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Irlanda: Dades generals

Dades Generals

Superfície 70.273 km2

Població 5,0 milions de persones

Densitat de població 72,4 hab./km2

Idioma Anglès (oficial)
Irlandès (oficial, 39,8%)

Moneda Euro

Esperança de vida 81,7 anys

Religió

Catòlica Romana (78,3%)
Església d’Irlanda (2,7%)
Altres (6,6%)
Cap (9,8%)

Taxa d’alfabetització + 15 
anys

n/d plena alfabetització

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
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Irlanda: Quadre macroeconòmic i infraestructures

Quadre Macroeconòmic 2021

Creixement econòmic 2021: 13,5% 2022: 5,2% (e) 2023: 5,0% (e)

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

566.661 M$
1,2%

38,6%
60,2%

PIB per càpita (PPP) 112.463,4 $

Inflació 2,4%

Taxa d’atur 6,3%

Deute públic 55,3% del PIB (e)

Balança compte corrent 13,9% del PIB

Risc creditici AA-

Infraestructures

Aeroports 16

Aeroport principal Aeroport de Dublín

Xarxa ferroviària 4.301 km

Carreteres 99.830 km

Ports principals Dublin, Shannon Foynes

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P

(e) estimació
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Irlanda: Sectors per volum de negoci

Principals sectors per volum de negoci, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum de negoci, 2022-26

Sectors
Creixement 

2022-26
Creixement 

2017-21

Aigua 5.91% 18.65%

TIC i digitalització de la indústria 5.48% 12.92%

Salut animal 4.84% 12.81%

Biotecnologia 4.79% 12.86%

Indústria farmacèutica 4.44% 11.67%

Tèxtil i moda 4.23% 15.24%

Packaging 3.79% 6.23%

Residus 3.20% 7.08%

Matèries primeres 3.06% 7.77%

Cultura 2.93% 9.16%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Irlanda: Sectors per volum d’importacions

Principals sectors per volum d’importacions, 2021
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Principals sectors per creixement 
del volum d’importacions, 2017-21

Sectors Creixement 2017-21

Residus 184.83%

Logística de mercaderies 17.01%

Química i plàstics 14.59%

Infraestructures i construcció 11.52%

TIC i digitalització de la indústria 9.35%

Salut i serveis sanitaris 9.29%

Salut animal 9.29%

Transformació de metall i altres materials 7.28%

Cultura 7.22%

Vins, caves i begudes 7.15%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Irlanda: Proveïdors principals

Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)

Regne Unit
18,9%

Estats Units
16,7%

França
10,5%

Alemanya
7,9%

Xina
6,9%

Font: ITC-Trademap
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Relacions comercials Catalunya – Irlanda

715 empreses exportadores regulars a Irlanda.
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Nota: Dades en milions d’euros

*Dades provisionals

Exportacions Importacions

Taxa de variació 2021/2020 16,3% 1,5%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat 
al país en %)

Prod. farmacèutics (44,5%)
Prod. químics orgànics 

(14,6%) 
Vehicles (4,9%) 

Prod. farmacèutics (16,7%)
Maquinària (16,5%) 

Aparells de mesura i mèdics 
(11,6%) 

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat per 
Catalunya (pes en %)

0,9% 0,4%

Exportacions/importacions 
catalanes al país s/total 
exportat/importat al país 
per Espanya (pes en %)

36,9% 12,8%

Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
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Inversió estrangera (I)

Irlanda a Catalunya
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Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió d’Irlanda a Catalunya ha estat de 72,8 milions d’euros 

en els darrers cinc anys. Destaca el 2019, amb 56,3 milions d’euros 
(la pràctica totalitat en activitats immobiliàries). La inversió el 2021 va 
ser de tan sols 972.110 euros.

• El 46,3% del total de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda 
d’Irlanda el 2021 correspon a serveis financers, i el 44,0% a activitats 
jurídiques i de comptabilitat.

• La inversió d’Irlanda el 2021 representa una part insignificant del total 
de la inversió rebuda per Catalunya, i el 0,8% del total invertit a l’Estat 
espanyol des d’Irlanda. 

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Inversió estrangera (II)

Catalunya a Irlanda
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Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a Irlanda ha estat de 854,4 milions d’euros 
en els darrers cinc anys, concentrats gairebé en la seva totalitat en el 
2017, amb 851,2 M€ en emmagatzematge i activitats annexes al 
transport. La inversió el 2021 ha estat de tan sols 1.500 euros, en 
publicitat i estudis de mercat.

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Irlanda

37 filials catalanes de 27 empreses matriu

• GRIFOLS SA

• PUNTO FA SL

• ESTEVE QUIMICA SA

• JANE SA

• TUYLEK SL

• VALTESE PR SL

• MAGMA SIGLO XXI SL

• LLEIDANETWORKS SERVICES TELEMATICS S.A.

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual 
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera 
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital 
(pot ser estranger). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Empreses irlandeses establertes a Catalunya

120 filials irlandeses de 89 empreses matriu

• MEDTRONIC IBERICA SAU (Medtronic Plc)

• SMURFIT KAPPA ESPANA SA (Smurfit Kappa Group Plc)

• LINDE ELECTRONICS SL (Linde Plc)

• HUURRE IBERICA SA (Kingspan Group Plc)

• REFTRANS SA (Ingersoll-Rand Plc)

• AVANADE SPAIN SL (Accenture Plc)

• BETON CATALAN SA (Crh Plc)

• PERRIGO ESPANA SA (Perrigo Company Plc)

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es 
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de 
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. 
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Oportunitats de negoci internacional a Irlanda (I)

Indústria 
farmacèutica

La indústria farmacèutica: sector clau a Irlanda.
Irlanda compta amb la presència de grans multinacionals i empreses locals que conformen uns dels sectors farmacèutics i biotecnològics 
més vibrants d’Europa, amb un valor exportador de 150.000 i 22.000 milions d’euros respectivament. L'atenció sanitària pública és 
proporcionada pel Servei de Salut d’Irlanda (HSE), tot i que els proveïdors sanitaris privats també tenen una alta presència. Existeixen 
oportunitats en l’àmbit dels equipaments i els dispositius. També en l’àmbit de la salut digital, el sistema de salut pretén millorar processos i 
treballar amb un major nombre de pimes. Tanmateix, no es pot deixar de banda el sector dels centres assistencials per a gent gran, també 
d’àmbit privat, que poden ser un primer pas d’entrada al mercat. 

Maquinària i 
béns 
d’equipament

Maquinària i béns d'equip a Irlanda.

Amb un sector manufacturer que representa prop d'un 30% del PIB, Irlanda és una economia activa en diferents àmbits 
manufacturers, des del farmacèutic o el de l'electrònica, fins a la producció d’aliments, els embalatges o la construcció. Les 
oportunitats comercials a Irlanda solen ser menys explorades a causa de la petita mida del mercat. Tot i això, Irlanda és un 
país amb una activitat manufacturera oberta a escoltar propostes, i les traves que suposa el Brèxit per les importacions del seu 
principal soci comercial, el Regne Unit, poden suposar una oportunitat per a la cerca de nous proveïdors.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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Oportunitats de negoci internacional a Irlanda (II)

Infraestructures 
i construcció

Projecte Irlanda 2040.

El projecte Irlanda 2040 és un paquet de mesures destinat a actualitzar les infraestructures del país tenint en compte un augment de la 
població del 20 %, fins a 6 milions d'habitants. El transport, l'habitatge i l'aigua seran grans protagonistes de les inversions que es preveuen 
en els propers anys, sense descartar altres plans en l'educació o l’àmbit sanitari. Es preveu que la inversió fins al 2040 sigui de prop de 
116.000 milions d’euros. Prop d'un 25 % de la inversió es concentra a la capital, Dublín, que ja en els últims anys ha experimentat un 
impressionant boom en l’àmbit de la construcció, si bé les oportunitats seran presents arreu de la República.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ
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ACCIÓ
Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i 
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no 
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la 
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Més informació sobre el país:

@accio_cat

@catalonia_ti

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-
occidental/irlanda/

Gràcies

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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