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Irsko

v  roce 2015 došlo k velkému růstu HDp o 26,3 % díky anomálii spojené 
s přesunem majetku nadnárodních leteckých společností do Irska. Eko-

nomická aktivita v Irsku díky nejistotám ohledně Brexitu mírně klesá, což se 
také projevilo na snížení HDp pro rok 2018 na 4,7 %. Na rok 2019 je růst HDp 
odhadován na 4 %. Tímto by se Irsko znovu stalo jednou z nejvíce prosperu-
jících ekonomik v  EU. Činnosti nadnárodních společností a  závislost Irska 
na nich nadále patří k nejistotám pro budoucnost irské ekonomiky, nicméně 
na ekonomické obnově země se podílejí i „domácí“ sektory. po odečtení akti-
vit nadnárodních společností odhaduje centrální irské banky „domácí“ růst 
o výši 4,1 %. Hodnoty indexu inflace v roce 2018 činila 0,7 %, předpokládá se 
mírný růst. v zemi žije 4,9 mil. obyvatel. Nezaměstnanost v Irsku postupně 
klesá a v roce 2018 se pohybovala kolem 5,2 %. v roce 2019 je předpokládaný 
odhad 5,1 %. Běžný účet Irska je dlouhodobě v přebytku.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 4,9 7,2 4,7 4,0 3,5 3,0

HDp/obyv. (USD) 63 282 68 711 75 192 77 160 81 172 84 501

Míra inflace (%) –0,2 0,3 0,7 1,2 1,5 1,7

Nezaměstnanost (%) 8,4 6,7 5,2 5,1 5,1 5,0

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) –12,6 28,1 27 25,4 24,6 24,4

populace (mil.) 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0

Konkurenceschopnost 23/138 24/137 23/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, oECD, WEF, CBI

 ▶ Irsko je součástí vnitřního trhu EU.
 ▶ v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 

fórum (WEF), se Irsko v roce 2018 opět umístilo na 23. pozici ze 140 srov-
návaných ekonomik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.
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 ª vývoz Čr do Irska 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 13 221 843 55,1 2 731 716 384,0

8703 osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu 
osob 5 924 567 24,7 6 177 521 –4,1

8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap. 651 635 2,7 547 940 18,9

8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot 234 228 1,0 109 051 114,8

8412 Motory pohony ostatní 184 779 0,8 199 438 –7,4

6811 Zboží osinkocementové buničitocementové apod 173 729 0,7 158 290 9,8

8536 El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. 
obvodů aj. < 1 000 v 140 553 0,6 111 163 26,4

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 113 496 0,5 145 120 –21,8

8418 Chladničky boxy mrazicí aj. čerpadla tepelná 113 192 0,5 79 854 41,7

9503 Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, 
skládanky 109 326 0,5 5 929 1 743,9

Celkem ToP 10 20 867 348 86,9 10 266 022 103,3

Celkem vývoz 24 012 730 15 004 341 60,0

zdroj: ČsÚ

 «  Dovoz Čr z Irska 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8517 přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 6 898 191 21,7 15 571 839 –55,7

8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 5 999 464 18,9 7 746 853 –22,6

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 4 619 537 14,5 4 400 021 5,0

8473 Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, 
kufříky a podobné výr 1 854 467 5,8 649 845 185,4

8534 obvody tištěné 902 405 2,8 1 269 977 –28,9

8542 Elektronické integrované obvody 827 747 2,6 558 660 48,2

3302 Směsi vonných látek 706 696 2,2 584 066 21,0

8443 Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje; 
jejich části a příslušenství 675 694 2,1 594 192 13,7

3002 Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací 667 690 2,1 693 561 –3,7

8518 Mikrofony, reproduktory, sluchátka, zesilovače 598 613 1,9 727 408 –17,7

Celkem ToP 10 23 750 504 74,8 32 796 422 –27,6

Celkem dovoz 31 762 713 41 260 510 –23,0

zdroj: ČsÚ
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 © příležitosti 
pro český export

 ▶ Automobilový průmysl

Irsko zaznamenalo v roce 2018 meziroční pokles prodejů nových aut o 4,4 % (prodáno 125 557 vozů). 
ovšem hodnota dovozu ojetých vozů narostla v roce 2018 o 7,81 % (100 278, nejčastěji z velké Británie 
díky dopadu brexitu na kurz eur/GBp a také možnosti podstatně širšího výběru vozidel), přesto se cel-
kový počet nových registrací snížil. v posledních třech letech dochází v Irsku (převážně u malorolníků) 
ke zvýšení nákupů nových i již užívaných traktorů (především z velké Británie). Kategorie zemědělských 
strojů a jejich součástí rozhodně patří mezi zajímavé obchodní příležitosti.

 ▶ Energetický průmysl

Irsko bylo v roce 2015 z 88 % závislé na dovozech hlavních zdrojů energie (zejména ropy a zemního 
plynu). podle dostupných údajů v průběhu roku 2018 došlo ke snížení závislosti na 66 %. roční hodnota 
importu se v roce 2015 (poslední dostupný údaj) oproti roku 2014 snížila z 5,7 mld. na 4,6 mld. eur díky 
nižším cenám dovozu ropy a plynu z UK. obnovitelné zdroje energie patří v Irsku k hodně diskutovaným 
tématům. Irsko se zavázalo vyrábět z obnovitelných zdrojů nejméně 16 %veškeré energie spotřebované 
v roce 2020. K tomuto datu by mělo 40 % veškeré elektřiny, 12 % tepla a 10 % paliva v dopravě pocházet 
z obnovitelných zdrojů. vládní cíl pokrývat 40 % spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
do roku 2020 je značně ambiciózní. v minulosti neměla výstavba větrných elektráren zdaleka takovou 
popularitu jako například těžba rašeliny. Nyní se stát snaží snížit spotřebu rašeliny kvůli jejímu negativ-
nímu dopadu na ovzduší, takže vnímá větrné elektrárny podstatně pozitivněji než v minulosti. Země má 
výborné podmínky pro využívání offshorové energie a její podíl pomalu, zato setrvale roste. Každoroční 
až 20% růst za poslední roky lze sledovat v oblasti biomasy. v této souvislosti lze odhadovat zvýšenou 
poptávku po komoditách spojených s obnovitelnými zdroji energie, stejně tak jako po zařízeních na zpra-
cování biomasy. potenciál mají reaktory, kotle, přístroje, mechanické nástroje aj.

 ▶ Nábytkářský průmysl

Nábytek zaznamenává na irském trhu po letech hospodářské krize (drahé bydlení, nesplatitelné hypotéky 
atp.) opět pozvolný nárůst (ročně 5,2 %), který by čeští exportéři mohli využít. podstatný růst poptávky 
byl zaznamenán v oblasti kancelářského a komerčního nábytku. Koncem roku 2018 začala v Dublinu 
výstavba největší dětské nemocnice v zemi, která by měla být dostavěna v roce 2022. Z tohoto důvodu 
se nabízí možnost dlouhodobých dodávek nábytku. 

 ▶ Plasty a gumárenský průmysl

Trouby, hadice a  podobné exportní položky z  České republiky zaznamenávají v  posledních letech 
významný růst. obdobně se vyvíjí také poptávka po pneumatikách. Dovozy pneumatik vzrostl v roce 
2018 o 6 %.

 ▶ stavební průmysl

Bydlení nadále zůstává problematickou oblastí. poptávka se odhaduje na zhruba 25 tis. jednotek ročně, 
což je podstatně více než počet dokončených staveb v roce 2018 (odhadováno zhruba 12 300 jednotek). 
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pro částečné řešení problémů v oblasti bydlení a infrastruktury irská vláda navýšila investiční plán 
Infrastructure and Capital Investment plan 2021 o 5,1 mld. eur na celkových 27 mld. eur. vláda naplá-
novala, že investice do bydlení a dopravy budou do roku 2021 činit 30 %, respektive 20 % z celkových 
investičních výdajů.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Evropská komise připravuje žalobu proti Irsku u Soudního dvora EU kvůli neoprávněnému vypouštění 
odpadních vod. Evropská komise viní irskou vládu, že nenaplňuje její směrnici 91/271/EEC a nezajistila 
čistění odpadních vod ve 38 aglomeracích v Irsku, čímž dochází k ohrožení zdraví obyvatelstva a zne-
čištění životního prostředí. Ministerstvo pro bydlení, plánování a místní samosprávu Irska uvedlo, že 
vytvoří detailní investiční plán, který zajistí realizaci požadavků Evropské komise. v této souvislosti 
vláda, která již nyní uvolnila značné prostředky na rekonstrukci vodovodních sítí, plánuje investovat 
dalších 1,7 mld. eur do roku 2021 do čističek odpadních vod a definitivně zamezit snižování výdajů na tuto 
oblast, které od roku 2013 poklesly o 40 %. České firmy mají nadále možnosti uplatnit se v oblasti vodního 
hospodářství, inženýrských sítí, čištění odpadních vod, správy vodních sítí a potrubí a protipovodňových 
zábran.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Dlouhodobý nárůst objemu léků v českém vývozu do Irska se v roce 2017 snížil o 26 %. Nicméně zájem 
o tuto komoditu je v zemi nadále značný, např. od roku 2010 její import vzrostl o téměř 40 %. Kapitálové 
investice do zmíněného sektoru v Irsku byly v rozpočtu pro rok 2018 stanoveny na 36 mil. eur, což spolu 
s výstavbou nové dětské nemocnice v Dublinu může vytvořit příznivé podmínky pro české exportéry. Cena 
nové dětské nemocnice (s 473 lůžky) byla původně 600 mil. eur, avšak začátkem roku 2019 již dosahuje 
1,7 mld. eur a podle odhadů ještě naroste.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Cukr je jednou z komodit, jejichž dovoz do Irska se za posledních pět let bezmála zdvojnásobil a totéž 
platí o českém dovozu této komodity do Irska. ve státním rozpočtu na rok 2018 byla oznámena nová daň 
na cukr podle jeho podílu v potravině, díky tomu se dovoz snížil o 3 %. příležitostí pro naše exportéry by 
mohl být plán irského ministerstva zemědělství investovat 110 mil. eur ročně do roku 2020 na rozvoj 
lesnictví, z čehož až 90 % bude využito na zalesňování a výstavbu lesních cest. Jednou z nových komo-
dit, které by mohly na irském trhu nalézt odbyt, je tzv. „poctivé pivo“ (craft beer), většinou z produkce 
malých a středně velkých pivovarů. podobně jako v Čr je také v Irsku patrný výrazný trend v konzumaci 
těchto produktů (70 % meziroční nárůst za poslední dva roky). podobná je situace na trhu s olejnatými 
semeny a plody.

 ▶ Zpracovatelský průmysl

Index výkonosti průmyslové výroby (Industrial production Index), vykázal meziroční pokles o 11,5 % 
(listopad 2018). obrat ve stejném období klesl o 6,8 %. Dopad Brexitu je značný. vzhledem k vytvoření 
nové vládní agentury začátkem roku 2018 (Irish Manufacturers association) a přidělení 10 mld. eur by 
se mohl najít i prostor pro české exportéry příslušných komodit.
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Island

Islandu se díky zahraničním půjčkám a soustavě striktních fiskálních a mě-
nových opatření podařilo zvrátit negativní vývoj a zahájit rekonvalescenci 

po krizi v roce 2008. HDp roku 2018 vykázalo růst kolem 3,7 % a míra inflace 
roku 2018 dosahovala hodnoty 2,5 %. Během roku 2018 tempo růstu HDp zvol-
nilo a očekává se, že v průběhu roku 2019 se růst ustálí kolem hranice 3 %. 
Zejména v důsledku prohlubujících se potíží islandského leteckého sektoru 
však v závěru roku 2018 došlo k propadu hodnoty ISK na nejnižší úroveň za po-
slední dva roky. Nízká hodnota národní měny v kombinaci s rostoucí cenou 
práce vytváří předpoklady pro rychlejší tempo růstu inflace v nadcházejícím 
období. Tomu odpovídá rovněž navýšení základní úrokové míry o čtvrt pro-
centního bodu na 4,5 % ze strany Islandské centrální banky v závěru roku 2018. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDp (%) 7,4 4,0 3,7 2,9 2,8 2,6

HDp/obyv. (USD) 61 226 70 248 75 699 79 270 83 924 88 133

Míra inflace (%) 1,7 1,8 2,5 2,6 2,6 2,5

Nezaměstnanost (%) 3,0 2,8 3,2 3,3 3,6 3,8

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 1,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7

populace (mil.) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Konkurenceschopnost 29/140 28/137 24/140 — — —

Exportní riziko oECD — — — — — —

odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, oECD, WEF

 ▶ Island je součástí Evropského hospodářského prostoru a udržuje těsnou 
politickou a ekonomickou spolupráci se zeměmi EU a Evropského spole-
čenství volného obchodu.

 ▶ v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEF), se Island umístil na 24. pozici ze 140 srovnávaných ekono-
mik a dle oECD není exportně rizikovou zemí.

perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

automobilová doprava

HS 8701 – Traktory a tahače

HS 8701 – Traktory a tahače

HS 8703 – auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob

Energetický průmysl

HS 8402 – parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Nábytkářský průmysl

HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, 
jejich části

HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

HS 9403 – ostatní nábytek a jeho části a součásti

plasty a gumárenský průmysl
HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Stavební průmysl HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8421 – odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění 
kapalin nebo plynů

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže 
na kapaliny

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1204 – Semena lněná i drcená

HS 1205 – Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

HS 1207 – ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené

HS 1702 – ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy 
a fruktózy; cukerné sirupy

HS 2106 – potravinové přípravky, jinde neuved.

HS 2203 – pivo ze sladu

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

Zpracovatelský průmysl

HS 7401 – Kamínek měděný, měď cementová 

HS 7402 – Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci 

HS 7506 – Desky, plechy, pásy, folie niklové 


