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Fiontraíocht Éireann – Misean

Is é misean Fhiontraíocht Éireann 
dlús a chur le forbairt cuideachtaí 
den chéad scoth in Éirinn le go 
bhféadfaidh siad áit cheannasach a 
bhaint amach dóibh féin ar mhargaí 
an domhain agus ar an gcaoi sin cur 
le rathúnas na tíre agus na réigiún.
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Don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann) 1998, tá a cuid 
tuarascálacha agus cuntas á gcur i láthair ag 
Fiontraíocht Éireann don bhliain dar
críoch 2007.

Patrick J Molloy, Cathaoirleach
Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Patrick J Molloy (ar chlé), Cathaoirleach Bhord Fhiontraíocht Éireann, le Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Thar ceann Bhord Fhiontraíocht 
Éireann is breá liom a rá go bhfuil 
na spriocanna straitéiseacha 
dúshlánacha atá leagtha síos 
in Ag Claochlú an Tionscail in 
Éirinn 2005-2007 bainte amach. 
Éacht ceart é seo, arb é is siocair 
leis ardaidhm, tiomantas agus 
diongbháilteacht chuideachtaí 
na hÉireann ag seasamh na 
hiomaíochta dóibh ar na margaí 
idirnáisiúnta. 

Ráiteas an Chathaoirligh
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I 2007 chláraigh cuideachtaí cliaint Fhiontraíocht Éireann 

€1.445 billiún mar dhíolacháin onnmhairí nua, an tríú 

bliain as a chéile ar tháinig forás mór ar an easpórtáil, sa 

chaoi gurbh fhiú €4.419 billiún iomlán na n-onnmhairí 

nua thar an tréimhse 2005-2007.   B’ionann agus 

€13.181 billiún iomlán na ndíolachán onnmhairí a 

chláraigh cuideachtaí cliaint Fhiontraíocht Éireann i 2007. 

   B’ionann agus 153,670 líon iomlán na bpost sna 

cuideachtaí a raibh taca acu ó Fhiontraíocht Éireann i 

2007, is é sin glanbhreisiú 1,321 phost. Cé gur cailleadh 

13,294 phost, chruthaigh ár gcuideachtaí cliaint 14,615 

phost nua, ar poist úrnua 10,746 díobh.

Ag	Claochlú	an	Tionscail	in	Éirinn	
2008–2010
I 2007, ghlac agus d’fhaomh Fiontraíocht Éireann 

straitéis nua trí bliana go fonnmhar. Is í an nuálaíocht 

bunchloch Ag Claochlú an Tionscail in Éirinn 

2008–2010, agus is é a phrionsabal uileghabhálach 

gurb é an forás ar na margaí domhanda, bunaithe ar 

idirnáisiúnú chuideachtaí na hÉireann, a bhainfidh 

saibhreas agus fostaíocht amach in Éirinn feasta. 

Rialachas	corparáideach	freagrach
I gcomhréir lena cuid freagrachtaí mar ghníomhaireacht 

reachtúil, tá Bord Stiúrthóirí Fhiontraíocht Éireann 

tiomanta do na caighdeáin is airde a bhaint amach sa 

rialachas corparáideach. Cuireann an Bord prionsabail 

an dea-rialachais i bhfeidhm, mar a leagtar amach iad 

sa Chód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí 

Stáit (An Roinn Airgeadais, Deireadh Fómhair 2001). 

Tá an Bord agus an bhainistíocht luite ar a chinntiú go 

gcuirfear ár ngníomhaíochtaí uile i gcrích, cuma an 

luaitear go sonrach sa chód iad nó nach luaitear, de réir 

na bprionsabal eiticiúil nó eile atá intuigthe ann.

Athruithe	ar	an	mBord
I rith an 12 mhí seo caite, d’éirigh Veronica Perdisatt, 

Brian Kearney agus Lorraine Benson as mar bhaill de 

Bhord Fhiontraíocht Éireann de réir Ailt 9 den Acht um 

Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Thar 

ceann an Bhoird, ba mhaith liom buíochas ó chroí a 

ghabháil le Veronica, Brian agus Lorraine as a ndíograis 

agus as gach a ndearna siad.   Ba mhaith liom freisin 

fáilte a chur roimh Tony Spollen, Michael Buckley, Liam 

Meaney, Gearóid Doyle agus Helen Nugent, ar cheap 

an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta na linne sin, 

Micheál Máirtín, T.D., chun an Bhoird iad.

Tacaíocht	ó	ranna	Rialtais	agus	ó	
chomhpháirtithe
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na Ranna 

Rialtais uile a thug tacaíocht d’Fhiontraíocht Éireann i 

rith 2007 - an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 

Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnóthaí Eachtracha, 

an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an Roinn 

Oideachais agus Eolaíochta, an Roinn Cumarsáide, Mara 

agus Acmhainní Nádúrtha, an Roinn Airgeadais agus 

an Roinn Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 

  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na 

heagraíochtaí eile go léir ar oibrigh Fiontraíocht Éireann 

i gcomhpháirt leo – ina measc na Boird Fiontar Contae 

agus Cathrach, Forfás, GFT Éireann, Fondúireacht 

Eolaíochta Éireann, an Bord Bia, FÁS, Bord Iascaigh 

Mhara, Údarás na Gaeltachta, Forbairt Shionainne, an 

tÚdarás um Ard-Oideachas, agus gníomhaireachtaí Stáit, 

cumainn tionsclaíochta agus institiúidí tríú leibhéal eile.

   Tá caidreamh dlúth oibre curtha ar bun idir 

Fiontraíocht Éireann, Invest Northern Ireland agus 

IdirThrádáilÉireann. Is mór againn na caidrimh idir-

ghníomhaireachta seo, nach féidir ach gur buntáiste 

mór iad do chuideachtaí ar fud an oileáin.   Mar 

fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 

foireann Fhiontraíocht Éireann as an obair chrua atá 

siad a dhéanamh agus a ndíograis mhór. Tá mé ag 

súil go gcomhoibreoimid feasta i gcónaí, chun tacú 

lenár gcuideachtaí cliaint agus le bonn fiontraíochta na 

hÉireann agus iad a chur ag fás.

Patrick	J	Molloy

Chairman

Ráiteas an Chathaoirligh
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Anois agus deireadh tagtha le 
straitéis Fhiontraíocht Éireann
Ag Claochlú an Tionscail in Éirinn 
2005-2007 is aoibhinn liom a rá 
gur baineadh gach sprioc amach 
agus gur sáraíodh cuid díobh. I rith 
shaol na straitéise, ghnóthaigh ár 
gcuideachtaí cliaint €4.419 billiún ar 
dhíolacháin onnmhairí nua.

Tuairisc an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin
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An-toradh é seo, anois agus an iomaíocht dhomhanda 

ag géarú agus dúshláin an mhargaidh ag dul i méad. 

Dá bharr, is mó ná riamh na cuideachtaí in Éirinn atá ag 

baint áiteanna láidre inbhuanaithe amach dóibh féin ar an 

margadh idirnáisiúnta. 

An	straitéis	trí	bliana	tugtha	i	gcrích
go	rathúil
Ba iad aidhmeanna foriomlána na straitéise 2005-2007 

ná gnólachtaí a bheadh dírithe ar an margadh agus á 

dtiomáint ag an nuálaíocht a dhéanamh de chuideachtaí 

na hÉireann i ngach réigiún agus earnáil, a gcuid 

onnmhairí, díolachán agus fostaíochta a mhéadú agus 

struchtúr neamhspleách ardiomaíoch fiontraíochta den 

chéad scoth a fhorbairt.   Leag an straitéis cúig sprioc 

dhúshlánacha amach d’fhonn tacú le forbairt agus 

forás chuideachtaí na hÉireann (féach leathanach 12). 

Ba iad an ghníomhaíocht nua-thionscanta, caiteachas 

T&F na gcuideachtaí agus feabhsú na táirgiúlachta 

na príomhspriocanna straitéiseacha agus ba iad na 

honnmhairí nua an tslat tomhais.   De bharr a bhfuil 

déanta ag ár gcliaint agus toisc torthaí na mblianta 

2005 agus 2006 a bheith chomh láidir, is comhartha í 

feidhmíocht 2007 ar an gcaoi rathúil ar cuireadh plean 

trí bliana na heagraíochta i gcrích.   Baineadh na 

díolacháin nua onnmhairí amach le trí bliana anuas mar 

chuaigh cuideachtaí na hÉireann sa tóir go diongbháilte 

ar dheiseanna nua margaidh, threisigh siad an caidreamh 

leis an custaiméirí agus ghnóthaigh siad margaí nua 

le táirgí agus seirbhísí nuálaíocha. Is toradh díreach é 

an rath seo ar an easpórtáil acu ar an dul chun cinn sa 

nuálaíocht, sa taighde, sa táirgiúlacht, i bhforbairt na 

bainistíochta agus san fhiontraíocht thar thréimhse na 

straitéise.   Chuir Fhiontraíocht Éireann an straitéis Ag 

Claochlú an Tionscail in Éirinn 2005-2007 i bhfeidhm trí 

chúig phríomhréimse gníomhaíochta:

  Onnmhairí	a	chur	á	ndíol

Is é an aidhm bhunaidh atá ag gach tionscnamh de chuid 

Fhiontraíocht Éireann onnmhairí nua a chur á ndíol. Is iad 

na honnmhairí is féidir a dhíol, anois díreach nó amach 

anseo, bunús na hidirghabhála leis na cliaint.

  Ba é sprioc straitéiseach na tréimhse 2005-2007 

€3 bhilliún a ghnóthú ar onnmhairí nua agus dhírigh 

gach comhbhall den eagraíocht ar an sprioc seo a 

bhaint amach. Mar gheall air gur cuireadh chuig an obair 

mar fhoireann chomhtháite, bhíothas in ann an sprioc 

trí bliana a bhaint amach, ainneoin tosca na trádála 

idirnáisiúnta a bheith níos deacra. De bharr an €1.445 

billiún a gnóthaíodh ar onnmhairí nua i 2007 b’ionann 

agus €13.181 billiún an figiúr iomlán d’onnmhairí na 

tréimhse, figiúr sármhaith.

  Taighde	agus	nuálaíocht	tionscal-treoraithe	

Toisc gur ghlac na cliaint leis an gclár taighde agus 

nuálaíochta a chuir Fiontraíocht Éireann chun cinn, 

ba shuntasach an méid a baineadh amach maidir le 

dhá sprioc straitéiseacha eile i 2007, is é sin líon na 

gcuideachtaí in Éirinn a bhí ag plé le taighde agus 

forbairt (T&F) a mhéadú.   Sa bhliain 2005 chuireamar 

romhainn líon na gcuideachtaí a bhí ag déanamh 

T&F réasúnta (infheistíocht €100,000+ in aghaidh na 

bliana) a mhéadú go 617 agus líon na gcuideachtaí a 

bhí ag déanamh T&F shuntasaigh (infheistíocht €2+ 

milliún in aghaidh na bliana) go 42. Sa bhliain 2007, 

d’infheistigh 624 cuideachta breis agus €100,000 an 

ceann i T&F réasúnta agus d’infheistigh 42 breis agus 

€2 mhilliún i dtionscadail T&F shuntasacha.   Dhírigh 

na tionscnaimh de chuid Fhiontraíocht Éireann a 

chinntigh go raibh rath ar an straitéis seo ar infheistíocht 

inmheánach na gcliant féin a chur á méadú, ar an taighde 

tionscal-treoraithe a chur chun cinn agus ar an acmhainn 

tráchtála ba mhó ab fhéidir a bhaint as an taighde a 

mhaoinigh an Stát. Chuimsigh an obair seo freisin an 

comhoibriú idir na cuideachtaí agus na hacadaimh a 

éascú agus taca a thabhairt don T&F in institiúidí tríú 

leibhéal na hÉireann.   I 2007, d’fhaomhamar €59.6 

milliún mar thaca do thionscadal T&F inmheánacha sna 

cuideachtaí.

  Táirgiúlacht	agus	forbairt	bainistíochta	den	

chéad	scoth

Bunriachtanais é an táirgiúlacht agus an cumas 

bainistíochta a fheabhsú le go bhféadfaidh cuideachtaí 

in Éirinn na caighdeáin sin a bhaint amach a chuirfidh 

Tuairisc an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin



8	 Tuarascáil	Bhliantúil	&	Cuntais	Fhiontraíocht	Éireann	2007

ar a gcumas an iomaíocht a sheasamh ar an margadh 

domhanda.   I rith shaol na straitéise 2005-2007, 

is maith a chruthaigh Fiontraíocht Éireann ag cabhrú 

leis na cliaint táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta 

den chéad scoth a bhaint amach. D’oibríomar go dlúth 

leis na cuideachtaí cliaint d’fhonn tionscadail a chur i 

bhfeidhm i réimsí tábhachtacha, ar nós táirgí nuálaíocha, 

sealbhú teicneolaíochtaí, tagarmharcáil agus forbairt 

na bainistíochta agus na ceannaireachta.   Is mór a 

chabhraigh ár gCiste Feabhsaithe Táirgiúlachta, ar lena 

aghaidh seo a ceapadh é, leis an obair seo. D’fhaomh 

an ciste 157 dtionscadal i 2007. Dá réir sin b’ionann 

agus 346 iomlán na dtionscadal a d’fhaomh an Ciste 

Feabhsaithe Táirgiúlachta do na trí bliana agus baineadh 

amach an sprioc straitéiseach tacú le 300 cuideachta 

d’fhonn an táirgiúlacht a fheabhsú agus onnmhairí 

a ghnóthú.   Trí bhíthin na scoth-chlár forbartha 

bainistíochta agus ceannaireachta a sholáthair sí, 

chuir Fiontraíocht Éireann feabhas i gcónaí ar chumas 

bainistíochta chuideachtaí na hÉireann. B’ionann agus 

272 líon na mbainisteoirí i 2007 a ghlac páirt i gcláir 

shuntasacha forbartha bainistíochta - cláir a mhair breis 

agus 100 uair an cloig, rud thar a bheith dearfa agus ar 

comhartha é ar thiomantas agus ar thoilteanas na gcliant 

an t-am agus na hacmhainní a chaitheamh ar scileanna a 

gcuid foirne bainistíochta a fhorbairt.

  Cuideachtaí	nuathionscanta	agus	scálaithe

I rith na straitéise trí bliana againn, ba bhunsprioc é tacú 

le 210 gcuideachta nuathionscanta ardacmhainneachta 

(CNA). I gcomhréir leis an sprioc seo tugadh taca do 

221 CNA, ar faomhadh 70 ceann díobh i 2007. Tá 

na cuideachtaí seo scaipthe ar fud na hÉireann agus 

thar raon earnálacha atá faoi sheol nó á saolú.   Is é 

an grúpa cuideachtaí nuálaíocha seo, atá ag díriú ar 

na margaí idirnáisiúnta le teann físe agus ardaidhme, 

todhchaí an fhoráis eacnamaíochta in Éirinn. Meastar 

go bhfásfaidh siad faoi luas, go nginfidh siad díolacháin 

agus fostaíocht shuntasach agus gurb iad na hinnill fáis 

iad ag an eacnamaíocht ina gcáil mar ghníomhaithe  

ar an margadh idirnáisiúnta. 

  Ó cuireadh tús lenár dtionscnamh scálaithe i 2005, 

tá tuiscint nach beag gnóthaithe ag Fiontraíocht Éireann 

agus ag na cuideachtaí féin ar riachtanais gnólachtaí 

atá ar thóir foráis mhóir.   I 2007 d’oibríomar go 

dian i gcónaí le cliaint scálaithe le go bhfeádfaidís na 

spriocthairseacha díolacháin €10 milliún, €15 milliún 

agus €20 milliún a shárú. B’ábhar sásaimh faoi leith 

líon na gcuideachtaí scálaithe a bhain an tairseach €20 

milliún amach, áit ar sháraigh 13 díobh an sprioc.

  Faomhadh naoi n-infheistíocht mhóra arbh fhiú 

breis agus €750,000 an ceann iad ar mhaithe le cliaint 

scálaithe i rith 2007.

  Fiontraíocht	na	Réigiún	a	chur	chun	cinn	

Ó bunaíodh ár gCeanncheathrú Náisiúnta Fiontraíocht 

& Forbairt Réigiúnach i Sionainn, Co an Chláir, is gur 

ionchorpraíodh iontu baill foirne Fhorbairt Shionainne 

a bhí ag iarraidh fiontair nua Éireannacha a fhorbairt 

sa réigiún, tá seasamh nach beag ag Fiontraíocht 

Éireann anois san Iarthar Láir.   Bunaíodh Aonad 

Comhordaithe Bord Fiontar Contae agus Cathrach 

freisin laistigh d’Fhiontraíocht Éireann le gur fearr is 

féidir na gníomhaíochtaí oibríochta agus straitéiseacha a 

chomhtháthú sa taca forbartha fiontraíochta a chuirtear 

ar fáil do na cuideachtaí.   Is amhlaidh a chuireann 

Fiontraíocht Éireann chuig an bhfiontraíocht réigiúnach, 

gach a dhéanamh le cuideachtaí nuathionscanta 

nuálaíocha a chur á gcruthú, na cliaint reatha a fhorbairt 

go réamhghníomhach ar fud an réigiúin, agus an 

fhiontraíocht agus an comhshaol fiontraíochta a éascú 

sna bailte agus i measc phobail na tuaithe.   Bhí an-

toradh ar an modh oibre seo i 2007. I réigiún na Teorann, 

Lár na Tíre agus an Iarthair a bhí dhá cheann is fiche 

den 70 CNA a faomhadh i 2007. Ina theannta sin, is do 

chuideachtaí i réigiúin taobh amuigh de Bhaile Átha 

Cliath a faomhadh 69 faoin gcéad den taca airgeadais. 

  Mar chuid den scéim is déanaí d’Ionaid Fiontraíochta 

Pobail (IFP), d’fhaomh Fiontraíocht Éireann infheistíocht 

€6.74 milliún d’fhonn ionaid nua a thógáil nó cur le 

hionaid atá ann cheana agus d’fhonn bainisteoirí IFP a 

fhostú (féach leathanach 50).

Tuairisc an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
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Airgeadas	agus	infheistíocht
Tugann Fiontraíocht Éireann taca airgeadais do 

chuideachtaí in Éirinn san infheistíocht dhíreach a 

dhéanann sí i dtionscadail na gcuideachtaí féin agus, go 

hindíreach, ina rannpháirtíocht i gcistí caipitil  fiontair. 

   I 2007, faomhadh €135.6 milliún san iomlán do 

chuideachtaí cliaint. Chuimsigh sé seo an taca do 

T&F, do ghnólachtaí nuathionscanta agus méadaithe, 

do thionscadail feabhsaithe táirgiúlachta, d’fhorbairt 

bainistíochta agus d’oiliúint.   Faomhadh naoi 

n-infheistíocht is fiche ar mhó ná €750,000 iad do 

chuideachtaí cliaint, agus infheistíocht €319.1 milliún ó 

na cuideachtaí féin ag dul leo.   B’ionann agus €73.9 

milliún iomlán an airgid a íocadh leis na cuideachtaí i 

2007. San áireamh bhí €23.68 milliún d’infheistíocht 

scairchaipitil, €39.39 milliún do T&F, don oiliúint agus do 

thaca acmhainneachta eile, agus €10.83 milliún do thaca 

caipitil agus fostaíochta d’fhonn an cumas a mhéadú.

   Réadaigh an eagraíocht €22.4 milliún ar dhíol a 

cuid scaireanna, ar chistí caipitil fiontair agus fhuascailt 

scaireanna, agus  €1.6 mhilliún eile ar dhíbhinní ár 

bpunainne gnáthscaireanna.   Chruthaigh roinnt de 

na cistí caipitil fiontair thar a bheith go maith i 2007 faoi 

Scéim Chiste Caipitil Síl agus Fiontair Fhiontraíocht 

Éireann arbh fhiú €175 milliún í. Ina measc seo, tá Ciste 

Caipitil Síl €30 milliún AIB, a bhfuil súil go ndéanfaidh 

sé chomh hard le 60 infheistíocht agus Ciste Kernel 

Capital Partners Private Equity Bhanc na hÉireann, 

a dhún den chéad uair le €70 milliún. Fairsingíonn 

na cistí seo margadh iomaíoch an chaipitil fiontair in 

Éirinn agus tá ríthábhacht leo le gur fearr is féidir le 

gnólachtaí nuathionscanta, luathchéime nó i mbéal 

forbartha teacht ar mhaoiniú.   Thar ceann na Roinne 

Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, riar Fiontraíocht 

Éireann ciste tábhachtach infheistíochta caipitil d’earnáil 

próiseála déiríochta na hÉireann. Leagadh amach an 

Ciste Infheistíochta Déiríochta d’fhonn an infheistíocht 

a spreagadh atá riachtanach le go mbeidh tionscal 

ríthábhachtach na déiríochta iomaíoch inmharthana 

in Éirinn. I 2007, d’fhaomh an Rialtas 19 dtionscadal 

infheistíochta caipitil, a fuair cúnamh deontas 

€114 milliún ón gCiste. Meastar go nginfidh an 

infheistíocht seo caiteachas caipitil €286 milliún in 

earnáil déiríochta na hÉireann. 

Ag	Claochlú	an	Tionscail	in	Éirinn	
2008–2010	
Tá athrú ó bhun go barr ar eacnamaíocht na hÉireann 

le tamall de bhlianta anuas. Oibríonn gnólachtaí na 

hÉireann i gcomhthéacs iomaíocht dhian na margaí 

domhanda, ag tabhairt aghaidh ar thosca a bhíonn 

ag athrú is ag géarú i gcónaí. Le go go mbeidh siad 

ag fás agus faoi bhláth, ní mór do chuideachtaí na 

hÉireann a bheith nuálaíoch iomaíoch agus an cumas 

ceannaireachta a bheith acu a scála féin a fhorbairt 

agus áit a chosaint ar na margaí idirnáisiúnta. Caithfidh 

an nuálaíocht a bheith ina bunsraith faoi gach gné de 

chúrsaí gnó na hÉireann lena chinntiú go mbeidh an 

borradh sin faoi na honnmhairí atá riachtanach don 

eacnamaíocht.   Dá réir sin, is iad an nuálaíocht, 

an cheannaireacht agus an forás na buntéamaí a 

roghnaíomar do Ag Claochlú an Tionscail in Éirinn 

2008-2010, straitéis nua Fhiontraíocht Éireann a lainseáil 

an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta na linne sin, 

Micheál Máirtín T.D., i 2007.   I measc na dtosaíochtaí 

atá againn do shaolré na straitéise seo, tá an nuálaíocht a 

chur chun cinn, cuideachtaí mórscála a chur á saolú agus 

á bhforbairt, an forás a dhaingniú sna hearnálacha agus 

ar na margaí is tábhachtaí, teacht i dtír ar na deiseanna 

atá ag nochtadh aníos agus na réigiúin a chur ag fás 

go cothrom marthanach.   Leagann an straitéis nua 

aidhmeanna úra dúshlánacha síos, ina measc an sprioc 

ardaidhmeannach €4 billiún a ghnóthú ar onnmhairí 

nua thar an tréimhse trí bliana. Dúshláin mhóra a bheidh 

iontu ach táimid muiníneach as cumas chuideachtaí 

na hÉireann leanúint orthu ag fás agus ag baint gnó 

nua amach ar mhargaí rí-iomaíocha an domhain. Tá 

Fiontraíocht Éireann luite ar thacú leis na cliaint i ngach 

réimse, ach go háirithe an cumas ceannaireachta agus 

nuálaíochta a fheabhsú - mar is iad seo atá buaiteach 

san iomaíocht agus san fhorás.

Tuairisc an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
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Mar a rinne an Cathaoirleach, ba mhaith liomsa freisin 
buíochas a ghabháil lenár bpáirtithe uile sna fiontair 
agus sa Rialtas as a dtaca agus a gcúnamh leanúnach. 
Tá mé ag súil go mór go mbeidh an caidreamh oibre 
láidir céanna againn san am atá romhainn.

Is mór atá mé buíoch do Bhord Fhiontraíocht Éireann 
agus dá lucht foirne as an gcaoi dhian dhíograiseach a 
d’oibrigh siad i gcónaí agus go háirithe as an mbealach 
tiomnaithe a chuir siad an straitéis Claochlú an 
Tionscail in Éirinn 2005-2007 i bhfeidhm.

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ag Claochlú an Tionscail
in Éirinn  2005–2007

 €3 billiún ar dhíolacháin onnmhairithe nua faoi dheireadh
 na bliana 2007

 Méadú go dtí 617 ar líon na ngnólachtaí a dhéanann T&F
 réasúnta (infheistíocht €100,000+ in aghaidh na bliana)
 faoi 2007*

Toradh

Toradh

Toradh

Toradh

Toradh

 €4.419 billiún ar dhíolacháin onnmhairithe nua 

 Tá 624 cuideachta rannpháirteach i dtionscadail T&F réasúnta 

 Tá 42 cuideachta rannpháirteach i dtionscadail
 shuntasacha T&F

 Taca tugtha do 221 cuideachta nuathionscanta
 ardacmhainneachta 

 346 tionscadal feabhsúcháin táirgiúlachta arna maoiniú

 Méadú go dtí 42 ar líon na ngnólachtaí a dhéanann
 T&F suntasach (infheistíocht €2 milliún+ in aghaidh
 na bliana) faoi 2007**

 Tacú le cruthú 210 cuideachta nuathionscanta
 ardacmhainneachta go náisiúnta faoi
 dheireadh na bliana 2007

 300+ cuideachta a chur i riocht easpórtála trí bhíthin
 tionscadal feabhsúcháin táirgiúlachta agus cumais
 iomaíochta faoi dheireadh 2007

*	 Le	sprioc	foriomlán	1,050	faoi	2013
**		Le	sprioc	foriomlán	100	faoi	2013
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1. Tógáil Cumais €36m
2. Tógáil Éifeachta €26m
3. Cistí Cothromais agus Caipitil Fiontair €36m
4. Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta €87m
5. Glanchostais Oibríochta €99m

	 Iomlán   €284m

1. Líonra Seirbhísí Cliant €35m
2. Líonra Oifigí Thar Lear €21m
3. Líonra Oifigí Réigiúnacha €6m
4. Taca don Eolaíocht agus don Nuálaíocht €24m
5. Taca Seirbhísí Corparáideacha €13m

 Iomlán   €99m

Costas 2007 in aghaidh an cheann oibre (praghsanna 2007) Comhairtear an costas in aghaidh an cheann oibre ag 
cur san áireamh gach caiteachais de chuid na gníomhaireachta ar na gnólachtaí uile Ní chuirtear do shochar sna 
chomhaireamh ach na cinn oibre a cruthaíodh agus atá ar siúl fós ag deireadh gach tréimhse seacht

Leithdháileadh cistí
Fhiontraíocht Éireann

Costas in aghaidh an cheann oibre

Miondealú ar ghlanchostais oibríochta

1992/98

€15,693

1993/99

€15,687

1994/00

€11,324

1995/01

€10,725

1996/02

€10,395

1997/03

€9,537

1998/04

€8,518

1999/05

€5,961

2000/06

€3,907

2001/07

€6,111

1

1

2

2

3

3
4

45

5
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I 2007 ghnóthaigh cliaint 
Fhiontraíocht Éireann
€1.445 billiún ar onnmhairí nua, 
rud a d’fhág gurbh ionann
agus €13.181 billiún iomlán
na n-onnmhairí a díoladh.  

Onnmhairí a chur á ndíol 
ao
n

1
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Is é tiomantas na heagraíochta d’fhonn cuideachtaí a 

chur á gcruthú, ag fás agus á n-idirnáisiúnú in Éirinn ba 

bhonn leis an bhfeachtas a rinne sí d’fhonn na díolacháin 

onnmhairí nua “barrlíne” a bhaint amach.

Cuideachtaí	na	hÉireann	a	idirnáisiúnú	
Rinne Fiontraíocht Éireann bearta móra eile i 2007 

d’fhonn cuideachtaí na hÉireann a idirnáisiúnú, ag cabhrú 

leo saoráidí agus láithreacht ba bhuaine a bhunú ar na 

margaí thar lear. Tá cuid mhaith cuideachtaí in Éirinn 

ag dul thar an easpórtáil traidisiúnta amach agus ag dul 

i dtreis leis an margadh domhanda, iad ag bunú oifigí 

díolachán ar na margaí féin agus oibríochtaí seirbhíse do 

chustaiméirí, agus ag sealbhú cainéal dáilte agus saoráidí 

táirgthe. San iomlán, cuireadh breis agus 220 oibríocht 

den sórt ar bun i 2007. Ina theannta sin, bhí méadú ar líon 

na gcuideachtaí a bhí ag plé le ceadúnú amach agus le 

comhghuaillíochtaí straitéiseacha.   Ó 2005 i leith, is mó 

an leas i gcónaí atá cuideachtaí in Éirinn a bhaint as an 

sealbhú thar lear mar bhealach tábhachtach le leathnú ar 

an margadh idirnáisiúnta. Ach cuideachta a cheannach 

thar lear, is féidir ansin teacht i dtír ar bhonn custaiméirí 

na cuideachta a sealbhaíodh. Toisc go bhfuil sé deacair 

go lóistíochtúil earraí a sheoladh ar fud an domhain agus 

go gcaithfidh cuideachtaí teicneolaíochta a sciar den 

mhargadh a ghnóthú faoi luas, tá dlús leis an treocht seo. 

Tá straitéis sealbhaithe idirnáisiúnta tar éis cur ar chumas 

cuideachtaí ó Éirinn táirgí, brandaí, teicneolaíocht agus 

scileanna nua a ghnóthú, rud a chuireann le hoibríochtaí 

inmheánacha in Éirinn.  Taca	pearsantaithe	d’fhonn	

gnóthú	go	hidirnáisiúnta	agus	ar	luas Mar thaca leis 

an idirnáisiúnú, bíonn baill foirne in Éirinn agus inár líonra 

idirnáisiúnta d’oifigí ag obair leis na cuideachtaí i bhfoirne 

trasmhargaidh de réir earnála d’fhonn taca pearsantaithe 

comhordaithe a thabhairt do na cliaint ag gach staid 

forbartha den mhargadh idirnáisiúnta. Taca leathan é 

seo, ar cuid de cabhrú le heaspórtálaithe nua deiseanna 

margaidh a dheimhniú agus custaiméirí tagartha céad-

díolacháin a fháil, agus freisin tacú leis na cliaint láithreacht 

a bhunú ar an margadh agus comhairle a thabhairt dóibh 

faoi straitéisí sealbhaithe agus comhpháirtíochta.   I 

2007, thionscain an eagraíocht 7,724 chruinniú cliant-

ceannaitheoir san iomlán, agus síníodh 405 conradh 

díolacháin ar chuid suntais iad agus arbh fhiú €633 milliún 

san iomlán iad agus ar chabhraigh Fiontraíocht Éireann 

leo. Bhunaigh cuideachtaí ó Éirinn 224 láithreacht nua ar 

an margadh thar lear freisin. Cheapamar 52 “luasaire gnó” 

ar an margadh (saineolaithe tionsclaíochta san earnáil 

faoi leith) agus 31 meantóir idirnáisiúnta le saineolas agus 

comhairle a chur ar fáil, mar aon le cead rochtana ar na 

príomhchinnteoirí ag na cliaint atá ag díriú ar mhargaí 

easpórtála áirithe.

Forbhreathnú	ar	na	margaí	agus	na	
hearnálacha	domhanda
  Tuaisceart	na	hEorpa €7.634 billiún an luach a 

cuireadh ar dhíolacháin onnmhairí na gcuideachtaí cliaint 

i dTuaisceart na hEorpa, méadú 6.3 faoin gcéad ar an 

mbliain roimhe sin. Bhunaigh cliaint Fhiontraíocht Éireann 

beagnach 50 láithreacht nua ar na margaí seo.

  Thug na hinfheistíochtaí móra a rinneadh i dtionscadail 

infreastruchtúir sa Ríocht Aontaithe, ar nós choimpléasc na 

gCluichí Oilimpeacha agus faomhadh thollán Nasc Iarnróid 

Thras-Londan, deiseanna tábhachtacha do chuideachtaí 

tógála as Éirinn agus do chuideachtaí seirbhísí tógála 

arna dtrádáil go hidirnáisiúnta, agus is mar seo a bheidh 

ar feadh na tréimhse trí bliana atá romhainn.   In earnáil 

na teileachumarsáide, is í an Fhrainc an ceannródaí san 

Eoraip i gcónaí, go mór mór mar gheall ar ghealltanas 

an rialtais an banda leathan a chur ar fáil do chách faoi 

2010. Mar sin, is margadh tábhachtach í an Fhrainc do 

chuideachtaí ó Éirinn a bhfuil táirgí le díol acu san earnáil.

  Tá borradh i gcónaí faoi mhargadh na mbogearraí 

d’earnáil na Seirbhísí Airgeadais i dTuaisceart na hEorpa 

agus tá cuid nach beag gnóthaithe ag cuideachtaí ó Éirinn 

sa deighleog seo. Is é is dóichí go leanfaidh an treocht 

ar aghaidh mar seo, agus na bainc ag iarraidh éilimh 

rialála eile fós a chomhlíonadh agus an éifeachtacht a 

fheabhsú sna hoibríochtaí cúloifige.    Tá na Rialtais agus 

na corparáidí móra ar fud an réigiúin ag cur ceangaltas 

tábhachtach orthu féin a n-iarmhairt ar an gcomhshaol 

a laghdú, go háirithe a lorg carbóin, agus sprioc na 

hinmharthanachta a bhaint amach. Tá cuideachtaí ó Éirinn 

i riocht onnmhairí nua a dhíol san earnáil seo i dTuaisceart 

na hEorpa.   An	Ghearmáin,	Lár	agus	Oirthear	

na	hEorpa,	an	Rúis	agus	Comhlathas	na	Stát	

Neamhspleách Toisc margaí uile an réigiúin a bheith ag 

fás de bharr na hinfheistíochta, b’ionann agus €995 milliún 

an luach a cuireadh ar onnmhairí ár gcuideachtaí 

Onnmhairí a chur á ndíol 
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Acmhainneacht easpórtála Keenan á 
beathú ag neart snáithín 

Tar éis dó branda domhanda a chur ar bun a bhfuil séala na nuálaíochta agus na 

ceannaireachta air, is gníomhaí mór é an déantúsóir córas beathaithe beostoic agus an 

soláthraí seirbhísí taca cothaithe ghaolmhair seo as Ceatharlach in earnáil na talmhaíochta 

ar fud an domhain. 	Agus breis agus 20,000 custaiméir feirmeora aige ar fud an domhain, 

is é Keenan an dara déantúsóir vaigíní meascthóra is mó ar domhan agus an ceann is mó 

san Eoraip. 	Is í an chloch choirnéil faoin rath atá ar an gcuideachta an fhealsúnacht atá 

aici faoi réitigh don chustaiméir, a áiríonn an rannán comhairleachta beathaithe, Rumans, 

atá curtha ar bun aici le go bhféadfadh an custaiméir teacht ar an gcleachtas beathaithe is 

fearr, lena chinntiú go mbainfear an tairbhe is fearr as na vaigíní. 	Ó bunaíodh í, tá Keenan 

ag infheistiú sa teicneolaíocht, i gcothú ainmhithe, i bpróisis agus i ndaoine agus tá sraith 

nuálaíochtaí innealtóireachta, cothaithe agus bainistíochta curtha i gcrích aici sa ghnó agus 

ar an margadh. Ina measc seo tá ‘talmhaíocht an eolais’ agus coincheapa comhaontas bia, 

prionsabail bhainistíochta láncháilíochta, Ionad Barr Feabhais Innealtóireachta agus Bord 

Comhairleach Eolaíochta a bhfuil meas air go hidirnáisiúnta. 	Mar chuid dá straitéis chun 

an suíomh ceannasach atá aici ar mhargaí an domhain a choinneáil, chuir Keenan clár mór 

infheistíochta €8 milliún i gcrích i 2007, ar thacaigh Fiontraíocht Éireann leis. San áireamh 

ann, bhí an tsaoráid déantúsaíochta de scoth domhanda a osclaíodh agus Córas Neart 

Snáithín (Hi-Fibre) Keenan, teicneolaíocht bheathaithe ainmhithe  a faomhadh go heolaíoch 

agus a bhfuil acmhainneacht ollmhór inti ó thaobh díolacháin ar fud an domhain. 	Téann an 

nuálaíocht is déanaí seo de chuid Keenan chun sochair go mór do bhrabúsacht na feirme, 

do shláinte na n-ainmhithe, don laghdú ar an meatán agus do cháilíocht chomhsheasmhach 

an bhia a tháirgtear. Tá an ardaidhm ag an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Gerard Keenan, 

ioncaim a chuideachta a mhéadú go drámatúil de bharr an chórais nua. “Táthar ag glacadh 

leis go rábach, agus táimid réidh é a lainseáil i ngach réimse agus ar fud an domhain, lena 

n-áirítear ceadúnais agus saincheadúnais,” a deir an POF. “Ardán láidir teicniúil é Hi-Fibre 

ar a mbunófar an forás agus tiocfaidh sreabha nua ioncaim as thar an slabhra bia ar fad, 

próiseálaithe bia, miondíoltóirí agus táirgeoirí san áireamh.” 	“Comhpháirtí ríthábhachtach 

í Fiontraíocht Éireann a thugann smaointe nua, teicneolaíocht nua agus cumas margaidh i 

gcónaí dúinn. Is é is dóichí go gcabhróidh a foirne thar lear go mór le Keenan comhpháirtithe 

nua a fháil don fhorbairt ríthábhachtach seo.” 	Tá 250 fostaí ag Keenan faoi láthair, lena 

n-áirítear 90 thar lear agus 40 atá gníomhach sa rannán beathaithe. B’ionann agus €50 

milliún láimhdeachas na bliana 2007 agus bhain 80 faoin gcéad de leis an easpórtáil. 

www.keenansystem.com		

D’éirigh	le	Richard	Keenan	
&	Co	rath	leanúnach	a	chur	
ar	a	cuid	onnmhairí	i	40	
tír	ar	fud	an	domhain	mar	
gheall	ar	an	nuálaíocht	
leanúnach,	ar	an	
táirgiúlacht	fheabhsaithe	
agus	ar	infheistíocht	T&F	
agus	tá	sí	ar	tí	anois	an	
forás	a	mhéadú	go	mór.	
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cliaint i 2007, méadú 13.2 faoin gcéad. Tháinig breis agus 

90 faoin gcéad de na conarthaí is suntasaí a thuairiscigh 

na cliaint i rith na bliana mar thoradh ar obair straitéiseach 

le saineolaithe a raibh dlúthbhaint acu le hearnálacha 

na Seirbhísí Airgeadais agus na Teileachumarsáide. 

  Tháinig cor iontach in eacnamaíocht na Gearmáine, an 

t-easpórtálaí is mó ar domhan, i 2007. Bhí forás ba mhó 

ná 10 faoi gcéad faoi Tháirgeadh Innealra agus Fearais, 

faoi Theicneolaíochtaí Cógaisíochta agus Liachta, faoi 

TF agus faoi Sheirbhísí Gnó. Is é is dóichí go leanfaidh an 

treocht seo ar aghaidh i 2008 is go mbeidh deiseanna ag 

na cliaint dá bharr áit láidir inchosanta a ghnóthú i gceann 

de na geilleagair is forbartha ar domhan.   Sa Rúis, de 

bharr luach an airgeadra a beith ag méadú, praghas an 

fhuinnimh a bheith ard ar fud an domhain agus forás 8.1 

faoin gcéad ar an eacnamaíocht, chomh maith leis an 

méadú ar an margadh tomhaltóra, beidh forás eile fós 

ann, toisc go bhfuil rún ag an Rúis, ó 2008 go dtí 2020, 

$1 trilliún d’airgead poiblí a infheistiú san infreastruchtúr 

chomh maith le hinfheistíocht eile i dtionscail an Aeraspáis, 

na bhFeithiclí agus na Nain/mBith-Theicneolaíochtaí. 

  I Lár agus in Oirthear an hEorpa, beidh deiseanna ag 

cuideachtaí ó Éirinn i gcónaí mar gheall ar leibhéal ard na 

hinfheistíochta dírí ón gcoigríoch (IDC), ar fhorás 5-6 faoin 

gcéad na holltáirgeachta intíre (OTI) agus ar an méadú ar 

chaiteachas na dtomhaltóirí. Margadh tarraingteach í an 

Pholainn do chuid mhaith dár gcliaint mar gheall ar an IDC 

shuntasach agus na naisc shóisialta agus eacnamaíochta 

a bheith á neartú. Arís ar ais chruthaigh Poblacht na Seice, 

an tSlóvaic, an Ungáir agus an Rómáin go láidir maidir le 

fás na n-onnmhairí i 2007.   Deisceart	na	hEorpa,	an	

Meánoirthear	agus	an	Afraic €1.292 billiún an luach a 

chuirtear ar onnmhairí na gcuideachtaí cliaint go Deisceart 

na hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic i 2007, 

méadú 1.4 faoin gcéad ar 2006, agus bhunaigh cliaint 

de chuid Fhiontraíocht Éireann 37 láithreacht mhargaidh 

nua, go háirithe sa Spáinn, san Iodáil agus in Aontas na 

nÉimíríochtaí Arabacha.   D’fhás OTI na Spáinne 3.5 

faoin gcéad ar an meán le trí bliana anuas agus is mó an 

tóir atá ar an infheistíocht sa teicneolaíocht, go mór mór 

in earnálacha ar nós na Teileachumarsáide, na Seirbhísí 

Airgeadais agus na Déantúsaíochta. Dá bharr seo, tá na 

cuideachtaí cliaint ag gnóthú conarthaí suntasacha. 

  Tá Fiontraíocht Éireann tar éis dul i mbun straitéise 

dírithe d’fhonn cuideachtaí móra innealtóireachta a 

thabhairt isteach i margadh soghabhála na hIbéire, go 

háirithe i réimse an innealra talmhaíochta. Ina theannta 

sin, de bharr úsáid na bhfuinneamh in-athnuaite agus 

teicníochtaí bainistíochta dramhaíola agus uisce, tá 

deiseanna ag ár gcliaint in earnáil na dtáirgí agus na 

seirbhísí comhshaoil.   Le trí bliana anuas níl an Iodáil 

ag fás ach go measartha, is gan ach méadú 1.4 faoin 

gcéad ar an OTI ar an meán. Ainneoin an comhthéacs 

eacnamaíochta a bheith níos deacra, rinne ár gcliaint 

díolacháin mhaithe ar mhargadh na hIodáile. Is é margadh 

Eolaíochtaí Beatha na hIodáile an tríú ceann is mó san 

Eoraip agus braisle de chuideachtaí feistí leighis le fáil 

ann. D’éirigh le cliaint feistí leighis Fhiontraíocht Éireann 

díolacháin mhaithe a bhaint amach san Iodáil. 

   Meastar go mbeidh forás eacnamaíochta 

dédhigiteach i gcónaí ann i Murascaill na Peirse agus 

is mó i gcónaí tarraingt na hÉigipte, na hAfraice Theas 

agus na Pacastáine ar chliaint Fhiontraíocht Éireann. 

Tá na spriocmhargaí seo uile ag léirscaoileadh na 

heacnamaíochta acu agus ag fáiltiú roimh an ngnó 

idirnáisiúnta. I measc na n-earnálacha is mó deis tá 

Soláthar agus Seirbhísí Tógála, Seirbhísí Oideachais, 

Ríomh-Fhoghlaim, Ríomh-Rialachas, Cúram Sláinte 

agus Eitlíocht.   Críocha	Mheiriceá Chruthaigh na 

cliaint a d’easpórtáil go críocha Mheiriceá go maith i 

2007, ainneoin tosca an mhargaidh a bheith dúshlánach, 

go háirithe sna Stáit Aontaithe, áit ar lagaigh an dollar 

agus ar ghoill meathlú mhargadh na tithíochta, géarchor 

an chreidmheasa agus brú an bhoilscithe go mór ar 

an eacnamaíocht. Luach €1.481 billiún a cuireadh ar 

dhíolacháin onnmhairí na gcuideachtaí cliaint go críocha 

Mheiriceá i 2007, méadú 11 faoin gcéad ar 2006. 

  Margadh dúshlánach ach margadh éadálach iad na 

Stáit Aontaithe do chuideachtaí ó Éirinn. Tá brabach anois 

acu siúd atá luite ar a láithreacht a thógáil agus infheistíocht 

a dhéanamh ar an margadh. Tá breis agus 200 cuideachta 

chliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann a bhíonn ag oibriú 

i 1,300 áit ar fud na Stát Aontaithe anois ann. Cheannaigh 

ocht gcuideachta ó Éirinn breis agus 20 gnólacht 

Meiriceánach i 2007. Tháinig méadú faoi dheich ar líon na 

gcliant a bhfuil oifigí acu sna Stáit Aontaithe freisin ó 1998. 

Onnmhairí a chur á ndíol 
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Misean chun na Murascaille an 
ceann is mó riamh a d’fhág Éire

In	éineacht	leis	an	Taoiseach	na	linne	sin,	Bertie	Ahern	T.D.,	a	bhí	i	gceannas	ar	

an	toscaireacht	chun	na	Murascaille,	bhí	an	tAire	Micheál	Martin,	an	tAire	Mary	

Coughlan,	an	tAire	Mary	Hanafin,	agus	Frank	Ryan,	Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin,	

Fiontraíocht	Éireann. 		Tá	Ríocht	na	hAraibe	Sádaí	agus	Aontas	na	nÉimíríochtaí	

Arabacha	ar	dhá	cheann	de	na	margaí	is	tábhachtaí	d’easpórtálaithe	ó	Éirinn	go	

Stáit	na	Murascaille. 	Tá	rath	mór	ar	an	eacnamaíocht	le	déanaí	iontu	mar	gheall	

ar	ioncam	an	ola,	ar	bhláth	na	turasóireachta,	ar	fhorbairt	na	réadmhaoine	agus	ar	

chaiteachas	mór	caipitil	an	Stáit	in	earnálacha	na	Sláinte,	na	Tógála,	an	Uisce	agus	

an	Chomhshaoil. 	San	iomlán	bhí	117	cuideachta	agus	institiúid	oideachais	ó	Éirinn	

ag	glacadh	páirte,	go	mór	mór	ó	na	hearnálacha	TFC,	Seirbhísí	Oideachais,	Seirbhísí	

Comhshaoil	agus	Innealtóireachta,	Feistí	Leighis	agus	Bia	agus	Deochanna.	Bhí	

ionadaithe	20	gnólacht	i	dTuaisceart	Éireann	páirteach	san	ócáid	uile-oileáin	seo.

	Le	linn	an	turais	cúig	lá	tionóladh	breis	agus	1,200	cruinniú	idir	na	toscairí	ó	

Éirinn	agus	custaiméirí	nó	ábhair	chustaiméara.	Meastar	gurb	ionann	agus	€65	

milliún	as	seo	go	ceann	12	nó	36	mhí	an	luach	a	bheidh	ar	na	conarthaí	a	rinne	

soláthraithe	ó	Éirinn	le	custaiméirí	na	Murascaille.	In	earnáil	an	Oideachais	féin	

síníodh	conarthaí	arbh	fhiú	€30	milliún	iad. 	Thug	an	Taoiseach	aitheasc	ar	dhá	

ócáid	mhór	gnó	de	chuid	Fhiontraíocht	Éireann	i	Riyadh	agus	Dubai,	ar	fhreastail	

timpeall	900	duine	orthu.	I	measc	na	n-ócáidí	eile	a	d’eagraigh	Fiontraíocht	Éireann	

bhí	ceardlann	bogearraí	ina	raibh	an	tAire	Martin	ina	aoi	onóra	agus	dhá	cheardlann	

oideachais	a	raibh	an	tAire	Hanafin	i	gceannas	orthu. 	Ag	deireadh	an	mhisin	dúirt	

an	Taoiseach	gur	léirigh	scála	agus	raon	na	gconarthaí	go	raibh	an	cumas	agus	na	

réitigh	phraiticiúla	iomaíocha	ag	cuideachtaí	ó	Éirinn	theas	is	thuaidh	le	go	rachaidís	

in	iomaíocht	is	go	mbuafaidís	ar	mhargaí	an	domhain. 	Is	comhartha	iad	leibhéal	

ard	na	suime	agus	rannpháirtíocht	phobal	fairsing	an	ghnó	gur	mór	ag	cuideachtaí	

na	hÉireann	i	gcónaí	an	sórt	seo	misin.	Tá	oifigí	ag	Fiontraíocht	Éireann	i	Dubai	agus	

Riyadh	le	freastal	ar	an	réigiún.

Ba	é	misean	trádála	
Fhiontraíocht	Éireann	
chun	Ríocht	na	hAraibe	
Sádaí	agus	Aontas	na	
nÉimíríochtaí	Arabacha	
i	2007	an	ceann	ba	mhó	
agus	ar	cheann	de	na	
hócáidí	trádála	b’airde	
íomhá	le	blianta	beaga	
anuas.

an raibh 
a fhios 
agat?

In	uachtar:	An	Taoiseach,	Bertie	Ahern	T.D.,	agus	é	ag	labhairt	
le	linn	imeachta	líonraithe	i	Riyadh

Ar	dheis:	Ag	preasagallamh	le	linn	an	mhisin	trádála	go	Dubai	
(c-d):	An	tAire	Mary	Coughlan,	an	tAire	Mary	Hanafin,	an	
Taoiseach	Bertie	Ahern	agus	an	tAire	Micheál	Martin
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  I rith 2007, ba shuim lenár gcliaint Meiriceá Laidineach 

(an Bhrasaíl agus Meicsiceo) agus Ceanada. Chuaigh an 

tréimhse socrachta polaitiúla agus eacnamaíochta atá 

anois aici do shochar na Brasaíle, agus forás is mó ná 5 

faoin gcéad ar an eacnamaíocht dá réir. Is é Meicsiceo an 

t-aonú geilleagar déag is mó ar domhan agus tá deiseanna 

ag gnólachtaí ó Éirinn ar an margadh seo in earnálacha 

fáis ar nós Seirbhísí Oideachais, Bogearraí Airgeadais 

agus na Teileachumarsáide. Chruthaigh Ceanada go 

maith freisin i rith na bliana. Tá rialtas Cheanada tiomanta 

don infheistíocht sa taighde, san eolaíocht agus san 

oideachas. Toisc go dtuigeann siad go mbraitheann siad 

an iomarca ar mhargadh an Stát Aontaithe, tá fáilte ag 

cuideachtaí Cheanada roimh sholáthraithe ón Eoraip. 

  An	Áise-Aigéan	Ciúin Bhí luach de €671 milliún 

ag díolacháin onnmhairí ó chliaint de chuid Fiontraíocht 

Éireann chuig réigiún an Áise - an Aigéan Ciúin i 2007, seo 

ísliú 1.6 faoin gcéad ó 2006.  Bhí fás scioptha ag tarlú in 

go leor tíortha sa cheantar, agus bhí an-iomaíocht fós sna 

margaí. Bhí tionchar ag roinnt conarthaí móra aon-uaire i 

2006, agus, go háirithe, ag an treocht in roinnt earnálacha 

soláthar a athrú go dtí suíomhanna malartacha a bhí níos 

gaire go tíreolaíoch don mhargadh, ar thoradh 2007. I 

gcoinne na treochta seo, d’éirigh thar cionn le cliaint le fás 

onnmhairithe os cionn 20 faoin gcéad san Astráil agus sa 

Chóiré araon.   Bhí forás eacnamaíochta as cuimse ag 

an tSín, breis agus 11 faoin gcéad, agus barrachas trádála 

gar do €180 billiún, méadú 47 faoin gcéad ar 2006. Mar 

bheart nár bheag ar mhaithe leis an infheistíocht, tugadh 

cáin chomhaontaithe chorparáideach 25 faoin gcéad 

isteach, agus, ag déanamh rud ar mholtaí na Eagraíochta 

Domhanda Trádála, chuir an tSín forbairt a cuid córas um 

chosaint chearta na maoine intleachtúla chun cinn. Sa 

tSín agus i Hong Cong, tá Fiontraíocht Éireann ag díriú go 

réamhghníomhach ar roinnt earnálacha inar sainaithníodh 

deiseanna suntasacha do na cliaint, lena n-áirítear 

Teicneolaíocht na Faisnéise agus an Teileachumarsáid, 

Seirbhísí Comhshaoil agus Innealtóireachta agus 

earnálacha na Sláinte agus na nEolaíochtaí Beatha. 

  San India braitheann na deiseanna gnó go díreach 

ar leibhéal na dírialála, agus is iad an Teileachumarsáid, 

TF, an tSláinte Phríobháideach agus an tOideachas 

Easchósta na hearnálacha is oscailte.   Sa tSeapáin, 

tá deiseanna nua á gcruthú, go háirithe in earnálacha na 

Sláinte agus an Airgeadais, de bharr phróiseas na dírialála, 

do chuideachtaí Éireannacha. Tá deiseanna eile ann do 

chuideachtaí bogearraí ó Éirinn i dtionscal déantúsaíochta 

na Seapáine, go mór mór in earnálacha na Leictreonaice 

agus na bhFeithiclí. Margadh iontach í an tSeapáin freisin 

d’earraí tomhaltóra ardchaighdeáin a beadh dírithe go 

maith.   Tá an cúigiú bliain déag foráis leanúnaigh caite 

ag an Astráil agus is ann anois atá ceann de na margaí 

airgeadais is fuinniúla agus is sofaisticiúla ar domhan. 

Onnmhairí bogearraí iad 30 faoin gcéad d’onnmhairí na 

gcliant Éireannach chun an mhargaidh seo. Is rímhaith 

mar a d’éirigh earnáil an agra-ghnó leis na cuideachtaí 

cliaint ó Éirinn in earnálacha na hInnealtóireachta agus 

an Láimhsithe Ábhar.   Ina theannta sin tá cuideachtaí 

ó Éirinn in earnálacha TFC agus na Leictreonaice ag 

déanamh dul chun cinn i gcónaí ar mhargaí na Cóiré agus 

thíortha ASEAN (Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir-

Theas), go háirithe Malaeisia agus Singeapór. Toisc gur 

ball í Éire le déanaí de Bhanc Forbartha na hÁise (ADB) 

tá seans gur mó an gnó a éireoidh léi a dhéanamh sna 

hearnálacha Seirbhísí Infreastruchtúir, Fuinnimh agus 

Comhairleachta sa réigiún Áise-Aigéan Ciúin. 

Misin	agus	imeachtaí	trádála	idirnáisiúnta	
I dteannta an taca phearsantaithe a thugamar do na cliaint, 

i 2007 d’eagraíomar 27 misean trádála ard-phróifíle, 

ghlacamar páirt i 33 aonach trádála idirnáisiúnta agus 

d’eagraíomar 36 mhisean ceannaitheoirí isteach go 

hÉirinn.   Tá na misin agus na hócáidí trádála idirnáisiúnta 

thar a bheith éifeachtach leis an gcaidreamh idirnáisiúnta 

a fhorbairt, le próifíl na hÉireann a thógáil ar na margaí 

thar lear agus le comhaontuithe déthaobhacha agus 

díolacháin onnmhairí a chur chun cinn.   Cuairt	Stáit	ar	

an	tSéalainn	Nua Ar ócáid na cuairte Stáit a rinne sí ar an 

tSéalainn Nua, labhair an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla 

Íosa le linn lóin ghnó a d’óstaigh Fiontraíocht Éireann. Bhí 

16 chuideachta cliaint agus 150 aoi i láthair. Ainneoin an 

achair mhóir atá idir an dá thír, is fiú breis agus €100 milliún 

anois an trádáil idir Éire agus an tSéalainn Nua. Bhí an tAire 

Oideachais agus Eolaíochta na linne sin, Máire Ní Ainifín 

T.D., in éineacht leis an Uachtarán le linn na cuairte.

  An	misean	trádála	is	mó	fós	chun	na	hÉigipte 

Ghlac ocht gcuideachta déag ó earnálacha éagsúla páirt 

Onnmhairí a chur á ndíol 
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sa mhisean is mó fós ag Éirinn chun na hÉigipte. Chuir an 

misean, arbh é an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta 

na linne sin, Micheál Máirtín T.D., a bhí i gceannas air, 

ar chumas na gcuideachtaí ó Éirinn labhairt leis na 

custaiméirí agus na páirtithe a bhí cheana acu san Éigipt 

agus caidreamh a dhéanamh le daoine nua.   Misean	

Trádála	chun	an	Chósta	Thoir,	Stáit	Aontaithe 

Ghlac ceathracha cuideachta páirt i misean trádála go 

Washington DC, Nua Eabhrac agus Boston agus an tAire 

Micheál Máirtín i gceannas air. D’fhógair naoi gcuideachta 

déag go raibh gnó nua arbh fhiú gar do €55 milliún 

gnóthaithe acu sna Stáit Aontaithe le linn an mhisin.

  Taispeántas	trádála	tábhachtach	i	Dubai	Thaistil 

an tAire Trádála agus Tráchtála, John McGuinness T.D., 

go Dubai d’fhonn tacú le forás an ghnó idir cuideachtaí 

ó Éirinn agus páirtithe áitiúla agus le cuairt a thabhairt ar 

thaispeántas trádála GSM-3G mar a raibh taispeántais ag 

seacht gcinn de na cliant-chuideachtaí teileachumarsáide 

is mó ag Fiontraíocht Éireann. Bhí na príomhghníomhaithe 

go léir in earnáil na teileachumarsáide móibílí sa 

Mheánoirthear i láthair ann, lena n-áirítear oibreoirí 

móibíleacha, soláthraithe, infheisteoirí, rialálaithe agus 

na húsáideoirí corparáideacha.   Cuairt	trádála	

agus	nuálaíochta	bia	chun	na	Seapáine Bhí an 

tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia na linne sin, Mary 

Coughlan T.D. i gceannas ar chuairt trádála chun na 

Seapáine féachaint cé mar ab fhéidir comhthionscadail 

taighde a chur ar bun idir cuideachtaí agus institiúidí 

taighde bia sa tSeapáin agus in Éirinn agus mar ab fhéidir 

deiseanna nua trádála a éascú. Ceannródaí domhanda 

í an tSeapáin maidir le forbairt thionscal an bhia agus na 

mbianna feidhmeacha.   An	chéad	mhisean	trádála	

chun	na	Pacastáine Bhí an tAire Trádála agus Tráchtála 

na linne sin, Michael Ahern T.D. i gceannas ar an gcéad 

mhisean trádála ó Éirinn go Poblacht Ioslamach na 

Pacastáine d’fhonn Éire a cur chun tosaigh mar fhoinse 

iomaíoch saineolais, táirgí agus comhpháirtíochtaí gnó den 

chéad scoth.  Le linn na cuairte, ghlac institiúidí oideachais 

ó Éirinn páirt sna hAontaí Oideachais Idirnáisiúnta i 

Karachi, Lahore agus Rawalpindi, a meastar gur fhreastail 

timpeall 25,000 mac léinn as an bPacastáin orthu.

Onnmhairí a chur á ndíol 

An tUachtarán Mary McAleese agus í ag labhairt ag lón gnó Fhiontraíocht Éireann le linn a cuairte Stáit ar an tSéalainn Nua
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* Ní áirítear na díolacháin a chláraigh an Bord Bainne

* Áirítear san fhigiúr seo na gnóthachain chomhlána a chláraigh cuideachtaí san earnáil Tráchtearraí Feola agus Déiríochta. 

Foinse: Athbhreithniú Gnó Bliantúil Fhorfás/Fiontraíocht Éireann 

Tá na torthaí bunaithe ar chuideachtaí a fhreagair an tsuirbhé i 2008 (leis na figiúirí méadaithe chun iad siúd nár fhreagair a thógáil san áireamh). Is 
féidir leis na figiúir a bheith éagsúil ó mheastacháin a rinneadh níos luaithe de bharr athbhreithnithe a rinne cuideachtaí agus difríochtaí i bpróifíl idir 
tréimhse suirbhé amháin agus an chéad cheann eile.

Onnmhairí	–	gnóthachain	agus	caillteanais	2007

Onnmhairí	–	2007	de	réir	mór-earnála		

Onnmhairí	–	2007	de	réir	príomhlimistéir	mhargaidh*		

Onnmhairí	-	2007	

Onnmhairí a chur á ndíol

Onnmhairí 
2006 

Gnóthachain 
Chomhlána

Caillteanais 
Chomhlána

Onnmhairí
2007 

Glanfhás

Margaí Tomhaltóirí Bia & Miondíola €7,857m €609m €359m €8,107m +3.2%

Margaí	Tionsclaíocha	agus	Eolaíochtaí	Beatha €2,630m €501m €128m €3,003m +14.2%

Bogearraí,	Seirbhísí	agus	Earnálacha	Éiritheacha €1,819m €335m €83m €2,071m +13.8%

Iomlán €12,306m €1,445m €570m €13,181m +7.1%

2006 2007 % Fás 
2006-2007

Margaí Tomhaltóirí Bia & Miondíola €7,857m €8,107m +3.2%

Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha €2,630m €3,003m +14.2%

Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha Éiritheacha €1,819m €2,071m +13.8%

Iomlán €12,306m €13,181m +7.1%

2006 2007 % Fás
2006-2007

Tuaisceart na hEorpa €7,179m €7,634m +6.3%

Críocha Mheiriceá €1,334m €1,481m +11.0%

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus an Afraic €1,274m €1,292m +1.4%

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa, an Rúis agus Comhlathas 
na Stát Neamhspleách

€879m €995m +13.2%

An Áise-Aigéan Ciúin €682m €671m -1.6%

An Chuid Eile den Domhan €309m €353m +14.2%

Iomlán €11,657m €12,426m +6.6%

2006 €12,306m

2007 €13,181m

Díolacháin onnmhairithe nua (gnóthachain chomhlána)* €1,445m

Caillteanais chomhlána €570m

Glanfhás +7.1%
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próifiliú 
rathúlachta

Altobridge ag briseadh na gcríoch agus
ag déanamh na nasc ceart ar mhargaí
an domhain 

Agus a ceanncheathrú aici i bPáirc Theicneolaíochta Chiarraí agus láithreacht sna Stáit 
Aontaithe, sa Mhalaeisia, sa tSualainn agus i mBaile Átha Cliath, tá an chuideachta seo, lena 
dtacaíonn Fiontraíocht Éireann, ar an gceann riain maidir le costas na cumarsáide gan sreang 
a ghearradh.		De bharr a bunteicneolaíochta, tá an chumarsáid GSM inmharthana ó thaobh 
na tráchtála den chéad uair riamh ag grúpaí rannpháirtithe iargúlta agus is mór a théann na 
réitigh shaora aici, m.sh. “Nascacht Áitiúil”, chun sochair d’oibreoirí móibíleacha ar mhargaí 
éiritheacha, do phobail agus do chríocha iargúlta, do mhairnéalaigh, thaistealaithe ar eitleáin 
agus do phearsanra míleata agus chéad fhreagróra ar an bpráinn ar fud an domhain.		Tar éis 
di an chéad cheadúnas ar domhan a ghnóthú do sheirbhísí GSM le linn eitilte, tá dul chun cinn 
as cuimse déanta ag an gcuideachta ar na margaí cumarsáide muirí agus aerloingseoireachta.
	Cuireann leagan iniompartha chomh mór le cás dá cuid teicneolaíochta ar chumas duine 
úsáid chaighdeánach a bhaint as an bhfón phóca áit ar bith, i dtosca ar bith - ríthábhachtach 
san anachain nó sa ghábh leis an gcumarsáid a bhunú faoi luas idir na chéad fhreagróirí, 
gníomhaireachtaí rialtais agus foirne tarrthála, nó idir corparáidí agus a bhfostaithe 
tábhachtacha.		Anois agus díolacháin na teicneolaíochta ceannródaíche á ndaingniú ar fud 
an domhain, tá Altobridge ag druidim i dtreo láimhdeachais bhliantúil is fiú breis agus €30 
milliún faoi 2010.		Fuair an chuideachta trí chonradh mhóra i 2007, ina measc comhaontú 
ceadúnaithe nótáilte chun an táirge Nascthachta Áitiúla aici a chealaíonn na críocha a sholáthar 
d’Ericsson, an soláthraí teileachumarsáide is mó ar domhan. Éascaíonn an bogearra seo 
an lascadh áitiúil, rud a chinntíonn nach n-aisiompraítear thar an líonra tarchurtha ach an 
chomharthaíocht agus a ghearrann costais aisiompraithe na n-oibreoirí go suntasach dá réir. 
Is féidir an réiteach seo a chomhghreamú idir na bunstáisiúin i bhfoirm braisle. Tá Altobridge 
ag díriú go mór anois ar acmhainneacht iontach mhargaíochta an táirge seo.		“Cor mór sa 
saol dúinn an margadh le Ericsson,” a deir comhbhunaitheoir agus POF Altobridge, Mike 
Fitzgerald. “Is iad na díolacháin indíreacha is costéifeachtaí i gcónaí, tugann siad deis mhór 
dúinn ár sciar den mhargadh a mhéadú go barr. Is é an dúshlán atá roimh Altobridge anois, é 
seo uile a chur ar fáil do na hoibreoirí móibíleacha agus cumas líonraithe chomhghreamaithe 
eile, lárnaithe ar mhionsonraí, a chur inár mbuntáirge.”		Tá infheistíocht mhór déanta ag an 
gcuideachta i T&F dian agus i dtástáil agus measúnú forleathan ar fud an domhain. Go trásta, 
tá maoiniú ar fiú breis is €7 milliún é curtha le chéile aici ó thosaigh an T&F i 2003. I measc na 
bpríomh-infheisteoirí tá na bunaitheoirí, an fhoireann, Claret Capital agus Fiontraíocht Éireann.
	Tugann Fiontraíocht Éireann taca freisin d’Altobridgetrí na foirne thar lear a bhíonn ag 
réiteach an bhealaigh agus ag cabhrú leis an gcuideachta ag na taispeántais trádála agus 
na comhdhálacha is mó agus is cuimsithí ar domhan in earnálacha na teileachumarsáide, na 
teileachumarsáide gan sreang agus TF. Dar le Fitzgerald, “is iontach an taca a thugann na 
foirne agus is mór an cúnamh a thugann siad dúinn teacht ar mhargaí nua”.

www.altobridge.com

Tar	éis	di	geata	
cumarsáide	ar	bhonn	
bogearra	a	chuireann	
ar	ár	gcumas	fón	póca	
pearsanta	a	úsáid	go	
costéifeachtach	ar	
eitleáin,	longa	agus	in	
áiteanna	iargúlta,	tá	an	
acmhainneacht	agus	
an	ardaidhm	ag	an	
gcuideachta	ó	Chiarraí	
Altobridge	dul	i	mbun	
foráis	faoi	luas.		
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an raibh 
a fhios 
agat?

Cúnamh “ar glao” do chuideachtaí 
feistí leighis sna Stáit Aontaithe 

Ar	an	mBord,	a	bunaíodh	i	2006,	tá	ceannairí	earnála	ardíomhá,	saineolaithe	
airgeadais,	Príomhoifigigh	Feidhmiúcháin	agus	Uachtaráin	cuideachta,	a	thugann	le	
chéile	raon	leathan	cleachtaidh	agus	teagmhálaithe	ar	mhargadh	Mheiriceá.
	Threoraigh	na	comhaltaí	go	pearsanta	iad	féin	réimse	gnólachtaí	rathúla	in	earnáil	
na	bhFeistí	Leighis.		Comhairlíonn	an	Bord	cliaint	de	chuid	Fhiontraíocht	Éireann,	
ag	forbairt	na	straitéise,	ag	bróicéireacht	teagmhálaithe	agus	ag	tabhairt	comhairle	
tagartha	faoin	iontráil	ar	an	margadh,	na	treochtaí	atá	ag	bachlú,	acmhainneacht	
teicneolaíochta	agus	an	rochtain	ar	chaipiteal	fiontair.		Tagann	sé	le	chéile	
ceithre	huaire	in	aghaidh	na	bliana	sna	Stáit	Aontaithe	agus	in	Éirinn	ar	aon,	agus	
measúnaíonn	sé	léiriúcháin	cuideachtaí,	cuireann	caidrimh	ar	bun	agus	freastalaíonn	
ar	ócáidí	trádála	agus	líonraithe	leis	na	cliaint	nó	thar	a	gceann.		Ar	cheann	de	
na	cuideachtaí	ar	chabhraigh	an	Bord	leo,	tá	Ash	Technologies	a	dhearann	agus	a	
dhéanann	áiseanna	nuálaíocha	do	dhaoine	leathdhalla.	Le	déanaí	chomhairligh	an	
Bord	an	chuideachta	seo	as	Cill	Dara	faoina	plean	agus	a	patrún	dáileacháin	sna	
Stáit	Aontaithe	d’fhonn	a	cuid	dtáirgí	a	mhargú	mar	ab	fhearr	ab	fhéidir.		Deir	Hugh	
Maguire,	comhbhunaitheoir	na	cuideachta	Feistí	Leighis:	“Is	mór	an	gar	é	go	praiticiúil	
a	leithéid	de	shaineolas	agus	d’fhaisnéis	ardcháilíochta	a	bheith	againn,	a	phromhann	
ár	dtáirge,	ár	gcuideachta	agus	ár	bpleananna.	D’oibrigh	an	Bord	linn	d’fhonn	na	bealaí	
is	fearr	a	fháil	go	margadh	Mheiriceá	agus	tá	gach	comhartha	air	go	bhféadfaimid	ár	
sciar	de	a	mhéadú	go	mór.”		Ina	cháil	mar	an	grúpa	acmhainní	is	mó	a	thacaíonn	le	
cuideachtaí	Feistí	Leighis	sna	Stáit	Aontaithe,	eagraíonn	an	Bord	fóraim	oideachais	
idirghníomhacha	ina	gcomhroinneann	na	cliaint	a	gcuid	acmhainní	agus	taithí.	
Soláthraíonn	sé	freisin	seirbhísí	meaitseála	post	d’fhostaithe	arb	ábhar	bainisteora	
iad	agus	teagmháil	le	líonra	na	seirbhísí	atá	le	fáil	ag	an	bpobal	teicleighis.		“Go	
bunúsach	cabhraímid	le	cuideachtaí	de	chuid	Fhiontraíocht	Éireann	áit	lainseála	gnó	
a	ghabháil	i	Meiriceá,”	arsa	Dan	McNulty,	comhalta	den	Bhord	agus	feidhmeannach	
feistí	leighis	a	bhfuil	breis	agus	25	bliana	taithí	aige	i	Meiriceá	agus	san	Eoraip.
	“Deirimid	le	fiontraithe	Feistí	Leighis	ó	Éirinn	go	bhféadfaidh	siad	glao	orainn	
le	taca	a	fháil	agus	iad	i	mbun	a	gcuideachta	a	dhearadh,	a	chur	le	chéile	agus	a	
fhorbairt.	Féadfaimid	cabhrú	leo	straitéis	a	chruthú	lena	dtáirge	a	chur	ar	mhargadh	
Mheiriceá	agus	ansin	láithreacht	bhuan	a	choinneáil	ann.		“Is	mór	atáimid	tógtha	leis	
an	teicneolaíocht	agus	na	smaointe	atá	ag	teacht	as	Éirinn.	Tá	go	leor	eile	mar	Ash	
Technologies	atá	lánábalta	a	sciar	de	mhargadh	Mheiriceá	a	mhéadú	20	nó	fiú	amháin	

50	faoin	gcéad.”		Tá	an	Bord	Leighis	ar	cheann	de	na	sé	bhord	chomhairleacha	
d’earnálacha	ar	leith	atá	bunaithe	ag	Fiontraíocht	Éireann	d’fhonn	dlús	a	chur	le	
hidirnáisiúnú	na	gcliant.

Tacaíonn	Bord	
Comhairleach	Feistí	
Leighis	Fhiontraíocht	
Éireann	(BCFL)	go	
gníomhach	le	forbairt	
agus	le	hinmharthanacht	
na	gcliant	sna	SA.

Ó	C-D:	Alan	Dixon,	Fiontraíocht	Éireann,	le	baill	den	MDAB,	Paul	Grillo,	Patricia	Knipper,	Daniel	McNulty,	Ken	McDonnell	agus	Ross	Trimby
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I 2007, lean Fiontraíocht Éireann den 
taca a thugann sí do chuideachtaí in 
Éirinn le go dtabharfaidís faoi T&F, 
de na hiarrachtaí atá sí a dhéanamh 
an taighde tionscal-treoraithe a chur 
chun cinn sna hinstitiúidí tríú leibhéal 
agus den chomhoibriú a éascú idir na 
fiontair agus an saol acadúil d’fhonn 
an fheidhm thráchtála is fearr is féidir 
a bhaint as taighde na hÉireann. 

Taighde agus nuálaíocht
tionscal-treoraithe

d
ó

2
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Tá ról ceannasach ag Fiontraíocht Éireann maidir le 

roinnt aidhmeanna tábhachtacha i Straitéis Eolaíochta, 

Teicneolaíochta agus Nuálaíochta 2006-2013 an Rialtais 

a bhaint amach. Agus sinn ag comhoibriú go dlúth 

leis an UFT agus le Fondúireacht Eolaíochta Éireann 

i gcomhthéacs Theicneolaíocht Éireann, cuireadh 

roinnt tionscnamh i bhfeidhm go rathúil de bharr na 

bhfreagrachtaí a chomhlíonamar faoin straitéis seo. Bhain 

siad seo go háirithe le tráchtálú na teicneolaíochta a 

gineadh de bharr an taighde a mhaoin airgead an phobail, 

idirghníomhúchán a chur chun cinn idir an tionscal agus 

taighde acadúil na hÉireann, struchtúir an taca dheontais 

do T&F a shimpliú agus bearta tacaíochta don aistriú 

teicneolaíochta a mhéadú sna hInstitiúidí Teicneolaíochta. 

  Dá bharr seo, tá aistriú eolais ar siúl sa dá threo idir na 

margaí agus an comhphobal taighde in Éirinn. De bharr na 

gníomhaíochta T&F méadaithe seo, is mó i gcónaí líon na 

dtáirgí agus na bpróiseas ceannródaíoch ag cuideachtaí 

in Éirinn, bíonn seach-chuideachtaí á gcruthú, tá méadú 

ar líon na bpaitinní agus na gceadúnas, ar obair T&F na 

gcuideachtaí, agus sa deireadh ar na honnmhairí a dhíoltar.

Cuma	taighde	inchuideachta	a	fhorbairt
Leag Fiontraíocht Éireann spriocanna amach ag tús na 

straitéise 2005-2007 d’fhonn méadú nach beag a chur 

ar an ngníomhaíocht nuálaíochta agus T&F i measc ár 

gcliant. Tar éis dúinn torthaí láidre a bhaint amach i 2005 

agus i 2006, leanamar orainn i rith 2007 ag cur leis an gclár 

oibre T&F, ag spreagadh na gcliant go réamhghníomhach 

le go ndéanfaidís infheistíocht sa T&F ar a gconlán 

féin nó i gcomhpháirtíochtaí.   Dá bharr seo, tá 624 

cuideachta cliaint ag infheistiú breis agus €100,000 in 

aghaidh na bliana i dtionscnaimh T&F réasúnta agus 

tá 42 cliant i mbun tionscadal suntasach T&F a éilíonn 

infheistíocht breis agus €2 mhilliún in aghaidh na bliana. 

De bharr an cheangail seo a chuir cuideachtaí cliaint 

Fhiontraíocht Éireann orthu féin díriú go láidir ar an T&F, 

sáraíodh ár sprioc trí bliana, go mbeadh 617 chuideachta 

ag déanamh taighde réasúnta agus 42 eile i mbun 

T&F suntasaí.   San iomlán, d’fhaomhamar €59.6 

milliún chun tacú le thionscadal T&F inchuideachta i rith 

2007.   Pléadálaithe	feasachta	T&F Tionscnamh 

tábhachtach d’fhonn cuidiú le cuideachtaí dul i mbun 

T&F is ea an clár Pléadálaithe T&F. Clár thar a bheith 

réamhghníomhach é seo ina mbíonn sainchomhairleoirí 

cleachta T&F ag dul i dteagmháil go díreach leis na 

cuideachtaí le go rachaidís i mbun T&F go praiticiúil, cuid 

mhaith díobh den chéad uair. Go trásta, tá Fiontraíocht 

Éireann ag plé le breis agus 600 gnólacht beag agus 

meánmhéide thar na hearnálacha go léir. Dá bharr, 

tá tionscadail T&F curtha de láimh go rathúil ag 56 

chuideachta cliaint agus 54 cinn eile díobh ag plé go 

gníomhach leo.   Bláth	idirnáisiúnta	ar	an	Earnáil	

Bhia	mar	gheall	ar	an	infheistíocht	T&F Is í an Bhia 

an earnáil dúchais is mó fostaíocht in Éirinn agus tá sí 

ríthábhachtach d’eacnamaíocht na tíre, agus €7.65 billiún 

iomlán na n-onnmhairí a díoladh. Bíonn Fiontraíocht 

Éireann, i gcomhpháirtíocht le Bord Bia, ag obair lena 

chinntiú go ndíolfaidh na cliaint san earnáil seo onnmhairí 

nua tar éis dóibh teicneolaíochtaí nua a shealbhú agus 

cláir nuálaíochta a chur i bhfeidhm. I 2007, d’fhaomh 

Fiontraíocht Éireann ceithre infheistíocht mhóra do chliaint 

in earnáil an Bhia. Ina measc seo bhí an taca don méadú 

mór a bhí le cur ar Ionad Nuálaíochta Glanbia (féach 

leathanach 26). 

Tráchtálú	an	taighde	a	mhaoinigh	an	Stát
D’fhonn iomaíochas na hÉireann a neartú agus forás 

leanúnacha a chinntiú, ní mór do na cuideachtaí agus do 

chomhphobal an taighde comhoibriú le teicneolaíochtaí 

a chur ar fáil a bheidh nuálaíoch agus a fhéadfar a chur ar 

an margadh ar luas. Dá réir sin, ní mór a bheith tiomanta 

don T&F tionscail-treoraithe agus do chomhoibriú agus 

do chomhtháthú dlúth idir an Stát agus pobail an ghnó 

agus an taighde. In éineacht le Fondúireacht Eolaíochta 

Éireann agus leis an UFT, tá Fiontraíocht Éireann 

réamhghníomhach maidir le tráchtálú an T&F a mhaoinigh 

an Stát.   Tacaíonn ár gCiste Tráchtálaíochta le taighde 

feidhmeach d’fhonn teicneolaíochtaí a fhorbairt ar a 

mbunófar cuideachtaí nuathionscanta nó ceadúnais do 

chuideachtaí seanbhunaithe. I 2007 chuireamar trí ghlao 

ar iarratais ar an gciste amach agus chuireamar chun cinn 

é trí bhíthin ceardlann saincheaptha sna hOllscoileanna 

agus na hInstitúidí Teicneolaíochta. Dá bharr seo bhí 

méadú ar na hiarratais agus ar na hiarrthóirí úrnua, agus 

d’fhaomh Fiontraíocht Éireann 159 dtionscadal i rith 2007, 

ar bhain ceangaltas maoinithe €26 milliún leo.   Le cois 

an taca airgeadais a thairgeann an Ciste Tráchtálaíochta, 

bíonn saineolaithe tráchtálaíochta Fhiontraíocht Éireann 

Taighde agus nuálaíocht tionscal-treoraithe
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Comhartha í infheistíocht Glanbia ar 
a tiomantas don nuálaíocht T&F 

De bharr an leathnaithe ar Ionad Nuálaíochta Ghrúpa Glanbia a fógraíodh i mí na Nollag 2007, 

is beag nach bhfuil líon na bhfostaithe atá dírithe ar T&F méadaithe faoi dhó sa Ghrúpa agus 

tá infheistíocht iomlán €21 milliún san áireamh. 	Meastar de bharr an leathnaithe go mbeidh 

23 phost eile san ionad do thaighdeoirí láncháilithe, de bhreis ar na 25 is fiche atá ann cheana, 

rud a fhágfaidh gurb í an tsaoráid T&F thiomanta is mó in Éirinn í ag cuideachta déiríochta.

	Agus cáil uirthi faoina cuid táirgí den scoth, faoi theicneolaíochtaí nuálaíocha próiseála 

agus faoi sheirbhísí tiomanta don chustaiméir, tá Glanbia ar cheann de na cúig tháirgeoir 

déiríochta is mó san Eoraip agus ar an déirí is mó in Éirinn. Tá láimhdeachas bliantúil 

timpeall €2 billiún aici agus 4,900 fostaí ar fud an domhain aici in oibríochtaí in Éirinn, sa 

RA, sa Ghearmáin, i Meiriceá, sa tSín, i gCeanada agus sa Nigéir. 	Tá an chéad áit ar a 

lán margaí domhanda ag an nGrúpa idirnáisiúnta próiseála déiríochta agus comhábhar bia  

seo, agus anuraidh lainseáil sé roinnt táirgí nuálaíoch eile, ina measc CFM Nitro, ar pacáiste 

beathaithe spóirt é, Provon Revive, táirge aisghabhála feidhmíochta, Prolibra, comhábhar 

gníomhach tábhachtach i gcailliúint meáchain, Avonmore Supermilk, Yoplait Mixed Seeds, 

Yoplait Superfruit agus Yoplait Smootheze. 		Agus í luite go straitéiseach ar fheidhmíocht 

an Ghrúpa a leathnú in imeacht an dá bhliain seo chugainn, tá an nuálaíocht i gcroílár na 

straitéise foráis atá ag Glanbia faoi láthair. 	Ag teacht leis na spriocanna foráis seo, tá Glanbia 

ag infheistíocht sa nuálaíocht le feabhas a chur ar a cuid clár forbartha bia chothaithe agus 

fheidhmigh, d’fhonn bianna leithleacha, breisluacha, déiríochta, feidhmeacha a tháirgeadh. 

	“Tá ríthábhacht leis an ionad chun go mbeadh Glanbia i riocht freagairt faoi luas agus go 

samhlaíoch ar éileamh athraitheach an mhargaidh agus an forás a chinntiú amach anseo,” 

arsa Stiúrthóir Bainistíochta an Ghrúpa John Moloney. “Mar chuideachta bhia táimid ag oibriú 

i dtimpeallacht a athraíonn go mear. Bíonn na custaiméirí agus na tomhaltóirí ag iarraidh táirgí 

nua, blasanna nua, go mbeadh an fócas ar an tsláinte, an fholláine agus an áisiúlacht - ach 

gan dochar don cháilíocht ná don chostas. Mar sin caithfimid a bheith i gcónaí i riocht dul i 

mbun na nuálaíochta.” 	Tá Ionad Nuálaíochta Ghlanbia i mbun oibre ó 2004, agus taca aige 

ó Fhiontraíocht Éireann. Is comhartha é taca Fhiontraíocht Éireann leis an infheistíocht seo ar 

chomh thábhachtach is atá ionaid bharr feabhais tionscal-treoraithe T&F d’earnáil déiríochta 

na hÉireann, i gcomhréir leis na cuspóirí straitéiseacha don tionscal déiríochta. 	“Is mór ag 

Glanbia an chomhpháirtíocht a chleachtann Fiontraíocht Éireann,” arsa Moloney. “Is maith a 

thuigeann siad dúinn, ní hamháin i gcomhthéacs an taca don straitéis nuálaíochta, ach freisin 

mar shampla, i mbainistíocht Chiste Thionscal na Déiríochta i rith 2007.”

www.glanbia.com

Mar	chomhartha	ar	an	
ardaidhm	chun	fáis	atá	
aici,	chuir	Glanbia	plc	
go	mór	lena	tiomantas	
don	taighde	agus	don	
nuálaíocht	i	2007,	agus	
taca	infheistíochta	
€6.3	milliún	aici	ó	
Fhiontraíocht	Éireann.

John	Moloney,	Stiúrthóir	Bainistíochta	Grúpa,	Glanbia

próifiliú 
rathúlachta
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ag obair le cuideachtaí agus taighdeoirí tríú leibhéal i 

dtrí phríomhréimse teicneolaíochta (Eolaíochtaí Beatha 

agus Bia, Faisnéisíocht agus Teicneolaíochtaí Tionscail) 

d’fhonn teacht ar an mbealach is fearr le torthaí an 

taighde a chur ar an margadh. I 2007, saolaíodh 11 

gcuideachta nuathionscanta ardacmhainneachta de 

bharr taighde a mhaoinigh Fiontraíocht Éireann agus 

ceadúnaíodh 31 teicneolaíocht nua do chuideachtaí. 

Den chéad uair ba chuideachtaí ó Éirinn bunáite 

úsáideoirí tráchtála na gceadúnas seo, comhartha go 

bhfuil méadú ar infheidhmeacht agus luach tráchtála an 

taighde a mhaoiníonn an Stát.   I 2007 freisin, d’óstaigh 

Fiontraíocht Éireann an chéad chomhdháil tráchtála 

taighde riamh in Éirinn, Forás Trí Theicneolaíocht. Agus 

breis agus 230 toscaire, caipitlí fiontair, infheisteoir 

príobháideach, fiontraí agus taighdeoir sinsearach ag 

freastal uirthi, b’uirlis í an chomhdháil a chruthaigh naisc ba 

láidre idir lucht gnó agus pobal an taighde d’fhonn dlús a 

chur le tráchtálú an taighde (féach leathanach 31).

  Aistriú	shaineolas	teicneolaíochta	an	tríú	

leibhéal	a	neartú I 2007 lainseáladh go foirmiúil an 

chéad tráinse den Chiste Neartaithe Oifigí Aistrithe 

Teicneolaíochta €30 milliún a mhaoiníonn Fiontraíocht 

Éireann . Is é aidhm an chláir chúig bliana seo córais agus 

polasaithe ardcháilíochta éifeachtacha a fhorbairt in oifigí 

aistrithe teicneolaíochta na gcoláistí tríú leibhéal lena 

chinntiú go sainaithnítear is go gcosnaítear an mhaoin 

intleachtúil agus, más féidir, go n-aistrítear go cuideachtaí 

in Éirinn í. Ar a scáth seo, bunaíodh líonra Stiúrthóirí 

Aistrithe Teicneolaíochta d’fhonn aistriú an chleachta agus 

forbairt an dea-chleachtais a chur chun cinn. Go trásta, 

ceadaíodh maoiniú €17 milliún d’fhonn bainisteoirí cás 

gairmiúla agus foireann tacaíochta a chur ar fáil in oifigí 

aistrithe teicneolaíochta.

Comhoibriú	idir	cuideachtaí	agus	institiúidí	
tríú	leibhéal
Aithnítear go hidirnáisiúnta gur bealach é an comhoibriú 

idir na cuideachtaí agus an earnáil tríú leibhéal chun rath a 

chur ar an nuálaíocht. Éilíonn margaí oscailte an lae inniu 

táirgí ceannródaíocha nua, táirgí feabhsaithe agus seirbhísí 

nua. Mar go dtuigeann sí gur rud bunúsach é an taighde 

tionscal-treoraithe lena aghaidh seo, tá straitéis shoiléir 

forbartha ag Fiontraíocht Éireann d’fhonn taca, spreagadh 

agus cúnamh a thabhairt do thionscadail chomhoibríocha 

idir gnólachtaí agus pobal an taighde.   Dearbháin	

Nuálaíochta Is é aidhm an tionscnaimh seo naisc a 

dhéanamh idir soláthraithe eolais poiblí agus gnólachtaí 

beaga na hÉireann agus iomlaoid chultúrtha a chruthú sa 

chaoi a gcuireann na gnólachtaí beaga chuig an nuálaíocht. 

Is féidir leis na gnólachtaí seo dearbháin nuálaíochta is fiú 

€5,000 an ceann a úsáid do ghnó nuálaíoch ar bith, ar 

nós táirge nó seirbhís nua a fhorbairt, soláthar na seirbhíse 

a fheabhsú nó iniúchadh teicneolaíochta a chur i gcrích. 

San iomlán i 2007, bhronn Fiontraíocht Éireann 428 

ndearbhán ar ghnólachtaí beaga (féach leathanach 28). 

  Comhpháirtíochtaí	sa	Nuálaíocht Trí bhíthin ár 

dtionscnaimh Comhpháirtíochtaí sa Nuálaíocht cuirimid 

cuideachtaí agus taighdeoirí tríú leibhéal ag obair le 

chéile ar thionscadail T&F faoi leith. Tionscnamh taighde 

chomhoibrithigh é seo a thacaíonn leis an taighde T&F a 

dhéanann institiúid tríú leibhéal d’fhonn riar ar riachtanais 

teicneolaíochta na cuideachta atá ag glacadh páirte. 

Cabhraíonn na comhpháirtíochtaí dá dtugtar taca faoin 

scéim seo leis na cuideachtaí a gcuid táirgí, seirbhísí agus 

próiseas a fheabhsú agus nuálaíochtaí breise a fhorbairt. I 

2007, faomhadh 57 gComhpháirtíocht Nuálaíochta nua. 

  Clár	chun	an	Taighde	Feidhmeach	a	Fheabhsú

I bhfianaise thábhacht na nInstitiúidí Teicneolaíochta maidir 

le forbairt chothrom na réigiún, tugann clár fheabhsú an 

taighde fheidhmigh (FTF) caoi do na hInsitiúidí aonaid 

taighde a fhorbairt i réimsí atá straitéiseach do gach 

coláiste ar leith agus don tionscal go réigiúnach agus go 

náisiúnta. Leis an gceangaltas buiséid €16 milliún a chuir 

sí uirthi féin, tá 12 lárionad sármhaitheasa FTF i naoi gcinn 

d’Institiúidí Teicneolaíochta maoinithe ag Fiontraíocht 

Éireann, a bhfuil gach ceann díobh ag sainfheidhmiú i 

dteicneolaíocht nideoige. Tá an clár FTF ag cur le cumas 

agus le hacmhainn na nInstitiúidí Teicneolaíochta agus tá 

sé curtha ar a gcumas aige páirt a ghlacadh i gcomhoibriú 

tionsclaíoch.   Lárionaid	Inniúlachta	I 2007 chuir 

Fiontraíocht Éireann agus Údarás Forbartha Tionscail an 

tionscnamh Lárionad Inniúlachta ar bun, tionscnamh a 

thacaíonn leis an gcomhoibriú idir grúpaí de chuideachtaí 

agus taighdeoirí sinsearacha ardchaighdeáin tríú leibhéal. 

Is é an tionscal a threoraíonn agus a rialaíonn na lárionaid 

inniúlachta agus oibríonn siad le maoiniú chomh hard le 

€2 milliún in aghaidh an lárionaid in aghaidh na bliana thar 

Taighde agus nuálaíocht tionscal-treoraithe
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Tús áite ag an nuálaíocht de bharr
na ndearbhán

Tá	an	tionscnamh	‘Dearbháin	Nuálaíochta’	seo,	arb	í	Fiontraíocht	Éireann	a	bhainistíonn	
agus	arbh	é	an	tAire	Micheál	Martin	a	lainseáil	i	mí	Iúil	é,	tar	éis	dul	i	gcion	go	mór	ar	
shamhlaíocht	lucht	gnóthas	beag	na	hÉireann. 		Bhí	trí	chéim	den	tionscnamh	€10	
milliún	tugtha	chun	críche	ag	Fiontraíocht	Éireann	faoi	dheireadh	na	bliana,	rud	a	chuaigh	
chun	sochair	do	428	gcuideachta	san	iomlán	in	Éirinn. 	De	réir	an	tionscnaimh,	féadfaidh	
cuideachta	bheag	in	earnáil	ar	bith	cur	isteach	ar	cheann	de	na	dearbháin	€5,000	seo.	
Má	éiríonn	léi,	malartóidh	an	chuideachta	an	dearbhán	ar	chomhairle	agus	shaineolas	ó	
cheann	de	na	24	‘sholáthraí	eolais’	-	na	hInstitiúidí	Teicneolaíochta,	na	hOllscoileanna	
agus	na	comhlachtaí	taighde	poiblí	rannpháirteacha	-	ar	fud	na	tíre.		Féadfaidh	na	
cuideachtaí	freisin	a	gcuid	dearbhán	a	chomhthiomsú	agus	taighde	a	cheannach	le	chéile	
ó	na	hinstitiúidí. 	San	Ísiltír	a	tionscnaíodh	an	córas	seo	ar	dtús,	a	bhíonn	ag	iarraidh	
cuideachtaí	beaga	a	chur	ag	obair	in	éineacht	le	soláthraithe	eolais	poiblí	ar	fhadhbanna	
agus	thionscadail	nuálaíochta	ar	leith	a	bhaineann	lena	sainriachtanais	féin. 	Le	go	
n-éireoidh	le	hiarratas	ar	Dhearbhán	Nuálaíochta,	ní	mór	réiteach	nuálaíoch	a	bheith	i	dtreis	
ann	agus	caithfidh	sé	breisluach	a	chur	ar	fáil	don	chuideachta	agus	a	bheith	tairbheach	go	
leanúnach. 	Bhronn	an	tAire	Martin	an	chéad	Dearbhán	Nuálaíochta	in	Éirinn	ar	Applied	
Thermal	Imagery	Ltd	i	mí	Iúil.	Tá	an	chuideachta	seo	as	Corcaigh	ag	baint	leasa	as	an	
dearbhán	le	feabhas	a	chur	ar	a	cuid	eolais	ar	an	íomháú	teirmeach	agus	ar	an	gcaillteanas	
teasa	i	dtionscadail	tógála,	rud	a	chuirfidh	lena	cumas	iomaíochta. 	Tá	cuideachta	eile	
ag	i	mbun	pleanála	d’fhonn	córas	fuinnimh	inathnuaite	sruth	taoide	a	fhorbairt	in	éineacht	
leis	an	Ionad	Taighde	Hiodrálaice	agus	Muirí	i	gColáiste	na	hOllscoile,	Corcaigh.	Ní	mór	
do	Water	Element	Engineers	Ltd	fréamhshamhlacha	nua	a	fhorbairt	agus	a	thástáil	agus	
is	mór	an	chabhair	an	dearbhán	d’fhonn	an	tionscadal	a	chur	ar	siúl. 	Tá	leas	bainte	
ag	cuideachtaí	eile	as	na	dearbháin	i	dtionscadail	rí-éagsúla,	m.sh.	an	teicneolaíocht	
fhrith-ghóchumtha,	cáilíocht	agus	dlús	cáiseanna	boga	agus	leathbhoga	a	fheabhsú,	an	
chianbhraiteacht	agus	an	léarscáiliú	digiteach. 	Creideann	Fiontraíocht	Éireann	nach	
mór	tacú	leis	an	nuálaíocht,	go	mór	mór	i	gcuideachtaí	beaga,	d’fhonn	geilleagar	an	eolais	
a	fhorbairt.

www.innovationvouchers.ie
	

Chruthaigh	Éire	i	2007	go	
raibh	féith	na	nuálaíochta	
inti	nuair	ba	í	an	dara	
tír	ar	domhan	í	a	thug	
Dearbháin	Nuálaíochta	
isteach,	mar	chuid	
de	bheart	d’fhonn	an	
nuálaíocht	a	chruthú.

an raibh 
a fhios 
agat?

An	tAire	Micheál	Martin	agus	Feargal	Ó	Móráin,	Stiúrthóir	Feidhmiúcháin,	Fiontraíocht	Éireann,	agus	iad	ag	bronnadh	Dearbháin	
Nuálaíochta	ar	Patricia	Callan,	Stiúrthóir	Chomhlachas	na	nGnóthas	Beag	
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thréimhse cúig bliana. Tabharfaidh an tionscnamh seo 

an chaoi do chuideachtaí in Éirinn plé le taighde rioscúil 

fadtréimhseach a thabharfaidh buntáiste iomaíochta dóibh 

ar na margaí idirnáisiúnta.

Comhoibriú	taighde	idirnáisiúnta
Tá ríthábhachtach do ghnólachtaí na hÉireann go mbeadh 

gné idirnáisiúnta leis an taighde comhoibritheach agus 

an nuálaíocht. Tríd an líonrú idirnáisiúnta, trí chomhroinnt 

an eolais agus tríd an gcomhoibriú le lucht gnó, lucht 

ollscoile agus forais tionsclaíochta ar fud an domhain, tá 

Éire i dteagmháil leis na heagraíochtaí is fearr ar bith agus 

leis na forbairtí is déanaí i réimsí na heolaíochta agus na 

teicneolaíochta.   Seachtú	Creatchlár	um	Thaighde	

agus	Forbairt	Teicneolaíochta	an	AE	 Rinneadh 

dul chun cinn arbh ábhar misnigh é i rannpháirtíocht na 

hÉireann i Seachtú Creatchlár um Thaighde agus Forbairt 

Teicneolaíochta an AE (C7) ar fiú €50 billiún é. Ba mhó an 

taca airgeadais a thug Fiontraíocht Éireann do thaighdeoirí 

acadúla agus do chuideachtaí in Éirinn d’fhonn moltaí a 

ullmhú sa chéad bhliain d’fheidhmiú C7 ná a thug i rith an 

chláir mhaoinithe T&F go léir roimhe sin (C6, 2002-2006). 

Sháraigh moltaí iltionscadal a raibh Éire bainteach leo 

staid an mheasúnaithe thosaigh agus chuathas i mbun 

idirbheartaíochta conartha, agus bhí baint ag corparáidí 

idirnáisiúnta na hÉireann, cuideachtaí dúchais agus earnáil 

an tríú leibhéal leis na heagraíochtaí ar éirigh leo. Is in 

earnálacha mar TFC, an tSláinte agus na Naineolaíochtaí, 

na Nain-teicneolaíochtaí, Ábhair agus Teicneolaíochtaí 

nua Táirgthe a bhí na fiontair a d’fhreagair ar ghlaonna an 

chláir.   Gníomhaireacht	Spáis	na	hEorpa I 2007 lean 

foirne taighde in Éirinn ag cur lena ról i misin eolaíochta 

spáis na hEorpa, lena n-áirítear an réalteolaíocht agus 

taighde ar ábhair ardchéime, mar shampla timpeallachtaí 

micrea-dhomhantarraingthe. Fuair sé cinn déag de 

chuideachtaí a bhí bunaithe in Éirinn agus cúig eagraíocht 

tríú leibhéal conarthaí ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa 

i rith na bliana, arbh fhiú timpeall €7.1 milliún san iomlán 

iad. Chuimsigh na conarthaí forbairt teicneolaíochtaí 

le haghaidh lainseálaithe, córais loingseoireachta 

agus cumarsáide satailíte, chomh maith le satailítí 

breathnadóireachta ar an domhan.

Taighde agus nuálaíocht tionscal-treoraithe

An	Coimisinéir	Eorpach	um	Eolaíocht	agus	Taighde,	Janez	Potočnik,	ag	labhairt	le	linn	cuairte	ar	Bhaile	Átha	Cliath	a	d’óstáil	Ionadaíocht	an	Choimisiúin	Eorpaigh	in	Éirinn	agus	
Fiontraíocht	Éireann



próifiliú 
rathúlachta

30	 Tuarascáil	Bhliantúil	&	Cuntais	Fhiontraíocht	Éireann	2007

Seach-éifeacht mhór le bheith ag 
Stokes Bio

Tá an chuideachta nuathionscanta ardacmhainneachta seo de chuid Fhiontraíocht Éireann, 

atá lonnaithe in oifigí agus saotharlanna i gcathair Luimnigh, ag déanamh ceannródaíochta 

ar theicneolaíocht micrishreabhánaic a d’fhéadfadh ár dtuiscint ar chúiseanna agus 

dhiagnóis galar géiniteach ar nós na hailse a athrú go bunúsach. 	Tá uirlisí forbartha 

ag an gcuideachta bhiteicneolaíochta seo a bhfuil acmhainneacht as cuimse iontu 

agus buntáistí móra iomaíocha ar mhargaí il-bhilliún léiriú na géine agus na diagnóisice 

móilíní. 	“Teicneolaíocht ‘réabtha’ í seo a d’fhéadfadh an anailís ghéiniteach a athrú ó 

bhun go barr,” arsa Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Stokes Bio, an Dr Jim Walsh. Ag 

míniú na hacmhainneachta seo dó, deir sé: “Caitheadh na blianta ag mapáil géanóm an 

duine ina lán saotharlanna speisialta ar fud an domhain. Ach fearas ard-tréchuir anailíse 

géine Stokes a úsáid, d’fhéadfaí an tionscadal sin a chur i gcrích i gcuid bheag den am 

sin.” 	Corpraíodh an chuideachta i 2005 agus tá sí bunaithe ar obair cheannródaíoch 

micrishreabhánaice na gcomhbhunaitheoirí, Mark Davies agus Dr Tara Dalton in OL. 

Tá an tionscadal tráchtálaíochta ag teacht ar shála na hoibre a rinne siad níos luaithe 

in institiúid taighde Stokes in OL. Toisc gur infheistigh sí maoin intleachtúil nach beag 

sa chuideachta, is scairshealbhóir mór í an Ollscoil i Stokes Bio. 	Sampla maith é an 

tionscadal taighde-tráchtálaíocht seo, a rachaidh i gcion go mór ar an margadh, den taighde 

nuálaíoch intráchtálaithe atá ar siúl in institiúidí trí leibhéal na hÉireann. 	Sa staid réamh-

nuathionscanta den taighde chuir Davies agus Dalton timpeall €3 milliún de mhaoiniú ón 

Stát le chéile, go mór mór ó Fhiontraíocht Éireann agus ón Aontas Eorpach, rud a chuir ar 

chumas Stokes Bio seach-chuideachta nuathionscanta ardacmhainneachta a bhunú.

	Sa staid luathchéime, fuair siad comhairle agus taca infheistíochta ó Chiste Cothromais 

Phríobháidigh “Kernel Capital Partners” de chuid Bhanc an hÉireann, ina bhfuil Fiontraíocht 

Éireann ina comhpháirtí. Thug an maoiniú eatramhach €1.5 milliún seo an chuideachta 

chomh fada leis an dara babhta maoinithe, a bhfuil súil leis i 2008. 	Is gearr go ndéanfar 

an suíomh a thástáil agus an táirge a fháil réidh agus clár mór margaíochta idirnáisiúnta a 

bhunú. Tá foireann Stokes Bio i mbun caibidlíochta freisin d’fhonn comhpháirtithe a fháil in 

earnálacha na cógaseolaíochta, na biteicneolaíochta agus na diagnóisice. 	Deir Walsh gur 

mór an taca a thug Fiontraíocht Éireann sa tionscadal fadtréimhseach agus go meastar go 

gcuirfear táirgí Stokes Bio ar an margadh i 2009.

www.stokesbio.com 

Agus	taca	faighte	aici	ó	
Fhiontraíocht	Éireann	ag	
gach	staid	den	taighde	
agus	den	tráchtálaíocht,	
tá	an	tseach-chuideachta	
Stokes	Bio	Ltd	ar	
tí	teicneolaíocht	
réabhlóideach	a	saolaíodh	
in	Ollscoil	Luimnigh	(OL)
a	chur	ar	an	margadh.

An	Dr	Jim	Walsh,	Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin,	Stokes	Bio
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Teachtaireacht na tráchtálaíochta 
scaipthe ag an gcomhdháil 

Thug	an	ócáid	seo	a	d’eagraigh	Fiontraíocht	Éireann,	ar	a	tugadh	Growth	Through	

Technology,	taighdeoirí	sinsearacha,	saineolaithe	tráchtálaíochta,	caipitlithe	fiontair,	

infheisteoirí	príobháideacha	agus	fiontraithe	le	chéile	féachaint	cé	mar	is	féidir	

teicneolaíochtaí	ceannródaíocha	a	thabhairt	chun	an	mhargaidh	chomh	luath	géar	is	is	

féidir.		Thaispeáin	an	chomhdháil	an	chaoi	a	bhfuil	an	taighde	atáthar	a	dhéanamh	in	

institiúidí	tríú	leibhéal	in	Éirinn	ag	dul	i	gcion	ar	na	fiontair	agus	á	n-athchruthú	agus	chuir	

sí	béim	ar	an	ngá	atá	ann	go	n-oibreodh	lucht	taighde	agus	gnó	le	chéile	chun	dlús	a	

chur	le	tráchtálú	an	taighde.		Thug	roinnt	anailísithe	tionscail	a	dtuairimí	faoi	threochtaí	

teicneolaíochta	agus	infheistíochta	ar	fud	an	domhain	agus	thug	na	cainteoirí	samplaí	

den	chaoi	a	bhfuil	na	teicneolaíochtaí	a	thagann	as	institiúidí	taighde	in	Éirinn	ag	cur	an	

fháis	chun	cinn	sna	cuideachtaí	atá	ann	agus	ag	spreagadh	fiontar	nua.		Ba	shampla	

é	Eirzyme	Ltd	de	cheann	de	na	fiontair	nua	spreagúla	a	cuireadh	le	chéile	i	2007,	

comhfhiontar	idir	Ollscoil	na	hÉireann,	Gaillimh,(OÉG)	agus	an	chuideachta	Cheanadach,		

Micromill	Systems	Inc.	Tá	teicneolaíocht	dhílsithe	forbartha	ag	Eirzyme	a	dhíríonn	ar	

fhorbairt	bith-eatánóil	agus	bith-gháis	as	beathú	agus	gráinní	inathnuaite.		Forbraíodh	

an	teicneolaíocht	cheannródaíoch	seo	le	taca	ó	Chiste	Tráchtálaíochta	Fhiontraíocht	

Éireann	agus	d’oibrigh	saineolaithe	tráchtálaíochta	le	OÉG	d’fhonn	an	bealach	is	

fearr	a	fháil	chun	an	mhargaidh.		Agus	infheistíocht	€10	milliún	aige	ó	Micromill,	tá	

saotharlanna	T&F	tosaigh	curtha	ar	bun	ag	Eirzyme	sa	‘bhith-ghorlann’	a	mhaoinigh	

Fiontraíocht	Éireann	in	OÉG.	Tá	gach	seans	anois	gur	gníomhaí	mór	domhanda	a	bheidh	

sa	chuideachta	nua	seo	agus	í	ar	tí	saoráid	táirgthe	einsíme	a	fhorbairt	ar	scála	mór	

in	earnáil	an	bithbhreosla.		Dúradh	leis	an	gcomhdháil	gur	infheistigh	Fiontraíocht	

Éireann,	tríd	an	gCiste	Tráchtálaíochta,	breis	agus	€150	milliún	i	25	institiúid	taighde	

tríú	leibhéal	le	sé	bliana	anuas.		Dar	le	cainteoirí	a	bhfuil	tábhacht	leo	sa	tionscal,	

Kenneth	D.	Noonan,	Comhpháirtí	&	Ceannasaí	LEK	Consulting	don	Ríocht	Aontaithe	

agus	don	Eoraip,	agus	Oisín	Byrne,	Stiúrthóir	Bainistíochta	iReach,	ceann	de	na	

phríomhchuideachtaí	taighde	agus	faisnéise	margaidh	atá	speisialaithe	sa	teicneolaíocht	

agus	sa	teileachumarsáid,	beidh	deiseanna	ag	cuideachtaí	ó	Éirinn	sna	hearnálacha	

Eolaíochtaí	Beatha	&	Bia,	Faisnéisíocht	agus	Teicneolaíochtaí	Tionsclaíocha.

	Ina	theannta	sin,	bhí	taispeántas	ann	a	tharraing	aird	ar	thorthaí	na	tráchtálaíochta,	

éifeacht	cheadúnú	na		teicneolaíochta,	mar	a	chruthaítear	seach-chuideachtaí	agus	ar	

thairbhe	an	chomhcheangail	taighde-tionscal.	

D’fhreastail	breis	is	230	
toscaire	ar	an	gcéad	
chomhdháil	riamh	a	
tionóladh	in	Éirinn	faoi	
thráchtálú	an	taighde	i	
mBealtaine	2007.

Ag	an	gcomhdháil	Growth	Through	Technology	(c-d):	Daniel	O’Mahony,	Stiúrthóir	Oifig	Aistriú	Teicneolaíochta	Ollscoil	Náisiúnta	na	
hÉireann	i	nGaillimh,	Donald	Causton,	Uachtarán	Micromill	Systems	Inc.,	Maura	Glennon,	Speisialtóir	Tráchtálaíochta,	Fiontraíocht	Éireann,	
agus	Feargal	Ó	Móráin,	Stiúrthóir	Feidhmiúcháin,	Fiontraíocht	Éireann
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Le trí bliana anuas tá Fiontraíocht 
Éireann ag díriú go láidir ar leibhéil 
táirgiúlachta, iomaíochais agus 
inniúlachta bainistíochta den scoth 
a thógáil i gcuideachtaí na hÉireann. 
Creidimid gur rud bunúsach é 
seo le go go mbeidh rath i gcónaí 
ár n-onnmhairithe in aghaidh an 
iomaíochais bhíomhair dhomhanda. 

Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta 
den chéad scoth
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De bharr ár dtaca spreagtar na cuideachtaí chun an 

nuálaíocht, feabhsuithe inbhuanaithe agus ceannaireacht 

láidir a bhunú ina n-eagraíochtaí le go bhféadfaidh siad 

táirgí agus seirbhísí iomaíocha eile a chur ar an margadh 

idirnáisiúnta agus na honnmhairí a chur ag borradh. 

  An	Ciste	Feabhsaithe	Táirgiúlachta Ba é an 

aidhm a bhí ag ár gCiste Feabhsaithe Táirgiúlachta, a 

cruthaíodh i 2005, cur leis an iarracht an táirgiúlacht 

agus an t-iomaíochas idirnáisiúnta a fheabhsú, le 

taca comhairle agus airgeadais. D’áirigh sé seo taca 

d’innealra agus d’fhearas uathoibrithe, do shealbhú 

na teicneolaíochta, d’fhorbairt na bainistíochta, don 

nuálaíocht agus don oiliúint ar an láthair oibre.   I 2007 

d’fhaomh an ciste 157 dtionscadal táirgiúlachta agus 

iomaíochais thar na hearnálacha go léir, rud a d’fhág gur 

thug Fiontraíocht Éireann taca €30.39 milliún.   Thar 

thréimhse na straitéise 2005-2007, faomhadh 346 

dtionscadal feabhsaithe táirgiúlachta, a sháraigh 300 

na sprice straitéisí trí bliana. Agus taca €67.8 milliún 

san iomlán acu ó Fhiontraíocht Éireann, d’infheistigh na 

cuideachtaí breis agus €191.7 milliún sna tionscadail 

seo.  Den iomlán, bhí 53.2 faoin gcéad sna Margaí 

Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha, 32.7 faoin gcéad 

sna Margaí Bia agus Tomhaltóirí Miondíola, 

6.6 faoin gcéad sna hearnálacha Bogearraí, Seirbhísí 

agus Earnálacha Éiritheacha, agus faomhadh 295 

thionscadal taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. 

  Tionscnamh	shlabhra	an	tsoláthair Tugann 

tionscnamh Bhainistíocht Shlabhra an tSoláthair faoi 

dheiseanna táirgiúlachta, fheidhmíocht oibríochta, 

faoin loighistic agus éifeachtacht shlabhra an tsoláthair 

d’fhonn cabhrú leis na cliaint riar ar riachtanais 

athraitheacha an mhargaidh agus a bheith níos iomaíche 

ar scála an domhain. De bhun an tionscnaimh seo, tá 

taca tugtha ag Fiontraíocht Éireann do 80 tionscadal 

cliaint thar na hearnálacha go léir, lena n-áirítear Bia, 

Innealtóireacht, Tógáil agus Ceimiceáin   Ríomhghnó 

Ceapadh an Tionscnamh Bainistíochta Ríomhghnó 

d’fhonn riar ar an ngá méadaithe ba shoiléir a bhí ag na 

cuideachtaí le taca chun a gcuid inniúlachtaí TFC agus 

ríomhghnó a fheabhsú, ag cur na béime ar an láithreacht 

ar-líne agus straitéisí ríomh-mhargaíochta. Go trásta, tá 

taca faighte ag 40 cliant.   I rith 2007, lean ár n-aonad 

Ríomhghnó dá iarracht d’fhonn TF a chur á húsáid ag na 

cuideachtaí cliaint.  Chuir an t-aonad trí phodchraoladh 

ar fáil a bhain le margaíocht ar-líne, ríomhshlándáil agus 

achoimrí d’ócáid ríomh-mhargaíochta a reáchtáladh i 

bPáirc an Chrócaigh i mí Dheireadh Fómhair. Cuirfear 

leis an tsraith i 2008.   D’fhreastail breis agus 100 

duine ar cheardlann ríomh-mhargaíochta a dhírigh 

ar fheidhm a bhaint as an Idirlíon le gurbh fhearr a 

d’fhéadfaí táirgí agus seirbhísí a chur ar an margadh 

idirnáisiúnta. Dhírigh an cheardlann go áirithe orthu 

siúd atá ag obair sa díolachán agus sa mhargaíocht 

idirnáisiúnta.   Ag	tacú	le	teicneolaíochtaí	glasa	

agus	comhshaoil Tugann Fiontraíocht Éireann 

raon seirbhísí tacaithe comhshaoil do chuideachtaí 

in Éirinn. Teastaíonn uainn feidhmíocht chomhshaoil 

na gcuideachtaí a a fheabhsú le cur ar a gcumas a 

n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, cloí le Treoracha 

an AE agus a ndeiseanna margaidh a fheabhsú, ach a 

bheith aitheanta mar sholáthraithe táirgí agus seirbhísí 

‘glasa’.   I 2007, rinneadh 148 n-iniúchadh comhshaoil 

agus 121 iniúchadh éic-éifeactachta. Thugamar taca 

airgeadais to 11 chuideachta chun an córas bainistíochta 

comhshaoil ISO 14001 a bhunú. Cuireadh feabhas ar an 

suíomh gréasáin tiomnaithe www.envirocentre.ie i rith na 

bliana agus is mór an leas a baineadh i gcónaí as, 2,100 

cuairt ar an meán in aghaidh na míosa.   Sealbhú	

teicneolaíochtaí	Is féidir táirgí nó teicneolaíochtaí a 

fheabhsóidh an táirgiúlacht agus an cumas iomaíochta 

a fháil go tapa costéifeachtach ach teicneolaíochtaí 

a shealbhú. Tugann an tseirbhís TechSearch de 

chuid Fhiontraíocht Éireann taca agus saineolas do 

na cliaint atá ag fáil teicneolaíochtaí ar cheadúnas ó 

fhoinsí idirnáisiúnta. Tugann an ceadúnú an ceart do 

na cuideachtaí teicneolaíochtaí dílsithe a forbraíodh 

go seachtrach a úsáid. I 2007, chuidigh an tseirbhís 

le 175 chliant agus dá bharr rinneadh 40 comhaontú 

ceadúnaithe, rud arbh ionann agus infheistíocht 

Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta den chéad scoth
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Forás beachtaithe ag Caragh
Precision i nGaillimh

Cuideachta speisialaithe í a dhéanann comhpháirteanna beachta go mór mór do raon 

corparáidí ilnáisiúnta sna tionscail Liachta agus Aeraspáis, agus tá sí ar cheann de na 

hoibreoirí uachtair is mó a bhfuil meas uirthi i dtionscal na beacht-innealtóireachta.

	Tá Rannán TeicLeighis ag an gcuideachta atá ar ceann riain an tionscail agus a 

fhorbraíonn agus a dhéanann comhpháirteanna agus cóimeálacha casta do na hearnálacha 

Eolaíochtaí Beatha agus Feistí Leighis. 	Agus é ag obair le hábhair mar an tíotáiniam, 

an chruach dhosmálta, an plaisteach agus raon eile ábhar andúchasach, soláthraíonn an 

gnólacht Gaillmheach seo seirbhísí comhairleachta, deartha agus forbartha táirgí freisin trí 

raon acmhainní teicneolaíochta úrscothacha ina Ionad Nuálaíochta. 	“Is é ár mbeartas 

straitéiseach infheistíocht leanúnach a dhéanamh sa teicneolaíocht ar thús cadhnaíochta, 

na córais is fearr atá le fáil agus na cleachtais bhainistíochta idirnáisiúnta,” arsan Stiúrthóir 

Bainistíochta, Edward Kenny, “agus dá bharr seo bímid i riocht i gcónaí réitigh nuálaíocha ar 

fhadhbanna dúshlánacha innealtóireachta a chur ar fáil dár gcustaiméirí.” 	Easpórtálann 

an chuideachta 20 faoin gcéad dá haschur go díreach go dtí na cliaint agus fágann 60 faoin 

gcéad eile an tír mar chuid de ghníomhaíochtaí easpórtála na gcustaiméirí. 	San áireamh 

sa taca a thug Fiontraíocht Éireann don chuideachta, tá cúnamh an Chiste Feabhsaithe 

Táirgiúlachta le teicneolaíochtaí nua a shealbhú. Baineadh leas astu seo chun próisis táirgthe 

agus cháilíochta Caragh a luathú agus coincheapa déantúsaíochta barainneacha a chur i 

bhfeidhm as a dtiocfadh méadú ar an láimhdeachas, ar an ollchorrlach agus ar leibhéal na 

fostaíochta agus laghdú ar leibhéil an stoic. 	Chuir Caragh leathnú mór i gcrích i 2007 

freisin, le taca Fhiontraíocht Éireann. Bhain sé seo le hoscailt an Ionaid Nuálaíochta, a 

chuir “feabhas nach beag ar ár T&F, ár mbonn eolais agus ar ár gcumas barrfheabhsaithe i 

ndearadh na dtáirgí agus is comhartha é ar chomh luite atáimid ar theacht ar na bealaí is fearr 

le riar ar ár riachtanais féin agus ar riachtanais an chustaiméara,” arsa Kenny. 	San áireamh 

freisin bhí an t-aistriú go saoráid nua déantúsaíochta ardteicneolaíochta 40,000 tr ch, a chuir 

feabhas nach beag ar chumas Caragh caighdeáin agus spriocanna diana déantúsóireachta 

a cliant a chomhlíonadh. 	“Gan amhras ar bith ba mhaoiniú catalaíoch é seo dúinne,” 

arsa Kenny, “agus chuir sé ar ár gcumas céim eile a dhreapadh ar dhréimire na forbartha. 

Chabhraigh Fiontraíocht Éireann linn athchruth a chur ar ár gcumas nuálaíochta, easpórtála 

agus foráis. Tá éirithe linn an t-aschur, an láimhdeachas agus an t-ollchorrlach a mhéadú 

agus táimid i riocht tabhairt go muiníneach faoin gcéad tréimhse foráis eile.”

www.caragh.ie 

Agus	taca	aici	ó	
Fiontraíocht	Éireann,	
tá	feabhas	curtha	ag	
Caragh	Precision,	
cuideachta	atá	bunaithe	
i	nGaillimh,	ar	leibhéal	na	
feidhmíochta	agus	ar	a	
cumas	iomaíochta	agus	
easpórtála	agus	méadú	
dá	réir	ar	an	aschur,	an	
láimhdeachas	agus	an	
gcorrlach.



an raibh 
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Comhpháirtíochtaí teicneolaíochta
á ndomhandú

Tríd	an	Aonad	tiomnaithe	Nuálaíochta	agus	Comhpháirtíochtaí	Domhanda	atá	aici,	
tá	teagmhálacha	láidre	déanta	ag	Fiontraíocht	Éireann	le	cuid	de	na	corparáidí	is	
mó	ar	domhan	le	dhá	bhliain	go	leith	anuas.		Sna	hocht	gconradh	a	éascaíodh	
go	dtí	seo,	bhí	na	cliaint	in	ann	teacht	ar	theicneolaíochtaí	tábhachtacha	trí	bhíthin	
comhaontuithe	ceadúnaithe	agus	seach-chuideachtaí	agus	tá	leas	bainte	acu	as	
taca	teicniúil	agus	margaíochta	ardleibhéil	na	gcorparáidí	domhanda.		Díríonn	an	
tionscnamh	ar	phunanna	teicneolaíochta	na	gcuideachtaí	ilnáisiúnta	féachaint	an	
bhfuil	maoin	intleachtúil	iontu	nach	bhfuil	á	húsáid	ach	a	d’fhéadfadh	dul	chun	leasa	
tráchtála	na	gcliant.	Comhoiriúnaíonn	Fiontraíocht	Éireann	na	próifílí	teicneolaíochta	
a	fhaightear	dá	bharr	seo	leis	na	cliaint	agus	craobhscaoileann	sí	iad	chun	
measúnaithe.	Má	bhíonn	an	acmhainneacht	comhpháirtíochta	ann,	cuireann	sí	na	
páirtithe	in	aithne	dá	chéile	agus	oibríonn	sí	leis	na	cliaint,	más	gá,	chun	na	conarthaí	
ceadúnaithe	a	chur	i	gcrích.		Téann	beatha	nua	na	bpaitinní	agus	an	fáltas	ar	an	
infheistíocht	T&F	chun	sochair	do	na	cuideachtaí	móra,	agus	baineann	na	cuideachtaí	
in	Éirinn	leas	as	an	teicneolaíocht	a	shealbhaíonn	siad,	na	ceadúnais	agus	an	
nuálaíocht	agus	an	iomaíochas	feabhsaithe.		Tá	Crospon	Ltd	ar	cheann	de	chliaint	
Fhiontraíocht	Éireann	atá	ag	baint	leasa	as	an	tionscnamh.	Rinne	an	chuideachtaí	
Eolaíochtaí	Beatha	seo	atá	bunaithe	i	nGaillimh	conradh	mór	le	Hewlett-Packard	
(HP)	i	2007.		Forbraíonn	Crospon	feistí	leighis	ceannródaíocha	íos-ionracha	le	
haghaidh	na	monatóireachta,	na	diagnóise	agus	na	teiripe	san	inchríneolaíocht	agus	
sa	ghaistreintreolaíocht.	Ag	baint	leasa	di	as	teicneolaíocht	HP	tá	sí	ag	tosú	ar	phaiste	
craicinn	nua	ar	fad	sa	tionscal	a	fhorbairt	le	drugaí	a	sheachadadh	go	“cliste”.		
Úsáideann	an	paiste	teicneolaíocht	téitheora	ar	aon	dul	leis	an	gceann	atá	ar	paitinn	
ag	HP	dá	chuid	scairdchartús,	agus	dá	bharr	is	féidir	druga	nó	drugaí	a	scaoileadh	
gan	phian	ar	bhealach	rialaithe	díreach	faoi	bhun	dhromchla	an	chraicinn.		Sa	
chomhaontú,	bhronn	HP	ceadúnas	domhanda	ar	Crospon	a	thug	cead	rochtana	
ar	mheantóireacht	gnó	agus	teicneolaíochta	agus	a	d’aistrigh	sócmhainní	gnó,	IP	
agus	teicneolaíocht	chun	Crospon.		Ag	caint	dó	faoin	gconradh,	dúirt	John	O’Dea,	
Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin	Crospon:	“Chuir	Fiontraíocht	Éireann	in	aithne	sinn	
do	HP	tríd	an	sárchlár	nuálaíoch	Comhpháirtíochtaí	Domhanda,	rud	a	d’éascaigh	
idirbheart	a	chuaigh	chun	sochair	do	HP	agus	do	Crospon	ar	aon.		“Conradh	
tábhachtach	straitéiseach	é	seo	dúinne	mar	tugann	sé	réiteach	slán	T&F	dúinn	agus	
cuireann	sé	ar	ár	gcumas	córas	seachadta	drugaí	barrleibhéil	a	chur	ar	fáil.	Táimid	ag
			súil	an	réiteach	ceannródaíoch	a	chur	ar	an	margadh	in	imeacht		na	dtrí	bliana	seo	
					chugainn.”		Faoi	láthair	tá	comhpháirtíochtaí	teicneolaíochta	ag	cuideachtaí	in
							Éirinn	le	cuideachtaí	ar	nós	Microsoft,	IBM,	Procter	&	Gamble,	HP	agus	Lucent.

De	bharr	tionscnaimh	
de	chuid	Fhiontraíocht	
Éireann	d’fhonn	dlús	a	
chur	leis	an	nuálaíocht	
agus	an	iomaíochas,	
tá	cuideachtaí	ó	
Éirinn	ag	dul	i	mbun	
comhpháirtíochtaí	
teicneolaíochta	le	
corparáidí	móra	
san	eacnamaíocht	
dhomhanda.
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Fás marthanach le teacht
faoi Datalex 

Baineann aerlínte móra, grúpaí óstlann agus ionad saoire, gníomhaireachtaí taistil agus 

tomhaltóirí úsáid as réitigh bhogearraí na cuideachta seo as Baile Átha Cliath. 	Agus bonn 

custaiméirí ardcháilíochta aici mar aon le branda domhanda, tá an chuideachta seo, atá 

liostaithe ar Stocmhalartán na hÉireann, ar cheann de na soláthraithe is mó ar domhan maidir 

le réitigh dáilte taistil ar mhargadh taistil ar-líne a mheastar gur fiú $200 billiún é. 

	Cuireann Ardán Dáilte Taistil (Travel Distribution Platform - TDP) Datalex, arb éard atá ann 

ardchóras bogearraí siopadóireachta agus áirithinte ar-líne, ar chumas na gcliant a gcostais 

a laghdú agus ábhar agus rogha méadaithe a sholáthar dá gcustaiméirí tríd an iliomad bealaí 

díolacháin. 	I 2007 phróiseáil bogearraí Datalex go maith os cionn 50 milliún eitilt ar fud an 

domhain, rud a chinntigh feidhmíocht láidir agus fás 20 faoin gcéad faoin ioncam.

	Faoi cheannas an POF, tá acmhainneacht cruthaithe ag Datalex fás marthanach 

eile fós a dhéanamh tar éis di aistriú ón bpatrún traidisiúnta gnó, ina ndíoltar ceadúnais 

bhogearraí, chun patrúin atá bunaithe ar idirbhearta. Méadaíodh ioncam idirbheartaíochta 

na cuideachta faoi thrí i 2007. 	I rith 2007, ghlac roinnt de na brandaí is mó ar an margadh 

taistil domhanda, lena n-áirítear Aer Lingus, Aero Mexico, South African Airways, SAS 

Airlines, Saudi Arabian Airlines agus STA Travel, leis an modh seirbhíse agus praghsála 

seo, ar cuid dhílis den ardán TDP é. De réir mar a ghnóthaíonn an patrún idirbheart seo an 

mhais chriticiúil, tá Datalex ag súil le fairsingiú breisíoch agus méadú nach beag ar an ioncam 

sna blianta atá romhainn. 	Mar dhuine de chohórt tosaigh 31 POF ardaidhmeannach 

ó chuideachtaí bogearraí ardfháis in Éirinn, chríochnaigh Whelan an clár  “Leadership 

4 Growth” i 2007. Tugann an scothchlár seo, arb í Fiontraíocht Éireann a d’fhorbair í in 

éineacht le Cumann Bogearraí Éireann agus an Stanford Graduate School of Business, 

gníomhairí tábhachtacha i saol an ghnó agus lucht acadúil le chéile d’fhonn dlús a chur le fás 

na gcuideachtaí in Éirinn. 	Creideann Whelan gur chabhraigh gach ar fhoghlaim sé ar an 

gclár Datalex a chur ag díriú ar a haidhm agus a straitéis a fheidhmiú. Chuir sé uirlisí simplí 

ar fáil freisin d’fhoireann bhainistíochta na cuideachta lenar féidir an fhís a chur i bhfriotal 

agus a mhíniú ar fud na heagraíochta. 	“Go mór mór,” a deir sé, “ba mhór an chabhair dom 

an teagmháil a bhí agam le POF eile, a ndúshláin, a gcleachtadh, mar a sháraigh siad na 

fadhbanna, agus b’in buntáiste nach raibh súil leis ón gclár.” 	Lainseálfaidh Datalex leagan 

nua den bhogearra TDP i 2008 agus táthar ag brath 20 faoin gcéad d’fhás barrlíne a bhaint 

amach de bharr an leagain nua.

www.datalex.com 

Faoi	threoir	an	
Phríomhoifigigh	
Fheidhmiúcháin	(POF)	
Cormac	Whelan,	a	ghlac	
páirt	le	déanaí	i	gclár	
Fhiontraíocht	Éireann	
“Leadership	4	Growth”,	
tá	bonn	láidir	leagtha	síos	
ag	Datalex	plc	d’fhonn
an	rath	idirnáisiúnta
a	bhuanú.
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breis agus €3.8 milliún. Meastar go nginfidh na 

comhaontuithe ceadúnaithe seo díolacháin ar fiú 

breis agus €26 milliún iad i rith na dtrí bliana seo 

chugainn.   Comhpháirtíocht	Dhomhanda Mar 

chuid dár dtiomantas cur leis an nuálaíocht agus leis 

an gcumas iomaíochta ar mhargaí athraitheacha, 

tacaíonn Fiontraíocht Éireann le cuideachtaí cliaint 

teicneolaíochtaí nua a shainaithint, a thógáil ar 

cheadúnas nó a shealbhú, ar corparáidí domhanda a 

d’fhorbair iad. Tá caidreamh láidir gnó againn le roinnt 

de na príomhoibreoirí idirnáisiúnta, ar nós Microsoft, 

IBM agus Hewlett Packard agus comhpháirtíochtaí 

curtha ar bun againn idir iad agus cuideachtaí cliaint dár 

gcuid. Dá bharr seo, tá teacht ag roinnt de na cliaint ar 

theicneolaíochtaí tábhachtacha agus buntáistí bainte 

acu as taca teicniúil agus margaíochta ardleibhéil 

na gcuideachtaí domhanda seo (féach leathanach 

35).   Caighdeáin	tionscail	a	leagan	síos	in	

earnáil	na	teileachumarsáide I 2007, thar ceann na 

Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, mhéadaigh 

Fiontraíocht Éireann a thuilleadh a Scéim Caighdeán 

Teileachumarsáide d’fhonn spreagadh agus taca a 

thabhairt do chuideachtaí a bhfuil ról ceannródaíoch 

acu maidir le caighdeáin a leagan síos san earnáil. Is 

minic a éiríonn le cuideachtaí a bhíonn ag plé le forbairt 

sonraíochtaí na gcaighdeáin idirnáisiúnta ceannaireacht 

dhomhanda teicneolaíochta a bhaint amach dóibh féin 

agus buntáiste iomaíochta nach beag. Chuir Fiontraíocht 

Éireann maoiniú  €1.5 milliún ar fáil faoin scéim seo. 

Dá bharr, d’éirigh le 70 faoin gcéad de na cuideachtaí 

a fuair taca tionchar nach beag a imirt sna comhlachtaí 

caighdeán agus sonraíochtaí idirnáisiúnta.

Cumas	bainistíochta	a	thógáil
I measc chliaint Fhiontraíocht Éireann tá athrú céime 

le trí bliana anuas ar an bhfeasacht i leith thábhacht na 

forbartha bainistíochta agus na ceannaireachta láidre 

d’fhorás na heaspórtála. Rud tábhachtach straitéiseach 

é neart na bhfoirne bainistíochta, d’Fhiontraíocht 

Éireann agus do chuideachtaí ó Éirinn atá ag iomaí go 

hidirnáisiúnta.   Toisc gur aithin sí ról tábhachtach na 

bainistíochta láidre san fhorás, chuir Fiontraíocht Éireann 

go mór lena cuid acmhainní agus infheistíochta sa 

réimse seo i rith na tréimhse 2005-2007. Dá bharr seo, 

tá na cliaint ag infheistiú ama agus acmhainní nach beag 

i bhforbairt scileanna a bhfoirne bainistíochta.   San 

iomlán ghlac 272 bhainisteoir cuideachta in Éirinn 

páirt in ardchláir forbartha bainistíochta i 2007, ionann 

agus méadú 40 faoin gcéad ar an mbliain roimhe sin. 

Cláir breis agus 100 uair an chloig iad agus éilíonn siad 

tiomantas agus obair leanúnach nach beag ó na cliaint. 

  I 2007 d’fhaomh Fiontraíocht Éireann €26.8 milliún 

den Ciste Feabhsaithe Táirgiúlachta le haghaidh na 

hoiliúna, ar bhonn infheistíochta €53.1 milliún ar thaobh 

na gcliant.   Forbairt	ceannaireachta	den	chéad	

scoth Tá clár bainistíochta den chéad scoth ‘Leadership 

4 Growth’ curtha ar bun ag Fiontraíocht Éireann i 

gcomhar leis an Irish Software Association (Cumann 

Bogearraí Éireann) agus leis an Stanford Graduate 

School of Business sna Stáit Aontaithe. Tugann sé 

gníomhaithe tábhachtacha ó shaol an ghnó agus na 

n-ollscoileanna le chéile d’fhonn cuideachtaí na hÉireann 

a chur ag fás faoi luas. Chuir grúpa 31 Príomhoifigeach 

Feidhmiúcháin ó chuideachtaí bogearraí a bhfuil 

borradh mór fúthu an chéad chlár de láimh agus 

thosaigh grúpa eile ó chuideachtaí Teicneolaíochta 

agus Eolaíochtaí Beatha in Éirinn an dara cúrsa i 2007. 

  Tá rún ag Fiontraíocht Éireann a chinntiú go gcuirfidh 

na rannpháirtithe sa chlár gach ar fhoghlaim siad i 

bhfeidhm. Is fusa a fhéadfar an forás a bhaint amach 

má shileann an an t-eolas a gnóthaíodh ar an gclár síos 

trí eagraíocht an Phríomhfheidhmeannaigh, ag cur leis 

an muinín, le hardaidhm na cuideachta, ag teacht i dtír 

ar an bhfoghlaim.   Mar sin, tá roinnt tionscnamh agus 

tacaí curtha ar bun ag Fiontraíocht Éireann le cabhrú le 

Príomhoifigigh Feidhmiúcháin gach ar fhoghlaim siad a 

chur i bhfeidhm d’fhonn athrú straitéiseach a chur ar a 

n-eagraíocht. Ina measc seo, leanadh d’eilimintí oiliúna 

agus meantóireachta an chláir ‘Leadership 4 Growth’ 

agus cuireadh cláir oiliúna agus

Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta den chéad scoth
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Cláir athruithe straitéiseacha ag tacú 
le fás earnáil an Bhia

Ba	mhó	arís	eile	cion	earnáil	an	Bhia	i	bhfás	na	n-onnmhairí	i	2007	ná	aon	earnáil	
tionscail	eile,	is	tá	sí	ríthábhachtach	i	gcónaí	d’fheidhmíocht	is	do	bhláth	eacnamaíochta	
na	hÉireann	sna	blianta	romhainn.	San	earnáil	féin,	tá	cláir	athruithe	straitéiseacha	
Fhiontraíocht	Éireann	ag	cabhrú	leis	na	cliaint	na	dúshláin	a	bhainistiú	agus	na	pleananna	
gníomhaíochta	fadtréimhseacha	a	chruthú	a	theastaíonn	chun	an	t-iomaíochas	agus	
an	fás	a	chur	chun	cinn.		Ar	bhonn	an	taighde	agus	na	hanailíse,	díríonn	obair	an	
athraithe	straitéisigh	ar	shainchláir	a	chur	ar	fáil	d’fhonn	scileanna	na	n-úinéirí	agus	na	
mbainisteoirí	a	chur	chun	cinn,	táirgí	nuálaíocha	a	spreagadh,	an	comhoibriú	a	chothú	
idir	chuideachtaí	agus	feabhsúcháin	a	ghríosú	sa	mhargaíocht,	sa	lóistíocht	agus	sa	
phleanáil	straitéiseach	-	é	seo	uile	d’fhonn	na	honnmhairithe	a	chur	ag	fás.	Buneilimintí	
iad	an	oiliúint,	an	staidéar	agus	cuairteanna	trádála,	agus	téann	Fiontraíocht	Éireann	
i	bpáirt	sna	cláir	seo	le	heagraíochtaí	a	bhfuil	meas	orthu	go	hidirnáisiúnta,	mar	an	
Institiúid	um	Thaighde	ar	an	bhFeoil	sa	Danmhairg	agus	an	Grimbsy	Institute,	le	go	
mbeadh	léargas	domhanda	ag	na	rannpháirtithe	agus	tuiscint	ar	an	dea-chleachtas.
	I	measc	na	n-earnálacha	Bia	ar	pléadh	leo	go	trásta,	tá	Bianna	Tomhaltóra,	Bia	
Mara	agus	earnálacha	na	mairteola	agus	na	muiceola.	Leis	an	mBáicéireacht	agus	na	
Milseoga,	ar	lainseáil	Fiontraíocht	Éireann	tionscnamh	nua	bainistíochta	lena	n-aghaidh	i	
2007,	a	bhaineann	an	clár	is	déanaí.		Le	roinnt	blianta	anuas	tá	sraith	tionscnamh	ar	siúl	
le	Gnóthais	Bheaga	agus	Mheánmhéide	(GMB)	in	earnáil	na	muiceola.	Is	fiú	€1.1	billiún	
an	earnáil	seo	in	Éirinn	san	iomlán,	a	n-onnmhairítear	€400	milliún	de.	Tá	an	iomaíocht	
go	hard	agus	atá	brú	dian	chun	forbartha	ar	na	cuideachtaí	go	léir	san	earnáil.
	I	2002	a	chuir	Fiontraíocht	Éireann	tús	leis	an	gcabhair	do	GBM	na	Muiceola,	i	gclár	
forbartha	bainistíochta	a	d’éascaigh	Ollscoil	Durham.	B’aidhm	dó	seo	cabhrú	leis	an	11	
chuideachta	a	bhí	rannpháirteach	straitéisí	fadtréimhseacha	a	fhorbairt	ar	mhaithe	leis	
an	athrú,	an	iomaíochas	agus	an	bhfás.		Ansin	i	2005,	riar	clár	Athruithe	Straitéiseacha	
ar	an	ngá	atá	ann	an	t-athrú	agus	an	fás	a	bhainistiú,	ag	cabhrú	le	14	chuideachta	
cliaint	an	bhrabúsacht	a	thabhairt	slán	tríd	an	athrú	agus	patrúin	fáis	inbhuanaithe	a	
baint	amach	sna	honnmhairithe.	Léirigh	clár	taighde	le	Fiontraíocht	Éireann	ina	dhiaidh	
sin	go	raibh	athrú	eile	fós	riachtanach	agus	dosheachanta	san	earnáil,	agus	d’fhonn	
tabhairt	faoi	seo	lainseáil	sí	Clár	Díolacháin	Idirnáisiúnta	pearsantaithe	i	2007	ar	mhaithe	
le	feabhas	a	chur	ar	scileanna	díolacháin	agus	margaíochta	na	rannpháirtithe	ar	na	
margaí	thar	lear.	Tá	aon	chuideachta	déag	ag	glacadh	páirte.		I	measc	thorthaí	na	
dtionscnamh	a	chuaigh	chun	sochair	do	GBM	earnáil	na	Muiceola,	tá	comhdhlúthú	89	
faoin	gcéad	ar	fhás	na	n-onnmhairí,	méadú	41	faoin	gcéad	ar	na	díolacháin	agus	25	faoin	
gcéad	san	iomlán	ar	an	bhfostaíocht.	Tá	a	bhfoirne	bainistíochta	neartaithe	ag	na	cliaint	
freisin,	cláir	mhéadaithe	caipitil	tugtha	isteach	acu,	an	fócas	agus	an	tiomantas	i	leith	
T&F	feabhsaithe	acu	agus	tá	méadú	mór	ar	mhuinín	na	mbainisteoirí	agus	ar	a	gcumas	
tabhairt	faoi	fhadhbanna	an	mhargaidh.

Le	roinnt	blianta	anuas	
tá	Fiontraíocht	Éireann	
ag	obair	go	dian	ina	
lán	réimsí	in	earnáil	an	
Bhia	d’fhonn	athruithe	
dearfacha	a	chur	i	
bhfeidhm	maidir	le	
straitéis,	forbairt	na	
bainistíochta	agus	ó	
thaobh	eagair	de.

Rannpháirtithe	sa	Chlár	Athraithe	Straitéisigh	d’earnáil	na	muiceola
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forbartha ar fáil don mheánbhainistíocht le go mbeifí ar 

aon intinn faoi bharrshamhail an fhoráis a bhí ag teastáil. 

  An	iomaíocht	ar	bhonn	scileanna	díolacháin	

idirnáisiúnta	Cabhraíonn an Clár Díolacháin 

Idirnáisiúnta, arna fhorbairt ag Institiúid Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Cliath a chuir ar fáil d’Fhiontraíocht Éireann 

é, go díreach le cuideachtaí ó Éirinn dul san iomaíocht 

go rathúil ar na margaí easpórtála. Díríonn sé ar thrí 

phríomhthéama: straitéisí díolacháin idirnáisiúnta a 

fhorbairt, scileanna díolacháin idirnáisiúnta a thógáil agus 

próisis díolacháin idirnáisiúnta a bhainistiú. Lainseáladh 

go rathúil i 2006 é agus ó shin, i 2007, méadaíodh é 

agus cuireadh ar fáil é in dhá áit, Baile Átha Cliath agus 

Corcaigh. San iomlán, ghlac 55 chuideachta páirt. 

  MSc	sa	Ghnó	Idirnáisiúnta Tugann an MSc 

sa Ghnó Idirnáisiúnta, a chuirtear ar fáil in éineacht le 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, cabhair nach 

beag maidir le treonna straitéiseacha agus deiseanna 

nua chliaint Fhiontraíocht Éireann a mhéadú. Forbraíonn 

agus feabhsaíonn an clár inniúlachtaí bainistíochta na 

rannpháirtithe, ag cur béime faoi leith ar fhorbairt agus 

fheidhmiú na straitéise idirnáisiúnta, agus is eilimint eile é 

sa taca a thugann Fiontraíocht Éireann do chuideachtaí 

in Éirinn agus iad ag iarraidh a gceart féin a bhaint de 

chomhthéacs an ghnó dhomhanda atá ag athrú chomh 

tapa sin. I 2007, thug 33 rannpháirtí an cúrsa dhá bhliain 

chun críche agus chláraigh 25 don chlár 2007-2009. 

  Cláir	athraithe	straitéisigh Tá léirithe ag an 

taighde idirnáisiúnta go mbíonn buntáiste ag gnólachtaí 

agus earnálacha má chuirtear chuig an bhforbairt 

earnála ar bhonn líonra. Dá réir seo, soláthraíonn 

Fiontraíocht Éireann cláir phearsantaithe sa bhainistíocht 

straitéiseach d’fhonn an t-athrú a chur chun cinn i roinnt 

earnálacha tábhachtacha, lena n-áirítear Muiceoil, Bia 

Mara agus Bianna Tomhaltóra (féach leathanach 38). I 

measc na gclár seo tá an comhoibriú agus an líonrú idir 

cuideachtaí, ionchur ó shaineolaithe idirnáisiúnta agus 

taithí ar chleachtais dhomhanda den scoth.   I 2007, 

lainseálamar dhá chlár earnála nua: D’eascair an Clár 

Forbartha Bainistíochta d’earnáil Bháicéireacht agus 

Mhilseoga na hÉireann as an obair dhian a rinneadh 

leis na cuideachtaí cliaint d’fhonn príomhdhúshláin na 

hearnála a shainaithint. Díríonn an clár ar chabhrú leis na 

cuideachtaí cliaint tabhairt faoi fhadhbanna ar nós mar 

cé is féidir riar ar riachtanais an il-mhiondíoltóra agus 

freagairt ar threochtaí athraitheacha na dtomhaltóirí. 

Sa taithí a chuirtear ar an saineolas agus an dea-

chleachtas seachtrach, áirítear cuairteanna staidéir ar 

Institiúid Bháicéireachta San Francisco, ar Institiúid 

Bháicéireachta na Gearmáine agus ar an Scoil Náisiúnta 

Bháicéireachta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath.   Maidir leis an gClár Forbartha Bainistíochta 

Straitéiseach ar mhaithe le Forás agus Athrú sna 

gnólachtaí beaga agus meánmhéide (GBM), earnáil na 

próiseála mairteola, cabhraíonn sé an t-athrú a chur chun 

cinn agus cuireann sé ar chumas na gcuideachtaí torthaí 

gnó inmheasta a bhaint amach, an fócas straitéiseach a 

ghéarú, an nuálaíocht a dhíriú, na margaí agus na táirgí a 

éagsúlú, na honnmhairí a mhéadú agus an bhrabúsacht 

a fheabhsú. Ar an gclár 10 mí seo, tá cuairt oiliúna thar 

lear ar an Centre for Food Marketing in Ollscoil Naomh 

Iósaf, Philadelphia.

Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta den chéad scoth
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Is den tábhacht é spreagadh agus 
taca a thabhairt d’fhorás cuideachtaí 
atá dírithe ar an easpórtáil agus á 
dtreorú ag an nuálaíocht le go dtógfar 
an chéad ghlúin eile de chuideachtaí 
den chéad scoth in Éirinn.  

Cuideachtaí nuathionscanta
agus scálaithe

4

ce
at
ha
ir
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Lean Fiontraíocht Éireann i 2007 ag tabhairt tús áite dá 

straitéis cuideachtaí nuathionscanta ardacmhainneachta 

(CNA) a chruthú agus tacú leo agus méadú a chur ar líon 

na gcuideachtaí a fhásann ó thaobh scála de nó gurb 

eagraíochtaí idirnáisiúnta iad.   Tá tábhacht ollmhór 

leis na CNA agus na cuideachtaí scálaithe d’Éirinn. Is 

iad seo na fiontair a chothóidh an fás agus a chuirfidh 

ionchais eacnamaíochta na hÉireann chun cinn go 

hidirnáisiúnta. Tá siad ríthábhachtach freisin maidir leis 

an eacnamaíocht áitiúil agus an fhostaíocht a spreagadh, 

agus iad ag cur chultúr na nuálaíochta chun cinn in Éirinn 

sa chaoi is go dtiocfaidh bláth nithiúil indíolta ar ardaidhm 

agus ar acmhainn fhiontraithe na hÉireann.   Ba í an 

sprioc fhoriomlán straitéiseach a bhí againn inár gcuid 

oibre le fiontraithe na hÉireann le trí bliana anuas ná taca 

a thabhairt do bhunú 210 CNA nua faoi dheireadh 2007. 

Anois agus 221 CNA tar éis a mbunaithe, tá éirithe le 

Fiontraíocht Éireann an sprioc sin a shárú agus braisle 

shuntasach fiontar nuálaíoch a chruthú atá ag treabhadh 

leo lena bhfís, a n-ardaidhm agus a n-acmhainneacht 

scálaithe.   I rith na tréimhse straitéise 2005-2007, 

dhírigh Fiontraíocht Éireann ar struchtúir thaca a chruthú 

thar raon iomlán riachtanais na CNA, lena n-áirítear 

T&F, forbairt na bainistíochta agus an mhargaidh agus 

an t-airgeadas. D’oibríomar freisin le Boird Fiontar 

Contae agus Cathrach, le hIonaid Nuálaíochta Gnó agus 

le hinstitiúidí tríú leibhéal chun bunú na CNA a chur 

chun cinn go gníomhach ar fud na hÉireann.   Tá an 

maoiniú tosaigh ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí a 

bhaineann le rath agus forás cuideachtaí nuathionscanta 

. Mar sin lean Fiontraíocht Éireann den taca a thugann 

sí do mhaoiniú an chaipitil síl agus fiontair in Éirinn. 

Chabhraíomar freisin ócáidí líonraithe a eagrú do na 

CNA agus d’infheisteoirí agus chuidíomar le fiontraithe 

pleananna gnó a ullmhú agus a chur i láthair.  Cuirfidh 

ár Rannán Tiomanta CNA forbairt na gcuideachtaí 

nuálaíocha seo chun cinn i gcónaí, agus aird faoi leith 

aige i rith na tréimhse straitéise nua 2008-2010 ar 

chabhrú le cuideachtaí na hÉireann scála a bhaint amach 

a luaithe agus is féidir ina gcuid forbartha. 

An	ardaidhm	fiontraíochta	a	réadú
Tosaíocht mhór i gcónaí le Fiontraíocht Éireann daoine 

a fháil ag a bhfuil acmhainn agus tallann na nuálaíochta 

agus lenar féidir CNA a bheadh dírithe ar an easpórtáil 

idirnáisiúnta a dhéanamh dá gcuid smaointe.   Mar 

chuid dár straitéis CNA ardcháilíochta a dhéanamh 

den acmhainn is den ardaidhm fiontraíochta, dírímid 

ar na foinsí is tábhachtaí a chuireann ábhair fiontraithe 

ardaidhmeannacha ar fáil.   I 2007, d’áirigh na foinsí seo 

na cuideachtaí go léir in Éirinn, na hOllscoileanna agus 

na coláistí tríú leibhéal, na gorlanna teicneolaíochta, na 

hionaid taighde agus na fiontraithe srathacha. Trí bhíthin 

ár líonraí thar lear, dhíríomar chomh maith ar eisimircigh 

ó Éirinn a d’fhéadfadh filleadh agus gnólachtaí a bhunú 

i réimsí nuálaíocha.   Dá bharr seo, thacaíomar i 2007 

le bunú 70 CNA ar fud na tíre, a raibh 22 díobh i réigiún 

na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair. D’infheistigh 

Fiontraíocht Éireann €17.5 milliún sna cuideachtaí seo, 

ar bhonn infheistíochta iomláine €60 milliún. Táthar ag 

súil go nginfidh siad díolacháin €630 milliún i rith na 

dtrí bliana seo chugainn, ar díolacháin onnmhairí breis 

agus 70 faoin gcéad díobh.   Tá na fiontair nua seo 

arna scaipeadh thar roinnt earnálacha atá nua iad féin 

agus baineann T&F ardnuálaíoch le cuid mhaith díobh. 

Fostaíonn siad 595 duine faoi láthair agus meastar go 

gcruthóidh siad 761 bpost sciliúla breise i rith na dtrí 

bliana seo chugainn. Is ionann agus 1,350 an fhostaíocht 

iomlán a thabharfaidh siad an uair sin.

Cur	leis	an	acmhainn	fáis
Sa taca a thugann sí do na CNA díríonn Fiontraíocht 

Éireann ar chuidiú leo na trí bliana criticiúla tosaigh 

a sheasamh, ag baint tairseach díolacháin ar mó iad 

ná €1 milliún agus €5 milliún agus ag cur leis an 

acmhainneacht d’fhonn an scála a bhaint amach. Mar 

chuid den taca sin soláthraítear sainchomhairle agus 

meantóireacht, maoiniú don tréimhse thosaigh, áiseanna 

‘gorlainne’, taca, oiliúint agus cúnamh ar an gcampas 

chun díolacháin thábhachtacha ‘custaiméara thagartha’ 

a bhaint amach.   Is éard atá i gceist le díolachán 

tagartha an conradh tábhachtach sin le custaiméir a 

thugann misneach agus a bhféadfadh díolacháin eile 

teacht dá bharr. Chuidigh Fiontraíocht Éireann le 92 CNA 

an chéad díolachán tagartha sin a bhaint amach i 2007, 

agus ba ar mhargaí thar lear 81 de na díolacháin sin agus 

ar mhargadh na hÉireann 11. Ó 2005-2007 baineadh 

amach 218 ndíolachán tagartha thar lear do na CNA.

Cuideachtaí nuathionscanta agus scálaithe
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próifiliú 
rathúlachta

Bainistíocht tionscnaimh de scoth 
domhanda ag saighdeadh AspiraCon 
chun na heaspórtála

D’aithin	Fiontraíocht	
Éireann	AspiraCon	
Chorcaí	mar	chuideachta	
nuathionscanta	
ardacmhainneachta	
(CNA)	go	gairid	tar	éis	
do	bheirt	bhainisteoirí	
sinsearacha	de	chuid	
Motorola	í	a	bhunú	nuair	
a	dúnadh	monarcha	
na	Meiriceánach	i	
gCorcaigh	i	2007.		

Tá acmhainneacht easpórtála AspiraCon bunaithe ar scileanna bainistíochta tionscnamh 

den scoth, a ghnóthaigh an bheirt bhunaitheoirí go pointe áirithe le linn do Motorola a bheith 

i gCorcaigh. 	Sular dúnadh an tsaoráid ar an gCarraig Dhubh, bhí Pat Lucey agus Colum 

Horgan de chuid AspiraCon i gceannas ar aonaid ghnó mhóra sa chuideachta fón póca. 

Agus an tsaoráid ag dúnadh, chinn an bheirt ar a n-ardaidhm fiontraíochta a chur i gcrích, 

ag cur a gcuid eolais agus a gcleachtaidh mhóir le chéile d’fhonn sraith uirlisí agus seirbhísí 

bogearraí a fhorbairt do bhainistíocht tionscadail. 	Bheachtaigh siad a gcuid smaointe ar 

an gClár Fiontraíochta Geineasas ar thacaigh Fiontraíocht Éireann leis, clár ‘goradáin’ ar 

luas a thugann taca agus forbairt scileanna bainistíochta d’fhiontraithe atá i gceannas ar 

chuideachtaí eolais nuathionscanta. Tháinig dhá tháirge bhogearra bhunúsacha de bharr a 

rannpháirtíochta agus dheimhnigh Fiontraíocht Éireann a stádas mar CNA.

	“Bhí an fhoireann in ann an dá tháirge a chur ar spriocmhargadh na gcuideachtaí agus 

na n-eagraíochtaí móra gan aon rómhoill in Éirinn,” arsan Stiúrthóir Bainistíochta, Pat 

Lucey. “Bhí díolachán mhaithe againn le roinnt mhaith custaiméirí móra, ina measc Tyco, 

Eirgrid agus Waterford Technologies, agus tá an t-aiseolas thar cionn.” 	Táirgí leithleacha 

iad AspiraConnect agus Project Collaborator, a leagann sceidil tionscadal amach go 

huathoibríoch agus a thugann léargas fíor-ama ar stádas an iliomad tionscadal. De bharr an 

bhogearra is fusa is féidir tionscadail mhóra, chasta nó chomhuaineacha a bhainistiú sa chaoi 

is nach gá don chustaiméir dul i muinín táirgí nó sainchomhairleoirí daora an oiread sin. 	

“Táimid ag súil go méadófar na díolacháin faoi cheathair i 2008,” arsa Lucey, “agus dá bharr 

seo agus mar thoradh ar an mbailíochtú, ar an taca agus ar na gcomhairle a thug Fiontraíocht 

Éireann dúinn, tá leathnú eile á phleanáil. Tar éis dúinn tús iontach a dhéanamh agus foireann 

de scoth domhanda a chur le chéile, táimid ag fáil réidh le dlús a chur lenár bpleananna 

easpórtála. Táimid ag féachaint ar na roghanna caipitlithe, ag brath ar stiúrthóir tráchtála a 

cheapadh agus bonn a a bhunú sna Stáit Aontaithe a mbeadh na cainéil chuí díolacháin aige, 

é seo uile i 2008.” 	Seisear a bhí fostaithe ar dtús ach faoi dheireadh na bliana 2007 bhí 

15 fostaithe ag AspiraCon, iarfhostaithe de chuid Motorola ar fad ach duine amháin, agus 

fásfaidh sí a thuilleadh i 2008. Tá táirgí agus seirbhísí breise réidh le cur i bhfeidhm as seo 

go ceann bliana ag an gcuideachta luathchéime seo atá ag déanamh infheistíochta T&F 

chun iad a fhorbairt. 	Creideann Lucey go bhfuil cíocras agus fuinneamh na hóige ag a 

chuideachta ach freisin inmhe, taithí agus réitigh an ilnáisiúntaigh sheanbhunaithe - rud a 

chuirfidh dlús leis an bhforás amach anseo, a deir sé.

www.aspiracon.com 
Pat	Lucey,	Stiúrthóir	Bainistíochta,	AspiraCon
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Cuideachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainneachta á gcomóradh i 
dtaispéantas bliantúil

Mar	chúiteamh	ar	ríthábhacht	na	CNA	don	gheilleagar	a	eagraíodh	an	taispeántas	
bliantúil	seo,	agus	chuir	sé	na	cuideachtaí	in	aithne	d’infheisteoirí,	do	cheannairí	
sinsearacha	gnó	agus	do	na	meáin,	ag	ceiliúradh	na	hardaidhme	móire	fiontraíochta	
acu,	a	ndiongbháilteachta	agus	a	nuálaíochta.			Cheiliúir	an	ócáid	seo	freisin	an	
chaoi	a	bhfuil	ag	éirí	leis	na	cuideachtaí	nuálaíochta	seo	atá	dírithe	ar	an	easpórtáil,	
ar	samhail	iad	de	chumas	fiontraíochta	na	hÉireann	agus	arb	iad	a	chinnteoidh	forás	
eacnamaíochta	na	tíre	feasta.			Meastar	go	bhfásfaidh	an	70	CNA	faoi	luas,	go	
nginfidh	siad	díolacháin	agus	fostaíocht	shuntasach	agus	gurb	iad	na	hinnill	fáis	iad	ag	
eacnamaíocht	na	hÉireann	ina	gcáil	mar	ghníomhaithe	ar	an	margadh	idirnáisiúnta.
			Tá	Handy	Baby	Products	ar	cheann	de	na	cuideachtaí	spreagúla	i	Rang	2007,	
arb	iad	na	fiontraithe	Suzanne	Browne	agus	Martina	Delaney	a	bhunaigh	í.	Is	é	
speisialtóireacht	na	cuideachta	táirgí	nuálacha	a	dhearadh	do	chúram	naíonán	sa	
chaoi	is	gur	fusa,	gur	sábháilte	agus	gur	folláine	is	féidir	cúram	a	thabhairt	do	naíonáin	
is	do	pháistí.	Tá	14	mhír	mhaoine	intleachtúla	(MI)	cláraithe	aici	ar	mhargaí	na	hEorpa	
agus	na	Stát	Aontaithe	agus	tá	an	aidhm	aici	fás	a	thuilleadh	fós	mar	thoradh	ar	tháirgí	
ceannródaíocha	eile	agus	bhunachar	sonraí	méadaithe.			“Thug	an	ócáid	seo	an	
chaoi	dúinn	ár	gcuideachta	a	chur	i	láthair	do	na	meáin	chumarsáide,	d’infheisteoirí	
agus	do	CNA	rathúla	eile,”	arsa	Martina	Delaney.	“Cuireadh	ar	ár	gcumas	sinn	féin	
agus	a	bhfuil	déanta	againn	a	thomhas	i	gcomórtas	le	cuideachtaí	eile	ar	cuid	suntais	
iad	féin	agus	a	gcuid	táirgí	agus	seirbhísí.				“Ba	mhór	an	t-ábhar	bróid	dúinn	
nuair	a	thuigeamar	gur	linne	an	t-aon	chuideachta	amháin	i	measc	an	70	gnólacht	
nuathionscanta	a	bhí	i	seilbh	agus	faoi	bhainistíocht	ban	go	hiomlán.	Tugann	ócáidí	
den	sórt	seo	a	dhéanann	feasach	thú	ar	a	bhfuil	curtha	i	gcrích	go	dtí	seo	agat	an	
spreagadh	duit	a	bheith	níos	ardaidhmeannaí	fós.”			Bíonn	Fiontraíocht	Éireann	ag	
obair	le	fiontraithe	nua	lena	chinntiú	gur	féidir	teicneolaíochtaí	agus	coincheapa	gnó	
nuálaíocha	le	hacmhainneacht	easpórtála	a	réadú	ar	bhonn	tráchtála,	agus	bhí	sí	ag	
plé	le	bunáite	na	gcuideachtaí	Rang	2007	ó	staid	na	bachlóige	coincheapúla	nó	gur	
aithníodh	iad	ina	gcuideachta	le	hardacmhainneacht	ar	na	margaí	idirnáisiúnta.	

			Is	comhartha	é	ar	thiomantas	Fhiontraíocht	Éireann	oibriú	in	éineacht	leis	na	Boird	
Fiontar	Contae	d’fhonn	forbairt	réigiúnach	chothrom	inbhuanaithe	a	chruthú	ar	fud	na
		hÉireann,	go	bhfuil	a	lán	de	na	fiontair	nua	lonnaithe	taobh	amuigh	de	Bhaile
				Átha	Cliath.

Cuireadh	an	spotsolas	
ar	sheachtó	cuideachta	
nuathionscanta	
ardacmhainneachta	
(CNA),	ar	thacaigh	
Fiontraíocht	Éireann	leo	
uile	i	rith	na	bliana,	le	linn	
na	hócáide	móire
‘Rang	2007’.

In	uachtar:	Martina	Delaney	de	chuid	Handy	Baby	Products	
leis	an	Aire	Micheál	Martin

Ar	dheis:	Jerry	Moloney,	Stiúrthóir	Réigiúnach	Fhiontraíocht	
Éireann	don	Iarthar	Láir	agus	Sarah	Browne	de	chuid	Brownes	
Ltd	i	dTiobraid	Árann

an raibh 
a fhios 
agat?



próifiliú 
rathúlachta
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Brendan	McDonagh,	Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin,	Arantech

Táirgí Arantech ar ceann riain
na margaí domhanda

Tá an chuideachta duaise Arantech ar an soláthraí córas bogearraí BTC chun oibreoirí 

líonraí gan sreang is mó ar domhan. Is í táirge na cuideachta touchpoint™ an réiteach 

BTC is mó a úsáidtear ar domhan. 	Cuireann an bogearra buaiteach seo ar chumas 

oibreoirí móibíleacha monatóireacht fíor-ama a dhéanamh ar thorthaí a líonra agus ar 

chleachtadh a gcliant ar an idirghníomhú leo. Féadfaidh na hoibreoirí beart a dhéanamh go 

réamhghníomhach ansin, ag bainistiú agus ag beachtú a dtáirge agus a gcuid seirbhísí.

	I dteannta na mbuntáistí móra ioncaim a thagann dá bharr seo, féadfaidh cliaint Arantech 

cáilíocht a líonra a fheabhsú, sásamh na gcliant a mhéadú agus líon na gcliant a chailleann 

siad a laghdú. Togra luacha é atá tar éis 26 de na príomhoibreoirí gan sreang ar domhan a 

ghnóthú mar chliaint, lena n-áirítear ceithre cinn de na sé ghrúpa oibrithe móibíleacha is mó 

ar domhan a fhreastalaíonn ar bhreis is 140 milliún custaiméir. 	Agus í ar ceann riain an 

tionscail mhóibíligh maidir le húsáid agus tuiscint BTC atá ag méadú faoi luas, tá a ioncam 

bliantúil dúbailte ag Arantech gach bliain le trí bliana anuas. 	“Bhí an rath orainn i 2007, 

agus díolacháin ar fiú US$32.5 milliún iad ar touchpoint™ againn agus fás agus méadú 

nach beag,” arsa Brendan McDonagh, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Arantech. “Agus 

orduithe nach beag curtha linn do 2008, táimid i riocht maith forás eile a dhéanamh. Táimid 

ag súil le forás leanúnach, méadú ar an mbrabúsacht agus méadú timpeall 40 faoin gcéad 

ar an láimhdeachas.” 	Bunaíodh Arantech i 1999 le linn ghlóir-réim an dot.com, agus 

ba chun na Stát Aontaithe an chéad mhéadú air, le bunú oifige i mBostún i 2005. Babhta 

maoinithe a chuir ar a cumas é seo a dhéanamh. Bhí Fiontraíocht Éireann ar cheann de na 

cúig phríomh-infheisteoir ag an bpointe seo. 	Bíonn an chuideachta seo as Baile Átha 

Cliath ag soláthar a táirge agus raon seirbhísí taca as oifigí in Éirinn, san Astráil, san Iodáil, 

sa tSeapáin, sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe agus i Singeapór agus is é 

Meiriceá Laidineach an chéad sprioc eile. 	Thug Fiontraíocht Éireann taca do gach gné 

d’fhorás agus leathnú Arantech. Bíonn an chuideachta gníomhach freisin le foirne thar lear i 

ngach réigiún agus tá Fiontraíocht Éireann “i gcónaí ina siocair leis an rath idirnáisiúnta atá ar 

Arantech,” a deir a stiúrthóir don Áise-an tAigéan Ciúin, Simon Hudson. 	Bhí 120 ball foirne 

ag Arantech ar fud an domhain i 2007, 65 faoin gcéad díobh i mBaile Átha Cliath. Ach táthar 

ag súil gurb ionann agus 152 an líon seo sa bhliain atá romhainn. 	Roghnaigh Cumann 

Bogearraí Éireann Arantech mar Chuideachta na Bliana i 2007.

www.arantech.com

Tá	Arantech,	ceannródaí	
agus	ceannaire	
domhanda	i	mbogearraí	
bainistíochta	taithí	
custaiméara	(BTC)	atá	
bunaithe	i	mBaile	Átha	
Cliath,	ag	cur	dlúis	leis	
an	leathnú	domhanda	
aige	in	earnáil	na	
Teileachumarsáide	
tríd	an	gcaidreamh	
gníomhach	le	Rannán	
Scálaithe	Fhionntraíocht	
Éireann.
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Cuideachtaí	scála	a	fhorbairt
Tá sé ríthábhachtach go bhforbrófaí cuideachtaí scála 

a bheidh dírithe ar an easpórtáil le go gcuirtear dlús le 

forás fhiontraíocht na hÉireann ar an bhfadtréimhse. De 

ghnáth beidh láimhdeachas €20 milliún ar a laghad ag 

cuideachta scála agus beidh sí idirnáisiúnta, leor inti féin 

agus forás agus brabúsacht sheasta aici.   I rith 2007 

lean Rannán tiomanta Scálaithe Fhiontraíocht Éireann dá 

chuid oibre i gcomhpháirtíocht le cuideachtaí scálaithe 

faoi na fadhbanna atá le sárú acu agus iad ag fás, 

d’fhonn tacú lena straitéisí foráis agus cabhrú leo suíomh 

a bhaint amach a chuirfidh ar a gcumas an iomaíocht 

a sheasamh ar na margaí idirnáisiúnta.   Cuireann 

tionscnamh scálaithe Fhiontraíocht Éireann próiseas 

dian idirghabhála agus tacaíochta pearsantaithe ar fáil 

do na cliaint. Thar an tréimhse 2005-2007 rinneadh dul 

chun cinn nach beag maidir leis an gclár scálaithe a chur 

ar aghaidh.   Táscaire is ea líon na gcliaint scálaithe a 

sháraíonn na tairseacha láimhdeachais €10, €15 agus 

€20 milliún ar acmhainn na ngnólachtaí dúchais in Éirinn 

scála a bhaint amach. I 2007, bhain 33 cliaint scálaithe 

díolacháin ba mhó ná €10 milliún amach, bhain 24 

díobh €15 milliún amach agus 13 €20 milliún.   Rud 

tábhachtach, d’infheistigh 13 de na cuideachtaí seo suim 

nár lú ná €2 mhilliún ar T&F suntasach, agus chaith 44 

cliaint scálaithe níos mó ná €100,000 ar T&F réasúnta 

i 2007.   Rinneadh naoi n-infheistíocht mhóra san 

iomlán le cliaint scálaithe i rith na bliana.   Ag	tógáil	

ar	bhonn	na	taithí		Tá Fiontraíocht Éireann dírithe ar 

ghrúpa de chuideachtaí a chur ag fás in Éirinn a bhfuil an 

ardaidhm, an cumas ceannaireachta agus an inniúlacht 

acu scála domhanda a bhaint amach. Bímid ag obair 

go dian le cuideachtaí scálaithe ar a straitéis foráis, a 

bhforbairt eagraíochtúil, gach a sealbhaíonn siad, ar 

fhorbairt na comhpháirtíochta agus na ceannaireachta. 

  Sa tréimhse 2005-2007, ghnóthaigh an Rannán 

Scálaithe eolas nár bheag ar thaithí na gcuideachtaí 

cliaint agus ar thaithí na foirne scálaithe féin agus iad ag 

plé le cliaint a bhí ag dul i mbun foráis agus méadaithe. 

  Léirigh sé seo go mbíonn na fadhbanna céanna ag 

gach cuideachta ardaidhmeannach atá ag dul i mbun 

fáis, cuma an earnáil nó na blianta gnó atá caite aici. 

Rachaidh an chuideachta trí thrí staid éagsúla chomh 

luath agus a thagann borradh láidir fúithi: an scálú luath, 

an scálú i ngníomh, an scála aibí. Ach a aithint cén 

staid den scálú ina bhfuil an chuideachta, féadfaidh 

Fiontraíocht Éireann a rá cé na príomhfhadhbanna a 

gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu le gur féidir léi aistriú 

go rathúil chun na chéad chéime eile.   Féadfaidh 

bainistíocht shinsearach na gcuideachtaí scálaithe 

foghlaim ó thaithí a macasamhla ach páirt a ghlacadh i 

ngrúpaí agus ócáidí a eagraíonn an Rannán Scálaithe 

ar mhaithe le comhroinnt na foghlama. I rith 2007, 

reáchtáladh naoi gcruinniú faoi raon topaicí, lena 

n-áirítear an sealbhú, comhpháirtíochtaí, an oiliúint, agus 

lorg a fhágáil sa domhan.   Scálú	-	príomhchuspóir	

nua	I rith straitéis 2008-2010 Fhiontraíocht Éireann, 

beidh ríthábhacht le scálú an fháis agus measfar an 

rath de réir spriocanna díolacháin tairsí nua. Díreofar ar 

chuideachtaí nuathionscanta a bhfuil acmhainneacht 

scálaithe acu agus iad sa chéad chéim den fhorbairt 

agus tairgfear struchtúr láidir saincheaptha taca dóibh. 

Leanfaimid den chomhpháirtíocht leis na cuideachtaí 

d’fhonn straitéisí soiléire gnó a fhorbairt a chuirfidh an 

chuideachta ag forbairt go hardaidhmeannach ar an 

margadh domhanda. Beidh béim freisin ar chuidiú lenár 

gcliaint teacht  ar an gcaipiteal fáis a theastaíonn ó obair 

seo an scálaithe.

Cuideachtaí nuathionscanta agus scálaithe
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Ní mór forbairt chothromaithe 
réigiúnach a bheith ann agus an 
fhiontraíocht a bheith faoi bhláth
i ngach cuid d’Éirinn má táthar
chun fás eacnamaíochta na tíre 
a chothú, agus mar sin is cuspóir 
straitéiseach é ag Fiontraíocht 
Éireann.

Fiontraíocht na réigiún a chur
chun cinn

5

cú
ig
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Tar éis di roinnt athruithe struchtúir a chur i gcrích i 2007, 

tá láithreacht shuntasach ag Fiontraíocht Éireann anois 

i réigiún an Iarthair Láir. Is láidre fós ár láithreacht sna 

réigiúin agus is fearr atáimid in ann riar ar riachtanais ár 

gcliant ar fud na tíre, mandáid gnó Fhorbairt Shionainne 

a bheith sealbhaithe againn, Ceanncheathrú Náisiúnta 

Fiontraíocht & Forbairt Réigiúnach Fhiontraíocht Éireann 

a bheith bunaithe i Sionainn agus Aonad Comhordaithe 

Bord Fiontar Contae agus Cathrach a bheith cruthaithe. 

  Bunaíodh an tAonad Comhordaithe Bord Fiontar 

Contae agus Cathrach le gurbh fhearr ab fhéidir 

na gníomhaíochtaí oibríochta agus straitéiseacha a 

chomhtháthú sa taca forbartha fiontar a thugaimid do 

na cliaint. Teastaíonn ó Fhiontraíocht Éireann leibhéal 

an chomhoibrithe idir na comhlachtaí forbartha uile sna 

réigiúin a ardú, comhroinnt an eolais, na scileanna agus 

an dea-chleachtais a chur chun cinn agus an comhoibriú 

ar chláir agus ar thionscnaimh a mhéadú.   I rith 2007, 

lean Fiontraíocht Éireann uirthi ag obair leis na cliaint 

ar fud réigiúin na hÉireann chun tacú le cuideachtaí 

nuathionscanta nuálaíocha agus le gnólachtaí 

seanbhunaithe ardaidhmeannacha ar aon. D’oibríomar 

freisin i gcomhpháirtíocht leis na comhlachtaí forbartha 

réigiúnacha d’fhonn an fhiontraíocht a éascú i measc na 

bpobal áitiúil agus tuaithe agus chabhraíomar le forbairt 

an infreastruchtúir agus an spáis ghnó a theastaíonn le 

fiontair nua a chur á bhforbairt.   Thacaigh an €93.6 

milliún san iomlán a faomhadh do chuideachtaí cliaint 

réigiúnacha le forbairt chothrom na réigiún i 2007.

Spreagadh	agus	taca	do	ghnólachtaí	
nuathionscanta
Leagadh straitéis Fhiontraíocht Éireann amach lena 

chinntiú go mbeidh na deiseanna is mó is féidir ag 

fiontair agus fiontraithe na hÉireann ar fud na réigiún go 

léir agus go soláthraítear an taca cuí ar leibhéal na háite 

le gur féidir le cuideachtaí nuathionscanta aghaidh a 

thabhairt ar dhúshláin mhéadaitheacha an mhargaidh 

dhomhanda.   Spreag na cláir fiontraíochta réigiúnacha 

gnólachtaí nuathionscanta agus tháinig ionchais 

mhóra dá mbarr a d’fhéadfadh airgead infheistíochta a 

tharraingt.   I 2007, ar leibhéal an náisiúin, ghin na cláir 

forbartha fiontraíochta 16 chuideachta nuathionscanta 

ardacmhainneachta (CNA) agus ba taobh amuigh 

de Bhaile Átha Cliath a bhí 12 díobh seo. Ar an 348 

CNA inar infheistigh Fiontraíocht Éireann ó 2003 i 

leith, ba trí na cláir seo a tháinig 22 faoin gcéad díobh. 

  Thacaigh Fiontraíocht Éireann le 103 rannpháirtí i 

gCláir Fiontraíochta a reáchtáladh go réigiúnach agus 

atá dírithe ar fhiontraithe a bhfuil plean gnó nuálaíoch 

dea-cheaptha acu. I 2007 freisin, ghlac 115 ábhar 

fiontraí páirt i naoi gclár ‘EnterpriseSTART’, le taca ó 

FÁS. Tá 30 clár ‘EnterpriseSTART’ - arb é an tríú bliain 

atá sé ar siúl - tugtha chun críche anois ag 300 ábhar 

fiontraí i 10 n-áit sna réigiúin. Tá gnólachtaí a bhfuil rath 

orthu á stiúradh ag roinnt de na rannpháirtithe sna cláir 

thosaigh.   Ionaid	Chothaithe	Gnó	ar	an	gCampas 

Cuireann siad spásanna idirlinne tábhachtacha ar fáil 

idir saol an ghnó agus saol an taighde i dtimpeallachtaí 

inar féidir an leas is mó a bhaint as acmhainn tráchtála 

T&F an tríú leibhéal. Soláthraíonn an spás ‘goradáin’ seo 

an spás corpartha inar féidir an fhiontraíocht a chur ina 

cónaí agus a chur chun cinn agus féadfaidh sé feabhas 

mór a chur ar ionchais marthana agus fáis cuideachtaí 

nuathionscanta ar an gcampas.  

Fiontraíocht na réigiún a chur chun cinn

Ag	oscailt	oifigiúil	cheanncheathrú	réigiúnach	Fhiontraíocht	Éireann	i	Sionainn	(c-d):	
Brendan	Flood,	Bainisteoir	Rannáin,	Fiontraíocht	agus	Forbairt	Réigiúnach,	Michael	
Callaly,	Bainisteoir	Aonad	Comhordaithe	na	mBord	Fiontar	Contae,	Frank	Ryan,	
Príomhoifigeach	Feidhmiúcháin,	agus	Jerry	Moloney,	Stiúrthóir	Réigiúnach	don
Iarthar	Láir



Craein	TC25	ag	frámú	adhmaid	i	Hudson	Valley,
Nua-Eabhrac,	SAM
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Onnmhairí Mantis Cranes go hard
sa spéir

Tá Mantis Cranes ag daingniú tréimhse leanúnaí fáis inar mhéadaigh an láimhdeachas 35 

faoin gcéad ar an meán in aghaidh na bliana le ceithre bliana anuas, inar dúblaíodh an cumas 

táirgthe, inar méadaíodh an infheistíocht sa T&F faoi 18 agus ina ndearnadh ionradh mór 

ar mhargadh na Stát Aontaithe. 	Bhunaigh an chuideachta seo as Cúil na gCuirridín dhá 

bhunáit nua i Sasana i 2007 agus tá sí ag brath dhá cheann eile a chur ar bun sa RA roimh 

dheireadh 2008. Tá pleananna ann freisin láithreacht a chur ar bun sna Stáit Bhaltacha.

	De réir mar a deir an Bainisteoir Ginearálta Robert Rowlette, tá an chuideachta ag súil 

le forás eile fós toisc go bhfuil cineál nua craenach uath-ardaithe forbartha aici, an TC25. 

Coincheap nua ar an margadh í an chraein seo, a lainseáladh anuraidh, agus dearadh go 

hiomlán í le riar ar riachtanais an chustaiméara. 	Is í an chuideachta Chonallach, ag a bhfuil 

taca Fhiontraíocht Éireann, an t-aon déantúsóir craenacha uath-ardaithe amháin atá ann 

taobh amuigh de mhór-roinn na hEorpa agus tá a feidhmíocht feabhsaithe aici le blianta 

beaga anuas mar gur dhírigh sí ar an teicneolaíocht, ar an tseirbhís don chustaiméir agus don 

leathnú thar lear. 	Fuair Mantis cúnamh ó Chiste Feabhsaithe Táirgiúlachta Fhiontraíocht 

Éireann le hionad meaisínithe ríomh-rialaithe a shuiteáil agus líne chríochnaithe péinteanna 

ar fadhb don chomhshaol iad, chomh maith le feabhas a chur ar na próisis ghnó agus na 

córais faisnéise. I 2007 fuair an chuideachta áit a cos ar mhargadh na Stát Aontaithe le 

linn misin trádála de chuid Fhiontraíocht Éireann. 	Rinne an chuideachta Chonallach 

conradh comhpháirtíochta le cuideachta Mheiriceánach, Celtic Self Erecting Cranes Inc, 

d’fhonn craenacha Mantis a chur á ndíol ná á ligean ar cíos i Meiriceá. Tar éis di riar ar roinnt 

mhaith orduithe ó rinneadh an conradh i mí Meán Fómhair, creideann Mantis go bhfuil 

acmhainneacht ar an bhfadtréimhse aici ar an margadh nideoige seo. 	Creideann Rowlette 

gur toradh é an conradh Meiriceánach ar bhunfhealsúnacht Chonallach na cuideachta, is é 

sin riar ar an gcustaiméir agus dul i mbun margaí nua. “Ba mhór an obair é ár gcraenacha a 

chur in oiriúint do shonraíochtaí margaidh Mheiriceá,” a deir sé, “ach dar liom gur féidir lenár 

leithéidí de chuideachta agus d’fhoireann, ach a bheith réidh agus toilteanach, na dúshláin 

a bheidh rompu a shárú.” 	Chomh maith le craenacha uath-ardaithe a dhearadh agus a 

dhéanamh, soláthraíonn Mantis craenacha túir, craenacha  snámhaíochta, gineadóirí agus 

feistis craenach.

www.mantiscranes.ie

Tar	éis	di	craenacha	
hiodrálacha	uath-
ardaithe	a	chur	ar	
mhargaí	na	hÉireann	
agus	na	Breataine,	tá	
cuideachta	as	Dún	na	
nGall	ag	leathnú	amach	
anois	go	margaí	na	Stát	
Aontaithe	agus
na	hEorpa.

Ceardlann	cóimeála	Mantis	i	gCúil	na	gCuirridín,	Co	Dhún	na	nGall	

próifiliú 
rathúlachta



Gnóthais iomaíocha i ngach réigiún:
sprioc an chomhair thrasteorann

Tá	comhoibriú	Fhiontraíocht	Éireann	le	Invest	Northern	Ireland	ar	cheann	de	na	cinn	
is	tábhachtaí	aici.	I	Samhain	na	bliana	2006	síníodh	Meabhrán	Tuisceana	idir	an	dá	
ghníomhaireacht	d’fhonn	cur	ar	chumas	cuideachtaí	sa	dá	dhlínse	páirt	a	ghlacadh	
in	aontaí	agus	misin	trádála	áirithe	agus	cead	a	bheith	acu	leas	a	bhaint	as	seirbhísí	
oifige	an	pháirtí	eile.	I	rith	2007	tionóladh	trí	mhisean	trádála	de	chuid	Fhiontraíocht	
Éireann	inar	ghlac	cuideachtaí	ó	Thuaisceart	Éireann	páirt.		I	Méan	Fómhair	na	
bliana	2007	lainseáil	an	dá	ghníomhaireacht	tionscnamh	nua,	TRANSFORM	-	Ideas	
into	Businesses	(Déantar	Gnó	de	na	Smaointe),	a	raibh	taca	láidir	aige	ó	Chomhlacht	
Chláir	Speisialta	an	AE.	Clár	bliana	a	bhí	ann	agus	d’aithin	sé	43	fhiontraí	nua	ag	a	
raibh	smaointe	ardaidhmeannach	gnó,	d’fhonn	iad	a	chur	trí	dhianchlár	forbartha	
gnó	le	go	mbeadh	a	dtionscadail	‘réidh	don	infheisteoir’.		Tá	gníomhaíochtaí	
comhoibríocha	ar	bun	freisin	maidir	le	líonraí	gnó	a	fhorbairt.	Maoiníonn	Fiontraíocht	
Éireann	agus	IdirThrádáilÉireann	an	líonra	‘Business	Angels’	i	gcónaí.	Ina	theannta	
sin,	is	mór	a	chabhraigh	tionscnamh	píolótach	Fhiontraíocht	Éireann	‘Líonraí	
Tionscal-Treoraithe’,	a	áiríonn	grúpaí	de	chuideachtaí	a	bhíonn	ag	comhoibriú	ar	
fhadhbanna	an	tionscail	nó	na	hearnála,	le	rannpháirtíocht	cuideachtaí	ó	Thuaisceart	
Éireann	i	2007.	Ar	na	hocht	dtionscnamh	a	faomhadh	go	trásta,	tá	trí	cinn	a	bhfuil	
fiontair	ón	Tuaisceart	ag	glacadh	páirte	iontu.			I	rith	na	bliana	freisin,	d’fhreastail	
150	ceannaire	gnó,	taighdeoir	agus	ionadaí	ar	ghníomhaireachtaí	taca	don	ghnó	
ar	an	gcéad	Fhóram	do	Líonraí	Gnó	Uile-Oileáin	in	Éirinn,	arna	óstáil	in	éineacht	
ag	na	cúig	ghníomhaireacht	forbartha	gnó	atá	in	Éirinn.		I	réimse	na	nuálaíochta	
agus	T&F,	leathnófar	an	scéim	Dearbháin	Nuálaíochta,	a	lainseáladh	sa	Phoblacht	
i	2007,	chun	an	Tuaiscirt	i	2008,	i	gcomhar	le	Invest	Northern	Ireland.	Chomh	
maith	leis	sin,	tá	caidreamh	dlúth	idir	Stiúrthóir	Náisiúnta	Fhiontraíocht	Éireann	
do	Sheachtú	Clár	Réime	an	AE	don	Taighde	agus	an	Fhorbairt	Teicneolaíochta	
(CR7)	agus	Comhordaitheoir	Thuaisceart	Éireann	don	chlár	seo	maidir	leis	na	
deiseanna	a	thugann	sé	don	comhoibriú	Thuaidh-Theas,	agus	is	spriocdhírithe	
dá	bharr	a	bheidh	na	gníomhaíochtaí	tionscnaimh	uile-oileáin.		Ar	an	obair	atá	
ar	siúl	le	hIdirThrádáilÉireann	tá	an	taca	do	chláir	d’fhonn	an	trádáil	trasteorann	a	
spreagadh,	an	t-eolas	agus	an	teicneolaíocht	idir	an	tionscal	agus	na	hacadaimh,	
T&F	comhoibríoch	uile-oileáin	agus	forbairt	na	margaí	cothromais.		Tá	naisc	
thábhachtach	déanta	ag	Fiontraíocht	Éireann	freisin	le	raon	comhlachtaí	trasteorann	
eile,	lena	n-áirítear	an	Ciste	Idirnáisiúnta	d’Éirinn,	Enterprise	Equity	(Cothromas	
Fiontar)	agus	Comhlacht	Chláir	Speisialta	an	AE.

I	gcomhthéacs	fhorbairt	
réigiúnach	agus	uile-
oileáin	na	hÉireann,	tá	
Fiontraíocht	Éireann	
ag	iarraidh	i	gcónaí	an	
comhoibriú	trasteorann	a	
chur	chun	cinn	trí	bhíthin	
tionscnamh	agus	beart	
comhoibrithe	a	bhfuil	a	
líon	ag	méadú.

Sa	phictiúr	ag	tús	an	chláir	Déantar	Gnó	de	na	Smaointe	ag	Eastát	Farnham,	an	Cabhán,	tá	(c-d)	an	rannpháirtí	Patrick	
McKernan	as	an	Iúr,	Mark	Bleakney,	Bainisteoir	Réigiúnach	don	Deisceart,	Invest	Northern	Ireland,	an	rannpháirtí	Kelly	
McKenna	as	Dún	Dealgan	agus	Rosemary	Sexton,	Stiúrthóir	Réigiúnach	don	Oirthuaisceart,	Fiontraíocht	Éireann
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an raibh 
a fhios 
agat?
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	 Réigiún	 Nua/	 Ionad	Fiontraíochta	Pobail
	 	 Méadú		

Tionscnaimh ar éirigh leo sa chéad bhabhta de scéim Ionaid 
Fiontraíochta Pobail na tréimhse 2007-2009 

Baile Átha Cliath Méadú Enterprise Action, Neilstown, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 

Baile Átha Cliath Méadú Ionad Fiontraíochta Thír an Iúir, Baile Átha Cliath 6W

An tOirthear Láir Méadú Comhlachas Forbartha Pobail Fhiodh Alúine Teo, Fiodh Alúine Thuaidh, An Nás, Co Chill Dara 

An tOirthear Láir Méadú Ionad Fiontraíochta Gnó an Inbhir Mhóir Teo, Co Chill Mhantáin 

An tOirthear Láir Méadú Cuideachta Fiontraíochta Pobail Cheanannais, Ceanannas, Co na Mí

An tOirthear Láir Méadú Páirc Fiontraíochta Chill Mhantáin, Cill Mhantáin 

An tIarthar Láir Nua Ionad Fiontraíochta an Fhearainn Fhuair, Oileán Chiarraí, Co Chiarraí 

An tIarthar Láirt Nua Comharchumann Mharglann Beostoic Neidín, Neidín, Co Chiarraí 

An tIarthar Láir Nua Comhlachas Trádála & Tráchtála Chill Mocheallóg, Cill Mocheallóg, Co Luimnigh 

An tIarthar Láir Nua Comharchumann Muice Ghleann Roughty, Míleac, Cill Gharbháin, Co Chiarraí

Lár Tíre Nua Comhpháirtíocht Iarthuaisceart Chill Dara/Uíbh Fhailí Thuaidh, Éadan Doire, Co Uíbh Fhailí 

An tOirthuaisceart Nua Ionad Fiontraíochta Blacklion, Ciste Fiontraíochta Cho an Chabháin, An Cabhán

An tOirthuaisceart Nua Cuideachta Forbartha Pobail an Ghrianfoirt/an Chaisleáin Ghlais, An Grianfort, Co Lú.

An tOirthuaisceart Méadú Ionad Fiontraíochta Cill na Seanrátha, Ciste Fiontraíochta Cho an Chabháin, An Cabhán

An tIarthuaisceart Nua
Cuideachta Phobail Chomhtháite Bhealach Féich agus Shrath an Urláir, Bealach Féich,
Co Dhún na nGall  

An tIarthuaisceart Nua Fóram Fiontraíochta Chluainín, Cluainín, Co Liatroma

An tIarthuaisceart Méadú Cuideachta Forbartha Turasóireachta Inis Eoghain Teo, Bun an Phobail, Co Dhún na nGall 

An tIarthuaisceart Méadú Ciste Fiontraíochta Cho Liatroma, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma

An tOirdheisceart Nua Ionad Fiontraíochta Pobail Choill Mhic Thomáisín, Coill Mhic Thomáisín, Co Phort Láirge  

An tOirdheisceart Méadú Ionad Fiontraíochta & Teicneolaíochta Inis Córthaidh Teo, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

An tOirdheisceart Méadú Fiontraíocht Tuaithe Dhún Aill Teo, Dún Aill, Co Phort Láirge 

An tIarthar Méadú Ionad TF & Eolais Ros Comáin Teo, Ros Comáin 

Feidhmíocht fostaíochta na gcliant
de réir réigiúin 2007

Réigiún Fostaíocht	Iomlán Gnóthachain Caillteanais Glan-Athrú

Baile Átha Cliath/An 
tOirthear Láir 59,485 6,300 -5,594 706

Lár Tíre 9,923 864 -623 241

An tOirthuaisceart 15,510 1,056 -929 127

An tIarthuaisceart 5,931 578 -460 118

An tOirdheisceart 17,592 1,467 -1,318 149

An tIardheisceart 18,065 1,564 -2,067 -503

An tIarthar Láir 15,471 1,486 -1,158 328

An tIarthar 11,693 1,300 -1,145 155

Iomlán 153,670 14,615 -13,294 1,321
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  Ag cabhrú le feachtas Fhiontraíocht Éireann d’fhonn 

cuideachtaí a chur á gcruthú go cothrom thar na 

réigiúin, cuireadh dlús le gníomhaíocht na n-ionad seo 

i 2007. Faoi dheireadh na bliana, bhí 236 chuideachta 

nuathionscanta bunaithe sna ‘gorlanna’ seo, agus 903 

fhostaí san iomlán iontu. Ar na cuideachtaí seo, bhí a 

dhá dtrian bunaithe in áiteanna taobh amuigh de réigiún 

Bhaile Átha Cliath (féach leathanach 53).   Teacht	

ar	chaipiteal	fiontair	Tá córas bríomhar iomaíoch 

caipitil fiontair ríthábhachtach le go mbeadh teacht ag 

gnólachtaí nuathionscanta, luathchéime agus forbartha 

ar mhaoiniú. Ar aon dul lenár dtairiscintí maoinithe go 

eile go léir, bíonn mandáid réigiúnach ar leith ag na cistí 

caipitil fiontair agus cuireann Fiontraíocht Éireann de 

cheangal uirthi féin infheistíocht a dhéanamh i bhfiontair 

na réigiún. I Samhain na bliana 2007, d’fhógair an tAire 

Micheál Máirtín go raibh an chéad chiste caipitil fiontair 

á bhunú taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath faoi Chlár 

Caipitil Síl agus Fiontair €175 milliún Fhiontraíocht 

Éireann. Cuimsíonn an Kernel Capital Partners Fund II 

de chuid Bhanc na hÉireann, atá bunaithe i gCorcaigh, 

infheistíocht €20 milliún ó Fhiontraíocht Éireann, €20 

milliún ó Bhanc na hÉireann agus €30 milliún eile ó 

infheisteoirí príobháideacha. Díríonn an ciste seo ar 

chuideachtaí fuinniúla in Éirinn ag gach staid den fhás, 

thar raon earnálacha fiontar.   Fiontair	thrasteorann	

I 2007 d’fhorbair agus sholáthair Fiontraíocht Éireann 

agus Invest Northern Ireland clár forbartha fiontar 

trasteorann nach bhfuil a shamhail eile ann. D’aontaigh 

Boird an dá ghníomhaireacht dul i mbun cláir forbartha 

fiontar a bheadh dírithe ar ábhair fiontraí i gcontaetha 

na teorann. Ina dhiaidh sin chomhfhorbair an dá 

ghníomhaireacht an clár TRANSFORM - Ideas into 

Businesses (Déantar Gnó de na Smaointe) ar éirigh leis 

maoiniú a fháil ó Chomhlacht Chláir Speisialta an AE, faoi 

Bheart Tosaíochta 5.2 Síocháin II.

An	fhiontraíocht	ar	an	leibhéal	áitiúil
Tá sé ríthábhachtach an fhiontraíocht a chothú agus 

riachtanais na ngnólachtaí áitiúla in Éirinn a éascú le go 

mbeidh ceannairí nua, smaointe nua agus gníomhaíocht 

fiontraíochta nua gnó i gcónaí i mbolg an tsoláthair. I rith 

na bliana lean Fiontraíocht Éireann dá comhpháirtíocht 

leis na comhlachtaí forbartha áitiúla agus réigiúnacha 

lena chinntiú go sainaithneofar agus go dtacófar le 

riachtanais na fiontraíochta, an chomhshaoil agus 

an infreastruchtúir, atá ann cheana nó atá ag teacht, 

sna príomhearnálacha.   Ionaid	Fiontraíochta	

Pobail	Bunriachtanas é ag fiontraí ar bith aon áit in 

Éirinn go mbeadh spás gnó le fáil aige. Is fearr an deis 

a thabharfaidh bonneagar fiontair deafhorbartha do 

ghnólachtaí nuálaíocha teacht ar an bhfód agus neartú. 

Soláthraíonn ionaid fiontraíochta pobail (IFP) an spás 

agus an timpeallacht thacúil d’ábhair fiontraí agus 

cuireann siad le forbairt na fiontraíochta sa bhaile mór 

agus faoin tuath. Cúnamh nithiúil sofheicthe iad na 

hionaid fiontraíochta pobail don fhorbairt réigiúnach. San 

iomlán faomhadh  €50.8 milliún d’fhorbairt na n-ionad 

fiontraíochta pobail ó 1989 i leith.   In Aibreán na 

bliana 2007, d’fhógair an tAire Micheál Máirtín go raibh 

infheistíocht €21 milliún á déanamh faoi scéim nua Ionad 

Fiontraíochta Pobail don tréimhse 2007-2009. Meastar 

go nginfidh an scéim seo 330 gnólacht nua agus breis 

agus 1,500 post nua.   Faomhadh infheistíochtaí €6.74 

milliún  faoin scéim i 2007. I ndiaidh na hinfheistíochta 

seo, beidh 134 IFP san iomlán a dtacaíonn Fiontraíocht 

Éireann leo ar fud na tíre. Tá breis is 1,000 gnólacht 

lonnaithe sna hionaid atá ann, agus isteach is amach 

le 4,850 duine fostaithe iontu.   Tá liosta de na 

tionscnaimh ar éirigh leo sa chéad bhabhta de Scéim 

Ionaid Fiontraíochta Pobail na tréimhse 2007-2009 ar 

leathanach 50.

Fiontraíocht na réigiún a chur chun cinn
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Leathnú faoi luas roimh Moulding 
Technologies an Longfoirt

Is speisialtóir í an chuideachta seo as Meathas Troim in instealladh plaisteach agus 

soláthraíonn sí an dearadh, an déantúsaíocht agus an bhailchríoch uasmhargaidh i seomra 

íonghlan úrscothach gona áiseanna spraeála róbataice.		Déanann sí páirteanna mar 

ghreamáin dorais, chonsóil phludchláir agus mheicníochtaí fuinneoige do chustaiméirí san 

earnáil fheithicleach agus táirgí eágsúla eile do na hearnálacha Tomhaltóra agus Tógála, áit 

a bhfuil soláthar maith scothchustaiméirí aici. Trína comhpháirtí soláthraí chéad-chisil Alps 

Electric Ireland, áirítear Volvo agus BMW i measc na gcustaiméirí. Sa Ríocht Aontaithe, 

is custaiméir í Nissan tríd an gcomhpháirtí soláthraí chéad-chisil R-tek UK. I measc na 

gcustaiméirí atá lonnaithe in Éirinn tá Wavin Ireland, Mergon International, Cherry Pipes 

agus Uponor i dTuaisceart Éireann. I gcomhpháirtíocht le Kelly Hunter Ltd, tá Moulding 

Technologies ag forbairt custaiméirí nua freisin, ar nós Tesco agus Tupperware, agus raon 

táirgí inchaite le tairiscint aici.		Maidir le díolacháin agus onnmhairí, tá an chuideachta 

óg seo, a bunaíodh i 2006, ar chuar géar fáis. Meastar go n-éireoidh an fhostaíocht ó 15 

go dtí 30 i 2008, agus faoi dheireadh na bliana 2007 bhí méadú 350 faoin gcéad ar an 

láimhdeachas - ar ceann de na fáthanna é gur roghnaigh Bord Fiontar Chontae an Longfoirt 

(BFCL) í, ar ócáid na nduaiseanna gnó bhliantúil, ar an gcuideachta nua is fearr den bhliain.

	Tá BFCL ar cheann de na 35 bhord fiontar contae agus cathrach a chuireann líonra 

áitiúil taca ar fáil do mhicrea-ghnóthais agus gnóthais bheaga ar fud na tíre. Díríonn siad 

ar ghnóthais na háite agus is é a gcuspóir fiontair dhúchasacha agus acmhainneacht 

fiontraíochta a fhorbairt agus gníomhaíocht eacnamaíochta a spreagadh ar leibhéal na 

háite. I dteannta a chéile, tá tacaithe ag na BFC le cruthú, leathnú agus forbairt na mílte 

micri-fhiontar agus gnóthas beag in Éirinn ó bunaíodh iad i 1993.		“Thug Bord Fiontar 

Chontae an Longfoirt maoiniú agus oideas i dtús báire dúinn ach ba ghearr gur mhol siad 

dúinn dul i gcomhairle le Fiontraíocht Éireann,” a deir Joe Hughes, an Stiúrthóir Tráchtála. 

“Tháinig Fiontraíocht Éireann isteach agus d’aithin siad inár gcuideachta nuathionscanta 

ardacmhainneachta sinn. Ina dhiaidh sin mhaoinigh siad oibríocht T&F a chuirfidh i dtreo na 

margaí easpórtála sinn.”		Cuideachta ar leith í Moulding Technologies Ltd mar tairgeann 

sí seirbhís ilsciliúil déantúsaíochta agus bailchríche ón dearadh go dtí an déanamh, agus 

spraeáil róbataice ar conradh in aon chuideachta amháin. Cúis amháin é seo gur éirigh léi 

briseadh isteach ar mhargadh na Breataine Móire, áit a raibh speisialtóirí sa mhúnlú insteallta 

‘ó cheann ceann’ ag aistriú a gcuid oibríochtaí chun an Chianoirthir.		“Toisc go bhfuilimid 

in ann an leibhéal rí-ard cáilíochta a theastaíonn ó na custaiméirí a thabhairt dóibh,” arsa 

Hughes, “tá cumas mór iomaíochta againn. Tá na hinniúlachtaí agus na caighdeáin ar fáil 

agus mar sin tá acmhainneacht fáis nach beag againn i 2008, dar linn.” 

www.mouldingtechnology.com

D’oibrigh	Moulding	
Technologies	Ltd	go	
dlúth	le	Bord	Fiontar	
Chontae	an	Longfoirt	sa	
staid	luathchéime	sula	
ndeachaigh	sí	ar	aghaidh	
go	Fiontraíocht	Éireann	
le	go	ndéanfaí	cuideachta	
nuathionscanta	
ardacmhainneachta	di.

próifiliú 
rathúlachta
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Gnólachtaí nuathionscanta ard-fháis
á spreagadh ar fud na tíre ag
an gClár Gorlann Campais

San	iomlán	infheistíodh	€38	milliún	sna	hInstitiúidí	Teicneolaíochta	(le	taca	ón	

Aontas	Eorpach)	agus	€12	milliún	sa	spás	gnó	agus	bith-ghorlainne	speisialaithe	sna	

hollscoileanna.		De	bharr	an	chúnta	airgeadais	tá	taca	ag	20	Ionad	Cothaithe	Gnó	

(‘gorlanna’)	ar	champais	16	Institiúid	Teicneolaíochta	(nó	a	gcomhshamhail	d’institiúid	

ardoideachais,	m.sh.	Coláiste	Náisiúnta	na	hÉireann)	agus	ceathair	ollscoil,	chomh	

maith	le	sé	shaoráid	bith-ghorlainne	atá	nasctha	leis	na	hollscoileanna.		Soláthraíonn	

na	hionaid	an	spás	criticiúil	do	ghnólachtaí	nuathionscanta	atá	bunaithe	ar	an	taighde	

agus	cuireann	siad	ar	fáil	raon	leathan	seirbhísí	taca	agus	meantóireacht	ghnó.	Téann	

timpeallacht	an	taighde	chun	sochair	do	na	cuideachtaí	tionónta,	a	bhaineann	leas	

as	meantóirí	agus	saoráidí	na	hinstitiúidí	aoi;	is	buntáiste	do	na	hinstitiúidí	pointe	

fócais	a	bheith	acu	don	ghníomhaíocht	fiontraíochta	ar	an	gcampas	agus	bealach	

tráchtálaíochta	dá	gcuid	taighde.		De	ghnáth,	bíonn	caidreamh	maith	ag	na	

cuideachtaí	leis	an	institiúid	aoi,	baineann	siad	leis	na	hearnálacha	ardteicneolaíochta	

agus	bíonn	acmhainneacht	mhaith	fáis	iontu.	Mar	shampla	bíonn	ATFM	Solutions,	

cuideachta	nuathionscanta	ardacmhainneachta	(CNA)	de	chuid	Fhiontraíocht	

Éireann,	ag	obair	go	dlúth	le	Institiúid	Teicneolaíochta	na	Gaillimhe/Mhaigh	Eo	ar	

réitigh	r-dhoiciméadaithe,	mar	a	dhéanann	eFast,	ar	CNA	freisin	é	agus	soláthraí	

bogearraí	rianaithe	sócmhainní.		I	Lár	na	Tíre	tá	WPA	Mobile,	atá	lonnaithe	in	Ionad	

Nuálaíochta	agus	Taighde	Lár	na	Tíre	(INTLT)	in	Institiúid	Teicneolaíochta	Bhaile	Átha	

Luain	(ITBAL)	ag	forbairt	bogearraí	gluaiseachta	a	chuireann	ar	chumas	teicneoirí	atá	

ag	obair	go	cianda	tuairiscí	agus	faisnéis	a	chur	go	ceanncheathrúna	ar	PDA.	

	Deir	an	Stiúrthóir,	Oliver	Heaney:	“Cuireann	INTLT	áiseanna	úrscothacha	ar	fáil	

dúinn	agus	clár	cuimsitheach	taca	ghnó,	agus	soláthraíonn	ITBAL	cumas	taighde	

réamhdhéanta	lenár	dteicneolaíocht	a	fhorbairt.	Níl	dabht	ar	bith	ach	go	bhfuil	INTLT	

agus	Fiontraíocht	Éireann	ag	cruthú	na	dtosca	a	theastaíonn	le	go	saolófaí	cuideachtaí	

nuálaíocha	anseo.”		Aontaíonn	Bainisteoir	INTLT,	Michael	Lonergan	leis:	“Agus	í	

ag	obair	go	dlúth	le	Fiontraíocht	Éireann,	tá	ITBAL	ag	díriú	ar	líon	na	gcuideachtaí	

nuathionscanta	ardacmhainneachta	a	mhéadú	i	Lár	na	Tíre	agus	tá	ag	éirí	léi.	Leis	na	

goradáin	agus	an	taca	gnó	a	dhéanaimid	é	seo,	ag	leathnú	shaineolas	agus	acmhainní	

na	hinstitiúide	le	tacú	leis	na	cuideachtaí	cliaint.”		Tá	breis	agus	200	cuideachta	sna	

hionaid	anois,	agus	iad	ag	fostú	breis	agus	900	duine,	rud	a	chabhraíonn	go	mór	leis	

an	bhforbairt	réigiúnach	chothrom,	eilimint	ríthábhachtach	i	straitéis

Fhiontraíocht	Éireann.	

Le	deich	mbliana	anuas	
tá	€50	milliún	infheistithe	
ag	Clár	Gorlann	Campais	
Fhiontraíocht	Éireann	
in	ionaid	‘ghorlainne’	
in	institiúidí	tríú	
leibhéal	ar	fud	na	
tíre	d’fhonn	fiontair	
ardteicneolaíochta	
dianeolais	a	chur	á	
mbunú.

Ionad	Nuálaíochta	agus	Taighde	Lár	na	Tíre	in	Institiúid	Teicneolaíochta	Bhaile	Átha	Luain	

an raibh 
a fhios 
agat?



54	 Tuarascáil	Bhliantúil	&	Cuntais	Fhiontraíocht	Éireann	2007

Ballraíocht Bhord Fhiontraíocht Éireann
Ar 1 Bealtaine 2008

Patrick	J	Molloy	(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Gerry	O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch and TRIL Recruitment

Helen	Nugent
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta

Heather	Ann	McSharry
Bainisteoir Ginearálta
Reckitt Benckiser Healthcare (Ireland) Ltd

Frank	Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Kieran	McGowan
Stiúrthóir Cuideachta
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Tá an Bord freagrach as straitéis agus beartais 

fhorleathana na heagraíochta a leagan síos. Tá sé 

freagrach as an gcóras rialála airgeadais inmheánach 

agus as próisis agus nósanna imeachta a chur i 

bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an córas éifeachtach. 

Tá an Bord freagrach freisin as maoirsiú a dhéanamh 

ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta. Leagann sé an 

cúram ar an mbainistíocht agus ar na fochoistí iad a 

chur i bhfeidhm. 	Tá údarás reachtúil ag an mBord 

maoiniú a fhaomhadh chomh hard leis na leibhéil 

atá leagtha amach san Acht um Fhorbairt Tionscail 

1986, arna leasú, agus san Acht Eolaíochta agus 

Teicneolaíochta 1987 agus moltaí a dhéanamh leis an 

Rialtas maidir le taca maoinithe is airde ná na leibhéil 

sin. Tá sé d'údarás ag Bord Fhiontraíocht Éireann 

agus ag na coistí cuí aige scaireanna a cheannach 

(gnáthscaireanna agus scaireanna tosaíochta) i 

gcuideachtaí cliaint. 	De réir théarmaí an Achta 

um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, 

tá gach feidhm agus cumhacht forchoimeádta ag 

an mBord, seachas iad sin a tharmligeann an Bord 

go foirmiúil. Leagann an Bord síos agus faomhann 

sé go foirmiúil  gach cumhacht a tharmligtear ar an 

mbealach sin. 	Ina ghníomhaíochtaí féin, agus san 

úsáid a bhaineann sé as na fochoistí, oibríonn an 

Bord chun na bprionsabal rialachais chorparáidigh 

is fearr san earnáil phríobháideach. 	De réir an 

Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 agus 

an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, tá 

de dhualgas ar chomhaltaí an Bhoird Ráiteas Leasa 

a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin in 

Oifigí Poiblí agus don Rúnaí. Cloíonn Fiontraíocht 

Éireann go hiomlán le beartas an Rialtais maidir le pá 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus fostaithe de 

chuid Comhlachtaí Stáit agus le treoirlínte an Rialtais 

maidir le táillí a íoc le comhaltaí an Bhoird. 	Is é an 

tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a cheapann 

comhaltaí an Bhoird, le toiliú an Aire Airgeadais. Gach 

bliain, ar chothrom an Lae Bhunaithe, téann an bheirt 

de chomhaltaí an Bhoird (seachas an Cathaoirleach 

agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) is faide atá 

in oifig ó ceapadh den uair dheireanach iad ar scor.  

Nuair a cheaptar iad, cuirtear comhaltaí nua an Bhoird 

ar an eolas go lánchúramach faoin ngníomhaireacht 

agus a cuid oibríochtaí. 	Ag an mBord atá an 

chumhacht Rúnaí an Bhoird a cheapadh nó a scor. 

Tá teacht ag gach comhalta den Bhord ar an Rúnaí, 

an té atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar 

gnáthaimh an Bhoird.

D’fhág na baill seo a leanas  an Bord i rith 2007/2008: 

Lorraine Benson, Príomhoifigeach, An Roinn Fiontair, 

Trádála agus Fostaíochta, Veronica Perdisatt, 

Stiúrthóir Cuideachta, agus Brian Kearney,

Iar-Uachtarán, Innealtóirí Éireann.

Margaret	Daly
Sainchomhairleoir Comhshaoil

Tony	Spollen
Stiúrthóir Cuideachta

Michael	Buckley
Stiúrthóir Cuideachtar

Liam	Meaney
Stiúrthóir Cuideachta

Gearóid	Doyle
Cathaoirleach Feidhmiúcháin
Kinsale Capital Management

John	Connolly
Ceann Margaíochta
SWS Group
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An	Coiste	Iniúchóireachta

Cuidíonn	an	Coiste	Iniúchóireachta	leis	an	eagraíocht	a	cuid	freagrachtaí	cuntasaíochta	agus	dlíthiúla	a	chomhlíonadh.		Is	é	an	nasc	

cumarsáide	leis	an	Iniúchóir	seachtrach	é	agus	measúnaíonn	agus	comhordaíonn	sé	feidhm	na	hIniúchóireachta	Inmheánaí.

Kieran	McGowan	

(Cathaoirleach)

Stiúrthóir Cuideachta

Heather	Ann	McSharry

Bainisteoir Ginearálta

Reckitt Benckiser Healthcare 

(Ireland) Ltd

Tony	Spollen

Stiúrthóir Cuideachta
Brendan Donnelly

Rúnaí an Choiste Iniúchóireachta

An	Coiste	um	Luach	Saothair

Déanann	an	Coiste	um	Luach	Saothair	athbhreithniú	ar	fheidhmíocht	agus	luach	saothair	an	Phríomhoifigigh	Feidhmiúcháin	agus	na	

foirne	sinsearaí	bainistíochta	i	gcomhthéacs	threoirlínte	an	Rialtais.

D’fhág Veronica Perdisatt, Stiúrthóir Cuideachta, an Coiste um Luach Saothair i 2007.

Patrick	J	Molloy	

(Cathaoirleach)

Stiúrthóir Cuideachta

Gerry	O’Malley

Stiúrthóir Bainistíochta

O’Malley InterSearch and TRIL 

Recruitment

Michael	Buckley

Stiúrthóir Cuideachta
Brendan Donnelly

Rúnaí an Choiste um Luach 

Saothair

Coiste	Athbhreithniú	na	Punainne	Infheistíochta	

Tá	Coiste	Athbhreithniú	na	Punainne	Infheistíochta	freagrach	as	maoirsiú	a	dhéanamh	ar	bhainistíocht	phunann	infheistíochta	

Fhiontraíocht	Éireann.

D’fhág na baill seo a leanas Coiste Athbhreithniú na Punainne Infheistíochta i rith 2007/2008: Brian Kearney, Iaruachtarán, Innealtóirí Éireann agus

Gerry Moloney, Sainchomhairleoir. 

John	Connolly

(Cathaoirleach	)

Ceann Margaíochta

SWS Group

Frank	Ryan

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Fiontraíocht Éireann

Feargal	Ó	Móráin

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Tony	Haslam

Sainchomhairleoir
Brendan Donnelly

Rúnaí Choiste Athbhreithniú na 

Punainne Infheistíochta 

Ballraíocht Bhord agus Choistí
Ar 1 Bealtaine 2008
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An	Coiste	Gnó	

An	Coiste	Infheistíochta

Tá	an	chumhacht	ag	an	gCoiste	Infheistíochta	pacáistí	maoinithe	chomh	hard	le	€1.25	milliún	a	fhaomhadh,	do	thionscadail	nár	

ceadaíodh	maoiniú	is	mó	ná	€3.25	milliún	dóibh	sa	dá	bhliain	roimhe	sin.

D’fhág na baill seo a leanas an Coiste Infheistíochta i rith 2007/2008: Gerry Moloney, Sainchomhairleoir, agus Clare Dunne, Príomhoifigeach, An Roinn 

Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Frank	Ryan	(Cathaoirleach)		

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin  

Fiontraíocht Éireann

Mike	Feeney	

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Earnálacha Gnó Intrádála go 

hIdirnáisiúnta

Fiontraíocht Éireann

Pat	Maher	

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Margaíocht Chorparáideach 

Fiontraíocht Éireann

Gerry	Murphy

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Díolacháin agus 

Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta

Fiontraíocht Éireann

Feargal	Ó	Móráin

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Julie	Sinnamon

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Fiontraíocht, Forbairt Réigiúnach 

agus Acmhainní Daonna 

Fiontraíocht Éireann

Tom	Hayes

Bainisteoir Roinne

Gnólachtaí Nuathionscanta 

Ardacmhainneachta 

Fiontraíocht Éireann

Patricia	McLister

Bainisteoir Roinne

Scálú

Fiontraíocht Éireann

Kevin	Sherry

Bainisteoir Roinne

Seirbhísí Intrádála go hIdirnáisiúnta

Fiontraíocht Éireann

Greg	Treston

Bainisteoir Roinne

Scálú

Fiontraíocht Éireann

Jennifer Malone

Rúnaí an Choiste Ghnó 

Frank	Ryan	(Cathaoirleach)		

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin  

Fiontraíocht Éireann

Marian	Byrne

Príomhoifigeach

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh 

agus Bia

Mike	Feeney

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Earnálacha Gnó Intrádála go 

hIdirnáisiúnta 

Fiontraíocht Éireann

Tony	Haslam

Sainchomhairleoir

Pat	Maher	

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Margaíocht Chorparáideach 

Fiontraíocht Éireann

David	Moffitt

Sainchomhairleoir

Gerry	Murphy

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Díolacháin agus 

Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta

Fiontraíocht Éireann

Niall	O’Donnellan

Bainisteoir Roinne

Seirbhísí Infheistíochta

Fiontraíocht Éireann

Feargal	Ó	Móráin

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Ronnie	Sheehan

Príomhoifigeach

An Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta

Julie	Sinnamon

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Fiontraíocht, Forbairt Réigiúnach 

agus Acmhainní Daonna 

Fiontraíocht Éireann

Ruth Lacey

Rúnaí an Choiste Infheistíochta

Ballraíocht Bhord agus Choistí (ar lean)
Ar 1 Bealtaine 2008
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Ballraíocht Bhord agus Choistí (ar lean)
Ar 1 Bealtaine 2008

An	Coiste	Ciste	T&F

Coiste	Cistí	an	Chaipitil	Síl	agus	Fiontair

Tá	an	chaoi	a	gcuireann	Fiontraíocht	Éireann	chuig	an	Taighde	agus	an	Fhorbairt	(T&F)	agus	an	Nuálaíocht	faoi	threoir	ag	Straitéis 

Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta 2006-2013	an	Rialtais,	arna	comhordú	ag	an	Roinn	Fiontar,	Trádála	agus	Fostaíochta.

Lainseáladh	an	Ciste	T&F	go	luath	sa	bhliain	2008.	Leagadh	amach	an	Ciste	T&F	d’fhonn	tacú	leis	an	taighde,	leis	an	bhforbairt	agus	an	

nuálaíocht	teicneolaíochta	a	theastaíonn	ag	gach	staid	d’fhorbairt	cuideachta	ar	bith,	agus	a	chuirfidh	ar	chumas	cuideachta	atá	ag	plé	le	

tionscadal	taighde	tosaigh	dul	níos	faide	le	gníomhaíochtaí	nuálaíochta	agus	T&F	ar	leibhéal	ard.

Sheol	Fiontraíocht	Éireann	Scéim	an	Chaipitil	Síl	agus	Fiontair	2007-2012	i	lár	2006.	Is	iad	cuspóirí	na	scéime	ná:	earnáil	caipitil	

fiontair	na	hÉireann	a	fhorbairt	a	thuilleadh	fós;	caipiteal	riosca	a	sholáthar	do	GBM	atá	ag	bachlú,	nuathionscanta	nó	i	mbéal	

forbartha;	infheistíocht	phríobháideach	nó	institiúideach	a	ghiaráil;	agus	cistí	inmharthana	tráchtála	a	fhorbairt.	Tá	an	ceangaltas	

maoinithe	chomh	hard	le	€175	milliún,	i	gcistí	caipitil	fiontair	san	earnáil	phríobháideach	atá	dírithe	ar	an	tráchtáil.	Is	féidir	maoiniú	

chomh	hard	le	50%	a	thabhairt,	ar	a	mhéad,	i	gciste	caipitil	fiontair	ar	bith.	Is	scéim	iomaíoch	í.

Feargal	Ó	Móráin	

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Dr.	Pamela	Byrne

Cigire Talmhaíochta

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh 

agus Bia 

Maura	Carolan

Sainchomhairleoir

Denis	Hayes

Bainisteoir Teicniúil

Bulmers Ltd (Showerings)

Tom	Hayes

Bainisteoir Roinne

Gnólachtaí Nuathionscanta 

Ardacmhainneachta 

Fiontraíocht Éireann

Sean	MacManus

Údarás na Gaeltachta 

An	tOllamh	Charles	McCorkell	

Dámh na hInnealtóireachta agus 

na Ríomhaireachta

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 

Brian	McCoy

Sainchomhairleoir

Helen	Nugent

Príomhoifigeach

An Oifig Eolaíochta agus 

Teicneolaíochta  

An Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta

Aidan	O’Connor

Stiúrthóir Bainistíochta

Cavan MacLellan

Neil	O’Sullivan

Bainisteoir Rannóige - Margaí 

Innealtóireachta

an Chomhshaoil, Tionsclaíocha 

agus Eolaíochtaí Beatha

Fiontraíocht Éireann

Kevin	Sherry

Bainisteoir Roinne

Seirbhísí Intrádála go hIdirnáisiúnta 

Fiontraíocht Éireann

Padraic	Somers

Bainisteoir Ginearálta

Helsinn Birex Pharmaceuticals

Sean	Tuohy

Teagasc

Eileen McGoldrick

Rúnaí an Choiste Ciste T&F

Niall	O’Donnellan	

(Cathaoirleach)

Bainisteoir Roinne

Seirbhísí Infheistíochta 

Fiontraíocht Éireann 

Marie	Bourke

Bainisteoir

Pleanáil Fhadtréimhseach,

Cáin agus Airgeadas

Forfás

Brendan	Flood

Bainisteoir Roinne

Fiontraíocht agus Forbairt 

Réigiúnach 

Fiontraíocht Éireann

Don	Harrington	

Stiúrthóir Airgeadas 

Corparáideach

Goodbody Stockbrokers

Des	Keane

Sainchomhairleoir

Tony	Haslam	

Sainchomhairleoir

William	O’Brien	

Bainisteoir Rannóige

Rannóg an Chaipitil Síl agus 

Fiontair

Fiontraíocht Éireann

Ronnie	Sheehan

Príomhoifigeach

An Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta

Ruth Lacey

Rúnaí Choiste Cistí an Chaipitil Síl 

agus Fiontair

D’fhág na baill seo a leanas Coiste an Chaipitil Síl agus Fiontair i 2007/2008: Kevin Keating, Goodbody Stockbrokers, Gerry Moloney, Sainchomhairleoir, 

agus Clare Dunne, Príomhoifigeach, An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.
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Ballraíocht Bhord agus Choistí (ar lean)
Ar 1 Bealtaine 2008

An	Coiste	um	Thaighde	Tionsclaíoch	agus	Tráchtálaíocht	

Faomhann	an	Coiste	um	Thaighde	Tionsclaíoch	agus	Tráchtálaíocht	maoiniú	chomh	hard	le	€1.25	milliún	don	Taighde	Feidhmeach	

agus	an	Tráchtálaíocht	a	chuimsíonn	taighde	comhoibritheach	na	nOllscoileanna	agus	na	nInstitiúidí	Teicneolaíochta	agus	na	líonraí	

tionscal-treoraithe.		Díríonn	sé	ar	thionscadail	atá	faoi	threoir	an	tionscail	nó	a	bhféadfadh	toradh	díreach	tráchtála	a	bheith

orthu	in	Éirinn.

Feargal	Ó	Móráin	

(Cathaoirleach)		

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Seamus	Bree

Stiúrthóir - Réigiún an Iarthair

Fiontraíocht Éireann

David	Coates

Sainchomhairleoir 

Enda	Connolly	

Bainisteoir Roinne

GFT Éireann

An	tOllamh	Declan	Gilheany

Léachtóir Sinsearach sa

Cheimic Orgánach

Scoil na Ceimice agus na 

Bitheolaíochta Ceimice 

An tIonad Taighde Eolaíochta 

Coláiste na hOllscoile,

Baile Átha Cliath 

An	tOllamh	Mark	Keane

Leasuachtarán don Nuálaíocht 

NovaUCD

Coláiste na hOllscoile,

Baile Átha Cliath 

Helen	Keelan

Bainisteoir Forbartha Straitéisí  

Intel Ireland Ltd

Pat	Layde	

Bainisteoir T&F

General Paints Ltd

Dr.	Martin	Lyes	

Bainisteoir Roinne

Taighde agus Nuálaíocht 

Fiontraíocht Éireann

Pat	McCourt	

An Oifig Eolaíochta agus 

Teicneolaíochta 

An Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta

Patricia	McLister

Bainisteoir Roinne

Scálú

Fiontraíocht Éireann

An	Dr.	Eucharia	Meehan

Ceann na gClár Taighde

An tÚdarás um Ard-Oideachas  

Fionn	Murtagh

Stiúrthóir, TFC

Fondúireacht Eolaíochta Éireann  

An	tOllamh	Timothy	O’Brien

An tIonad Náisiúnta um Eolaíocht 

Innealtóireacht Bhithleighis

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann

Gaillimh 

An	tOllamh	Richard	

O’Kennedy

Ollamh le Seirbhísí Bitheolaíochta 

Stiúrthóir an Ghrúpa sa 

Bhithcheimic Fheidhmeach

Scoil na Biteicneolaíochta agus an 

Lárionad Náisiúnta um Thaighde 

ar Bhraiteoirí 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 

An	Dr.	Tony	Smith		

Cigire Sinsearach  

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh 

agus Bia  

I láthair:

John	Dooley

Polasaí Náisiúnta Faisnéise 

Eolaíochta agus Teicneolaíochta

Forfás

Zoë Deane 

Rúnaí an Choiste um Thaighde 

Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht 

D’fhág na baill seo a leanas an Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht i rith 2007/2008: An tOllamh Pádraig Cunningham, Comhollamh, 

Roinn  na Ríomheolaíochta, Coláiste na Tríonóide, An tOllamh Kieran Hodnett, An Institiúid Ábhar agus Eolaíochta Dromchla, Ollscoil Luimnigh, Paul 

Brennan, An Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta, An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Patrick Lawlor, Stiúrthóir Forbartha Táirgí, Magna Donnelly 

International Inc., John Lohan, Ceann na hOifige Forbartha Taighde, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe, agus an Dr. Paul Phelan, Sainchomhairleoir.    



Ballraíocht Bhord agus Choistí (ar lean)
Ar 1 Bealtaine 2008

Coiste	Ciste	Fáis

Lainseáladh	an	Ciste	Fáis	go	luath	sa	bhliain	2008	le	háit	an	Chiste	Feabhsaithe	Táirgiúlachta	a	thógáil.		Tá	cead	cur	isteach	ar	an	

gCiste	Fáis	ag	cliaint	GBM	de	chuid	Fhiontraíocht	Éireann	a	dteastaíonn	uathu	a	gcuid	díolachán	agus	onnmhairithe	a	mhéadú	trí	

bhíthin	na	táirgiúlachta,	an	iomaíochais	agus	an	chumais	bhainistíochta.		Is	féidir	maoiniú	chomh	hard	le	€650,000	a	fháil	le	tacú	le	raon	

gníomhaíochtaí,	mar	shampla	infheistíocht	chaipitil,	earcaíocht	na	bpríomhbhainisteoirí,	forbairt	bainistíochta	agus	oiliúint	foirne,	taca	

comhairleachta	chun	an	plean	fáis	agus	an	nuálaíocht		san	áit	oibre	a	chur	i	bhfeidhm.	

Feargal	Ó	Móráin	

(Cathaoirleach)

Stiúrthóir Feidhmiúcháin  

Nuálaíocht, Tráchtálaíocht agus 

Infheistíocht

Fiontraíocht Éireann

Niall	O’Donnellan

Ceannasaí Seirbhísí Infheistíochta

Fiontraíocht Éireann

Jennifer	Condon

Bainisteoir Roinne

Bogearraí agus Earraí

Tomhaltóra Miondíola 

Fiontraíocht Éireann

Tom	Kelly

Bainisteoir Roinne

An Comhshaol, Margaí 

Tionsclaíocha agus

Eolaíochtaí Beatha

Fiontraíocht Éireann

Liam	O’Donohoe

Bainisteoir Roinne

Forbairt agus Meantóireacht 

Bainistíochta Cliant

Fiontraíocht Éireann

Joe	Breslin

Bainisteoir

Seirbhísí Foinsithe Allamuigh Gnó 

& Airgeadais

Fiontraíocht Éireann

David	Small

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

An Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta

Declan	Coppinger

Príomhoifigeach Cúnta 

An tIonad Náisiúnta um 

Fheidhmíocht Comhpháirtíochta  

Edna	Jordan

Ceann na Foghlamtha agus na 

Forbartha ar an Láthair Oibre 

An tIonad Náisiúnta um 

Fheidhmíocht Comhpháirtíochta  

Michael	Hussey

Bord Bía

An	tOllamh	Michael	D	Gilchrist

Roinn na hInnealtóireachta 

Meicniúla

Coláiste na hOllscoile,

Baile Átha Cliath 

Paddy	Callaghan

Natures Best Ltd

Jennifer Malone

Rúnaí an Choiste Ciste Fáis

Tar éis dó a bheith ceaptha ar an gCoiste Infheistíochta d’éirigh David Moffitt as an gChoiste Ciste Fáis. 
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Struchtúr na hEagraíochta 
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Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin

Fiontraíocht,
Forbairt

Réigíunach
& Acmhainní

Daonna

Earnálacha Gnó
Intrádála go 
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PRÍOMHOIFIGEACH	FEIDHMIÚCHÁIN FRANK	RYAN

Preas / Caidreamh Poiblí Paschal McGuire

Cumarsáid Idirnáisiúnta Gerry O’Brien

FIONTRAÍOCHT, FORBAIRT RÉIGIÚNACH & ACMHAINNÍ DAONNA 

Stiúrthóir	Feidhmiúcháin		 Julie	Sinnamon

Acmhainní Daonna Mark Cristal

Forbairt na hEagraíochta Tom Kelledy

Aoisliúntas  Paddy Goggin

Feabhsú Próiseas Gnó /TF Deirdre McDonough

Forbairt Chorparáideach /Beartas  Michael Leahy

- Beartas Forbartha Earnála & Fiontar David Hedigan

Fiontraíocht	&	Forbairt

Réigiúnach	 Brendan	Flood

Aonad Comhordaithe Bord Fiontar Contae Michael Callaly

Forbairt Réigiúnach  Richard Murphy

Oirthuaisceart/Iarthuaisceart Rosemary Sexton

Baile Átha Cliath/Oirthear Láir Gerry McMahon

Lár Tíre Barry Egan

Deisceart/Oirdheisceart Martin Doyle

Iarthar Láir Jerry Moloney

Iarthar Seamus Bree

Sainaithint Ionchas Michael Brougham

Forbairt	&	Meantóireacht

Bainistíochta	Cliant	 Liam	O’Donohoe

Forbairt Bainistíochta Cliant Niamh Cooney

Clár Meantóireachta & Tacaíochta FAD

(Forbairt Acmhainní Daonna) do Chuideachtaí John McGarr

SEIRBHÍSÍ	CORPARÁIDEACHA	&	INFHEISTÍOCHTA

Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	 Feargal	Ó	Móráin

Rúnaí & Rialachas Corparáideach Brendan Donnelly

Seirbhísí	Infheistíochta	 Niall	O’Donnellan

Cothromas Leo McAdams

Caipiteal Fáis Willie O’Brien

Measúnú Tráchtála Colm MacFhionnlaoich

Seirbhísí	Corparáideacha	 Paddy	Hopkins

Airgeadas Leonard Carty

Riarachán Deontas Eileen O’Neill

Saoráidí sa Bhaile agus thar Lear Hugh O’Rourke

Tionscadal na Rinne Thoir Bill O’Brien

 

TAIGHDE	&	NUÁLAÍOCHT

Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	 Feargal	Ó	Móráin
	 Martin	Lyes

Tráchtálaíocht Eolaíochtaí Beatha agus Bia Paul Roben

- Líonra Saothraithe Teicneolaíochta Mary Gillick 

Tráchtálaíocht Teicneolaíochtaí Tionsclaíocha Jim Lawler

Tráchtálaíocht TFC Gearóid Mooney

- Líonraí & Cláir TFC  Tom Sheedy 

Comhshaol & Teicneolaíocht Ghlas Fred McDarby

Déantúsaíocht, Iomaíochas & ríomhGhnó John Smith

Taighde, Dearadh & Forbairt Declan Lyons

Nuálaíocht & Comhpháirtíochtaí Domhanda Michael Moriarty

Cláir Teicneolaíochta, Buiséid & Tuairisciú Joe Curtis

Cláir Taighde & Teicneolaíochta Jennifer Melia 

Cláir Teicneolaíochta Idirnáisiúnta Val Hayes

Beartas Nuálaíochta Réigiúnaí Michael White

Oifig Náisiúnta CR7 (Clár Réime 7) Imelda Lambkin

Saotharlanna na Sionna Jim Clancy

Saotharlann Náisiúnta Méadreolaíochta Paul Hetherington

MARGAÍOCHT	CHORPARÁIDEACH	

Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	 Pat	Maher

Margaíocht Chorparáideach, Tionscnamh

Trádála & Bainistíocht Imeachtaí David Byrne

Seirbhísí Eolais Cliant Lorcan O’Sullivan

EARNÁLACHA	GNÓ	INTRÁDÁLA	GO	HIDIRNÁISIÚNTA

Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	 Mike	Feeney

Bogearraí	&	Miondíol	Tomhaltóra	 Jennifer	Condon

TIME/Bogearraí Michael Cantwell

Bogearraí & Teicneolaíocht TFC & FAD

(Forbairt Acmhainní Daonna) Michael Hughes

Bogearraí Airgeadais & Fiontar Jim Cuddy

Margaí Miondíola Tomhaltóra Charlie Kelly
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Bia� Dick�Lenehan

Príomhfheolta & Forbairt Acmhainní Daonna Derek Breen

Déiríocht & Bianna Feidhmeacha Eddie Hughes

Bianna Tomhaltóra Jim Mulcahy

Deochanna, Báicéireacht & Teicneolaíocht Bia Joe Healy

Comhshaol, Tionsclaíoch & Eolaíochtaí Beatha� Tom�Kelly

Tógáil/Adhmad/PPP Kevin Kavanagh

Leictreonaic & FAD Joe Madden

Innealtóireacht Neil O’Sullivan

Comhshaol & Eolaíochtaí Beatha Marina Donohoe

Nuálaíocht Fheidhmeach Eddie Commins

Seirbhísí�Intrádála�go�hIdirnáisiúnta� Kevin�Sherry

Seirbhísí Foinsithe Allamuigh na bPróiseas

Gnó & Airgeadais Joe Breslin

Sirtheoireacht Seirbhísí Nua Des Doyle

Seirbhísí Gnó & Tomhaltóra Orla Battersby

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainneachta (GNA)� Tom�Hayes

Bogearraí & Seirbhísí Airgeadais & Fiontar Aidan Stack

Ionchais Scálaithe GNA Jonathan Ryan

Comhshaol, Tionsclaíoch & Eolaíochtaí Beatha John O’Dea

Bogearraí & Seirbhísí Cumarsáide,

Meán & Siamsaíochta Pat Byrne

GNA Bia Nick Mernagh

Forbairt Ionchais GNA Nua John Dillon

Scálú� Greg�Treston(Gníomhach)

Foireann Scálaithe 1 Eamonn May (Gníomhach)

Foireann Scálaithe 2 Lisa Vaughan

DÍOLACHÁIN�&�COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ�IDIRNÁISIÚNTA

Stiúrthóir�Feidhmiúcháin� Gerry�Murphy

Margaí Ardfháis Alan Hobbs

Tuaisceart�na�hEorpa� Stephen�Hughes

Londain Stephen Hughes

Glaschú (Le líonadh)

Stócólm Fergus McMahon

An Bhruiséil / Amstardam James Mackrill

Páras Gary Fallon

An�Ghearmáin,�Lár�agus�Oirthear�na�hEorpa� Giles�O’Neill

An Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis Angela Byrne

Vársá Karen Coholan

Prág Ladislav Muller

Moscó Mike Hogan

Búdaipeist David Butler

Deisceart�na�hEorpa,�an�Meánoirthear

&�an�Afraic� Conor�Fahy

Milano Kevin Buckley

Maidrid John MacNamara

Riyadh Ikram Ur-Rehman

Dubai Jim Mongey

An�Áise� Alan�Dixon

Béising / Shanghai / Guangzhou Alan Buckley

Hong Cong Patrick Yau

Singeapór Pat O’Riordan

Tóiceo Anne Lanigan

Sydney Paul Burfield

Kuala Lumpur Michael Garvey

An Chóiré Dianne Rhee

An India Gabriel McCarrick

Críocha�Mheiriceá� Tom�Cusack

Nua Eabhrac Sean Davis

Bostún Sean McEllin

Palo Alto John McIntyre

Los Angeles Maggie Daleo

Toronto Nick Marmion

Meicsiceo Gloria Garcia

Sao Paulo Renate Buzon
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Rialachas Corparáideach

64	 Tuarascáil	Bhliantúil	&	Cuntais	Fhiontraíocht	Éireann	2007

Is comhlacht corpraithe í Fiontraíocht Éireann arna bhunú 

ag an Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 

1998. Mar chomhlacht reachtúil, tá pearsantacht dhlíthiúil 

agus comharbas suthain dá chuid féin aige. Féadfaidh sé 

freisin maoin a shealbhú agus conarthaí a dhéanamh, beidh 

cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm 

corparáideach. Is iad comhaltaí Bhord Fiontraíocht Éireann 

comhaltaí na gníomhaireachta.

Feidhmíonn an ghníomhaireacht de réir fhorálacha na 

nAchtanna um Fhorbairt Tionscail 1986–2003 agus faoi 

shainchúram an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 

a bhfuil sé de chumhacht aige cistí a sholáthar don 

ghníomhaireacht le cur ar a cumas a cuid oibleagáidí a 

chomhlíonadh; treoracha beartais ginearálta a eisiúint; agus 

faisnéis a lorg ar ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.

Chomh maith lena cuid reachtaíochta rialaithe féin, ní mór 

don ghníomhaireacht freisin cloí le raon ceanglas reachtúil 

(Náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Go háirithe, 

tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm aici lena chinntiú go 

gcomhlíontar na saincheanglais seo a leanas:

Cód	Cleachtais	um	Rialú	Comhlachtaí	Stáit

Tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann 

lena chinntiú go gcomhlíonann sí an Cód Cleachtais seo go 

hiomlán.

Treoirlínte	um	Measúnú	agus	Bainistiú	na	dTograí	

Caiteachais	Chaipitiúil

Tá gnáthaimh láidre sheanbhunaithe ag Fiontraíocht Éireann 

chun na tograí caiteachais chaipitiúil a eascraíonn as a cuid 

clár deontas caipitiúil a mheasúnú agus a bhainistiú. Cloíonn 

na gnáthaimh seo leis na prionsabail atá leagtha amach sna 

treoirlínte.

Na	hAchtanna	um	Shaoráil	Faisnéise,	1997	agus	2003

Rinneadh ceangal dlí de rialacháin ar 30 Márta 2001, a 

d’fhoráil go raibh  Fiontraíocht Éireann faoi réir an Achta um 

Shaoráil Faisnéise (SF). Tugann an tAcht sin cead rochtana 

dlíthiúil do dhaoine ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí 

poiblí, an oiread agus is féidir, ach gan leas an phobail ná an 

ceart chun príobháideachais a shárú. Mar sin féin, tugann 

an tAcht cosaintí láidre do dhaoine nó do chuideachtaí a 

chuireann faisnéis ar fáil d’Fhiontraíocht Éireann atá rúnda, 

íogair ó thaobh tráchtála nó pearsanta. Ní féidir faisnéis den 

sórt sin a nochtadh faoi SF gan dul i gcomhairle ar dtús leo 

siúd a sholáthair an fhaisnéis. Tá ceart achomharc chun 

an Choimisinéara Faisnéise freisin ann, arb é an t-údarás 

neamhspleách é do chúrsaí a bhaineann le SF. Tá breis 

faisnéise faoi fhorfheidhmiú SF i bhFiontraíocht Éireann le fáil 

ón Oifig Caidrimh Rialtais agus SF, Fiontraíocht Éireann, Glas 

Naíon, Baile Átha Cliath 9 agus freisin ar ár láithreán gréasáin 

ag www.enterprise-ireland.com.

An	tAcht	um	Shábháilteacht,	Sláinte	agus	Leas	ag	an	

Obair	2005

De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an 

Obair 2005, tá gnáthaimh curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht 

Éireann chun cloí le forálacha an Achta agus tá ráiteas 

sábháilteachta ullmhaithe aici a chuimsíonn na gnéithe ar fad 

a théann in bhfeidhm ar leas na foirne agus na gcuairteoirí.

An	tAcht	um	Páirteachas	Lucht	Oibre

(Fiontar	Stáit),	1988

Ní comhlacht ainmnithe í Fiontraíocht Éireann chun 

críche an Achta. Mar sin féin, tá próisis chomhairleachta 

curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann a chuimsíonn 

Ceardchumainn na foirne.

An	tAcht	um	Íoc	Pras	Cuntas,	1997

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir an Achta um Íoc Pras Cuntas, 

1997, a tháinig i bhfeidhm ar 2 Eanáir 1998, agus Rialacháin 

na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta 

Tráchtála) 2002, a tháinig i bhfeidhm ar 7 Lúnasa 2002. Is 

é beartas Fiontraíocht Éireann a chinntiú go n-íoctar gach 

sonrasc go pras. Tá forálacha faoi leith i bhfeidhm le gur 

féidir gach sonrasc a rianú agus lena chinntiú go ndéantar 

na híocaíochtaí roimh a ndáta dlite, chun críche úis agus 

muirear. Ar mhaithe leis an íocaíocht phras, coinnítear cuntas 

laethúil ar na sonraisc  agus déantar íocaíochtaí in aghaidh na 

seachtaine.  Leagadh an rialachas seo síos le go bhféadfaí a 

bheith réasúnta cinnte, cé nach féidir a bheith cinnte amach 

is amach, nach sáraítear an tAcht ná na Rialacháin.

Déanann Fiontraíocht Éireann conarthaí scríofa i réimsí 

áirithe. Tréimhsí íoca 1 lae go dtí 14 lá a chuirtear i bhfeidhm 

ar na conarthaí seo.

Ní dhearnadh aon íocaíocht dhéanach i rith 2007. 

An	tAcht	um	Eitic	in	Oifigí	Poiblí,	1995

Tugadh Fiontraíocht Éireann faoi réir na Rialachán um Eitic in 

Oifigí Poiblí (Comhlachtaí Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí 
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Ainmnithe ar Chomhlachtaí Poiblí agus Poist Ainmnithe 

i gComhlachtaí Poiblí) 2004 (I.R. Uimh. 699 de 2004) le 

héifeacht ón 1 Eanáir 2005 agus tá gnáthaimh curtha i 

bhfeidhm aici chun cloí leis an Acht.

Na	hAchtanna	um	Chosaint	Sonraí,	1988	agus	2003

Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar rialtóir sonraí de bhun 

na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Is éard atá i gcosaint 

sonraí ceart bunúsach an duine chun an phríobháideachas 

a chosaint agus an chaoi a n-úsáidtear faisnéis phearsanta 

a rialú. Is féidir iarratais a bhaineann le faisnéis phearsanta 

a dhéanamh de bhun na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 

nó de bhun na nAchtanna um Chosaint Sonraí. Tá breis 

faisnéise le fáil ón Oifig Chaidrimh Rialtais agus Saorála 

Faisnéise, Fiontraíocht Éireann, Glas Naíon, Baile Átha 

Cliath 9.

Na	hAchtanna	um	Chomhionannas	Fostaíochta,

1998	agus	2004	

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do pholasaí 

comhdheiseanna agus cuireann sí an comhionannas chun 

cinn go dearfach san eagraíocht. Feidhmíonn Fiontraíocht 

Éireann roinnt scéimeanna a thugann roghanna don 

fhoireann maidir le riachtanais a bhaineann lena slí bheatha 

nó lena saol pearsanta a chomhlíonadh, mar shampla 

comhroinnt poist, saoire staidéir, cláir oideachais agus 

sosanna gairme.

Coimisiún	an	Aontais	Eorpaigh	

D’eagraigh Fiontraíocht Éireann raon clár i 2007 atá i dteideal 

cómhaoiniú a fháil ó Chistí Struchtúracha an AE faoi Chlár 

Feidhmiúcháin na hEarnála Táirgiúla, Chlár Feidhmiúcháin 

Forbartha Acmhainní Daonna agus faoin dá Chlár 

Feidhmiúcháin Réigiúnacha do réigiún an Deiscirt agus an 

Oirthir agus réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair.

Acht	na	dTeangacha	Oifigiúla	2003

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir Acht na dTeangacha Oifigiúla  

a tháinig i bhfeidhm ar 14 Iúil 2003 d’fhonn creatlach reachtúil 

a chur ar fáil chun seirbhísí a sholáthar i nGaeilge. De réir 

Ailt 10 den Acht, foilsítear an Tuarascáil Bhliantúil seo go 

comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.

Ráiteas	faoi	Bheartas	Comhshaoil

Téann gníomhaíochtaí Fhiontraíocht Éireann i bhfeidhm ar an 

gcomhshaol ar dhá phríomhbhealach:

Reáchtáil na heagraíochta: I gclár Bainistíochta Comhshaoil 

aici, déanann Fiontraíocht Éireann bainistíocht ar na 

hiarmhairtí comhshaoil a bhaineann lena cuid gníomhaíochtaí. 

Agus í ag leagan síos agus ag athbhreithniú cuspóirí 

agus spriocanna comhshaoil, bíonn Fiontraíocht Éireann 

ag iarraidh feabhas leanúnach a chur ar a feidhmíocht 

comhshaoil i réimsí dá cuid gníomhaíochtaí atá oiriúnach 

agus indéanta ó thaobh na heacnamaíochta. Tá Beartas 

Comhshaoil Fhiontraíocht Éireann le fáil ag daoine ar suim 

leo é, ach é a iarraidh.

Ag Tacú le Gnó na hÉireann: Bíonn Fiontraíocht Éireann ag 

spreagadh caighdeán ard comhshaoil i measc a cuideachtaí 

cliant go réamhghníomhach.

Beartas	Nochta	Íocaíochtaí	agus	Infheistíochtaí

Is é polasaí Fhiontraíocht Éireann é faisnéis a chur ar 

fáil maidir le híocaíochtaí Taca Airgeadais a rinneadh le 

cuideachtaí cliaint. Tá forlíonadh leis an Tuarascáil seo a 

liostaíonn gach íocaíocht den sórt sin a rinne Fiontraíocht 

Éireann i 2007 le fáil ach é a iarraidh.

Tá sceideal infheistíochtaí, arna gcostáil  an 31ú Nollaig 2006, 

de na suimeanna a sháraíonn €0.635 milliún in Aguisín 1 leis 

na Ráitis Airgeadais.

Frank Ryan

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráitis	Airgeadais
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Tá ráitis airgeadais Fiontraíocht Éireann don bhliain 
dar críoch 31 Nollaig 2007 iniúchta agam faoi Alt 
22 den Acht Um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann), 1998.

Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais 
chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis, 
comhdhéanta de na Beartais Chuntasaíochta, 
an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár 
Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid 
agus na nótaí gaolmhara.

Freagrachtaí	an	Bhoird		agus	an	Ard-
Reachtaire	Cuntas	agus	Ciste	faoi	seach
Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as na ráitis 
airgeadais a ullmhú de réir an Achta um Fhorbairt 
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998 agus as 
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn 
Fiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais de réir 
Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go 
Coitianta in Éirinn. Tá freagrachtaí cuntasaíochta 
Chomhaltaí an Bhoird leagtha amach sa Ráiteas um 
Fhreagrachtaí Bhaill an Bhoird. 

Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a 
iniúchadh de réir cheanglas ábhartha dlí agus 
rialúcháin agus Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire). 

Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an dtugann na 
ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais 
Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in 
Éirinn. Tuairiscím freisin cibé, dar liom, an raibh 
leabhair chuntais chuí coinnithe. Lena chois sin, 
deirim cibé an dtagann na ráitis airgeadais leis na 
leabhair chuntais.

Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár feidhmíodh 
suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe 
nó sa chás nach leanann na hidirbhearta do na 
húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin mura bhfuil an fhaisnéis agus na 
mínithe ar fad faighte agam agus atá riachtanach 
chun críocha m’iniúchta.

Scrúdaím an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach 
Airgeadais le féachaint an léirítear ann gur 
chomhlíon Fiontraíocht Éireann an Cód Cleachtais 
maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus 
tuairiscím ar aon chás ábhartha nach ndéanann 
sé amhlaidh, nó más rud é go bhfuil an ráiteas 
míthreorach nó nach dtagann sé le faisnéis eile 
atá ar eolas agam de bharr na ráitis airgeadais 
a bheith iniúchta agam. Ní cheanglaítear orm a 
bhreithniú cibé an gclúdaíonn an Ráiteas maidir 
le Rialú Inmheánach Airgeadais gach priacal 
agus rialú airgeadais, ná teacht ar thuairim maidir 
le héifeachtacht na nósanna imeachta maidir le 
priacail agus rialú.

Léim faisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, 
agus breithním cibé an dtagann sé leis na ráitis 
airgeadais iniúchta. Breithním na himpleachtaí do 
mo thuarascáil má thagaim ar an eolas faoi aon 
rud atá, de réir cosúlachta, ina mhíráiteas nó ina 
neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais.

An	Bunús	atá	le	mo	Thuairim	ar	na	Ráitis
I mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste, rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis 
airgeadais de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir 
le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire) 
arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais 
Iniúchóireachta agus trí thagairt a dhéanamh do 
na nithe ar leith is gá a chur san áireamh i ndáil 
le cúrsaí bainisteoireachta agus oibriúcháin a 
ghabhann le comhlachtaí Stáit. Déantar scrúdú 
mar chuid den iniúchadh, ar bhonn tástála, ar 
fhianaise a bhaineann le suimeanna agus rialtacht 
na n-idirbheart airgeadais a chuirtear san áireamh 
sna ráitis airgeadais, agus leis na hidirbhearta a 
fhoilsítear iontu. Chomh maith leis sin, cuimsíonn 
an t-iniúchadh measúnacht ar na meastacháin agus 
ar na breitheanna suntasacha a rinneadh agus na 
ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus measúnacht le 
féachaint an n-oireann na beartais chuntasaíochta 
don bhail atá ar chúrsaí Fiontraíocht Éireann, ar 
feidhmíodh na beartais sin ar bhealach leanúnach 
agus ar foilsíodh iad ar bhealach sásúil.

Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh sa chaoi 
is go bhfaighinn an fhaisnéis agus na mínithe ar fad 
a mheas mé a bheith riachtanach ionas go mbeadh 
leordhóthain fianaise agam a d’fhágfadh cinnteacht 
réasúnach ann go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó 
mhíráiteas ábhartha, cibé calaois nó neamhrialtacht 
eile nó earráid is cúis leis sin. I dteacht ar mo 
thuairim, rinne mé meastóireacht ar a shásúla is a 
cuireadh faisnéis i láthair sna ráitis airgeadais san 
iomlán freisin.

Tuairim

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis 
airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais 
Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in 
Éirinn, ar riocht ghnóthaí Fiontraíocht Éireann  
ag 31 Nollaig 2007 agus ar a ioncam agus ar a 
chaiteachas don bhliain dar críoch sin.

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí 
coinnithe ag Fiontraíocht Éireann. Tá na ráitis 
airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.

John Buckley
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
22 Bealtaine 2008

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i
láthaire Thithe an Oireachtais
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Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Ráitis	Airgeadais

Cuireann Alt 22 den Acht um Fhorbairt 

Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998, de 

cheangal ar Fhiontraíocht Éireann gach cuntas 

ceart is gnách a choimeád ar an airgead a 

fhaigheann agus a chaitheann sí san fhoirm 

a fhaomhfaidh an tAire Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta le toiliú an Aire Airgeadais.

Agus na ráitis airgeadais sin á réiteach, tá de 

cheangal ar Fhiontraíocht Éireann:

• Polasaithe cuntasaíochta cuí a 

roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go 

comhsheasmhach

• Breithiúnais agus meastacháin stuama 

réasúnta a dhéanamh

• Na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn 

‘gnóthais leantaigh’ ach amháin má tá cúis 

lena cheapadh nach leanfaidh sí ar aghaidh 

ag feidhmiú

• A rá arbh amhlaidh a cuireadh na 

caighdeáin chuntasaíochta chuí i 

bhfeidhm, seachas aon imeacht ábhartha 

a nochtfar agus a mhíneofar sna ráitis 

airgeadais.

Tá an Bord freagrach as leabhair cuntais chearta 

a choimeád a nochtann staid an airgeadais go 

réasúnta cruinn ag am ar bith agus a chuireann 

ar a chumas a chinntiú go ngéilleann na ráitis 

airgeadais d’Alt 22 den Acht um Fhorbairt 

Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.

An	tAcht	um	Íoc	Pras	Cuntas,	1997

Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord 

féachaint chuige go ngéilleann an eagraíocht 

don Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, a 

tháinig i bhfeidhm ar 2 Eanáir 1998, agus do 

Rialacháin Chomhphobal na hEorpa (Íocaíocht 

Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002, a 

tháinig i bhfeidhm ar 7 Lúnasa 2002. Tá an 

fhreagracht seo tarmligthe ag an mBord chun 

na bainistíochta.

Cuimsíonn an córas rialála inmheánaí gach 

rialú agus gnáthamh a a mheastar atá 

riachtanach lena bheith cinnte go bhfuil an 

tAcht á chomhlíonadh. Cuimsíonn córas 

rialála inmheánaí na heagraíochta rialuithe 

cuntasaíochta agus ríomhaireachta a leagadh 

amach lena chinntiú go sainaithneofar na 

sonraisc agus conarthaí atá le híoc laistigh de 

na tréimhsí íoca atá leagtha amach ag an Acht. 

Leagadh na rialuithe seo síos le go bhféadfaí a 

bheith réasúnta cinnte, cé nach féidir a bheith 

cinnte amach is amach, nach sárófar an tAcht.

Tá an Bord sásta gur chomhlíon Fiontraíocht 

Éireann forálacha an Achta ar gach bealach 

ábhartha.

Thar	ceann	Bhord	Fhiontraíocht	Éireann:

Patrick J Molloy,  Frank Ryan, 

Cathaoirleach Feidhmiúcháin. Príomhoifigeach 

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2007
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Ráiteas faoin Rialáil Airgeadais Inmheánach
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2007

Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Fhiontraíocht Éireann, 
admhaím ár bhfreagracht as an gcóras rialála 
airgeadais inmheánaí sa ghníomhaireacht agus as 
próisis agus gnáthaimh a bhunú lena chinntiú go 
bhfuil an córas éifeachtach.
 
Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta, 
nach dearbhú iomlán é, a thabhairt go bhfuil na 
sócmhainní ar a gcosaint, go n-údaraítear agus go 
gcláraítear na hidirbhearta mar ba chuí, agus go 
gcoisctear gach earráid nó neamhrialtacht ábhartha 
nó go n-aimsítear go tráthúil iad.

Is	iad	seo	na	bearta	atá	déanta	ag	an	mBord	
le	cinntiú	go	bhfuil	timpeallacht	chuí	rialála	i	
bhfeidhm:	

• Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú trí 
fheidhmeanna éagsúla coiste le monatóireacht 
a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí agus le 
sócmhainní na heagraíochta a chosaint. 

• Freagrachtaí agus cumhachtaí na bainistíochta 
a shainiú go soiléir agus a dhoiciméadú 

• Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ar gach 
leibhéal den eagraíocht 

Tá	roinnt	próiseas	bunaithe	ag	an	mBord	
freisin	le	priacail	ghnó	a	aithint	agus	a	
luacháil.		Déantar	é	seo	ar	bhealaí	seachas	a	
chéile,	lena	n-áirítear:

• Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na 
bpriacal atá roimh Fhiontraíocht Éireann a 
aithint 

• Measúnú a dhéanamh ar an gcosúlacht go 
dtarlóidh na priacail a aithníodh

• Measúnú a dhéanamh ar chumas 
Fhiontraíocht Éireann na priacail a tharlaíonn a 
bhainistiú agus a mhaolú

• Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le 
gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla 
le cinntiú go dtuigtear go soiléir cuspóirí 
Fhiontraíocht Éireann agus go bhfuil taca ag 
straitéisí na Gníomhaireachta chun na cuspóirí 
sin a bhaint amach

• Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar 
phleananna straitéiseacha, idir phleananna 
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha, agus ar 
na priacail a d’fhéadfadh sinn a bhacadh ar iad 
a thabhairt chun críche

• Spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a 
leagan síos do gach réimse dár ngnó agus 
tuairisciú rialta ar na torthaí a bhí orthu 

• Gnáthaimh agus forálacha caighdeánacha a 
leagan síos agus a chur i bhfeidhm ar dá réir a 
thabharfar cúnamh airgid do thionscadail, ina 
measc forálacha a éilíonn an aisíocaíocht mura 
gcomhlíonann an tionscadal na gealltanais a 
thug an tionscnóir

• Gnáthaimh a leagan síos le cinntiú go bhfuil 
feidhmiú na scéimeanna a riarann Fiontraíocht 
Éireann ag teacht leis an reachtaíocht a 
rialaíonn a leithéidí agus go bhfuil córais chuí 
bainistíochta priacal ar bun

Tá	an	córas	rialála	airgeadais	inmheánaí	
bunaithe	ar	chreat	faisnéise	rialta	
bainistíochta	,	ar	ghnáthaimh	riaracháin,	lena	
n-áirítear	deighilt	na	ndualgas,	agus	ar	chóras	
tarmligin	agus	cuntasachta.		Áiríonn	sé	ach	
go	háirithe:	

• Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad 
bliantúil a athbhreithníonn agus a fhaomhann 
an Bord Stiúrthóirí 

• Athbhreithnithe rialta ag an mBord Stiúrthóirí 
ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla 
agus bliantúla a chuireann an fheidhmíocht 
airgeadais i gcomórtas leis an réamhaisnéis

• Spriocanna a leagan síos chun an 
fheidhmíocht airgeadais agus feidhmíochtaí 
eile a mheas

• Treoirlínte rialála d’infheistíocht chaipitiúil atá 
sainithe go soiléir

• Araíonachtaí foirmiúla don bhainistíocht 
tionscadal

Tá rannóg iniúchta inmheánach ag Fiontraíocht 
Éireann, ar daoine iad faoi láthair a fuarthas ar 
iasacht ó chomhlacht cuntasóirí, in éineacht le 
bainisteoir cleachta de chuid Fhiontraíocht Éireann. 
Feidhmíonn an rannóg seo de réir na Cairte Iniúchta 
Inmheánaigh a d’fhaomh Coiste Iniúchóireachta an 
Bhoird. Tagann an coiste seo le chéile go ráithiúil 
le hathbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha 
a réitigh an rannóg Iniúchta Inmheánaigh agus 
rannóga eile. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta 
don Bhord go rialta maidir leis na ceisteanna a 
phléigh sé.  

Oibríonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de 
réir Chreat-Chód an Dea-Chleachtais atá leagtha 
amach sa Chód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí 
Stáit. Faomhann an Coiste Iniúchóireachta Plean 
Iniúchta Straitéisigh Inmheánaigh rollach trí 
bliana agus athbhreithníonn sé go bliantúil é más 
gá.  Cuireann an plean oibre reatha san áireamh 
na réimsí priacail a sainaithníodh i gcleachtadh 
measúnaithe priacail a eagraíodh in éineacht leis 
an mbainistíocht ag tús na sraithe pleanála seo.  
Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuarascálacha 
ráithiúla ar thascanna a rinneadh faoi bhráid an 
Choiste.  Leagann na tuarascálacha seo béim ar 
easpaí nó laigí, más ann dóibh, sa chóras rialála 
airgeadais inmheánaí agus na bearta ceartúcháin a 
mholtar a dhéanamh más gá. Faigheann an Coiste 
Iniúchóireachta tuarascáil ráithiúil ón mBainistíocht 
ar stádas na bhfadhbanna a luadh san Iniúchadh 
Inmheánach.  Déanann Iniúchóireacht Inmheánach 
athbhreithniú rialta ar an tuarascáil seo.

Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú 
an Bhoird ar éifeachtacht an chóras rialála 
airgeadais idirmheánaí treoir ó obair an Iniúchóra 
Inmheánaigh, ón gCoiste Iniúchta a mhaoirsíonn 
obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ó na bainisteoirí 
feidhmiúcháin i bhFiontraíocht Éireann atá 
freagrach as an gcreat rialála airgeadais a fhorbairt 
agus a chaomhnú agus ó na barúlacha a thugann 
an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste le fios ina litir 
bhainistíochta.

Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú ar an 
gcóras rialála airgeadais idirmheánaí i rith na bliana 
dar críoch 31 Nollaig 2007. 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Patrick J Molloy
Cathaoirleach
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Polasaithe Cuntasaíochta
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2007

Ag seo bonn na cuntasaíochta agus na bpolasaithe 
tábhachtacha cuntasaíochta a chleachtann 
Fiontraíocht Éireann:

(a)	 Bonn	na	Cuntasaíochta
 Réitíodh na ráitis airgeadais faoin 

gcoinbhinsiún stairiúil ar chostas agus san 
fhoirm a d’fhaomh an tAire Fiontair, Trádála 
agus Fostaíochta le comhaontú an Aire 
Airgeadais faoin Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann), 1998.

 Ar bhonn fabhraithe a réitíodh na ráitis 
airgeadais, ach amháin mar a luaitear thíos, 
agus de réir na gCleachtas Cuntasaíochta 
lena nGlactar go Ginearálta . Glactar leis 
na Caighdeáin ar Thuairisciú Airgeadais 
a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta 
aitheanta de réir mar a thagann siad i 
bhfeidhm.

 Aithint Ioncaim
 Is ar bhonn airgid atá na catagóirí ioncaim seo 

a leanas:

 • Deontais an Oireachtais
 • Aisíocaíochtaí Taca Airgeadais
 • Díbhinní
 • Ioncam Cíosa Monarchan
 • Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta

(b)	 Aoisliúntas
 Leagann an reachtaíocht an cúram ar Fhorfás 

scéimeanna pinsin a réiteach agus a riar 
d’fhonn teidlíochtaí pinsin a bhronnadh ar 
a fhoireann, lena n-áirítear baill foirne atá ar 
iasacht ag Fiontraíocht Éireann. Is é Forfás  atá 
freagrach as riachtanais tuairiscithe pinsean, 
lena n-áirítear na riachtanais atá leagtha 
amach faoi FRS17.

 I 2006 thug Fiontraíocht Éireann Clár Fágála 
Saorálaí isteach . Tá na cnapshuimeanna 
a íoctar de réir na scéime seo (aoisliúntas 
agus íocaíocht scarúna) arna maoiniú ag ár 
n-acmhainní féin agus tugtar cuntas orthu sa 
chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse 
ina dtagann siad chun cinn.

(c)	 Léasanna
 Pléitear le cíosanna léasanna oibriúcháin sna 

ráitis airgeadais de réir mar a bhíonn siad 
iníoctha.

 
(d)	 Airgeadraí	Eachtracha
 In euro a thugtar na ráitis airgeadais.

 Aistrítear na sócmhainní agus dliteanais 
airgid atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha 
ag na rátaí malairte a bhí i bhfeidhm ar 
dháta an Chláir Chomhardaithe.  Aistrítear 
na hidirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha ag na rátaí malairte a bhí i 
bhfeidhm ar dháta na mbun-idirbheart.  
Pléitear leis na brabúis nó na caillteanais a 
bhíonn mar thoradh orthu sa Chuntas Ioncaim 
agus Caiteachais.

(e)	 Infheistíochtaí
 Infheistíochtaí	Luaite

 Luaitear na hinfheistíochtaí atá liostaithe ar 
stocmhalartán aitheanta ag an gcostas nó 
ag an nglanluach inréadaithe cibé acu is ísle.  
Mura mbíonn na cúiseanna leis na soláthairtí in 
aghaidh laghduithe ar luach bailí a thuilleadh, 
aisiompaítear na soláthairtí sin.  Tá luacháil 
mhargaidh na punainne luaite arna nochtadh i 
Nóta 16 (c ).

	 Infheistíochtaí	Eile
 Luaitear na hinfheistíochtaí eile ag an gcostas 

nó ag an nglanluach inréadaithe, cibé acu 
is ísle, ar bhonn mheasúnú na bainistíochta 
agus próisis athbhreithnithe a úsáideann na 
cuntais iniúchta nó bainistíochta is déanaí 
de chuid chuideachtaí na hinfheistíochta nó 
faisnéis ábhartha gnó eile.  Mura mbíonn 
na cúiseanna leis na soláthairtí in aghaidh 
laghduithe ar luach bailí a thuilleadh, 
aisiompaítear na soláthairtí sin.  Má ba é 
measúnú na bainistíochta nach raibh aon 
luach leis na hinfheistíochtaí, mar gheall 
ar dhócmhainneacht nó ar chúis eile, 
díscríobhadh na hinfheistíochtaí seo.

	 Infheistíocht	i	bhFochuideachta	
 Fo-chuideachta atá i lánseilbh Fhiontraíocht 

Éireann is ea Maison D’Irlande SARL, a 
bunaíodh  le léas na réadmhaoine Ireland  
House  (Maison  D’Irlande) a bhainistiú i 
bPáras. Comhdhlúthaíodh glansócmhainní 
agus torthaí na fochuideachta  le 
glansócmhainní agus torthaí Fhiontraíocht 
Éireann. Mar sin féin, níor réitíodh Clár 
Comhardaithe ná Nótaí bainteacha toisc 
gur fánach an difríocht idir iad agus Clár 
Comhardaithe an ghrúpa. 

 Cistí	Caipitil	Síl	agus	Fiontair
 Tuairiscítear na hairleacain do na cistí seo 

ag luach an chostais nó ag an nglanluach 
inréadaithe, cibé acu is ísle, ar bhonn 
Luachálacha na mBainisteoirí Ciste a 
úsáideann na cuntais iniúchta nó bainistíochta 
is déanaí atá le fáil.  Réitíonn na treoirlínte 
a leanann na Bainisteoirí Ciste agus iad ag 
teacht ar na luachálacha le prionsabail luachála 
Chomhlachais Chaipitil Fiontair na hÉireann 
agus na hEorpa. Mura mbíonn na cúiseanna 
leis na soláthairtí in aghaidh laghduithe ar 
luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear na 
soláthairtí sin.

	 Gnóthachain	agus	Caillteanais
 Aithnítear na gnóthachain agus caillteanais a 

rinneadh agus an soláthar in aghaidh athraithe 
ar luach na n-infheistíochtaí sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais.

	 Comhdhlúthú
 Ní léiríonn na ráitis airgeadais aon 

chomhdhlúthú ar thorthaí chuideachtaí na 
hinfheistíochta.  Is é tuairim Fhiontraíocht 
Éireann go mbeadh comhdhlúthú den sórt 
sin míthreorach, toisc nach mar a chéile 
gnó na gcuideachtaí atá i gceist agus i 
bhfianaise an dualgais ghinearálta atá uirthi 
léargas fíor cothrom a thabhairt ar ar a chuid 
gníomhaíochtaí d’fhonn an  tionsclaíocht a 
chur chun cinn.

(f)		 Taca	Airgeadais	In-aisíoctha	leis	an	
Tionsclaíocht

 Tá an méid atá in-aisghabhála i dtaobh taca 
airgeadais in-aisíoctha leis an tionsclaíocht 
arna léiriú sa Chlár Comhardaithe mar 
Shócmhainní Dreasachta Airgid agus áirítear 
an maoiniú a bhaineann leis  i gCuntas 
Airleacan an Stáit. Coinnítear soláthar sonrach 
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le 
soláthar in aghaidh aon ghanncheana nó 
fiacha amhrasacha.

 Ag seo na tacaí don tionscal atá in-aisíoctha

 An	Clár	Comhairleoireachta	Margaíochta	
Spriocdhírithe	(TMC - Targeted Marketing 
Consultancy Programme)

 Tá cuid den taca dreasachta airgid faoin gClár 
TMC in-aisghabhála de réir mar a chruthaíonn 
díolacháin na gcuideachtaí ar cabhraíodh 
leo.  Aisghabhtar na suimeanna a tugadh ar 
airleacan thar thréimhse 24 go 60 mí trí bhíthin 
tobhaigh bunaithe ar na díolacháin a baineadh 
amach de bharr an chaiteachais TMC.

 Taca	Airgeadais	Taighde	&	Forbartha	
agus	Chaipitil

 I gcomhaontuithe Taca Airgeadais Taighde 
& Forbartha agus Chaipitil áirithe tá clásal 
in-aisíoctha a fhágann gur féidir cuid den taca 
airgeadais a aisghabháil.

(g)	 Cuntas	Airleacan	an	Stáit 
Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit an méid 
a thug Fiontraíocht Éireann ar airleacan 
do chuideachtaí mar thaca airgeadais in-
aisíoctha, agus atá fós le híoc, lúide soláthar 
do ghannchion agus d’fhiacha amhrasacha.

(h)	 Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe	
 Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag 

luach an chostais lúide dímheas carntha.  
Áirítear an dímheas d’fhonn costas na 
sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh 
de réir méid chothroim thar an saol úsáideach 
a mheastar atá acu, mar a leanas: 

 
 (i) Mótarfheithiclí 20% 
 (ii) Foirgnimh Nua 4%
 (iii) Athchóiriú ar Fhoirgnimh 20%
 (iv) Feabhsúcháin Léasachta 20%
 (v) Trealamh & Feistis 25%
 (vi) Ríomhairí 33%
 (vii) Fearas Teicniúil 20%
 (viii) Talamh 0%
 (ix) Déantús Ealaíne 0%

 Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú 
a luach aonair ná an tairseach caipitlithe sa 
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais i mbliain an 
cheannaigh.

(i)	 Soláthar	d’Fhiacha	Amhrasacha
 
 Fiachóirí	Trádála

 Soláthraítear in aghaidh fiacha amhrasacha trí 
bhíthin soláthair faoi leith. 
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Cuntas ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dár Críoch 31 Nollaig 2007

    2007 2006

   Nótaí €’000 € ‘000

Ioncam

Maoiniú	ón	Státchiste	

Deontais an Oireachtais  1 273,877 245,550 

Maoiniú	Eile

Iocam Oiliúna agus Fostaíochta ESF  2 – 6,620 

Acmhainní féin  3 14,936 14,162 

(Caillteanas)/Brabús ar Dhíol Sócmhainní Seasta (glan)  9 (8,972) 10,733 

IONCAM	IOMLÁN   279,841 277,065 

Caiteachas

Taca Airgeadais don Tionscal  4 146,467 116,637 

Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile ar mhaithe le Taca Airgeadais don Tionscal  5 4,711 7,876 

Riarachán, Oibriúchán agus Tionscnamh  6 107,775 115,425 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta   7 7,752 21,344 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasacht Airgid  8 131 78 

CAITEACHAS	IOMLÁN   266,836 261,360 

Barrachas	roimh	Leithghabhálacha   13,005 15,705

 

Leithghabhálacha

 Ranníocaíocht leis an Státchiste  10 (3,100) (1,281)

 Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile  11 484 1,183 

 Aistriú (go)/ón gCuntas Caiptil  12 (1,716) 6,997 

 Aistriú go Cuntas Airleacan an Stáit   13 (2,529) (891)

Barrachas	i	ndiaidh	Leithghabhálacha   6,144 21,713

 

Iarmhéid	Tugtha	ar	Aghaidh	ag	Tús	na	Bliana		   47,258 25,545

Iarmhéid	Tugtha	ar	Aghaidh	ag	Deireadh	na	Bliana	   53,402 47,258 

Le gníomhaíochtaí atá ar siúl a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.

Níor aithníodh gnóthachan ná caiteachas ar bith eile seachas iad siúd a bpléitear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.The Accounting Policies, Is cuid 

de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24 agus Aguisín 1.

Thar	ceann	Bhord	Fhiontraíocht	Éireann:

Patrick J Molloy,  Frank Ryan, 

Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Clár Comhardaithe
Mar a bhí 31 Nollaig 2007

    2007 2006

   Nótaí €’000 € ‘000

Sócmhainní	Seasta

Inláimhsithe  15 15,258 16,978

Airgeadais  16 194,493 191,057

 

Sócmhainní Seasta Iomlána   209,751 208,035

Sócmhainní	Dreasacht	Airgid  17 3,725 1,196 

Sócmhainní	Reatha

Féichiúnaithe  18 6,256 5,391

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh   56,532 53,955

    62,788 59,346

Dliteanais	Reatha

Creidiúnaithe (Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana)  19 9,386 12,088

Glansócmhainní	Reatha   53,402 47,258

Glansócmhainní	Reatha	Iomlána   266,878 256,489

A	chuireann	san	áireamh

Cuntas Caipitil  12 209,751 208,035

Cuntas Airleacan an Stáit  13 3,725 1,196

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais   53,402 47,258

    266,878 256,489

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24 agus Aguisín 1.

Thar	ceann	Bhord	Fhiontraíocht	Éireann:

Patrick J Molloy,  Frank Ryan, 

Cathaoirleach  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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    2007 2006

    €’000 € ‘000

Réiteach	Glanghluaiseachta	na	Bliana	le	Glan-Insreabhadh	Airgid	ó	Ghníomhaíochtaí	Oibríochta

Barrachas Ioncaim thar Caiteachas   13,005 15,705

Ús Bainc   (1,914) (888)

Díbhinní   (1,644) (2,050)

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta    7,752 21,344

Caillteanas ar Dhíol Sócmhainní Seasta    314 3

Caillteanas/(Brabús) ar Dhíol Sócmhainní Seasta Airgeadais   8,658 (10,736)

Méadú ar Shócmhainní Dreasacht Airgid    (2,529) (891)

(Méadú)/Laghdú ar Fhéichiúnaithe    (865) 720

 (Laghdú )/Méadú ar Chreidiúnaithe     (2,702) 3,296

Glan-Insreabhadh	Airgid	ó	Ghníomhaíochtaí	Oibríochta   20,075 26,503

Ráiteas	Sreafa	Airgid

Glan-Insreabhadh	Airgid	ó	Ghníomhaíochtaí	Oibríochta   20,075 26,503

Ranníocaíocht leis an Státchiste   (3,100) (1,281)

Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile   484 1,183

Fáltais	ar	Infheistíochtaí	agus	ar	Fhónamh	Airgeadais

Ús Bainc a fuarthas   1,914 888

Díbhinní a fuarthas   1,644 2,050

Gníomhaíochtaí	Infheistíochta

Íocaíochtaí le Sócmhainní Seasta a Cheannach

 Inláimhsithe   (5,207) (1,343)

 Airgeadais:

 Infheistíochtaí i Scaireanna   (23,679) (25,033)

 Ciste Caipitil Síl agus Fiontair   (11,974) (7,844)

Fáltais ó dhíol Sócmhainní Seasta

 Inláimhsithe   9 2

 Airgeadais:

 Infheistíochtaí i Scaireanna   18,974 19,887

 Ciste Caipitil Síl agus Fiontair   3,437 10,717

Méadú	ar	Airgead	Tirim	agus	ar	Choibhéisí	Airgid	Thirim   2,577 25,729

Réiteach	Glansreafa	Airgid	le	Gluaiseacht	sna	Glanchistí

Glanchistí mar a bhí 31 Nollaig   56,532 53,955

Glanchistí mar a bhí 1 Eanáir   53,955 28,226

Gluaiseacht	sna	Glanchistí	sa	Bhliain   2,577 25,729

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas Sreafa Airgid, na Nótaí ó 1 go 24 agus Aguisín 1.

Thar	ceann	Bhord	Fhiontraíocht	Éireann:

Patrick J Molloy,  Frank Ryan, 

Cathaoirleach  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

RÁITEAS SREAFA AIRGID
Don Bhliain dár Críoch 31 Nollaig 2007
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Nótaí chun na Ráiteas Airgeadais
Don Bhliain dár Críoch 31 Nollaig 2007

1	 Maoiniú	ón	Státchiste	

	 Deontais	an	Oireachtais

 (a)  De bhun Ailt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2003, ní sháróidh suim chomhiomlán na ndeontas a thugann 

an tAire d’Fhorfás agus dá Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais Chaipitil  a chomhlíonadh €3.4 billiún. Ar 31 Nollaig 

2007  b’ionann agus €3.029 billiún (2006 - €2.747 billion) an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht agus fuair Fiontraíocht 

Eireann agus Forbairt mar a bhí ar an gcomhlacht €797.405m (2006- €752.968m).

 (b)  De réir Ailt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní sháróidh suim chomhiomlán na ndeontas a thugann an tAire d’Fhorfás agus dá 

Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais a chomhlíonadh i leith bunairgid agus úis de bhun Ráthaíochtaí Iasachta de réir 

an Achta sin agus de réir Ailt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, agus de réir Alt 2 agus 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1977, €159m. Ar 31 

Nollaig 2007 b’ionann agus €13.547m (2006 - €13.547m) an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil ar an gcaoi sin.

 Cuimsíonn na Deontais ón Oireachtas  a léirítear sna ráitis airgeadais:

   2007 2006

   €	‘000 € ‘000

 Deontas le haghaid Deontas Caipitil, Ráthaíochtaí Iasachta, etc.  44,437 46,028 

 Deontas do Bhoird Fiontar Contae  8,964 –

 Deontas don Chaiteachas ar Thionscnamh agus Riarachán  99,858 93,738

 Deontas don Trealamh Caipitil  3,400 2,900 

 Ciste Náisiúnta Oiliúna   3,160 3,550

 Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta  114,058 99,334

   273,877 245,550 

2	 Oiliúint	agus	Fostaíocht	ESF	(Ciste	Sóisialta	na	hEorpa)

 Chabhraigh Ciste Sóisialta na hEorpa le Deontais Oiliúna agus Fostaíochta an Chláir Oibríochta don Tionscal 1994 – 1999, de réir rátaí chomh hard le 

75%, I 2006, fuair Fiontraíocht Éireann an íocaíocht dheireannach a bhí iníoctha de réir an Chláir Oibríochta don Tionscal 1994 – 1999, arbh ionann é 

agus €6.620m.

3	 Acmhainní	féin

   Nótaí 2007 2006

    €	‘000 € ‘000

 Aisíocaíochtaí Taca Airgeadais   1,201 2,244

 Díbhinní   1,644 2,050 

 Ioncam Táillí Gairmiúla  3(a) 4,204 4,915

 Ioncam ó Chíosanna  3(b) 1,179 2,869

 Ioncam Eile  3(c) 3,323 2,084

 Maoiniú ó Thríú Páirtithe  3(d) 3,385 –

    14,936 14,162
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Nótaí chun na Ráiteas Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dár Críoch 31 Nollaig 2007

3	 Acmhainní	féin

    2007 2006

   Nótaí €’000 € ‘000

a)	 Ioncam	Táillí	Gairmiúla

 Seirbhísí Gairmiúla   1,887 2,521

 Ioncam Tionscadal Margaidh   2,317 2,394

    4,204 4,915

 Cuimsíonn an t-ioncam faoin gceannteideal seo na suimeanna a fuarthas mar gheall ar Obair Thaighde,

 Thrialacha, Fhiosrúcháin, Thionscadail Mhargaidh agus Chomhairleacht a rinneadh ar son na gcliant.

b)	 Ioncam	ó	Chíosanna

 Cíosanna Monarchan   – 72

 Foligean Oifigí   1,179 2,797

    1,179 2,869

c)	 Ioncam	Eile

 Díol Foilseachán agus Fógraíochta/Síntiúis   162 243 

 Ús Bainc ar Thaiscí   1,914 888 

 Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile le haghaidh Forchostas Lárnach   572 568 

 Eile   675 385 

    3,323 2,084

d)	 Maoiniú	ó	Thríú	Páirtithe

 Tionscadail Trasteorann   153 –

 Tionscadail Chomh-Choimisiúin Eacnamaíochta   247 -

 Ciste Infheistíochta Déiríochta  4(a) 2,985 -

    3,385 -
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Nótaí chun na Ráiteas Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dár Críoch 31 Nollaig 2007

4	 Taca	Airgeadais	don	Tionscal

    2007 2006

   Nótaí €’000 € ‘000

(i)	 Forbairt	Cuideachtaí

 Fostaíocht    4,817 4,169

 Ciste Infheistíochta Déiríochta  4(a) 2,985 -

 Taca Sócmhainní Seasta   6,017 4,567

 Bonneagar Teicneolaíochta    223 -

 Taca don Mhargáil & d’Aistriú Eolais     13,610 12,905

 T&F (lena n-airítear Indéantacht)   8,060 6,667

 Oiliúint & Forbairt Bainistíochta  4(b) 5,308 5,063

 Deontais Chomhairleachta   1,671 1,029

 Aonaid Chothaite (‘goradáin’)   1,478 1,493

 Oibreacha Gréasáin   - 2,114 

 Ionaid Fiontraíochta Pobail   786 719

    44,955 38,726

(ii)	 Tríú	Páirtithe

 Deontas ón Oireachtas a aistríodh chun SFADCo   4(c) - 3,355

 Ionaid Nuálaíochta Gnó   2,486 2,704 

 Comhairle Cheardaíochta na hÉireann   3,350 2,998

 Boird Fiontar Contae    4(d) 8,112 -

 An Institiúid Náisiúnta um Iompar agus Lóistíocht  (NITL)   519 933

    14,467 9,990

(iii)	 Forbairt	Eolaíochta	agus	Teicneolaíochta

 Fiontraíocht a Dhéanamh de Ghníomhaíocht T&F    4(e) 24,454 18,636

 Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal  4 (f) 22,412 15,253

 Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a réadú  4(g) 40,179 34,032

    87,045 67,921

Iomlán	an	Taca	Airgeadais	don	Tionscal	a	cuireadh	do	dhochar	an	Chuntais	Ioncaim	agus	Caiteachais  146,467 116,637

Taca	Airgeadais	don	Tionscal	a		caipitlíodh	ar	an	gClár	Comhardaithethe		

 Infheistíochtaí i Scaireanna  4(h) 23,679 25,033

 Cistí Caipitil Síl agus Fiontair   11,974 7,844 

 Sócmhainní Dreasacht Airgid   2,645 1,052

Iomlán	an	Taca	Airgeadais	don	Tionscal   184,765 150,566

	(a)	 Ciste	Infheistíochta	Déiríochta

In  Aibreán na bliana 2007 lainseáil an tAire Talmhaíochta agus Bia an Ciste Infheistíochta Déiríochta arb í Fiontraíocht Éireann a riarfadh. Is é aidhm an 

chiste éifeachtacht na bpríomhfhoinsí déiríochta a mhéadú, ag cur feabhais ar an innealra agus na foirgnimh atá ann d’fhonn gnó nua a ghabháil agus / 

nó táirgí breisluacha a fhorbairt.

(b)	 Oiliúint	&	Forbairt	Bainistíochta

Cuirfidh Údarás Bainistíochta an Chláir Oibríochta Acmhainní Daonna sa Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta, caiteachas na hearnála seo a 

chomhlíonann critéir inghlacthachta Chiste Shóisialta na hEorpa faoi bhráid chun cómhaoinithe. Coinneoidh an Státchiste an cómhaoiniú seo.
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(c)	 Deontas	ón	Oireachtas	a	aistríodh	chun	SFADCo	(Cuideachta	Forbartha	Aerfort	Neamhchustaim	na	Sionainne)

  Ar 7 Meán Fómhair 2006, d’fhógair an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta go dtiocfadh na feidhmeanna faofa agus riartha deontas a bhaineann 

leis an tionscal dúchais i Réigiún na Sionnainne (seachas cuideachtaí Limistéar Neamhchustaim na Sionainne) ar ais ó SFADCo chun Fiontraíocht 

Éireann ó 1 Eanáir 2007 amach. I rith 2006 thug Fiontraíocht Éireann €3.355m ar airleacan do SFADCo. Cuireadh eisíoc na suimeanna seo le 

cuideachtaí cliaint i gcuntas i ráitis airgeadais SFADCo.

(d)	 Boird	Fiontar	Contae

	 Ag glacadh dó le moladh a rinneadh sa Phlean Gníomhaíochta ar son Straitéise Fiontraíochta, thug an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta an 

t-údarás d’Fhiontraíocht Éireann na feidhmeanna a bhronn an tAcht um Fhorbairt Tionscail 1995 air i leith na mBord Fiontar Contae (BFC) agus 

Cathrach a chleachtadh thar a cheann. 

 I mí Meithimh 2007,  bhunaigh Fiontraíocht Éireann Aonad Comhordaithe Bord Fiontar Contae a ghlac chuige féin an cúram maoiniú a aistriú chun 

na BFC ar 12 Meán Fómhair 2007. Ó Eanáir 2008, tá an fhreagracht as na feidhmeanna oibríochta uile i leith 35 de na Boird Fiontar Contae agus 

Cathrach aistrithe ó Rannóg Fiontar Áitiúil na Roinne Fiontar Trádála agus Fostaíochta chun an Aonaid Chomhordaithe BFC nua.

	(e)	 Fiontraíocht	a	Dhéanamh	de	Ghníomhaíocht	T&F		

	 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas:  Acmhainn T&F, a thugann taca do chuideachtaíl infheistíocht a déanamh i gcláir mhóra 

T&F; Scéim Iomaíoch Taighde Teicneolaíocht Nuálaíochta, a mhaoiníonn fiontair ar bhonn iomaíoch maidir le costais tionscadal T&F so-mhargála;  

Aistriú Teicneolaíochta, a thacaíonn le ceadúnú teicneolaíochta chun cuideachtaí in Éirinn mar bhealach éifeachtach le táirgí nua a chur ar an margadh 

faoi luas; agus Bainistíocht Nuálaíochta, a thacaíonn le soláthar na teicneolaíochta agus na comhairleachta do chuideachtaí i réimsí an T&F agus 

bhainistíocht na nuálaíochta.

(f)	 Comhoibriú	Tionscail	leis	an	Earnáil	Tríú	Leibhéal

	 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Feabhsú ar an Taighde Feidhmeach, arb aidhm dó ionaid taighde fheidhmigh a 

bhunú sna hInsitiúidí Teicneolaíochta, d’fhonn an scála a chur ar fáil dóibh a chuirfeadh ar a gcumas dul i bhfeidhm ar an tionscal ina gceantar féin;  

Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta, a thacaíonn le comhthionscadail T&F idir cuideachtaí agus coláistí, ina gcuirteaer bunáite an T&F i gcrích in institiúid 

tríú leibhéal nó in eagraíocht taighde phoiblí;  Ionaid Inniúlachta, a thacaíonn le bunú agus cothabháil ionad arb aidhm dóibh idirghníomhú dlúth a 

fhorbairt d’fhonn eolas agus scileanna a aistriú i dtaobh teicneolaíochtaí a bhaineann go díreach le cúrsaí gnó; agus Líonraí Tionscal-treoraithe, a 

thacaíonn leis an taighde i réimsí a sainíonn líonraí de chuideachtaí iad in earnálacha sonracha den tionscal.

(g)	 Acmhainneacht	Tráchtála	Phobal	Taighde	na	hÉireann	a	réadú

	 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Ciste Tráchtálaíochta, a thacaíonn le taighdeoirí acadúla torthaí taighde a bhfuil 

acmhainneachta tráchtála iontu a fhorbairt ar chaoi gur féidir iad a aistriú chun an tionscail; Ciste Maoine Intleachtúla, a thugann taca d’institiúidí 

tríú leibhéal agus do ghnóthais thionsclaíocha paitinní a chosaint agus a bhainistiú;  Neartú Aistrithe Teicneolaíochta, arb aidhm dó tacú le 

líonra foirne tiomanta i bhfeidhm tráchtálaíochta na n-institiúidí tríú leibhéal lena chinntiú go mbaintear an leas is fearr is féidir as torthaí taigde a 

bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu; agus Spás Gorlainne, a chabhraíonn leis an gcostas na hionaid ghorlainne a bhaineann leis na hInstitiúidí 

Teicneolaíochta a thógáil agus a bhainistiú, d’fhonn seachthairbhe na teicneolaíochta a chur chun cinn, mar aon leis an gcomhoibriú struchtúrtha idir 

gnólachtaí an cheantair agus an coláiste féin.

(h)	 Infheistíochtaí	i	Scaireanna

 Baineann Infheistíochtaí i Scaireanna le hinfheistíochtaí i 101 gnóthas (2006-89).
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5	 Eisíocaíochtaí	le	Gníomhaireachtaí	Stáit	eile

	 	 	 	 Udárás	 UFT

	 	 Nótaí na	Gaeltachta	 Éire	 SFADCo	 Iomlán

	 	 	 	 €	‘000	 €	‘000	 €	‘000	 €	‘000

 Scéim Iomaíoch Taighde    4(e) 600	 3,430	 681	 4,711

 Teicneolaíocht Nuálaíochta

    600		 3,430		 681	 4,711 

6	 Riarachán,	Oibriúchán	agus	Tionscnamh

   2007 2006

  Nótaí €’000 € ‘000

Luach Saothair agus Costais Phá Eile 6(a) 72,685  81,292

Seirbhísí Leabharlainne agus Costais eile a bhaineann le Cliaint  1,445  1,430

Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas  10,645 9,792

Costais Taistil  6,772 6,960

Clódóireacht, Postas & Páipéarachas   2,136 2,213

Costais Chumarsáide agus TF  2,418 3,040

Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasaithe  1,209 1,318

Solas, Teas & Glantóireacht  1,622 1,429

Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird  431 439

Táillí Gairmiúla  4,626 3,807

Táille Iniúchóireachta  85 78 

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Táirsí Caipitlithe  752 688

Costais Oibrithe Eile  2,949 2,939

   107,775 115,425

(a)	 Luach	Saothair	agus	Costais	Phá	Eile

 Cuimsíonn Costais Luach Saothair agus Phá Eile do na fostaithe:

  Tuarastail  6(b) 64,212 64,850

  Aoisliúntas agus Cnapshuimeanna Scarúna an Chláir Fágála Saorálaí   (308) 8,151

  Costais Phá Eile:

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach  3,368 3,184

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin  917 979

   Oiliúint agus Forbairt na Foirne  2,163 2,106

    Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann  2,333 2,022

   72,685 81,292

(b)	 Aoisliúntas	agus	Cnapshuimeanna	Scarúna	an	Chláir	Fágála	Saorálaí	

I 2006 thug Fiontraíocht Éireann Clár Fágála Saorálaí isteach. Meastar gurb ionann agus €8.151m costas na n-aoisliúntas agus na gcnapshuimeanna 

scarúna, suim a áiríonn baill foirne a imeoidh i 2007 freisin. B’ísle an costas deiridh ná mar a ceapadh, rud a d’fhág sochar €0.308m i 2007. Mhaoinigh 

Fiontraíocht Éireann costas na bpinsean a ghlan Forfás i 2007. Ó 2008 amach glanfaidh Forfás costas na bpinsean a mhaoineoidh ceartú cuí ar 

chionroinnt dheontais an Oireachtais d’Fhiontraíocht Éireann agus d’Forfás.
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Scéim	

Forfás

Iar-UFT

Iar-Eolas

Iar-Bhord	Náisiúnta	

Eolaíochta	&	Teicneolaíochta

Iar-Comhairle	Earraí	na	hÉireann			

Iar-Bhord	Tráchtála

Foireann	san	Áireamh

Baill foirne a d’fhostaigh Forfás i ndiaidh 5 

Aibreán 1995

Iarfhoireann an UFT agus iad siúd a d’fhostaigh 

Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir 1994 agus 5 

Aibreán 1995

Iarfhoireann ‘Eolas’ agus iad siúd a d’fhostaigh 

Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir 1994 agus 5 

Aibreán 1995

Dornán beag d’iar-fhostaithe an NBST ar seirbhís 

ar 31 Nollaig 1987

Dornán beag d’iar-fhostaithe Chomhairle Earraí 

Na hÉireann ar seirbhís ar 31 Lúnasa 1991

Iarfhoireann den Bhord Tráchtála (seachas iad 

siúd a áirítear i scéim Chomhairle Earraí Na 

hÉireann thuas)  arbh fhostaithe inphinsin iad ar 

23 Iúil 1998

Cineál	

Sochar Neamh-Mhaoinithe Sainithe cuma 

Ranníocach nó Neamh-ranníocach

Sochar Ranníocach Sainithe maoinithe chun 

na costais pinsin a ghlanadh ar dhul ar scor. 

Méaduithe iar-scoir neamh-mhaoinithe agus 

arna nglanadh ag Forfás

Sochar Neamh-mhaoinithe Neamh-ranníocach 

Sainithe 

Sochar Neamh-Mhaoinithe Sainithe cuma 

Ranníocach nó Neamh-ranníocach

Sochar Maoinithe Ranníocach Sainithe

Sochar Neamh- Mhaoinithe Ranníocach 

Sainithe 

7	 Laghdú	ar	Luach	na		Sócmhainní	Seasta	

       2007 2006

      Nótaí €’000 € ‘000

 Dímheas Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  15 6,604 3,618

 Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar Luach na nInfheistíochtaí  16(a) (2,171) 10,664

 Soláthar in aghaidh Laghdaithe ar Luach na gCistí Caipitil Síl agus Fiontair  16(b) 3,319 7,062

       7,752 21,344

8	 Laghdú	ar	Luach	na	Sócmhainní	Dreasacht	Airgid

       2007 2006

      Nótaí €’000 € ‘000

 Gannchion don Bhliain  17 235 427

 Gluaiseacht sa Soláthar in aghaidh Ganncheana don Bhliain  17 (104) (349)

       131 78

	(c)	 Aoisliúntas	

De réir na nAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986-1998, tá baill foirne Fhiontraíocht Éireann ar iasacht ó Fhorfás. De bhun Míre 3 den Dara Sceideal 

den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, is ar Fhorfás atá an fhreagracht as gach teideal chun pinsin. Mar sin tá  Forfás freagrach as riachtanais 

tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach faoi FRS17.
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9	 (Caillteanas)/Brabús	ar	Dhíol	Sócmhainní	Seasta	(glan)

 Cuimsíonn an caillteanas ar dhíol Sócmhainní Seasta:

     2007   2006

      Brabús/	 	 	 	 Brabús/

    Glanleabhar	 Díol	 (Caillteanas) Glanleabhar Díol  (Caillteanas)

    Suim	 Fáltais	 ar	an	Díol Suim Fáltais ar an Díol

    €’000	 €’000	 €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 323	 9		 (314) 5  2 (3)

Sócmhainní Seasta  Airgeadais:

  Infheistíochtaí i Scaireanna 28,793	 18,974	 (9,819) 14,649  19,887  5,238

  Cistí Caipitil Síl agus Fiontair 2,276		 3,437	 1,161 5,219  10,717  5,498

    31,392	 22,420		 (8,972) 19,873  30,606 10,733

10	 Ranníocaíocht	leis	an	Státchiste

 B’ionann agus €3.100m (2006 -  €1.281m) an ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste i 2007, a mhiondealaítear mar seo:

      2007 2006

     Nótaí €’000 € ‘000

 Fáltais Bhreise thar na suimeanna a cuireadh i gcuntas i leabhar meastachán an Rialtais

  Ioncam Caipitil Acmhainní Féin (ioncam Tionscnamh Margaidh, Díol Infheistíochtaí/Aisíoc Taca Airgeadais) 1,468 62

  Ioncam Oibríochta Acmhainní Féin (Táillí a Tuilleadh, Ioncam Cíosa)   238 631

 Aisíoc Deontas Taighde Eolaíochta agus Teicneolaíochta   545 588 

 Aisíoc dheontas an Oireachtais -  Boird Fiontar Contae   849 -

      3,100 1,281

11	 Ranníocaíochtaí	ó	(le)	Eagraíochtaí	Eile

      2007 2006

     Nótaí €’000 € ‘000

  An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (UCNÉ)  11 (a) 1,049 1,183

  Forbairt Shionnainne  11 (b) 1,064 -

  Forfás  11 (c) (1,629) -

      484 1,183

(a) Aistriú é seo ar an deontas a fhaigheann UCNÉ le haghaidh pá agus costas eile, lena n-áirítear caiteachas caipitil, a bhaineann leis an 

tSaotharlann Náisiúnta Méadreolaíochta (SNM). 

 (b) Ranníocaíocht é seo le haghaidh chostais Phá agus Neamhphá na dtrí bhall foirne déag a d’aistrigh ó SFADCo go Fiontraíochta Éireann tar 

éis don Aire Fiontar Trádála agus Fostaíochta a fhógairt go dtiocfadh na feidhmeanna faofa agur riartha deontais a bhaineann leis an tionscal 

dúchais i Réigiún na Sionnainne (seachas cuideachtaí Limistéar Neamhchustaim na Sionainne) ar ais ó SFADCo chun Fiontraíocht Éireann.

 Cuirfear deireadh leis na ranníocaíochtaí seo ar 30 Meitheamh 2008.

 (c) Rinne Fiontraíocht Éireann an ranníocaíocht le Forfás d’fhonn costais phinsean na mball foirne a chuaigh ar scor ó Fhiontraíocht Éireann faoi 

Chlár Fágála Saorálaí na bliana 2006 a ghlanadh i 2007. Ó 2008 amach beidh Forfás freagrach as na costais seo.
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12	 Cuntas	Caipitil

      2007  2006

      €	‘000	 €	‘000 € ‘000 € ‘000

Iarmhéid Tosaigh 	 	 	 208,035 215,032

Glanghluaiseachtaí ar:

  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   (1,719)  (2,280)

  Infheistíochtaí i Scaireanna   (2,944)  (281)

  Cistí Caipitil Síl agus Fiontair   6,379	  (4,436)

Aistriú chun an Chuntais Chaipitil agus Chaiteachais   1,716   (6,997)

Iarmhéid Deiridh    209,751 208,035

13	 Cuntas	Airleacan	an	Stáit

       2007 2006

      Nótaí €’000 € ‘000

 Iarmhéid Tosaigh   1,196 305

 Aistriú ón gCuntas Caipitil agus Caiteachais i leith 

   Sócmhainní Dreasacht Airgid  17 2,529 891

 Iarmhéid Deiridh   3,725 1,196

14	 Cánachas

 Forálann Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, go bhfuil ioncam na gcomhlachtaí stáit neamhthráchtála saor ó cháin ach amháin má 

bhíonn an t-ús infhaighte faoi réir cánach ag an bhfoinse (m.sh. DIRT). Cuirtear glanmhéid an ioncaim seo do shochar an Chuntais Ioncaim agus 

Chaiteachais.

 Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir cánacha fostóra in Éirinn agus comhlíonann sí na dualgais a bhaineann leo maidir le siarchoinneáil, tuarisciú agus 

íocaíocht. I dtíortha áirithe ina mbíonn sí ag oibriú, baineadh leas as díolúine ón gcáin áitiúil de bhun an ailt faoi Sheirbhísí Rialtais sa chomhaontú faoi 

chánachas dúbailte a bhí i gceist. Mar chuid den athbhreithniú atá ar siúl, tá soileíriú á iarraidh lena chinneadh an bhfuil cánacha fostaíochta thar lear 

dlite in aon dlínse inar baineadh leas as an díolúine seo. D’fhéadfadh sé go dtiocfadh dliteanas do chánacha de bharr an athbhreithnithe seo, ach toisc 

nach bhfuil aon chinnteacht ann faoi mhéid aon dliteanais a d’fhéadfadh a bheith ann, ní dhearnadh aon soláthar ina aghaidh sna ráitis airgeadais don 

bhliain dar críoch 31 Nollaig  2007.
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15	 Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe

        Fearais

   	 	 	 Talamh,	 	 do-aistrithe,

		 	 	 	 	 Foirgnimh	 	 Feistis,

		 	 	 	 	 &		Léasacht		 Mótar-	 		Ríomhairí		&

		 	 	 	 	 Feabhais	 Fheithiclí	 Déantús	Ealaíne	 Iomlán

		 	 	 	 	 €’000	 €’000	 €’000	 €’000

Costas

Ar 1 Eanáir 2007   43,142	 193	 8,008	 51,343

Breiseanna   4,817	 19	 371	 5,207

Athrangú    (246)	 -	 246	 -

Díol / Coigeartuithe   (1,576)	 -	 (3,294)	 (4,870)

Ar 31 Nollaig 2007   46,137	 212	 5,331	 51,680

Dímheas

Ar 1 Eanáir 2007   27,078	 99	 7,188	 34,365

Muirear don Bhliain    5,965	 33	 606	 6,604

Athrangú    68	 -	 (68)	 -

Díol / Coigeartuithe   (1,201)	 -	 (3,346)	 (4,547)

Ar 31 Nollaig 2007   31,910	 132	 4,380	 36,422

Net	Book	Amount

Ar 31 Nollaig 2007   14,227	 80	 951	 15,258

Ar 31 Nollaig 2006   16,064 94 820 16,978

 Cinneadh ar choigeartú luach na sócmhainní seasta inláimhsithe tar éis fardal iomlán a dhéanamh ar na sócmhainní cáilithe. Mar thoradh ar an 

bhfardal fisiceach baineadh luachanna sócmhainní ionann agus €4.870m de chostas na sócmhainní seasta inláimhsithe, €4.547m den dímheas 

carnach (€0.323m den Ghlanluach Leabhar) agus athrangaíodh an costas (€0.246m) agus an dímheas carnach (€0.068m) idir na hearnálacha 

sócmhainní. Ais-scríobhadh dímheas na bliana maidir le Talamh agus Déantús Ealaíne (€0.313m) mar níor cheart na sócmhainní seo a luachlaghdú. 

Áiríonn an muirear dímheasa don bhliain(€6.604m) suim bhreise ionann agus €3.200m i leith foirgneamh a ceannaíodh níos mó ná 25 bliana ó shin le 

go gcloífeadh an dímheas carnach leis an mbeartas dímheasa.
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16	 Sócmhainní	Seasta	Airgeadais	 	 	 	 	

     Notes   2007 2006

        €’000 €’000

Infheistíochtaí i Scaireanna  16(a)   113,886 106,380

Cistí Caipitil Síl agus Fiontair  16(b)   80,607 84,677

Sócmhainní	Seasta	Airgeadais	Iomlána	 	 	 	 	 194,493	 191,057

(a)	 Infheistíochtaí	i	Scaireanna	 	 	 Infheistíochtaí	 Other	 Infheistíocht	i

		 	 	 	 	 Luaite	 Eile	 bhFochuideachta	 Iomlán

		 	 	 	 	 €’000	 €’000	 €’000	 €’000

		 	 	 	 	 Nóta	(16c)	 	 Nóta	(16d)

Costas

Ar 1 Eanáir 2007   5,304	 190,058	 6	 195,368

Coigeartú Athrangaithe   1,673	 (1,673)	 -	 -

Aistriú ó Shíol agus Fhiontar   16,010	 -	 -	 16,010

Breiseanna   44		 23,635	 -	 23,679

Díol agus Díscríobh   (570)	 (28,223)	 -	 (28,793)

Ar 31 Nollaig 2007   22,461		 183,797		 6	 206,264

Soláthar	in	aghaidh	Laghdaithe	ar	an	Luach

Ar 1 Eanáir 2007   343	 88,645	 -	 88,988

Coigeartú Athrangaithe   81	 (81)	 -	 -

Aistriú ó Shíol agus Fhiontar   5,561	 -	 -	 5,561

Gluaiseacht sa Bhliain   2,539	 (4,710)	 -	 (2,171)

Ar 31 Nollaig 2007   8,524		 83,854		 -	 92,378 

Glanmhéid	Leabhair

Ar 31 Nollaig 2007   13,937		 99,943		 6	 113,886 

Ar 31 Nollaig 2006   4,961  101,413  6 106,380
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(b)	 Cistí	Caipitil	Síl	agus	Fiontair

Maoiníonn Fiontraíocht Éireann Caipiteal Síl agus Fiontair de bhun Ailt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995, d'fhonn cabhrú le fiontair méadú 

agus gníomhaíochtaí nua a fhorbairt nó nuálaíochtaí nó teicneolaíochtaí nua a ghlacadh chucu féin. Aistrítear airleacain Fhiontraíocht Éireann chun 

gnóthas infheistíochta agus comhaontaítear iad le maoiniú ón earnáil phríobháideach. Bíonn Bainisteoir Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. 

Ag seo toradh na bliana:

		 	 	 	 	 	 	 2007	 2006

		 	 	 	 	 	 	 €’000	 €’000

Costas

Ar 1 Eanáir     138,998	 136,373

Breiseanna     11,974	 7,844

Díol       (2,276)	 (5,219)

Aistriú chun Infheistíochtaí i Scaireanna     (16,010)	 -

Ar 31 Nollaig     132,686	 138,998

Soláthar	in	aghaidh	Laghdaithe	ar	an	Luach

Ar 1 Eanáir     54,321	 47,259

Gluaiseacht sa Bhliain     3,319	 7,062

Aistriú chun Infheistíochtaí i Scaireanna     (5,561)	 -

Ar 31 Nollaig       52,079	 54,321

Glanmhéid	Leabhair

Ar 31 Nollaig     80,607	 84,677

	(c)	 Infheistíochtaí	Luaite

B'ionann agus €17.947m (2006 - €9.099m) luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh ar 31 Nollaig 2007

B'ionann agus €14.976m luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh ar 14 Bealtaine 2008

Tá sceideal de na hInfheistíochtaí ag costas 31 Nollaig 2007 a thaispeánann suimeanna aonair ar mó iad ná €0.635m le fáil in Aguisín 1. 

	(d)	 Infheistíocht	i	bhFochuideachta

 Baineann an infheistíocht €6,000 leis an scairshealbhóireacht 100% sa Maison D’Irlande SARL, 

 cuideachta Fhrancach a bunaíodh le léas na réadmhaoine Ireland House (Maison D’Irlande) i bPáras a bhainistiú. 
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17	 Sócmhainní	Dreasacht	Airgid

		 	 	 	 	 	 T&F	 Soláthar

		 	 	 	 	 	 	&	Taca	 in	aghaidh

		 	 	 	 	 	 Airgeadais	 Gannchion		agus

		 	 	 	 	 TMC	 Caipitil	 Díscríobh	 Iomlán

		 	 	 	 	 €’000	 €’000	 €’000	 €’000

Iarmhéid tosaigh ar 1 Eanáir 2007   903	 2,594	 (2,301)	 1,196

Dreasachtaí In-aisghabhála a íocadh le Cuideachtaí  -	 2,645	 -	 2,645

Dreasachtaí In-aisghabhála a sonraisceadh do Chuideachtaí  15	 -	 -	 15

Gannchion don Bhliain   (235)	 -	 -	 (235)

Soláthar don Bhliain   -	 -	 104	 104

Glanghluaiseacht don Bhliain   (220)	 2,645	 104	 2,529

Iarmhéid deiridh ar 31 Eanáir  2007   683	 5,239	 (2,197)	 3,725

18	 Féichiúnaithe

        2007	 2006

        €’000	 €’000

Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana:

Fiachóirí Trádála     1,419	 2,389

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe      3,476	 2,063

CBL In-aisghabhála      867	 366

Féichiúnaithe Eile     494	 573

        6,256	 5,391

19	 Creidiúnaithe

        2007	 2006

        €’000	 €’000

Suimeanna a bheidh dlite in imeacht bliana:

Creidiúnaithe Trádála     2,994	 2,663

Asbhaintí Párolla     8	 67

Fabhruithe     3,871	 3,764

Soláthar in aghaidh Cnapshuimeanna Fágála Saorálaí    -	 3,274

Taca Airgeadais Creidiúnaithe agus Fabhruithe     1,591	 1,333

Ranníocaíocht leis an Státchiste     706	 725

Eile       216	 262

        9,386	 12,088
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20	 Ceangaltais

a)	 Léasanna	Oibríochta

B’ionann agus €7.595m (2006 - €6.356m) na híocaíochtaí a rinneadh faoi Léasanna Oibríochta a cuireadh do dhochar na ráiteas airgeadais. Tá 

íocaíochtaí ionann agus €8.871m faoi Léasanna Oibríochta ar Fhoirgnimh le déanamh i 2008. Is i leith léasanna iad a éagann mar a leanas:

        2007	 2006

		 	      €’000	 €’000

Éag	an	Léasa

In Imeacht Bliana     2,723	 945

Bliain go Cúig Bliana     941	 3,269

Tar éis Cúig Bliana     5,207	 2,989

        8,871	 7,203

 b) Ceangaltais	Taca	Airgeadais

Meastar gurb ionann agus €756m (2006 - €560m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr ceangaltas taca airgeadais a rinneadh de réir 

scéimeanna éagsúla taca, lena n-áirítear scéimeanna AE.

 c) Seed	&	Venture	Capital	Funds

Meastar gurb ionann agus €64m (2006 - €29m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr ceangaltas Cistí Caipitil Síl agus Fiontar a 

rinneadh de réir comhaontas conartha éagsúil l

 d) Ceangaltais	Chaipitil

Ní dócha go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha de bharr ceangaltas tógála caipitil.

21	 Comhaltaí	an	Bhoird		-		Nochtadh	Idirbheart

Agus í i mbun gnó, b’fhéidir go bhfaomhfaidh Fiontraíocht Éireann taca airgeadais agus infheistíocht i ngnáthscaireanna agus i scaireanna tosaíochta 

agus socruithe conartha eile le gnóthais ina bhfuil post nó leas eile ag comhaltaí de Bhord Fhiontraíocht Éireann.

Bhunaigh Fiontraíocht Éireann gnáthaimh i gcomhréir leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh leasanna Chomhaltaí an 

Bhoird agus chloígh Fiontraíocht Éireann leis na gnáthaimh sin i rith na bliana.

Faomhadh agus íocadh Taca Airgeadais agus rinneadh idirbhearta eile le cuideachtaí ina bhfuil post ag Comhaltaí den Bhord nó baint eile acu leo. 

Cuimsíonn sé seo ballraíocht ar choistí in Institiúidí Taighde Tríú Leibhéal and Scairshealbhú in institiúidí airgeadais a bhfuil leas acu i gCistí Caipitil Síl 

agus Fiontar  inar infheistigh FÉ.

Ag seo na mionsonraí:

        2007	 2006

        €’000	 €’000

Taca Airgeadais a Faomhadh     927	 601 

Taca Airgeadais a Íocadh     -	 323 

Taca d’Insititúidí Taighde a Faomhadh     20,884	 16,892 

Taca d’Insititúidí Taighde a Íocadh     21,302	 16,492 

Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontar a Íocadh     5,556	 3,896 

Fáltais ar Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontar     2,042	 -

Íocaíochtaí le Soláthraithe     1,242	 499 

Ioncam Eile a Fuarthas     675	 315 

Chomhlíon Comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais a bhaineann le cásanna leasa phearsanta. I gcásanna ina 

bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann, ní bhfuair Comhaltaí an Bhoird doiciméadúchán ar an idirbheart a bhí beartaithe ná ní raibh siad i láthair 

ná níor ghlac siad páirt sna díospóireachtaí a bhain leis na cúrsaí seo. Tá sceidal de na hidirbhearta seo le fáil ach é a iarraidh.
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22	 Forbairtí	le	teacht

Tá tosaithe ar chonradh d’fhonn 20,000 tch a fheistiú sa Pháirc Thiar i Sionainn, Co an Chláir, ar chostas €1.4m, agus ba cheart go gcríochnófaí é faoi 

Mheitheamh 2008. Tosaíodh ar chonradh d’fhonn 140,000 tch a fheistiú i Suíomh Aonair Bhaile Átha Cliath, Rinn Thoir, Baile Átha Cliath 3 in Aibreán 

2008 ar phraghas conartha ionann agus €13.0m agus ba cheart go gcríochnófaí é faoi Mheán Fómhair 2008.

Dheimhnigh an Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta i rith na bliana nár mhór na hinfheistíochtaí i dtionscail dúchais a bhí i seilbh Fhorbairt 

Shionainne (seachas cuideachtaí Limistéar Neamhchustaim na Sionainne) a aistriú chun Fiontraíocht Éireann. Toisc nár ritheadh fós an reachtaíocht 

a theastaíonn le go gcuirfí an t-aistriú i bhfeidhm, bhí na hinfheistíochtaí fós i seilbh Fhorbairt Shionainne ag deireadh na bliana. Ar 31 Nollaig 2007 is 

ionann agus €2.5 million luach scríofa na n-infheistíochtaí nach mór a aistriú chun Fiontraíocht Éireann. 

23	 Méid	Comparáideach

 Rinneadh athgrúpáil agus athshonrú ar fhigiúirí comparáideacha áirithe ar an mbonn céanna ar a bhfuil figiúirí na bliana reatha.

24	 Faomhadh	na	Ráiteas	Airgeadais		

 D’fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais ar 14 Bealtaine 2008
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Aguisín 1
Sceideal na nInfheistíochtaí ag costas amhail ar 31 Nollaig 2007 (méideanna os cionn €0.635m)

Cuideachta	 Gníomhaíocht	 Costas	Sealbhaithe	€’000

Acra Controls Ltd  Dearadh & Déanamh córais sealbhaithe leictreonaigh & bogearraí	 737
Advanced Surgical Concepts Ltd  Táirgí Sláinte	 820
AEP Systems Ltd Slándáil Rochtana Líonra agus Feidhmchlár	 1,130
Ansamed Caitidéir angagrafaíochta, feadánra liachta & cóimeáil chonartha	 748
Aran Technologies Ltd  Bogearraí Teileachumarsáide	 1,113
Burnside Eurocyl Ltd  Déantúsaíocht	 677
Burnside Hydracyl Ballymoon Ltd Déanamh Sorcóirí Hiodrálacha	 658
Carbury Mushrooms Ltd.  Beacáin	 946
Chanelle Pharmaceutical  Earraí Cógaisíochta	 682
Clearstream Technologies Ltd  Feistí Leighis	 1,086
Clubman Omega Ltd.  Léinteoireacht	 698
Comnitel Technologies Ltd Bogearraí Teileachumarsáide	 1,609
Compupharma Ltd  Cláir Oiliúna bunaithe ar Ríomhairí	 670
Cooley Distillery Driogadh Fuisce	 1,270
CR2 Ltd  Bogearraí Bainc	 1,125
Datalex  Bogearraí	 664
Digisoft TV Ltd Meáin Digiteacha	 689
Duolog Holdings  Déantúsóir Bogearraí Bainistíochta Líonra 	 650
E & I Engineering IRL Ltd Déantúsóir lascthrealaimh custaim MV agus LV	 2,325
Eblana Photonics Ltd Déanann táirgí léasair do rochtain leathanbhanda agus d'fheidhmchláir fiontraíochta	 1,079
E-Spatial Solutions Ltd Soláthraí seirbhísí agus forbróir Bogearraí GIS 	 1,180
Fexco  Seirbhísí Airgeadais	 1,000
Fineos Corporation Ltd  Bogearraí d'Árachas Eorpach	 2,129
Finsa Forest Product  Déantúsóir Slischláir	 3,174
Firecomms Ltd  Snáithíní Optúla	 904
First Ireland Spirits (Manu.)  Ltd  Déantúsóir Deochanna Meisciúla	 1,032
Foamalite Ltd  Déantúsóirí Cúir Easbhrúite saor ó PVC & leathán soladach	 900
Glennon Bros Cork Ltd  Sábhmhuilleoireacht	 2,000
Healy Manufacturing Ltd  Góiséireacht	 997
Horseware Products Ltd  Pluideanna Capall	 667
Interactive Services Ltd  Bogearraí r-fhoghlama	 686
Intune Technologies Ltd Soláthar táirgí, seirbhísí & réiteach optaileictreonacha	 650
Curam Software Ltd Forbairt & Díol Bogearraí	 1,915
Lakefield eTechnologies Ltd  Bainistíocht oibríochtaí líonra	 1,333
Lett Group Ltd  Próiseáil Sliogiasc agus iasc eiteach	 1,143
Magnetic Solutions Ltd Dearann agus tógann córais uathoibríocha ainéala maighnéadaí	 1,002
Mallon Technology Ltd  Próiseáil Sonraí	 711
Medentech Ltd.  Taibléidí Steirilithe Broidearnúla	 806
Megazyme International Limited Pacaí tastála diagnóiseacha & imoibreáin don tionscal bia	 650
Merrion Pharmaceuticals Inc Earraí Cógaisíochta	 750
Microelectronics Development Service Ltd  Trealamh Cumarsáide	 1,224
Microsol  Córais Rialaithe Chuisniúcháin	 755
Monaghan Mushrooms Easportálann beacáin úra & phróiseáilte & díolann tithe beacán le saothraithe	 3,263
Network 365 Ltd Siopalann R-Thráchtála	 1,470
Norkom Technologies Plc Soláthróir bogearraí réiteach don choireacht airgeadais	 1,351
Openmind Networks Ltd  Teileachumarsáid	 1,080
Panelto Foods Ltd Táirgí Bia	 1,200
Pasta Concepts Ltd.  Déanann Pasta Cuisnithe	 913
Performix Technologies Ltd  Bogearraí Ríomhaire	 952
Picturecom  Fís-chomhdháil & Ilmheáin	 635
Prime Carrier Ltd  Bogearraí barrfheabhsaithe corrlaigh do chuideachtaí Teilechumarsáide	 775
Quality Irish Food Ltd Táirgí Bia	 1,150
Qumas Forbairt & díol bogearraí & seirbhísí géillte fiontair	 1,100
Redmere Technology Ltd Cuideachta Leathsheoltóirí Gan Mhonarú a sholáthraíonn sliseanna cumarsáide ardluais
 don tionscal Leictreonaice Tomhaltóra , lena  n-úsáid i dTeilifíseáin agus i dTaifeadáin DVD Ardghléine 	 1,000
Rennicks Group  Déantúsóir Struchtúr Miotail	 837
Rothbury Manufacturing Ltd  Cosantóirí Tochtanna & Piliúr	 762
Scientific Systems Ltd  Soláthróir réiteach braite agus rangaithe lochtanna don earnáil leathsheoltóra	 856
Silicon & Software Systems Ltd Dearadh ciorcad iomlánaithe & réitigh bogearraí neadaithe do na príomhchuideachtaí teicneolaíochta 	 2,000
Steripack Ltd. Pacáistiú speisialaithe don tionscal liachta/cúram sláinte	 755
Tanco Engineering Co Ltd Déantúsóirí agus dáileoirí innealra talmhaíochta	 635
Transware Ltd Logánú bogearraí	 1,587
Trinity Biotech Plc. Ionstraimí & Trealamh Liachta	 2,760
TVC Holdings PLC Caipitlithe Fiontair	 16,010
Vitra Tiles Ireland Ltd Déantúsóir tíleanna	 640
Vordel Ltd  Soláthróir táirgí le slándáil seirbhísí Gréasáin XML a bhainistiú	 840
Xancom Ltd Soláthróir réiteach leathsheoltóra comhtháite	 1,500
Xiam Ltd  Bogearraí Teileachumarsáide	 1,162
Yac.Com Ltd   Soláthróir réiteach do bhainistíocht Facs agus glaonna isteach	 635
Zarion Ltd Soláthraíonn réitigh próiséas gnó réamhphacáistithe d'earnáil na seirbhísí airgeadais.	 667
Zerusa Ltd  Comhlaí Haemastáise & feistí leighis	 799

	 92,318

Infheistíochtaí	ar	lú	iad	ná	€0.635m	i	570	cuideachta	(2006-562)	 113,946

(Féach Nóta 16(a)	 206,264
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Baile	Átha	Cliath

Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9  Teil. (01) 808 2000 Facs (01) 808 2020

Halla Mhuirfean, Bóthar na Trá, Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath 4 Teil. (01) 206 6000 Facs (01) 206 6400

Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2 Teil. (01) 808 2000 Facs (01) 808 2945

Líonra	Réigiúnach

Oifig	 Teileafón	 Facs	 Seoladh

Ceanncheathrú	Náisiúnta	Fiontraíocht
&	Forbairt	Réigiúnach
Sionainn (061) 429900 (061) 429901 4500 Ascaill an Atlantaigh, Westpark, Sionainn,
   Co an Chláir
Baile	Átha	Cliath/An	tOirthear	Láir
Baile Átha Cliath  (01) 609 2150 (01) 609 2111 39 Bóthar Shíol mBroin, Baile Átha Cliath 4

Lár	Tíre
Baile Átha Luain  (090) 648 7100 (090) 648 7101 Auburn, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Luain,
   Co na Iarmhí

An	tOirthuaisceart
Dún Dealgan  (042) 935 4400 (042) 935 4401 Páirc Thionsclaíoch Finnabair, Dún Dealgan, Co. Lú

An	tIarthuaisceart
Sligeach (071) 915 9700 (071) 915 9701 Páirc Ghnó & Teicneolaíochta Finisklin, Sligeach
Leitir Ceanainn (074) 916 9800 (074) 916 9801 Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dhún 
na nGall

An	tIarthar	Láir
Sionainn (061) 429900 (061) 429901 4500 Ascaill an Atlantaigh, Westpark, Sionainn,
   Co an Chláir

An	tOirdheisceart
Port Láirge (051) 333 500 (051) 333 501 Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí,
   Port Láirge

An	tIardheisceart
Corcaigh (021) 480 0200 (021) 480 0271 Teach Tionscail, Ascaill Rossa, Baile an Easpaig, Corcaigh
Cill Airne (064) 71600 (064) 71601 57 An Phríomhshráid, Cill Airne, Co. Chiarraí

An	tIarthar
Gaillimh (091) 735 900 (091) 735 902 Páirc Ghnó an Bhaile Bháin, Gaillimh

Líonra	Oifigí	Idirnáisiúnta

Tuaisceart	na	Heorpa

Amstardam +(31 20) 676 3141 +(31 20) 671 6895  World Trade Centre, Strawinskylaan 861, 1077 XX
   Amsterdam, An Ísiltír

An Bhruiséil +(32 2) 673 9866 +(32 2) 672 1066 Parc Léopold,  Rue Wiertz 50 Wiertzstraat
   Bruxelles 1050 Brussel, An Bheilg

Glaschú +(44 141) 332 3015 +(44 141) 332 0254 10 Claremont Terrace, Glasgow G3 7XR, Albain

Londain +(44 20) 7438 8700 +(44 20) 7438 8749 2nd Floor, Shaftesbury House, 151 Shaftesbury Avenue, 
   London WC2H 8AL, Sasana

Páras +(33 1) 5343 1200 +(33 1) 4742 8476 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris,  An Fhrainc

Stockholm +(46 8) 459 21 60 +(46 8) 661 75 95 Box 5737, Sibyllegatan 49, 114 87 Stockholm, An tSualainn

An	Ghearmáin,	Lár	agus	Oirthear	na	Heorpa,	an	Rúis	agus	Comhlathas	na	Stát	Neamhspleach

Búdaipeist  +(36 1) 301 4950 +(36 1) 301 4955 Bank Center, Gránit Torony, Szabadság tér 7, 
   1054 Budapest, An Ungáir

Düsseldorf +(49 211) 470 590 +(49 211) 470 5932 Rolandstr. 44, 40476 Düsseldorf, An Ghearmáin

Moscó +(7 495) 937 5943 +(7 495) 680 5362 f/ch An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,
   Grokholski Pereulok 5, Moscó, An Rúis

Prág +(420) 257 199 621 +(420) 257 532 224 Trziste 13, 118 00 Prague 1, Poblacht na Seice

Vársá +(48 22) 583 1200 +(48 22) 646 5015 An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, ul.Mysia 5,
   00-496 Vársá, An Pholainn
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Líonra	Oifigí	Idirnáisiúnta

Oifig	 Teileafón	 Facs	 Seoladh

DEISCEART	NA	HEORPA,	AN	MEÁNOIRTHEAR	AGUS	AN	AFRAIC

Dubai +(971 4) 331 4493 +(971 4) 331 2294 PO Box 62425, Dubai, UAE

Maidrid +(34 91) 436 4086 +(34 91) 435 6603 Casa de Irlanda, Paseo de la Castellana 46 – 3,
   28046 Maidrid, An Spáinn

Milano +(39 02) 8800991 +(39 02) 8690243 Via S. Maria Segreta 6, 20123 Milano, An Iodáil

Riyadh +(966 1) 488 1383 +(966 1) 488 1094 f/ch Ambasáid na hÉireann, PO Box 94349, Riyadh 11693, 
   An Araib Shádach

Críocha	Mheiriceá

Bostún +(1 617) 292 3001 +(1 617) 292 3002 50 Milk Street, 20th Floor, Boston, MA 02109,
   Stáit Aontaithe Mheiriceá 

Los Angeles +(1 323) 936 3623 +(1 323) 936 3629 5900 Wilshire Boulevard, Suite 1750, Los Angeles,
   CA 90036, Stáit Aontaithe Mheiriceá 

Meicsiceo +(52 55) 52509311  Mariano Escobedo 752, 12th Floor, Col. Nueva Anzures, 
   Mexico DF CP 11590

Nua Eabhrac +(1 212) 371 3600 +(1 212) 371 6398 Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor, New York
   NY 10154-0037, Stáit Aontaithe Mheiriceá

Sao Paulo +(55 11) 4992 0406 +(55 11) 4992 1812 Av. das Nações Unidas, 12551-17 andar, 
   04578-903 Sao Paulo, An Bhrasaíl

Silicon Valley +(1 650) 329 1414 +(1 650) 329 1818 100 Hamilton Avenue, Suite 130, Palo Alto, CA 94301, Stáit  
   Aontaithe Mheiriceá

Toronto +(1 416) 934 5033 +(1 416) 928 6681 Suite 1501, 2 Bloor Street West, Toronto, Ontario,
   M4W 3E2, Ceanada

An	Áise	-Aigeán	Ciúin

Béising +(86 10) 8448 8080 +(86 10) 8448 4282 An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, 
   C612A Office Building, Beijing Lufthansa Centre, 
   No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, 
    Béising 100016, An tSín

Guangzhou +(86 20) 8666 2450 +(86 20) 8666 2171 Room 501, Commercial Tower of China Hotel,
   LuiHua Road, Guangzhou, 510015, An tSín

Hong Kong +(852) 2845 1118 +(852) 2845 9240 Room 2107 Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway,
   Admiralty, Hong Kong, An tSín

Kuala Lumpur +(60 3) 2164 0616 +(60 3) 2164 0619 Ireland House, 5th Floor South Block, The Amp Walk,
   218 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, An Mhalaeisia

Deilí Nua +(91 11) 2462 6733 +(91 11) 42403177 An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,
   230 Jor Bargh, New Delhi 110 003, An India

Seoul +(82 2) 755 4767/8 +(82 2) 757 3969 13th Floor, Leema Building, 146-1 Susong-dong
   Jongro-ku, Seoul 110-755, An Chóiré

Shanghai +(86 21) 6279 7088 +(86 21) 6279 7066 An Rannóg Tráchtála, Ard-Chonsalacht na hÉireann,
   Suite 700A, Shanghai Centre, 1376 Nanjing Road West,
   Shanghai 200040, An tSín

Singeapór +(65) 6733 2180 +(65) 6733 0291 Ireland House, 541 Orchard Road #08-00, Liat Towers, 
   Singapore 238881

Sydney +(61 2) 9273 8514 +(61 2) 926 49589 Level 26, 1 Market Street, Sydney, NSW 2000, An Astráil

Tóiceo +(81 3) 3263 0611 +(81 3) 3263 0614 Ireland House, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
   102-0083, An tSeapáin
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Má tá fonn ort gabháil i dteagmháil le duine ar leith i Fiontraíocht Eireann, ar fud an domhain, is é
ceadainm.ainmsloinne@enterprise-ireland.com
an bealach a scríobhaimid ár seoltaí r-phoist.

Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Teil:  353 1 808 2000 / 857 0000
Facs:  353 1 808 2020

Halla Mhuirfean, Bóthar na Trá, Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath 4

Teil:  353 1 206 6000
Facs:  353 1 206 6400
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