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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) 5,8 15,0 5,6 5,6 3,2

průmyslová produkce (% změna) 16,9 22,0 1,0 3,9 3,3

veřejný dluh (% HDp) 58,5 49,7 49,6 47,3 46,7

Míra inflace (%) –0,3 2,4 3,9 2,1 1,7

populace (mil.) 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1

Nezaměstnanost (%) 5,9 6,2 5,7 5,0 4,8

HDp na obyvatele (USD, ppp) 94 268,6 110 890,0 121 160,0 130 280,0 137 180,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –8,9 83,3 48,4 34,1 29,1

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 165,5 235,9 185,2 175,6 177,7

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 12/63 13/64 — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD

Irsko
Velvyslanectví Čr v Dublinu
e-mail: commerce_dublin@mzv.cz
www.mzv.cz/dublin

Irsko je 34. největší ekonomikou světa a 13. největ-
ší v Evropě. v roce 2020 došlo ke zpomalení hos-

podářského růstu v souvislosti s pandemií covid-19 
a dopady Brexitu, a to na hodnotu 3,4 %. v roce 2021 
však irská ekonomika vzrostla o 13,5 %, především 
díky zvýšení objemu vývozu zboží a služeb o 16,6 %. 
očekává se, že HDp poroste v roce 2023 o 5 % a v roce 
2024 o 6 %. Nezaměstnanost během pandemie v roce 
2021 dosáhla 27 %, v  současné době, po  uvolnění 
 epidemiologických restrikcí, činí 7 % (březen 2022). 

Běžná míra nezaměstnanosti v Irsku je 5,5 %. Irská 
centrální banka (Central Bank of Ireland) predikuje 
hospodářsky úspěšné následující tři roky s relativně 
nízkou mírou nezaměstnanosti. růst irské ekono-
miky byl dán především následujícím sektory: služ-
by v oblasti špičkových technologií a biotechnologií, 
finančních služeb a podnikání v oblasti zemědělství 
a potravinářství. Irsko je otevřenou ekonomikou a je 
jedničkou v oblasti získávání přímých zahraničních 
investic s vysokou hodnotou.

mailto:commerce_dublin@mzv.cz
https://www.mzv.cz/dublin/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/irsko-souhrnna-teritorialni-informace/2#mzv-sti-irsko
https://publi.cz/books/1901/index.html#ie
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Země má ambiciózní plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2040. vychází 
tak vstříc poptávce veřejnosti po kvalitních dopravních službách, které současný 
systém místní veřejné dopravy neposkytuje. prostor je zejména v oblasti železniční 
dopravy a zařízení pro letiště a přístavy.

 ▶ Energetický průmysl

panuje poměrně silný konsenzus na  směřování k  ekologické udržitelnosti. 
politika vlády je v tomto směru velmi ambiciózní, zejména s ohledem na snahu 
o rychlé dosažení uhlíkové neutrality. S tím úzce souvisí i energetika založená 
na obnovitelných zdrojích. Energetika nabízí celou řadu příležitostí pro výrobce 
zařízení pro větrné, solární či vodní elektrárny.

zemědělství služby

průmysl 

53 %

1 %

46 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

velká Británie 22,9

Spojené státy americké 15,1

Francie 11,1

Německo 7,9

Čína 7,1

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 98,4

Letadla a zařízení související, lodě kosmické, rakety 15,1

Sloučeniny organicko-anorganické, heterocyklické 8,0

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 5,2

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 4,4

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 3,9
Zdroj: UN Comtrade, 2020 
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Vývoj HDP (meziročně, %)

Irsko svět vyspělé ekonomiky
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5,6 5,65,1

https://publi.cz/books/1901/index.html#ie&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#ie&jumptoanchor=ene
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 ▶ ICT

Sektor v zemi zaměstnává 35 tisíc osob a generuje zisk 3,5 mld. EUr ročně. v Irsku 
sídlí 200 IT společností, včetně většiny těch největších na světě (Facebook, Google, 
eBay, amazon, Linkedln, Twitter, paypal, Microsoft). Kybernetická bezpečnost 
je čím dál zásadnějším tématem. pro české subjekty existuje široký prostor pro 
dodávku hardwarových zařízení, služeb ochrany dat, programovacích služeb, 
nadějná je i oblast umělé inteligence.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Země vynakládá jeden z největších objemů financí na zdravotnictví na hlavu, 
celkem 23,8 mld. EUr (při necelých 5 mil. obyvatel), což otevírá možnosti pro 
české firmy v oblasti dodávek zdravotnického zařízení a služeb.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Sektor zaměstnává v zemi zhruba 164 tisíc osob a vytváří zisk 14,4 mld. EUr. 
odvětví nabízí možnost dodávek zemědělské a lesnické techniky, strojního zařízení 
pro potravinářský (zejména mlékárenský) průmysl a hnojiv. Uplatnění mohou 
na irském trhu najít také alkoholické nápoje, zejména víno (poptávka po něm 
v posledních letech výrazně roste) a některé specifické zemědělské plodiny (chmel).
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ie&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#ie&jumptoanchor=zdr
https://publi.cz/books/1901/index.html#ie&jumptoanchor=zem

