר של תעבורת נהרות עם
אירופה .חלק מהסחורות העוברות בהולנד ,בין אם עוברות איזשהו שינוי ובין אם לא ,אינן נרשמות בכל
הסטטיסטיקות .נכון הדבר בעיקר בכל הקשור להיקפי הסחר עם בלגיה .אשר על כן ,נמל אנטוורפן הנמצא  60ק"מ
מרוטרדם ,מהווה יחד עם רוטרדם מרכז לוגיסטי אחד.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר )סחורות ושירותים)
שנה

2018
2017
2016

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

741
693
618

679
623
553

 3הלמ"סUn Comtrade ,

4

עודף מסחרי

62
70
65

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2018
יצוא
יצוא

אחוז מסך
היצוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

גרמניה
בלגיה
צרפת
ממלכה מאוחדת

159.9
76.5
58.8
56.7

22%
10.6%
8.1%
7.8%

 65.3מאזן חיובי
 24.3מאזן חיובי
 38.3מאזן חיובי
 23.7מאזן חיובי

ארה"ב
סין

31.2
12.6

4.3%
1.7%

 14.7גירעון
 87.5גירעון

במיליארדי
דולרים

מאזן סחר

מוצרי היצוא העיקריים הם:
הולנד ,אשר גודל היצוא שלה הוא מעל  4%מסך היצוא העולמי ,מייצאת כמחצית מהיצוא ליעדים שהן מדינות
קרובות גיאוגרפית .מוצרי היצוא העיקריים של הולנד הם מכונות וחומרה המהווים  14%מהיצוא ,דלקים ,ומינרלים
המהווים  ,13.5%מוצרי אלקטרוניקה מהווים  13%מהיצוא ,מוצרי פארמה  .6%אם מאחדים את כלל המוצרים
החקלאיים ביצוא של הולנד ,מתברר שהם מגיעים לשיעור של  13%מהיצוא (כוללים מוצרים טריים ,מזון מעובד,
מיכון ,טכנולוגיה ,מינרלים ,כימיקלים וכדומה).
יבוא
יבוא

אחוז מסך
היבוא של
המדינה

במיליארדי דולרים

גרמניה
בלגיה
צרפת
ממלכה
מאוחדת

94.6
23.3
20.5
33

14%
3.5%
3.0%
4.8%

 65.3מאזן חיובי
 24.3מאזן חיובי
 38.3מאזן חיובי
 23.7מאזן חיובי

ארה"ב
סין

45.9
100.1

6.8%
14.7%

 14.7גירעון
 87.5גירעון

במיליארדי
דולרים

מוצרי היבוא העיקריים הם:
 29%מהיבוא של הולנד הוא דלקים 26% .מיכון 8% .מזון ובעלי חיים.
.
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גירעון מסחרי

חברות מרכזיות בהולנד
לאורך מאות שנים חברות בינלאומיות לא מעטות הוקמו בהולנד על ידי יזמים הולנדים ועל ידי מהגרים .חברות
סחר אשר סחרו בכל העולם ,חברות כמו פיליפס ,KLM ,הייניקן ,יוניליבר ,TomTom ,חברות ספנות ומספנות ,ורבות
אחרות.
חברות בינלאומיות רבות קבעו את המטה ( )HQו/או המטה האירופי שלהן בהולנד .הרבה בזכות אווירת העשייה
והבינלאומיות של הולנד ,כמו גם יציבותה הכלכלית.
תמהיל החברות בהולנד מייצג היטב את מבנה הכלכלה ההולנדית .מדובר בתמהיל של חברות אנרגיה ,בנקאות ,מזון
וסחר .מבנה המגזר העסקי בהולנד ותמהיל החברות מעיד על החוזקות של המשק ההולנדי והיותה של הולנד מדינת
סחר בינלאומית עם מגזר שירותים תומך.
אחת מהתופעות המייצגות את המבנה המיוחד של המגזר העסקי ההולנדי ,היא הבינלאומיות של החברות
ההולנדיות .פעילות חברות אלו מחוץ להולנד יותר גדולה מאשר בהולנד .חלקן מתנהלות על ידי מועצות מנהלים
מחוץ להולנד .כאמור ,ההולנדים רואים עצמם כשחקן בינלאומי גדול והעולם רואה בהולנד שחקן גלובלי.

סקטורים דומיננטיים בכלכלה ההולנדית
בסקירה הקצרה על ענפי המשק השונים בהולנד ,הדגש הוא על יתרונות השת"פ בסקטורים אלו .סקירת החברות
המופיעה מעלה וסקירת הסקטורים ,יכולים לתת תמונה מעניינת לאנשי עסקים ישראלים אשר רוצים לשתף פעולה
עם המגזר העסקי בהולנד עם הפנים לשווקים הגלובליים.
חקלאות (ומזון)
הולנד היא היצואן השני בגודלו בעולם (לאחר ארצות הברית) של מוצרי חקלאות טרייה ומעובדת ,כולל מיכון,
טכנולוגיות ,כימיקלים וכדומה .ההכנסה מיצוא ענף החקלאות ההולנדי מסתכמת במעל ל 92מיליארד אירו לשנה
של יצוא מוצרים טריים ומעובדים .בשנים האחרונות גודל הענף בשיעורים שנתיים הנעים סביב  5%בין שנה לשנה.
החקלאות מעסיקה  2%מכוח העבודה בהולנד.

על פי הצהרת שרת החקלאות ההולנדית ,ניתן ללמוד על האתגרים של ענף החקלאות ההולנדי:
“global issues vis-à-vis growing demand for food and our responsibility for the landscape, biodiversity
”and climate change

הולנד עומדת בחזית השינוי הטכנולוגי העובר על החקלאות בעולם .הולנד החליטה להוביל את המגמה העולמית של
הורדת החתימה השלילית של ענף החקלאות על הסביבה .כל זאת ,נוכח הצורך הגדל להאכיל את האנושות ונוכח
אתגר השינויים האקלימיים ועליית מספר האוכלוסין בעולם .מספר בעלי החיים בענף החקלאות יוגבל ועומד לרדת;
השימוש בכימיקלים לגידולים חקלאיים קטן; השימוש באנרגיה קטן; כל המערכת משנה פניה והדגש הוא עליה
באפקטיביות ייצור המזון ,החל משימוש אפקטיבי במים ,שינוי בטכנולוגיות החממות ,שימוש בטכנולוגיות
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ביולוגיות לגידול ומלחמה במזיקים .שימוש במערכות לוגיסטיות חכמות .הכל מתועל להגדלת הפריון של הענף.
באופן מסורתי ,ענף ייצור המזון בעולם לא מתברך בפריון גבוה ואחוז הבזבוז בכל שרשרת ייצור המזון מגיע ל .35%
ענף החקלאות ההולנדי פתוח לשת"פ בינלאומי .חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות מתקדמות וברות קיימא,
יוכלו למצוא כר נרחב לפעילות .אירוע  GreenTech Amsterdam 2020שיערך ביוני  2020באמסטרדם ,יוכל להיות
פלטפורמה מעניינת לשיתוף פעולה .גם הסקטור האקדמי החקלאי בראשות אוניברסיטת וכנינגן בהולנד (המוסד
האקדמי מספר אחת בעולם בכל הנוגע לחקלאות ומזון) פתוח לשת"פ עם ישראל .מוסדות מחקר מקבילים בישראל
יוכלו למצוא אפשרויות שת"פ.
לוגיסטיקה
היותה של הולנד מרכז לוגיסטי בינלאומי היא עובדה ידועה .המגזר העסקי בהולנד בנוי על יתרון זה מעל  700שנה.
נמל רוטרדם הוא בין חמשת הנמלים הגדולים בעולם ,והגדול באירופה .כ  500מיליון טונות של סחורות עוברות בנמל
כל שנה .בנמל האויר סכיפול המרוחק כ  80ק"מ מרוטרדם עוברות עוד שני מיליון טונות של סחורות .אם מוסיפים
לכך עוד כ  250מיליון טון העוברים בנמל אנטוורפן בבלגיה המרוחק כ  60ק"מ מרוטרדם ,ונפח של כ  90מיליון טון
העוברים בנמל אמסטרדם ,הרי נוצר כאן מרכז לוגיסטי ענק ,יחיד מסוגו .האזור מחובר לכל אירופה דרך היבשה
ותעבורת נהרות .כל נקודה באירופה נגישה יבשתית לאזור תוך  24שעות בלבד.
מעל ל  80%מתנועת הקונטיינרים האירופית עוברת בהולנד ,בתעבורה מסילתית ,תעבורת נהרות ותעבורה
המשתמשת בכבישים .על רקע האמור מעלה ,מעל  1000חברות זרות מחוץ לאירופה הקימו מרכזים לוגיסטיים
בהולנד .מסביב לאזור רוטרדם הוקמו מרכזי אחסון בקירור ,מרכזי דלקים וכימיקלים.
אפשרויות השת"פ של חברות ישראליות עם חברות הולנדיות מסביב לנושאים לוגיסטיים מגוון מאוד ,החל
מטכנולוגיות ניהול ואופטימיזציה המשלבות  VRו  ,AIועד מערכות אבטחה ,ניצול אנרגטי ועוד.
נמל רוטרדם הקים גם מאיץ המארח חברות ויזמים מקומיים וזרים אשר מעוניינים להשתמש בפלטפורמות של נמל
רוטרדם על מנת לפתח מוצרים חדשים מבוססי טכנולוגיות ייחודיות .המכון ההולנדי ללוגיסטיקה מתקדמת פתוח
לשת"פ ומקדם שת"פ בינלאומי בנושאי לוגיסטיקה.
אנרגיה
 Shellהיא חברה הולנדית .גם חברת  Schlumbergerלאספקת ציוד וטכנולוגיות כרייה וחיפושי נפט וגז מקיימת
נוכחות מרכזית בהולנד עם מרכז ניהול בינלאומי בהאג ( HQביוסטון טכסס) .שתי החברות הנ"ל פתוחות לשת"פ
בכל תחום הקשור לאנרגיה .בורסת הנפט והגז בהולנד היא מהמובילות בעולם וחברות ישראליות בעלות יכולות
חדשניות בתחום האנרגיה יכולות למצוא כר נרחב לשת"פ.
בנוסף לאמור מעלה ,הולנד מובילה את תחום האנרגיה האלטרנטיבית ואנרגיה ברת קיימא .להלן מספר עובדות:







מעל  12%מצריכת החשמל של הולנד מגיעים ממקורות אלטרנטיביים כמו אנרגיית רוח ,אנרגיית שמש
וביומס.
הולנד משקיע רבות במחקר של יעילות מקורות אנרגיית רוח ,בהנחה שאנרגיית רוח היא המקור העיקרי
לאנרגיה אלטרנטיבית.
הולנד מעודדת מעבר לאנרגיה סולרית .מכפילי השימוש במקורות אנרגיה סולרית מרשימים.
הולנד מעודדת שימוש באנרגיה חליפית לתחבורה ציבורית.
יצירת גז מביומאס היא פטנט הולנדי של חברת .ECN
מערכת חלוקת הגז לשימוש ביתי היא מהיעילות באירופה ובעולם כולו.
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אפשרויות השת"פ עם חברות ישראליות יכולה להיות גבוהה יותר .תחומים של יעילות אנרגטית ,איסוף אנרגיה
ושימור אנרגיה הם תחומים בהם ההולנדים מעודדים שת"פ.
תעשיות הכימיקלים
תעשיות הכימיקלים הם מהסקטורים המובילים בכלכלה ההולנדית .ההיקף העסקי של התעשייה הוא בסביבות 80
מיליארד דולר בשנה .רובו מוטה ייצוא.
הולנד ספק מוביל של כימיקלים ומוצרים שהם נגזרות של כימיקלים .בעיקר באירופה ,אך גם מעבר לאירופה.
בהקשר זה ,הולנד מנצלת היטב את מערכות הלוגיסטיקה המתקדמות שלה.
חברות כימיקלים בינלאומיות קיבעו מרכזי לוגיסטיקה וייצור בהולנד .ביניהןBASF,
 . AkzoNobel, DowChemicals, DSM, and Shellבנוסף לכך ,מכון המחקר הממשלתי  ,TNOכמו גם מוסדות
אקדמיים מובילים ,עוסקים במחקר עבור תעשיות החקלאות והמזון ,תעשיות התרופות ,ביוטק ותעשיות אחרות.
רוב המחקר קשור למוצרים ושימושים ברי קיימא.
שיתוף הפעולה בין כל השחקנים בתחום התעשייה הכימית ,יחד עם פיתוח טכנולוגיות לוגיסטיקה ,ניהול והובלה,
מובילים את תעשיית הכימיקלים הולנדית לקדמת הבימה.
חברות ישראליות בתחומי החומרים המרוכבים והמתקדמים (פולימרים ,חומרים לתעשיות הרכב והתחבורה
ומוצרים ברי קיימא אחרים) ,ביוכימיה ,ניצול מקורות וכדומה ,יכולות לשתף פעולה עם חברות בהולנד ולנצל את
רשת השת"פ אשר המדינה מעודדת כחלק מהכלכלה המעגלית ברת הקיימא.
טכנולוגיה מתקדמת
תעשיית החדשנות ההולנדית היא מהמובילות בעולם והפתיחות בנושא שת"פ והנכונות המיוחדת לשת"פ עם המגזר
של הטכנולוגיות המתקדמות בישראל ,מהווים כר נרחב לשת"פ בין חברות ישראליות ואחרות בהולנד.
אין תחום אשר בו לא ניתן לשתף פעולה עם התעשיות המתקדמות בהולנד .מטבע הדברים אלו הן תעשיות
בינלאומיות.
די אם נזכיר את התחומים בהמשך ,על מנת להבין את הפוטנציאל.









רובוטיקה
ICT
סייבר
אבטחה ובטיחות
מערכות תחבורה מתקדמות
ניהול מים
טכנולוגיית ננו
טכנולוגיות ייצור מתקדמות
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הסכמים משמעותיים של הולנד עם יתר מדינות העולם
הממלכה ההולנדית היא אלופת עולם בהסכמים בינלאומיים .הולנד חתומה על אלפי הסכמים בינלאומיים המכסים
כמעט כל תחום .זה נובע ראשית ועיקר מההכרה בבינלאומיות של הולנד והמיצוב העצמי של הולנד כמרכז בינלאומי.
ההסכמים כוללים תחומי פרט ,מיסים וסחר ,הסכמי דייג ,איכות סביבה ,איכות מזון ואיכות סביבה ,תעופה וכו'.
הם משפיעים על חיי היום יום בהולנד ויש להם השפעה גדולה מאוד על המגזר העסקי ההולנדי ועובדת היותו מגזר
בינלאומי.
גוש סחר  :האיחוד האירופי
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן

-

 :WTOכן

קשה לספור את מספר הארגונים הבינלאומיים בהם הולנד חברה .ישנם הסכמים רבים ואמנות רבות אשר היוזמה
להן צמחה בהולנד ,על ידי הולנד ו/או על ידי קבוצות עבודה וארגונים בינלאומיים אשר מקום מושבם בהולנד.
הולנד כמובן חברה באיחוד האירופי ,והמטבע הוא אירו.
הולנד חברה ב ,OECDב WTOוכאמור ,קשה למצוא ארגון בינלאומי בו הולנד לא חברה וקשה למצוא אמנה
בינלאומית עליה הולנד לא חתומה .למעט כמובן אמנות אזוריות וארגונים אזוריים.
להולנד הסכמי סחר במסגרת הגוש האירופי ומעבר לכך הסכמי סחר ספציפיים אשר תורמים לאקו סיסטם
הבינלאומי של הולנד.

יחסי סחר ישראל הולנד
יחסי הסחר בין ישראל להולנד מושפעים בעיקר מהיותה של הולנד מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי .ניתן לשער שרוב
הסחר ההדדי בין המדינות מושפע מהסחר בין ישראל למדינות השוק בכלל ומדינות הגובלות יבשתית עם הולנד
בפרט (בעיקר מדובר בגרמניה).
פוטנציאל הסחר הישיר בין שתי המדינות אינו מנוצל דיו .על המגזר העסקי הישראלי לראות את הולנד כשותף סחר
ברמה הבינלאומית ,וכמו כן אין להתעלם מכך שלמרות שהולנד אינה מדינה גדולה ,שיעורי הצריכה בה גבוהים ורמת
החיים גבוהה וההולנדים אוהדים את ישראל באופן כללי ופתוחים למוצרים וטכנולוגיות ישראליות.
חברות ישראליות חייבות לראות את הולנד לא רק כשער לאירופה ,אלא כשער לכל העולם ולנצל את היתרון ההולנדי
בסחר בינלאומי ,כולל עם מדינות עמן לישראל אין יחסים דיפלומטיים.
אם מדובר במדינות עמן אין לישראל יחסים דיפלומטיים ,שני שווקים מאוד חשובים יכולים להיות מטרה לשת"פ
עם הולנד והם השווקים באינדונזיה ומלזיה .שתי מדינות אלו בעלות פוטנציאל אדיר ,הן מדינות עם יחסים מיוחדים
עם הולנד .ההולנדים שלטו באינדונזיה והקהילה האינדונזית בהולנד מעורבת בעשיה הכלכלית והיא קהילה אשר
אינה עוינת לישראל .ההיפך הוא הנכון.
אי אפשר להתייחס לפוטנציאל עם הולנד מבלי להזכיר את הברקזיט .חברות בינלאומיות לא מעטות ,מעתיקות
פעילות מרכזית מהממלכה המאוחדת להולנד .סביר להניח שגם חברות ישראליות שפעילות בלונדון עם מטות
אירופאיים ,יעבירו חלק מהפעילות להולנד.
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הברקזיט גורם לעליית מחירי נדל"ן בהולנד .בעיקר בדן האג ,רוטרדם ואמסטרדם .יותר תושבי חוץ ,עובדי חברות
בינלאומיות ,מגיעים מאנגליה להולנד.
אשר לנוכחות ישראלית בהולנד
רוב החברות הישראליות הבינלאומיות ,מקיימות פעילות ענפה בהולנד עם משרדים קדמיים גדולים .חלקם משמש
כמטה לפעילות במספר מדינות באירופה וסקנדינביה.
חלק מהמשרדים בהולנד ,מנוהלים על ידי מטות בישראל וחלקם על ידי מטות מחוץ להולנד .חלק מהחברות אשר
מנתבות פעילות באירופה דרך מטה מלונדון ,יושפעו מהברקזיט .רובן ,כמו חברות בינלאומיות אחרות ,מחכות
לראות את ההשלכות על הניהול לאחר השלמת הברקזיט.

יחסי הסחר ישראל-הולנד
שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

אחוז היצוא
מתוך סך היצוא
הישראלי

סכום יבוא
במיליוני
דולרים

אחוז היבוא
מתוך סך היבוא
הישראלי

מאזן מסחרי

היקף סחר

2014

$2,484.6

3.60%

$1,184.4

1.64%

$1,300

$3,669

2015

$2,153.7

3.36%

$1,154.8

1.86%

$999

$3,309

2016

$2,139.4

3.53%

$1,504.5

2.29%

$635

$3,644

2017

$2,303.7

3.77%

$1,814.3

2.62%

$489

$4,118

2018

$2,272.2

3.67%

$1,457.9

1.90%

$814

$3,730

General Import / Export by Year, In M $
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תמהיל יצוא הסחורות 2018
מוצרי תחבורה
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3%

מינרלים ודלקים
1%
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תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
12%

כימיקלים ומוצרי תעשיות
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35%

מכונות ומיכון חשמלי ומכני
29%
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10%
אחר
 3%גומי ופלסטיק
5%

תמהיל יבוא הסחורות 2018
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