
Charakterystyka rynku

INFORMACJE GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

RYNKI ZAGRANICZNE
Irlandia



Irlandia INFORMACJE GOSPODARCZE

Bezrobocie

(2021, MFW)
6,25%

Inflacja

(2021, MFW)
2,41%

Populacja

(2021, Bank Światowy)
4,99 mln

Przeciętna płaca (mc)

(2020, ILOStat)
4105,28 USD

39% 60%

UDZIAŁ SEKTORÓW W GOSPODARCE (wg CIA Factbook)

Rolnictwo (1,2%) Przemysł Usługi
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PROGNOZOWANA ZMIANA
2021-2023: XXX%

SKUMULOWANA ZMIANA
2012-2021: XXX%165,7% 20,9%

PKB
mld Int$1 (PPP)

Źródło: MFW2

PKB per capita PPP (2021, MFW)² +4,94% r/r

Rozpoczęcie

działalności
23 128

Rejestracja

własności
60 92

Rozwiązywanie
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Pozycja kraju PolskaKategoria:
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Eksport Import

mld USD
Źródło: UN Comtrade

DEP. STRATEGII I PROMOCJI GOSP.

AKTUALIZACJA: 30.06.2022

1dolar międzynarodowy | 2dla wybranych krajów wartości za rok 2020 wg prognozy MFW

Import z Polski (2020) Wymiana handlowa Import ogółem (2020)

Meble i ich części

Urządzenia biurowe i komputery

247,42 mln USD

Mięso i przetwory mięsne

69,50 mln USD

Urządzenia elektryczne

53,59 mln USD

Tytoń i wyroby tytoniowe

44,11 mln USD

40,35 mln USD

Produkty medyczne i farmaceutyczne

9 586,16 mln USD

Różne wyroby przemysłowe

4 458,61 mln USD

Niedrogowe pojazdy transportowe

15 186,61 mln USD

9 248,49 mln USD

Urządzenia biurowe i komputery

5 892,76 mln USD

Chemikalia organiczne
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Źródło danych handlowych: UN Comtrade. 



Irlandia
CENTRUM EKSPORTU

AKTUALIZACJA: 30.06.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWE

ELEMENTY KULTURY BIZNESU

Irlandczycy przejawiają swobodne
podejście do czasu, ale partnerzy
biznesowi powinni być punktualni.

Po krótkim okresie znajomości lub od
razu Irlandczycy proponują zwracanie się
po imieniu.

Nie należy wywierać presji na proces
podejmowania decyzji.

Irlandczycy cenią sobie szybkie
odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz
terminowość dostaw.

W Irlandii ważne są kontakty osobiste
i rekomendacje.

Należy wystrzegać się snobizmu
i okazywania dystansu.

MOCNE I SŁABE STRONY

Wysoka siła nabywcza;

Duża polska diaspora;

Rozpoznawalność polskich towarów;

Otwartość na współpracę i wsparcie;

Łatwość prowadzenia biznesu;

Wysoka konkurencyjność i rywalizacja;

Hermetyczność rynku;

Ograniczona pojemność rynku.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Produkty wykonane z surowców typu
metal, papier, plastik, szkło, drewno,
skóra i guma;

Maszyny i urządzenia;

Żywność;

Budowa i wykańczanie budowli;

Paliwa;

Nawozy.

PRZYDATNE LINKI:
Rząd Irlandii: https://www.gov.ie/en/
Krajowy Rejestr Spółek: https://www.cro.ie/en-ie/ |   Centralny Urząd Statystyczny: https://www.cso.ie/en/index.html

Irlandia to jedna z najbardziej dynamicznych, innowacyjnych i zglobalizowanych gospodarek świata, która posiada dużą liczbę zewnętrznych powiązań inwestycyjnych i handlowych. Gospodarka jest
zależna od eksportu, głównie generowanego przez działające w kraju korporacje międzynarodowe. Kraj wyróżnia wysoki poziom PKB per capita (wg danych Międzynarodowego Funduszu
Walutowego ok. 85 007 EUR w 2021 r.). Sektor usług stanowi ponad 60% wartości PKB.

https://www.gov.ie/en/
https://www.cro.ie/en-ie/
https://www.cso.ie/en/index.html


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

