göre patent başvuru sıralamasında dünyada beşinci, AB’de
ise birinci ülke.

Avrupa’nın İş
Merkezi: Hollanda
Dünyanın onsekizinci en büyük, beşinci en rekabetçi,
ikinci en yenilikçi ekonomisi ve istatistiklere göre en
mutlu ülkesi
Devletleri 35 farklı krit
erde inceleme ve sıralama yapan ‘Good Country Index’ te
17 milyon nüfuslu Hollanda (bisiklet sayısı ise 18 milyondan
fazla"
%) ‘En İyi Ülke’ olarak başı çekmekte. KPMG raporuna
$
#
göre ise ekomomik stabilitede dünya ikincisi. Dünyanın 18.
AB’nin altıncı büyük ekonomisi Hollanda diğer yandan
beşinci en rekabetçi ve ikinci en yenilikçi ekonomi (Global
Innovation Index) olma özelliğini taşıyor. Girişim ruhuna
sahip Hollanda, yabancı yatırımda Almanya ve Fransa’yı
geride bırakarak dünyanın yedinci büyük yabancı yatırımcı
ülkesi konumunda.
Uluslararası ticarette İngiltere, İtalya gibi kendinden büyük
ekonomilerin önünde giden Hollanda dünyanın beşinci
büyük ihracatçısı. Türkiye’nin 20/1 yüzölçümüne sahip ülke
kendisinden 270 kat büyük ABD’den sonra dünyanın ikinci
büyük tarımsal ürün ihracatçısı.
Amsterdam Schiphol, yolcu ve kargo hacmiyle Avrupa’nın
dördüncü büyük havalimanı (68.5 milyon yolcu, 1.8 milyon
ton kargo) iken deniz limanı Rotterdam Avrupa’nın en
büyüğü ve dünyanın üçüncüsüdür (Asya devleri Shanghai
ve Singapur’u kenara koyarsanız birincisi diyebiliriz).
Forbes’ Best Countries for Doing Business, iş yapmada en
iyi ülkeler listesinde dünyada üçüncü gelen Hollanda nüfusa

Hollanda iş gücü yüksek eğitimli olup, çalışanların çoğu
birden fazla yabancı dil bilirler ve saat bazlı iş üretim
performansında dünyanın en önde gelenleri arasındadır.
Start-Uplara ciddi altyapı ve önemli destekler sunan
Hollanda, Financial Times FT1000 listesinde en hızlı
büyüyen Start-Up’cılar ülkesi olarak da öne çıkmakta.
Sadece van Gogh gibi sanatta kreatif değiller, mikroskoptan
başlayıp geçmiş yıllarda WiFi, CD, DVD ve Bluetooth gibi
hayatımızın vazgeçilmez bir çok teknolojisini bulan
Hollandalı mühendisler şu sıralar ‘photonics’ alanında
ilerlemeler ve quantum computer geliştirmekle meşguller.
Toprağının büyük kısmı deniz seviyesinin altında bulunan
ülke yüzyıllardan beri denizle uğraş verirken sanki bu
coğrafi zorluk onlara problem çözümünde kooperatif
hareket etme yaklaşımını kazandırmış. ‘Mühendis’ kelimesi
henüz icad edilmemişken Hollandalıların dirençli bir
şehirleşme altyapısı inşa etmiş oldukları da bilinmeli.
Dünyada ana dili olmadığı halde en çok ingilizce konuşulan
ülke, sağlam ve liberal hukuku, ticari mevzuatı, saydam ve
rüşvet tanımayan bürokrasisi ile uluslararası şirketleşmede
CEO’ların favori lokasyonu.
Hollanda’da şirketleşmede öne çıkan şirket türü B.V
(limited) sadece bir ortak ve 1 EUR sermaye ile bile
kurulabiliyor. Avrupa Birliği VAT-ID (KDV numarası) ile
Hollanda şirketleri AB ülkeleriyle iş yaparken ürünleri
serbest dolaşımdan yararlanıyor. Ayrıca Hollanda vergi
avantajlı Holding şirketleri, anonimite sağlamada eşi
olmayan sofistike ticari Vakıfları ve ticari Kooperatifleri ile
Avrupa’da kurumsal üs olarak tercih edilen bir ülke.
İstatistiklere göre Hollandalılar dünyanın en mutlu insanları.
Dünyanın en yeşil çevreye sahip şehirlerinde oturdukları ve
en çok bisiklete binen toplumu olduklarından mıdır acaba.
Hollanda Milli İstatistik Dairesi (CBS), Hollanda halkının
sadece %3’ünün kendisini mutsuz olarak gördüğünü ve bu
olumlu tablonun anahtar etkeninin sağlık olduğunu
belirtiyor. Nitekim ‘World Economic Forum’, dünyada

mental sağlık problemleri artarken, OECD ülkeleri arasında
en az depresan kullanan ülkenin Hollanda olduğunu rapor
ediyor.
Toplum mutluluğunun bir başka gizli sebebi de muhtemelen
iş ve yaşam dengesi (work-life balance); OECD Daha İyi
Yaşam Endeksi (Better Life Index) Hollandalıların gelişmiş
ülkeler arasında en iyi iş/yaşam dengesine sahip toplum
olduğunu kaydediyor. Bu arada Amsterdam’ın ‘Safest Cities
Index (SCI)’ raporuna göre Avrupa’nın en güvenli şehri
olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Hollanda
üniverisiteleri ise Times 200 sıralamasında hemen ABD,
İngiltere ve Almanya’nın ensesinde yer alarak dikkat
çekerken, Hollanda dünyada internete erişiminde ikinci.

Hollanda’da Şirketleşme
Kurumlar Vergisinin takvime bağlı olarak giderek
düşürüldüğü ülkeyi, Google ve Apple gibi dünya devleri
yanısıra, Rolling Stones gibi rock yıldızlarının bile iş ve
kazanç üssü olarak seçmiş olmaları boşuna değil.
Dünyada ana dili olmadığı halde en çok ingilizce konuşulan
ülke, sağlam ve liberal hukuku, ticari mevzuatı, saydam ve
rüşvet tanımayan bürokrasisi ile uluslararası şirketleşmede
CEO’ların favori lokasyonu konumunda.
Hollanda’da şirketleşmede öne çıkan şirket türü B.V
(limited) sadece bir ortak ve 1 EUR sermaye ile bile
kurulabilir. Avrupa Birliği VAT-ID (KDV numarası)
ile Hollanda şirketleri AB ülkeleriyle iş yaparken ürünleri
serbest dolaşabilmektedir.
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşmasının,
Türk girişimcilerin iş kurması ile ilgili getirdiği kurallar
çerçevesinde Hollanda’da oturma/çalışma izni almak da
mümkün olmaktadır.

