HOLLANDA İLE İLGİLİ GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE DIŞ
TİCARET İLİŞKİLERİ
Coğrafya

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

Demografi ve Milli Gelir
17,1 milyon nüfusu ve 41,5 bin km2 yüzölçümü ile küçük bir ülke olmasına
karşın 845,3 milyar dolar gayrisafi milli hasılası ve kişi başı 55,2 bin dolar milli
geliri ile gelişmiş ülkelerdendir.

Ekonomik Göstergeler
2018 yılında %3,19 civarında ekonomik büyüme gerçekleştiren
Hollanda’da son açıklanan verilere göre işsizlik %3,6 civarındadır.

Dış Ticaret
2017 yılı itibari ile 450,1 milyar dolarlık ithalatı ve 505,9 milyar dolarlık
ihracatı bulunan Hollanda’nın dış ticaret dengesi +55,8 milyar dolardır. Ülkenin
ihracatında makine ve nükleer reaktörler, madeni yağ ve yakıtlar, elektrikli
makine ve ilaçlar başta gelirken ithalatında madeni yağlar, makine ve elektrikli
makinalar, kazanlar önde gelen ürünlerdendir.
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Türkiye ve Dış Ticaret İlişkileri
Türkiye Hollanda’ya 2018 Ocak-Kasım döneminde toplam 4,4 milyar dolar
değerinde ihracat, Hollanda’dan ise 3,1 milyar dolar civarında ithalat
gerçekleştirmiş olup dış ticaret dengesi Türkiye lehindedir.
Hollanda Türkiye’nin ihracatında 8. sırada bulunmaktadır.
Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatında motorlu kara taşıtları, örme giyim
eşyası, demir çelik, dokuma giyim eşyası, kazanlar, makinalar başı çekerken
ithalatta demir çelik, plastik ve mamulleri, kazanlar, organik kimyasal ürünler ve
motorlu kara taşıtları öne çıkmaktadır.

Hollanda ile Hazırgiyim ve Tekstil Dış Ticareti
Hollanda’ya 2017 yılında 852 milyon dolar hazırgiyim, 212 milyon dolar
değerinde de tekstil ihracatı yapılmıştır.
Hollanda’ya yapılan toplam ihracat içinde hazırgiyim ve konfeksiyon
ürünleri %22,05’lik pay ile neredeyse dörtte birlik bölümünü
oluşturmaktadır.
2018 yılının ilk on bir aylık döneminde Hollanda’ya hazırgiyim ihracatında
%17,8 oranında artış meydana gelmiş olup bu dönemde 900 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirilmiştir.
Hollanda bu seviye ile Türkiye’nin 4. büyük hazırgiyim ve konfeksiyon
pazarıdır.
2018 yılının ilk on bir aylık döneminde Hollanda’ya tekstil ihracatında ise
%12’lik bir artış ile 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
Hollanda’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 2018 Ocak-Kasım
döneminde öne çıkan ürünler ise sırasıyla kadınlar ve kız çocuklar için takım
elbise ve ceketler, tişörtler, fanilalar (örme veya kroşe), erkekler ve erkek
çocuklar için takım elbise ve ceketler ile kazaklardır.
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Hollanda’nın Tekstil ve Konfeksiyon İthalatı, Belli Başlı Tedarikçileri ve
Türkiye’nin Payı
Hollanda’nın dünyadan hazırgiyim ithalatına bakıldığında 13,8 milyon
dolar hazırgiyim ithalatı gerçekleştirdiği ve bu ithalatta Almanya %23 payla en
büyük tedarikçi olurken Çin’in %19 ile ikinci, Bangladeş ve Belçika’nın ardından
Türkiye’nin %6 pay ile beşinci tedarikçi olduğu görülmektedir. Ayrıntılı bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tekstil ürünlerinde ise Hollanda’nın 2017 yılı itibarıyla 2,3 milyon dolarlık
ithalatı bulunmakta olup Türkiye’nin payı % 8’dir.
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Hollanda’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
Danimarka’nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 13,8 milyon dolar iken
ihracatı ise 9,8 milyon dolar civarındadır.
Dolayısıyla Hollanda ithal ettiği hazırgiyim ürünlerinden daha azını
çoğunlukla başta Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere diğer AB
ülkelerine ihraç etmektedir.

Sonuç
Hollanda Avrupa’nın nüfus ve yüzölçümü anlamında nispeten küçük ama
zengin ve müreffeh ülkelerinden biridir. 17,1 milyonluk nüfusuna rağmen önemli
ve verimli bir pazardır.
Türkiye’nin Hollanda’ya toplam ihracatının önemli bir bölümünü
hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinin oluşturduğu dikkate alınarak, ayrıca
Hollanda’nın ithal ettiği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinden daha az
miktarını diğer AB ülkelerine ihraç ettiği de göz önüne alındığında bu pazardaki
pazar olanakları değerlendirilmeli ve oluşturulacak politikalar buna göre
şekillendirilmelidir.
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