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CÚLRA

Tá ról tábhachtach atá ag forbairt i gcónaí ag foraoiseacht
i ngeilleagar na hÉireann. Tá béim atá ag méadú ar ról na
foraoiseachta mar fhoinse fuinnimh mhalartach, ar a
hacmhainneacht carbón a fhorlámhú agus ar sholáthar
earraí neamh-intrádála cosúil le caitheamh aimsire
foraoise. D’ainneoin íocaíochtaí préimhe foraoise flaithiúla
a bheith ann, áfach, agus díchúpláil íocaíochtaí díreacha,
tá an ráta foraoisithe ag laghdú. De bhrí sin, ag cur
thábhacht na foraoiseachta san áireamh, teastaíonn
tuiscint níos fearr ar an gcaidreamh idir polasaí agus rátaí
foraoisithe.

CUSPÓIRÍ

Déanann an tionscadal seo measúnú ar an méid iarbhír
agus féideartha a chuireann foraoiseacht leis an
ngeilleagar náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, i

gcomhthéacs earraí agus seirbhísí intrádála araon agus i
gcomhthéacs earraí poiblí mar aon leis an gcumas
measúnú a dhéanamh ar leasuithe polasaithe ar an earnáil
agus measúnú a dhéanamh ar iarmhairt na hearnála
foraoise ar an ngeilleagar i gcoitinne a fhorbairt.
• An tionchar ar rátaí foraoisithe feirme ar an ngeilleagar

i gcoitinne, earnálacha iomaíocha i dtéarmaí úsáid
talún agus ar an timpeallacht polasaí sheachtrach a
thomhas.

• Measúnú a dhéanamh ar thionchar na foraoiseachta ar
an ngeilleagar réigiúnach agus áitiúil.

• Luach neamh-mhargaidh foraoisí (.i. caitheamh
aimsire, scéimh srl a mheas.

DUL CHUN CINN

Táirgeadh páipéar ar Chás agus Ionchas na Foraoiseachta
09/10 do Chomhdháil Teagasc ar Chás agus Ionchas 2009.
Rinne an páipéar seo scrúdú ar threochtaí le déanaí i
ngníomhaíocht cuir agus tanaithe, mar aon le staid na
margaí adhmaid agus na hiarmhairtí le haghaidh rátaí
foraoisithe.
Cuireadh páipéar isteach chuig an bhfoilseacháin Figiúirí
maidir le Foraoisí in Freiburg, an Ghearmáin, ar shamhlacha
eacnamaíochta a úsáid le rannpháirtíocht feirmeoirí i
bhforaoisiú a thuar. Seachadadh páipéar comhdhála ar
fhoraoisiú le feirmeoirí ag an gcomhdháil idirnáisiúnta
um Chumann Eacnamaíocht Talmhaíochta.
Rinneadh samhail airgeadais Excel ar a dtugtar
Infheistíocht Foraoiseachta agus Meastóir Luachála (FIVE)
a fhorbairt a bhfuil an cumas aige anailís a dhéanamh ar
na fáltais airgeadais i dtéarmaí Glanluacha Reatha (NPV)
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FIRMEC
Eacnamaíocht na foraoiseachta in Éirinn a shamhaltú

Figiúr 1: Anailís airgeadais ar Thanaí i gcoinne Neamhthanaí le haghaidh foraois mheasctha de sprús Sitceach/léaróg Sheapánach 15 bliain d’aois.

Summary Cashflow Analysis - Thin Summary Cashflow Analysis - No Thin

Estimated net present value = € 79,808 Estimated net present value = € 72,902
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i ndáil le cásanna foraoise éagsúla trí speiceas, limistéar,
tháirgiúlacht, scéim deontas, agus ionchuir eile. Tá an
cumas aige chomh maith measúnú a dhéanamh ar
eacnamaíocht cásanna tanaí i gcoinne cásanna
neamhthanaí. Cuirtear aschur samplach ó FIVE i láthair i
bhFigiúr 1 maidir le cás tanaí i gcoinne cáis neamhthanaí
le haghaidh foraoise sprúis Shitcigh/léaróige Seapánaí 10
ha ag aois 15.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Foraoiseacht a chuimsiú ar an tsamhail astaíochtaí gás
ceaptha teasa ag leibhéal feirme.

• Meastacháin ar chuairteanna comhiomlána agus luach
eacnamaíoch a dhíorthú maidir le láithreáin caitheamh
aimsire foraoiseacht feirme fhéideartha.

• De bharr na hiompraíochta eacnamaíochta
neamhghnách agus aitípiúla a tharla i mbuaic an
bholgáin talún agus mhaoine thar thréimhse an
Tíogair Cheiltigh, cruthaíodh go bhfuil sé indéanta
samhail eacnamaíoch de chinntí cuir foraoiseachta
bunaithe ar shonraí comhiomlána stairiúla a fhorbairt.
Mar gheall ar seo tá straitéis dhifriúil á húsáid againn
le suirbhé trialach roghanna a dhéanamh le dearcaí
plandóirí foraoisí feirme féideartha a chainníochtú faoi
dhálaí margaidh malartacha. Ag nascadh le bogearraí
comhairleacha feirme an Aonaid um Fhorbairt
Foraoiseachta, forbróimid teicníc suirbhé úr i ndáil le
sruthanna ioncaim a bhaineann le dálaí margaidh
malartacha agus cineál cuir a chur i láthair, bunaithe
ar thréithe feirmeoirí aonair, seachas tréithe teoiriciúla
a theastóidh mura mbeadh na bogearraí seo againn.
Ginfidh an suirbhé seo bunachar sonraí de thréithe
feirme agus de roghanna cuir a cheisteofar ag úsáid
uirlisí eacaiméadracha rogha discréide le roghanna
feirmeoirí maidir le foraoisiú a shamhaltú.
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