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Základní údaje
Irská republika se nachází na ostrově v severozápadní části
Evropy s pevninskou hranicí pouze se Severním Irskem, jež je
součástí Spojeného království. Irsko se dělí na 2 regiony
soudržnosti (NUTS 2), 8 krajů. Historicky se uvádí členění země
na 26 okresů. Předsedou vlády Irské republiky je od června roku
2017 Leo Varadkar. Prezidentem Irska byl zvolen v přímé volbě
na sedm let Michael D. Higgins (v úřadu od listopadu 2011).

Zahraniční obchod

Irská republika

Počet obyvatel

4 784 383 (2017)

Rozloha

70 273 km2

Měna

Euro

Úřední jazyk

irština (zhruba 40 % populace),
angličtina

HDP a příspěvky k jeho růstu

V případě Irska je to s vývozním artiklem poměrně
jednoduché. Z více jak poloviny (57 %) vyváží chemické
produkty - konkrétněji léčiva, dusíkaté heterocyklické
sloučeniny nebo například vonící směsi. Následují s odstupem
stroje a zařízení. Irsko vyváží především do USA (26 %),
Spojeného království (13 %) a Belgie (13 %). Zboží se do Irska
dováží ze Spojeného království (24 %), USA (17 %) a Francie
(13 %). Jde především o dopravní zařízení (letadla, vrtulníky,
auta), a chemické výrobky.

30%

Makroekonomický výhled

-5%

Síla irského tygra, který k přelomu tisíciletí ekonomicky rostl
vysokým tempem, se v době hospodářské krize velmi rychle
vyčerpala. Ekonomika se dostala do recese, veřejný dluh
začal skokově narůstat (z 23,6 % HDP v roce 2006
na 119,6 % HDP o šest let později) a svou daň si krize
vybrala i v míře nezaměstnanosti, která vzrostla až na 14,7 %
v roce 2012). Hodně se toho však změnilo a irský tygr se opět
probudil. Irsko dnes patří k velmi silným ekonomikám a je
také (nejen) díky farmaceutickému průmyslu nejprůmyslovější
zemí v EU (2. místo má ČR). Ekonomický růst Irska se
pohybuje vysoko nad průměrem EU, do budoucna Komise
počítá s poklesem na 3,1 % HDP v roce 2019. Deflační tlaky
už jsou, zdá se, taky zažehnány a míra inflace za rok 2017 se
odhaduje na 0,3 %. Napomohlo tomu zvýšení cen a služeb
v oblasti
energie.
Dovoz
z Británie,
kde
došlo
k znehodnocování měny, však působil opačným směrem.
Veřejný dluh v Irsku by měl i nadále klesat, pro rok 2018 se
odhaduje jeho výše na 69,1 % (67,2 % v roce 2019).
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Zdroj: Evropská komise

Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
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Zdroj: Evropská komise

Základní ukazatele trhu práce

Vybrané ukazatele trhu práce

Míra nezaměstnanosti (březen 2018)

Míra nezaměstnanosti se snížila na aktuálních 6,1 % a do
roku 2019 by měla klesnout zhruba o další procentní bod.
I po nejvyšším meziročním navýšení v eurovém vyjádření
(za několik posledních let) nákladů práce v ČR v roce 2017
(zhruba o 8 % v závislosti na odvětví) jsou české náklady
práce jen na třetinové výši těch irských. Irská minimální
mzda s výší 1 614 eur patří mezi státy EU, kde je
stanovena, k nejvyšším. Pro srovnání čeká minimální mzda
v eurovém vyjádření je zhruba třetinová (477,8 eur).

Produktivita práce k Ø EU (2016)
Minimální měsíční mzda
Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2017)

6,1 %
212 %
1 613,95 €
Irsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

4 692 €

1 708 €

Stavebnictví

4 172 €

1 629 €

Velkoobchod a maloobchod

3 424 €

1 675 €

Doprava a skladování

4 368 €

1 593 €

Zdroj: Eurostat
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Základy obchodního práva
Irsko se v žebříčku Doing Business v kategorii „Založení společnosti“ řadí na 8. příčku, ze zemí EU má nejlepší umístění.
Založení podnikání v zemi zahrnuje pouze tři kroky, vychází na zhruba 5 dní a nevyžaduje vysoké náklady.
Od 1. června 2015 došlo ke změně obchodního zákoníku a vešly v platnost nové podmínky. V Irsku je možné založit
společnost s ručením omezeným, která musí mít minimálně jednoho ředitele a 1 až 149 akcionářů. Další formou
společnosti je Designated Activity Company (DAC), u které je potřeba minimálně 2 ředitelů a 1 až 149 akcionářů.

Daně
Daň z příjmu fyzických v Irsku má 20% a 40% sazbu
s uplatněním dle výše příjmů a dále rodinného statusu.
Sazba irské korporátní daně patří mezi členskými státy
Evropské unie k těm nejnižším a je stanovena ve výši
12,5 %, pro vybrané druhy obchodní činnosti však sazba
daně činní 25 %.

Daně

Sazba

Korporátní daň

12,5 %

Daň z příjmu jednotlivců
DPH (základní/snížené)

20 % / 40 %
23 % / 13,5 % / 9 % / 4,8 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

V Irsku využívají čtyři sazby daně z přidané hodnoty:
23% standardní sazbu, dvě snížené ve výši 13,5 % a 9 % a supersníženou sazbu stanovenou na 4,8 %.
13,5% snížená sazba DHP se uplatňuje například na některé služby, některé potraviny, dětské autosedačky, lékařskou a
zubní péči a pod. 9% sazba se aplikuje na noviny, kulturní akce, ubytování, restaurace. Supersnížená 4,8% sazba DPH
se uplatňuje na některé zemědělské dodávky (hospodářských zvířat a jiné).

Energetika
Ceny elektřiny mají od roku 2015 klesající charakter – v prvním pololetí roku 2017 činila cena za kilowatt hodinu 12,4
eurocentů (v ČR ve stejném období 7 eurocentů).
Cena zemního plynu v Irsku v posledních letech rovněž klesá, v prvním pololetí roku 2017 stál 1 GJ zemního plynu 9,2 eur
(v ČR ve stejném období 6,6 eur).
Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na zemní plyn (45 %). Dále pak na pevná paliva (26 %)
a obnovitelné zdroje (25 %).
Energetická závislost země se v posledních letech snížila – v roce 2016 činila 69 % (závislost na dovozu zemního plynu
činí 40 %, na pevných palivech 55 % a na dovozu ropy 98 %).

Investiční pobídky
Pro investory je v Irsku dostupné množství programů pro financování a řada investičních pobídek. Pobídky a programy
jsou nabízeny v oblastech jako zaměstnanost (výše a dostupnost pobídek se odvíjí od lokality a velikosti společnosti),
výzkum, vývoj a inovace (finanční pobídky a daňové úlevy), vzdělávací granty (pro rozvoj zaměstnanců a kapacit firem),
granty na modernizaci firem (pořízení nového vybavení a technologií), program pro mezinárodní marketingovou expertízu
či poskytování mentoringu. Pobídky a programy jsou poskytovány agenturou IDA Ireland.
Pořadí států
Index

Charakteristika

Irsko

ČR

z počtu

Doing Business

17.

30.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

Index ekonomické komplexity

11.

9.

124

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

10.

6.

163

Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

19.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

24.

31.

137

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)

69,1

32,8

Ø EU 53,6

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2016

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo
o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační
zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost
informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden.

