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I.

Królestwo Niderlandów – ustrój
i dziedzictwo kulturowe

W 1839 roku Królestwo Niderlandów jako monarchia konstytucyjna połączyło ze sobą cztery kraje: leżące w Europie Niderlandy oraz trzy państwa na Karaibach, wyspy Aruba, Curaçao oraz Saint Martin. Obok wyżej
wymienionych Królestwo posiada również liczne terytoria zamorskie,
np. Bonaire, Saint-Eustache oraz Saba, również na Karaibach. Terytorium Holandii przed wiekiem XIX było regularnie podbijane, przekształcane oraz z powrotem łączone. Ziemie dzisiejszych Niderlandów często
przechodziły spod panowania Habsburgów do Hiszpanów, Burgundów,
Austriaków, a dzięki kolonizacji królestwo potrafiło rozciągać się aż do
Azji Południowo-Wschodniej.
Bogate dziedzictwo historyczne wpłynęło również na kulturę kraju, która uznawana jest za otwartą i postępową.
Już sama nazwa kraju wskazuje na pewien bardzo istotny fakt dotyczący
Niderlandów, a mianowicie to, że 26% terytorium znajduje się poniżej
poziomu morza, a wybrzeże o długości 460 km jest podatne na erozję,
co powoduje, że ewentualne podniesienie się poziomu morza miałoby
szczególnie negatywny wpływ na Holandię. Dlatego ochrona wybrzeża
należy do ważnych aspektów historycznych i kulturowych, które przez
wieki kształtowały kraj. W ciągu kilku ostatnich wieków Holandia zyskała dzięki osuszaniu aż 17% terytorium, czyli ponad 7 tys. km kw. Dziś państwo holenderskie przeznacza prawie miliard euro rocznie na ochronę
wybrzeża. Powszechnie uznaje się, że bez wysiłków na rzecz umocnienia
wybrzeża dwie trzecie kraju regularnie doświadczałoby powodzi.
Gospodarka kraju rozwija się przede wszystkim dzięki konurbacji Randstad, do której zaliczane są: Amsterdam (stolica konstytucyjna), Rotterdam (serce przemysłowe kraju i siódmy największy port na świecie),
Haga (ośrodek administracyjny i polityczny, siedziba kilku instytucji
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europejskich), a także Utrecht, ważny ośrodek uniwersytecki. Centrum
kraju to aż 40% ludności i 50% DNB, stanowi ono jednocześnie jedynie
20% terytorium.
Holandia liczy ponad 17 milionów mieszkańców, co daje jej 9. pozycję
pod względem liczby ludności w Unii Europejskiej. Jest także jednym
z najgęściej zaludnionych krajów i nadal może się pochwalić wzrostem
demograficznym na poziomie 4,3% rocznie między 2008 a 2018 rokiem,
przy europejskiej średniej na poziomie 2,7%. Wpływ na wzrost liczby
ludności kraju ma również nasilająca się imigracja – w 2018 roku 23%
populacji stanowili allochtoni, przy czym liczba ta wynosiła 19% w 2005
roku, obie te wartości były wyższe od niemieckich. Holandia charakteryzuje się również dość wysokim wskaźnikiem płodności (1,66 dzieci
na kobietę, w porównaniu do 1,6 w Unii Europejskiej i 1,39 w Polsce).
W kontekście starzenia się populacji Europy holenderski poziom wskaźnika płodności pozwala na utrzymanie wysokiej proporcji osób poniżej
24 roku życia w kraju. Średnia długość trwania życia Holendrów nadal
rośnie, a rząd sprzyja imigracji celem utrzymania właściwej struktury
piramidy demograficznej.
Z powodu swojej historii i aktualnej polityki demograficznej ludność Holandii jest zróżnicowana i posiada bogatą kulturę. Głównym kierunkiem,
na który otwiera się Holandia pozostaje Europa – 31,1% allochtonów pochodzi właśnie z krajów europejskich. Dzięki temu Królestwo Niderlandów należy do krajów o największej liczbie poliglotów. Nie licząc języków
oficjalnych, 90% Holendrów włada językiem angielskim, 71% niemieckim
a 29% francuskim. Na doskonałą znajomość języków obcych wpływa system edukacji – szkoła jest obowiązkowa do 18 roku życia, a 70% uczniów
uczęszcza do prywatnych subwencjonowanych placówek edukacyjnych,
co wpływa na wysoki poziom wykształcenia obywateli. Królestwo Niderlandów mocno inwestowało w ostatnich latach w uniwersytety, z których
siedem należy do szanghajskiego zestawienia 100 najlepszych szkół wyższych na świecie.
Holandia jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, w tym:
UE, WHO, MFW, Banku Światowego, Unii Beneluksu, OECD.
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II.

Liberalizm i polityka
kompromisu w Holandii

Holandia jest parlamentarną monarchią konstytucyjną. Król panuje nad
całym królestwem, a na Karaibach reprezentuje go gubernator. Rola króla sprowadza się jednak głównie do funkcji reprezentacyjnej, choć odpowiada on również za jedność narodową.
Fakt, że Holandia jest monarchą konstytucyjną,w żadnej mierze nie
zaburza procesów demokratycznych. Powszechne bezpośrednie wybory wyłaniają kilka partii politycznych, których koalicja rządzi krajem.
Zazwyczaj lider zwycięskiej partii zostaje premierem, Proponuje on
członków rządu królowi, który zatwierdza jego wybór. Członkowie rządu najczęściej wywodzą się z kilku partii politycznych wchodzących do
zwycięskiej koalicji. Esencją rządów w Holandii są dialog i jedność. Scena
polityczna jest bardzo różnorodna, od partii skrajnie prawicowych (jak
PVV) do skrajnej lewicy (jak Nowa Partia Komunistyczna). W holenderskiej polityce obecne są również: partia socjalistyczna, partia Zielonych,
partie polityczne reprezentujące osoby starsze, itd.
Holandia jest krajem demokratycznym, a zasady trójpodziału władzy
są ściśle przestrzegane, rząd (władza wykonawcza), parlament (władza
ustawodawcza) są niezależne od trybunałów sądowych. Za sprawowanie władzy wykonawczej odpowiadają premier, wicepremier, ministrowie oraz sekretarze stanu.
System ustawodawczy opiera się na dwuizbowym parlamencie nazywanym Stanami Generalnymi Królestwa Niderlandów. Stany Generalne
dzielimy na Izbę Niższą, w której zasiada 150 deputowanych wybranych
w powszechnych bezpośrednich wyborach, którzy udzielają rządowi wotum zaufania i wraz z rządem współtworzą prawo oraz Izbę Wyższą złożoną z 75 senatorów wybranych w powszechnych wyborach pośrednich,
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którzy reprezentują poszczególne prowincje królestwa i mogą przyjmować bądź odrzucać propozycje Izby Niższej.
Władza ustawodawcza w Holandii opiera się przede wszystkim na Izbie
Niższej, która przypomina polski Sejm. Każdy obywatel królestwa, który
skończył 18 lat, ma prawo głosu w wyborach.
Zarządzanie gospodarką pozostaje w gestii zarówno państwa, jak i prowincji. Polityka gospodarcza, w tym rolnictwo podlegają Ministerstwu
Spraw Ekonomicznych. Państwo odpowiada również za infrastrukturę
transportową i mieszkaniową, edukację, usługi socjalne, służbę zdrowia,
kulturę i sport, podczas gdy ochrona środowiska, zapewnienie dostaw
energii oraz ochrona socjalna należą do prowincji.
System prawny Holandii uznaje się za skuteczny, w 2018 roku 79% ludności uznawało go za sprawiedliwy bądź bardzo sprawiedliwy, w porównaniu do 56% średniej w Unii Europejskiej1. Cudzoziemcy są przez sądy
traktowani na równi z obywatelami i mogą korzystać z usług tłumacza.
Wszystkie sprawy handlowe rozpatrywane są przez lokalne Trybunały Cywilne, odwołania od wyroków można przekazać do Handlowego
Sądu Apelacyjnego w Hadze, a w ostateczności do Sądu Najwyższego.
Podobnie jak w polityce, kompromis jest jednak najważniejszy. Trybunały arbitrażowe są zatem najbardziej popularne, wspiera je Izba Handlowo-Przemysłowa Kraju oraz Holenderski Instytut Arbitrażowy. Holandia jest sygnatariuszem Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowych
kontraktach2.

1
2

Eurobarometr Komisji Europejskiej, code sdg_16_40.
BMCE.
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III. Dynamiczny rozwój gospodarczy
Wskaźnik
PKB (w USD)

Holandia

Polska

832 643

525 994

Poziom zadłużenia publicznego w % PKBb

57

51

PKB/mieszkańca (w USD)c

53 600

29 500

Wzrost ekonomiczny (w %)

2,10

3,40

Inflacja (w %)

1,30

1,60

Stopa bezrobocia (w %)f

3,90

3,70

a

d

e

Eurostat.
Communité de presse Eurostat.
CIA.
d
Global Finance.
e
Eurostat.
f
Statista.
a

b

c

Populacja Holandii to zaledwie 17 milionów mieszkańców, lecz kraj
jest 18. gospodarką świata pod względem PKB i szóstą w Europie, co
czyni z Królestwa Niderlandów jeden z najbardziej rozwiniętych i najbogatszych krajów świata. Gospodarka kraju skoncentrowana jest na
trzecim sektorze (80% wartości) i korzysta z doskonałej infrastruktury.
Inne sektory, jak bankowość, ubezpieczenia czy biotechnologia również
pozytywnie wpływają na stan holenderskiej gospodarki. Na wysoki poziom PKB na mieszkańca (trzeci w Europie po Luksemburgu i Irlandii)
wpłynęła polityką gospodarcza, która od lat wspierała zatrudnienie oraz
inwestycje zagraniczne. Holandia jest gospodarką socjalną o wysokim
poziomie opodatkowania, ale o korzystnych warunkach fiskalnych dla
nowych inwestorów. Rząd stara się kontynuować proces stopniowego
obniżania podatków dla firm, które dziś wynoszą 25%. W 2021 planuje
się ich obniżenie do 21%, a nawet 16 do 20% dla firm realizujących obroty
poniżej 200 000€3.
Poza obniżeniem podatków przeprowadzane są reformy pozwalające na
zwiększenie konkurencyjność holenderskiej gospodarki. Zmiany wpro3

Business France.
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wadzone zostały w sektorze energetycznym, telekomunikacji, transportu miejskiego i usług pocztowych. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw
prowadzących działalność badawczo-rozwojową mają zwiększyć innowacyjność gospodarki4.
Polityka ta powinna umożliwić dalszy wzrost PKB na poziomie ok. 3%.
Wzrost gospodarczy wpływa również na poprawę sytuacji budżetowej
państwa, która uległa znacznemu pogorszeniu po kryzysie z roku 2008
oraz po kryzysie w strefie euro. Jednak w 2017 roku dług publiczny spadł
poniżej 60% PKB, co oznacza spadek o 6% rocznie między 2014 a 2017
rokiem. Poprawa związana jest głównie ze spadkiem wydatków publicznych oraz wzrostem dochodów podatkowych państwa.
Na dobre wyniki gospodarki wpływa również skuteczny i stabilny rynek
pracy. W Holandii niezwykle rzadko dochodzi do strajków. Holendrzy są
dobrze wykształceni, a wydajność pracy jest bardzo wysoka. Bezrobocie
w kraju pozostaje niskie i w 2017 roku wynosiło jedynie 4%. Duża część
Holendrów pracuje na pół etatu (w 75% przypadków są to kobiety).
Rynek pracy polega również na imporcie siły roboczej, Holendrzy starają się przyciągnąć nowe talenty poprzez uniwersytety oraz firmy. Kraj
wprowadził nawet ulgi podatkowe dla pracowników z zagranicy, dzięki
którym mogąoni odpisać od podatku nawet 30% pensji5.
Pensje rosną dość wolno, ich wzrost szacowany jest na 1,5% między 2016
a 2017 rokiem. Inflacja i stopy procentowe powinny pozostać na niskim
poziomie do 2021 roku. Dalszy wzrost wydajności poprzez rozwój technologiczny powinien pozytywnie wpływać na wzrost gospodarczy, lecz
należy pamiętać, że Holandia skorzysta z automatyzacji tylko wtedy, gdy
będzie w stanie sama zostać pionierem w tej dziedzinie.

4
5

Statista - Countryeconomy.
Doing business in the Netherlands, Mazars.
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IV.

Zasoby naturalne,
przemysł i rolnictwo

Głównymi bogactwami naturalnymi Holandii są gaz i ropa. Holandia
jest trzecim producentem gazu ziemnego w Europie, za Norwegią i Wielką Brytanią. Kraj posiada kilkaset małych złóż gazu ziemnego, głównie
w Morzu Północnym, oraz największe złoże gazu ziemnego w Europie
w Groningen. Złoże to, zlokalizowane na północnym wschodzie kraju,
zostało odkryte w 1959 roku, a gaz wydobywa się od roku 1963. Groningen odpowiada za połowę produkcji gazu w Holandii.
Przyszłość produkcji gazu pozostaje jednak niepewna, a wydajność
niektórych złóż zaczyna spadać. Wydobycie gazu powoduje spadek ciśnienia podziemnego, co może wywoływać trzęsienia ziemi. W styczniu
2018 roku doszło do wstrząsu o sile 3,4 w skale Richtera w Groningen,
co spowodowało wiele szkód w regionie. Firma wydobywcza NAM (joint venture Royal Dutch Shell oraz Exxon Mobil) ogłosiła zatrzymanie
wydobycia w niektórych punktach złoża. Zmniejszyło to dodatkowo
wydobycie, które już wcześniej w latach 2014 – 2017 spadło o połowę6.
Pod koniec marca 2018 roku Mark Rutte ogłosił zamknięcie złoża do
2030 roku7.
Obok gazu ziemnego Holandia produkuje również ropę. W kraju siedzibę ma brytyjsko-holenderski Shell, jeden z głównych graczy przemysłu
wydobywczego na świecie. Podobnie jak w przypadku gazu ziemnego
produkcja koncentruje się w północno-wschodniej części kraju i również
notuje spadki wydajność złóż. Jak widać na wykresie poniżej produkcja
ropy ulega stałemu zmniejszeniu.
Kolejnym istotnym sektorem holenderskiej gospodarki jest rolnictwo.
Pomimo ograniczonych zasobów ziemi rolnej, często zlokalizowanej
6
7

Connaissance des énergies.
Index mundi.
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na osuszanych terenach, kraj rozwinął efektywny i wysoko zmechanizowany sektor rolny. Holandia liczy 63 931 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni nieprzekraczającej 28 hektarów. Jednak ze względu
na wzrost cen ziemi i starzenie się rolników liczba gospodarstw powoli
spada. W latach 2000-2008 zanotowano spadek liczby gospodarstw o 30
%. Na północy kraju hodowle bydła pozwalają na produkcję mleka, na
południu znajdziemy intensywne hodowle wieprzowiny, na północnym
wschodzie dominują hodowle drobiu, a ogrodnictwo skupione jest na
wybrzeżu8.

8

Agriculture gov.
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V.

Najważniejsze sektory
holenderskiej gospodarki

Polityka gospodarcza rządu Holandii koncentruje się na dziewięciu sektorach, które często obecne są w debacie politycznej.
Logistyka. Według danych Banku Światowego z 2016 Holandia zajmuje
czwarte miejsce na świecie pod względem skuteczności logistyki. Królestwo Niderlandów posiada doskonałą infrastrukturę i dzięki temu przyciągnęło ok. 1000 amerykańskich i azjatyckich firm, które ulokowały tu
swoje centra dystrybucji. Od lotnisk, poprzez porty i magazyny, Holandia jest prawdziwą bramą Europy przez którą przechodzi 80% kontenerów przypływających na nasz kontynent.
Chemia. Holandia jest szóstym największym producentem produktów
chemicznych na świecie. Królestwo Niderlandów eksportuje 80% produkcji sektora i przyciąga wiele wyspecjalizowanych firm. W Holandii
obecnych jest 16 z 25 największych firm branży chemicznej na świecie.
Rolnictwo oraz produkcja żywności. Holandia jest największym eksporterem produktów rolnych w Europie i drugim na świecie. Rolnictwo
odpowiada za 22% eksportu. Silna pozycja jest wynikiem wysokiej intensywność upraw oraz hodowli. Głównymi klientami Holandii są Niemcy,
Belgia oraz Wielka Brytania.
IT. Holandia jest drugą najbardziej zaawansowaną gospodarką w w dziedzinie informatyki i technologii komunikacji, czwartym eksporterem
usług IT na świecie, krajem o wysokim poziome wyspecjalizowania
w branży informatycznej. Holenderska branża IT stawia na produkty
i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, w kraju ulokowana jest również
duża liczba data centers.
Przemysł medyczny. Holandia to ósmy kraj na świecie pod względem
ilość patentów technologicznych i drugi pod względem biotechnolo-
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gicznych. Królestwo dysponuje doskonałą infrastrukturą R&D w zakresie onkologii, kardiologii, immunologii oraz neurologii. Według Euro
Health Consumer Index system opieki zdrowotnej jest jednym
z najskuteczniejszych na świecie.
Branże kreatywne. Holendrzy znani są z przedsiębiorczości i z przełomowych pomysłów, co uczyniło z kraju ważny ośrodek kulturalny Europy. Doskonale rozwijają się tam branże kreatywne jak reklama, moda,
gry komputerowe, produkcja telewizyjna itp.
Sektor nowych technologii i materiałów. Holendrzy są liderami w rozwoju technologii wykorzystywanych w systemach komunikacji, awiacji, samochodach, sprzęcie medycznym. Holandia należy do czołówki
krajów produkujących półprzewodniki. Jest także jednym z głównych
ośrodków rozwoju nowych technologii w zakresie druku 3D, IOT, cloud, big data, robotyki itd. Sektor rozwija się dzięki takim ośrodkom jak
np. Eindhoven, które pochwalić się może 10 tys. naukowcami i przedsiębiorcami.
Energia. Poza bogactwami naturalnymi, jak gaz i ropa, Królestwo Niderlandów należy do liderów w sektorze energii odnawialnej. Holenderskie
R&D rozwija się szczególnie w zakresie energii wiatru. Rząd holenderski
postawił na zieloną energię poprzez inicjatywy takie jak Waste-to-energy
oraz inwestycje w ośrodki naukowe i wyspecjalizowane uniwersytety9.
Sektor ogrodnictwa to również ważny segment gospodarki. Kraj jest
liderem produkcji kwiatów, roślin, nasion. W Holandii produkuje się
połowę kwiatów sprzedawanych na świecie. Trzy czwarte nich przeznaczonych jest na eksport, co sprawia, że kraj jest mocno zależny od światowego popytu i cen.

9

PWC.
Holandia przewodnik po rynku
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VI.

Doskonała infrastruktura
transportowa Królestwa
Niderlandów

Kraj korzysta z dostępu do wielu europejskich rzek, które wpadają do
morza na terenie królestwa, takich jak Ren, Moza oraz Skalda. Kanały pomiędzy rzekami pozwalają na łatwe połączenie przede wszystkim z Belgią oraz Niemcami. Infrastruktura portowa (tzw. Northern Range) oraz
port w Rotterdamie czynią z Holandii kraj o najlepszej infrastrukturze
w tym zakresie na świecie. Transport lotniczy również stoi na wysokim
poziomie, głównie dzięki lotnisku Amsterdam Schiphol.
W zakresie infrastruktury drogowej Holandia poszczycić się może 2 758
km autostrad oraz 6 830 km torów kolejowych. Sieć drogowa i kolejowa
należy do najgęstszych w Europie10. Na najwyższym poziomie stoi również infrastruktura zapewniająca dostęp do internetu. Dostęp do sieci
posiada 99% obywateli, a prędkość należy do najwyższych w Europie11.
Kraj sytuuje się na ósmym miejscu pod względem wskaźnika rozwoju
nowych technologii informacji i komunikacji.

10
11

Business France.
Mazars.
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VII. Silne więzi ekonomiczne z Polską
Poniższa tabela prezentuje obroty handlowe Holandii i Polski w latach
2016 – 2017:
2016 (mln euro) 2017 (mln euro)

2016/2017
(zmiana w %)

Import – Holandia

8 216,9

8 909,0

Eksport – Holandia

6 871,0

7 693,0

8,4
12

Sprzedaż

15 089

16 625

10,2

Bilans handlowy

1 346,0

1 216,0

-9,7

Polska i Holandia prowadzą intensywną wymianę handlową, w ramach
której Polska notuje wysoką nadwyżkę handlową, a eksport wzrósł
o 12% między 2016 a 2017 rokiem.
Eksport do Polski to przede wszystkim maszyny (22%), chemia (15%),
transport (11%) oraz wyroby z plastiku (10%). Od 2010 roku spada eksport maszyn (27% w 2010 roku w stosunku do 22% w 2016), na rzecz
transportu (wzrost z 7,7% do 11%).
Z Polski Holandia importuje maszyny (30% importu), żywność (9,1%),
usługi transportowe (8,6%) oraz minerały (8%). Udział maszyn w imporcie również spadł z 36% w 2010 roku do 30% w 2016, wzrost zanotował
natomiast import żywności, który wzrósł z 6,4% w 2010 do 9,1% w 201612.
Poza wymianą handlową na szczególną uwagę zasługuje poziom inwestycji. Udział holenderskich inwestycji stanowił w 2016 18% wszystkich
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Ponad 54%
holenderskiego kapitału napłynęło na Mazowsze, 13% do Wielkopolski i 7% na Śląsk. Największymi inwestorami są Shell, Unilever, Philips,
Randstad oraz ING. Polskie firmy również inwestują w Holandii, w której lokowane jest 8,4% polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

12

Observatory of Economic Complexity.
Holandia przewodnik po rynku
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Współpraca Polski i Holandii kwitnie także na poziomie rządowym poprzez działalność izb handlowych, które wspierają rozwój firm w obu
krajach. Polska i Holandia współdziałają też na poziomie regionalnym,
wiele polskich województw podpisało umowy o współpracy z prowincjami holenderskimi:
• województwo lubelskie współpracuje z prowincją Gelderland,
• województwo pomorskie współpracuje z Holandią północną,
• województwo wielkopolskie z Brabancją Północną,
• zachodniopomorskie z prowincją Overijssel.
Bezpośrednią współpracę nawiązały też niektóre miasta, np. Rzeszów
i Enschede.
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VIII. Bilans handlowy
Bilans handlowy Holandii jest dodatni, zarówno jeśli chodzi o wymianę
dóbr, jak i usług. Według Holenderskiego Biura Statystyk w 2017 roku
eksport dóbr wyniósł 468,9 mld euro, podczas gdy import osiągnął 411
mld euro, co pozwoliło Holandii na wypracowanie nadwyżki w wysokości 57,9 mld euro. Nadwyżka handlowa w usługach jest znacznie niższa i wynosi jedynie 6,4 mld euro, przy 193 mld eksportu i 186 mld importu. Między 2016 a 2017 rokiem saldo handlowe wzrosło o 12,3%, co
jest oznaką dobrej dynamiki gospodarczej. Najważniejszym partnerem
handlowym Holandii są Niemcy, które odpowiadają za 18% całkowitej
holenderskiej wymiany handlowej.
Królestwo Niderlandów jest piątym największym eksporterem dóbr na
świecie i szóstym eksporterem usług. Eksport koncentruje się w czterech
sektorach: maszyny i sprzęt do transportu (28,4%), wyroby przemysłowe
(20,5%), produkty chemiczne (17,4%) oraz przemysł spożywczy (14,7%).
Głównymi partnerami eksportowymi są sąsiadujące kraje europejskie.
W 2016 roku Polska zajmowała ósmą pozycję pod względem importu
holenderskich dóbr13.
Z drugiej strony Holandia jest ósmym importerem na świecie importującym głównie: usługi transportu (31,5%), wyroby przemysłowe (23,4%)
oraz materiały opałowe (19,7%).
Za największą cześć holenderskiego importu odpowiadają Niemcy. Królestwo Niderlandów sprowadza produkty również ze Stanów Zjednoczonych, Chin oraz Rosji.
Znaczna część holenderskiego eksportu (ok. 38%) to dalsza sprzedaż zagranicznych produktów. Duży udział reeksportu związanych jest z przepływem towarów przez port w Rotterdamie.
13

CBS.
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IX.

Inwestycje zagraniczne

Holandia to bardzo atrakcyjny kraj dla firm poszukujących nowych rynków lub miejsca na ulokowanie kapitału. Wybierając Królestwo Niderlandów, inwestorzy i przedsiębiorcy uzyskują dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej oraz doskonałej infrastruktury.
W 2017 roku kraj przyciągnął inwestycje zagraniczne o wartości 92 miliardów dolarów14, co oznaczało wzrost o 34% w porównaniu do 2015
roku, kiedy do Holandii napłynęło 68,6 miliardów dolarów. Królestwo
Niderlandów jest piątym krajem pod względem napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych i trzecim inwestorem świata po USA oraz Chinach.
Z powodu korzystnego uwarunkowania fiskalno-prawnego Holandia
jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem inwestycji, a bariery wejścia na rynek są niewielkie. Nie dotyczy to działalności związanej z gospodarką
wodną, która nadal podporządkowana jest państwu.
W celu dalszego przyciągania inwestycji i wsparcia inwestorów na terenie kraju powołano do życia Agencję Inwestycji w Holandii. Jej zadaniem jest udzielanie wsparcia dla projektów, które potencjalnie mogą
skorzystać z Europejskiego Funduszu Strategicznych Inwestycji. Agencja wspiera inwestorów finansowo i doradczo. W kraju ma niebawem
pojawić się również Publiczny Bank Inwestycyjny.

14

Rapport sur les Investissements mondiaux 2017, CNUCED.
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X.

Przetargi publiczne

Rocznie w Królestwie Niderlandów przeprowadza się przetargi publiczne na sumę ok. 136 mld euro. Przetargi te dotyczą przede wszystkim
budów publicznych (dróg, mostów) i edukacji (podręczniki, transport
szkolny, itd.).
Z udziału w przetargach publicznych co do zasady wykluczone są przedsiębiorstwa zagraniczne.
W lipcu 2016 roku wprowadzono w życie dyrektywy Unii Europejskiej
z 2014 roku, które ujednolicają procedury w UE i kładą nacisk na podstawowe zasady równości, jawności, transparentności procedur oraz brak
dyskryminacji.
Od 2005 roku celem usprawnienia i zracjonalizowania procedury, rząd
holenderski powołał do życia PIANOo, organ publiczny, którego zadaniem jest pomoc w organizacji przetargów publicznych. PIANOo korzysta z doświadczenia 3 500 zatrudnionych doradców15.W celu centralizacji przetargów uruchomiona została również platforma TenderNed.
Regulacje w zakresie przetargów publicznych zostały ostatnio złagodzone, aby ułatwić dostęp do procedur przetargowych małym i średnim
firmom.
Firma zamierzająca wziąć udział w przetargu publicznym musi pozyskać dokument, poświadczający, że nie podlega zakazowi uczestniczenia
w przetargach publicznych. W 3% organizowanych przetargów wydawane jest specjalne pozwolenie umożliwiające dostęp do procedury firmie
zagranicznej16.

15
16

PIANOo.
Commission européenne.
Holandia przewodnik po rynku

19

