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I. GOSPODARKA IRLANDII 

1. Dochód narodowy Irlandii jednym z najwyższych w Unii Europejskiej 

Pomimo kryzysu gospodarczego oraz odnotowanego w latach 2008 – 2010 spadku dochodu 

narodowego Irlandia w dalszym ciągu należy do grupy krajów o najwyższym w Europie PKB w 

przeliczeniu na głowę mieszkańca. Według opublikowanych w dniu 20 czerwca 2012 r. przez 

Eurostat danych Irlandia znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości PKB per 

capita. Przyjmując średnią Unii Europejskiej (EU 27) za 100 najwyższy dochód na głowę 

mieszkańca w roku 2011 miały: Luksemburg (274), Niderlandy (131), Austria (129), Irlandia 

(127) i Szwecja (126). Wśród „nowych” krajów członkowskich najwyżej uplasował się Cypr 

(92), Słowenia (84) i Malta (83). Na dole tabeli znalazła się z kolei Bułgaria (45), Rumunia (49), 

Łotwa (58), Litwa (62) i Polska (65). Średni poziom unijny reprezentują Włochy (101) i 

Hiszpania (99). 

W ciągu ostatnich 3 lat, dzięki wyższemu od średniej unijnej, tempu wzrostu gospodarczego 

polski PKB wzrósł z 56% do 65% średniej UE. W tym samym czasie dochód narodowy Irlandii 

per capita uległ pogorszeniu. W 2008 r. wynosił 133% średniej UE 27 a Irlandia zajmował w 

tym czasie 3. miejsce na liście krajów o najwyższym dochodzie narodowym na głowę 

mieszkańca w Unii Europejskiej (za Luksemburgiem i Niderlandami). 

2. Gaz łupkowy: irlandzki raport nt. wpływu szczelinowania hydraulicznego na 

środowisko naturalne 

W połowie maja 2012 r. irlandzka Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała wstępny 

raport na temat dotychczasowej wiedzy dotyczącej wpływu technologii szczelinowania 

hydraulicznego na środowisko naturalne. Dokument przygotował dr Dave Healy z Wydziału 

Geologii i Paliw na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji. Sporządzenie raportu zlecił Agencji 

minister ds. energii Pat Rabbitte jeszcze w ubiegłym roku. Dotychczas w Irlandii trzy firmy 

otrzymały wstępne zezwolenie na przeprowadzenie prac mających na celu rozpoznanie zasobów 

gazu łupkowego z wyłączeniem możliwości dokonywania odwiertów oraz szczelinowania 

hydraulicznego.  

Wstępny raport wskazuje różnice w budowie geologicznej obszarów występowania gazu 

łupkowego w USA i Europie. Autor podkreśla, że struktury płyt tektonicznych, w tym pokłady, z 

których uwalniany jest gaz łupkowy w Europie są bardziej złożone niż w USA. Dlatego też 
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doświadczenia krajów europejskich są bardziej cenne dla badania wpływu zastosowania 

technologii szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne. Autor opracowania 

wskazuje, że także w USA opinie na temat zastosowania tej metody wydobycia gazu są bardzo 

podzielone. 

We wstępnym raporcie w szczególności zwraca się uwagę na możliwy wpływ zastosowania 

metody szczelinowania hydraulicznego oraz wydobycia gazu łupkowego na środowisko 

naturalne. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienia się między innymi: możliwość wywołania 

trzęsienia ziemi; ryzyko skażenia wód gruntowych, w tym również wody pitnej gazem ziemnym 

lub środkami chemicznymi uwalnianymi z łupków; emisję dwutlenku węgla lub metanu do 

atmosfery oraz wycieki z basenów/ składowisk ze skażonymi materiałami pochodzącymi z 

odwiertu. Według raportu na dzień dzisiejszy środowiska branżowe podzielają opinię, że 

wszystkie udokumentowane przypadki skażenia wód gruntowych związane z poszukiwaniem i 

wydobyciem gazu łupkowego miały miejsce już na powierzchni i wynikały najczęściej ze 

słabego zabezpieczenia otworu studni a nie z zastosowania metody szczelinowania 

hydraulicznego. 

Wśród głównych problemów zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego autor 

wstępnego raportu wymienia względnie słabą wiedzę na temat pękania skał i zachodzących 

procesów podczas szczelinowania w łupkach gazowych, trudność w przewidzeniu sieci pęknięć, 

jakie nastąpią w łupkach oraz brak precyzji przy ustalaniu wielkości złóż. 

Autor raportu wskazuje na różnice w systemie przepisów prawnych obowiązujących w USA w 

zakresie wydobycia gazu łupkowego - m.in. możliwość nieujawniania przez firmę składu 

chemicznego mieszanki wtłaczanej pod ciśnieniem wewnątrz odwiertu. W Unii Europejskiej w 

przeciwieństwie do rynku amerykańskiego kwestie związane z ochroną wód są szczegółowo 

regulowane. Dla zachowania optymalnej kontroli wstępny raport postuluje wyposażenie 

narodowych i lokalnych agencji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w stosowne narzędzia 

i środki pozwalające na monitorowanie stanu wód i ewentualnego występowania środków 

chemicznych używanych przy szczelinowaniu hydraulicznym. Konieczne jest także wdrożenie 

systemu umożliwiającego sprawny przepływ informacji na temat przepisów, ewentualnych 

incydentów czy wiedzy specjalistycznej związanej z szczelinowaniem hydraulicznym. 

Minister ds. energii Pat Rabbitte w wypowiedziach dla miejscowej prasy przy okazji publikacji 

raportu stwierdził, że do czasu przedstawienia dalszych badań i analiz nie będą wydawane w 

Irlandii zgody na zastosowanie metody szczelinowania hydraulicznego. 

Pełny tekst wstępnego raportu dostępny jest na stronie internetowej EPA: 

http://www.epa.ie/news/pr/2012/may/name,33317,en.html 

3. Produkcja przemysłowa w Irlandii w kwietniu 2012 r. 

Według wstępnych danych Central Statistics Office (CSO) produkcja przemysłowa firm 

irlandzkich w kwietniu 2012 r. w wyrażeniu ilościowym wzrosła o 1,3% w porównaniu z 

marcem 2012 r. W ujęciu rocznym, w porównaniu do kwietnia 2011 r., produkcja wzrosła o 

2,2%. Natomiast w wyrażeniu wartościowym miesięczna produkcja przemysłowa w kwietniu br. 

spadła o 4,2%, a w skali roku była niższa o 3,6% w porównaniu z kwietniem 2011 r. 

W kwietniu 2012 r. nowoczesne sektory obejmujące gałęzie związane z zaawansowanymi 

technologiami i przemysłem chemicznym w porównaniu z marcem 2012 r. odnotowały wzrost 

produkcji w wysokości 2,0% natomiast w tzw. sektorach tradycyjnych produkcja wzrosła o 

2,5%. 

http://www.epa.ie/news/pr/2012/may/name,33317,en.html
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Miejscowi analitycy przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem wskazując na 

zniżkujący wskaźnik PMI dla całej strefy euro (ang. purchasing managers’ index – wskaźnik 

aktywności finansowej odzwierciedlający zachowanie managerów odpowiedzialnych za zakupy 

dóbr i usług). Według ostatnich danych opublikowanych przez firmę Markit Economics 

(niezależny, globalny dostawca badań gospodarczych na świecie) w maju br. w krajach strefy 

euro odnotowano gwałtowny spadek indeksu PMI, porównywalny z tym, jaki miał miejsce w 

czerwcu 2009 r. 

4. Inflacja w Irlandii w maju 2012 r. 

Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego inflacja w Irlandii, mierzona 

wskaźnikiem cen detalicznych (Consumer Price Index – CPI) w maju 2012 r. w stosunku do 

kwietnia br. utrzymała się na tym samym poziomie, zaś w skali roku (maj 2011 r. do maja 

2012 r.) wzrosła o 1,8%. 

Największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowano w takich pozycjach jak: szkolnictwo 

(+9,4%), transport (+5,0%), napoje alkoholowe i tytoń (+4,2%) oraz towary i usługi różne 

(+4,1%). W tym samym okresie miały miejsce również spadki cen. Wystąpiły one w 

następujących kategoriach towarów i usług: meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-2,7%), 

rekreacja i kultura (-1,7%) oraz łączność (-0,9%). W stosunku do kwietnia br. wzrost cen 

odnotowano natomiast w takich pozycjach jak: napoje alkoholowe i tytoń (+1,2%), a spadek cen 

nastąpił w transporcie (-0,6%). 

Roczny wskaźnik inflacji w sektorze usług wyniósł w maju br. 2,2%, podczas gdy ceny towarów 

wzrosły o 1,3%. 

W maju 2012 r. wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej 

wskaźnikiem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. 

wpływu zmian kosztów kredytów hipotecznych, w porównaniu z kwietniem br. utrzymał się na 

tym samym poziomie. Według wskaźnika HICP w ujęciu rocznym (maj 2011 r. do maja 2012 r.) 

ceny wzrosły średnio o 1,9%. 

Zdaniem miejscowych ekonomistów w kolejnych miesiącach roku, z uwagi na słaby popyt 

wewnętrzny, inflacja nie powinna być poważnym zagrożeniem dla gospodarki irlandzkiej. 

5. Rynek pracy w Irlandii w maju 2012 r. 

Według wstępnych danych irlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego (CSO) w maju 

2012 r. w Irlandii zarejestrowanych było 432.907 osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla 

bezrobotnych. Wśród nich było 356.124 obywateli Irlandii (ich liczba w ciągu roku zmniejszyła 

się o 2,2%) oraz 76.783 obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 0,3%). Wśród 

osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej (62.632 

osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE (41.634 osób) i 

Zjednoczonego Królestwa (17.447 osób).  

W maju 2012 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających w Irlandii 

zasiłki zwiększyła się o 2.906 osób, natomiast w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o 

8.040. Osoby pobierające zasiłki zarejestrowane w Live Register stanowiły w maju 2012 r. 

14,3% ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii. Był to ten sam poziom co w kwietniu br.  

Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnymi miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, 

ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin 

(do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia 
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publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w IV kw. 2011 r. 

stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 14,6%. 

Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie 

czasu bez pracy. W maju 2012 r. 188.729 osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. 

Osoby te stanowiły 43,6% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do 

sytuacji sprzed roku liczba takich osób wzrosła o 12.395 tj. o 7,0%. 

6. Sprzedaż detaliczna w Irlandii w kwietniu 2012 r. 

Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office 

- CSO) za kwiecień 2012 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej w wyrażeniu ilościowym zmniejszył 

się o 1,5% w porównaniu z marcem br., a w stosunku do kwietnia 2011 r. spadł o 2,7%. Po 

odjęciu wyników w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik ten w porównaniu z marcem 

br. zmniejszył się o 1,8%, a w stosunku rocznym spadł o 3,8%. 

Wśród pozycji, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku wskaźnika sprzedaży 

detalicznej w ujęciu miesięcznym znalazły się m.in.: narzędzia, materiały budowlane, 

wykończeniowe oraz wyroby ze szkła (spadek o 6,2%), sprzedaż w domach towarowych 

(-3,6%), ubrania, tekstylia i obuwie (-2,9%) oraz sprzedaż w sektorze motoryzacyjnym (-2,6%). 

Wzrost sprzedaży odnotowano natomiast w takich pozycjach jak pozostała sprzedaż detaliczna 

(+1,7%), paliwa (+0,5%) oraz sprzęt elektryczny (+0,4%). 

W wyrażeniu wartościowym wskaźnik sprzedaży detalicznej w kwietniu 2012 r. w stosunku do 

poprzedniego miesiąca obniżył się o 1,1%, a w stosunku rocznym spadł o 1,8%. Z kolei 

wyłączając wyniki w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik pod względem wartości w 

ujęciu rocznym spadł o 2,3%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 1,6%. 

W ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2012 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej obniżył się w 

wyrażeniu ilościowym o 0,8% a w wyrażeniu wartościowym o 1,3%. Według opinii większości 

analityków w drugim kwartale bieżącego roku nie należy się liczyć z odwróceniem spadkowego 

trendu sprzedaży detalicznej, co siłą rzeczy będzie negatywnie rzutowało na poziom irlandzkiego 

importu a tym samym również na wyniki polskiego eksportu do Irlandii. 

7. Handel zagraniczny Irlandii w okresie styczeń – kwiecień 2012r. 

Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (Central Statistics Office) 

wartość irlandzkiego eksportu w okresie pierwszych czterech miesięcy 2012 r. wyniosła 

30.696,0 mln EUR i była o 0,6% niższa od wartości eksportu zrealizowanego w analogicznym 

okresie roku 2011. Irlandzki import zmalał w tym samym czasie o 3,2% do poziomu 16.995,0 

mln EUR. Na koniec kwietnia 2012 r. nadwyżka bieżących obrotów irlandzkiego handlu 

zagranicznego wyniosła 13.891,0 mln EUR. Miejscowi analitycy zwracają uwagę, że w okresie 

styczeń - kwiecień 2012 r. po raz pierwszy w tym roku obniżył się poziom obrotów irlandzkiego 

handlu zagranicznego, zarówno po stronie eksportu jak i importu. 

W ujęciu miesięcznym irlandzki eksport w kwietniu br. zmniejszył się o 10,3% w stosunku do 

kwietnia 2011 r., a import w tym samym czasie obniżył się o 20,4%. 

W kwietniu 2012 r. największy udział w eksporcie (60%) miały środki chemiczne i towary 

pochodne. Produkty branży medycznej i farmaceutycznej odnotowały spadek o 21% w 

porównaniu z wynikami z analogicznego okresu w ubiegłym roku, natomiast wartość eksportu 

chemii organicznej obniżyła się o 17%. 
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Głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich w kwietniu 2012 r. były Stany Zjednoczone 

(17,9%) oraz kraje Unii Europejskiej (61,0%) z dominującym udziałem Zjednoczonego 

Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach 

klasyfikowały się Niemcy, Szwajcaria, Francja, Niderlandy, Włochy, Hiszpania i Chiny. W 

irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 16. pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu 

wynosił 0,69%. Polska była w tym okresie największym rynkiem zbytu dla towarów irlandzkich 

spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

W kwietniu 2012 r. w irlandzkim imporcie największy spadek odnotowano w kategorii pozostałe 

urządzenia transportowe (w tym samoloty). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki 

były: Zjednoczone Królestwo, USA, Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Norwegia, Szwajcaria 

i Japonia. Na kraje Unii Europejskiej przypadało 57,4% irlandzkiego importu a największym 

partnerem w imporcie spoza UE były Stany Zjednoczone z udziałem 17,1%. Polska była 20. 

partnerem handlowym Irlandii w imporcie, a jej udział w całości irlandzkiego importu wynosił 

0,59%. W ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej największym dostawcą towarów na 

rynek irlandzki była Republika Czeska, a Polska uplasowała się na drugiej pozycji. 

Ocenia się, że zmniejszające się w ostatnich miesiącach tempo irlandzkiego eksportu będzie 

rzutowało na niższą dynamikę produkcji przemysłowej a ta z kolei na wolniejszy wzrost 

dochodu narodowego Irlandii w 2012 r. 

II. POLSKO – IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 

1. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń - kwiecień 2012 r. 

Według polskich danych statystycznych w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. polsko – 

irlandzkie obroty handlowe, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zwiększyły 

się o 24,6 mln EUR tj. o 6,5% do poziomu 401,6 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zmalał o 

3,9% do poziomu 136,3 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii zwiększył się o 12,8% i wyniósł 

265,2 mln EUR. W konsekwencji spadku naszego eksportu do Irlandii przy jednoczesnym 

zwiększeniu się importu z tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z 

Irlandią. Deficyt zwiększył się z 93,2 mln EUR na koniec kwietnia 2011 r. do 128,9 mln EUR na 

koniec kwietnia roku bieżącego. 

W porównaniu do sytuacji sprzed roku w okresie styczeń – kwiecień 2012 r. polski eksport do 

Irlandii zmniejszył się o 5,6 mln EUR. Wzrost eksportu nastąpił w grupie artykułów rolno-

spożywczych (o 13,2 mln EUR), wyrobów różnych (gł. mebli) (o 0,8 mln EUR), skór (o 0,6 mln 

EUR) oraz wyrobów ceramicznych (o 0,4 mln EUR). W pozostałych grupach towarowych 

eksport zmniejszył się, przy czy największy spadek sprzedaży wystąpił w grupie produktów 

mineralnych (o 7,3 mln EUR). 

W tym samym okresie zmieniała się również struktura naszego eksportu do Irlandii. Wzrósł 

udział artykułów rolno-spożywczych (z 21,1% do 31,7%), skór (z 2,4% do 3,0%), wyrobów 

ceramicznych (z 1,2% do 1,6%) oraz wyrobów różnych (z 3,9% do 4,6%) w całości polskiego 

eksportu do Irlandii. W pozostałych grupach towarowych ich udział w całości polskiego 

eksportu do Irlandii obniżył się, przy czy największy spadek odnotowano w grupie produktów 

mineralnych (z 16,9% do 9,6%). 

Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką 

charakteryzowała się m.in. sprzedaż zbóż, komputerów, skór futerkowych, makuchów, mięsa 

drobiowego i wołowego, wyrobów wędliniarskich, samochodów dostawczych, mebli do 
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siedzenia, soków oraz produktów mleczarskich. Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. 

w eksporcie węgla, samochodów osobowych, wyrobów petrochemicznych, nawozów 

sztucznych, farmaceutyków, piwa oraz stolarki budowlanej. 

Z analizy danych za pierwszy cztery miesiące 2012 r. wynika, że pozycjami, które zadecydowały 

o wzroście naszego eksportu do Irlandii były głównie artykuły rolno-spożywcze, w tym 

zwłaszcza zboża i pasze. W pozostałych grupach towarowych sytuacja była bardzo 

zróżnicowana: znacznie zmniejszył się eksport produktów mineralnych oraz wyrobów przemysłu 

elektromaszynowego, stanowiących główną pozycję w polskim eksporcie do Irlandii. 

Odnotowane spadki sprzedaży w tych dwóch grupach towarowych, pomimo dobrych wyników 

eksportu rolno-spożywczego, zadecydowały o zmniejszeniu naszego eksportu do Irlandii. 

W okresie styczeń - kwiecień 2012 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były 

następujące grupy towarowe: 

L.P. Kod 

CN 

Dział CN Wartość 

w tys. 

EUR 

 

Dynamika 

eksportu 

2012/2011 

 

Udział w 

całości 

polskiego 

eksportu do 

Irlandii 

1 84 Kotły i urządzenia mechaniczne 18.919,7 81,66 13,88% 

2 27 Paliwa mineralne, oleje i przetwory 12.866,8 53,57 9,44% 

3 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części 12.828,0 79,34 9,41% 

4 10 Zboża 10.914,7 497,39 8,01% 

5 02 Mięso i podroby jadalne 7.879,8 114,89 5,78% 

6 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 5.955,5 161,85 4,37% 

7 94 Meble 5.421,5 108,68 3,98% 

8 23 Pasze dla zwierząt 5.098,9 265,09 3,74% 

9 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 4.490,2 95,43 3,29% 

10 16 Przetwory z mięsa i ryb 4.389,8 99,82 3,22% 

11 43 Skóry futerkowe 4.105,8 121,46 3,01% 

12 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 3.051,4 92,75 2,24% 

13 86 Tabor szynowy, osprzęt torów 2.802,9 140,19 2,06% 

14 04 Produkty mleczarskie 2.617,2 112,95 1,92% 

15 44 Drewno i wyroby z drewna 2.512,5 94,58 1,84% 

16 30 Produkty farmaceutyczne 2.482,0 136,13 1,82% 

17 21 Różne przetwory spożywcze 2.472,6 78,03 1,81% 

18 73 Wyroby z żeliwa i stali 2.447,2 103,43 1,79% 

19 90 Przyrządy optyczne i medyczne  2.060,7 88,68 1,51% 

20 20 Przetwory z warzyw i owoców 2.009,2 207,44 1,47% 

Źródło: System Insigos MG 

Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego 

eksportu koncentrację. Prawie 84% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby 

przemysłu elektromaszynowego i wyroby chemiczne. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już 

dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie. 

Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeń - 

kwiecień 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie: 
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L.P. Kod 

CN 

Dział CN Wartość 

w tys. 

EUR 

 

Dynamika 

importu 

2012/2011 

 

Udział w 

całości 

polskiego 

importu z 

Irlandii 

1 30 Produkty farmaceutyczne 40.420,3 99,72 15,24% 

2 84 Kotły i urządzenia mechaniczne 40.175,2 179,33 15,15% 

3 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 34.847,8 98,84 13,14% 

4 33 Preparaty kosmetyczne 25.723,9 81,38 9,70% 

5 90 Przyrządy optyczne i medyczne  24.801,7 86,20 9,35% 

6 29 Chemikalia organiczne 23.900,0 1.301,86 9,01% 

7 38 Produkty chemiczne różne 21.138,2 92,39 7,97% 

8 04 Produkty mleczarskie 7.817,8 150,51 2,95% 

9 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 5.128,2 103,75 1,93% 

10 02 Mięso i podroby jadalne 4.154,6 70,19 1,57% 

11 21 Różne przetwory spożywcze 3.943,9 92,08 1,49% 

12 03 Ryby 3.800,9 76,58 1,43% 

13 35 Substancje białkowe, kleje, enzymy 2.840,1 70,46 1,07% 

14 49 Wyroby przemysłu poligraficznego 2.818,7 118,85 1,06% 

15 19 Przetwory ze zbóż 2.704,1 247,18 1,02% 

16 82 Narzędzie, przybory, sztućce 2.319,9 158,02 0,87% 

17 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 2.266,8 99,93 0,85% 

18 48 Papier, tektura i ich wyroby 1.832,5 477,94 0,69% 

19 32 Garbniki, barwniki, farby i lakiery 1.515,9 257,94 0,57% 

20 17 Cukry i wyroby cukiernicze 1.224,1 113,82 0,46% 

Źródło: System Insigos MG 

W pierwszym 4 miesiącach 2012 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego 

wyniósł 0,43% i był wyższy niż w tym samym okresie roku 2011 (0,40%). Zwiększył się udział 

Irlandii w całości polskiego importu (z 0,48% do 0,55%) , zmalał natomiast udział tego kraju w 

polskim eksporcie (z 0,32% do 0,30%). Na koniec kwietnia 2012 r. Irlandia była 32. partnerem 

handlowym Polski w eksporcie i 27. w imporcie. 

2. Możliwości eksportu polskich wyrobów wędliniarskich do Irlandii 

W ostatnich latach pomimo zwolnienia tempa wzajemnej wymiany handlowej dynamicznie 

rozwija się eksport polskich wędlin (grupa towarowa CN 1601) do Irlandii. W roku 2011 

wyniósł on 6.699,6 tys. EUR i był wyższy od eksportu zrealizowanego w 2010 r. o 18,6%. W 

okresie styczeń – kwiecień 2012 r. eksport tej grupy towarowej, w porównaniu do analogicznego 

okresu roku 2011, wzrósł o kolejne 11,2%. Systematycznie zwiększa się również udział wędlin 

w całości polskiego eksportu do Irlandii. W roku 2010 wyniósł on 1,26%, w 2011 r. 1,70% a w 

okresie pierwszych czterech miesięcy 2012 r. wzrósł do 1,98%. 

Głównymi nabywcami wędlin z Polski są mieszkający w Irlandii Polacy, których liczbę szacuje 

się na ok. 150 tys. osób (na 4,6 mln mieszkańców Irlandii). Polskie wędliny kupowane są 

również przez imigrantów z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz coraz częściej 

również przez rdzennych Irlandczyków.  
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Dostępne są one w dziesiątkach sklepów delikatesowych w całej Irlandii sprzedających polską 

(i kontynentalną) żywność oraz w supermarketach takich jak np. Tesco, Aldi czy Lidl w działach 

z polską żywnością (tzw. Polish Corners). W tych ostatnich wędliny sprzedawane są wyłącznie 

w opakowaniach typu vacuum. Najczęściej są to podsuszane kiełbasy (krakowska, myśliwska, 

kabanosy), szynka i polędwica, kiełbasy typu wiejska czy podwawelska oraz parówki. 

Przeszkodą, która niekiedy może zniechęcać irlandzkich konsumentów do kupowania polskich 

wyrobów jest brak odpowiedniego opakowania. Bardzo często towar sprzedawany jest w 

opakowaniu przygotowanym na rynek polski zaś informacja w języku angielskim (najczęściej w 

formie naklejki) jest bardzo skrótowa i nie daje pełnej informacji o towarze. Jest to ważne, gdyż 

klient irlandzki, oprócz rodzimych wędlin (do których jest przyzwyczajony) ma do wyboru 

również wędliny z innych krajów. Z polskimi wyrobami konkurują np. kiełbasy z Niemiec i 

Hiszpanii, szynki z Włoch i Hiszpanii czy pasztety z Belgii i Francji. Na ogół wyroby te pod 

względem marketingowym (opakowania) są lepiej przygotowane od polskich. 

Firmy zainteresowane wejściem na rynek irlandzki lub też zwiększeniem sprzedaży wędlin na 

tutejszym rynku mogą wziąć udział w targach artykułów spożywczych SHOP organizowanych 

corocznie w Dublinie na przełomie września i października. W 2012 r. targi odbywają się w 

dniach 25 - 27 września na terenie kompleksu wystawienniczego Royal Dublin Society (RDS). 

Informacje nt. imprezy dostępna jest na stronie jej organizatora (www.easyfairs.com/shop). Na 

powyższej imprezie WPHI w Dublinie będzie miało własne stoisko informacyjno-promocyjne, 

na których będzie istniała możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów marketingowych 

polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim. Istnieje również 

możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę przedstawicieli 

polskich przedsiębiorstw. Firmy zainteresowane udziałem w imprezie lub też skorzystaniem ze 

stoiska placówki proszone są o bezpośredni kontakt z WPHI Dublin (dane kontaktowe na 

stronie: www.dublin.trade.gov.pl). 

III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII 

1. Spotkanie warsztatowe nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w 

Irlandii 

W dniu 31 maja 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 

wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk, Szkołą Języka Angielskiego ELI oraz lokalną Izbą 

Handlową zorganizował w Limerick warsztaty dla Polaków mieszkających w Irlandii 

zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym kraju. W trakcie warsztatów 

przedstawione zostały m.in. informacje nt. przygotowania biznes planu, dostępnych form 

finansowania, form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii oraz wymagań 

w zakresie księgowości i rachunkowości. Prelegentami byli m.in. Polacy pracujący w firmach 

księgowych, kancelariach prawnych oraz pracownicy Bank of Ireland. W swoim wystąpieniu 

Kierownik WPHI przedstawił informację nt. działalności Placówki oraz możliwości współpracy 

firm polonijnych w zakresie importu z Polski różnego rodzaju wyrobów. Zachęcał do kontaktu z 

WPHI a zwłaszcza do korzystania z informacji zawartych na stronach internetowych Placówki 

oraz portalu Promocji Eksportu. 

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Polaków mieszkujących w Limerick - 

uczestniczyło w nich ponad 40 osób. Tak duża liczba uczestników imprezy wskazuje, że przy 

rosnącym w Irlandii bezrobociu wielu Polaków rozważa rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w tym kraju, w tym m.in. w zakresie importu różnego rodzaju produktów z Polski.  

http://www.easyfairs.com/shop
http://www.dublin.trade.gov.pl/
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Z przeprowadzonych w trakcie imprezy rozmów oraz zadawanych w jej trakcie pytań wynika, że 

wiedza nt. możliwości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii przez 

polskich obywateli jest ciągle jeszcze niewielka. Stąd potrzeba organizowania tego typu imprez. 

Z uwagi na utrzymujące się duże zainteresowanie tą tematyką wśród mieszkającej w Irlandii 

Polonii WPHI planuje zorganizowanie w bieżącym roku podobnych imprez w innych miasta 

(Cork, Dublin). 

2. Stoisko informacyjne WPHI podczas „Dnia Kultur” w Ballymun 

W dniu 21 czerwca 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 

wziął udział w zorganizowanej przez władze miejskie Dublina imprezie promującej kraje, 

których obywatele zamieszkują stolicę Irlandii. Wydarzenie „Intercultural Day” odbyło się w 

Ballymun Shopping Centre, znajdującym się w północnym Dublinie – rejonie zamieszkałym 

przez dużą polską społeczność. Na stoisku informacyjnym WPHI eksponowane były materiały 

promujące polską gospodarkę, możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej z 

poszczególnymi regionami naszego kraju oraz oferta polskich wyrobów ludowych, regionalnych 

oraz rękodzieła artystycznego. Eksponowane były również materiały przedstawiające walory 

turystyczne naszego kraju oraz promujące miasta-gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012. 

Z uwagi na znaczną liczbę Polaków zamieszkujących północny Dublin WPHI zorganizował dla 

nich punkt konsultacyjny, w ramach którego mogli oni otrzymać informacje nt. warunków 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii oraz możliwości importu do 

Irlandii szeregu towarów z Polski. Na ta okazję przygotowano na płytach CD przewodnik w 

języku polskim nt. prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii. 

Ocenia się, iż w trakcie imprezy polskie stoisko odwiedziło ok. 200 osób, zaś z ponad 20 

osobami przeprowadzono rozmowy nt. możliwości współpracy gospodarczej z Polską i/lub 

prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii. 

Udział w imprezie był okazją do podtrzymania zainteresowania Polską wśród Irlandczyków 

zamieszkujących północy Dublin oraz stworzył okazję do zainteresowania nowej grupy 

mieszkających tam Polaków do współpracy gospodarczej z naszym krajem. Duża liczba osób 

odwiedzających stoisko WPHI, ilość rozdanych materiałów promocyjnych oraz liczba osób, z 

którymi przeprowadzono bezpośrednie rozmowy świadczy o sporym zainteresowaniu Polską i 

współpracą gospodarczą z naszym krajem zarówno wśród Irlandczyków jak i Polaków 

mieszkających w Dublinie. W przyszłości placówka zamierza kontynuować udział w tego typu 

imprezach organizowanych przez władze lokalne na terenie Irlandii. 

3. Lista imprez targowo-wystawienniczych w Irlandii w II półroczu 2012 r., na których 

WPHI w Dublinie organizuje stoiska informacyjno-promocyjne 

W II połowie 2012 r. Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie planuje 

zorganizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych na następujących imprezach targowo-

wystawienniczych w Irlandii: 
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L.P. Nazwa imprezy Zakres tematyczny 

1. The Autumn Gift & Home Fair 

Data: 19 – 22 sierpnia 2012 r. 

Miejsce: Citywest International Events Centre, 

Dublin 

Organizator: Eventpro – The Event Professionals 

www.autumngiftfair.com 

Targi wyrobów upominkowych 

oraz wyposażenia wnętrz 

2. Shop 2012 

Data: 25 – 27 września 2012 r. 

Miejsce: RDS Simmonscourt, Dublin 

Organizator: EasyFairs UK Ltd 

www.easyfairs.com/shop 

Targi wyrobów spożywczych 

3. Sustainable Building & Retrofit Show  

Data: 9 – 10 listopada 2012 r. 

Miejsce: RDS Industries Hall, Dublin 

Organizator: Irish Services Ltd 

www.sustainablebuildingshow.com 

Targi budowlane oraz 

energooszczędnych i 

ekologicznych rozwiązań w 

budownictwie 

Rozważa się ponadto udział WPHI w Dublinie w wystawie sprzętu i aparatury medycznej 

MEDTEC Ireland w Galway w dniach 10 – 11 października 2012 r. Informacje nt. tej imprezy 

znajdują się na stronie internetowej: www.medtecireland.com. 

Na stoiskach WPHI istnieje możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów marketingowych 

polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim. Istnieje również 

możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę przedstawicieli 

polskich przedsiębiorstw. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy: 

dublin@trade.gov.pl. 

http://www.autumngiftfair.com/
http://www.easyfairs.com/shop
http://www.sustainablebuildingshow.com/
http://www.medtecireland.com/
mailto:dublin@trade.gov.pl

