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 1ונתונים כלליים  רקע

     (.257 מתוך 134) קמ"ר 41,543: שטח

 (257מתוך  152) ר"קמ 22,072 ישראל           

 (2021 יולינפש ) 17,337,403: אוכלוסייה

  אמסטרדם :בירה עיר

 פרלמנטרית חוקתית מונרכיה: משטר

 (Mark Rutte) רוֶטה מארקממשלה מכהן:  ראש

 הולנדית: רשמית שפה

 אירו: מטבע

 אירו 0.82דולר ארה"ב =  1שער המרה: 

 מזרח הצפוני והים בדרום בלגיה, במזרח גרמניה עם גובלת, אירופה מערב בצפון מדינה:  גאוגרפיה

 ימים, נהרות הוא הולנד משטח 18.5%היא מדינת טרנזיט והשער הלוגיסטי לאירופה.  הולנד .וצפון

  .ימי גבול הוא שליש, גבולות אורך"מ ק 1500 -כ של"כ סה מתוך. ואגמים

 

 2 2020 לשנת מרכזיים כלכליים אינדיקטורים

 

 (2020) ישראל (2020) הולנד אינדיקטור

 (Million USD) נומינלי"ג תמ
GDP, current prices 

 

909.5 
 

402.6 

PPP  
international $ 

57,534 40,547 

 הכלכליתצמיחה השיעור 
real GDP growth 

2020 – -3.8% 

2019 – 1.7% 

2018 – 2.4% 

2020 – -2.4% 

2019 – 3.4% 

2018 – 3.5% 

 האינפלציה שיעור
Inflation rate, average consumer prices 

1.1% -0.6% 

 4.3% 3.8% שיעור האבטלה

 עסקים עשיית קלות
, 1 מדורגת זילנד ניו כאשר 1-190 בין דירוג

 6"ב ארה
42 35 

 (2019) התחרותיות מדד
 1-100 -מ ציון

 ביותר הטוב הציון את מבטא 100
82.4 76.7 

 S&P AAA -AAאשראי  דירוג

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook, and Worldometer elaboration of the latest UN data 
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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 /כלכלי כללי רקע

ידי -על נתפסההיא מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי ובאופן מסורתי )מאז המאה השלוש עשרה(  הולנד

וגרמנית  כניסה ליבשת. ההולנדים דוברים אנגלית רהוטה כשער, ואף ראתה בעצמה פהואיר מדינות

 מבחינת הולנד חשיבות את מוכיחה המציאות. בינלאומי עסקי כמרכז עצמה רואה הולנד. טובה

  .בינלאומי סחר

 

 עצמו בונה במדינה כלכלי ענף כל כמעט. הלוגיסטי היתרון ניצול סביב סובבת ההולנדית הכלכלה

 .יצרניים בענפים וכמובן והסחר השירותים בענפי מדובר. זה יתרון שמירת ועבור זה יתרון סביב

ענפי כלכלה בולטים אשר מנצלים את היתרון הלוגיסטי של הולנד הם ענף הבנקאות, ביטוח, 

 .החל מחקלאות ועד שיווק ולוגיסטיקה - מזוןהאספקת  שרשרתאנרגיה, 

 

 במהלךמר של תקופות רעב  ניסיון בגלל"ג ההולנדי. מהתל 7-8%-החקלאות והדייג מהווה כ ענף

על אספקה עצמית של  להסתמך במטרההעולם השנייה, הולנד פיתחה את ענף החקלאות  מלחמת

 השניוהמעובדים  הטרייםמוצרי מזון בסיסיים. ההשקעה הפכה את הולנד ליצואן מוצרי החקלאות 

 חדשנותשל  יםהולנד מובילה באספקט –בגודלו בעולם אחרי ארצות הברית.. בהקשר לענף המזון 

  .סביבה ואיכות

 

 אחרי. בינלאומי סחר היקף מבחינת בגודלה החמישית המדינה היא הולנד"ב, ארה את להוציא

 החמישית המדינה היא. קוריאה ודרום)אנרגיה(  הסעודית ערב(, ומחצבים)אנרגיה  רוסיה, גרמניה

אין להתעלם מכך שחלק נכבד מהיקף הסחר ההולנדי נובע  .היבוא בהיקף והתשיעית היצוא בהיקף

מדינת מעבר וחלקו נובע מהיסטוריה ארוכה של סחר ימי. אשר לחברות ישראליות, הולנד  מהיותה

היא קרקע נוחה להצבת זרוע שיווקית באירופה ומעבר לאירופה. בשנה האחרונה, למרות משבר 

הקורונה, יחסי הסחר בין ישראל להולנד חווים רכישות ישראליות של חברות הולנדיות, שיתופי 

 ים והקמת זרוע שיווקית עצמאית מקומית.פעולה אסטרטגי

 

)מוגדר גבוה מאוד( היא כלכלת שוק חופשי. מדד קלות עשיית העסקים בהולנד גבוה מספיק  הולנד

מדד התחרותיות של המגזר העסקי בהולנד גם  .להולנד זרים ותושבים זרות חברות למשוך מנת על

כלומר, דור ראשון עד שלישי למהגרים, מכל מאוכלוסיית הולנד יש רקע זר.  23% -להוא גבוה דיו. 

סוג שהוא, גם הגירה עם הוןגל ההגירה המשמעותי האחרון היה לאחר כניסת מדינות מזרח אירופה 

לאיחוד. רובם הגיעו ככוח עבודה מיומן וזול, חלקם כבר ביססו עצמם כבעלי עסקים קטנים 

פליטים ממדינות שונות בעולם הערבי.  ובינוניים. לאחרונה, כמו כל מדינות אירופה, קלטה הולנד

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.

 

 לא אשרמושבים(  150האחרונות לבית הנבחרים ) חירותהב למרות, פוליטית מבחינה ציבהי הולנד

)מפלגת העם  VVDומפלגת  רוטהמארק  בראשותמשרתת  שעדיין. הממשלה קואליציה עדיין הניבו

 מסתמןהפעם  גםולקואליציה היה רוב בפרלמנט.  2012לחופש ודמוקרטיה( בשלטון מאז בחירות 
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 שיחות על מקל ואינו השתנה השותפות מבנה אך, קואליציוני )אולי אפילו יותר חזק( רוב

, מפלגתו היא מפלגת הרוב, 2017בחירות  לאחר כמו. פוליטיות שערוריות מספר גם כמו, הקואליציה

הפוליטי בהולנד  המצבזאת, חשוב לציין כי  עם. "טבעיות"שותפות תלויה במפלגות  הקואליציהאך 

 לידי באה זו עובדה כי ניכרבמושגים בינלאומיים ומקומיים.  טובהאינו משפיע על המצב הכלכלי 

 .הכלכליים אינדיקטוריםב ביטוי

 

העבודה בהולנד מאוד נוחים למועסק. אך, שורה של חוקים ותקנות חדשים, חלקם נכנס  חוקי

 צפוייםאת מאזן יחסי העבודה בין המעסיקים למועסקים בהולנד ו משנים, 2020לתוקף בראשית 

 מול בהולנד המועסקים של אבסורדי הכמעט הפעולה חופש על ולהכביד עובדים ניידות על להשפיע

 מצד המקומית התעשייה של קשה מתחרות השאר בין נובע ובתקנות בחוק השינוי. המעסיקים

 של החשוב ההולנדי בענף נוגסות ובלגיה גרמניה. הולנד של שכנות ומדינות רחוקות מדינות

   .לוגיסטיים שירותים

 

 העסקי המגזר. עסקים אנשי של ההתנהלות על לטובה משפיע אשר בהולנד ייחודי מאוד משהו קיים

 ונותנת ברורה מאוד, אך. ,לכאורה מכבידה מאוד בהולנד הבירוקרטיה. וודאות חוסר אוהב אינו

 שיהיה מי יהיה, זר תושב לכל מאפשרת, ובחוקים ובתקנות בנהלים עמידה. בטחון העסקי למגזר

 .ותקשורת לוגיסטיקה של ההולנדית התשתית את ולנצל בהולנד עסקיה לנהל, זרה חברה ולכל

 

 הקורונה שאחרי והימים הקורונה משבר

ההתמודדות של הולנד עם משבר קורונה, לקח בחשבון מהרגע הראשון אספקטים של סוגיות  מתווה

 הארגונים כל עם יחד, RIVMכלכליות ומסחריות. הגוף הממלכתי אשר מנהל את המשבר, 

 לנגד עמדו יסודות מספר. המשבר עם הכלכלית ההתמודדות מתווה על יחד סיכמו הכלכליים

 :והם, בהולנד ההחלטות מקבלי של עיניהם

 (,קניה)כוח  ביקושים יוצרות יכולות מבחינת הפרטים על ושמירה האדם כבוד 

 מעסיק, -יחסי מועסק שמירת 

 המשבר שאחרי לימים העסקי המגזר יכולות שמירת. 

 

ההולנדי מוטה השפעות קורונה. כל המגזר הציבורי, כולל חברות  המשק, 2020מחודש מרץ  החל

גדולות, עובד מהבית. זו המלצה של ממשלת הולנד וכמובן ההוראה לכל הגורמים הציבוריים. 

חברות אשר משמרות כוח אדם, מקבלות כיסוי גבוה לעלות העסקה תיאורטית אשר מאפשרת 

או לא עובד בכלל. כאמור מעלה, זה חלק  לשלם לעובדים נעדרים כאשר העסק עובד בצמצום

 מאסטרטגית ההתמודדות עם המשבר. 

 

תקופה מבחינת אילו עסקים יוכלו לשרוד אחרי  שאחרי, לא ידוע מה ההשפעות על היום מאידך

אשר מטרידה מאוד את מגזר העסקים  סוגייהמדינה. זו בגיבוי של סגירה או עבודה חלקית  ארוכה 

, 5% לסביבות האבטלה שיעור יקפוץ, הקורונה שלאחר היא וההערכה, טנים()בעיקר הבינוניים והק

מאידך, סוגיית השרידות העסקית של עסקים קטנים  .סוציואקונומית מבחינה מטריד מאוד נתון

עם חברות  ובינוניים בהולנד, פותחת בפני חברות זרות את האפשרות לחיבורים אסטרטגיים
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נסתר מפני חברות ישראליות וכאמור מעלה, אנו חווים איזשהו רנסנס של שיתופי  אינוהולנדיות. זה 

פעולה אסטרטגיים בין חברות ישראליות להולנדיות, כולל מיזוגים ורכישות עם הפנים לעתיד. ליום 

 שאחרי הקורונה. 

  

 .הקורונה בעקבות הכלכלי המשבר שלאחר בימים באירופה מהמובילות צפויה להיות הולנד

ראשונות מדברות על כך שהולנד תגיע לנתוני סחר פנימי וחיצוני דומים לאלו שלפני משבר  הערכות

, אספקטים של מיקום גיאוגרפי, תשתיות לוגיסטיות, תשתיות של עדיין. 2021הקורונה, כבר בסוף 

ר ששירותים עסקיים, ופתיחות בינלאומית, יניעו את הכלכלה ההולנדית, ייתכן ויותר מהר מא

 בנושא עולמית מובילה הולנד, בנוסףדינות אחרות, לפחות בתקופה הראשונה של אחרי המשבר. מ

, סביבה איכות של פרמטרים מבחינת גם אלו אספקטיםבגם . מזון ובטיחות מזון אספקת שרשרת

 מניע הקורונה משבר. המזון שרשרת בתחום ובינלאומיות הולנדיות והשקעות חדשים מזון מקורות

 . השונים המזון ענפי את נמרצות

 

 יותתחוק בעיות עקב נפגע, בהקשר זה מהכלל היוצאת אינה והולנד ,אירופה אוכלוסיית של החיסון

 המפתחותפטנטים  בעלות חברותשל הסכמים בין  וכבילהשל התערבות ציבורית בנושא פטנטים 

 על. כל זאת, הפטנטים לבעלי שייך אינו חלקן אשר, חיסונים יצרותימ אשרחיסונים ובין חברות 

מהחיסונים בעולם )מכל סוג שהוא(. על  80%-לקרוב  המשבר לפני ייצרההעובדה שאירופה  רקע

הנציבות בבריסל שאיימה להפעיל חוקי חירום שיפגעו בזכויות  ובלחץלפתור את המשבר,  מנת

 ורלייצבהתאם הסכמים  ונחתמוקווי ייצור  עשרותהקניין של חברות מפתחות, אישרו אותן חברות 

תסגור פערי חיסון לקראת  באירופהמנות חיסון  שאספקת הוא הצפי. קורונה חיסוני שלואספקה 

)שלושה  52-ל בתחילת יוני הגיעההסכמים בין מפתחי החיסונים ובין יצרנים  מספר. 2021 קיץסוף 

 ייצור של חיסונים באירופה.  ויוק 27. לפני המשבר היו בהולנד(

 

בעקבות תנהל בעצלתיים. ההחיסון עד מאי, . 2021בראשית ינואר  האוכלוסיההחלה בחיסון  הולנד

מיליון  16נוספים ואספקה מוגברת של חיסונים, עד סוף יוני קיבלו ההולנדים ההקמת קוי הייצור 

על ההולנדים , 18של האוכלוסיה מעל גיל ישראל, ל דומיםעל מנת להגיע לאחוזי חיסון  חיסון.  תמנו

 מיליון מנות חיסון.  26 לכלהגיע 
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 הערכות ראשונות  –השפעות קורונה  - 2020, 2021 שנת

"ג ההולנדי ועוד עלולה מהתל 6.5%הממשלתית בהחזקת המשק בימי הקורונה מוערכת ב  ההשקעה

וההערכה שהגרעון  "גמהתל 4.5%של  2020לעלות. פועל יוצא ישיר הוא גרעון תקציבי לשנת 

גרעון  2023לפחות ובשנת  3.6%, אך עדיין יהיה גרעוני בשיעור של 2021התקציבי ירד אמנם בשנת 

 לפחות. 2%של 

 

על פי הערכות פנים הולנדיות )מוסדות פיננסיים, נתוני מכס(, יצוא הסחורות והשירותים של הולנד 

. IMF. הערכות דומות ניתנו גם על ידי 4.5%והיבוא בשיעור ל  4.3%בשיעור של  2020ירד בשנת 

ההערכות לגבי התאוששות המשק ההולנדי במחצית בתל"ג.  4%מדברת על ירידה של כ  ההערכה

המשק ההולנדי לספוג השפעות שליליות  צפוי להמשיך 2021 ץדומות. עד סוף קי 2021ה של יהשני

יגדלו היקפי הסחר של הולנד בשיעורים  ,על פי הערכות ,הקורונה והחל מספטמבר רשל משב

ההערכה גם מציגה ירידה בהיקפי הסחר עם סין ותלות יותר גדולה עם שותפי  עם זאת, .מרשימים

 הסחר באירופה, הממלכה המאוחדת וארה"ב.
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 3 המקומית הכלכלה מאפייני /בולטות תעשיות
 

 בסחורותסחר  נתוני

 שנה

סכום יצוא 

 לעולם

 דולרים במיליארדי

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי עודף
 

2020 587.9 521 66.9 

2019 576.8 514.9 61.9 

2018 551.6 482.8 68.8 
 

 2020הסחר הגדולות לשנת  שותפות

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הם העיקריים היצוא מוצרי

 נפט מזוקק, תרופות, ציוד שידור, ציוד צילום, מחשבים

 

 יבוא

 
 יבוא

 דולרים במיליארדי

 של היבוא מסך אחוז

 המדינה

 סחר מאזן

 דולרים במיליארדי

 36.3 18% 85.2 גרמניה

 -34.3 10% 50.5 סין

 9.3 10% 47.3 בלגיה

"בארה  39.2 8% 11.5- 

 הממלכה

 המאוחדת
23 5% 17.1 

 25.7 3% 16.8 צרפת

  :הם העיקריים היבוא מוצרי

 נפט גולמי, נפט מזוקק, ציוד שידור, מחשבים, מכוניות

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

 דולרים במיליארדי

 היצוא מסך אחוז

 המדינה של

 סחר מאזן

 דולרים דירבמיליא

 36.3 22% 121.5 גרמניה

 9.3 10% 56.6 בלגיה

 25.7 8% 42.5 צרפת

 17.1 7% 40.1 המאוחדת הממלכה

 -11.5 5% 27.8 "בארה

 -34.3 3% 16.1 סין
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 בהולנד מרכזיות חברות

מאות שנים חברות בינלאומיות לא מעטות הוקמו בהולנד על ידי יזמים הולנדים ועל ידי  לאורך

 חברות .אחרות ורבות, ומספנות ספנות חברותמהגרים. חברות סחר אשר סחרו בכל העולם, 

האירופי שלהן  המשרד הראשי את או/ושלהן  המשרדים הראשייםבינלאומיות רבות קבעו את 

 בהולנד. 

 

כמו תמהיל החברות בהולנד לייצג את מבנה הכלכלה ההולנדית. מדובר בתמהיל של חברות  אין

של  החוזקותאנרגיה, בנקאות, מזון וסחר. מבנה המגזר העסקי בהולנד ותמהיל החברות מעיד על 

 המשק ההולנדי והיותה של הולנד מדינת סחר בינלאומית עם מגזר שירותים תומך.

 

 של הבינלאומיות היא, ההולנדי העסקי המגזר של המיוחד המבנה את המייצגות מהתופעות אחת

 מתנהלות חלקן. בהולנד מאשר גדולה יותר להולנד מחוץ אלו חברות פעילות. ההולנדיות החברות

 גדול בינלאומי כשחקן עצמם רואים ההולנדים, כאמור. להולנד מחוץ מנהלים מועצות ידי על

 .גלובלי שחקן בהולנד רואה והעולם

 

חברות  24 ןמציי Forbes 2002חברות רשומות בהולנד. מדד  12מציין  Fortune Global 500 מדד

 רשומות בהולנד. 

 היקף אתהמבטא  Fortune Global 500עשרת החברות הגדולות בהולנד מלווה במדד  להלן

 :שנתיתה בינלאומיתה פעילותה

1. Royal Dutch Shell – 3  במדדFG 500 .HQ חברת אנרגיה, בעיקר נפט וגז האג.ב. 

2. Exor – 24  במדדFG 500 .HQ  באמסטרדם. חברת אחזקות ופיננסים. בבעלות התאגיד

הולנד(, -וניו איווקוהבריטית )בעלי  CNHקרייזלר, פרארי, -חברות רכב ידועות כגון פיאט

 חברות ביטוח חוזר ואחזקות בינלאומיות אחרות.

3. Airbus – 123  במדדFG 500 .HQ תאגיד ציבורי אירופאי לייצור מטוסי נוסעים, בליידן .

 מטוסי קרב ופלטפורמות לשימוש בחלל החיצון. 

4. Ahold Delhaize – 127  במדדFG 500 .HQ בלגי של -. תאגיד קמעונאות הולנדיבזאנדאם

מותגי קמעונאות כאשר הידועים מבינם עוסקים בתחומי  21לחברה  מכירות מוצרי צריכה.

-ב מקוונות מכירות כולל, סניפי מכירות 6,500 -מחזיקה ב חברההמזון ואספקה לבית. ה

 .ב"בארה ומתרחבתזרוע איתנה  לחברה. אירופהב מרביתםמדינות,  11

5. Unilever – 167  במדדFG 500 .תאגיד מוצרי צריכה הולנדי בריטי .HQ  .בלונדון ורוטרדם

בתחום המזון. השאר בתחומי הקוסמטיקה וחומרי  החברה הינו מהיקף פעילות 40%

 . מותגים 400-כ יוניליברשל  בבעלותהניקוי. 

6. Louis Dreyfus Company – 303  במדדFG 500 .ביותר הפעילה בינלאומית סחר חברת 

 10%ברוטרדם. החברה מעורבת בתחומי חקלאות, תעבורה ) HQמדינות.  100-מ

. זו החברה הגדולה ופיננסים מכרותמהתעבורה של מוצרי חקלאות בעולם(, ייצור מזון, 

 בעולם לסחר בכותנה ואורז והשנייה בגודלה בעולם בסחר בסוכר. 

7. ING Group – 310  במדדFG 500 .HQ  באמסטרדם. קבוצת בנקאות וביטוח הולנדית

ינלאומית. במקור איחוד של חברות בבעלות ממשלתית. כל תחומי הבנקאות, הביטוח ב
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מיליון  39והפיננסים. עיקר הפעילות באירופה. כמו כן בדרום מזרח אסיה ואוקיאניה. כ 

 לקוחות. 

8. LyondellBasell – 316  במדדFG 500 .המאוגדת  חברת כימיקלים אמריקאית אירופאית

 לונדוןב גלובליביוסטון ארה"ב ו תפעולי HQ. בהולנד עם משרד ראשי רשום ברוטרדם

 ."בבארה פולימרים לייצור בגודלה השלישית העצמאית החברה. אנגליה

9. Randstad – 446  במדדFG 500 .הולנדית בינלאומית לגיוס, מקור חוץ וייעוץ  חברה

סניפים  4,500בעיר דימן, פרבר של אמסטרדם. החברה מחזיקה כ  HQבנושאי כוח אדם. 

 מדינות ברחבי העולם. 40ב 

10. Heineken – 467  500במדד FG .170-כמשקאות הולנדית בינלאומית בעלת  חברת 

מדינות ברחבי העולם.  70מ  בלמעלהמבשלות לייצור משקאות אלכוהוליים )בירה וסיידר( 

  באמסטרדם. HQסוגים שונים של בירה וסיידר.  250מייצרת כ 

 :הן פחות לא מפורסמות אחרות בינלאומיות חברות

 Philips -הרפואי וציוד אלקטרוניקה. 

 KPN, Vodafone/Ziggo  

 ABN AMRO Bank, Rabobank – .קבוצות בנקאות 

 AkzoNobel, DSM – כימיקלים 

 IKEA 

 EndemolShine – .תאגיד הפקה בינלאומי 

 

 

  ההולנדית בכלכלה דומיננטייםסקטורים 

 

 עסקים לאנשי מעניינת תמונה לתת יכולים, הסקטורים וסקירת מעלה המופיעה החברות סקירת

יש  .הגלובליים לשווקים הפנים עם בהולנד העסקי המגזר עם פעולה לשתף רוצים אשר ישראלים

מיזוגים ורכישות של בלציין את האקטיביות הישראלית בהולנד בתקופה האחרונה המתאפיינת 

  חברות הולנדיות מצד חברות ישראליות.

 

 )ומזון( חקלאות

, ומעובדת טרייה חקלאות מוצרי של( הברית ארצות)לאחר  בעולם בגודלו השני היצואן היא הולנד

 מסתכמת ההולנדי החקלאות ענף מיצוא ההכנסה. וכדומה כימיקלים, טכנולוגיות, מיכון כולל

גדל  הענף האחרונות בשנים. ומעובדים טריים מוצרים יצוא של לשנה אירו מיליארד 92יותר מב

 מכוח העבודה בהולנד.  2%מעסיקה  החקלאות .לשנה שנה בין 5% סביב הנעים שנתיים בשיעורים

 

 :ההולנדי החקלאות ענף של האתגרים על ללמוד ניתן, ההולנדית החקלאות שרת הצהרת פי על

“global issues vis-à-vis growing demand for food and our responsibility for the landscape, 

biodiversity and climate change” 



 
 
 
 

 

 מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם 
10 

עומדת בחזית השינוי הטכנולוגי העובר על החקלאות בעולם. הולנד החליטה להוביל את  הולנד

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. 

ם בענף החקלאות יוגבל ועומד לרדת; השימוש בכימיקלים לגידולים חקלאיים מספר בעלי החיי

קטן; השימוש באנרגיה קטן; כל המערכת משנה פניה והדגש הוא עליה באפקטיביות ייצור המזון, 

אפקטיבי במים, שינוי בטכנולוגיות החממות, שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות לגידול  משימושהחל 

מתועל להגדלת הפריון של הענף.  הכלוש במערכות לוגיסטיות חכמות. ומלחמה במזיקים. שימ

באופן מסורתי, ענף ייצור המזון בעולם לא מתברך בפריון גבוה ואחוז הבזבוז בכל שרשרת ייצור 

 .35%המזון מגיע ל 

 

החקלאות ההולנדי פתוח לשת"פ בינלאומי. חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות מתקדמות  ענף

למצוא כר נרחב לפעילות. גם  יוכלו, םלפרוטאינימפיתוח מקורות חדשניים  כולליימא, קות נוב

בהולנד )המוסד האקדמי  (Wageningen) וכנינגןהסקטור האקדמי החקלאי בראשות אוניברסיטת 

מספר אחת בעולם בכל הנוגע לחקלאות ומזון( פתוח לשת"פ עם ישראל. מוסדות מחקר מקבילים 

 בישראל יוכלו למצוא אפשרויות שת"פ.

 

 לוגיסטיקה

של הולנד מרכז לוגיסטי בינלאומי היא עובדה ידועה. המגזר העסקי בהולנד בנוי על יתרון  היותה

 שנה.  700זה מעל 

מיליון טונות של  500-כרוטרדם הוא בין חמשת הנמלים הגדולים בעולם, והגדול באירופה.  נמל

ק"מ מרוטרדם  80-כ המרוחק( Schiphol) סכיפהול האווירסחורות עוברות בנמל כל שנה. בנמל 

מיליון טון העוברים בנמל  250עוברות עוד שני מיליון טונות של סחורות. אם מוסיפים לכך עוד כ 

מיליון טון העוברים בנמל  90-כק"מ מרוטרדם, ונפח של  60-כרפן בבלגיה המרוחק אנטוו

 היבשה דרך אירופה לכל מחובר האזור. מסוגו יחיד, ענק לוגיסטי מרכז כאן נוצר הרי, אמסטרדם

 .בלבד שעות 24 תוך לאזור יבשתית נגישה באירופה נקודה כל. נהרות ותעבורת

 נהרות תעבורת, מסילתית בתעבורה, בהולנד עוברת האירופית הקונטיינרים מתנועת 80% ל מעל

 .בכבישים המשתמשת ותעבורה

חברות זרות מחוץ לאירופה הקימו מרכזים לוגיסטיים בהולנד.  1000רקע האמור מעלה, מעל  על

 .וכימיקלים דלקיםמסביב לאזור רוטרדם הוקמו מרכזי אחסון בקירור, מרכזי 

של חברות ישראליות עם חברות הולנדיות מסביב לנושאים לוגיסטיים מגוון  "פהשת אפשרויות

 ניצול, אבטחה מערכות ועד, AI-ו VRמאוד, החל מטכנולוגיות ניהול ואופטימיזציה המשלבות 

 ועוד. סביבה איכות מבחינת הלוגיסטיקה ענף של השלילית החתימה הורדת, אנרגטי

 להשתמש מעוניינים אשר וזרים מקומיים זמיםוי חברות המארח מאיץ הקים רוטרדם נמל

 המכון. ייחודיות טכנולוגיות מבוססי חדשים מוצרים לפתח מנת על רוטרדם נמל של בפלטפורמות

 .לוגיסטיקה בנושאי בינלאומי"פ שת ומקדם"פ לשת פתוח מתקדמת ללוגיסטיקה ההולנדי
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 אנרגיה

Shell חברה הולנדית. גם חברת  היאSchlumberger  לאספקת ציוד וטכנולוגיות כרייה וחיפושי

(. שתי ססקטביוסטון  HQנפט וגז מקיימת נוכחות מרכזית בהולנד עם מרכז ניהול בינלאומי בהאג )

 היא בהולנד והגז הנפט בורסת. לאנרגיההחברות הנ"ל פתוחות לשת"פ בכל תחום הקשור 

 כר למצוא יכולות האנרגיה בתחום חדשניות יכולות בעלות ישראליות וחברות בעולם מהמובילות

 "פ.לשת נרחב

. קיימא בת ואנרגיה האלטרנטיבית האנרגיה תחום את מובילה אינה הולנד, למרות הסברה, מאידך

 :עובדות מספר להלן

 ממקורות אלטרנטיביים מגיעהשל הולנד  האנרגיה מצריכת 8.6%, רק 2019לשנת  נכון 

חשמל ירוק מנורבגיה  באתימי הולנד .וביומסאנרגיית רוח, אנרגיית שמש  כמומקומיים 

שמקורו בשימוש בכוח הידראולי. השימוש העיקרי של החשמל המיובא הוא לצרכי משקי 

חשמל ירוק.   70%הבית אשר יכולים לבחור באנרגיה ירוקה. שיעור המשתמשים הוא מעל 

 יש. 14%נחבר את סך השימוש באנרגיה אלטרנטיבית בהולנד, מגיעים לשיעור של כ  אם

חשמל ממכירות רכבים  נטעני רכביםלנורבגיה במכירות של  יהיהשנלשים לב שהולנד היא 

 מכלל המכירות. 15%אלו בהולנד מגיעים לשיעור של מעל 

 הולנד, ורם בהולנדשמק חלופיים אנרגיה במקורות שימוש של העגומים הנתונים לאור 

 היא רוח אנרגיית שבהולנדרבות במחקר של יעילות מקורות אנרגיית רוח, בהנחה  המשקיע

 .אלטרנטיבית לאנרגיה העיקרי המקור

 במקורות ימוששדבר המוביל לגידול משמעותי ב סולרית לאנרגיה מעבר מעודדת לנדהו 

 . זה מסוג אנרגיה

 ציבורית לתחבורה חליפית באנרגיה שימוש מעודדת הולנד. 

 היא פטנט הולנדי של חברת  מביומאסגז  יצירתECN. 

 כולו ובעולם באירופה מהיעילות היא ביתי לשימוש הגז חלוקת מערכת. 

עם חברות ישראליות יכולה להיות גבוהה יותר. תחומים של יעילות אנרגטית,  "פהשת אפשרויות

 איסוף אנרגיה ושימור אנרגיה הם תחומים בהם ההולנדים מעודדים שת"פ.

 

 הכימיקלים תעשיות

 התעשייה של העסקי ההיקף. ההולנדית בכלכלה המובילים מהסקטורים הם הכימיקלים תעשיות

 .ייצוא מוטה רובו, בשנה רדול מיליארד 80 בסביבות הוא

 

ספק מוביל של כימיקלים ומוצרים שהם נגזרות של כימיקלים. בעיקר באירופה, אך גם  הינה הולנד

 מעבר לאירופה. בהקשר זה, הולנד מנצלת היטב את מערכות הלוגיסטיקה המתקדמות שלה. 

. בנוסף לכך, מכון המחקר בהולנד וייצור לוגיסטיקה מרכזי קיבעו בינלאומיות כימיקלים חברות

, כמו גם מוסדות אקדמיים מובילים, עוסקים במחקר עבור תעשיות החקלאות TNOהממשלתי 

י נותעשיות אחרות. רוב המחקר קשור למוצרים ושימושים ב ביוטקוהמזון, תעשיות התרופות, 

 קיימא.
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, לוגיסטיקה טכנולוגיות פיתוח עם יחד, הכימית התעשייה בתחום השחקנים כל בין הפעולה שיתוף

 .הבימה לקדמת הולנדיתה הכימיקלים תעשיית את מובילים, והובלה ניהול

 

ישראליות בתחומי החומרים המרוכבים והמתקדמים )פולימרים, חומרים לתעשיות הרכב  חברות

י קיימא אחרים(, ביוכימיה, ניצול מקורות וכדומה, יכולות לשתף פעולה עם נוהתחבורה ומוצרים ב

אשר המדינה מעודדת כחלק מהכלכלה המעגלית בת  שיתוף הפעולהרות בהולנד ולנצל את רשת חב

 .הקיימא

 

 מתקדמת טכנולוגיה

 המיוחדת והנכונות"פ שת בנושא והפתיחות בעולם מהמובילות היא ההולנדית החדשנות תעשיית

 חברות בין"פ לשת נרחב כר מהווים, בישראל המתקדמות הטכנולוגיות של המגזר עם"פ לשת

 .בהולנד ואחרות ישראליות

 הן אלו הדברים מטבע. בהולנד המתקדמות התעשיות עם פעולה לשתף ניתן לא בו אשר תחום אין

 .בינלאומיות תעשיות

 אם נזכיר את התחומים בהמשך, על מנת להבין את הפוטנציאל.  די

 רובוטיקה 

 ICT 

 סייבר 

 ובטיחות אבטחה 

 מתקדמות תחבורה מערכות 

 מים ניהול 

 ננו טכנולוגיית 

 AI, AR 

 ייצור מתקדמות  טכנולוגיות 

  



 
 
 
 

 

 מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם 
13 

 העולם מדינות יתר עם הולנד של משמעותיים הסכמים

ההולנדית היא אלופת עולם בהסכמים בינלאומיים. הולנד חתומה על אלפי הסכמים  הממלכה

 בינלאומיים המכסים כמעט כל תחום. 

מההכרה בבינלאומיות של הולנד והמיצוב העצמי של הולנד כמרכז  עיקרבו ראשית נובע זה

בינלאומי. ההסכמים כוללים תחומי פרט, מיסים וסחר, הסכמי דייג, איכות סביבה, איכות מזון 

 על מאוד גדולה השפעה להם ויש בהולנד יום היום חיי על משפיעים הם'. וכוואיכות סביבה, תעופה 

 .בינלאומי מגזר היותו ועובדת ההולנדי העסקי המגזר

 ואמנות רבים הסכמים ישנם. חברה הולנד בהם הבינלאומיים הארגונים מספר את למנות קשה

 וארגונים עבודה קבוצות ידי על או/ו הולנד ידי על, בהולנד צמחה להן היוזמה אשר רבות

 .בהולנד מושבם מקום אשר בינלאומיים

 כמובן חברה באיחוד האירופי, והמטבע הוא אירו.  הולנד

וכאמור, קשה למצוא ארגון בינלאומי בו הולנד לא חברה וקשה  WTO, ב OECDחברה ב  הולנד

 למצוא אמנה בינלאומית עליה הולנד לא חתומה. למעט כמובן אמנות אזוריות וארגונים אזוריים.

ך הסכמי סחר ספציפיים אשר תורמים לאקו הסכמי סחר במסגרת הגוש האירופי ומעבר לכ להולנד

 הבינלאומי של הולנד. סיסטם

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Treaties_of_the_Netherlands  

https://www.government.nl/topics/treaties 

https://www.government.nl/topics/export-controls-of-strategic-goods/laws-and-rules-

on-the-export-of-strategic-goods 

https://treatydatabase.overheid.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Treaties_of_the_Netherlands
https://www.government.nl/topics/treaties
https://www.government.nl/topics/export-controls-of-strategic-goods/laws-and-rules-on-the-export-of-strategic-goods
https://www.government.nl/topics/export-controls-of-strategic-goods/laws-and-rules-on-the-export-of-strategic-goods
https://treatydatabase.overheid.nl/
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 הולנד ישראל סחר יחסי

הולנד מדינת מעבר ומרכז לוגיסטי. ניתן  מהיות בעיקר מושפעים להולנד ישראל בין הסחר יחסי

לשער שרוב הסחר ההדדי בין המדינות מושפע מהסחר בין ישראל למדינות השוק בכלל ומדינות 

 הגובלות יבשתית עם הולנד בפרט )בעיקר מדובר בגרמניה(. 

על המגזר העסקי הישראלי לראות את הסחר הישיר בין שתי המדינות אינו מנוצל דיו.  פוטנציאל

 מדינה אינה שהולנד שלמרות מכך להתעלם אין כן וכמו, הבינלאומית ברמה סחר כשותפתהולנד 

 כללי באופן ישראל את אוהדים וההולנדים גבוהה החיים רמת, גבוהים בה הצריכה שיעורי, גדולה

 .ישראליות וטכנולוגיות למוצרים ופתוחים

 ולנצל העולם לכל כשער אלא, לאירופה כשער רק לא הולנד את לראות חייבות ישראליות חברות

 .דיפלומטיים יחסים אין לישראל עמן מדינות עם כולל, בינלאומי בסחר ההולנדי היתרון את

 

 יכולים חשובים מאוד שווקים שני, דיפלומטיים יחסים לישראל אין עמן במדינות שמדובר ככל

 בעלות אלו מדינות שתי. ומלזיה באינדונזיה השווקים והם הולנד עם"פ לשת מטרה להיות

 והקהילה באינדונזיה שלטו ההולנדים. הולנד עם מיוחדים יחסים עם מדינות הן, אדיר פוטנציאל

 הוא ההיפך. לישראל עוינת אינה אשר קהילה והיא הכלכלית יהיבעש מעורבת בהולנד האינדונזית

 .הנכון

 

 לא בינלאומיות חברות. "ברקזיט"האפשר להתייחס לפוטנציאל עם הולנד מבלי להזכיר את  אי

 חברות שגם להניח סביר. להולנד המאוחדת מהממלכה מרכזית פעילות מעתיקות, מעטות

 .להולנד מהפעילות חלק יעבירו, אירופאיים מטות עם בלונדון שפעילות ישראליות

"ן בהולנד. בעיקר בהאג, רוטרדם ואמסטרדם. יותר תושבי גורם לעליית מחירי נדל "ברקזיט"ה

 חוץ, עובדי חברות בינלאומיות, מגיעים מאנגליה להולנד.

 

את ההתאוששות הכלכלית שלאחר ימי הקורונה.  תוביל (סקנדינביה, הולנד)גרמניה,  אירופה צפון

במלחמה במשבר הכלכלי אשר לצד המשבר הרפואי, לקחה בחשבון  הללו המדיניות של המדינות

של היום שלאחר המשבר.  בביקושיםבעיקר את שימור כוח הקניה, ויכולות המגזר העסקי לעמוד 

 היתרות ואת המשבריש לציין את המצב הכלכלי הטוב אשר היה בצפון אירופה ביום שלפני 

 מאות של בהשקעות לעמוד יכולה הולנד. דותהתמוד מאפשרות אשר המדינות במאזני החיוביות

 .אקוטי לגירעון להיכנס מבלי נוספים אירו מיליארדי
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 בסחורות סחר

 עלייההמצביע על  וןמיליון דולר, נת 2,457-עמד על כ 2020-ב להולנדהישראלי  הסחורותסך יצוא 

 בחשבון לוקחות שהסטטיסטיקות בחשבון לקחת כמובן יש. 2019-ב הסחורות יצואמסך  12%-של כ

  .בפרט אירופה ארצות לשאר ,במעבר ותסחור

 

מכונות   22%; כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיותהינו  להולנדהישראלי  הסחורות יצואמ 51% -כ

ועוד קבוצות  מכשור אופטי ורפואי7%x ; תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי מזון 10% ומיכון חשמלי; 

  ועוד. ופלסטיק גומי, תחבורה מוצריאחרות של מוצרים באחוזים קטנים, כגון: 

 

, נתון המצביע על ירידה מיליון דולר 1,330-הסתכם בכ 2020-לישראל ב מהולנד הסחורות יבואסך 

 .2019-ב הסחורות מיבוא קלהשל 

 

תוצרת  19%; ומכני חשמלי ומיכון מכונותלישראל הינו של  מהולנד הסחורות יבואמ 31%-כ

 ועודתחבורה  מוצרי10%ומוצרי תעשיות כימיות;  כימיקלים 14%; חקלאית טרייה ומוצרי מזון

 .ועודאופטי ורפואי  מכשורקבוצות אחרות באחוזים קטנים, כגון: גומי ופלסטיק, 

 .קודמת לשנה יחסית 6% של עליהמיליון דולר,  3,787-עמד על כ 2020-ב בסחורות הסחר היקף

 

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היבוא 
 הישראלי

סכום 
היבוא 

במיליוני 
 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$3,644 $635 2.29% $1,504.5 3.53% $2,139.4 2016 
$4,118 $489 2.62% $1,814.3 3.77% $2,303.7 2017 
$3,730 $814 1.90% $1,457.9 3.67% $2,272.2 2018 
$3,557 $796 1.80% $1,380.5 3.72% $2,176.0 2019 
$3,787 $1,127 1.90% $1,330.2 4.94% $2,457.0 2020 
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תוצרת חקלאית  
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10%
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22%
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 בשירותים סחר

מלמד כי סך יצוא השירותים הישראלי  2020שפורסם באוקטובר  בנושא שירותים סקר למ"ס

מסך יצוא השירותים  5%-. נתון המצביע על עלייה של כ2019 -מיליון דולר ב 251.96להולנד עמד על 

 .2018בשנת 

 

 נתון המצביעמיליון דולר.  657.261עמד על  2019בשנת  מהולנדכמו כן, יבוא השירותים הישראלי 

 .2018-ב השירותים יבואמסך  6%-עלייה של כ על

 

 שנה 2019 2018 2017 2016

 יצוא 251.96 238.99 230.57 212.21

 יבוא 657.26 618.48 606.95 519.65
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 הסכמי סחר הדדיים בין ישראל והולנד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת חתימה על  שם ההסכם

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף?

 כן 1974  למניעת כפל מסאמנה 

מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום מחקר 

 תעשייתי ופיתוח )מו"פ(

 כן 1993

הסכם בנושא עזרה אדמיניסטרטיבית הדדית בענייני 

 מכס בין מדינת ישראל להולנד

 כן 1997

 


