IRLANDIA
PODSTAWOWE INFORMACJE
Powierzchnia
Liczba regionów
Ludność (mln)
Głowa państwa
Premier

70 273 km2
4 historyczne prowincje, a te na 26 hrabstw niezależnych
od jej podziału na Irlandię oraz Irlandię Północną
4,339 (I 2007)
Prezydent, Michael Daniel Higgins (od 2011r.)
Enda Kenny
(od 2011r.)

Irlandia to demokracja parlamentarna - republika. Jej system prawny jest oparty na prawie
zwyczajowym i ustawodawstwie uchwalanym przez parlament zgodnie z konstytucją.

SYTUACJA GOSPODARCZA
Po kolejnych trzech latach (2008 – 2010) spadku dochodu narodowego rok 2012 był drugim
z kolei, w którym nastąpił wzrost irlandzkiego Produktu Krajowego Brutto. Według
wstępnych danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (Central Statistics Office
– CSO) PKB Irlandii w 2012 r. zwiększył się o 0,9%. Jego dynamika w poszczególnych
kwartałach była zróżnicowana. O ile w I kwartale 2012 r. PKB wzrósł o 2,7% w stosunku
do takiego samego okresu roku 2011 to już w II kwartale jego wzrost wyniósł zaledwie
0,2% a w III kwartale zwiększył się o 0,9%. W IV kw. 2012 r. PKB kształtował się na tym
samym poziomie, co w IV kwartale roku 2011.
Odnotowany w 2012 r. niższy od przewidywań wzrost dochodu narodowego w Irlandii
był wynikiem osłabienia głównego czynnika wzrostu gospodarki, jakim jest eksport
oraz pogłębiającego się spadku spożycia indywidualnego i wydatków rządowych.
Według danych irlandzkiego CSO wartość irlandzkiego eksportu w 2012 roku wyniosła
92.009 mln EUR i była o 0,9% wyższa od wartości eksportu zrealizowanego w 2011 r.
Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 1,5% do poziomu 49.024 mln EUR. Nadwyżka
obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła 42.985 mln EUR, co oznacza wzrost
w stosunku do poprzedniego roku o 0,2%.
W 2012 r. największy udział w eksporcie miały środki chemiczne i towary pochodne (59,8%).
W ramach tej sekcji eksport produktów medycznych i farmaceutycznych spadł o 7,4%
(w porównaniu z 2011 r.) a chemii organicznej zwiększył się o 0,8%. Ważnymi kategoriami
w strukturze eksportu były również artykuły różne (11,7%), maszyny i urządzenia
transportowe (11,3%) oraz żywność i zwierzęta żywe (8,8%). Głównymi rynkami zbytu dla

towarów irlandzkich były Stany Zjednoczone (19,7%) oraz kraje Unii Europejskiej (59%)
z dominującym udziałem Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią
Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach klasyfikowały się Niemcy, Szwajcaria, Francja,
Niderlandy, Hiszpania, Włochy i Chiny. W irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 16. pozycję
i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 0,73%.
W 2012 r. w irlandzkim imporcie największy udział (25,5%) stanowiła grupa maszyn
i urządzeń transportowych. Kolejne ważne pozycje w imporcie to środki chemiczne i towary
pochodne (20,8%), paliwa mineralne i produkty pochodne (14,3%) oraz towary różne
(12,3%). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki były: Zjednoczone Królestwo
(33,5%), USA (13,0%), Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Szwajcaria, Belgia i Norwegia.
Polska była 15. partnerem handlowym Irlandii w imporcie, a jej udział w całości irlandzkiego
importu wynosił 0,74%.
Niska dynamika eksportu oraz spadek konsumpcji indywidualnej i wydatków publicznych
spowodował spadek produkcji przemysłowej w Irlandii. W 2012 r. zmniejszyła się ona
w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%. Szczególnie złe wyniki wystąpiły w II półroczu
roku, kiedy to produkcja obniżyła się o 2,3% w III kw. i o 8,0% w IV kw. 2012 r. W pierwszej
połowie roku odnotowano natomiast wzrost produkcji (o 0,2% w I kw. i o 3,8% w II kw.
2012 r.).
W dalszym ciągu bardzo trudna sytuacja utrzymywała się na irlandzkim rynku pracy Według
danych CSO w grudniu 2012 r. w Irlandii zarejestrowanych było 423.733 osób pobierających
różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było 349.194 obywateli Irlandii
(ich liczba w stosunku do grudnia 2011 r. zmniejszyła się o 2,6%) oraz 74.539 obywateli
innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 2,2%).
Wysokie bezrobocie, cięcia płac w sektorze publicznym i produkcyjnym oraz niepewność,
co do perspektyw rozwoju gospodarki powodują, iż znaczna część irlandzkiego
społeczeństwa powstrzymuje się z dokonywaniem różnego rodzaju zakupów ograniczając
je do niezbędnego minimum. Rzutuje to siłą rzeczy na wyniki sprzedaży detalicznej. Według
danych CSO w skali roku sprzedaż detaliczna w Irlandii obniżyła się w 2012 r. w wyrażeniu
ilościowym o 1,1%, a w ujęciu wartościowym 0,6%.
W 2012 r. wskaźnik inflacji (Consumer Price Index - CPI) kształtował się w Irlandii na poziomie
1,7% (w stosunku do roku poprzedniego) i należał do najniższych w krajach Unii Europejskiej.
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 skali roku wzrósł natomiast o 2,0%. Dla porównaniu
w roku 2011 inflacja kształtowała się w Irlandii na poziomie 2,6% (CPI) i 1,1% (HICP).
W najbliższym czasie poziom inflacji w Irlandii będzie w dużym stopniu uzależniony
od kształtowania się cen nośników energii na rynku światowym (gł. ropa naftowa)
oraz aktywności gospodarki irlandzkiej. Tym niemniej przewiduje się jego dalsze obniżenie
w latach 2013 – 2014.
Sytuacja finansowa państwa pozostaje bardzo trudna. Polityka ekonomiczna rządu Irlandii
jest w dużej mierze dyktowana warunkami uzgodnionymi z Unią Europejska,
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Bankiem Centralnym w związku
z uzyskanym pakietem pomocowym w wysokości 85 mld EUR. Rząd realizuje program
oszczędnościowy oraz przeprowadza reformy strukturalne i finansowe, które mają na celu
zmniejszenie deficytu budżetowego (do poziomu poniżej 3% PKB w 2015 r.), pobudzenie
konkurencyjności gospodarki oraz naprawę systemu bankowego. Prowadzone działania

przynoszą pewne rezultaty i są pozytywnie odbierane przez międzynarodowe instytucje
finansowe.
Ocenia się, że deficyt budżetowy Irlandii obniży się w 2012 r. do poziomu 8,2% PKB.
Dla porównania w roku 2010 deficyt kształtował się na poziomie 30,9% a w 2011 r. wyniósł
13,4% PKB. Irlandzkie Ministerstwo Finansów przewiduje, że deficyt budżetowy zmniejszy się
w roku 2013 do poziomu 7,5% PKB, w 2014 r. wyniesie 5,1%, a w roku 2015 będzie
kształtował się poniżej 3% PKB. W dalszym ciągu jednak wzrasta dług publiczny, którego
wysokość na koniec 2012 r. szacuje się na poziomie 118% PKB (na koniec III kw. 2012 r.
wskaźnik ten wyniósł 111,1%). Przewiduje się, iż zadłużenie rządu będzie nadal rosło,
osiągając w roku 2013 szczytowy poziom 121% PKB. Ważną cechą strukturalną odróżniającą
Irlandię od innych krajów beneficjentów pakietów pomocowych jest proeksportowa
orientacja gospodarki. Pozwoliło to powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego pomimo
kurczenia się popytu wewnętrznego. Istnieją jednak obawy, że ewentualne załamanie
koniunktury na głównych rynkach eksportowych (Unia Europejska i Stany Zjednoczone) może
spowolnić ten proces.
W dniu 29 stycznia 2014 r. Centralny Bank Irlandii (CBI) opublikował kwartalny raport
nt. bieżącego stanu gospodarki irlandzkiej oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2015.
W porównaniu do danych przedstawionych w poprzednim raporcie (z października 2013 r.)
skorygowano prognozę w zakresie niektórych wskaźników makroekonomicznych zarówno
w dół, jak i w górę. Analitycy CBI przewidują, że dynamika wzrostu gospodarki za ubiegły
rok ulegnie spowolnieniu w stosunku do wcześniejszych ocen. Według szacunków w 2013
roku w miejsce planowanego uprzednio wzrostu na poziomie 0,5%, wyniesie on 0,4%. Jednak
już od 2014 r. wzrost PKB Irlandii ma przyspieszyć do 2,1% (wcześniej przewidywano 2%)
i 3,2% w 2015 r.
Słabnąca dynamika eksportu, głównego czynnika wzrostu gospodarki irlandzkiej sprawia,
że CBI w najnowszym raporcie przedstawił złagodzoną prognozę za rok ubiegły. Szybszemu
wzrostowi dochodu narodowego nie sprzyja również pogarszająca się konsumpcja
indywidualna oraz coraz niższe wydatki sektora publicznego.
W bieżącym i kolejnym roku dane makroekonomiczne irlandzkiej gospodarki mają
prezentować się znacznie lepiej. Zdaniem ekspertów CBI szybszy wzrost irlandzkiego
dochodu narodowego będzie następstwem rosnących nakładów inwestycyjnych i eksportu
oraz przełamania trendu w zakresie konsumpcji indywidualnej. Po długim okresie spadków
w 2014 r. konsumpcja ma wzrosnąć o 1%, a w kolejnym roku o 1,3%. W prognozowanym
okresie wydatki sektora publicznego będą nadal ulegały obniżeniu.
Wśród pozytywnych czynników wpływających na poprawę gospodarki irlandzkiej wymienia
się stopniowy wzrost poziomu zatrudnienia (o 2%) i związany z tym malejący poziom
bezrobocia (11,9% w 2014 r). Oczekuje się, że proces ten będzie kontynuowany do końca
2015 r., a stopa bezrobocia powinna zmniejszyć się do 11% (w III kwartale 2013 r. wyniosła
12,8%). Inflacja (CPI) natomiast może osiągnąć poziom 0,9%, a w przypadku
zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) wyniesie on 1%.
Z punktu widzenia interesów zagranicznych, w tym polskich eksporterów sprzedających
swoje towary do Irlandii, istotny jest prognozowany poziom irlandzkiego importu.
W najnowszym raporcie CBI przewiduje, iż w 2014 r. import wzrośnie o 3,1% i tempo
to ma zwiększyć się w roku 2015 do 4,6%.
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RAMY PRAWNO – TRAKTATOWE
Z dniem 1 maja 2004 roku weszły w życie postanowienia Traktatu Akcesyjnego podpisanego
16 kwietnia 2003 roku.
Podstawę stosunków gospodarczych i wymiany handlowej między Polską a Irlandią stanowią
m. in.:
- Umowa o Rozwoju Współpracy Gospodarczej, Przemysłowej i Naukowo –Technicznej
z dnia 13 czerwca 1977 r.
- Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 13 listopada 1995 r.

WYMIANA HANDLOWA
W 2013 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,49%
i był wyższy niż w roku 2012 (0,47%). Zwiększył się udział Irlandii w całości polskiego importu
(z 0,58% do 0,65%) a eksportu zmniejszył (z 0,34% do 0,32%). Dynamika polsko-irlandzkiej
wymiany handlowej w tym okresie nie tylko znacznie przewyższała tempo polskiego
eksportu i importu ogółem. Na koniec 2013 r. Irlandia była 36 partnerem handlowym Polski
w eksporcie i 27 w imporcie.
Z uwagi na przewidywaną pewną poprawę sytuacji gospodarczej w Irlandii w 2013 r.
oraz wysoką dynamikę polskiego eksportu do Irlandii w ostatnich miesiącach 2012 r. można
wyrazić ostrożny optymizm, iż w roku 2013 wartość sprzedaży polskich towarów do tego
kraju może osiągnąć poziom w granicach 490 mln EUR.

(mln EUR)
2010
Obroty
Eksport
Import
Saldo

1289,89
449,69
840,20
-390,51

Dynamika
2009=100
119,10
121,20
118,10

Dynamika
2010=100
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91,10
88,40
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1.377,23
480,88
896,35
-415,47

Dynamika
2013
Dynamika
2011=100 wstępne 2012=100
117,20
121,00
115,30

1.493,51
488,31
1.005,20
-516,89

108,40
101,50
112,10

(dane GUS)

Pomimo poprawiającej się, ale ciągle nienajlepszej kondycji gospodarki irlandzkiej w roku
2013 nastąpiło delikatne ożywienie polsko-irlandzkiej wymiany handlowej. Według
wstępnych danych GUS, polsko – irlandzkie obroty handlowe w 2013 r., w porównaniu
do roku poprzedniego, zwiększyły się o 8,4% do poziomu 1.493,51 mln EUR. Polski eksport
do Irlandii wzrósł o 1,5% do poziomu 488,31 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii zwiększył
się o 12,1% i wyniósł 1005,20 mln EUR. W konsekwencji niższego przyrostu wolumenu
eksportu do Irlandii nad importem z tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów
handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 415,47 mln EUR na koniec 2012 r. do 516,89
mln EUR w roku 2013.
W polskim eksporcie do Irlandii w 2013 r. najważniejszymi sekcjami towarowymi były
urządzenia mechaniczne (16,95%), gotowe artykuły spożywcze (16,39%), pojazdy i statki
powietrzne (13,50%), produkty pochodzenia roślinnego (10,05%)..
W polskim imporcie z Irlandii dominują: produkty przemysłu chemicznego (40,82%),
urządzenia mechaniczne (32,27%), przyrządy i aparaty optyczne (8,21%), i zwierzęta żywe
i produkty pochodzenia zwierzęcego (7,30%).

WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNO – KAPITAŁOWA
Według danych NBP wartość zobowiązań z tytułu inwestycji firm irlandzkich w Polsce
na koniec 2010r. wyniosła 3.916,40 mln EUR (12 miejsce), na koniec 2011r. drastycznie
spadła do poziomu 905,9 mln EUR (19 miejsce) by na koniec 2012r. osiągnąć poziom 1.120,8
mln EUR. Szacuje się, że łączna ilość irlandzkich inwestorów w Polsce to ponad 40 firm.
Do największych inwestorów irlandzkich w Polsce należą:
L.P.

1

2
3

Nazwa inwestora
B INTERNATIONAL (firma
z kapitałem irlandzkim
zarejestrowana w
Wielkiej Brytanii)
C. Building Chemicals
Mueller & Partners
CRH Poland Products &
Distribution B.V. (firma z

Profil działalności
firmy
Wytwarzanie
urządzeń AGD

Nazwa firmy w Polsce

Oasis East Sp. z o. o. - Gliwice

Produkcja środków MC - Bauchemie Sp. z o. o. - Środa
chemicznych
Wielkopolska
Produkcja
cementu, wapna,

Grupa Ożarów S.A. - Ożarów

kapitałem irlandzkim
zarejestrowana w
Niderlandach)
4

FINEOS Corp. Ltd.

5

Irlandzka Grupa
Deweloperska (IGD)

6

JFC Manufacturing Ltd.

7

Kingspan Holding
Netherlands BV(firma z
kapitałem irlandzkim
zarejestrowana w
Niderlandach)

8

MC-BAUCHEMIE AG

9

Novostrat Ltd

10

San Leon Energy

11

SouthWestern

gipsu; produktów z
plastiku
Usługi
informatyczne i
usługi pokrewne
Wynajem
nieruchomości
Wytwarzanie
produktów z
plastiku
Wytwarzanie
produktów z
plastiku

FINEOS Polska Sp. z o.o. - Gdańsk
Coucal Sp. z o.o. - Warszawa
JFC Polska Sp. z o. o. - Dąbrówka
Kingspan Sp. z o. o. - Lipsko;
ECOTHERM POLSKA Sp. z o.o. Gniezno; Kingspan Environmental Sp.
z o.o. - Rokietnica

Produkcja środków MC - Bauchemie Sp. z o. o. - Środa
chemicznych
Wielkopolska
Wytwarzanie
produktów z
Novostrat Sp. z o.o. - Pabianice
plastiku
Vabush Energy Sp. z o. o - Warszawa;
San Lean (Poland) Sp. z o.o. Wydobywanie
Warszawa; Liesa Energy Sp. z o.o. ropy i gazu
Warszawa; Gora Energy Resources
ziemnego
Sp. z o.o. - Warszawa; Helland
Investments Sp. z o.o. - Warszawa
Przetwarzanie
SouthWestern Business Process
danych
Services Poland Sp. z o.o. - Łódź

Źródło: List of Major Foreign Investors in Poland, PAIiIZ, 31 grudnia 2012 r.

Perspektywy dalszego napływu irlandzkich inwestycji do Polski w dużej mierze będą zależały
od kształtowania się koniunktury gospodarczej zarówno w skali globalnej jak i na rynku
irlandzkim. Z tego powodu nie należy oczekiwać w okresie najbliższych 2 lat spektakularnych
nowych bezpośrednich inwestycji irlandzkich w Polsce. Można natomiast spodziewać się,
iż w dalszym ciągu irlandzkie firmy, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
będą podejmowały decyzje o przenoszeniu m.in. do Polski części produkcji w celu poprawy
swojej pozycji konkurencyjnej. Pomimo kryzysu gospodarczego, który dotknął ten kraj koszty
pracy w Irlandii należą bowiem w dalszym ciągu do najwyższych w Europie i zjawiska tego
nie jest nawet w stanie zrekompensować obowiązujący w Irlandii bardzo niski (12,5%)
podatek korporacyjny (CIT).
Po wycofaniu z Polski Allied Irish Bank (AIB) największymi irlandzkimi inwestorami pozostają:
Building Chemicals – produkcja chemikaliów i JFC Manufacturing Ltd - produkcja wyrobów
z plastiku (Dąbrówka),
Załamanie irlandzkiego rynku budowlanego, które nastąpiło w 2008 r. spowodowało,
że firmy tego sektora zwiększyły zainteresowanie Polską w szczególności w zakresie

kontraktów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2010 r.
dwie duże irlandzkie firmy budowlane, w ramach utworzonych w tym celu konsorcjów
z udziałem polskich przedsiębiorstw, wygrały przetarg na budowę kilku odcinków autostrad
w Polsce. Firma SRB Civil Engineering Ltd (wchodząca w skład największej irlandzkiej firmy
budowlanej John Sisk & Son (Holdings) Ltd) wspólnie z PBG S.A., APRIVIA S.A., Budbaum
i Hydrobudową Polska S.A. wygrała przetarg na budowę 3 odcinków autostrady A1 (Toruń –
Stryków). Z kolei firma SIAC Construction Ltd również we współpracy z PBG S.A., APRIVIA S.A.
i Hydrobudową Polska S.A. wygrała przetarg na budowę 35 km odcinka autostrady
A4 pomiędzy Tarnowem i Dębicą. W 2011 r. konsorcja te realizowały prace budowlane
na ww. odcinkach autostrad. W tym miejscu warto wspomnieć o wniesionych przez firmy
irlandzkie arbitrażach ( w problemach z realizacją płatności za wykonane prace budowlane
wobec zamawiającego – GDDKiA). Sprawę tę poruszał między innymi Premier Enda Kenny
w rozmowie z Premierem Donaldem Tuskiem przy okazji Szczytu Partnerstwa Wschodniego
we wrześniu 2011 r. w Warszawie. Sprawa dalej jest w toku.
Firmy irlandzkie wykazują również zainteresowanie polskim rynkiem energetycznym,
w tym również rynkiem energii odnawialnej. Jedna z większych irlandzkich firm
energetycznych ESB International Ltd podpisała w październiku 2009 r. umowę konsorcjalną
z Grupą Energa przewidującą budowę elektrowni gazowej o mocy 800 MW w Grudziądzu.
Jednak według doniesień prasowych z końca 2011 r. firma irlandzka najprawdopodobniej
nie będzie uczestniczyć w realizacji tego przedsięwzięcia. Z kolei przykładem zaangażowania
firm irlandzkich w sektorze energii odnawialnej może być udział firmy SIAC Construction
Ltd w przetargu na budowę elektrowni wiatrowych w gminie Blaszki realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007 – 2013.
Ocenia się, iż w chwili obecnej ponad 100 irlandzkich firm zaangażowanych jest
inwestycyjnie w naszym kraju. Większość z nich to firmy z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Działają one zarówno w sferze produkcyjnej jak i szeroko rozumianych
usługach (konsulting, doradztwo podatkowe i personalne, działalność deweloperska).
Na publikowanej przez PAIiIZ liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce
na koniec 2012 r. znalazło się 11 firm z Irlandii (na 1470 firm z całego świata, których
inwestycje w Polsce przekroczyły 1 mln USD).

POLSKIE INWESTYCJE W IRLANDII
Pomimo znacznego napływu w ostatnich kilku latach polskich obywateli do Irlandii skala
naszego zaangażowania inwestycyjnego w tym kraju jest jeszcze bardzo skromna. Według
danych Narodowego Banku Polskiego skumulowane zaangażowanie inwestycyjne firm
polskich w Irlandii na koniec 2009 r. wyniosło 113,2 mln EUR. Stanowiło to niespełna
0,6% ogółu polskiego kapitału zainwestowanego za granicą. W ciągu 2009 roku stan
należności z tytułu polskich inwestycji zagranicznych w Irlandii zwiększył się o 36,1 mln EUR.
Należy zauważyć, iż większość tych inwestycji została dokonana w latach 2007 – 2009.
W 2009 r. polskie firmy i obywatele zainwestowali w Irlandii 31,5 mln EUR, co stanowiło
zaledwie 0,8% zaangażowanego w tym roku polskiego kapitału za granicą. Na koniec 2011r.
stan należności z tytułu polskich inwestycji wyniósł 311,4 mln EUR (20 miejsce), a na koniec
2012r. 399,5 mln EUR (18 miejsce).
Ocenia się, iż w chwili obecnej w Irlandii funkcjonuje ok. 300 firm, których właścicielami
są polscy obywatele. Większość z nich to niewielkie firmy handlowe (sklepy, hurtownie),

budowlane i działające w szeroko pojętym sektorze usług (zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
usługi informatyczne, remontowe i transportowe). Z uwagi na obecność w Irlandii znacznej
liczby polskich obywateli w dłuższym horyzoncie czasowym można spodziewać
się wzrastającego polskiego zaangażowania inwestycyjnego zwłaszcza wśród firm
o charakterze usługowym i handlowym. Z uwagi na wysokie koszty miejscowej siły roboczej
oraz stosunkowo niewielki rynek wewnętrzny trudno natomiast oczekiwać w Irlandii
większych polskich inwestycji o charakterze produkcyjnym.

DOSTĘP DO RYNKU
Irlandia z dniem 1 maja 2004r. otworzyła swój rynek pracy, co ułatwiło podejmowanie przez
polskie podmioty oraz obywateli działalności gospodarczej na rynku irlandzkim, jak również
wykonywanie kontraktów usługowych. Nie istnieją żadne trudności ani bariery
we współpracy gospodarczej.
Coraz większą renomą cieszą się w Irlandii usługi medyczne świadczone przez polskich
lekarzy. W Dublinie, Waterford, Limerick i Cork działają przychodnie medyczne obsługiwane
przez polski personel medyczny. Należy zauważyć, iż pacjentami tych ośrodków są nie tylko
polscy obywatele przebywający w Irlandii, lecz również Irlandczycy.

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Izba Przemysłowa w Irlandii (The Chambers of Commerce of Ireland) www.chambers.ie/#
22.12.2005 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o współpracy

Irlandzko – Polska Izba Handlowa www.irelandpolandchamber.com
Więcej informacji o podpisanych umowach na:
http://rig.katowice.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-zagranicznymi-instytucjami-samorzadugospodarczego

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Irlandii w Polsce
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa
telefon: 00 48 22 849 66 33
fax: 00 48 22 849 84 31
http://web.dfa.ie/
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
4 the Vicarage, St John's Road, Dublin 4, Ireland
telefon: (00353 1) 2691370
fax: (00353 1) 2697662
e-mail: dublin@trade.gov.pl
http://dublin.trade.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Polityczno – Ekonomiczny
5, Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
telefon: (003531) 2830-855;
fax: (003531) 2698-309
e-mail: dublin@msz.gov.pl
www.dublin.msz.gov.pl

CIEKAWOSTKI
Przewodnik po rynku Irlandii https://dublin.trade.gov.pl/pl/przewodnikdublin
Irlandia i Dublin w przyspieszonym tempie - filmy http://vimeo.com/65999680
http://vimeo.com/23560119

