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1. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. Według szacunków Ministerstwa
Rozwoju polsko–irlandzkie obroty handlowe w pierwszych czterech miesiącach 2016 r., w porównaniu do tego
samego okresu roku 2015 zwiększyły się o 74,7 mln EUR tj. o 11,9% do poziomu 702 mln EUR. Polski eksport do
Irlandii zwiększył się o 13,9% do poziomu 218,5 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 11% i wyniósł 483,5
mln EUR. W konsekwencji wyższego nominalnie przyrostu importu z Irlandii od eksportu do tego kraju
pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deﬁcyt zwiększył się z 243,8 mln EUR na
koniec kwietnia 2015 r. do 265 mln EUR na koniec kwietnia br.
W porównaniu do sytuacji sprzed roku w okresie styczeń – kwiecień 2016 r. polski eksport do Irlandii zwiększył
się o 26,7 mln EUR. Największe wzrosty sprzedaży odnotowano w zakresie wyrobów przemysłu
elektromaszynowego (o 10,2 mln EUR), artykułów rolno-spożywczych (o 6,4 mln EUR), wyrobów różnych (gł.
mebli) (o 6,3 mln EUR), wyrobów przemysłu chemicznego (o 5,3 mln EUR). Wzrosty miały też miejsce w
sprzedaży wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 0,8 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 0,5 mln
EUR), wyrobów ceramicznych (o 0,4 mln EUR) oraz skór (o 51 tys. EUR). Spadek eksportu dotknął wyroby
metalurgiczne (o 2,1 mln EUR) oraz produkty mineralne (o 1,1 mln EUR).
W tym samym okresie nastąpiły pewne modyﬁkacje w zakresie struktury naszego eksportu do Irlandii. Nadal
najważniejszymi grupami są wyroby przemysłu elektromaszynowego (38,3%) i artykuły rolno-spożywcze
(28,6%). Umocnił się udział wyrobów przemysłu chemicznego i wyrobów różnych, które stanowią obecnie
odpowiednio 11,5% i 7,5% w polskim eksporcie do Irlandii. Widocznie obniżył się za to udział wyrobów
metalurgicznych (2,6%) i produktów mineralnych (2,8%).
Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się
m.in. sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych, mięsa drobiowego, papierosów, przetworów
spożywczych, mebli, przetworów mięsnych, wyrobów stolarskich,
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
5
mebli pozostałych, mięsa wieprzowego, stelaży i materacy, piwa, przyrządów do analizy ﬁzycznej i chemicznej,
części do maszyn, lamp.
Spadki odnotowano natomiast m.in. w eksporcie komputerów, węgla, pieczywa, leków, serów i twarogów,
wyrobów petrochemicznych.
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