گزارش اطالعات اقتصادی ایرلند
شاخص های جمعیتی :براساس سسرمارس سسساس س2016س،سجرعیا سایرلنا سس4.9سمیلیان سفرارس
(چهس میلین سوسفهص سهزا سفرر)سمیسبسم .ساینسکشن س اسازسلحاس سجرعییایس س س122سکشان هسسس
جهس سقرا س ا .س33.3س ص سجرعی ساینسکشن سزیرس25سسس سسنس ا ف .سایرلن س س یفسکشن هسییس
قرا س ا سکهسبیشیرینسسجرعی ستحصیلکر س اس ا .سجنافسفیسکهسازسسیسیمسآمنزمیساینسکشن سفاس س
الیحصیلسمیسمنف سسبهسمکلیسآمنزشس ی ساف سکهسبهس احییسمیستنافن سوا سبسزا سکس سوسفعسلی سم س
وسازسصالحی سهسسوستنافسییسهسسسکیریسبسالییسبرخن ا ف .س س
مساحت جرهن سسایرلن سبسس امینسمسسحییسبرابرسبسس84.421سکیلنمیرسمربا،،سنان سسمشامسجزیار س
ایرلن س اس سبرگرفیهساس .سبخشیسازسمرس ساینسجزیر سبهسایرلن سمرسلیساخیصسصس ا سکهس سقلرروسس
حسکریییسبرییسفیسسقرا س ا  .جزیر سایرلن سسنمینسجزیر سبز گسا ونسسوسبیسیرینسجزیر سبز گس فیسسبهس
مرس سمیس و .
موقعیت عموم :اقتصادی
ایرلن سازس ههس۱۹۸۰سبهست ی سمسیرسخن س اسسازسیکساقیصس سمیکیسبرسکشسو زسسبهسسر سیکساقیصس س
م سبسسمحن ی سصس اتسوسبسستررکزسبرسصنسی،سفنسو سسنیشرفیهسوسخ مستستغییرس ا .س م ساقیصس سس
ایرلن سازساوایلس ههس۱۹۹۰سبهسح سسسرع سگرف سکهساصاالال سبررهاسسسساسلییکس(هرسفنا سبررهاسسس
آسیس)سبرآ سفهس سم .سمیسفگینس م ساقیصس سسایرلن سازسسس س۱۹۹۵ستسسساس س2008سباسالسس5س صا س
بن ساس .سایرلن س سسس س۲۰۰۲سبهسهررا س۱۱سکشن س یگرساتحس یهسا ونسسبهسحنز سننلیسین وسنینس سوس
تعسمالتسمسلیسآ سبسسسسخیس ساتحس یهسهرگراترسگر ی .س س
بسسن ی ا سم سعالئمسبحرا سمسلیسجهسفیساینسکشن س سسس س۲۰۰۸سوا س و ا س کن سگر ی سوساقیصس س
ایرلن سوس فس سوسزف گیسمر مس اسبهسم تسمیاثررسازسخان سکار سوسایانسکشان سباسسمانجیسازسبیکاس سسوس
و مکسیگیس وبروسم .س س
سسس س۲۰۰۹س ول سبسسه فستثری ساوضسعسبخا سباسفکیسکشان سوسجلانگسیرسسازسگسایرشسبحارا ،س
آژافسسم یری س ا اییسهسسسملیس()NAMAس اسایجس سکر ستسسبهسمنجبسآ سبیناف سضرنسفروشسبرخایس
ازس ا اییهسسس ولییسوسخصنصیسسسزسسآفهس،سمشکلس ا اییسهسسستجس سسوسوامسهسسستنسعهساسسبسفکسهسس
اسم یری سوسحلسوسفصلسفرسی .سازسسنسس یگرسبسیهسفجستسمسلیس اسفیزس یسف سکر ستسسبیناف سمشکالتس
فسمیسازسبحرا س اسکسه س ه .س س
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ول سایرلن س سحسلیسکهس چس سکسرسسبن جهسم سبن سوس آم هسسسخن س استسسحا سزیاس سسازس سا س
ا سبن ساولینسبن جهس یسضییس اس سسس س۲۰۰۹سا ائهسکر سکهساینسخطسمشیس سبن جهسسس سهسسسبع س
تسس۲۰۱۴سفیزس فرس سگر ی .س س
ایرلن س سابی اسسسس س۲۰۱۴ساعالمسکر سکهسازس و ساقیصس س یسضییسوسبحرا سمسلیسخس جسما ساسا .س
ترسمیسمناه سمنجن سفیزسحسکیسازسو و سساینسکشن سبهس و سج ی س وفقساقیصاس سس اما .سباسساعاالمس
بن جهسسس س۲۰۱۵سوسعالئمسمشهن سکسه سمسلیستسوستنجهسبیشیرسبهس فس سمر م،سنسسازس۷سساس سعراالس
ایرلن سوا س و سج ی سسازس وفقسوسبهرن ساقیصس سسگر ی .سبسستنجهسبهس آم ساضسفیس ولا س سساس س
2015س(سح و س1.4سمیلیس سین و)سوسنای سبینایس آما ساضاسفیس1.3سمیلیاس سیان وییس سبن جاهس
،2016س وف سکسه سبیشیرسمسلیستسوسافزای سهزینهسهسسسعرانمیس سبن جاهس2016سوس2017سا اماهس
یسفیهساس .سس س
سیستم اقتصادی
اقیصس سایرلن سیکساقیصس سمرینیسبرسسیسیمسصس اتسمحن سمیسبسم سبسستنجهسبهساینسویژگی،س سایگس س
یپلرسسیسایرلن سفیزسکسمالس سخ م ساقیصس سوستجس تساینسکشان سقارا س ا سوسباهسهراینس لیالس س
سس ۲۰۱۱سوزا تسامن خس جهسبهس«وزا تسامن سخس جهسوستجس ت»ستغییرسفسمس ا س.ساسس س وابطسخس جیس
اینسکشن سفیزسبرساسس سسهسمسخصس گسایرشستجاس ت،سجاسرسسارمسیهسخاس جیسوسجاسرسگر ماگرسس
تعریفسسم سوساینسکشن سح اکثرستالشس اسبراسسافزای ساینسسهس کنسکلی سسافجسمسمیس ه .س س
اقیصس سصس اتسمحن سایرلن سبهسخسطرس همستنی گیسهسسساقیصس سسزیس سسکهسبسسامریکسسوسبرییسفیسس ا س
تنافسیهساس س سمقسبلسمرایطس کن ساقیصس سسسحسکمسبرسا وناسسمصان سبسما .سحجامسباسالسسصاس اتس
ایرلن سبهسامریکسسوسبرییسفیسسوسمیزا سبسالسستعسمالتساقیصس سسبینسآفهسسسهمسزیس سس س و سمسفا سایانس
کشن سازسمصسئبسوسمشکالتساقیصس سسکهساتحس یهسا ونسس ساوایلس ههس۲۰۱۰سبسسآ س س سوسننجهسفارمس
میسکر ،سم .سامسسبسسخروجسبرییسفیسسازساتحس یهس(برگزی )،ساینسمزی س س ابالهسبسسکشن سهرجانا سآ سباهس
یکسته ی سوسفقالهسضعفستر یلسم ساس .س س
عالو سبرسمزی سنینسیگیساقیصس سسبسسآمریکسسوسبرییسفیس،سایرلن س سطان س وسس هاهسگسمایهسباهسخاسطرس
قسفن سسهلسگیرافهسسمسلیستسبرسسن سمرک سهسسسخن سوسبرقرا سسفرخسنسئینسمسلیستیسس۵س ۱۲/ص سبراسس
مرک سهسسکهسنسیینسترسازسامریکسسوسسسیرسفقسطسا ونسس ستنافسیهساس سبسیس سسازسمرک سهاسسسباز گس
چن سملیییسازسجرلهساینیل،سمسیکروسسف ،سگنگل،سفیسسبنکسوساَنلس استرغیبسبهستثسیسسماعرهسخان س
سایرلن سفرسی .ساینسمزی سمنجیسازسسرمسیهسگسا س،سامیغس سوس آم هسسسفسمیسازسحضن سمرک سهاسس
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اسعسی سایرلن سکر سوساینسکشن س اسقس سسسخ ستسس سمرایطسفسمسسع س و س یسض ساقیصاس سسازس ما س
میعس سبسالسس وس ص سبرخن ا سبسم .سالریهسبسسافزای سفشس سامریکسسوساتحس یهسا ونسیی؛سایرلن سفاسگزیرس
م ساس س سسیسس ستسسهلسمسلیستیسنیشینسخن س سقرس سمرک سهسسسمسکن ستج ی سفظارسکاسر سوس
مرک سهسسسج ی سسکهسازسسس س2015س سایرلن سرر سمیسمنف سمشرن سمسلیاستسترجیحایسماسکن س
فریسمنف .س
شاخص های اقتصادی ایرلند
رشد اقتصادی.سسآمس سبر سیسوضعی ساقیصس سسسس س2015سمنیشر سازسسنسسمرکزسآمس سایرلن سفشس س
میس ه سکهس م ساقیصس س سهرچنس سبسالسس 5س ص سبن سکهسبراسس ومینسسس سمینالیسبسالترینس م س
اقیصس س س سمیس سکشن هسس سا ونسیی سمحسنر سمی سمن  .س .سبراسس سنی سبینی سهسس سمنسسستس
مالسلعستی ساقیصس س سایرلن  ،س م ساقیصس س س سسس س 2016س سهرچنس سبسالس س 5س ص سخناه سبن سوس
اقیصس سکشن سبهسمیزا س11س ص سیسسبرابرسبسس20سمیلیس سین وستنسعهسمیسیسب .س س
بهس فرس سافیشس سآمس سمربنطسبهستسری،س م ساقیصس سسوسمسزا سبی سازس1.2سمیلیس سین وییسخزافهس ول س
سسس س،2016س ول س سبن جهسسس س2017سکهس سمس ساکیررسبهسنس لرس سمعرفایسما سسعرا سسایانس
مرلغس اسصرفسافزای سهزینهسهسسسعرنمیسکر سوسیکسسنمسازسآ س اسفیزسبراسسمنضنعسکسه سمسلیاستس
هسساخیصسصس ا .س س
تولید ناخالص داخل .:سایرلن س س وسسهسسس ساخیرس ا اسسبیشایرینسفارخسستنلیا سفسخاسلصس اخلایس
()GDPسایرلن س سبینسکشن هسسسا ونسییسبن ساس سوسنسسازسآ سکشن هسسسسنئ سلنکزامران گسقارا س
گرفیهساف .س س
مجرنعسا زشسGDPسایرلن س سسس س2015سبرابرسبسس243.8سمیلیس سیان وسبان سساسا .سسمیازا سGDPس
ایرلن س سم سمسههسفخس سسس س2016سبی سازس124سمیلیس سین وسبن سکهسفسر سباهس و سمشاسبهس
سسس س2015سبهسمیزا س4س ص سافزای س امیهساس .س س
سسس س2016سمرکزسآمس سایرلن سبسساحیسسرسمیزا سGDPس،سخررسازس م ساقیصس سس26س ص سسایرلن س
ا .سازسآفجسسکهسمحسسرهس م ساقیصس سسبسساسیرس سازسمسخصسGDPسکهس سآ ستنلی اتسمارک سهاسسس
چن ملیییسفیزس جسم سبن سافجسمسگرف ،سبسعثسا ائهستصنیرسسغیرواقعیسازسوضعی ساقیصس ساینسکشن س
گر ی .ساینسمنضنعسبسعثسگر ی ستسسمنضنعساسیرس سازسسسیرسمسخصسهسسساقیصاس سسازسجرلاهسمیازا س
مصرفسملیسبراسسمحسسرهس م ساقیصس سسمالر سمن .سبسسکسرسسهمسمرک سهسسسچن ملیییس س،GDPس
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هرس س م س4.5س ص سسصحیحسمیسبسم .سبسستنجهسبهسبرگزیا سمیازا سنای سبینایس ما سGDPس س
بن جهس2017ساینسکشن س3.۲س ص ستخرینسز سم ساس .س
شاخص توسعه یافتگ.:سبراسس سگزا شسسسزمس سمللسمیح ،سایرلن س ساوایلس ههس2010سبهسعننا س
هریرینسکشن ستنسعهسیسفیهسجهس س سبن سسم سبن سکهسبسستنجهسبهسنش سسرسگسامینسبحرا سمسلیس
وس وفقساقیصس سسمج ،ساکنن سبهسعننا سمشرینسکشن ستنسعهسیسفیهسجهس سمنسخیهسمیسمن .س
سهم بخش های سه گانه در تولید ناخیالص داخلی :ایرلنید .بخا سخا مستسباسس73س صا ،س
بیشیرینسسهمسGDPس اسبهسخن ساخیصسصس ا ساس سوسنسسازسآ سبخ سهسسسصنع س(25س صا )سوس
کشسو زسس(2س ص )سقرا س ا ف  .س
خدمات:سسهمسبخ سخ مستس ستنلی سفسخسلصس اخلیسایرلن س73س ص سبن سکهسبی سازس75س ص س
ازسکلسفیروهسسسمسغلساینسکشن س(سکهسجرعسسبی سازس۱/۲سمیلین سفررسمیسبسم )س اس سبرسمیسگیر  .س
صنعت:سبخ سصنع س25س ص سGDPسایرلن س استشکیلسمایس ها سوس سزمیناهسهاسسسفاراو سسمانا س
غسایی،ستنلی سافناعسفنمی فی،سمهن سی،ستجهیزاتسکسمپینترس،سفسسجی،سننمسک،سمنا سمیریسییسوس ا وس
میررکزسمیسبسم .س س
کشاورزی:س سحس سحسضرسکشسو زسسوس ام ا سس ۲س ص س GDPسایرلن س اس برمیسگیر سکهسمسمل:
گسو،سگنم سقرمز،سمحصنالتسلرنی،سجن،سینفجه،سسیالژس(خن اکس ام)سوسگن مساس .س ف،سمرننعی س
وا اتسگنم سگسوسبهسامریکسسفسمیسازسبیرس سسجنن سگسوسسنسسازس ۱۵سسس ،سچشمساف ازسمنسسریس اس
صنع س امسوسگنم ساینسکشن سازسسس س۲۰۱۵سبهسبع سایجس سکر ساس س
ول سفیزسبرفسمهسکال سم فیز سسسزسسسسخیس سکشسو زسسایرلن س اسازسابی اسسسس س2015سبهسمن ساجراس
گسامیهساس سکهسبهسمنجبسآ س395سمیلین سین وس سزیربخ سهسسسمخیلفسکشسو زسسوس امیستز یقس
وسسرمسیهسگسا سسم ستسسبرسق تس قسبییسبن سوسننیسییس م سآ سافزو سمن .س س
تولید ناخالص مل.:سا زشستنلی سفسخسلصسملیس()GNPسایرلن س سسس س2015سبرابرسسبسس194سمیلیس س
ین وسبن ساس .ساینس قمس سم سمسههسفخس سسس س2016سبای سازس128سمیلیاس سیان وسبان سکاهس
فسر سبهس و سمشسبهس سسس سنی سازسآ سح و س22س ص سافزای س امیهساس .س س
الریهسبهسخسطرسعسملس م سجرعی س،سفسر س آم سسارافهسازسآ سزماس ستاسسکنان سهرچناس س سساالحس
نسیینیساس سامسسکلساقیصس س سمرایطسبسیس سخنرس و سنی سازسبحرا سمسلیساس .س م ستنلی سفسخسلصس
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اخلیس()GDPس سسس س2014ستسس5.2س ص سافزای سیسفیهسوسبهس188.8سمیلیس سین وس سی سکهسفسر سبهسا زیسبیس
هسسسنیشینس0.4س ص سبیشیرسم ساس .سسسسسس س
ترهبن سسمعیررسجهس سازس
چشم انداز رتبه اعتباری ایرلند در محیط اقتصاد کالن.سا زیسبیسمنسسستس س
یسکساعیرس سسایرلن سوسچشمساف ازساقیصس سسآ س اسبهسمر سزیرسمیسبسم :س س
جهسبن س س

فسمسمنسسهساعیرس سسنجی س

چشمساف ازساقیصس س س

من یزس( )Moody’sس

A3

مثر س

فیچس( )Fitchس

A

بسسررست س

اسیسف ا زساف سنن زس( )S&Pس

A+

بسسررست س

ظرفیت ایرلند از نظر رقابت پذیری.سسبراسس سگزا شسمجر،سجهسفیساقیصس ،سایرلن سازسفظرسمسخصس قسب س
نسیرسس سجهس س سسس س2016س سمیس س131ساقیصس سجهس س سجسیگس س21سقرا سگرفیهساس .س ستعیینسجسیگس س
مسکن س واز سعسملسمخیلفسازسجرلهسسسخیس ،سمحیطساقیصس سکال ،سفنآو س،سسهنل سکسبسوسکس ،سبهر سو سسکس ،س
تنسعهسبسزا سمسلی،سسظرفی سهسسستکننلنژیکسوسظرفی سبسزا سمن سبر سیسقرا سگرفیهساس .س س
براسس سا زیسبیسمرکزسجهسفیس قسب سنسیرسس()IMDسفیزسجسیگس سایرلن سبهسیکراس سا تقاسسسچشارگیرسسیسفیاهسباهس
طن سسکهسجسیگس سمسکن س سسس س2016سسبسس9سنلهسصعن سفسر سبهسسس سقرل،سبهس سهریمس سسف ساسا سوسفاسمسس
اینسکشن س اسنسسازسهنگسکنگ،سسنئیس،سآمریکس،سسنگسنن ،سسنئ سوس افرس کسقرا س ا ساس .س س
هرچنینسایرلن س سچن سمسخصسفرعیسا زیسبیس قسب سنسیرسسفنقسمسملسافعالسفسوستالریقسمر مسبسسچسل سهاسسس
ج ی ،س س سیر سبن سمهس تهسسسمسلی،سبسزسبن سفرهنگسملیسفسر سبهسعقسی سخاس جی،سکنیار سآزا سسارمسیهس
گسا ا سخراجیسبرسمرک سهسسس اخلیسوس ا ابن سجسابی سهسسوسافگیازشسهاسسسسارمسیهسگاسا سس س سبنا سس
فخس سکشن هسسقرا سگرفیهساس .س س
جایگاه ایرلند از لحاظ نوآوری.س سبر سیسمسخصسعرلکر سفنآو سس سمیس سس128ساقیصس جهس ،سایرلنا س
س سسهریمسوسنسسازسکشن هسسسسنئیس،سسنئ فسبرییسفیس،سفنالف سوسسنگسنن سقرا سگرفیهساس .ساینسمسخصسکهس
برساسس س82سمسخصسفرعیسا زیسبیسوس ترهسبن سسمیسمن ،س سمجرنعسیکیسازسبز گیرینسمسخصسهاسسسجهاسفیس
بشرس سمیسآی ،وسا زیسبیسوضعی سکشن هسسوساقیصس هسسسمخیلفس سسراسرسجهس س اسبرعه س ا س.سمسخصسفشاس س
میس ه سکهستثریرسسیسس سیکسکشن سفسر سبهسفنآو سس س ما سسوستنساعهسساقیصاس سسس سساس سسجاسس سس2016س
چگنفهسبن ساس  .س

5

جایگاه ایرلند از نظر آسان :کسب و کار سبسفکسجهسفیس ستسز سترینسگزا شسخن سسبهسفسمسگزا شسفضاسسس
کسبسوسکس س2016سسبهسمقسیسهس189سکشن سجهس سازسفظرسسهنل سفعسلی سهسسساقیصس سسوسوضعی سفضسسسکسبس
وسکس سآفهسسنر اخیهساس سکهسایرلن س سجسیگس سهر همسقرا سگرفیهساس  .الریهسایرلن سخن س اسبهیارینسمکاس سباراسس
سرمسیهسگسا سسوسکسبسوسکس سمیس اف .س س
جایگاه ایرلند در سایر شاخص های مرتبط به فضای اقتصادی و سیرمایه گیذاری.سسبراساس س
گزا شسبسفکسجهسفی،س ترهسبن سسایرلن س سسسیرسمسخصسهسسسمربنطسبهسفعسلی ساقیصس سسوسکسبسوسکس سبهسایانس
مر سمیسبسم :سمروعسکسبسوسکس س(،)25سرر سمرک س()39س،س یسف ساعیرس س(،)28سحرسی سازسسارمسیهسگاسا ا س
خس جیس(،)8سنر اخ سمسلیستس(،)6س س
جایگاه ایرلند از نظر تحقیقات سایرلن س سجسیگس سچهس همسکیری ستحقیقستسعلرایسقارا سگرفیاهساسا .س
جسیگس ساینسکشن س سزمینهستحقیقستس سبخ سهسسسمخیلفسبهساینسمر سمیسبسم :سمیریس()2س،سفاسفنتکننلنژسس
(،)2سایرنفنلنژسس(،)2س امسوسلرنیستس()3سوسعلنمسکشسو زسس()3سس س
سرمایه گذاری خارج :ایرلن سازسفظرسجسرسنروژ سهسسسسرمسیهسگسا سسمسیقیمسخس جیس سمیس س سکشن س
فخس سا ونسسقرا ا .ستقریرسسفیریسازسمجرنعسسرمسیهسگسا سسهسسسافجسمسم س سایرلنا سازسسانسسمارک سهاسسس
امریکسییسصن تسگرفیهساس .سبرسطرقسبر سیسج ی سافجسمسم سازسسنسساتسقسبسز گسفیسآمریکس،سایرلن سازسفظرسجسرس
سرمسیهسگسا سسمسیقیمسخس جیسامریکسس سجهس سحسئزس ترهسفخس سمیسبسم .سبراسس سگزا شسمسکن سمرکیهسسس
امریکسییس ازسسس س1990ستسس2015سبی س280سمیلیس سین وس سایرلن سسرمسیهسگسا سسکار سافا .سعاالو سباراین،س
تع ا س700سمرک سامریکسییس سایرلن سرر سم ساف سکهستع ا سنرسنلسآفهسساکنن سبهس30سهزا سفررسمیس س .سمیزا س
بسز سمرک سهسسسامریکسییسمقیمسایرلن ساکنن سبی سازسسسالفهس80سمیلیس سین وسبن سوسصس اتسازساینسمرک سهسس
چهس سبرابرسبیشیرسازصس اتسآفهسسازسچینساس .س س
ساینسبر سی،سمجرنعسسرمسیهسگسا سسایرلن س سامریکسسفیزس27سمیلیس سین وسبن سکهساینسمیزا سبسیس سبیشیرسازس
سرمسیهسگسا سسسسیرسکشن هسسسا ونسییسهرچن ساییسلیس،س افرس کسوسفنالف س سامریکسس  .س سعینسحس ،سهزینهس
تحقیقسوستنسعهسکهستنسطسامریکسس سایرلن سصن تسگرفیهساس سازسسس س 2000ستسس 2015سبهس سبی سازس 3سبرابرس
افزای سیسفیهسوسازس465سمیلین سین وسسبهسس1.5سمیلیس سین وس سی ساس  .س
منابع و ذخایر طبیع :سمهریرینسمنسب،سطریعیسمنجن س سایرلن س اسذغس سسنگسفس

(تن ر)،سگاسز،س

وس،سسرر،سبس ی ،سسنگسگچ،سسنگسآهکسوس ولنمی ستشکیلسمیس ه .سجرهن سسایرلنا سهریراینس
تنلی سکنن س وسسوس واز هرینستنلی سکنن سسررس سجهس س(اولینستنلی سکنن س وسسوس ومینستنلی س
کنن سسررس اتحس یهسا ونس)سبهسمرس سمیس و .س س
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نفت و گاز ساینسکشن سوابسیگیسم ی سسبهسوا اتسفر سوسگسزس ا .سعر سوا اتسفر ساینسکشان سازس
برییسفیسس وسمق ا سکریسفیزسازسفروژساس .ستقریرسسبی سازسفیریسازسکلسفیسزهسسسافرژسسایرلنا سباهسوسایلهس
وا اتسفر سبرآو سمیسمن سکهسعر تسستنسطسمرک سهسسسخصنصیسافجسمسمیسمن .سح و سیکسسنمس
ازسمیزا سفر سوا اتیسازسفنعسفر سسنگینسمیسبسم .ساینسکشان س سساس س2015سحا و س27سمیلیان س
بشکهسفر سخسمس( وزافهس74سهزا سسبشکهسفر سخسم)سوا سکر ساس سکهسازسطریقسبرییسفیسسوا سمیسمن .س
سحس سحسضرسترسمیسوا اتسگسزسایرلن سفیزسازسبرییسفیسسصن تسمیسگیار سسوسمیازا ستنلیا سایانسمنرا،س
افرژسس س اخلسسح و س۳۰۰سمیلین سمیرسمکعبسمیسبسم  .س
جایگاه ایرلند از لحاظ گردشگری ایرلن سازسلحس سکیری سبسالسسخ مستسبهسگر ماگرا س سزمار س
10سکشن سفخس سجهس سوسازسلحس سمسخصس قسب سنسیرسسسررسوسگر مگرسسفیازس سباینس20سکشان س
او س سجهس سقرا س ا .ساینسکشن س سبینسکشن هسسسا ونسییسفیزسجسیگس س همس اسکسبسکر ساس .س س
سسس س2015سسبی سازس8سمیلین سگر مگرسبهسایرلن سسررکر ساف .سمجرنعس آم سایرلنا سازسگر ماگرس
خس جیس سسس سگسمیهسبی سازس4.2سمیلیس سین وسبن سکهسبهسهرارا سگر ماگرا س اخلایسسبای سازس7س
میلیس سین وسسعسی ساینسصنع سکر ساس .ستنهسس سبخ سهیلسوس سین ا ستعا ا س143سهازا سماغلسباهس
صنع سگر مگرسسمرترطساس سوسمجرنعسافرا سسکهس س ابالهسبسسآ سبهسکس سامیغس س ا ف سبای سازس205س
هزا سفررسمیسبسم .سه فسایرلن ،س سسف ساینستع ا سبهس۱۰سمیلین سفررستسسسس س۲۰۲۵سوسسهمس۵سمیلیاس س
ین وییسحسصلسازسآ س ساقیصس سکشن سسوسافزای ستع ا سمسغلینساینسبخ سبهس۲۵۰سهزا سفررسمیسبسم .سسس س
بودجه سسبن جهسسس س2017سایرلن سبرساسس س آم س53سمیلیس سوس235سمیلین سیان وسسوسهزیناهس58س
میلیس سوس28سمیلین سین وسمحسسرهسوستنظیمسم ساس .سهرچنینسفرخستنلی سفسخاسلصس اخلایسباراسس
سس س2017سفیزسبرابرسبسس3.5س ص سنی سبینیسم ساس  .س
آم هسسسبن جهسبهسترتیبسازسمحلسمسلیستسبرس آم س(20.2سمیلیس سین و)،سمسلیستسبارسا زشسافازو س
(13.4سمیلیس سین و)،سمسلیستسبرسمرک سهسس(7.7سمیلیس سین و)،سسمسلیستسبرسسان س(س6سمیلیاس سیان و)،س
سسیرس آم هسسسمسلیستیس(2.8سمیلیس سین و) ،آم هسسسغیرسمسلیاستیس(س2.6سمیلیاس س سیان و)سوس آما س
گررکیس(355سمیلین سین و)ستثمینسمیسمن .س س
هزینهسهسسسبن جهس2017سفیزس58سمیلیس سوس28سمیلین سین وسمحسسارهسما سکاهسبیشایرینسبن جاهس
اخیصسصس ا سم سبهسوزا تسخسفهسهسسسایرلن سسبهسترتیبسبهسوزا تستسمینساجیرسعیس(19.9سمیلیس س
ین و)،سوزا تسبه ام س(14.6سمیلیس سین و)،سوزا تسآمنزشسوسمهس تسیسبیس(9.53سمیلیس سین وسمایس
بسم .سبن جهسوزا تسامن سخس جهسوستجس تساینسکشن سفیزس715سمیلین سین وستخرینسز سم ساس .س س
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کسری بودجه سمیزا سکسرسسبن جهس 4سمیلیس سوس 793سمیلین سین وسا زیسبیسم سکهساینسمیزا سس
0.4س ص ستنلی سفسخسلصس اخلیس استشکیلسمیس ه .سمیزا سکسرسسبن جهس سسس سگسمیهسفیزس0.9س
ص ستنلی سفسخسلصس اخلیسنی

سبینیسم سبن .س ول سبسسکسه

سا

سمیزا سکسرسسبهسزیرسیکس

ص س سص ساس ستسسسس س 2018سآ س اسبهسصررسبرسسف س ساینسصن ت،سجسیگس سایرلن سیکرس س یگرس
س ترهسبن سسمنسسستساعیرس سسنجیسعر سا تقسسخناه سیسف .س س
تجارت خارج :اقیصس سایرلن سمرینیسبرسصس اتسمیسبسم سوسبهسهرینس لیلسمیزا سترازستجاس سسآ س
هرنا سمثر سبن سوسبینس37ستسس44سمیلیس سین وسبن ساس .سمجرنعستجس تسخس جیسایرلن سبسسجهاس س
سسس س2015سبهسبی سازس178سمیلیس سین وس سی ساس سکهسفهستنهسسمنجبسترازستجس سسبی سازس44س
میلیس سین وییسم ساس .سالزمسبهسذکرساس ساینسمیزا سا زشستجاس تسخاس جیسیاکس کان ستاس ی س
وابطساقیصس سسخس جیسایرلن سمیسبسم .سوضعی ستجس تسخس جیسایرلنا سوسصاس اتسایانسکشان س س
م سمسههسفخس س2016سفشسف هن سا امهس وف سسافزایشیسصس اتساینسکشن سوسع مسمشسه سهرگنفهس
عالم سمنریسفسمیسازستسریراتسبرگزی سمیسبسم .سس س

س
صادرات سبرساسس سگزا شس منسسهسمرکزسسآمس سایرلن ،سصس اتساینسکشن س سسس س2015سبسسبی س
ازس 19ص سافزای سفسر سبهسسس س2014سبهس111س میلیس سین وس سی سکهسباسالترینس کان سررا س
م سایرلن س سطن ستس ی ساینسکشن سمیسبسم .سمهریرینسصس اتسایرلن س اسمحصانالتسمایریسیی،س
ا وسوستجیهزاتسنزمکی،سفارمسافازا سوستجیهازاتس ایسفاهس،س مسماینسآالت،ستجهیازاتسحرالسوسفقال،س
محصنالتسکشسو زسسوس امی،سمایالت،سمانا سغاساییسوس امسزفا ستشاکیلسمایس ها س.سمحصانالتس
میریسییس-س ا وییسبی سازس60س ص سا زشسصس اتسایرلن س سساس س2015س استشاکیلس ا سکاهس
فشس س هن سفق سقسبلستنجهساینسبخ س ساقیصس سایرلن ساس .س بیشیرینسمیزا سصس اتسایرلن س س
و سمسکن سسبهسترتیبسبهسکشن هسسسآمریکس،سبرییسفیس،سبلژیاک،سآلراس س،سسانئیسسوسفرافساهسصان تس
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گرفیهساس .سعلیرغمسبرگزی ،س وف س م سصس اتساینسکشن سهرچنس سا امهس ا سبهسطان سسکاهس س
م سمسههسفخس سسس س2016سمیزا سصس اتسبهس58سمیلیاس سیان وس سای سوسماسزا ستجاس سس24س
میلیس سین وییس اسبهسهررا س امیهساس .س س

س
واردات سا زشسوا اتسقالعیسایرلن س سسس س2015سسبرابرسبسس67سمیلیس سین وسمیسبسما س.سمهریارینس
اقالمسوا اتیس اسغالت،سفرآو سهسسسفریی،سمسمینسآالت،سفرآو سهسسسنیرومیری،سمنا سمایریسییسوس
ف سفسسجیستشکیلسمیس ه .سمهریرینسمرکسسسوا اتیسایرلنا سفیازسباهسترتیابسکشان هسسسبرییسفیاس،س
امریکس،سآلرس ،سچین،سهلن سوسفرافسهسمیسبسمن .
نرخ بیکاری.سبسسبحرا سمسلیس سسس س۲۰۰۹سفرخسبیکس سستکس قریس7س ص سساینسکشن سبهسیکراس س
بهس۱۲س ص س سی .ساینس وف ستسسساهسساس سمیانالیسا اماهس اما سکاهساوجسآ س سساس س۲۰۱۲سباسس۶س
 ۱۴/ص سرر سم ساس .سازسسس س۲۰۱۳س وف سکسه سفرخسبیکس سسمروعسم سبهسطن سسسکهس سساس س
2016سنسسازس7سسس سمج استکس قریسم سوسبهسزیرس9س ص س سی .سکسه سبیکاس سسهرچناس سباهس
عننا سبهیرینسمسیرسبراسس سی سبهس وفقساقیصس سسمنسخیهسمایسمان سسوس ولا سایرلنا سباسسافازای س
فرص سهسسسامیغس سسعیس ا ستسسسس س2018سبیکس سس اسبهسصررسبرسسف .سساماسسعلیارغمس وفا سمثرا س
امیغس ،سفگرافیسزیس سسفسر سبهستسریراتساحیرسلیسبرگزی سبرسصس اتسوسامیغس سوجن س ا .س س
نرخ تورم.سفرخستن مس سایرلن سبسیس سنسیینساس س.سمیزا ستن مساینسکشن

سساس س2015سفسار سباهس

سس سنی سازسآ ستنهسس۲س۰/س ص سبن ساس .سس
زیرساخت های حمل ونقل.سایرلن سبسساح اثسوساضسفهسکر س۸۰۰سکیلنمیرسمسیرساصلیسجس ساس س س
بینسسس سهسسس2000ستسس2012سس سسرتسسارسسمناسطقسسکشان ،سسفسار سسباهسسکشان هسسسس یگارسسا وناسسازس
بیشیرینسمیزا سگسیرشسجس سهسسساصلیسبرخن ا سبن ساس .سامسس سعینسحس ساینسکشن سکریارینسس
میزا ستراکمساتصسالتسوسمسیرهسسس یلایسسبرقایسس سباینسس۲۸سکشان سسعضاسنساتحس یاهسا وناسییس اس ا س .
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اطالعستسمرکزآمس ساتحس یهسا ونسییسفیزسفشس سمیس ه سکهسطیس و سمسکن س۵۶۰سکیلنمیرسبز گرا سهسسس
ج ی س منسطقسجننبیسوسمرقیسایرلن سسسخیهسم سکهسبی سازسسسیرسکشن هسسسعضنساتحس یهساس .س س
ایرلند و دسترس :به اینترنت.سبز گیرینسمرک سهسسستکننلنژیکسوسمرکهسهسسسجهسفیسمرترطسباسس
اینیرف س سایرلن سفعسلی س ا ف .سباسساینحاس سایانسکشان سازسفظارس سیرسایسباهساینیرفا س سجسیگاس س
چهس همسوسنسسازسکشن هسییسهرچن سبرییسفیس،سفرافسهسوساسینفیسقرا سگرفیهساس .سبراسس سطر سملیس
نهنسسسبسف سکهسازسسس س2015ساجراییسم سا ائهساینیرف سنرسرع سبهسسسیرسجرعیا سایانسکشان سسآغاسزس
م .سبراسس سبرفسمهس ول ستسسنسیس سسس س۲۰۱۶سبی سازس۷۵س ص سکشن سزیرسننم سنهنسسسبسف سبسیس س
نرسرع سقرا سخناهن سگرف .س س
ایرلن سازسفقالهسفظرساتصس سکسبلسهسسسفیررسفن سسا ونسسوسآمریکسسفیزساهری سزیس سس ا سبهسطان سسکاهس
غررسایرلن ستر یلسبهس واز سو و سجریس ساطالعستسوس ا سهسسبهسسرتسسرسحنز سآتالفییکسما ساسا .س
براسس ساه افسجسمعهس یجییسلیسا ونسستسسسس س،2020سننم سکسملساتحس یهسبسسخا مستسنهناسسسبسفا س
اینیرفییسنرسرع سح اقلس20سمگسبسی سبرسرسفیهسه فسگسا سسم ساسا سکاهسایرلنا سازسفظارستحقاقس
اه افسبرفسمهسمسکن س سجسیگس سهشیمسکشن هسسساتحس یهسقرا سگرفیهسبن س(.)2015ساینسمسخصسمسملس
میزا ساتصس سبهساینیرف ،سسرمسیهسافسسفی،ساسیرس سازساینیرف سهرگراییستکننلنژسس یجییس سوسخ مستس
عرنمیس یجییس سمیسبسم .س
جایگاه ایرلند از نظر توانای :لجستیک .سایرلنا سازسفظارسماسخصسعرلکار سلجساییک س()LPIس س
جسیگس سهج همسقرا سگرفیهساس .ساینسمسخصسعرلکر سبخ سلجسییکیسمسملسم سحنز سفرآین هسسس
ترخیصسکسال،سکیری سزیرسسخ سهسسستجس سسوسجسبجسیی،سسهنل س سیرسیسبهسکسالهاسسسمخیلافسباسس
قیر س قسبیی،سمسیسیگیسوسکیری سخ مستسلجسییکی،ستنافسییس ستعقیبسوس یسبیسکسالهسسسا سسلیسوس
تحنیلسبهسمنق،سکسالس اسمسملسمیسمن .سوضعی سایرلن س سمسخصسعرلکر سلجسییکسوسهریکسازسابعس س
6سگسفهسآ س سسس س2016سبهسمر سج و سزیرسمیسبسم :س
کس اییسفرآین هسسسترخیصسکسال س
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 25س

کیری سزیرسسخیهسسسلجسییکی س

 22س

سهنل س سا سس سمحرنلهسهسسسبینسالرللی س

 10س

مسیسیگیسوسکیری سخ مستسلجسییک س

 20س

تنافسییس س یسبیسکسالهسسسا سسلیس س

 16س

تحنیلسبهسمنق،سکسال س

 29س

شاخص ها
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ایرلند و موافقتنامه اجتناب از مالیات مضیاع..سایرلنا ستاسسساس س2016سباسس72سکشان سجهاس س
منافقینسمهساجینسرسازساخسسمسلیستسمضسعفس اسامضسسکر ساس .س سحاس سحسضارسماساکراتسمربانطسباهس
امضسسسمنافقینسمهسمسکن سبسکشن هسسسترکرنسیس سفهسییسم سوسباهسزو سسامضاسسخناها سما .س وفا س
مساکراتسبسسکشن هسسسآذ بسیجس ،سقزاقسیس ،سا سوسغنسسفیزس سحس سافجسمساس .ساینسکشن سبسس ویکر س
مثرییسکهسبهسنرهیزسازسنر اخ س وبس سمسلیاستس ا ،سگسایرشسامضاسسسایانسمنافقینسماهس اسباسسساسیرس
کشن هسس اس سبرفسمهسخن س ا .س س
ایرلند و تسهیالت گمرک.:سایرلن سبهسلحس ستسهیالتسگررکی،سکس اییسوسفراین سترخیصسکسالسیکایس
ازسنیشرفیهسترینسکشن هسسسجهس سمیسبسم .ساینسکشن سازستنافقستسمربنطسبهس ژیامستعرفاهسترجیحایس
اتحس یهسا ونسسبسستع ا سسازسکشن هسسسغیرسعضنسفیزسسن سمیسبر سکهس سحس سحسضرستع ا سآفهسسباهس27س
کشن سمیس س .س
س امن سمربنطسبهسترخیصسوسو و سکسالسوسا زیسبیسآ سسری،سوسمرسفسبن سوسطن سسطراحیسم ساس سکهس
امکس سفسس س ساینسبخ ستقریرسسصررسمیسبسم .سفکیهسقسبلستنجهسآفکاهسایرلنا ستاسسساس س2016ستنهاسس
کشن ساتحس یهسا ونسییسبن ساس سکهسفظسمستشریرستسگررکیسمسسفرسوسکسالسبهسمقص سآمریکسس اس سخسکس
خن سافجسمسمیس ه .سبهساینسترتیبسهرسمسسفرسوسیسسبس سسکهسازسایرلن سبهسمقصا سهارسیاکسازسماهرهسسس
آمریکسسبسم سزمس سو و سب و ستشریرستسگررکیس–سبسز سیسوسبهسعننا سیکسمسسفرسیسسبس س اخلیسباسسآ س
برخن سمیسمن سکهسامییسزسبز گیسمحسنرسمیسمن .س
ایرلند و جذب شرکتهای خارج.:سبی سازس1150سمرک سبینسالرللیس سایرلن سحضن س امیهسوس س
طیفسگسیر ساسسازسبخ سهسسمسملستکننلنژسسوس،ITس ا ویی،سعلنمسزیسیی،سخ مستسمسلیسوستنلیا اتس
صنعییسفعس سهسین .سج اسسازسسهنل سکسبسوسکس ،س سیرسیسآسس سبهسباسزا ساتحس یاهسا سوناس،سحضان س
فیروسسکس سمسهرسوسمیخصصسوسمسلیستسبرسسن سمرک سهسسس12.5س ص سس ساینسکشان سکاهسبسایس س
کریرسازسمسلیستسمشسبهس سکشن هسسسآمریکسسوسا ونسساس سفیزسفق سزیاس سس سگارای سمارک سهاسسس
چن ملیییسبهسحضن سوسفعسلی س سایرلن س امیهساس .س سحس سحسضرس9سمارک سازس سمارک سباز گس
جهس س سبخ س،ICTس9سمرک سازس سمرک سبز گسجهس س سعرصهس ا ویی،س13سکشن سازس15سکشن س
بز گسجهس س سزمینهستکننلنژسسنزمکی،سبی سازس50س ص سسسزمس سهسسوسمنسساستسخا مستسماسلیس
جهس ،س10سمرک سبز گساینیرفییس سجهس س9سمرک سازس10سمرک سباز گسفارمسافازا سسجهاس س س
ایرلن سحضن سوسفعسلی س ا ف  .س
س
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