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Bu raporda Türkiye’de yerleşik inşaat ve madencilik sektöründeki firmalar için ihracat potansi-
yeli açısından yüksek potansiyele sahip olan Hollanda’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda 
raporda öncelikle Hollanda’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklana-
cak, daha sonra Hollanda’daki inşaat ve madencilik sektörü ele alınacaktır. 

Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) oluşmaktadır. Başkenti 

Amsterdam olan ve 17,290,688 gibi bir nüfusa sahip olan Hollanda 837 milyar dolarlık ekonomisiyle dünya üzerindeki 

önemli ekonomilerden bir tanesidir.

Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, 

Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş olan Hollanda’nın 

41.526 km2’lik yüzölçümünün 7.578 km2’lik kısmı (%18) su ve kanallardan oluşmaktadır. Coğrafi yapısı itibariyle düz bir 

araziye sahip olan ülke topraklarının yarısından çoğu deniz seviyesinin altında bulunmaktadır.

Varlığını hidrolik mühendisliğine borçlu olan Hollanda topraklarının %20’si, “polder” adı verilen denizden kazanılmış 

topraklar olup ülke topraklarının 2/3’si dünyanın en geniş kapsamlı su kontrol projeleri sayesinde su altında kalmaktan 

1. Hollanda’nın Ekonomik Görünümü

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar); petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; otomobil, steyşın vagonlar,
yarış arabaları.

GSYİH (milyar Dolar) 837

2.5

17,290,688

0.7

56,670

1.6

3.8

758

661

Almanya, Belçika, İngiltere, Çin, ABD, Fransa, İtalya

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; telli telefon-telgraf için
elektrikli cihazlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; tedavide/korunmada
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); matbaacılığa mahsus baskı
makineleri, yardımcı makineler; tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik alet ve cihazları.

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

Nüfus

Nüfus artış hızı (%)

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

İhracat (milyar Dolar)-nominal

İthalat (milyar Dolar)-nominal

Başlıca ticaret ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Başlıca ihracat kalemleri

Tablo 1: Hollanda Ekonomik Görünümü (Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı)
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korunmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası 321 metre, en alçak noktası – 6,7 metre (deniz seviyesinin altında)’dir. 16,5 
milyonluk nüfusu ve km2 başına düşen 491 kişi ile dünyanın nüfusu en yoğun ülkelerinden birisidir.

Hollanda, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca görülmektedir. Hollanda’nın iklimi, Kuzey denizi 
kıyılarında bulunması ve Karayip bölgesinden gelen “gulf stream”in etkisi ile ılımlıdır. Yazın ortalama sıcaklık 16 derece, 
kışın ise 3 derecedir. Bununla birlikte, nem oranının fazlalığı, ısının daha sıcak veya daha soğuk olarak hissedilmesine 
neden olmaktadır. Diğer taraftan, düz bir arazi yapısına sahip olan ülkede Kuzey Denizi’nden esen rüzgâr, özellikle 
deniz kıyısında bütün etkisi ile hissedilebilmektedir. Konumu nedeniyle değişik hava koşullarının yaşanabildiği bir ülke 
olan Hollanda’da aynı gün içinde bir kaç kez güneşli ve yağışlı hava yaşanabilmektedir.

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 oynamıştır. Hollanda, 2018 yılı verilerine göre, dünya ticaretinden aldığı pay 
açısından ihracatta beşinci, ithalatta ise yedinci sırada yer almaktadır.

Ülke ekonomisi dış ticarete önemli derecede bağımlıdır ve dış ticaret, ekonomik büyümenin lokomotifi durumundadır. 
Dış ticaret hacmi 2005 yılından itibaren GSMH’nin üzerinde gerçekleşmektedir. Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın 
komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en uygun fiyat ve kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük 
talebin yüksek olduğu Avrupa’ya pazarlamak şeklindedir. İhracatın önemli bir kısmı re-eksporttan oluşmakta ve 
devamlı dış ticaret fazlası verilmektedir.

Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden veya basit bir işlemden geçirildikten 
sonra ihraç edilmektedir. 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 görülmektedir. Genellikle re-eksporta konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal edilmekte ve Avrupa 
ülkelerine gönderilmektedir. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ticarette açık verirken, AB içi ticarette fazla 
vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir.

Hollanda’nın dış ticaretinde AB ülkeleri önde gelmektedir. Ancak, Hollandalı ihracatçılar son zamanlarda etkinliklerini 
daha uzak pazarlara kaydırmışlar ve AB dışındaki ülkelere satışlarda kayda değer artışlar olmuştur. Bununla birlikte, 
özellikle Çin’in ve Rusya ile Suudi Arabistan gibi petrol ve gaz ihraç eden ülkelerin Hollanda ithalatındaki payı da 
artmaktadır.

2. Hollanda için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Hollanda aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

Hollanda için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
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Hollanda için genel risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Hollanda özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Bu tabloda yer alan bilgiler Hollanda’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir. Hollanda’nın mali ve 
hukuki zorluklarına ek olarak güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsedilmesi gerekmektedir.

Euler Hermes raporuna göre Hollanda’nın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmemiz gerekirse;

HOLLANDA AA1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Cezayir Ülke Risk Değerlendirmeleri

İşletme İçin Düşük Risk

HOLLANDA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

22

36

112

21

1

94,31

76,04

45

87,58

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Hollanda’nın The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret
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Aşağıdaki iki tabloda ise Hollanda’nın en çok ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği beş ülke ve bu tablolarla ilgili kısa 
yorumlar yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda Hollanda’nın ihracat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Hollanda’nın ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer almaktadır. Almanya’nın 2014 yılındaki güçlü konumu 2015 yılında ciddi düşüşe 
geçmiş; fakat 2016 yılından itibaren artış yaşayarak 2014 verilerini yakalamıştır. Tabloda yer alan diğer dört ülkede de 
2015 yılında düşüşler yaşanmış ancak 2016 yılında ihracat miktarlarında yaşanan artışla beraber 2018 yılında beklenen 
düzeye ulaşılmıştır.

İthalatçılar İhracat Değeri
2014

İhracat Değeri
2015

İhracat Değeri
2016

İhracat Değeri
2017

İhracat Değeri
2018

138,340,029Almanya

İngiltere

Fransa

İtalya

Belçika 62,936,269

48,588,052

46,843,515

24,796,541

97,741,066

46,986,034

38,784,793

34,656,214

16,961,560

99,296,677

45,886,480

40,015,248

36,084,271

17,477,126

110,857,089

51,883,705

43,410,700

40,626,563

19,403,172

133,522,180

59,288,688

46,837,614

46,107,584

24,018,837

Tablo 3: Hollanda’nın En Fazla İhracat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x 1000 $)

İhracatçılar İthalat Değeri
2014

İthalat Değeri
2015

İthalat Değeri
2016

İthalat Değeri
2017

İthalat Değeri
2018

83,336,333Almanya

Çin

Amerika

Birleşik

Belçika 49,184,570

47,026,706

36,214,005

33,764,989

70,878,567

41,848,958

35,672,101

31,798,688

20,604,584

72,628,734

41,716,681

35,846,316

32,858,394

21,328,569

83,106,360

48,176,139

40,594,244

34,435,667

24,010,934

91,755,464

52,172,140

46,250,675

39,903,876

31,070,544

Tablo 4: Hollanda’nın En Fazla İthalat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x 1000 $)

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

Avantajlı bir iş çevresine sahip olması

Avrupa’daki anahtar ticaret merkezi olması

Dünyadaki en büyük ham petrol ihracatçısı ile Avrupa’daki en büyük
ikinci doğal gaz üreticisi/ihracatçısı arasında yer alması

Yüksek cari hesap fazlasına sahip olması

Güçlü kamu maliyesine sahip olması

Sağlıklı bankacılık sektörünün bulunması

Yüksek özel ve kurumsal borç sıralamasında Euro bölgesinde
3. sırada yer alması

Euro Bölgesi ekonomik döngüsüne
çok yüksek düzeyde bağımlı olması

Brexit olaylarına yoğun seviyede maruz kalması
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3. Hollanda İnşaat ve Madencilik Sektörü

2017’de küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma hızlanarak devam etmiştir. ABD’nin yanı sıra Euro Alanı ve Japonya’da 
da ekonomik faaliyetin güçlenmesi gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyümeyi olumlu etkilemiştir. Enerji fiyatlarındaki 
yükselişin gelirler üzerindeki olumlu etkisi ile Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerindeki güçlü performans ise 
gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın sürmesini sağlamıştır.

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde henüz zayıf seyreden ücret artışları ve kırılgan talep koşulları ile gelişmekte olan 
ülkelerde özel sektörün borçluluk oranındaki artış, yüksek enflasyon ve siyasi riskler gibi çeşitli faktörler küresel büyüme 
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İnşaat sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. 
2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, gelişmiş ülkelerde 
ise %10 düzeyinde olması beklenmektedir. 2017’de, küresel inşaat sektörü üretiminin yıllık bazda %3,5 arttığı tahmin 
edilmektedir. Son 10 yıllık dönemde sektördeki büyüme gelişmiş ülkelerde yavaşlarken, gelişmekte olan ülkelerde 
altyapı ve konut yatırımlarındaki artış paralelinde hızlanmıştır.

Şekil 2:  Dünya İnşaat Sektöründe Büyüme Oranları

2015
2016

Dünya

Çin

ABD

Avrupa

0 1,00

1,57
1,67
1,67

1,99

2,47
2,26

1,57
2,55

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

3,56
3,46

3,04
3,14

6,12
6,52

6,64
6,81

2017 tahmini
2018 tahmini

Yukarıdaki tabloda Hollanda’nın ithalat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Hollanda’nın en çok ithalat 
gerçekleştirdiği ülke Almanya’dır. Almanya’dan gerçekleştirilen ithalat verilerinde 2014-2018 yılları arasında ciddi 
düşüşler yaşanmamıştır. Aynı şekilde diğer 4 ülke de ortalama miktarlara sahiptir ve 2015-2017 yılları arasında yaşanan 
ufak düşüşler, 2018 yılında eski seviyelere dönmüştür.
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Genel bazdan ülke bazına indirgemek gerekirse, Hollanda inşaat sektöründe Avrupa’daki en büyük altıncı pazardır. 
Aynı zamanda 2015 yılında, inşaat sektöründe gerçekleştirmiş oldukları %6’lık bir büyüme oranı ile en büyük gelişmeyi 
ve büyümeyi göstermiş olan ülkeler arasındadır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında konut yenilemede ve satın 
almada uygulamış oldukları vergi indirimiyle yeni yerleşen göçmenler için yeni evlere duyulan ihtiyacın artması 
gösterilebilir. Bu olumlu etkilerin yanında KDV indirimlerinde yapılması beklenen reformda gidilen iptal kararı 
Hollanda’daki inşaat sektörünün büyümesini negatif yönde etkilemesi beklenilmektedir.

Ayrıca Hollanda konut piyasası, 2015 yılında hâlihazırda gözlemlenebilecek olan yeni üretim için çok olumlu bir aşama 
yaşamaktadır ve bunun temel olarak, çoğu iltica alacak ve bir konut alanına ihtiyaç duyacak olan güçlü sığınmacı 
girişleri nedeniyledir. Muhafazakâr bir tahmin, önümüzdeki beş yıl içinde fazladan 50.000 konut ihtiyacı olduğunu 
gösteriyor. Buna, fiyat ve ipotek oranlarının hala düşük olması koşuluyla, mülk sahibi kişilerin oturduğu evler için 
pazarın sürekli artması da eklenmelidir.

Ticaret Bakanlığı’nın, Hollanda genelinde inşaat sektörü için yapmış olduğu özetten bahsetmek gerekirse Hollanda’da 
kamu sektörü konut pazarında önemli bir yere sahiptir. Toplumun alt gelir kesimlerine yönelik konutların kira 
miktarları çok sıkı bir kontrol altında olup, pek çok konut yarı resmi konut şirketlerince kontrol edilmektedir. Ancak 
son yıllarda hükümetlerin uyguladığı daha liberal pazar ekonomisi politikaları, ekonominin bu kesiminde de kendisini 
hissettirmektedir. Devletin konut şirketlerine daha fazla çalışma serbestisi getirilmesi ve bu alandaki teşviklerin 
azaltılması sonucu, 1994 yılından beri, inşaat sektörü içinde özel sektörün payı giderek artmaktadır.

Büyük ölçekli altyapı ve toprak kazanımı, deniz dibi tarama, su baskınlarından korunma ve benzeri projelerde 
deneyimleri çok iyi olan Hollandalı müteahhitlik firmaları, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Amerika’da pek çok büyük 
projede iş üstlenmektedir.

2000 yılından itibaren mimarlık firmalarının sayısı ve şehir planlaması, peyzaj bahçe planlamasında çalışan firmaların 
sayısı %6.2 oranında artmıştır. Sektördeki firmaların çoğu küçük ve orta ölçeklidir. Yaklaşık 800 danışmanlık ve 

Şekil 3: Dünya Endüstri(inşaat Dâhil) Büyüme Oranı ile Hollanda'nın Verilerinin Karşılaştırılması (Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)
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mühendislik firması altyapı inşaatı konusunda uzmanlaşmış olup, altyapı inşaatı yapan şirketlere yönelik tasarım ve 

danışmanlık hizmeti vermektedir. İnşaat mühendisliği, offshore endüstrisi ve çevre teknolojileri alanlarında çalışan 

Hollandalı danışmanlık ve mühendislik firmaları arasında önde gelenler, Imtech, DHV, Royal Haskoning, Fugro, 

Orengewoud, Arcadis, Grontmij and Boskalis’tir.

Altyapı konusunda uzman mühendislik firmaları, altyapı inşaatı yapan firmaların kendisinden daha uluslararası 

konumdadır. Diğer bir deyişle, altyapı inşaatı konusunda faaliyet gösteren firmalar daha çok yerel pazarda iş yaparken, 

mühendislik firmaları tasarım ve know-how ihraç etmektedir.

Her ticari sektörde olduğu üzere madencilik sektörü de küresel büyümeden ve gelişmeden etkilenen ve faydalanan 

bir sektördür. IMF’nin verilerine göre, dünya endüstriyel büyüme oranı Şekil 3’te görüleceği üzere %3.6 oranındadır. 

Gelişmekte olan pazarlarda/ülkelerde altyapısal yatırımların sağlamış olduğu büyümeyi destekleyici olarak madencilik 

ürünlerine olan talep büyük bir önem göstermektedir.

Doğal kaynakları açısından özellikle doğal gaz ve petrol konusunda verimli kaynaklara sahip olan Hollanda diğer 

maden cevherleri konusunda yeterli miktarda rezervlere sahip değildir. Bu ihtiyaçlarını genellikle ithalat yoluyla 

karşılamakta olup almış oldukları maden ürünlerini işlemektedirler. Ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde bir miktar tuz 

madeni işletilmekte olup, başkaca maden bulunmamaktadır. Hollanda Kuzey Denizi’nde zengin petrol rezervlerine 

sahip olmakla birlikte, bu rezervlerin miktarı, sahip olduğu doğalgaz kaynaklarından çok daha azdır. Bilinen petrol 

rezervlerinin miktarı, 100-200 milyon varil olarak tahmin edilmektedir. Hollanda hükümeti petrol çıkarma işlemlerine 

devam edilmesi taraftarıdır.

Hollanda hem topraklarında hem de Kuzey Denizi’nde olmak üzere zengin doğalgaz rezervlerine sahiptir. Ülkenin 

doğalgaz sektörü petrol sektöründen çok daha büyüktür. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük doğalgaz rezervleri, 

1959 yılında Groningen yakınlarında bulunmuştur. Yıllar boyunca Hollanda, Rusya ile birlikte Batı Avrupa için en önemli 

doğalgaz tedarikçilerinin başında gelmiştir.

Rusya, Norveç, ABD, Kanada; İran ve Endonezya’dan sonra Hollanda, dünyadaki en büyük doğalgaz üretici ve 

ihracatçılarından birisidir. Enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını kendi doğalgaz kaynakları ile karşılamaktadır.



Hollanda İnşaat Sektörü
İnceleme Raporu

Dünya Bankası’ndan alınan veriler doğrultusunda Hollanda’nın ithal ettiği veyahut ihracatında bulunduğu maden 
cevheri ve metal ürünlerinin yüzdesel verileri Şekil 3’te görülebilmektedir. Grafiğin sol tarafındaki ekseni dünyada 
gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerini gösterirken, sağ tarafındaki eksen ise Hollanda’da gerçekleşen ithalat ve 
ihracat verilerini göstermektedir. 2000 yılından 2013 yılına kadarki olan süreçte Hollanda, ihtiyaç duyduğu ve altyapısal 
yatırımlarda kullanacağı maden ürünlerini ithalat ile karşıladığı görülmektedir. 2013’ten gününüze kadarki olan süreçte 
ise bu durumun dengelendiği gözlemlenmiştir.

Şekil 4: Dünya ve Hollanda'da Maden Cevheri/ Metal Ürünlerinin İthalat ve İhracat Oranlarının Karşılaştırılması (Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)

Dünya Maden Cevheri ve Metal İhracatı (Mal İhracatının %si)
Dünya Maden Cevheri ve Metal İthalatı (Mal İthalatının %si)

Cezayir Maden Cevheri ve Metal İhracatı (Mal İhracatının %si)
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