
                              رموری رب اقتصاد، نظام علم و فناوری و صنایع  هلند





فهرست مطالب 

1- هلند در یک نگاه
     1-1 جغرافیا

     2-1 جمعیت شناسی
     3-1 ساختار دولتی

     4-1 شاخص های اقتصادی
     5-1 وضعیت اقتصادی و چالش های پیش روی هلند

2- راه اندازی کسب و کار در هلند
     1-2 مروری بر محیط کسب و کار

     2-2 انواع شرکت های کسب و کار
     3-2 ثبت شرکت

3-نظام مالیاتی
      1-3 مالیات بر درآمد شرکت ها

      2-3 مالیات بر ارزش افزوده
      3-3 مشوق های مالیاتی
4- نظام علم و فناوری هلند

      1-4 دولت و سیاست های علم و فناوری
      2-4 نهادهای مشاوره 

      3-4 نهادهای تأمین بودجه تحقیقات
      4-4 سازمان های واسط و گروه های مأموریت موقت

      5-4 شبکه نوآوری، فناوری و علم هلند 

12
12
13
13
15
24
30
30
31
34
36
37
37
38
42
45
45
46
48
56



5- صنایع اصلی هلند 
     1-5 صنعت مواد غذایی و کشاورزی 

     2-5 صنایع خالق
      3-5 صنعت شیمیایی

      4-5 صنعت انرژی
      5-5 صنایع فناوری پیشرفته

      6-5 آب و صنایع دریایی
      7-5 لجستیک

      8-5 علوم زیستی و سالمت
      9-5 صنعت گل و گیاه

پیوست ها
فهرست عالئم اختصاری

منابع

60
60
61
64
65
67
71
75
77
79



                              نظام علم،  فناوری و نوآوری هلند



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

چکیده
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کشور پادشاهی هلند با جمعیتی برابر با 16,947,904 نفر و وسعت41,543 کیلومتر مربع، در غرب اروپا و مرز دریای شمال، بین کشورهای بلژیک 

و آلمان واقع شده است و محدوده آن متشکل از سرزمین اصلی هلند و جزایر سه گانه آن در دریای کارائیب شامل آروبا، کوراکو و سنت مارتن 

می باشد. میزان تولید ناخالص داخلی هلند در سال 2015، برابر با 832/6 میلیارد یورو و  نرخ تورم آن 0/2 درصد بود. در همین سال، تعداد نیروی 

کار آن برابر با 7/884 میلیون نفر بود. همچنین، میزان صادرات آن در سال 2015 بالغ بر 488/3 میلیارد یورو بود و این کشور در سال 2014 رتبه 

پنجم صادرات جهان و دوم اروپا را پس از آلمان داشته است. عمده کاالهای صادراتی هلند را دستگاه ها و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد 

غذایی تشکیل می دهد. میزان واردات آن در سال2015، 404/6 میلیارد یورو بود و واردات آن در سال 2014 رتبه هشتم دنیا را داشت. مهم ترین 

کاالهای وارداتی هلند عبارتند از تجهیزات و ماشین آالت مربوط به حمل و نقل، مواد شیمیایی، مواد غذایی و پوشاک. مهم ترین شرکای تجاری 

صادرات آن عبارتند از: آلمان، بلژیک، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و مهم ترین شرکای واردات آن نیز عبارتند از: آلمان، چین، بلژیک و ایاالت متحده.

هلند یکی از بهترین مناطق اروپا و جهان جهت انجام کسب و کار است. از مهم ترین دالیل این امر برخورداری از نیروی کار بسیار آموزش دیده، 

انعطاف پذیر و با انگیزه، هزینه های پایین نیروی کار، انعطاف پذیری قراردادهای کار، آسان تر شدن قوانین مربوط به پذیرش و ورود کارگران به 

کشور و تسهیالت مالیاتی مختلف برای سرمایه گذاری در این کشور است. همچنین هلند هشتمین کشور برتر جهان از نظر فقدان فساد در بخش 

دولتی است و مطابق گزارش بانک جهانی در سال 2014، هلند در میان 138 کشور، رتبه سوم را از نظر فعال کردن شاخص های تجارت داشت.

پس از دوره فعالیت اقتصادی راکد در آغاز رکود جهانی اقتصاد، هلند از سال 2014 رشد اقتصادی خوبی داشته است و تولید ناخالص داخلی بار 

دیگر به نقطه اوج پیش از رکود رسیده است. همچنین،کسری بودجه هلند به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و سیاست های
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مالی از محدودکننده به خنثی تغییر یافته اند. در حال حاضر، راه اندازی کسب و کار در هلند نسبتاً آسان است. در مقایسه با قوانین دیگر کشورهای 

اتحادیه اروپا، قوانین هلند چارچوب انعطاف پذیر تری دارند، به نحوی که محدودیت خاصی برای شرکت های با مالکیت خارجی جهت آغاز 

کسب و کار در هلند وجود ندارد. با توجه به حضور فعال تجار خارجی در کشور هلند، گسترش و استقبال از شرکت های خارجی از اهمیت 

زیادی برای این کشور برخوردار است. در نتیجه، سیستم مالیات هلند به گونه ای تنظیم شده است که انگیزه  ها و مشوق های بسیاری را در اختیار 

کسب و کارها می گذارد.

کشور هلند به دلیل جایگاه باالیی که در صنایع اصلی خود در دنیا دارد، سرمایه گذاری های وسیعی را در حوزه تحقیق و توسعه این صنایع انجام 

داده است و برنامه های مدونی در جهت ارتقای فعالیت های این حوزه دارد. به طور کلی، نظام علم و فناوری هلند متشکل از چند بخش عمده 

است: دولت و سیاست گذاری، نهادهای مشاوره، نهادهای تأمین بودجه، سازمان های واسطه و گروه های عملیات موقت، سازمان های تحقیقاتی و 

دیگر نهادهای حامی. همه نهادها و سازمان های فعال در این سطوح در جهت توسعه و ارتقا فعالیت های تحقیق و توسعه حوزه های مختلف علم و 

فناوری با هم هماهنگ هستند.

هلند به منظور ارتقای قابلیت نوآوری، فناوری و علوم کشور درصدد پیونددادن نقش آفرینان نوآوری، فناوری و علم خود به شبکه های نوآوری 

جهانی است. در همین راستا در 14 کشور مختلف از جمله آمریکا ، آلمان، چین و کره جنوبی اقدام به راه اندازی دفتر علم و نوآوری در سفارت ها 

یا کنسولگری های خود نموده است. حوزه فعالیت این وابسته ها همان بخش های اصلی اقتصاد هلند است. 
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صنایع اصلی و حائز اولویت هلند که منبع اصلی تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ملی و صادرات این کشور هستند عبارتند از: صنایع کشاورزی/  

غذایی، گل و گیاه، فناوری های پیشرفته، انرژی، لجستیک، صنایع خالق، صنعت علوم زیستی، صنایع شیمیایی و آب و صنایع دریایی. کشور هلند 

در همه این صنایع از جایگاه نسبتاً باالیی در سطح بین المللی برخوردار است. برخی از نکات حائز اهمیت این صنایع عبارتند از:

      صنعت مواد غذایی و کشاورزی

         -  دومین صادرکننده بزرگ محصوالت کشاورزی

         -  رتبه چهارم صادرات پنیر در دنیا 

         -  رتبه دوم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در حوزه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی

     صنایع خالق

         -  صادرات ساالنه بیش از 5 میلیارد یورو

       - 173 شرکت فعال در حوزه بازی های رایانه ای

       - صادرات 530 میلیون یورویی محصوالت طراحی به آلمان در سال 2015

  صنایع شیمیایی

       - یکی از تأمین کنندگان اصلی محصوالت و خدمات صنعت شیمیایی اروپا

       - سرمایه گذاری ساالنه 1/3 میلیارد یورو در بخش تحقیق و توسعه
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  انرژی

       - دارای 30 درصد منابع گاز طبیعی اروپا

       - تولیدکننده و کارگزار اصلی گاز اروپا 

       - سرمایه گذاری ساالنه 1/4 میلیارد یورو توسط دولت برای تقویت تولید انرژی تجدیدپذیر

  فناوری های پیشرفته

       - صادرات بیش از 32میلیارد یورو در سال 2009

       - رتبه اول زیرساخت های فناوری اطالعات و پیشگام در تولید میکروچیپ

       - سرمایه گذاری بیش از 2/3 میلیارد یورو در تحقیق و توسعه این بخش

       - چهارمین صادرکننده خدمات فناوری ارتباطات 

       - رتبه سوم نانو در استناد به مقاالت

  آب و صنایع دریایی

          -  تخصص باالی شرکت های هلندی در تصفیه و رفع آلودگی های صنعتی آب

          -  2000 شرکت فعال در حوزه آب

          -  رتبه هشتم پتنت فناوری های آب و دریانوردی 

          -  12000 شرکت فعال در حوزه دریانوردی
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         -  صادرات 22/5 میلیارد یورو در حوزه آب

  لجستیک 

          -  بندر روتردام با توان عملیاتی 446 میلیون تن در سال 2015، بزرگ ترین بندر اروپا و نهمین بندر بزرگ دنیا

         -  فرودگاه شیفول آمستردام بهترین فرودگاه اروپا در سال 2015 )عنوانی که 20 بار تکرار شده است!(

         -  54 درصد کل تجارت دریایی اتحادیه اروپا 

  صنعت علوم زیستی

          -  375 شرکت فعال در فضایی به شعاع 120 مایل 

          -  رتبه دوم و هشتم درخواست پتنت به ترتیب در فناوری زیستی و فناوری

  صنعت گل و گیاه

         - رتبه اول صادرات گل و محصوالت پرورش گل

         -  تأمین کننده 77 درصد پیاز گل دنیا 

         -  بزرگ ترین صادرکننده انواع بذر
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1.
2.
3.
4.

 Gross Domestic Production
 Scheldt  
Meuse  
Utrecht

16,947,904جمعیت )میلیون نفر(

1/8 %  7/884تعداد نیروی کار)میلیون نفر(
کشاورزی

 %17
صنعت

%81/2
 خدمات

GDP 1 )میلیارد دالر(

سرانه GDP )دالر(

GDP رشد
رشد تولید صنعتی

تورم
نرخ ارز )در برابر هر دالر آمریکا(

صادرات )میلیارد دالر(
واردات )میلیارد دالر(

832/6

49,200

1/9 درصد

1 درصد

0/2 درصد

0/885

488/3

404/6

 1-1 جغرافیا

کشور هلند در غرب اروپا و در مرز دریای شمال، بین کشورهای بلژیک و آلمان واقع شده است. هلند کشوری پرآب است 

که در دلتای سه رودخانه بزرگ راین، شلدت2  و میوس3  قرار گرفته است. آب و هوای هلند معتدل، تابستان های آن خنک 

و زمستان هایش مالیم است. وسعت این کشور41,543 کیلومتر مربع است که33,893 کیلومتر مربع آن را خشکی و7,650 

کیلومترمربع را آب تشکیل می دهد و 26 درصد زمین های آن پایین تر از سطح دریا قرار دارند. پایتخت هلند آمستردام است 

اما به دالیل تاریخی، شهر الهه مقر دولت محسوب می شود. هلند دارای 12 ایالت )استان( است و شهرهای بزرگ آن عبارتند 

از: آمستردام، روتردام، الهه و اوترخت4.



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

2-1 جمعیت شناسی 

مطابق آمار دسامبر سال 2015، جمعیت هلند برابر با 16,947,904 نفر، میزان امید به زندگی در مردان 79/11 و در زنان 83/47 

سال است. زبان های هلندی و فریزی1 زبان های رسمی این کشور محسوب می شوند. نژاد غالب مردم هلند، هلندی )80/7 

درصد( است و اقوام دیگر )19/3 درصد( که اغلب )14/2 درصد( اروپایی نیستند شامل نژادهای ترک، مراکشی، سورینامی 

و اندونزیایی هستند. با توجه به حجم جمعیت پراکنده در مساحت41,534 کیلومتر مربعی این کشور، جزء پر تراکم ترین 

کشورهای جهان به شمار می آید.

3-1 ساختار دولتی

 حکومت کشور هلند پادشاهی مشروطه است و محدوده آن متشکل از سرزمین اصلی هلند و جزایر سه گانه آن در دریای 

و  می شود  محسوب  کشور  رئیس  پادشاه  هلند،  حکومت  در  می باشد.  مارتن4  سنت  کوراکو3 و  آروبا2،  شامل  کارائیب 

نخست وزیر ریاست دولت را بر عهده دارد. کشور هلند از اولین کشورهای دارای نظام دموکراتیک پارلمانی است. پارلمان 

هلند متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. مجلس سنا دارای 75 عضو است که به طور غیرمستقیم انتخاب 

می شوند و تنها از حق وتو در امور قانونگذاری برخوردار هستند. مجلس نمایندگان متشکل از 150 عضو است که به طور 

مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند. 

این کشور از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان همکاری  اقتصادی و توسعهOECD( 5( و سازمان تجارت جهانی 

محسوب می شود. هلند در کنار کشورهای بلژیک و لوکزامبورگ اتحادیه اقتصادی بنلوکس6 را تشکیل می دهند.
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Frisian
Aruba  
 Curacao  
 Marten Sint 
Organisation for Economic Co-operation and Development  
Benelux  
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اثربخشی دولت )2014(

دولتی موثر

یکی از کم فسادترین کشورها

شاخص ادراک فساد  )2015(

سنگاپور
سوئیس

فنالند
نیوزیلند

هنگ کنگ
هلند
ژاپن

بلژیک
دانمارک

سوئد

دانمارک
فنالند
سوئد

نیوزیلند
هلند
نروژ

سوئیس
سنگاپور

کانادا
آلمان
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4-1 شاخص های اقتصادي

 اقتصاد هلند از نظر بین المللی متمرکز و قدرتمند است و این کشور یکی از پویاترین مراکز تجاری و صنعتی اروپاست. میزان 

تولید ناخالص داخلی هلند در سال 2015 برابر با 832/6 میلیارد یورو و رشد تولید ناخالص داخلی آن 1/9 درصد و سرانه آن 

49,200 دالر گزارش شده است و در همین سال، نرخ تورم هلند 0/2 درصد، تعداد نیروی کار آن برابر با 7/884 میلیون نفر 

و نرخ بیکاری آن 6/9 درصد بود.

 

اقتصاد هلند یکی از رقابتی ترین اقتصادهای دنیا است.

شاخص رقابت جهانی )2016-2015(

سوئیس
سنگاپور

ایاالت متحده
آلمان
هلند
ژاپن

هنگ کنگ
فنالند
سوئد

انگلستان
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ششمین  اقتصاد برتر اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی در اروپا )2015(

بر حسب میلیون یورو

درآمد متوسط باال

سرانه تولید ناخالص داخلی )2014(

بر حسب دالر، اصالح شده برای برابری قدرت خرید
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آلمان
انگلستان

فرانسه
ایتالیا

اسپانیا
هلند

سوئد
لهستان
بلژیک
اتریش

لوزامبورگ
سوئیس

ایاالت متحده
ایرلند
هلند

اتریش
سوئد
آلمان

دانمارک
اتحادیه اروپا

3,025,900
2,568,941

2,183,631
1,636,372

1,081,190
6,78,572

444,235
427,737

409,407

337,162
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هفتمین سرمایه گذار خارجی در دنیا

سرمایه گذاران خارجی در دنیا )2014(

 هلند دارای زیرساخت های خدماتی و تدارکاتی گسترده ای است. راه ها و حمل و نقل عمومی این کشور که متشکل از شبکه 

گسترده ای از قطار، اتوبوس و ترامواهای برقی است، در سطح استانداردهای جهانی است. مهم ترین فرودگاه هلند، فرودگاه 

بین المللی آمستردام می باشد که دارای 99 خط هوایی و ارتباط مستقیم با 323 فرودگاه در سطح اروپا و بین الملل است. تعداد 

مسافران خطوط هوایی هلند 52/6 میلیون نفر است که از این نظر رتبه چهارم اروپا را به خود اختصاص داده است. همچنین، 

هلند به عنوان یک بندر اصلی و مرکز مهم توزیع کاالی شرکت  های عامل، نقش مهمی را در حمل و نقل سراسر جهان ایفا 

می کند که تا حدود زیادی به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی این کشور در دریای شمال است. به عنوان نمونه در سال 2013، 

بندر روتردام هلند به عنوان یکی از بنادر اصلی و بزرگ ترین مرکز تدارکات و صنعتی اروپا، ساالنه توان عملیاتی برابر با 

440/5 میلیون تن محموله را داشت. 

ایاالت متحده
چین و هنگ کنگ

انگلستان
آلمان
فرانسه

ژاپن
سوئیس

هلند
کانادا
اسپانیا
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کشوری جذاب برای سرمایه گذاری خارجی

دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاری خارجی در اروپا )2014(

انگلستان
آلمان
فرانسه
اسپانیا

سوئیس
هلند

بلژیک
روسیه
ایتالیا

ایرلند
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1. Joint Venture

16

1.
2.
3.

Branch
Cooperative Company
Joint Subsidiary  

15

 

    

)448/3(

)11/1 درصد()24/5 درصد(

)9/3 درصد(

)8/4 درصد(

)4/2 درصد(

)404/6(

)14/7درصد(

)14/5 درصد(

)8/2 درصد(
)5/1 درصد()8/1 درصد(
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صادرات: مطابق آمارهای بانک جهانی، هلند در سال 2015 و 2016 در بین 180 کشور، رتبه اول را در سهولت تجارت 

در مرزها داشته است. میزان صادرات هلند در سال 2015، بالغ بر 488/3 میلیارد دالر بود. برجستگی کشور هلند در زمینه  

صادرات به طور عمده ناشی از ظرفیت های باالی حمل و نقل و ترانزیت صادرات به دیگر کشورهای اروپایی است زیرا هلند 

به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، دروازه ورود به اروپا برای صدور بسیاری از محصوالت مناطق مختلف جهان محسوب 

می شود. عمده کاالهای صادراتی هلند را دستگاه ها و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی تشکیل می دهد. 

مهم ترین شرکای تجاری صادرات هلند در سال 2015 عبارتند از: آلمان )24/5 درصد(، بلژیک )11/1 درصد(، بریتانیا )9/3 

درصد(، فرانسه )8/4 درصد( و ایتالیا )4/2 درصد(. البته صادرات به کشورهای اروپای شرقی، آسیا و آمریکا ی التین نیز رو 

به افزایش است )7(.

اقتصاد باز

صادرات کاال و خدمات هلند به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی برحسب درصد

اندازه گیری بر اساس درصد ازتولید ناخالص داخلی 
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پنجمین صادرکننده بزرگ کاال

ده صادر کننده برتر کاال )2015(

چین

ایاالت متحده

آلمان

ژاپن

هلند

کره جنوبی

فرانسه

هنگ کنگ

انگلستان

ایتالیا
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میلیارد یورو
Source: Statistics Netherlands, 2015

1. غذا و  دام 56/4
2.  نوشیدنی و سیگار 6/1

3. منابع غیرخوراکی 19/8
4. سوخت های معدنی و نفت 57

5. روغن حیوانی و گیاهی 3/5

6. محصوالت شیمیایی 78/3
7.  کاالهای تولیدی 36/9

8. ماشین آالت و وسایل نقلیه 119/1
9. سایر کاالهای تولیدی 45/9

10. سایر 2/7

ترکیب صادرات هلند )2014(
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واردات: میزان واردات هلند در سال 2015، معادل 404/6 میلیارد دالر برآورد شده است. مهم ترین کاالهای وارداتی هلند 

عبارتند از تجهیزات و ماشین آالت مربوط به حمل و نقل، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پوشاک و سوخت )1(. مهم ترین 

شرکای واردات هلند در سال 2015 عبارتند از: آلمان )14/7درصد(، چین )14/5 درصد(، بلژیک )8/2 درصد(، ایاالت 

متحده )8/1 درصد( و بریتانیا )5/1 درصد( )7(.

هلند یکی از واردکنندگان بزرگ کاال و خدمات است

ده صادر کننده برتر کاال )2015(

23

ایاالت متحده

چین

آلمان

انگلستان

ژاپن

فرانسه

هنگ کنگ

هلند

کره جنوبی

کانادا
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5-1 وضعیت اقتصادی و چالش های پیش روی هلند 

به دنبال یک دوره فعالیت اقتصادی راکد در آغاز رکود جهانی اقتصاد، هلند از سال 2014 رشد اقتصادی خوبی داشته است 

و تولید ناخالص داخلی آن بار دیگر به نقطه اوج پیش از رکود رسیده است )تصویر 1 پانل A(. رشد از صادرات تا تقاضای 

داخلی را شامل می شود )تصویر 1 پانل B(. شرایط پولی این کشور برای مدتی انبساطی بود که به احیا بازار مسکن و ارتقا 

صادرات از طریق استهالک ارز کمک کرد. در حال حاضر، کسری بودجه به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته 

است و سیاست های مالی از محدودکننده به خنثی تغییر یافته اند. پس از مطالعه اقتصادی سال 2014 سازمان همکاری  اقتصادی 

و توسعه، دولتمردان هلند اقدامات اصالحی متعددی به کار گرفته اند که منجر به بیشترین افزایش در شاخص پاسخ گویی به 

اصالحات مد نظر گزارش های به سوی رشد ، کاهش ارزش شاخص مقررات بازار تولید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

و دست یابی به پنجمین جایگاه برتر رقابت پذیری در تازه ترین رتبه بندی فروم اقتصاد جهانی شده است. اصالحات انجام شده 

در جهت محیطی نوآور، رقابتی و دوستدار کسب و کار و تقویت کننده اعتماد مشتری و روحیه کارآفرینی بوده اند. 

وضعیت رشد اقتصادی هلند )2008-2015(

1.   Going For Growth  
  

24
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این اصالحات منجر به رفاه باالتر از یا معادل میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده اند، البته همچنان سطح رفاه 

هلند تا حدودی از کشورهای منطقه اسکاندیناوی کمتر است. سطح فقر در هلند جزء کمترین میزان در بین کشورهای منطقه 

است و نابرابری درآمدی کمتر از میانگین کشورهای منطقه است. اما همچنان در این کشور ثروت به شدت متمرکز است، 

هر چند اگر درآمدهای بازنشستگی و بیمه نیز در نظر گرفته شود از شدت آن کاهش می یابد. دولت در تالش است با توزیع 

ثروت بین نسل های مختلف از طریق اصالح نظام بازنشستگی و بیمه، این تمرکز را کاهش دهد.

25



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

جدول1: شاخص های کالن اقتصادی هلند1 

1. این جدول بیانگر سهم هر یک از شاخص ها از تولید ناخالص داخلی در سال 2012 و  تخمین درصد تغییر آنها در سال های 2017-2012 است. )منبع: سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، سال 2014(

GDP 2. درصد از
  

26

تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی

مصرف بخش دولتی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

مسکن

کسب و کار

دولت 

تقاضای نهایی داخلی 

کل تقاضای داخلی

صادرات کاال و خدمات

واردات کاال و خدمات

صادرات خالص2 

645

289/8

169/9

121/9

22/6

75/2

24/2

581/6

583/2

528/2

466/4

61/8

-0/4

-1/4

0/2

-4/5

-11/6

-3

-2/5

-1/6

-1/7

2/4

1/1

1/1

1

0

0/3

3/5

6/9

4/4

-1/9

0/8

0/6

4

4

0/5

1/9

1/6

0

10/3

26/8

8/4

1/8

2/9

2/2

4/2

4/9

0

1/7

0/9

0/6

7/2

10/1

7/8

1/5

2/2

2/4

3

4/1

-0/4

2/1

1/3

1/2

5/3

5/7

6/2

1/2

2/2

2/2

4/1

4/5

0/1

2012 )میلیارد 
یورو، قیمت های 

کنونی( 
20132014201520162017
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همچنین، قابلیت تولید نیروی کار از زمان شروع بحران رشد ضعیفی داشته است، به نحوی که بیش از15 درصد در مقایسه با 

سطح آن در صورت حفظ سرعت پیش از بحران )2 درصد در سال(، کمتر است. 

به طور کلی مطالعه اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد:

-  از سال 2007، فعالیت اقتصادی افزایش داشته و آسیب پذیری مالی کالن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است به طوری 

که رشد تولید ناخالص داخلی بر بستری پایدار و جامع قرار گرفته است. 

- افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، به ویژه در نوآوری و سرمایه کسب و کار می تواند به احیا رشد قابلیت تولید 

کمک نماید. 

-  تداوم بهبود مهارت ها در مدارس و محیط کار و تناسب بیشتر مهارت ها با مشاغل می تواند قابلیت تولید را افزایش دهد و 

به همه کمک کند تا از ثمره رشد بیشتر بهره مند شوند. )4(

وضعیت مالی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است اما 
اصالحات مالیاتی مورد انتظار انجام نگرفته است.

افزایش کارایی مالیات، به ویژه از طریق تسریع کاهش تخفیف 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  کمتر  نرخ  توقف  و  رهن  سود  نرخ 
نظر  از  مالیاتی  اصالحات  می شود  که سعی  حالی  در    1)VAT(

مالی خنثی باشند. 

اقتصادی  نویدبخش  خوداشتغالی  در  سریع  افزایش 
پاسخگوتر است اما نظام بیمه اجتماعی را نیز با چالش هایی 

مواجه می کند. 

برای خوداشتغال ها و تضمین  مالیاتی  میزان مشوق های  بازبینی 
اینکه آنها پس انداز الزم برای موارد معلولیت یا کهولت سن را 

داشته باشند. 

یافته ها و توصیه های این مطالعه در جدول زیر به اختصار نمایش داده شده است. 

1.

توصیه ها یافته ها

سیاست های  مالی

  Value Added Tax   

27



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

توصیه هایافته ها

بازار اجاره خصوصی با افزایش تقاضا تناسب ندارد

افزایش سرمایه گذاری خصوصی

حمایت از عرضه مسکن اجاره ای با ایجاد محدودیت بیشتر در 
مقررات اجاره بازار خصوصی

انجام اقداماتی جهت تقویت عملکرد نوآوری از طریق حمایت صرف هزینه خصوصی در تحقیق و توسعه کم است
عمومی مستقیم از تحقیق و توسعه

تضمین سرمایه گذاری بیشتر در انرژی تجدیدپذیر و بهره وری تحقق اهداف زیست محیطی دشوار است
در  و  موجود  ابزارهای  بودن  صرفه  به  مقرون  بهبود  با  انرژی 

صورت امکان افزایش حجم آن ها 
با  اعتبار  دریافت  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

مشکالتی مواجه هستند. 
و  کوچک  شرکت های  وام های  برای  بازار  در  رقابت  افزایش 
متوسط ازطریق ایجاد یک واحد ثبت اعتبار به وسیله گزارش 

کردن استاندارد داده ها

تقویت مهارت های همه گروه ها

سطح کلی مهارت ها باالست، اما مهارت های برخی از 
گروه ها کمتر است.

مهارت های  تقویت  و  ابتدایی  دوره  آموزش  کیفیت  افزایش 
عمومی1  در آموزش فنی و حرفه ای. افزایش تخصص و توانمندی 

معلمان به ویژه در مدارس غیرتوسعه یافته

کارایی بسیاری از کسب و کارها همچنان کوچک هستند. بیشتر  ارزیابی  طریق  از  کارآفرینی  مهارت های  افزایش 
دوره های آموزش رسمی، توسعه آموزش  مستقل آنالین و ارتقا 

یادگیری همتا با همتا. 

1. مهارت های عمومی یا generic skills به مجموعه مهارت های قدرت تفکر، یادگیری، شناسایی و حل مسأله و ارائه مطلب و بسیاری مهارت های دیگر گفته 
می شود که افراد بایستی برای برقراری ارتباط مؤثر در جامعه و بهره وری باال در محیط کار آنها را تقویت کنند.

افزایش خدمات اشتغال عمومی و افزایش برنامه های ترکیب 
تجربه کاری با آموزش در حین کار و برنامه های آموزش زبان 

برای مهاجران
افزایش تعداد قراردادهای دائمی و تقویت تخصیص منابع 
در اقتصاد و آسان کردن قوانین حمایت از اشتغال در مورد 
محدودیت های  کاهش  تداوم  طریق  از  دائمی  استخدام 
پرداخت های جبرانی )برای افرادی که به طور غیر داوطلبانه 

کار خود را ترک می کنند(.

کار  بازار  به  کمتر  آسیب پذیر  گروه های  از  برخی 
دسترسی دارند

قراردادهای دائمی دسترسی به یادگیری رسمی بلندمدت 
را تسهیل می کند اما به دلیل قوانین حمایت از اشتغال، 
کسب این قراردادها دشوار است. جابه جایی نیروی کار 
کم است و به همین دلیل یادگیری غیررسمی در حین 

کار محدود است.
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فصل دوم:
             راه اندازی کسب و کار در هلند
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2- راه اندازی کسب و کار در هلند

1-2 مروری بر محیط کسب و کار هلند

مطابق نظر واحد اطالعات اقتصادیEIT( 1(، هلند یکی از بهترین مناطق اروپا و جهان جهت انجام کسب و کار است. 

از مهم ترین دالیل این امر برخورداری از نیروی کار بسیار آموزش دیده، انعطاف پذیر و با انگیزه است به گونه ای که در 

تصمیم گیری بسیاری از شرکت ها برای استقرار در هلند تأثیر بسزایی دارد، هزینه های نیروی کار بسیار پایین است. دیگر 

عوامل برتری هلند جهت راه اندازی کسب و کار عبارتند از: انعطاف پذیری قراردادهای کار، آسان تر شدن قوانین مربوط به 

پذیرش و ورود کارگران خارجی به کشور و رویکرد حمایتی دولت جهت ایجاد تسهیالت مالیاتی.

موانع اصلی انجام کسب و کار در هلند2

1. Economist Intelligence Units  
2. این عوامل به نسبت میزان تأثیر بازدارنده ای که بر انجام کسب و کار دارند-از  بیشترین )مقررات شدید کار( تا کم ترین )بهداشت عمومی( نمایش داده شده اند. 

)منبع: گزارش رقابت پذیری جهانی 2014-2015(
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عالوه بر این، موقعیت جغرافیایی مرکزی این کشور که با دسترسی به زیرساخت های عالی و بسترهای تدارکاتی مناسب 

همراه شده است، شرکت های اروپایی، آمریکایی و نیز آسیایی )که اخیراً تعداد آنها رو به رشد است(، را به تأسیس دفاتر 

اصلی خود در این کشور ترغیب می نماید. همچنین، با توجه به تعداد استثنایی معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و شرایط 

پایدار مالی و سیاسی این کشور در دهه های گذشته، هلند به یکی از مناطق مناسب جهت سرمایه گذاری تبدیل است. به دالیل 

ذکر شده، از میان 500 شرکت برتر جهان، 400 شرکت دارای دفتر اصلی در هلند هستند. هلند هشتمین کشور برتر جهان از 

نظر سالمت اداری و فقدان فساد در بخش دولتی است و مطابق گزارش گروه تجارت جهانی در سال 2014، این کشور در 

میان 138 کشور، رتبه سوم را از نظر فعال کردن شاخص های تجارت دارد.

مزیت دیگر هلند، برخورداری از متخصصان دارای گرایشات بین المللی است که در مقایسه با متخصصان دیگر کشورها، 

اغلب به چند زبان مسلط هستند و همین امر آن ها را قادر به فعالیت موفقیت آمیز در شرکت ها و صنایع مختلف و ارائه خدمات 

به مشتریان در سراسر جهان می کند.)1و2(

2-2 انواع شرکت های کسب و کار 

در مقایسه با قوانین دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، قوانین هلند چارچوب مشارکتی آزاد و انعطاف پذیری را برای تأسیس شعب 

و شرکت های تابعه )غیرهلندی یا خصوصی( فراهم می کند. هیچ محدودیت خاصی برای شرکت های با مالکیت خارجی جهت 

آغاز کسب و کار در هلند وجود ندارد. راه اندازی کسب و کار در هلند به یکی از روش های زیر امکان پذیر است. )1(

     شرکت با مسئولیت محدود: مطابق قوانین هلند، شرکت های با مسئولیت محدود سه نوع هستند: شرکت های دولتی 

با مسئولیت محدودN.V( 1(، شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود2 )B.V( و شرکت اروپایی3 )SE(که ویژگی های هر 

یک از آنها به شرح ذیل است:

1.
2.
3.

Naamloze Vennootschap Met Beperkte aansprakelijkheid (Limited Company with Limited Liability(  
Besloten Vennootschap Met Beperkte aansprakelijkheid (Private company with limited liability(  
Societas Europaea (European Company(  
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-  شرکت های N.V: جزء شرکت های دولتی با مسئولیت محدود هستند که نیاز به حداقل سرمایه پرداخت شده1 و 

سرمایه  سهمی منتشره2 معادل 45,000 یورو دارند. شرکت های دولتی دارای اوراق بهادار، می توانند در فهرست بورس 

اوراق بهادار هلند حضور داشته باشند. قوانین سختگیرانه بیشتری بر آن ها حاکم است و ارزش اسمی سهام آن ها  باید 

با یورو معامله شود.

- شرکت های B.V: شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود هستند که سهام آن ها آزادانه قابل انتقال نیست. این 

گروه از شرکت ها توسط یک یا چند سهامدار به ثبت می رسند و سند مشارکت آن ها به زبان هلندی است و در دفتر 

اسناد رسمی هلند ثبت می شود. سند مذکور شامل اساسنامه و موارد دیگری چون میزان سرمایه اولیه است. شرکت های 

به  نیاز  بدون  را  سهام خود  می توانند  دولتی،  برخالف شرکت های  و  ندارند  را  بهادار  اوراق  عرضه  امکان  خصوصی 

رأی گیری منتشر کنند. سهامداران شرکت های خصوصی با شرایط خاص امکان تعیین تعلیق و اخراج مدیر عامل خود 

را دارند در حالی که این امکان در شرکت های دولتی وجود ندارد.

-  شرکت های SE )ویژه شرکت های اروپایی(: مدل SE به عنوان یک شکل قانونی از شرکت ها در سال 2001، 

توسط شورای مقررات هلند )EC(3 و  مخصوص شرکت های اروپایی ایجاد شد. هدف از این قالب، اجازه به شرکت های 
ثبت شده در حوزه های مختلف قضایی اروپا جهت ادغام یا تشکیل یک شرکت هولدینگ )مادر( و یا شرکت های تابعه4  

آن در حوزه قضایی دیگری در اروپا است که از مشکالت قانونی و عملی ناشی از نظام های مختلف حقوقی در سراسر 

اروپا اجتناب می نماید.)4(

1.
2.
3.
4.

Paid-up Capital
Issued Capital  
Council Regulation
Joint Subsidiary  
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     ایجاد شعبه1: در این روش، سازمان منتخب شرکت خارجی برای ایجاد شعبه در هلند، نیاز به کسب تأیید دولت هلند 

ندارد و تنها باید مدارک و اطالعات مورد نظر را به دفتر ثبت تجاری اتاق بازرگانی هلند ارائه نماید. به عنوان مثال، برای 

ایجاد شعبه مدارکی چون عنوان شرکت تابعه، محل اصلی کسب و کار، شرح کوتاهی در مورد فعالیت های تجاری، 

تعداد کارمندان و آدرس کامل شعبه مورد نظر الزم است. پس از این مرحله، شماره ثبت تجاری و اساسنامه شرکت 

خارجی مورد نظر ارائه می شود. جلسات ساالنه شرکت خارجی ثبت شده، باید توسط دفتر ثبت تجاری اتاق بازرگانی 

هلند تأیید شود.

    شرکت های تعاونی2: این گروه از شرکت ها اغلب توسط گروه های کشاورزی استفاده می شود. در حال حاضر، 

شرکت های تعاونی، به عنوان نهادی حقوقی در ساختارهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند که مهم ترین دالیل آن 

روش های مطلوب مالیات و انعطاف پذیر بودن آن هاست. هر شرکت تعاونی، انجمنی است که با عنوان شرکت تعاونی و 

توسط دفتر اسناد رسمی ایجاد می شود. شرکت های تعاونی برخالف شرکت های N.V و B.V فاقد سهامدار هستند. طبق 

قانون، هدف هر شرکت تعاونی تهیه نیازهای مادی معین اعضای آن، تحت توافق منعقد شده در طول دوره کسب و کار 

است. )1(

     شرکت تابعه3 : مطابق قوانین کشور هلند، مدل های مختلفی از شرکت تابعه وجود دارد که عبارتند از:

-  شرکت تابعه: شرکت تابعه مورد استفاده همکاران برای انجام یک حرفه خاص )مثاًل پزشکی(

-  شرکت تابعه عمومی: مشارکت میان شرکا برای راه اندازی یک کسب و کار

-  شرکت تابعه محدود: مشارکت ثبت شده میان یک یا چند شریک مدیریت کننده و یک یا چند شریک 

فاقد سهم )که در اصطالح Silent parther نامیده می شوند( در عملکرد و کار اصلی شرکت شرکت های تابعه دارای یک 

توافق نامه همکاری هستند که باید مورد تأیید دفتر ثبت تجاری اتاق بازرگانی هلند قرار گیرد. )3(
1.
2.
3.

Branch
Cooperative Company  
Joint Subsidiary 
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      سرمایه گذاری مشترک1: سرمایه گذاری مشترک در قوانین کشور هلند، یک مفهوم قانونی محسوب نمی شود، اما 

در عمل وجود دارد. سرمایه گذاری مشترک شکلی از همکاری جزئی میان دو یا چند شرکت )شرکای سرمایه گذاری 

با  با مسئولیت محدود )N.V(، شرکت های خصوصی  به صورت شرکت های دولتی  مشترک( می باشد که می تواند 

مسئولیت محدود )B.V(، شرکت تعاونی یا شرکت تابعه باشد. قبل از راه اندازی یک سرمایه گذاری مشترک، شرکای 

تنظیم  سهامداران(  توافق  یا   NV، BV( سرمایه گذاری  چگونگی  مورد  در  قراردادی  اغلب  مذکور  سرمایه گذاری 

می کنند که در آن در مورد سهم هریک از شرکا، توزیع سود و مدیریت سرمایه گذاری مشترک توافق می شود.)3(

3-2 ثبت شرکت

با توجه به نوع شرکت، مراحل مختلفی برای ثبت و راه اندازی شرکت باید طی شود. با توجه به اینکه متداول ترین 

مراحل  اختصار  به  اینجا  در  است،   )BV( مسئولیت محدود  با  هلند، شرکت خصوصی  در  راه اندازی شرکت  شکل 

راه اندازی آن شرح داده می شود. 

-  معموالً برای شروع یک کسب و کار در هلند نیازی به مجوز تأسیس نیست. در برخی از بخش ها مانند بخش مواد 

غذایی این امر تا حدودی تفاوت دارد. در صورت تصمیم به ساخت یک کارخانه جدید در هلند صرف نظر از نوع 

کارخانه، باید مجوز محیط زیست کسب شود. 

-  اساسنامه شرکت باید به زبان هلندی باشد و حاوی نام، محل و موضوع شرکت باشد. نام شرکت باید منحصر به فرد باشد.

-  مؤسسان باید اساسنامه را در یک دفترخانه رسمی واقع در هلند امضا نمایند. به منظور اجتناب از سفر، می توان از 

وکالت نامه نیز در این مورد استفاده کرد. 

-  همه کسب و کارها باید در اداره ثبت تجاری اتاق بازرگانی هلند ثبت شوند. اداره ثبت اطالعات شرکت از جمله 

نام اعضای هیأت مدیره و اساسنامه آن را در اختیار عموم قرار می دهد.

1. Joint Venture  
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فصل سوم:
           نظام مالیاتی 
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3- نظام مالیاتی 

با توجه به حضور فعال تجار خارجی در کشور هلند، گسترش و استقبال از شرکت های خارجی از اهمیت زیادی برای 

این کشور برخوردار است. در نتیجه، سیستم مالیات هلند به گونه ای تنظیم شده است که انگیزه  ها و مشوق های بسیاری 

را در اختیار کسب و کارها می گذارد.

یکی از ویژگی های خاص نظام مالیاتی هلند، امکان بحث در مورد مسائل مالیاتی، عملیات ها یا معامالت خاص است 

 )APA( 1که در نهایت باید به تصویب مقامات مالیاتی هلند برسد. در قوانین هلند، توافق نامه های قیمت گذاری سلف

و احکام مربوط به پیش پرداخت مالیات وجود دارد. به طور کلی، مقامات مالیاتی هلند جهت همکاری و مدیریت 

درخواست های مربوط به توافق نامه های پیشرفته قیمت گذاری و حکم پیش پرداخت مالیات همچون درخواست ادغام 

تسهیالت مالی یا ثبت مالیات بر ارزش افزودهVAT( 2( در یک مدت زمان معقول، عالقمند هستند.

تعیین روش قیمت گذاری است که  مالیاتی هلند جهت  با مقامات  هر توافق نامه قیمت گذاری سلف، در واقع توافق 

منظور  به  توافقنامه ها  از  گروه  این  نمود.  خواهد  اعمال  به شرکت خود،  مربوط  معامالت  برای  را  آن  مالیات دهنده 

کمک به مالیات دهندگان طراحی شده است تا به صورت داوطلبانه اختالفات بالقوه یا واقعی در نحوه قیمت گذاری را 

با شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

احکام مربوط به پیش پرداخت مالیات نیز یک توافق با مقامات مالیاتی هلندی جهت تعیین حقوق مالیاتی و الزامات 

)حقوقی( مالیات دهندگان در شرایط خاص است که برای جلوگیری و یا حل اختالفات مالیاتی به کار گرفته می شود.

یکی دیگر از ویژگی های خاص نظام مالیاتی هلند این است که تحت شرایط خاص به بخش های کسب و کار، اجازه 

بهره مندی از مزایای نظارت افقی3 را می دهد. این بدان معنی است که مقامات مالیاتی این کشور بیشتر بر نظارت و 

1.
2.
3.

Advanced Pricing Agreement  
Value Added Tax  
Horizontal Monitoring  
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بررسی منطبق بودن شرکت ها )با اصول مالیاتی( تکیه می کنند تا بر ممیزی های مالیاتی خود. از جمله مزایای نظارت افقی 

عبارت است از:

-  ایجاد اطمینان بیشتر در مورد تطابق شرکت و مجموع مالیات بر درآمد آن با اصول مالیاتی

-  حضور کمتر ممیزی های مالیاتی و ایجاد مزاحمت های کمتر تحت نظارت افقی

-  ایجاد ارتباط میان شرکت ها و مقامات مالیاتی بر اساس اعتماد متقابل، تفاهم و شفافیت

بر  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بردرآمد شرکت ها،  مالیات  شامل  مالیات ها  انواع  مورد  در  می تواند  افقی  نظارت 

دستمزد اعمال شود. )2(

)CIT( 11-3 مالیات بر درآمد شرکت ها

به طور کلی هر شرکت مستقر در هلند مشمول مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ می شود که در سراسر جهان برابر با 

25 درصد است. با این حال، درآمدهای معین امکان معاف شدن از پرداخت مالیات را دارا هستند. شرکت های غیرمستقر 

در هلند نیز با توجه به درآمد حاصل از منابع خاص هلندی )شامل درآمد به دست آمده از کسب و کار شرکت در کشور 

هلند( مشمول مالیات محدودی هستند. الزم به ذکر است که شرکت های ثبت شده تحت قانون هلند، شرکت  مستقر در 

هلند محسوب شده و قوانین مالیاتی شرکت های هلندی بر آنها اعمال می شود. )3(

2-3 مالیات بر ارزش افزوده

نظام مالیات بر ارزش افزوده هلند مشابه سایر کشورهای اتحادیه اروپا است اما تفاوت های قابل توجهی نیز با آنها دارد. 

مالیات بر ارزش افزوده بر کاالها یا خدماتی تعلق می گیرد که توسط فرد مالیات دهنده و در طول دوره مالیاتی قبل در 

به رقم 21  افزایش یافت و  افزوده  بر ارزش  از اکتبر سال 2012، استاندارد میزان نرخ مالیات  باشند.  هلند فروخته شده 

1. Horizontal Monitoring  

37



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

درصد رسید. با این حال مالیات بر ارزش افزوده برای کاالها و خدمات معین مثل غذا و نوشیدنی، حمل و نقل مسافر و 

فعالیت های نگهداری و تعمیر، فشرده و خاص و با نرخ 6 درصد محاسبه می شود. همچنین مواردی چون امور آموزشی و 

خدمات درمانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

3-3 مشوق های مالیاتی

مهم ترین مشوق های مالیاتی هلند عبارتند از:

-  نرخ پایین مالیات، برابر با 25 درصد برای شرکت های بزرگ )که برای شرکت های با درآمد 200,000 یورو نرخ 20 

درصد محاسبه می شود(.

-  در دسترس بودن مقامات مالیاتی1 و عالقمندی آن ها برای بحث در مورد مسائل مالیاتی به شیوه های سازنده همچون 

صدور حکم پیش پرداخت مالیات  )ATR( یا توافق در مورد قیمت گذاری جهت رفع تردید مالیات دهندگان

-  معافیت مالیاتی شرکت های خارجی در قالب شرکت تابعه و ایجاد شعبه

-  عدم مالیات در مورد حق امتیاز شرکت ها

-  وجود مقررات یک جانبه جهت کمترکردن مالیات در هلند

بسته  عنوان  تحت   )R&D( توسعه2  و  تحقیق  عرصه  در  فعال  و شرکت های  نوآوری  برای  مالیاتی  ویژه  بسته  -  وجود 

نوآوری3 

همچنین، نظام مالیاتی هلند مشوق های مالیاتی جهت تحریک نوآوری و فعالیت های کسب و کار در نظر گرفته است 

است.   )VAMIL( سرمایه گذاری های خاص4  برای  تصادفی  قالب کاهش های  در  مالیاتی  تخفیف  آن،  مورد  اولین  که 
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سرمایه گذاری های مذکور باید برای موضوعات نوآورانه ای باشد که استفاده از آنها در هلند معمول نیست و در ایجاد 

شرایط بهتر زیست محیطی مؤثر هستند. واجد شرایط بودن این گروه از سرمایه گذاری ها، از سوی وزارت زیرساخت و 

محیط زیست1 تعیین می شود.

 14/5 مالیاتی  کسر   ،2014 سال  از  که  است   2)EIA( انرژی  در  سرمایه گذاری  به  مربوط  مالی  کمک های  دوم،  مورد 

درصدی به هزینه های سرمایه گذاری انرژی های کارآمد تعلق گرفته است. واجد شرایط بودن سرمایه گذاری های مربوطه 

توسط وزارت امور اقتصادی، کشاورزی و نوآوری  تعیین می شود.

مورد سوم، کمک های مالی مربوط به سرمایه گذاری های زیست محیطی )MIA(3  است که از سال 2014، بسته به ماهیت 

وزارت  نیز  مورد  این  در  می شوند.  درصدی   13/5 یا  درصدی   27 درصدی،   36 مالیاتی  کسر  مشمول  سرمایه گذاری، 

 MIA و EIA زیرساخت و محیط زیست واجد شرایط بودن سرمایه گذاری ها را تعیین می کند. امکان بهره مندی از مزایای

به طور همزمان وجود ندارد در حالی که امکان استفاده از VAMIL با یکی از موارد EIA یا MIA وجود دارد. 

همچنین در سال 2012، اجازه کسر مالیاتی مربوط به تحقیق و توسعه، به سازمان درآمدهای مالیاتی هلند داده شد که 

مطابق با نظام مالیاتی جدید، مالیات دهندگان مجاز به بهره مندی از کسر مالیاتی 60 درصدی هزینه های تحقیق و توسعه 

)2014 و 2015(، به استثنای هزینه های مربوط به دستمزد هستند. وزارت امور اقتصادی، کشاورزی و نوآوری در این 

موضوع واجد صالحیت است. )1(

1.
2.
3.

Energie-investeringsaftrek  
Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation  
Milieu-investeringsaftrek  
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فصل چهارم:
             نظام علم و فناوری هلند
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4-  نظام علم و فناوری هلند

با توجه به جایگاه باالی کشور هلند در صنایع کشاورزی/ غذایی، گل و گیاه، فناوری های پیشرفته )hi-tech(، انرژی، 

لجستیک، صنایع خالق، علوم زیستی، صنایع شیمیایی و آب و صنایع دریایی و به منظور تقویت موقعیت کشور در این 

بخش ها، هلند سرمایه گذاری های وسیعی در تحقیق و توسعه صنایع مختلف انجام داده است. در هر یک از این بخش ها، 

و  می کنند  تدوین  را  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  دستور العمل  دانش بنیان  مؤسسات  و  دولت  کنار  در  کارها  و  کسب 

قراردادهای نوآوری به عنوان بخشی از برنامه های تحقیقاتی مؤسسات دانش روی بخش های اصلی اقتصاد تمرکز دارند. 

هدف این برنامه ها تضمین رسیدن هلند به 5 کشور اول اقتصاد دانش بنیان و افزایش میزان سرمایه گذاری در تحقیق و 

توسعه به حداقل 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2020 است. 

صرف هزینه در تحقیق و توسعه براساس بخش )یورو به ازای هر نفر از ساکنان، سال 2014( )8(

نظام علم و فناوری هلند دارای سطوح مختلفی است که عبارتند از: دولت و سیاست گذاری، نهادهای مشاوره، نهادهای 

تأمین بودجه، سازمان های واسطه و گروه های عملیات موقت، سازمان های تحقیقاتی و دیگر نهادهای حامی. در خصوص 

هر کدام از این سطوح توضیحاتی در ذیل آورده می شود.  

اتحادیه اروپاهلند
)28 کشور(

منطقه یورو 
)19 کشور(

کل صرف هزینه

شرکت های کسب و کار

آموزش عالی

مؤسسات تحقیقاتي

776/9

400/3

251/1

88/8

560/1

358/3

129/3

67/9

635/3

407/5

138/2

84/9

4/64/7-بخش غیرانتفاعی خصوصی
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شاخص جهانی نوآوری: رتبه چهارم 

نوآورترین کشورها )2014(

 متوسط هزینه های تحقیق و توسعه

فنالند
سوئد

دانمارک
اتریش
آلمان

بلژیک
فرانسه

هلند
انگلستان

ایرلند

هزینه های تحقیق و توسعه  )2014(

1/60

سوئیس
انگلستان

سوئد
هلند

ایاالت متحده
فنالند

سنگاپور
ایرلند

لوزامبورگ
دانمارک
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دانشمندان هلندی بسیار  مورد استناد قرار می گیرند

دانمارک
هلند

سوئیس
انگلستان

ایاالت متحده
ایرلند
فنالند
نروژ

سوئد
بلژیک

ضریب تاثیر  )2012-2009(

سوئیس
هلند

سوئد
فنالند

دانمارک
آلمان

اتریش
بلژیک

ژاپن
فرانسه

تعداد درخواست ثبت اختراع
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1-4 دولت و سیاست های علم و فناوری

این سطح از نظام علم و فناوری متشکل از پارلمان و کابینه دولت و وزارت خانه های مختلف است. هلند در این سطح 

دارای دو مکانیسم هماهنگی است: 

     شورا های مختلف کابینه: یکی از این شوراها مربوط به اقتصاد، نیروی کار و نوآوری )REWI(1  است و متشکل از 

وزارت خانه های مرتبط است. شورای دیگر در حوزه سیاست های علم، تحقیق و نوآوری و آموزش عالی فعالیت می کند. 

الزم به ذکر است شوراهایی متناظر با این شوراها در سطح وزارت خانه ها نیز وجود دارد. به طور کلی، مسائل مربوط به 

سیاست گذاری علم و فناوری در شورای اقتصاد، نیروی کار و نوآوری و مسائل مربوط به اتخاذ تصمیم در حوزه اقتصاد، 

نیروی کار و نوآوری در کمیته های متناظر )CEWI(2 آن در وزارت خانه ها بررسی می شود. مشاوره بین پارلمان و کابینه 

دولت از طریق کمیته علم، فرهنگ و آموزش مجلس عوام )نمایندگان( و کمیته سیاست های علم، فرهنگ و آموزش 

مجلس خواص )سنا( انجام می شود. 

2-4 نهادهای مشاوره

حوزه علم و فناوری هلند دارای نهادهای مشاوره متعددی است که عبارتند از:

-  شورای مشاوره سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری )AWT(3: نهادی مستقل است که در سال 1990 به 

منظور ارائه مشاوره به دولت و پارلمان در مورد سیاست های تحقیقات علمی، توسعه فناوری و نوآوری ایجاد شد. اعضای 

این شورا از بخش های مختلف جامعه از جمله صنعت، کسب و کار و مؤسسات تحقیقاتی انتخاب می شوند.  

1.
2.
3.

Raad voor Economie, Werk en Innovatie
Commissie voor Economie, Werk en Innovatie  
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Advisory Council for Science, Technology and Innovation( 
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- آکادمی سلطنتی علم و هنر هلند )KNAW(1: مطابق قانون، این آکادمی وظیفه دارد طبق درخواست دولت یا به 

تشخیص خود آکادمی در مورد موضوعات علمی به دولت مشاوره دهد. به این منظور، آکادمی چندین شورای مشاوره 

دارد که متشکل از کارشناسان خبره ای هستند که می توانند عضو آکادمی یا دانشمندانی خارج از آن باشند. شوراهای 

مشاوره مطالعاتی نیز در حوزه پیش بینی وضعیت علم و فناوری کشور انجام می دهند که اساس سیاست های آکادمی و 

اولویت های آن را تشکیل می دهند. شوراهای مشاوره آکادمی عبارتند از: شورای علوم انسانی، شورای علوم پزشکی، 

شورای علوم اجتماعی، شورای علوم فنی، علوم ریاضی و انفورماتیک، فیزیک، نجوم و شیمی و شورای علوم زمین و 

زیست. 

-  اتاق های دانش: پیرو مذاکراتی که در دولت در مورد کارکرد مشاوره و دانش انجام گرفت، در همه وزارت خانه ها 

به طور مجازی اتاق های دانش تشکیل شده است. انتظار می رود اتاق های دانش تعامالت بین رده های باالی وزارت و 

به تبع آن  نیاز خود و  به این ترتیب، وزارت خانه ها می توانند موضوعات دانش مورد  افزایش دهند.  مؤسسات دانش را 

سیاست های کنونی و آینده خود را تبیین کنند و مؤسسات دانش نیز می توانند به طور مناسب به آن نیازها پاسخ دهند. در 

حال حاضر تمام وزارت خانه ها دارای اتاق دانش هستند.

3-4 نهادهای تأمین بودجه تحقیقات

بیشتر بودجه تحقیقات )تقریباً نیمی از آن( توسط شرکت ها تأمین می شود. دولت دومین نهاد تأمین کننده بودجه تحقیقاتی 

در هلند است که بیش از یک سوم بودجه تحقیقاتی را تأمین می کند. در سال های اخیر، سهم سرمایه گذاری های خارجی 

نیز در تأمین بودجه تحقیقات افزایش یافته است و هم اکنون بیش از 10 درصد بودجه تحقیقات را شرکت های خارجی 

تأمین می کنند. 

1. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences(
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     دولت: وزارت علم، فرهنگ و آموزش مسئول هماهنگی سیاست های علم و فناوری و امور بورسیه 

است. وزارت علم، فرهنگ و آموزش با همکاری وزارت امور اقتصادی، امور علم و فناوری را در عرصه بین المللی هماهنگ 

می کند. تا سال 2012، سیاست های علم و فناوری هلند بر اساس بودجه علمی بوده است )تا سال 2000 هر سال این بودجه 

تدوین می شد و از سال 2000 به بعد هر چهار سال یکبار بودجه علمی هلند تدوین می شود(. وزارت علم، فرهنگ و آموزش 

از جانب دولت در خصوص سیاست های علم و فناوری کشور با مجلس عوام مشورت می کند. دیگر وزارت خانه ها صرفاً 

مسئول امور تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقاتی حوزه خاص خود هستند. تأمین بودجه دولتی به چهار روش انجام می شود:

-  تخصیص یک بودجه ثابت به مؤسسات

-  تخصیص بودجه از طریق سازمان های واسط

-  تخصیص بودجه از طریق مؤسسات دانش خود وزارت خانه ها

-  تأمین بودجه مستقیم تحقیقات مبتنی بر سیاست ها

عالوه بر این موارد، بخشی از بودجه تحقیقات دولت به سازمان های بین المللی یا محققان خارجی از طریق وزارت امور خارجه 

)اداره همکاری توسعه( تخصیص می یابد.

-  شرکت ها: اساساً شرکت ها تحقیقات داخلی خود را تأمین بودجه می کنند و 84 درصد از تحقیقات بخش خصوصی 

توسط خود شرکت ها تأمین بودجه می شود که البته در صورت افزودن تحقیقاتی که از طریق سرمایه گذاری خارجی بودجه 

آنها تأمین می شود، این رقم افزایش خواهد یافت. شرکت ها بودجه برخی از تحقیقات دانشگاه ها و مؤسسات شبه دولتی را 

نیز تأمین می کنند.

-  دیگر منابع ملی: عالوه بر دولت و شرکت ها، منابع داخلی نهادهای دولتی)دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی( و مؤسسات 

خیریه که بودجه آنها از کمک های مردمی تأمین می شود )نهادهای خصوصی غیرانتفاعی(، بودجه های نسبتاً محدودی را 
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به فعالیت های تحقیقاتی تخصیص می دهند. از اواسط قرن بیستم، کشور هلند دارای مؤسسات خیریه ای است که مبالغی را به 

انتشار اطالعات و انجام تحقیقات در مورد برخی بیماری های خاص اختصاص می دهند )حدود 130 میلیون یورو در سال(. 

-  منابع خارجی: سرمایه گذاری خارجی در حوزه تحقیقات از 2 درصد در سال 1990 به 11 درصد در سال 2009 افزایش 

یافت. این سرمایه گذاری ها به دو شکل سرمایه گذاری خصوصی شرکت های خارجی در شرکت های هلندی و یا تأمین 

بودجه در قالب برنامه چارچوب اروپا انجام  شده اند. برنامه های چارچوب در اواسط دهه 80 ایجاد شدند و همچنان در حال 

گسترش هستند. در دوره 2010-2007 هفتمین برنامه چارچوب با بودجه 1/6 میلیارد یوور در هلند به اجرا گذاشته شد.

4-4 سازمان های واسط و گروه های مأموریت موقت

از  این سطح  انجام می دهند. مهم ترین سازمان های  را  بودجه  تأمین  از وظایف دولت در حوزه  برخی  سازمان های واسط 

نظام علم و فناوری هلند عبارتند از: سازمان تحقیقات علمی هلند )NWO(1، آکادمی سلطنتی علوم و هنر هلند و آژانس 

 .2)RVO.nl( شرکت های هلند

     سازمان تحقیقات علمی هلند

شورای تحقیقات هلند یا همان سازمان تحقیقات علمی هلند یک نهاد سیاست گذار مستقل است که وظایف و مسئولیت های 

قانونی در حوزه تحقیقات علمی دارد. این سازمان تحت نظارت وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند می باشد و وظیفه اصلی 

آن تأمین بودجه تحقیقات علمی مؤسسات دولتی به ویژه دانشگاه ها است. این سازمان در جهت ارتقای کیفیت و نوآوری 

در تحقیقات علمی، توسعه تحقیقات علمی و انتشار نتایج آن ها به منظور ارتقای سطح رفاه عمومی فعالیت می کند. مؤسسات 

این نهاد با ساختار سازمانی غیرمتمرکز خود متشکل از بخش های قانونی مختلفی هستند و هیئت مدیره سازمان تحقیقات 

علمی مسئول اصلی آن است که توزیع بودجه های دولتی برای فعالیت های تحقیقات علمی را مدیریت می کند. وظایف دیگر 

1.
2.

 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland( 
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Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research  
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هیئت های غیرمتمرکز از سوی هیئت مدیره تعیین می شود. این سازمان دارای شعبی در سراسر کشور است. اما مقر اصلی آن 

در شهر الهه می باشد. در مجموع 2,500 نفر در آن مشغول به خدمت هستند که 1,400 نفر از آنها پرسنل تحقیقاتی مؤسسات 

این سازمان محسوب می شوند. 

شعب علمی این سازمان همراه با بنیادهای FOM )تحقیقات بنیادین مواد(STW ،1 )بنیاد فناوری(2 و WOTRO )بنیاد توسعه 

تحقیقات استوایی هلند(3 برنامه های تحقیقاتی و توزیع بودجه این سازمان را مدیریت می کنند. برنامه های علمی وسیع و 

برنامه های علمی بین رشته ای به صورت مشترک یا توسط دپارتمان مرکزی توسعه سیاست ها و حمایت اجرا می شوند.

تخصیص بودجه: فعالیت های تحقیقاتی این سازمان در مؤسسات آن انجام می گیرد که دارای واحدهای موقتی هستند که 

روی حوزه های خاصی از تحقیقات علمی تمرکز دارند. هر یک از شعب علمی دارای هیئتی متشکل از دانشمندان فعال است 

که در دانشگاه ها یا محیط های غیرآکادمیک فعالیت می کنند. 

سازمان تحقیقات علمی بودجه های تحقیقاتی را در همه رشته های علمی و طی یک رقابت ملی بر اساس کیفیت و ارزیابی 

از  به توصیه های گروهی متشکل  با توجه  را  نهادهای تحقیقاتی  و  دانشمندان مستعد  این سازمان  توزیع می کند.  پروژه ها 

دانشمندان متخصص و کارشناسان حرفه ای انتخاب و بودجه الزم را به آنها اعطا می کند. این سازمان ساالنه 5,800 پروژه را 

در دانشگاه ها و مؤسسات دانش تأمین بودجه می کند. ابزارهای تأمین بودجه سازمان تحقیقات علمی همه تحقیقات بنیادین و 

کاربردی را پوشش می دهد. بهره برداری از دانش )به کارگیری علمی و اجتماعی نتایج تحقیقات( یکی از معیارهای ارزیابی 

این سازمان در تخصیص بودجه به پروژه های تحقیقاتی می باشد. 

سازمان تحقیقات علمی بیشتر بودجه خود را در حوزه تحقیقات علمی پایه هزینه می کند و بخشی از آن را نیز از طریق بنیاد 

فناوری )STW( روی تحقیقات کاربردی تر سرمایه گذاری می نماید. تحقیقات پزشکی از طریق سازمان توسعه و تحقیقات 
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پزشکی )ZonMw(1  تأمین بودجه می شود. با دستور دولت، سازمان تحقیقات علمی هلند تعدادی گروه های مأموریت موقت 

تشکیل می دهد که در حوزه های تخصصی علمی فعالیت می کنند و بودجه حوزه های تحقیقاتی که در سیاست های دولت 

حائز اهمیت هستند را تأمین می نمایند. تا کنون گروه های مأموریت موقت در رشته هایی مانند ژنتیک )سال 2002(، فناوری 

اطالعات و ارتباطات )2005( و مغز و شناخت )2009( تشکیل شده اند. سازمان تحقیقات علمی یک گروه مأموریت موقت 

را برای دوره نسبتاً بلندی تشکیل داده است که در حوزه فناوری های شیمیایی پیشرفته برای توسعه پایدار )ACTS(2 فعالیت 

می کند.

در واقع، بخش اعظم بودجه تحقیقات عمومی به طور مستقیم توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم تأمین می شود. در 

کنار این بودجه مستقیم، سازمان تحقیقات علمی هلند از این وزارت و تقریباً همه وزارت خانه های دیگر بودجه هایی را برای 

تأمین بودجه تحقیقات عمومی دریافت می کند. همچنین، بخش صنعت و تجارت نیز اغلب در قالب برنامه های تأمین بودجه 

مشترک به این سازمان در تأمین بودجه های تحقیقاتی کمک می کنند.

بین المللی  تحقیقاتی  به روش های مختلفی در همکاری های  هلند  تحقیقات علمی  سازمان  بین المللی:  همکاری های 

مشارکت دارد. به عنوان نمونه، این سازمان در تأمین بودجه پروژه های تحقیقاتی بین المللی در کشورهایی که برای هلند حائز 

اهمیت هستند در قالب تأمین بودجه همکاری می کند. همچنین، توافق نامه هایی را برای رفع موانع تجمیع بین المللی محققان 

با دیگر کشورها منعقد می کند. مؤسسات ملی وابسته به این سازمان بر حسب رسالت های تحقیقاتی خود در توسعه تأسیسات 

تحقیقاتی بین المللی مشارکت می کنند و به این ترتیب دسترسی محققان هلندی به امکانات بین المللی را تسهیل می نمایند. 
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1.

2.

 Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en erzoek en Zorginnovatie (Netherlands Organization for Health Research
and Development(  t
Advanced Chemical Technologies for Sustainability
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    آکادمی سلطنتی علوم و هنر هلند

آکادمی سلطنتی علوم و هنر، انجمنی متشکل از دانشمندانی است که بر اساس دستاوردهای آنها انتخاب می شوند. آکادمی، 

نهاد مشورتی مستقلی است که در فعالیت های علمی خدمات مشاوره ارائه می کند و به ترغیب همکاری های علمی ملی و 

بین المللی می پردازد. همچنین، آکادمی نقش سازمان مادر را برای بیست مؤسسه ای دارد که در هلند به فعالیت های علمی 

می پردازند و مجموعه هایی را در رشته علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم زندگی تشکیل می دهند. آکادمی دارای بودجه ای 

بالغ بر 150 میلیون یورو )سال 2010( است که بیشتر آن )تقریباً 90 درصد( به تحقیقات علمی و مدیریت مجموعه هایش 

تخصیص می یابد. این سازمان به منظور ارتقای ارتباط و تعامل با محققان جوان، آکادمی جوانان )DJA(1 را در سال 2005 

تشکیل داد. آکادمی جوانان متشکل از ده عضو است که برای یک دوره یک ساله انتخاب می شوند. این آکادمی در پی 

جذب محققان جوانی است که به دستاوردهای چشمگیر علمی دست یافته اند و انگیزه باالیی برای فعالیت علمی دارند. 

آکادمی جوانان سعی دارد این محققان و دانشمندان جوان را ترغیب به انجام فعالیت های علمی مشترک با دیگر محققان در 

رشته های مختلف  کند. 

     آژانس شرکت های هلند

این آژانس به عنوان یک واسطه بین دولت ملی و شرکت ها، مؤسسات دانش و دولت های محلی عمل می کند. در سال 

2010، این سازمان با ادغام مؤسسه SenterNovem و دو آژانس دیگر از وزارت امور اقتصادی تشکیل شد. فعالیت های 

SenterNovem توسط بخش سازمانی آژانس به نام نوآوری شرکت های هلند انجام می شود. فعالیت های اصلی نوآوری 

شرکت های هلند عبارتند از:

-  مدیریت برنامه ها و اقدامات مربوط به تحقیقات

-  توسعه، عرضه و معرفی به بازار
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-  ارزیابی و نظارت نتایج و اثرات

-  انتشار دانش و اطالعات و ارائه مشاوره در خصوص سیاست گذاری

     سازمان های تحقیقاتی

کشور هلند دارای سازمان های بسیاری است که به صورت تخصصی یا در کنار دیگر وظایف خود به فعالیت های تحقیقاتی 

می پردازند. بر این اساس، این گونه سازمان ها به سه بخش تقسیم می شوند: مؤسسات آموزش عالی )دانشگاه ها، بیمارستان های 

دانشگاه ها و دانشگاه های علوم کاربردی( مؤسسات تحقیقاتی از جمله مؤسسات خصوصی غیرانتفاعی )PNP(1  و شرکت ها.

اختیارات سازمان تحقیقات علمی و آکادمی  بیشتر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در حوزه  پایه  تحقیقات 

سلطنتی علوم و هنر هستند، انجام می شود و تحقیقات کاربردی بیشتر در مؤسسات تحقیقاتی انجام می شود و شرکت ها روی 

فعالیت های توسعه ای متمرکز هستند. 

دانشگاه ها و بیمارستان های دانشگاهی: هلند دارای 14 دانشگاه دولتی است که بخش مهمی از نظام تحقیقات علمی 

این کشور را تشکیل می دهند. دانشگاه ها عالوه بر انجام تحقیقات به آموزش و انتشار دانش در کل جامعه اشتغال دارند. 

8 مرکز پزشکی دانشگاهی نیز در شهرهای آمستردام )2 مرکز(، گرونینگن2 ، لیدن3 ، ماستریخ4 ، نیجمگن5 ، روتردام و 

اوتریخ6  وجود دارد. از سال 1999 با ادغام دانشکده های پزشکی و مراکز پزشکی، این مراکز نسبتاً مستقل شده اند. وظایف 

اصلی این مراکز، تحقیق و نوآوری، آموزش و معالجه بیماران است. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Private Non-Profit  
Groningen  
Leiden  
Maastricht  
Nijmegen  
Utrecht  
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 Wageningen University  
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در نظام علم و فناوری هلند، دانشگاه ها از استقالل نسبی برخوردار هستند. همانند بسیاری از کشورها، تحقیقات دانشگاه از 

سه طریق تأمین بودجه می شود:

-  تأمین بودجه مستقیم توسط دولت در قالب بودجه کلی دانشگاه

-  تأمین بودجه دولتی از طریق سازمان تحقیقات علمی و آکادمی سلطنتی علوم و هنر

-  تأمین بودجه در قبال قراردادهای پروژه های تحقیقاتی که برای اشخاص ثالث از جمله شرکت ها و صندوق های خیریه و 

شعب شرکت های خارجی انجام می شود. 

دانشگاه های علوم کاربردی: هلند دارای 41 دانشگاه علوم کاربردی است که عمدتاً توسط دولت تأمین بودجه می شوند. 

مطابق قانون، دانشگاه های علوم کاربردی موظف به انجام تحقیقات کاربردی هستند. در سال 2010، بودجه تحقیقاتی این 

دانشگاه ها حدود 100 میلیون یورو بود که نیمی از آن به طور مستقیم توسط دولت تأمین می شود و نیمی دیگر به صورت 

یارانه و تأمین مالی خصوصی در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد. 

مؤسسات تحقیقاتی: مؤسسات تحقیقاتی متشکل از 7 گروه مؤسسه تحقیقاتی هستند:

-  مؤسسات آموزش عالی که در حوزه اختیارات سازمان تحقیقات علمی و آکادمی سلطنتی علوم و هنر قرار می گیرند و به 

تحقیقات پایه در رشته های مختلف می پردازند. 

-  سازمان)های( تحقیقات کاربردی )TNO(1  که برای دولت و کسب و کارها پروژه های تحقیقاتی انجام می دهد.

-  مؤسسات بزرگ فناوری )GTIs(2 که تحقیقات را با جهت گیری کاربردی تر در حوزه های خاص انجام می دهند.

-  مؤسساتی که تحقیقات کشاورزی با نظارت دانشگاه واگنینگن3 و مرکز تحقیقات انجام می دهند.

- مؤسساتی که عضو وزارت ها هستند.
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-  مؤسسات پیشگام در حوزه فناوری و علوم اجتماعی

-  دیگر مؤسسات

شرکت ها: بیشتر تحقیقات علمی هلند در شرکت ها انجام می شود. در سال 2009، حدود 2500 شرکت که هر یک دارای 

بیش از 10 کارمند بودند به فعالیت های تحقیق و توسعه مشغول بودند. بیشتر این شرکت ها )49 درصد(، دارای 10 تا 50 

کارمند بودند و 38  درصد آنها بین 50 تا 250 کارمند و 13 درصد دیگر بیشتر از 250 کارمند داشتند. حدود سه چهارم صرف 

هزینه در تحقیق و توسعه کل شرکت های هلند متعلق به شرکت هایی است که بیش از 250 کارمند دارند. 8 شرکت بزرگ 

ASML، DSM، KPN/ :هلندی که هر یک بیش از 100 میلیون یورو در حوزه تحقیق و توسعه هزینه می کنند عبارتند از

Shell  و Getronics، NXP، Oce، Philips، Unilever

دیگر مؤسسات: مؤسسات و سازمان های مختلفی در هلند وجود دارد که از تحقیقات علمی و فناوری حمایت و آن را 

تسهیل می کنند، بی آنکه خود به طور مستقیم به تحقیق بپردازند. آژانس شرکت های هلند که قباًل معرفی شد جزء این گونه 

سازمان هاست. بخشی از آژانس شرکت های هلند، مرکز کارشناسی نوآوری و تحقیقات بین المللی هلند است که مرکز 

تخصصی کشور برای برنامه های چارچوب اروپاست. این مرکز با ارائه دوره های آموزشی، خدمات مشاوره و اطالعات، 

برگزاری روزهای اطالعات و برنامه های جستجوی شریک از متقاضیان بالقوه خود حمایت می کند. دسته دیگری از مؤسسات 

حامی تحقیقات علمی، کتابخانه های علمی و کتابخانه ملی هلند )KB(1هستند. کتابخانه ملی هلند عالوه بر وظایف متعارف 

کتابخانه های ملی، وظایفی ویژه برای کمک به محققان و دانشجویان در دسترسی به اطالعات علمی و تقویت زیرساخت ملی 

اطالعات نیز بر عهده دارد.

1. Koninklijke Bibliotheek  
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جدول 3: مؤسسات مهم حوزه تحقیقات فناوری در هلند

حوزه فعالیتنام مؤسسهنشان اختصاری مؤسسه

DPIتحقیقات بلندمدت روی پلیمرهامؤسسه پلیمر هلند

M2iتحقیقات کاربردی روی فلزات و مواد با استفاده از فلزاتمؤسسه نوآوری مواد

TI telematica تحقیقات روی پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطاتمؤسسه

 TIFN200 مواد غذایی و غذای سالممؤسسه غذا و تغذیه

TI Pharmapharma تولید دارومؤسسه عالی
 CTMM پزشکی مولکولیمرکز پزشکی مولکولی

 TTIWآبمؤسسه فناوری آب

TTI GGبهبود محصول و بیماری های گیاهیمؤسسه ژنتیک سبز

TI BMMمواد زیست پزشکیمؤسسه مواد زیست-پزشکی

 NICISتحقیقات شهرنشینیمؤسسه مطالعات نوآوری شهری هلند
 NETSPAR سالخوردگیشبکه مطالعات بازنشستگی و سالخوردگی

HIILبین المللی سازی نظام حقوقی ملیمؤسسه بزرگ بین المللی سازی حقوق
Wetsus آبمؤسسه فناوری های پایدار آب
MARIN علوم دریاییمؤسسه تحقیقات دریایی

عالوه بر این مؤسسات، زیرساخت تحقیق و توسعه هلند از غول های تحقیقاتی مستقلی نیز برخوردار است که از آن میان 

می توان به مرکز تحقیقات انرژی هلند، مؤسسه تحقیقات فیلیپس )یکی از بزرگ ترین سازمان های تحقیقاتی خصوصی دنیا( 

و TNO )بزرگترین مؤسسه خصوصی تحقیقات علوم کاربردی هلند( اشاره کرد. )5(
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 1)NL-NITS( 5-4 شبکه نوآوری، فناوری و علم هلند

شبکه نوآوری، فناوری و علم هلند از زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی هلند محسوب می شود. در حال حاضر این شبکه 

در 14 کشور مختلف دارای دفتر علم و فناوری است که شبکه وابسته های نوآوری هلند را تشکیل می دهند. دفترهای علم و 

نوآوری هلند تحت مدیریت آژانس شرکت های هلند )RVO.nl( می باشند و هدف آنها ارتقا قابلیت نوآوری، فناوری و 

علم هلند از طریق پیونددادن آن به شبکه های نوآوری جهانی است. حوزه فعالیت این وابسته ها فعالیت های علمی، تحقیقاتی و 

فناورانه و نوآورانه در بخش های اصلی اقتصاد هلند است. هلند 9 بخش اصلی اقتصادی )کشاورزی، شیمیایی، انرژی، فناوری 

پیشرفته، آب، لجستیک، بهداشت، صنایع خالق و گل و گیاه( را به عنوان عوامل ارتقا جایگاه علمی و فناورانه کشور در 

سطح جهانی تعریف کرده است. 

دفترهای علم و نوآوری هلند در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و قابلیت های آن کشورها درصدد تقویت همکاری های 

علمی، فناوری و نوآوری شرکت ها، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه های هلند با همتایان خود در کشورهای هدف هستند. این 

دفترها در سفارت ها یا کنسول گرهای هلند مستقر هستند و وابسته های علم و نوآوری هلند ریاست و مدیریت آنها را برعهده 

دارند. در اینجا به اختصار چند مورد از این دفاتر معرفی می شوند )14(. 

       دفتر علم و فناوری هلند در برلین: این دفتر روندهای نوآوری، فناوری و علم آلمان را که برای هلند جالب 

توجه هستند با دقت رصد می کند. این وابسته به مؤسسات دانش بنیان و شرکت ها و استارت آپ های هلندی کمک می کند تا 

شرکای مناسبی در آلمان پیدا کنند. همچنین، به وابسته داشتن ارتباط های خوب با بخش خصوصی هلند، این دفتر می تواند 

به مؤسسات دانش بنیان و شرکت ها و سرمایه گذاران آلمانی مشاوره های ارزشمندی برای تجارت و فعالیت در هلند ارائه کند 

 .)9(
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      وابسته نوآوری هلند در تل آویو: این دفتر همکاری هلند با رژیم صهیونیستی را در زمینه تحقیقات، نوآوری و 

توسعه فناوری های پیشرفته تسهیل می کند. این دفتر ضمن معرفی بخش های نوآور هلند به نقش آفرینان علم و فناوری رژیم 

صهیونیستی، ذینفعان هلندی شامل دانشگاه ها، شرکت ها، دولت ها و سرمایه گذاران را نیز از پیشرفت ها، فرصت ها و مدل های 

کسب و کار رژیم صهیونیستی آگاه می سازد. 

حوزه تمرکز وابسته نوآوری هلند در تل آویو مواد و سیستم های فناوری های پیشرفته )HTSM(1 است. فناوری های کلیدی 

هلند در این بخش عبارتند از میکروالکترونیک، مواد هوشمند، تولید پیشرفته، فوتونیک و فناوری نانو. نمونه هایی از شرکت ها، 

مؤسسات دانش بنیان و مراکز رشد هلند در حوزه مواد و سیستم های فناوری پیشرفته در جداول پیوست 1 ارائه می شود )10(. 

         شبکه نوآوری، فناوری و علم هلند در آمریکا: این شبکه دارای دو دفتر در ایاالت  متحده است. یکی از دفترهای 

وابسته نوآوری واقع در سفارت هلند در شهر واشنگتن و دیگری در سرکنسولگری هلند در سانفرانسیسکو است که روی 

پیشرفت های نوآورانه ایاالت  متحده و کانادا تمرکز دارند. این دفاتر در پی تقویت همکاری های حوزه تحقیق و توسعه با 

آمریکای شمالی و نیز ارائه اطالعات و مشاوره درباره علم و فناوری هلند به شرکت ها و مؤسسات آمریکایی و کانادایی 

هستند )11(. 

       دفتر علم و فناوری هلند در کره جنوبی: این دفتر واقع در سفارت کشور هلند در کره جنوبی است که در پی 

کمک به شرکای هلندی و کره ای برای همکاری های بیشتر در حوزه علم، تحقیقات، فناوری و آموزش است. این دفتر با 

همکاری نزدیک با دیگر بخش های سفارت از جمله آژانس سرمایه گذاری خارجی هلند )NFIA(2، دفتر حمایت از کسب 

بازرگانی و وابسته های کشاورزی و وابسته های زیرساخت و محیط زیست سعی دارد  و کار هلند )NBSO(3، دپارتمان 

رقابت پذیری بخش خصوصی و عمومی هلند را در بازارهای بین المللی افزایش دهد )12(. 
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       دفتر علم و فناوری هلند در چین: شبکه نوآوری، فناوری و علم هلند دارای 3 دفتر در شهرهای پکن، شانگهای 

و گوانگجو چین است. این دفاتر فعالیت های حوزه همکاری تحقیق و توسعه دو کشور را مدیریت می کنند. همچنین، این 

دفترها در راستای تحقق رسالت اصلی خود یعنی ترغیب همکاری مبتنی بر دانش بین چین و هلند، شرکای هلندی خود را از 

پیشرفت های تحقیق و توسعه چین آگاه می سازند )14(. 

      دفتر علم و فناوری هلند در دهلی نو: این دفتر از سال 2005 شروع به فعالیت کرده است و در سال 2012 دفتر 

دیگری را در شهر بمبئی تأسیس کرده است. کنسول های علم و فناوری هلند در این مراکز به جمع آوری اطالعات درباره 

فعالیت های تحقیق و توسعه کشور هند می پردازند تا ضمن یافتن فرصت های مشترک، امکان همکاری های حوزه علم و 

فناوری و نوآوری بین هلند و هند را فراهم کنند. کشور هلند در تحقیق و توسعه روی بخش های اصلی اقتصادی خود متمرکز 

است و در همکاری با هند بیشتر بر حوزه های کلیدی فناوری شامل انرژی پایدار، غذا و تغذیه، آب، صنایع خالق، بهداشت 

و سالمت، مواد و سیستم های فناوری تأکید دارد )13(. 
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فصل پنجم:
                  صنایع اصلی هلند
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5- صنایع اصلی هلند

صنایع اصلی هلند عبارتند از صنعت مواد غذایی و کشاورزی، صنایع خالق، صنایع شیمیایی، انرژی، لجستیک، صنایع 

پیشرفته، آب و صنایع دریایی، صنعت گل و گیاه و صنعت علوم زیستی. این صنایع به اختصار در زیر معرفی می شوند.

1-5 صنعت مواد غذایی و کشاورزی

کشور هلند دومین صادرکننده محصوالت کشاورزی دنیاست. هلند در کنار ایاالت متحده و فرانسه یکی از 3 تولیدکننده 

اصلی سبزیجات و میوه دنیاست. این کشور یک چهارم سبزیجاتی که به اروپا صادر می شود را تأمین می کند. هلند به دلیل 

برخورداری از آب و هوای مناسب، زمین های هموار و خاک حاصلخیز، موقعیت جغرافیایی مناسب در اروپا، زیرساخت ها و 

صنعت پیشرفته فرآوری غذایی، ظرفیت های بسیار خوبی در توسعه کشاورزی دارد. کل ارزش صادرات کشاورزی هلند در 

سال 2015 برابر با 82/4 میلیارد یورو بود و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 2014، حدود 11 میلیارد 

یورو )10 درصد( بود. 

ایاالت متحده

هلند

آلمان

برزیل

فرانسه

قدرتمند در تولیدات کشاورزی و غذایی

پنجمین صادر کننده محصوالت کشاورزی
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بیش از نیمی از کل سطح زمین های هلند به کشاورزی اختصاص دارد. 56 درصد از این زمین ها به محصوالت زراعی و 

باغی، 42 درصد به چمنزارهای دائمی و 2 درصد به محصوالت دائمی تعلق دارد. در سال 2010، بیش از 000,10 هکتار 

گلخانه در هلند وجود داشت که بیشتر آن زیرکشت سبزیجات بود. گوجه فرنگی، فلفل و خیار از محصوالت گلخانه ای 

اصلی هلند هستند. مهم ترین محصوالت زراعی هلند عبارتند از: سیب زمینی، ذرت، جو، چغندرقند و پیاز. کشور هلند 22 

درصد صادرات سیب زمینی دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین کشور هلند با صادرات 654 هزار کیلو پنیر، 

جایگاه چهارم را در دنیا دارد.

کشور هلند دارای دومین نرخ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در حوزه محصوالت کشاورزی و غذایی است. 3 شرکت از 

25 شرکت برتر مواد غذایی و نوشیدنی دنیا، هلندی هستند و 12 مورد از این شرکت ها دارای سایت تولیدی یا تحقیقاتی 

در هلند هستند. کشور هلند در بازار جهانی ماشین آالت بخش کشاورزی/ مواد غذایی به ویژه در بخش فرآوری گوشت 

قرمز و ماکیان، تولید پنیر و محصوالت آرد و نان پیشتاز است. صنعت هلند 80 درصد ظرفیت ماشین آالت فرآوری ماکیان 

و درصد قابل توجهی از ماشین آالت تولید پنیر دنیا را در اختیار دارد.

2-5 صنایع خالق 

صنایع خالق هلند متشکل از معماری، طراحی، مد و لباس و بازی های رایانه ای است. ارزش صادرات ساالنه بخش خالق 

بیش از 5 میلیارد یورو تخمین زده شده است که معادل 1/7 درصد کل صادرات هلند است.

 معماری: شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی هلند از جمله وجود آب فراوان و فقدان فضای کافی برای زندگی و تمرکز 

سیاست های دولت بر توسعه پایدار، منجر به نوآوری های بسیاری در حوزه معماری این کشور شده است. شرکت های 

بزرگ معماری هلند مانند OMA 1و West8 2 توانسته اند پروژه های عظیمی را در سطح بین المللی اجرا کنند. دستیابی به 
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این سطح از تخصص مرهون سطح باالی آموزش های تخصصی دو دانشگاه فنی دلفت1 و آیندهوون2  است که مهندسین 

هلندی را برای ورود به بازار جهانی تربیت می کنند. مؤسسه معماری هلند  NAI 3 به عنوان یک مؤسسه دانش بنیان با برگزاری 

نمایشگاه ها، جلسات سخنرانی و مباحثه و ارائه انتشارات برای عموم جامعه و متخصصان حوزه معماری در گسترش دانش 

معماری هلند در سطح کشور و بین المللی نقش بسزایی دارد. تقریباً همه شرکت های فعال در حوزه معماری هلند جزء 

شرکت های کوچک و متوسط هستند.

مؤسسه سلطنتی معماران هلند تنها سازمان تجاری حافظ منافع معماران است که در سال 2014 دارای 1157 عضو بود. 

حدود 10 درصد از اعضای این مؤسسه در خارج از کشور نیز فعال هستند که بیشتر )24 درصد قراردادها( در بلژیک و 

لوکزامبورگ حضور دارند. 

بخش طراحی هلند از جایگاه باالیی در فرهنگ هلند برخوردار است و زیرمجموعه صنایع خالق محسوب  طراحی: 

می شود. Premsela )بنیاد طراحی و مد( بنیاد اصلی هلند در حوزه طراحی و مد است که در جهت بهبود فضای فرهنگی 

طراحی و ایجاد فرصت های رشد فعالیت می کند. کشور هلند تخصص باالیی در طراحی محصول دارد که نمونه هایی از 

محصوالت و خدمات طراحی هلند عبارتند از: محصوالت داخلی مانند مبلمان و وسایل روشنایی، طراحی گرافیک، برند 

و تصویرسازی، طراحی پوسترها و بنرهای عمومی )فرودگاه ها، ایستگاه های قطار(، طراحی برای فضاهای عمومی و اثاثیه 

خیابان )صندلی، نیمکت و غیره(، طراحی تجهیزات پزشکی، طراحی برای موزه ها و نمایشگاه ها، طراحی بازی، بازی جدی 

)بازی های مختلف آموزشی(، وب، فیلم و انیمیشن ویرال )برای پخش اینترنتی(، طراحی پرتال نهادهای دولتی و غیره. در 

سال 2013، ارزش افزوده این بخش معادل 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی بود. در سال 2015، آلمان کشور مبدأ در 

صادرات محصوالت طراحی هلند بود و صادرات به این کشور معادل 530 میلیون یورو در سال است. در کنار آلمان، بریتانیا 

و بلژیک نیز از شرکای اصلی هلند در صادرات محصوالت و خدمات طراحی هستند. 
1.
2.
3.

Delft
 Eindhoven  
Netherlands Architecture Institute  
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صنعت بازی های رایانه ای )گیم(: در سال های اخیر صنعت بازی رایانه ای پیشرفت فوق العاده ای داشته است و تعداد 

گیمرها )بازیکن ها( به طرز فزاینده ای رو به افزایش بوده است. در 5 سال گذشته، تعداد افراد فعال در صنعت بازی رایانه ای 

بازی های  امروزه  اینترنتی،  باالی شبکه های  اینترنتی و سرعت  امکانات خدمات  افزایش  به  با توجه  برابر شده است.  دو 

رایانه ای آنالین با اقبال فراوانی روبه رو هستند. کشور هلند با برخورداری از زیرساخت فناوری ارتباطات و اطالعات پیشرفته 

از ظرفیت باالیی در این زمینه برخوردار است. هلند دارای یک مرکز رشد تخصصی تحت عنوان Game Garden در 

شهر اوترخت برای بازی های رایانه ای است که از تأسیس شرکت های بازی رایانه ای حمایت می کند. در سال 2010، هلند 

173 شرکت بازی های رایانه ای داشت که 2300 نفر در آنها شاغل بودند. در سال 2009، میزان کل گردش مالی صنعت 

بازی های رایانه ای معادل 145 میلیون یورو تخمین زده شد. فعالیت اصلی شرکت های بازی های رایانه ای ساخت بازی )30 

درصد( است، پس از آن بازی های تبلیغاتی/پرتال های در قالب بازی )گیم پرتال( )20 درصد( و توسعه و انتشار )17 درصد( 

از دیگر فعالیت های مهم این شرکت ها محسوب می شوند. بازار بازی آنالین هلند در جایگاه سوم اروپا قرار دارد. در سال 

2009، ارزش کل بازار بازی آنالین معادل 217 میلیون یورو تخمین زده شده است.

صنعت مد و لباس: صنعت مد و لباس هلند به خوبی در سراسر دنیا در حال توسعه و شناخته شدن است و بخش اعظم 

گردش مالی آن ناشی از دو نوع فعالیت است: تهیه برند و تهیه مارک های خصوصی. برندها می تواند هلندی باشند مانند 

G-Star و McGregor یا برندهای خارجی که در هلند دارای دفتر فروش یا مقر منطقه ای هستند مانند Nike. بنیاد مد هلند 

)DFF(1 یگانه سازمان مسئول در حوزه مد هلند است که نماینده منافع طراحان مد در داخل و خارج از کشور هلند می باشد. 

این بنیاد در سال 2007 مراسم جایزه مد هلند را در آمستردام بنیان گذاشت. همچنین، در دیگر کشورها )در شهرهای پاریس، 

نیویورک، میالن، رم و ...( پروژه هایی تحت عنوان Dutch Touch برگزار می کند و به معرفی صنعت مد هلند می پردازد. 
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در سال های اخیر برندهای هلندی رشد چشمگیری داشته اند و برندهایی مانند G-Star،Sandwich ، BlueBlood، Gsus و 

Just B به خوبی در حال رشد و شناخته شدن در سطح جهانی هستند. این امر به واسطه حمایت هلند از برگزاری جشنواره ها و 

هفته ها و دیگر رویدادهای مد در هلند )آمستردام( و دپارتمان های تخصصی مد دانشگاه های هلند است که به تربیت طراحان 

و نیروی کار متخصص در حوزه مد می پردازند.

3-5 صنعت شیمیایی

صنعت شیمیایی از مهم ترین بخش های اقتصاد هلند است و این کشور یکی از تهیه کننده های اصلی خدمات و محصوالت 

شیمیایی در اروپاست. صنعت شیمیایی هلند تقریباً 20 درصد صادرات این کشور را پوشش می دهد. کشور هلند میزبان 16 

 BASF، AkzoNobel،Dow شرکت از 25 شرکت برتر صنعت شیمیایی دنیاست که از ان میان می توان به شرکت های

Chemical ، SABIC، و Shell اشاره کرد. مؤسسات تحقیقاتی که در این حوزه فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهند 

 .TNO عبارتند از: دانشگاه های دلفت، واگنینگن، تونت1 و آیندهوون و مؤسسه تحقیقاتی

رقابت پذیری صنعت شیمیایی هلند حاصل ماهیت منسجم آن است که در آن شرکت های شیمیایی ضمن خرید از هم، 

کاال و خدمات نیز در اختیار یکدیگر می گذارند. این شرکت ها در مشارکت های بخش خصوصی و دولتی نیز به صورت 

پروژه های تولیدی و نوآورانه فعالیت می کنند. بخش صنعت شیمیایی هلند به خوشه های مختلف تقسیم شده است. به 

با عملکرد باال در جنوب  عنوان مثال، خوشه شیمیایی فناوری زیستی در جنوب غربی هلند و خوشه شرکت های مواد 

شرقی کشور قرار دارد و شرکت های شیمیایی فناوری زیستی صنعتی در شمال شرق هلند مجتمع شده اند. بخش شیمیایی 

در مراکز نوآوری باز شیمیایی )COCI(2 که متشکل از کسب و کارهای کوچک و شرکت های استارت آپ هستند، به 

توسعه ایده های نوآورانه و آزمایش امکان سنجی آنها می پردازد. این شرکت ها از زیرساخت ها، خدمات و تخصص یکدیگر 

استفاده می کنند. 
1.
2.

 Twente
Centres for Open Chemical Innovation  
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در سال 2012، گردش مالی این بخش حدود 60 میلیارد یورو بود که 7 میلیارد یورو از آن به صنعت داروسازی تعلق داشت. 

به این ترتیب، هلند پس از آلمان و فرانسه سومین تولید کننده بزرگ محصوالت شیمیایی در اروپاست. 

بخش شیمیایی 3 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و حدود سه چهارم محصوالت شیمیایی هلند صادر می شود. 

سه چهارم صادرات شیمیایی هلند به کشورهای اتحادیه اروپا و یک چهارم به کشورهای غیراروپایی است. صنعت شیمیایی 

حدود 2/5 درصد یعنی معادل تقریبی 1/3 میلیارد یورو از گردش مالی خود را به فعالیت های تحقیق و توسعه تخصیص 

می دهد. تقریباً دو  سوم فروش صنعت شیمیایی در حوزه مواد شیمیایی پایه است. 19 مورد از 25 شرکت بزرگ شیمیایی در 

هلند هستند. 

4-5 صنعت انرژی 

بخش انرژی سهم باالیی در درآمد ملی، صادرات و اشتغال کشور هلند دارد. مطابق برنامه ریزی های انجام شده، کشور هلند 

تا سال 2050 از نظام انرژی پایدار، قابل اطمینان و مقرون به صرفه ای برخوردار خواهد بود. در همین راستا، هلند قصد دارد 

با افزایش 40 درصدی تولید برق تجدیدپذیر مانند برق بادی در مناطق دریایی و توده زیستی، میزان تولید گاز CO2 را تا 

نیم برابر کاهش دهد. به منظور تقویت تولید انرژی تجدیدپذیر، دولت از سال 2015 ساالنه مبلغ 1/4 میلیارد یورو را به این 

بخش اختصاص می دهد. استفاده از مشارکت بخش خصوصی و دولتی در نوآوری از ابزارهای کلیدی دولت برای دستیابی 

به اهداف تعیین شده در حوزه انرژی تجدیدپذیر است. دولت، بخش خصوصی و دانشگاه های کشور در موضوعات زیر با 

هم همکاری می کنند:

ذخیره انرژی در صنعت و محیط های مسکونی، گاز، شبکه های هوشمند، باد در مناطق دریایی، انرژی خورشیدی و انرژی 

زیستی.
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انرژی تجدیدپذیر: کشور هلند در حال کسب تجربیاتی در زمینه تولید انرژی از امواج، جلبک و توده زیستی است و 

نیز راه حل های نوآورانه ای در تولید انرژی غیرمتمرکز در گلخانه ها، بازیافت گاز CO2 و استفاده از حرارت فاضالب ها در 

صنعت گل و گیاه برای تولید انرژی ایجاد کرده است. 6/3 میلیون تن از فاضالب شهری به برق، حرارت و منابع خاکستر 

با قابلیت استفاده مجدد تبدیل می شود. در نتیجه این اقدامات، نسبت نصب ظرفیت غیرمتمرکز هلند در مقایسه با دیگر 

کشورهای اروپایی باالست. به عالوه، کشور هلند در توسعه شبکه های هوشمند سرمایه گذاری های سنگینی کرده است و 

توانسته است اولین »جامعه شبکه هوشمند زنده1» اروپا را در شهر گرونینگن تأسیس کند. کشور هلند تخصص باالیی در 

بهره برداری از انرژی باد دریایی، احتراق مشترک توده زیستی در نیروگاه های برق زغال سنگ، روش های پیش تیمار توده 

زیستی و استفاده از گاز زباله های مدفون دارد. در سال 2010، میزان ناخالص تولید برق از منابع تجدیدپذیر معادل 9/1 

درصد از مصرف خالص برق این کشور بود. انرژی باد 3/5 درصد از کل منابع تجدیدپذیر را تشکیل می دهد.

انرژی زیستی 5/4 درصد کل منابع تجدیدپذیر هلند را به خود اختصاص داده است که حدود نیمی از آن حاصل احتراق 

مشترک، یک چهارم حاصل از سوزاندن فاضالب و بقیه از نیروگاه های2CHP محلی و توده زیستی است. فناوری گاز سبز 

یا همان فرایند تبدیل گاز توده زیستی، تحت پتنت انرژی شرکت ECN هلند است. مطابق مطالعات، تا سال 2020 حدود 10 

درصد گاز طبیعی مصرفی هلند را می توان با گاز زیستی جایگزین کرد. 

گاز: حدود 30 درصد منابع گاز طبیعی اروپا در هلند قرار دارد. کشور هلند نه تنها اصلی ترین تولیدکننده و منبع مهمی در 

فناوری های مربوط به گاز در اروپاست، کارگزار اصلی گاز اروپا نیز محسوب می شود. این کشور با برخورداری از 50 سال 

تجربه در سازمان دهی مشارکت های بخش خصوصی و دولتی در حوزه گاز، به مرکز صنعت گاز اروپا تبدیل شده است. 

کشور هلند ظرفیت فوق العاده ای در هماهنگ شدن با نوسانات فصلی تقاضای گاز دارد و گاز منطقه شمال غرب اروپا را 

1.
2.

 Real-Life Smart Grid Community
Combined Heat and Power  
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به خوبی در تمام فصول تأمین می کند. همچنین، این کشور در حوزه گاز سبز نیز از کشورهای پیشگام محسوب می شود. 

مؤسسه Energy Delta Institute  از مؤسسات معتبر و بین المللی حوزه گاز هلند است که به تربیت و آموزش کارشناسانی از 

سراسر دنیا می پردازد. در سال 2014، هلند 70/3 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرد و صادرات گاز آن بالغ بر 59/3 میلیارد 

مترمکعب بود.

5-5 صنایع فناوری پیشرفته

است.  فوالد  مانند  مواد  و  پیشرفته، خودرو، هوا فضا  فناوری  از جمله سیستم های  پیشرفته شامل صنایعی  فناوری  بخش 

به روز شده اند و در  از نظر تخصص فناوری همگی  شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هلندی در بخش فناوری پیشرفته 

بخش های مختلف بازار پیشگام هستند. یکی از شهرهای مرکز فناوری پیشرفته در هلند شهر آیندهوون در جنوب شرقی این 

کشور است که منطقه بندر برین1 آن محل تمرکز شرکت های فناوری پیشرفته است. در منطقه های اطراف تونت و دلفت نیز 

مجموعه های متمرکزی )پارک های دانش( از شرکت های فناوری پیشرفته و دانشگاه ها وجود دارد. کشور هلند در تحقیقات 

بخش دولتی و خصوصی و نیز نوآوری باز در دنیا پیشگام است. در سال 2011، منطقه بندر برین به عنوان هوشمندترین 

منطقه دنیا شناخته شد. 

در سال2012، ارزش صادرات بخش مواد و سیستم های پیشرفته  هلند معادل 45 میلیارد یورو و ارزش افزوده آن 42 میلیارد 

یورو بود. در سال 2009 ارزش صادرات بخش فناوری پیشرفته بالغ بر 32 میلیارد یورو بود. شرکت های هلندی مبدع فناوری 

WiFi، CD و DVD هستند و تجهیزات فناوری پیشرفته هلند تقریباً در 90 درصد چیپ های سیلیکونی دنیا استفاده می شود.  

بخش فناوری پیشرفته هلند در توسعه فناوری های جدید و مواد برای استفاده در سیستم های ارتباطات آینده، ایمن ترین و 

اقتصادی ترین فرودگاه، خودروهای برقی و دوگانه سوز، تولید و ذخیره برق خورشیدی در مقیاس وسیع در دنیا پیشگام است 

و نیز در تولید ابزارهای پزشکی پیشرفته تشخیص و درمان مؤثرتر بیماری ها جزء کشورهای پیشگام دنیاست. صنعت فناوری 

1. Brain
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پیشرفته بسیار سرمایه محور است به طوری که ساالنه بیش از 2/3 میلیارد یورو در تحقیق و توسعه داخلی سرمایه گذاری 

می کند که تقریباً برابر با 50 درصد کل تحقیق و توسعه بخش خصوصی این کشور است.

صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات: زیرساخت های فناوری اطالعات هلند در جهان رتبه اول را دارد و این کشور 

در تجهیزات تولید میکروچیپ در دنیا پیشگام است. بیش از 70 درصد نوآوری های هلند در حوزه فناوری اطالعات است 

که امکان توسعه در حوزه هایی مانند مدیریت آب، گل های تزیینی و صنعت غذایی و خودرو را فراهم کرده اند. نقطه قوت 

اصلی فناوری اطالعات هلند در توانایی آن در تبدیل فناوری های موجود به محصوالت و خدمات نوآورانه ای است که به 

.1)RFID خوبی فروش می روند )مانند بندساعت های دارای چیپ های

  Radio Frequency Identification Chip .1  نوعی فناوری برای تشخیص هویت از طریق تبدیل امواج رادیویی
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پیشرفته ترین اقتصادهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات )2014(
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کشور هلند باالترین درجه نفوذ اینترنت باند پهن را در دنیا دارد و حدود 94 درصد خانوارهای هلند از اینترنت باند پهن 

برخوردار هستند. کیفیت اینترنت باند پهن هلند بعد از سوئد در جایگاه دوم قرار دارد و میانگین سرعت دانلود آن 7/7 

مگابایت در ثانیه است. شهر آمستردام محل مهم ترین نقاط تبادل اینترنت دنیا ) AMS-IXها( و اولین نقطه peering برای 

موبایل محسوب می شود. 

کشور هلند چهارمین صادرکننده خدمات فناوری ارتباطات دنیاست. در سال 2009 میزان صرف هزینه هلند در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات بالغ بر 29/1 میلیارد یورو بود و 25,500 شرکت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در این 

کشور وجود داشت. از سال 100،1999 میلیون کیلوگرم زباله های فناوری اطالعات جمع آوری و بازیافت شده است و 97 

درصد آن در ساخت محصوالت جدید استفاده می شود. 

فناوری نانو/میکرو: هلند در طراحی، توسعه و ساخت تجهیزات و اجزاء میکرو/نانو فناوری پیشرفته پیشگام است و در 

حوزه دانش نانو از نظر تأثیر استناد جزء3 کشور اول جهان است. مؤسسه  MES واقع در دانشگاه تونت یکی از بزرگ ترین 

مؤسسات تحقیقات فناوری نانو در دنیاست.

این کشور از جایگاه منحصر به فردی در نانوالکترونیک و سامانه های نهفته1 برخوردار است و یکی از کشورهایی است که 

از دانش با کیفیت باال و تجربه الزم در تقریباً همه فعالیت های زنجیره تهیه فناوری نانو/ میکرو برخوردار است. از نظر فناوری 

نانو/ میکرو، تنها ایاالت متحده و ژاپن در موقعیت مشابه هلند قرار دارند. کشور هلند در همه حوزه ها از تولید چیپ گرفته 

تا اپلیکیشن های کاربردی در محصوالت از زیرساخت دانش فعال برخوردار است و شرکت های متعددی دارد. کشور هلند 

در به کارگیری فناوری نانو/ میکرو در صنایع فرایند )مایعات میکرونی و فناوری میکرورآکتور(، در تولید مواد غذایی و 

افزایش کیفیت، ابزارهای دقیق )ابزارهای اندازه گیری در مقیاس میکرون(، تشخیص، سالمت و امنیت کارآمد و متخصص 

است.

1. Embedded System  
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متأسفانه آمار دقیقی در حوزه فناوری نانو/ میکرو )میزان صادرات/واردات، ارزش کل صنعت و غیره( در دست نیست و 

اغلب آمارهای موجود مربوط به کل صنعت فناوری پیشرفته است. در کشور هلند، شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو/ 

میکرو اغلب جزء شرکت های کوچک و متوسط هستند. شرکای تجاری هلند در بخش الکترونیک کشورهای آلمان، 

بریتانیا، بلژیک و فرانسه هستند. 

با توجه به رقابت شدید بین شرکت های هلندی و دیگر شرکت های بین المللی، پس از مذاکرات متعدد بین دولت )وزارت 

امور اقتصادی( و شرکت های هلندی، یک برنامه وسیع نوآوری تحت عنوان سیستم های فناوری پیشرفته و مواد با یک 

پروژه اصلی )نقطه یک (تدوین شد. هدف این برنامه تبدیل شدن هلند به مرکز بین المللي تحقیق و توسعه نانو الکترونیک 

 ASML، Philips، NXP،  ASM،  Holst Center،:و سامانه هاي نهفته است. شرکای اصلی پروژه نقطه یک عبارتند از

Embedded Systems Institute ESI و دانشگاه ها و شرکت هاي کوچک و متوسط و اتحادیه هاي صنفی.

6-5 آب و صنایع دریایی

بخش آب: تغییرات آب و هوایی، اقتصاد در حال گسترش و شهرنشینی، جمعیت دنیا را در معرض خطر قرار داده است. از 

این رو تخصص کشور هلند در زمینه آب از جمله مهندسی هیدرولیک، کنترل سیل، حفاظت در برابر سیل و زیرساخت ها و 

فناوری های پایه برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مفید و ضروری است. هلندی ها در طراحی موانع در 

برابر امواج طوفان ها، لنگرگاه  ها، اصالح مجدد زمین از طریق الیروبی با فناوری های برتر و مهندسی مناطق و بنادر ساحلی 

مشهور هستند. همچنین در زمینه مهندسی و مدیریت رودخانه ها و در ساخت و سازهای متناسب با آب و هوا1  نیز پیشگام 

می باشند که به آن ها اجازه ساخت خانه در مناطق سیل خیز را می دهد.

1. Embedded System  
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آبراهای داخلی برای کشتیرانی

کیفیت حمل و نقل دریایی )2016(

هلند با برخورداری از فناوری آب کاماًل متفاوت و پیشرفته، بهره وری از منابع آب را به حداکثر رسانده است که در دنیای 

امروز که میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان از دسترسی به آب پاک و امکانات بهداشتی محروم هستند بسیار حائز اهمیت 

است. در هلند، آب جمع آوری، فیلتر و با سطح باالیی از کیفیت و خدمات در یک چرخه یکپارچه و با تمرکز بر توسعه 

اقتصادی پایدار بازیافت می شود. شرکت های هلندی به عنوان متخصص تصفیه و رفع آلودگی های صنعتی آب شناخته 

شده اند.

72



هلند یع  صنا
ی و 

ناور
ف  و 

علم ام 
نظ  ،

قتصاد رب ا
ی 

رمور

دانشگاه های هلند و بخش خصوصی این کشور در مورد تحقیق و توسعه در حوزه رفع آلودگی آب سرمایه گذاری بسیاری 

انجام می دهند که حاصل این سرمایه گذاری ها نوآوری هایی چون فناوری غشایی1، تصفیه آب به روش های بی هوازی2 و 

بیورآکتور غشایی3  )در مقیاس کوچک و کیفیت باال( شده است.

حدود 2000 شرکت در بخش آب هلند فعالیت دارند. گردش مالی بخش آب هلند در سال 2008 )شامل بازار داخلی و 

صادرات(، برابر با 16/4 میلیارد یورو بوده است که 57 درصد آن توسط شرکت های فناوری آب کسب شده است. کل 

صادرات بخش آب در سال 2016 برابر با 22/5 میلیارد یورو بوده است.

صنایع دریایی: کارآفرینان نیروی دریایی هلند چهارصد سال پیش، بزرگترین ناوگان جهان و اولین شرکت چندملیتی 

جهان را تشکیل دادند. امروزه هلند کشوری پیشرو در صنایع دریایی است که بزرگترین ناوگان حمل و نقل داخلی اروپا و 

برترین سازندگان قایق های بادبانی و کشتی های ویژه را دارد. بندر روتردام بزرگترین بندر اروپا است و بندر آمستردام رتبه 

چهارم را دارد.

بخش دریایی هلند شامل 11 شاخه از مجموعه صنایع مکملی است که حداکثر تا شعاع 100 کیلومتری از هم فاصله دارند 

و همین موضوع باعث همکاری نزدیک در زمینه نوآوری و تولید شده و به صنایع مذکور اجازه می دهد تا بر نقاط قوت 

یکدیگر تمرکز نمایند.

خوشه دریانوردی هلند از 12 زیربخش تشکیل شده است و 12 هزار شرکت دارد که 224 هزار نفر در آنها مشغول به کار 

هستند و گردش مالی ساالنه آنها برابر با 26/3 میلیارد یورو است. این صنعت به شدت بین المللی است به طوری که در سال 

2015، بیش از 60 درصد گردش مالی آن در نتیجه صادرات بود. از کل صادرات هلند، 4 درصد به این بخش اختصاص 

دارد. 

1.
2.
3.

Membrane Technology
Anaerobic Water Purification  
Membrane Bioreactor  
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جنبه های کلیدی و نقاط قوت صنایع دریایی هلند عبارت است از:

-  شهرت جهانی هلند برای ساخت کشتی های پیچیده و به طور خاص کشتی های الیروبی، قایق های گشت زنی با سرعت 

باال، کشتی های ساخت و ساز1 در بخش دریایی، مگا- قایق ها ویژه افراد ثروتمند و مشهور و سفر های دریایی کوتاه

-  جایگاه برتر هلند در تولید قایق های بادبانی لوکس با طول بیش از 45 متر

- جایگاه بین المللی مشاورین هلندی در مهندسی دریایی، الیروبی و برنامه ریزی فضایی2 به دلیل مهارت به دست آمده در 

بنادر روتردام و آمستردام و درخواست های مکرر به شرکت های هلندی جهت ساخت و نگهداری بنادر و آبراه ها در سراسر 

جهان

دریایی،  ساز  و  ساخت  کشتی سازی،  چون  زمینه هایی  در  نوآوری  پایه گذار  و  توسعه  و  تحقیق  تخصصی  مؤسسات   -

تکنولوژی مواد و محیط زیست دریایی

- اجرای یک برنامه نوآورانه بلندمدت توسط دولت، دانشگاه و بخش خصوصی با تمرکز بر نیازمندی های بخش انرژی 

جهت پذیرش گاز طبیعی مایعLNG( 3(، تولید گاز و نفت در آب های فوق العاده عمیق و رشد مداوم حمل و نقل با کشتی.

1.
2.
3.

Construction Vessels
Spatial Planning  
Liquefied Natural Gas  
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7-5 لجستیک

هلند به دلیل برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سراسر جهان از طریق لجستیک دقیق و ماهرانه، نقش 

بسیار مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کند. عوامل کلیدی موفقیت هلند در امر لجستیک عبارت است از وجود بندر روتردام 

به عنوان بزرگترین بندر اروپا و نهمین بندر بزرگ جهان که در سال 2015، توان عملیاتی آن برابر با 446 میلیون تن بود 

و فرودگاه شیفول1 آمستردام که یکی از مهم ترین فرودگاه های اروپا در زمینه حمل و نقل و انتقال مسافر است که در 

سال 2015 برای بیستمین بار عنوان بهترین فرودگاه اروپا را از آن خود کرد. بندر روتردام و فرودگاه آمستردام توسط 

ارائه دهندگان خدمات لجستیکی در سطح جهانی و شبکه گسترده ای از جاده ها، راه آهن و آبراه های داخلی حمایت و 

پشتیبانی می شوند. این ترکیب قدرتمند، هلند را به دروازه اروپا تبدیل کرده است. همچنین هلند جهت بهینه سازی زنجیره 

ارائه و تحویل خدمات و بخش هایی که زمان در آنها دارای اهمیت حیاتی است )مانند تحویل مواد غذایی و گل( از شبکه 

پیشرفته فناوری اطالعات خود به طور گسترده استفاده می نماید. عالوه بر این کشور هلند در زمینه عملیات لجستیکی مناسب 

از نظر زیست محیطی و لجستیک خاموش2 نیز پیشگام است. از جمله مزایای بخش تدارکات هلند می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:

بخش کشتیرانی هلند 54 درصد کل تجارت دریایی اتحادیه اروپا )E27( را در اختیار دارد و حدود نیمی از کشتی های 

شمال غرب اروپا )6500 از 13,500 مورد( مالکیت هلندی )دارای پرچم هلند( دارند. در سال 2010 دانشکده کسب و کار3 

IMD اعالم نمود که هلند رتبه دوم کیفیت زیرساخت های حمل و نقل آبی را در اختیار دارد. همچنین، 14 درصد حمل و 

نقل جاده ای بین المللی اتحادیه اروپا نیز از طریق هلند انجام می شود. عالوه بر این، فرودگاه شیفول آمستردام سومین فرودگاه 

بزرگ اروپا از نظر میزان حمل و نقل محسوب می شود. 

1.
2.
3.

Schiphol
Logistic Silent  
IMD Business School  
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در سال 2015، هلند در شاخص جهانی عملکرد لجستیکی )بر اساس کارایی و مؤثربودن گمرک، کیفیت حمل و نقل، 

زیرساخت فناوری اطالعات و سهولت و مقرون به صرفه بودن حمل با کشتی( بانک جهانی رتبه دوم را کسب کرد.

هلند یکی از بزرگترین مخازن ذخیره سازی و انجماد اروپا )رتبه دوم( را در اختیار دارد و ساالنه 34,000 کشتی دریاپیما و 

133,000 کشتی از بندر روتردام عبور و مرور می کنند. 

بخش های کلیدی و نقاط مثبت بخش لجستیک هلند عبارت است از:

-  وجود موقعیت راهبردی در مرکز اروپا و در دهانه رودخانه راین که مسیر اصلی رسیدن به قلب اقتصادی و صنعتی اروپا 

است و دارای بیشترین تراکم حمل و نقل در جهان است.

قدرتمند در لجستیک

نمودار21: شاخص عملکرد در لجستیک
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-  ارائه خدمات تخصصی به تمامی بنادر هلند از سوی شرکت های متخصص در ذخیره سازی، انتقال کاال، فرآوری صنعتی 

و خدمات جانبی، حمل و نقل، انبارداری و توزیع

- امکان انتقال محموله در زمانی کمتر از 24 ساعت از بندر روتردام به تمام مراکز عمده صنعتی و اقتصادی غرب اروپا

8-5 علوم زیستی 

مردم هلند سهم چشمگیری در علم پزشکی جهان داشته اند از جمله ساخت میکروسکوپ توسط هانس و زاخاریا یانسن1  در 

سال 1590؛ آنتونی فان لیونهوک2 ، پدر علم میکروب شناسی؛ مشاهده و توصیف سلول های قرمز خون توسط زیست شناس 

هلندی برای نخستین بار در سال 1958؛ دریافت جایزه نوبل پزشکی در سال 1924 برای اختراع الکتروکاردیوگرام و موارد 

دیگر. میانگین امید به زندگی در بین مردم هلند حدود 81 سال است و مطابق نتایج مطالعات، مردم هلند بلندقامت ترین مردم 

دنیا و کودکانش شادترین کودکان دنیا هستند. 

امروزه نیز هلند به دلیل موقعیت فناورانه قدرتمند آن در تصویربرداری مولکولی، انفورماتیک پزشکی، داروهای زیستی، 

واکسن های انسانی و دامی، فناوری پزشکی و زیرساخت های سالمت یکی از نقش آفرینان بزرگ صنایع بهداشتی و علوم 

زیستی جهان محسوب می شود. هلند این جایگاه برتر را مرهون همکاری، ائتالف و مشارکت میان بخش های کسب و کار، 

مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه های خود است که از حمایت دولت برخوردار است و باعث ارتباط میان بخش پژوهش با 

تولید و کسب و کار شده است.

این کشور دارای برنامه ملی ژنومیکس و سه برنامه بزرگ )خصوصی- دولتی( در زمینه دارو سازی، پزشکی مولکولی و 

پزشکی ترمیمی3  است. در برنامه های مذکور که ارزشی معادل 1 میلیارد یورو دارند، صنایع بزرگ و شرکت های کوچک 

و متوسط به همراه 8 دانشکده پزشکی، جهت نزدیکی پروژه های تحقیق و توسعه با عملکردهای بالینی مشارکت می کنند.

1.
2.
3.

Hans and Zacharias Jansen
Antoni van Leeuwenhoek  
Regenerative medicine 
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مراقبت های بهداشتی در هلند دارای کیفیت باالیی است و برای همه افراد، در دسترس و مقرون به صرفه می باشد. بسیاری از 

کشورها هلند را یک کشور دارای مراقبت های بهداشتی با کیفیت و با هزینه های معقول می دانند. همچنین هلند سعی دارد 

سالمت الکترونیک1  )شامل پزشکی از راه دور، درمان و پیشگیری آن الین( را توسعه دهد.

گردش مالی ساالنه بخش علوم زیستی و سالمت در هلند، برابر با 18 میلیارد یورو و میزان صادرات ساالنه هلند در این بخش 

حدود 37 میلیارد یورو است که 25 میلیارد آن به مواد دارویی و بقیه به فناوری های پزشکی و ابزار پزشکی و آزمایشگاهی 

اختصاص دارد.

کشور هلند با برخورداری از حدود 375 شرکت علوم زیستی که در فضایی به شعاع 120 مایل متمرکز شده اند، پرتراکم ترین 

منطقه از نظر ارزش اقتصادی و اجتماعی در حوزه سالمت و علوم زیستی را در دنیا دارد. 

نیوزلند، آلمان و کانادا، یک است. مطابق  با کشورهایی همچون ایاالت متحده، استرالیا،  رتبه سالمت هلند در مقایسه 

آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هلند در درخواست پتنت فناوری و درخواست پتنت فناوری زیستی به ترتیب 

رتبه هشتم و دوم را دارد. از میان برنامه های تحقیق و توسعه کمیسیون اروپا، 49 درصد طرح های حوزه سالمت با بودجه ای 

معادل 2/48 میلیارد یورو به هلند اختصاص دارد. در سال 2011 منطقه آیندهوون هلند به عنوان برترین منطقه جهان در خوشه 

سالمت و فناوری اطالعات هوشمند شناخته شد.

1. eHealth 
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9-5 صنعت گل و گیاه

از سه  این کشور یکی  پیاز گل در جهان بی رقیب است و  بارور و  باغبانی علمی1 هلند در زمینه پرورش گل ، گیاهان 

صادرکننده بزرگ محصوالت خوراکی باغبانی است. در نتیجه هلند مرکز شبکه بین المللی پرورش گل، گیاه، پیاز گل، 

درختان زینتی2 ، میوه و سبزیجات دنیا محسوب می شود. برخورداری از قطب های مهم تدارکاتی )همچون بنادر روتردام و 

آمستردام و فرودگاه شیفول(، نزدیکی به کشورهای اروپایی با 500 میلیون مصرف کننده به عالوه توسعه روش های تولید با 

کیفیت باال، بخش باغبانی هلند را قدرتمند ساخته است.

کشور هلند 44 درصد از تجارت جهانی محصوالت پرورش گل دنیا را به خود اختصاص داده است و در واقع تهیه کننده 

اول گل و محصوالت پرورش گل در دنیاست. حدود 77 درصد کل پیاز گل دنیا در هلند تولید می شود که اکثر آن شامل 

گل الله است. 40 درصد تجارت گل و گیاه هلند در سال 2015 شامل گل و غنچه گل چیده شده بود. 

هلند دارای چنان زنجیره تأمین کارآمدی است که قادر است گل هایی را که همان روز در هلند از شاخه جدا شده اند، به 

نیویورک صادر کند. همچین هلند گلخانه هایی را در کشورهای کنیا، اتیوپی، کاستاریکا، فرانسه و پرتغال راه اندازی کرده 

است.

باغبانی هلند در 6 مرکز که بنادر سبز3  نامیده می شوند، متمرکز شده است که در آنها مؤسسات تحقیقاتی و کسب و کار از 

نزدیک با یکدیگر و در زمینه تولید، تحقیق و توسعه، تدارکات، زیرساخت و صادرات فعالیت می کنند.

رویکرد هلند به نوآوری و تحقیق و توسعه نسبتاً منحصر به فرد است. شرکت ها، مؤسسات تحقیقاتی و دولت همراه یکدیگر 

در پروژه های نوآوری و برنامه هایی که در اصطالح مثلث طالیی4  نامیده می شوند، کار می کنند.

از جمله نخستین نوآوری ها، ایجاد گلخانه های هوشمندی است که می توانند بر آب شناور باشند، گلخانه هایی که می توانند 

1.
2.
3.
4.

Horticulture  
Decorative Trees  
Greenports  
Golden triangle 
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انرژی بیشتری نسبت به آنچه مصرف می کنند، تولید کنند و یا در کاهش میزان دی اکسیدکربن نقش دارند.

همچنین هلند بزرگترین صادرکننده انواع بذر  در جهان است که میزان آن 1/5 میلیارد یورو محاسبه می شود و هر سال 5 

درصد رشد دارد. از حدود 1,800 گونه گیاهی جدید که ساالنه وارد بازار اروپایی می شود، 65 درصد آن متعلق به هلند 

است. در سال 2014، هلند دومین صادرکننده بزرگ سبزیجات تازه)از نظر ارزش( بود که بالغ بر 7 میلیارد یورو سبزیجات 

تازه صادر کرده بود )6(.
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پیوست 1: نمونه هایی از شرکت ها، مؤسسات دانش بنیان و مراکز رشد هلند در حوزه مواد و سیستم های فناوری های پیشرفته،

شرکت های هلندی فعال در حوزه مواد و سیستم های فناوری های پیشرفته

شرکت
ASMI

ASML
Bronkhorst

DAF
FEI

Nucletron
NXP
Océ

فیلیپس 
Fokker

Tata Steel
Ten Cate
TomTom

حوزه فعالیت
تجهیزات شبه رسانا

ماشین آالت لیتوگرافی
سنسورهای جریان

وسایل نقلیه بازرگانی
میکروسکوپ های الکترونی 

درمان سرطان
چیپ های الکترونیک

سیستم های چاپ حرفه ای 
سالمت و الکترونیک

سیستم های هوافضا
تولید فوالد

چاپ جوهرافشان
GPS سیستم های

مؤسسات دانش بنیان هلندی

نشان اختصاری مؤسسه
TU Delft

TU/e
UT

Kavli
+MESA

Holst Centre
DIFFER

NLR
ESTEC

ESI
TNO

عنوان کامل مؤسسه
دانشگاه فناوری دلفت

دانشگاه فناوری آیندهوون 
دانشگاه تونت

مؤسسه علم نانو دانشگاه فناوری دلفت
مؤسسه تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه تونت

مؤسسه تحقیقات باز نوآوری، منطقه برین پورت آیندهوون
مؤسسه تحقیقات بنیادین انرژی هلند

آزمایشگاه ملی هوافضا
مرکز فناوری و تحقیقات فضایی اروپا

مؤسسه سیستم های تعبیه شده
مؤسسه تحقیقات کاربردی



مراکز رشد هلند

مرکز رشد
1 ACE آزمایشگاه خطرپذیر

آزمایشگاه ملی خودرو2 
مرکز بایوپارتنر لیدن3 

مرکز بایوپارتنر ماستریخت4 
مرکز فناوری پاک زوتفن5 

MC 6مرکز رشد اراسموس
7 ESA BIC

کمپ سالمندی سالم هلند8 

حوزع فعالیت

فناوری پیشرفته

خودرو

فناوری زیستی

 فناوری زیستی

فناوری پاک

فناوری زیستی

فضا

سالمت و بهداشت

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ACE venture lab, Amsterdam
AutomotiveNL, Helmond  
Biopartner center Leiden  
Biopartner center Maastricht  
Cleantech center, Zutphen  
Erasmus MC incubator, Rotterdam  
ESA BIC, Noordwijk  
Healthy ageing campus Netherlands, Groningen  



پیوست 2: نمونه هایی از شبکه های اجتماعی ایرانیان مقیم هلند

       شبکه ایرانیان هلند یک وب سایت )http://persiandutch.com( دو زبانه فارسی/هلندی است که بیشتر روی 

ارائه اخبار و رویدادهای مربوط به ایرانیان مقیم هلند، معرفی فرهنگ ایران به مردم هلند و برقراری ارتباط بین ایرانیان مقیم 

هلند تمرکز دارد. برای این هدف، فهرست بسیاری از مشاغل و فعالیت های ایرانیان مقیم هلند در وب سایت شبکه به صورت 

»یلوپیج« فهرست شده است و تا حد امکان، برنامه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به آگاهی ایرانیان و هلندیان می رساند. 

شبکه ایرانیان هلند در ژانویه 2010 در اتاق بازرگانی هلند در آمستردام با شماره 34374520 ثبت شده است. شبکه ایرانیان 

هلند در پروژه های خود، مستقل عمل می کند و هیچگونه گرایش سیاسی و مذهبی ندارد.

      سیمرغ )http://www.siemorgh.nl( یک انجمن فرهنگی فعال در هلند است. هدف انجمن برقراری کانونی 

امن برای همه به ویژه زنان ایرانی مهاجر است تا در فضایی از دوستی و آرامش با هم آشنا شوند، با هم مراوده فرهنگی 

داشته باشند، با حقوق و وظایف  خویش در جامعه جدید آشنا شوند و با تکیه بر گذشته خویش در جامعه جدید موفقیت، 

خوشبختی و آرامش را کنار هم باز یابند. در راستای رسیدن به  این اهداف انجمن گردهمایی های ماهانه ای را برای خانم ها 

و ساالنه چند گردهمایی و چند جشن برای عموم برگزار می کند.

        انجمن دانش پژوهان ایرانی دانشگاه دلفت )http://www.isstud.org(، انجمنی دانشگاهی می باشد که با 

هدف اولیه اطالع رسانی، کمک رسانی و گسترش ارتباط و تعامل میان دانشگاهیاِن ایرانِی دانشگاهِ دلفت تشکیل شده و از 

ابتدای ماه اکتبر 2009 با برگزاری اولین دوره انتخابات اعضای شورای مرکزی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. این 

انجمن بر پایه احترام به عقاید و نظرات مختلف بنا شده است و به هیچ نهاد یا گروه دولتی و غیردولتی در خارج از دانشگاه 

صنعتی دلفت وابسته نیست و اعضای آن در حقیقت تمام دانش پژوهان ایرانی )دانشجو، دانش آموخته و استاد دانشگاه( 

دانشگاه هستند که مایل به تعامل با دیگر ایرانیان دانشگاه می باشند. از دیگر اهداف این انجمن ارتباط گیری با انجمن ها و 

دانشجویان دیگر کشورها به منظور تبادل فرهنگی و اجتماعی بین دانشگاهیان می باشد.



فهرست عالئم اختصاری

ACTS: Advanced Chemical Technologies for Sustainability
APA: Advanced Pricing Agreement
ATR: Advance Tax Ruling
 AWT: Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid Advisory Council for Science,
Technology and Innovation
B.V: Besloten Vennootschap Met Beperkte aansprakelijkheid Private Company with Limited Liability
CEWI: Commissie voor Economie, Werk en Innovatie
CHP: Combined Heat and Power
CIT: Corporate Income Tax
COCI: Centres for Open Chemical Innovation
DFF: Dutch Fashion Foundation
DJA: De Jonge Akademie The Young Academy
EC: Council Regulation
EIA: Energie-investeringsaftrek Energy Investment Allowance
EIT: Economist Intelligence Units
 FOM: Foundation for Fundemental Reseach on Matter
 GDP: Gross Domestic Production
GTIs: Grote Technologische Instituten
HTSM: Hi-Tech Systems and Material
KB: Koninklijke Bibliotheek National Library
 KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences
LNG: Liquefied Natural Gas
MIA: Milieu-Invester inysaftrek
NAi: Netherlands Architecture Institute
 NBSO: Netherlands Business Support Office



NFIA: Netherlands Foreign Investment Agency
NL-NITS: Netherlands Network for Innovation, Technology and Science
 NOW: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
N.V: Naamloze Vennootschap Met Beperkte aansprakelijkheid Limited Company with Limited Liability
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
 OMA: Office for Metropolitan Architecture
PNP: Private Non-Profit
R&D: Research and Development
REWI: Raad voor Economie, Werk en Innovatie
RFID: Radio Frequency Identification Chip
RVO.nl: Netherlands Enterprise Agency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SE: Societas Europaea European Company
STW: Stichting Technische Wetenschappen Technology Foundation
TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
VAMIL: Willek eurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen
VAT: Value Added Tax
 ZonMw: Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en erzoek en Zorginnovatie Netherlands
Organization for Health Research and Development
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