
- MARKEDSRAPPORT 

 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 1/9 

 

Markedsrapport for Holland 

JULI 2021 
 
 

Baggrund 
Holland er med en befolkning på 17 millioner verdens 16. største økonomi. Finanskrisen 
i 2008 ramte hårdt, og siden da har der været både op- og nedture. Økonomien kom 
tilbage på vækstsporet i 2010, men oplevede en opbremsning igen allerede i 2011. Først 
i 2013 begyndte væksten på ny at blive positiv inden coronakrisen i februar 2020 satte 
en stopper for den positive vækst. Der forventes dog økonomisk fremgang de kommende 
år.  
 
International handel har stor betydning for den hollandske økonomi. Landet er på nu-
værende tidspunkt verdens fjerde største eksportnation, hvilket i høj grad hænger sam-
men med dets geografiske placering ud til Atlanterhavet og indgangen til flere af Euro-
pas største floder. Ligesom Danmark er landet dermed også meget afhængig af global 
frihandel og åbne handelsgrænser. International handel udgør 156% af landets BNP, 
hvilket er en tredjedel mere end Danmark. Eksporten er dog, ligesom resten af verden, 
blevet hårdt ramt af nedlukningerne som konsekvens af coronakrisen. 74% af Hollands 
eksport går til andre EU-lande - hovedsageligt til Tyskland, Belgien og Frankrig, hvilket 
har gjort, at de i højere grad ikke er blevet ramt så hårdt af krisen som andre store ek-
sportlande. 
 

Økonomisk udvikling 
Hollands økonomi har været stabilt voksende siden 2013. I 2015 begyndte væksten i be-
skæftigelse og privatforbrug for alvor at vise positive tal, og det er smittet af på resten 
af økonomien indtil coronakrisen ramte i starten af 2020.  
 
Hollands eksponering mod servicesektoren på 70% burde umiddelbart indikere, at de 
ville blive hårdt ramt af krisen, men grundet høj digitalisering og diversificering i økono-
mien blev landet ikke så hårdt ramt som andre europæiske lande. Som mange andre 
lande var Holland ligeledes hurtige til at udstede store hjælpepakker på omkring €60 
mia., hvilke dog forventes at blive udfaset i løbet af efteråret 2021. Økonomien forventes 
allerede fra 2021 at stige med 3,4%, og man forudser, at økonomien er tilbage til niveauet 
før krisen i slutningen af 2022. Dermed er Holland aktuelt blandt de lande i EU, der ser 
ud til at komme bedst ud af krisen og landet forventer vækstrater på godt over 2% de 
kommende år. Væksten er især understøttet af stigninger i privatforbrug, eksport og of-
fentligt forbrug. Især eksporten er en drivende faktor og forventer at stige med 4,9% i 
2021 grundet den høje globale efterspørgsel og på den baggrund forventes handelsba-
lancen at være stigende fremadrettet. 
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Tabel 1: Økonomiske nøgletal for Holland 

 2018 2019 2020 2021 

(Skøn) 

2022 

(Skøn) 

2023 

(Skøn) 

Real BNP-vækst (pct.) 2,3 1,9 -3,8 3,4 3,8 2,4 

Inflation (Forbrugerprisindeks, pct.) 1,6 2,7 1,1 2,1 1,8 2,1 

Offentlig budgetbalance (pct. af BNP) 10,8 9,9 7,8 10,3 9,0 8,9 

Offentlig gæld, brutto (pct. af BNP) 52,4 48,5 54,4 54,2 51,7 48,9 

Betalingsbalance (pct. af BNP) 10,8 9,9 7,8 10,3 9,0 8,9 

Arbejdsløshed (pct.) 3,8 3,4 3,8 3,5 3,5 3,4 

       
 

Kilde: Economist Intelligence Unit, August 2021  

Anm: Data behandlet af EKF. 

 
De øgede offentlige udgifter har dog betydet, at den offentlige gæld målt i andel af BNP 
er steget en smule, men den forventes at falde tilbage de kommende år. Den offentlige 
gæld til BNP ligger i 2021 på ca. 54% af BNP, hvilket er et godt stykke under Eurozones 
niveau på hele 100% af BNP. Der vil som udgangspunkt derfor ikke være behov for højere 
skatter. De øgede offentlige investeringer øger risikoen for pludselig inflation, men dette 
forventes ikke at blive et problem for landene i EU i og med at restriktionerne verden 
over bliver reduceret. 
 
Holland har en af de laveste ledigheder i EU, og huspriserne er steget pænt de seneste 
år, hvilket har været med til at understøtte privatforbruget. Den fremtidige økonomiske 
udvikling er dog forbundet med stor usikkerhed grundet risikoen for nye coronavarianter 
og dermed fremtidige nedlukninger.  
 
Den hollandske industri er især beskæftiget inden for fødevarer, kemikalier, elektriske 
maskiner og raffinering af råolie. Holland er samtidig en af de største producenter og 
distributører af naturgas, hvilket udgør mere end 25% af naturgasreserverne i EU og er 
sammen med Danmark det eneste EU-land som er netto-eksportør af olie og gas. Lige-
som i Danmark forventes produktionen af naturgas dog at falde i de kommende år, da 
regeringen har fået gennemført en begrænsning af denne for at mindske risikoen for 
jordskælv og for at mindske udledningen af CO2. 
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Tabel 2: Hollands handelsforhold til Danmark 

  

Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Ja, siden 1957* 

Hollandske investeringer i Danmark (beholdning i K1 2021) 141,7 mia. DKK 

Danske Investeringer i Holland (beholdning i K1 2021) 130,1 mia. DKK 

Dansk vareeksport til Holland (2020) 42,40 mia. DKK 

Dansk tjenesteeksport til Holland (2020) 17,23 mia. DKK 

Dansk vare- og tjenesteeksport til Holland (2020) 59,63 mia. DKK 

Dansk vareimport fra Holland (2020) 53,82 mia. DKK 

Dansk tjenesteimport fra Holland (2020) 19,27 mia. DKK 

Dansk vare- og tjenesteimport fra Holland (2020) 73,09 mia. DKK 

Danske datterselskaber i Holland (2019) 515 (23.704 ansatte) 

  
 

Kilde: SKAT, Europakommissionen og Danmarks Statistik. 

Anm: Data indsamlet og behandlet af Dansk Erhverv. *Senest opdateret i 2012. 

 

Politisk udvikling 
Holland er et konstitutionelt monarki ligesom Danmark. Premierministeren er lederen af 
regeringen. Parlamentet består af to kamre – senatet og underhuset – hvor underhuset 
er det mest magtfulde.  
 
Den 15. januar 2021 trak regeringen anført af Mark Rutte sig grundet en skandale vedrø-
rende børnebidrag, og der blev udstedt valg d. 15. – 17. marts 2021. Det blev den siddende 
premierminister Mark Rutte, fra det liberale parti Folkepartiet for Frihed og Demokrati 
(VVD), som vandt valget og fik 35 ud af 150 sæder i repræsentanternes hus. Der var hele 
17 forskellige partier som fik en plads i repræsentanternes hus sammenlignet med 13 ved 
valget i 2017. Både VVD og det andet tidligere regeringsparti, det socialliberale D66, så 
en stigning i andelen af stemmer. VVD og D66 har sammenlagt 36% af stemmerne. Det 
har dog ikke været muligt for Mark Rutte at samle en regering på nuværende tidspunkt, 
men det forventes, at Rutte samler en regering bestående af bl.a. VVD, D66, Kristende-
mokraterne og andre mindre partier.  
 
Det næststørste parti efter VDD blev det EU- og indvandringsskeptiske Partij Voor De 
Vrijheid (PVV), under ledelse af Geert Wilders, som fik 11% af stemmerne. Det er en ned-
gang på ca. 2 procentpoint siden valget i 2017. 
 
Såfremt regeringen bliver en mindretalsregering, vil der være risiko for, at den ikke vil 
kunne sidde hele valgperioden ud. Det er svært at spå om fremtidige politiske reformer 
før Mark Rutte har dannet en regering. Hans tidligere regering lavet reformeringer af 
pensionssystemet og arbejdsmarkedet. Dog har coronakrisen presset de offentlige fi-
nanser, hvorfor store, dyre reformer som f.eks. skattelettelser ikke virker realistisk.   
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Holland har været medlem af EU siden begyndelsen, og der er generelt opbakning til 
fortsat medlemskab i befolkningen – den seneste undersøgelse viste, at kun hver fjerde 
hollænder ville ud af EU. Holland har traditionelt tilhørt den liberale blok i EU sammen 
med Storbritannien, og Holland har derfor mistet en vigtig allieret i takt med deres ud-
trædelse. Holland har spillet en central rolle i det tilspidsede forhold mellem EU og Tyr-
kiet de seneste år.  
 
I EU kan Holland dog, sammen med Danmark, søge støtte hos sine allierede i den så-
kaldte Sparsommelige Fire alliance, som inkluderer Danmark, Østrig, Holland og Sverige. 
De Sparsommelige Fire dækker over en række lande, der deler værdier og synspunkter i 
forhold til EU og markerer sig især i forhold til at føre en konservativ finanspolitik. 
   

Tabel 3: Holland på globale ranglister 

  

Verdensbankens ”Forsknings- & Udviklingsudgifter” (pct. af BNP) 14 (ud af 149) 

WIPO’s Global Innovation index 5 (ud af 131) 

World Economic Forum’s Global Competitive Index 4 (ud af 141) 

Transparency International’s “Corruption by country” 8 (ud af 180) 

Verdensbankens “Ease of doing business”  42 (ud af 190) 

Verdensbankens individuelle parameter:  

Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 24 (ud af 190) 

Bureaukrati ved import/eksport (efter laveste niveau) 1 (ud af 190) 

Håndhævelse af kontrakter (efter bedste håndhævelse) 78 (ud af 190) 

Indbetaling af skatter og afgifter (efter letteste indbetaling) 22 (ud af 190) 

Registrering af fast ejendom (efter mest effektive registrering) 30 (ud af 190) 

Udstedelse af byggetilladelser (efter letteste niveau) 88 (ud af 190) 

  
 

Kilde: Nyeste udgave af ovennævnte publikationer. 

Anm: Forskning- & udviklingsudgifter er landenes senest indberettede tal til Verdensbanken. 
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Tabel 4: Markedsmuligheder 

 

Det hollandske marked er et af de vigtigste eksportmarkeder for danske eksportvirksomhe-

der. Dansk vareeksport til Holland var ca. 42 mia. kroner i 2020. Eksporten består hovedsa-

geligt af elektronisk udstyr, diverse mineraler og andet maskineri. 

IT - Langt de fleste af Hollands borgere har adgang til hurtigt internet, og virksomhederne i 

alle industrier bruger digitalisering aktivt til at effektivisere. Der er derfor mange virksomhe-

der i Holland, der arbejder med IT. Markedet for e-handel er kraftigt voksende, og det har 

ændret hele detailhandelens fokus fra fysiske butikker til webshops. Det hollandske e-han-

delsmarked steg med 19% i 2020 sammenlignet med året før. 

Vedvarende energi - Danske eksportører er førende inden for flere typer af vedvarende 

energi, herunder offshore vindenergi. Holland har installeret 2,5 GW offshore vind i 2021, 

men har som mål at installere minimum 4,5 i 2023, hvorfor eksporten af vedvarende energi 

til Holland må forventes at være stigende. 

Møbler, interiør og arkitektur - Holland er et attraktivt marked for danske virksomheder in-

denfor møbler, interiør og arkitektur. Stilarterne i de to lande er meget ens, og Danmarks 

bliver i forvejen forbundet med design og arkitektur af hollænderne. Handel i møbel- og in-

teriørbranchen har generelt været stigende i Holland. Andelen af e-handel er også stigende 

inden for branchen i takt med nye onlinemuligheder, hvor kunden selv kan designe sine 

møbler og bestille dem direkte fra fabrikken. Indenfor arkitektur ses en stigende interesse 

for bæredygtige og energieffektive løsninger. 

 
 

Kilde: Udenrigsministeriet 

 
Særligt fokus på sundhed 
Den hollandske sundhedssektor er en af de største i Europa. Den beskæftiger ca. 1,42 
mio. mennesker, hvoraf 100.000 er i den private del af sektoren. Alle borgere betaler til 
en fælles sundhedsordning igennem skatten, og de er derudover forpligtede til at tegne 
en privat basissygeforsikring. Reglerne for denne fastsættes af Sundhedsministeriet. 
Regeringen har til hensigt at gøre sundhedsmarkedet friere for at modvirke de stigende 
omkostninger, der ser ud til at ramme i de kommende år. Øget konkurrence og omkost-
ningsbesparende innovation skal nedbringe omkostningerne bl.a. ved at skabe et mere 
gennemskueligt marked, hvor borgerne i højere grad kan sammenligne priser og vente-
tider hos de offentlige instanser. Holland har i mange år ligget i toppen på Euro Health 
Consumer Index (EHCI). 
 
De hollandske borgere skifter ofte deres forsikring for at betale den laveste pris. Det 
giver et øget pres på forsikringsselskaberne, der mister motivationen til at investere i 
præventive undersøgelser, fordi det bedre kan betale sig at bruge pengene på at sænke 
prisen. Dette går ud over folkesundheden. Den store konkurrence på prisen gør dog 
også, at der i høj grad efterspørges omkostningseffektiviserende produkter, og især in-
denfor e-health vil der fremover være muligheder. Danske producenter er kendt for deres 
kvalitetsprodukter inden for sygehusudstyr og hjælpemidler, og mange af dem er i for-
vejen repræsenteret på det hollandske marked. Der er ikke mange udfordringer forbun-
det med at komme ind på markedet, hvorfor der er gode muligheder for at slå til, når de 
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hollandske virksomheder ser sig om efter nye og innovative produkter udenfor landets 
grænser. 
 

10 største danske eksportvarer til Holland   

Tabel 5: Overkategorier, 2020 

  

1. Kraftmaskiner og motorer 10,3 mia. DKK 

2. Rå mineralolier og produkter heraf 2,7 mia. DKK 

3. Medicinske og farmaceutiske produkter 2,5 mia. DKK 

4. Beklædningsgenstande og- tilbehør 2,4 mia. DKK 

5. Maskiner og tilbehør til industrien 2,3 mia. DKK 

6. Metalvarer 1,8 mia. DKK 

7. Møbler 1,5 mia. DKK 

8. Køretøjer 1,5 mia. DKK 

9. Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 1,4 mia. DKK 

10. Animalske og vegetabilske materialer, rå. 1,3 mia. DKK 

  
 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Anm: Danmarks vareeksport til Holland i 2020. 

   

Tabel 6: Underkategorier, 2020 

  

1. Andre elektriske generatorsæt 8.382 mio. DKK 

2. Jordolier og olier (undt råolie) 2.010 mio. DKK 

3. Dele til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 1.1351 mio. DKK 

4. Tilberedte enzymer 1.045 mio. DKK 

5. Automobiler hovedsagelig konstrueret til personbefordring 809 mio. DKK 

6. Antisera og blodbestandele; vacciner, undt. som lægemidler 664 mio. DKK 

7. Savsmuld og træaffald til briketter el. lign 614 mio. DKK 

8. Vekselstrømsgeneratorer 551 mio. DKK 

9. Tårne og gittermaster af jern og stål 480 mio. DKK 

10. Råolie 456 mio. DKK 
 

Kilde: Danmarks Statistik.  

Anm: Top 10 underkategorier som ikke er underlagt diskretionering. 
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Tabel 7: Modtagere af dansk vareeksport, 2020 

  

1. Tyskland 95,9 mia. DKK 

2. USA 77,6 mia. DKK 

3. Sverige 66,8 mia. DKK 

5.   Holland 43,2 mia. DKK 

6.   Kina 41,5 mia. DKK 

7.   Storbritannien 35,8 mia. DKK 

8.   Polen 25,9 mia. DKK 

9.   Frankrig 24,7 mia. DKK 

10.   Italien 16,1 mia. DKK 

11.   Japan 15,2 mia. DKK 

  
 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Kommercielt klima og finansiering 
Holland har et meget godt kommercielt klima, der får en samlet score på 0 i EKF’s model 
for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst og 6 er dårligst). Hollands 
banker er velreguleret. Delscorerne på operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, 
korruption, ekspropriation og finansielt system er alle 0 (det bedst mulige), hvilket un-
derstreger det gode kommercielle klima.  
 
Dansk Eksportkredit vurderer løbende risikoen ved samhandel med verdensmarkedet. 
Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske 
risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen. Holland er i risikoklasse 0 ud af 
7, hvilket gør Holland til et meget stabilt og sikkert marked. 
 
Danske eksportvirksomheder kan med fordel kontakte EKF for at høre, hvordan EKF kan 
hjælpe med finansiering og risikoafdækning i forbindelse med dansk eksport til Holland.  
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Figur 1: 
Hovedkomponenter I den danske vareeksport til Hfra december 2020 til 
maj 2021 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Anm: Procentsatserne er andel af den samlede danske vareeksport til Holland for perioden. 

Danmark eksporterer en bred liste af produkter til Holland. Dog er det især rå mineral-
olier og produkter samt diverse maskiner som rykkede over grænsen de seneste 6 mdr. 
   

Figur 2: Dansk vare- og tjenesteeksport til Holland fra 2015 til 2020 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Danmarks eksport til Holland er steget jævnt siden 2017. 
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Om Markedsrapport 
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale 
markeder og udkommer løbende i en opdateret version. Publikationen udarbejdes i sam-
arbejde med Udenrigsministeriet og Danmarks Eksportkredit som besidder en helt sær-
lig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Der-
udover bidrager Danmarks Statistik med de nyeste faktuelle tal på området.  
Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som 
kilde.   
 

EKF- Danmarks Eksportkredit 
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i 
udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF 
er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at fi-
nansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med 
andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko 
på de fleste eksportmarkeder. 
 
Kontakt EKF på 3546 2600 eller send en mail til ekf@ekf.dk hvis din virksomhed har 
brug for viden og finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.       
  

Datakilder 
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder 
troværdige og kan levere opdaterede tal. 
 

• Verdensbanken, Ease of Doing Business, tilgængelig på: <https://www.doing-

business.org/en/rankings> 
• Danmarks Eksportkredit, Landevurderinger, tilgængelig på: <https://ekf.dk/lan-

devurderinger> 

• World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index, tilgængelig 
på: < https://www.globalinnovationindex.org/home> 

• World Economic Forum, Global Competitive Index, tilgængelig på: 
<https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth> 

• Economist Intelligence Unit, Country Analysis, tilgængelig på: 

<https://www.eiu.com/n/solutions/country-analysis/> 

• Europa Kommissionen, Frihandelsaftaler, tilgængelig på: < https://ec.eu-

ropa.eu/trade/policy/countries-and-regions/> 
• SKAT, Dobbeltbeskatningsaftaler, tilgængelig på: < https://www.skm.dk/love/in-

ternationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster#/?page=1> 
• Danmarks Statistik har leveret følgende dataudtræk: 

- OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet. 
- UHTL: Tjenestebalance, pr. kvartal. 
- DNDIQ: Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer. 
- SITC2R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på år. 
- SITC2R4M: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på måneder. 
- SITC5R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedundergrupper på år. 

 
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive 
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, fagchef for internati-
onal handel, Dansk Erhverv, på tlf. +45 3175 2400 og mail: mje@danskerhverv.dk. 
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