KRÓLESTWO NIDERLANDÓW
PODSRAWOWE INFORMACJE
Powierzchnia
Liczba regionów

Ludność
Przyrost naturalny
Głowa państwa

42 525 km2
Królestwo Niderlandów - państwo położone w Europie
i Ameryce Środkowej, tworzone przez Holandię, Arubę,
Curaçao i Sint Marten oraz gminy zamorskie: Bonaire, Saba
i Sint Eustatius.
Holandia podzielona jest na 12 prowincji, które dzielą się
z kolei na 458 gmin
17.034.544 (1.01.2010 roku)
0,8%
Król Willem Alexander (od 30 kwietnia 2013 roku)

Sytuacja gospodarcza
Królestwo Niderlandów jest monarchią konstytucyjną, na czele państwa stoi Król Willem
Alexander (od 30.04.2013 roku). Mianuje on szefa rządu. Premier kieruje polityką wewnętrzną
i zagraniczną rządu. Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy Parlament. Niderlandy
podzielone są na 12 prowincji. Powierzchnia Niderlandów wynosi 41 526 km2 a liczba ludności
16,406 mln osób. Niderlandy są członkiem Beneluxu oraz jednym z założycieli wszystkich
trzech Wspólnot, w tym EWG.
Główne dziedziny działalności przemysłowej KN to: przetwórstwo spożywcze, produkcja
chemiczna, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja maszyn elektrycznych. Główne dziedziny
działalności usługowej komercyjnej to: finanse, nieruchomości, handel, hotelarstwo, transport
i magazynowanie. Główne dziedziny działalności usługowej nie-komercyjnej to: działalność
administracji publicznej, zabezpieczenie społeczne, obronność i edukacja, opieka zdrowotna,
prace społeczne, usługi komunalne, rekreacja, kultura i sport.
Królestwo Niderlandów (KN) w 2013 r. – w porównaniu rok do roku – odnotowało ujemny
wzrost gospodarczy na poziomie -1%. W porównaniu kwartał do kwartału – gospodarka
KN odnotowuje ujemny wzrost gospodarczy praktycznie od połowy 2011 r., co oznacza,

że praktycznie od 2,5 roku gospodarka niderlandzka znajduje się w stanie recesji.
A spowolnienie gospodarcze utrzymuje się w KN od blisko 6 lat.
Jako przyczynę złego stanu gospodarki niderlandzkiej wskazuje się szereg takich czynników
jak: długotrwałe spowolnienie gospodarki światowej, spadek inwestycji, spadek konsumpcji
gospodarstw domowych i spadek konsumpcji rządowej, będący wynikiem wprowadzonych
programów oszczędnościowych.
Prognozy Niderlandzkiego Biura Analiz Makroekonomicznych (CPB) dla gospodarcze
KN na 2014 r. przewidują niewielki wzrost gospodarczy (+0,5% PKB). Źródła ewentualnego
wzrostu gospodarczego upatrywane są w zwiększeniu wolumenu handlu zagranicznego
i inwestycji, a nie w ożywieniu rynku wewnętrznego. W 2014 r. przewiduje się dalszy spadek
konsumpcji gospodarstw domowych, co będzie efektem spadku dochodów w 2013 r.
oraz zmniejszenia się bogactwa gospodarstw w ostatnich latach kryzysowych.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki w latach 2009-2014
(% zmiana w skali roku)

Wyszczególnienie
PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR)
PKB (w mld EUR)
PKB (dynamika w %)
Deficyt budżetowy (% PKB)
Dług publiczny (% PKB)
Inflacja (w %)
Bezrobocie (w %)
Eksport [w mld EUR (w %)]
Import [w mld EUR (w %)]

2009
2010
2011
2012 2013 2014
34,711 35,402 35,966 35,823 35,940 36,283
573,2 586,8 599,0 593,3 603,0 611,0
-3,7
1,5
0,9
-1,2
-1
0,5
-5,6
-5,1
-4,3
-4,1
-3,1
-3,3
60,8
63,4
65,7
71,3
74,6
75,6
1,2
1,3
2,3
2,5
2,5
1,5
4,8
5,4
5,4
6,4
8,5
9
309,4 371,5 409,4 429,7 -0,5%
4%
274,0 331,9 364,9 389,4 -1,7% 3,5%

Źródła: CBS, CPB

Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej
Traktat Akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z 16.04.2003 r.,
który wszedł w życie w dniu 1.05.2004 r. posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu
współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej,
w tym z Królestwem Niderlandów.
Szereg kwestii związanych z polsko-holenderską współpracą gospodarczą regulują bilateralne
umowy międzyrządowe. Najważniejsze z nich, to:
Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o unikaniu
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodów, podpisana w dn.13.02.2002 r.; weszła w życie
w dn.18.03.2003 r.; obowiązuje od 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2120).
www.msz.gov.pl/bpt/documents/6637.pdf

umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie popierania
i wzajemnej ochrony inwestycji z 7.09.1992 r. (Dz.U. 1994 nr 57 poz. 235 )
W dniu 3 grudnia 1997 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem
Gospodarki RP oraz Ministrem Spraw Ekonomicznych Holandii. Porozumienie miało na celu
ustanowienie więzi między urzędami w związku z przygotowaniami do akcesji Polski do UE.

Wymiana handlowa z Polską
Wymiana handlowa między Polską a Królestwem Niderlandów w latach 2010-2013
(w mln EUR)
2010

Dynamika
2009=100

2011

Dynamika
2010=100

2012

Eksport

5.278,64

127,50

5.968,39

113,10

6.426,66

107,70

6.051,21

94,20

Import

4.977,79

127,50

5.717,48

114,90

5.991,32

104,80

5.983,37

99,90

Obroty 10.256,43

127,50

11.685,8
7

113,90

12.417,98

106,30

12.034,58

95,10

Saldo

300,85

250,91

Dynamika
2013
Dynamika
2011=100 wstępne 2012=100

435,34

67,84

Źródło: MG-DAiP/CISG-GUS- *danewstępne tylko do użytku służbowego!

Niderlandy w 2013 r. były ósmym partnerem handlowym Polski pod względem wartości
obrotów. Według danych GUS, wzajemne obroty pomiędzy Polską a KN osiągnęły w roku 2013
wartość 12,03 mld Euro, co stanowiło ok. 3, 91% całości międzynarodowej wymiany
towarowej Polski. Wartość eksportu z Polski do KN wyniosła 6,051 mld Euro (3,96%),
a wartość importu z KN do Polski wyniosła 5,983 mld Euro (3,86%). Dodatnie saldo wymiany
towarowej w 2013 r. wyniosło tylko 67,8 mln Euro.
Dynamika wzrostu obrotów handlowych w 2013 r. była ujemna i wynosiła 96,91%, dynamika
wzrostu wartości eksportu z Polski do KN wyniosła 94,16%, natomiast dynamika wzrostu
wartości importu z KN do Polski wyniosła 99,87%. Wzrost dynamiki wymiany handlowej
w 2013 r. był najniższy od 2002 r. (z wyjątkiem 2009 r., początek światowego kryzysu
gospodarczego).
Dominującymi wartościowo grupami towarowymi w eksporcie z Polski do KN w 2013 r. były:
urządzenia mechaniczne i elektryczne (27,11% udziału w eksporcie ogółem), produkty
mineralne (13,49%), gotowe artykuły spożywcze i napoje (7,47), pojazdy i jednostki pływające,
produkty pochodzenia zwierzęcego i zwierzęta żywe, wyroby różne, wyroby z metali
nieszlachetnych, tworzywa sztuczne, materiały i wyroby włókiennicze oraz produkty
przemysłu chemicznego,.
Dominującymi wartościowo grupami towarów w imporcie z KN do Polski były: urządzenia
mechaniczne i elektryczne (27,22% udziału w imporcie ogółem), produkty przemysłu

chemicznego (16,06%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (9,98%), pojazdy i jednostki
pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty pochodzenia roślinnego, gotowe
artykuły spożywcze i napoje oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa
a)

Inwestycje niderlandzkie w Polsce

Królestwo Niderlandów zajmuje drugą (po Niemczech) pozycję na liście zagranicznych
inwestorów w Polsce (przed Francją, Luksemburgiem, Włochami i Hiszpanią). Według danych
NBP na koniec 2012 r. skumulowana wartość zobowiązań z tytułu inwestycji KN w Polsce
wynosiła 26,285 mld Euro.
Do największych inwestorów w Polsce zarejestrowanych w KN należą takie firmy jak:
- United Pan-Europe Communications (UPC) – usługi internetowe i TV kablowa;
- Grupa ING - bankowość i finanse, nieruchomości;
- BP International B.V. (firma z kapitałem brytyjskim zarejestrowana w KN) – handel
detaliczny paliwami;
- Heineken International B.V. - browary Haineken Sp. z o.o. oraz 61,7% akcji Grupy Żywiec
S.A.;
- CBR Baltic B.V. - produkcja cementu i gipsu;
- Fiat-GM Powertrain B.V. - produkcja silników wysokoprężnych (spółka włoskiego Fiata
i amerykańskiego GM);
- Royal Philips Electronics N.V. - sprzęt oświetleniowy;
- LNM Holdings B.V. (spółka indyjska zarejestrowana w KN) - przemysł stalowy;
- Philip Morris Holland B.V. - wyroby tytoniowe;
- ITI Media Group B.V. - spółka medialna (telewizja TVN, produkcje filmowe, usługi
internetowe itp.);
- Harbin B.V. - browarnictwo, właściciel 30,8% akcji Grupy Żywiec S.A.;
- Marga B.V. - produkcja środków piorących i czyszczących (Unilever Polska, Pollena
Bydgoszcz), przetwórstwo ryb (Centrala Rybna Bydgoszcz) oraz produkcja tłuszczów
roślinnych.
Oprócz firm czysto holenderskich, kapitał niderlandzki uczestniczy w inwestycjach dużych
koncernów międzynarodowych i grup kapitałowych, takich jak: LNM, BP, Unilever,
Procter&Gamble. Inwestycje niderlandzkie zaangażowane są głównie w: sektor mediów,
system bankowy i ubezpieczeniowy, przetwórstwo spożywcze, przemysł browarniczy,
transport i logistykę, przemysł elektroniczny i maszynowy.
b)

Inwestycje polskie w Niderlandach

Według danych NBP, stan należności z tytułu polskich BIZ w Niderlandach (stocks outward)
na koniec 2012r. wynosił 3,224 mld EUR (w 2011 r. wyniosła 2,326 mld euro (2,2 mld euro
w 2010 r.) i stanowiła ok. 8% ogólnej wartości należności Polski z tytułu BIZ. Tym samym
Niderlandy zajęły 4 pozycję pod względem należności z tytułu zaangażowanego kapitału

w postaci inwestycji bezpośrednich polskich przedsiębiorstw po Luksemburgu (9,4 mld EUR),
Cyprze (4,45 mld EUR) i Wielkiej Brytanii (4,39 mld EUR).
Dane dotyczące konkretnych polskich inwestycji w KN nie są oficjalnie publikowane ani
w Polsce, ani w KN. Żadna instytucja nie rozpowszechnia informacji o inwestorach, ze względu
na ich poufny charakter.
Przeprowadzona przez WPHI Haga analiza prasy branżowej wskazuje, że w przypadku
Królestwa Niderlandów rzadko mówić można o BIZ związanych z przejęciami zagranicznych
przedsiębiorstw, zakupem znaczących udziałów w przedsiębiorstwach zagranicznych lub
też realizacji BIZ w formie ‘greenfield’. Polskie inwestycje w KN mają charakter przepływów
finansowych. Niektóre z dużych polskich firm funkcjonują w formie holdingów. Ich główne
spółki zarejestrowane są w KN, głownie ze względu na korzystniejsze opodatkowanie. Polskie
przedsiębiorstwa lokują w Niderlandach również spółki zależne, których zadaniem jest
podejmowanie inwestycji bezpośrednich na rynkach krajów trzecich. Polski kapitał kierowany
do powstałych spółek-córek jest jedynie tzw. kapitałem w tranzycie wykorzystywanym
do inwestowania w kraju trzecim.
Ponadto na rynku niderlandzkim działa duża grupa podmiotów jednoosobowych
zarejestrowanych w KN przez obywateli polskich i prowadzących działalność głównie
w sektorze usług budowlanych. Według danych niderlandzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej
(KvK) na dzień 1 stycznia 2013r. obywatele polscy zarejestrowali w Niderlandach 8 913 firm.
Najwięcej z nich działa w szeroko pojętej branży budowlanej (5 074). Inną ważną dziedziną
są usługi dla firm i osób prywatnych (biura pośrednictwa pracy, firmy sprzątające,
transportowe, salony piękności itp.) oraz rolnictwo i handel. Zauważalny jest również wzrost
liczby polskich firm prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług finansowych,
jak również polskich sklepów, restauracji, firm prawniczych i doradczych.

Dostęp do rynku
Nie występują praktycznie żadne ograniczenia ani bariery w wymianie handlowej. Od 1 maja
2007r. Niderlandy otworzyły swój rynek pracy i usług dla obywateli polskich i firm polskich.
Od tego dnia firmy delegujące do Królestwa Niderlandów (KN) pracowników polskich
(oraz innych z państw UE/EOG i Szwajcarii, z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii) w ramach
trans-granicznego świadczenia usług nie podlegają obowiązkowi notyfikowania zamiaru
świadczenia usług na terytorium KN.
W związku z otwarciem z dniem 1 maja 2007 r. rynku pracy KN dla obywateli Polski
(oraz innych państw, które w maju 2004 r. przystąpiły do UE), przepisy wprowadzające
ww. obowiązek notyfikowania usług trasgranicznych nie dotyczą pracowników polskich
oraz pozostałych państw, które posiadają prawo do swobodnego świadczenia pracy w KN.
Obowiązek składania powyższych notyfikacji dotyczy firm, które zostały założone w państwach
członkowskich UE/EOG lub Szwajcarii, które posiadają prawo do swobodnego świadczenia

usług w KN, ale delegują pracowników z państw, które nie posiadają prawa do swobodnego
świadczenia pracy w KN, tj. Bułgaria, Rumunia oraz państwa spoza EOG i Szwajcarii.
Oznacza to, że firmy polskie (i inne z EOG lub Szwajcarii), które zamierzają świadczyć usługi
w KN z wykorzystaniem pracowników pochodzących z Bułgarii, Rumunii lub z państwa spoza
EOG i Szwajcarii, w dalszym ciągu zobowiązane są do notyfikowania zamiaru świadczenia
usług na terytorium KN.

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Izba Przemysłowo-Handlowa w Haarlem (Kamer van Koophandel Harlem)
5.02.1991 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o współpracy.

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza (Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel)
http://nlchamber.com.pl/
Więcej informacji o podpisanych umowach
http://rig.katowice.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-zagranicznymi-instytucjami-samorzadugospodarczego

Przewodnik po rynku KN
Analizy rynkowe

https://haga.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNL
https://haga.trade.gov.pl/pl/Analizy

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
van Lennepweg 51
2597 LG Den Haag
telefon: +31 70 306 99 44,
fax: +31 70 354 39 66
e-mail: haga@trade.gov.pl
www.haga.trade.gov.pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag,
telefon: +31 70 799 01 00
fax: +31 70 799 01 37
e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.haga.msz.gov.pl
Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa
telefon: (+48) 22 5591200
fax: (+48) 22 8402638
e-mail: war@minbuza.nl
http://poland-pl.nlembassy.org/

CIEKAWOSTKI
Stolica KN - film
http://vimeo.com/73060009
Portale turystyczne
http://holandia.lovetotravel.pl/holandia_ciekawostki
http://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/holandia-ciekawostki/

