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Misean Fhiontraíocht Éireann
Is é misean Fhiontraíocht Éireann ná
forbairt na gCuideachaí Éireannacha
de chaighdeán domhanda chun
seasamh daingean a bhaint amach i
margaaí an domhain, as a dtiocfaidh
méadú sa rathúnas náisiúnta agus
réigiúnach.
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Chuig an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta,

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998, tá tuarascáil
bhliantúil agus cuntais á dtíolacadh ag
Fiontraíocht Éireann don bhliain dar
críoch 2006.

Patrick J Molloy, Cathaoirleach
Frank Ryan, An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Patrick J Molloy (ar chlé), Cathaoirleach Bhord Fiontraíocht Éireann le Frank Ryan, An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas an Chathaoirligh
Is cúis áthais dom é a chur in iúl gur
fheidhmigh cliaint Fhiontraíocht
Éirinn go maith le linn 2006, mar ar
fhás onnmhairí, díolacháin iomlána
agus an glanghnóthachain post go
suntasach. D’éirigh lenár gcliaint
11.699 billiún a bhaint amach i
ndíolacháin onnmhairithe nua agus
111.779 billiún i ndíolacháin
onnmhairithe iomlána – méid nár
sroicheadh go dtí sin.
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Tharla an fheidhmíocht shuntasach sin i 2006 mar
thoradh díreach ar na straitéisí onnmhairithe
uaillmhianacha atá á gcur i bhfeidhm ag ár
gcuideachtaí cliaint i margaí idirnáisiúnta. Stiúraigh na
straitéisí sin fás daingean inár mbonn cliaint agus
feidhmíocht eisceachtúil i roinnt cuideachtaí.
Tharla an feidhmiú stuama seasta sin le linn 2006
mar thoradh ar na straitéisí onnmhairithe
uaillmhianacha a chuir ár gcliaint i bhfeidhm sna
margaí idirnáisiúnta. Bhí 141,091 duine fostaithe
san iomlán sa bhliain 2006 i gcuideachtaí a dtacaíonn
Fiontraíocht Éireann leo. Chruthaigh cuideachtaí cliaint
11,893 post nua. As na poist sin ba ghnóthachain post
nua 8,532 díobh. B'ionann an caillteanas post agus
10,632 san iomlán. Mar sin, b'ionann an
glanghnóthachan post agus 1,261. Má tá geilleagar
na hÉireann le leanúint uirthi ag fás tá sé thar a bheith
tábhachtach go mbeadh an tionscal dúchasach faoi
bhláth, rud a mbíonn tionchar aige ar an tír ar fad.
Caitheann cuideachtaí cliaint Fhiontraíocht Éireann
breis is 116 billiún gach bliain ar earraí a thagann ó
fhoinsí dúchasacha, ar sheirbhísí dúchasacha agus ar
phárolla ag an leibhéal áitiúil. Seo ionchur mór i
bpobail agus i ngeilleagair áitiúla, agus mar sin
cuidíonn sé go mór le rath eacnamaíochta agus le
rathúnas an náisiúin a chothú.

Rialachas corparáideach freagrach
Tá Bord Stiúrtha Fhiontraíocht Éireann tiomanta do na
caighdeáin is airde a bhaint amach sa rialachas
corparáideach, i gcomhréir le freagrachtaí na
heagraíochta mar ghníomhaireacht reachtúil. Cuirimid
i bhfeidhm prionsabail an dea-rialachais, a leagadh
amach i gCód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit (An Roinn Airgeadais, Deireadh
Fómhair 2001). Déanann an Bord a dhícheall a
chinntiú go ndéantar gach gníomh dár gcuid, nach
luaitear go sonrach sa chód, de réir comaoineacha
eiticiúla nó aon chomaoine eile atá intuigthe sa chód.

Athruithe boird agus foirne
I mí Iúil 2006, d’éirigh Gus Fitzpatrick agus Elaine
Farrell as mar bhaill de Bhord Fhiontraíocht Éireann de
réir Ailt Section 9 (8) agus (9) den Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Thar ceann an
Bhoird, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le

Gus agus Elaine as a ndíograis agus a n-obair ar son
na heagraíochta. Ó 1 Eanáir 2007 amach d’imigh
an t-údarás agus an fhreagracht as tionscail
dhúchasacha réigiún an Iarthair-Láir ar ais chuig
Fiontraíocht Éireann – údarás agus freagracht a
bhíodh ar Fhorbairt na Sionna. Ba mhaith liom fáilte a
chur roimh ár mbaill foirne nua, agus táim lánchinnte
go gcuirfidh a saintaithí go mór le baint amach
spriocanna uaillmhianacha Fhiontraíocht Éireann.
Táim ag tnúth go mór leis an méadú a bheidh á
dhéanamh ag Fiontraíocht Éireann ar a láithreacht sa
tSionainn le linn 2007.

Tacaíocht ó ranna Rialtais agus ó
chomhpháirtithe
Thacaigh ranna Rialtais go mór le Fiontraíocht Éireann
le linn 2006. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis
na ranna seo a leanas as an tacaíocht sin: An Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Roinn an Taoisigh,
An Roinn Gnóthaí Eachtracha, An Roinn Talmhaíochta
agus Bia, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, An
Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha;
agus an Roinn Airgeadais. Ba mhaith liom buíochas
a ghabháil freisin le heagraíochtaí eile ar oibrigh
Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirt leo – ina measc
Forfás; GFT Éireann; Forbairt na Sionna; Údarás na
Gaeltachta; Fondúireacht Eolaíochta Éireann; an Bord
Bia; Bord Iascaigh Mhara; FÁS; an tÚdarás um ArdOideachas, agus gníomhaireachtaí Stáit, cumainn
tionsclaíochta agus institiúidí tríú leibhéal eile.
Teastaíonn uaim an deis seo a thapú freisin tagairt
don dlúthchaidreamh a cuireadh ar bun idir
Fiontraíocht Éireann, InterTradeIreland agus Invest
Northern Ireland. Ba mhór an pléisiúr é a bheith ag
obair lena leithéid de chomhpháirtithe chun sochair
thionscail na hÉireann. Ba mhaith liom aitheantas
ar leith a thabhairt do dhianobair agus do
ghairmiúlacht fhoireann Fhiontraíocht Éireann as ar
eascair torthaí tréana i rith na bliana. Is féidir linn
leanúint orainn ag freastal ar éilimh ár gcliant in
Éirinn agus ár gcliant idirnáisiúnta a bhuíochas leis an
gcaoi a bhfreagraíonn an fhoireann do na héilimh sin
ar bhonn aonair agus mar fhoireann.
Patrick J Molloy
Cathaoirleach
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Tuairisc an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin
D’éirigh le cuideachtaí cliaint
Fhiontraíocht Éireann 11.699 billiún
a bhaint amach i ndíolacháin
onnmhairithe nua sa bhliain 2006.
Seo toradh tréan a thugann ardú
meanma dúinn sa dara bliain seo dár
straitéis trí bliana Ag Claochlú
Tionscail in Éirinn 2005-2007.
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Bhain ár gcliaint gnóthachain shuntasacha amach le linn
2006 in ainneoin na ndúshlán atá ann don gheilleagar
domhanda agus in ainneoin na ndúshlán a bhaineann
le hiomaíocht idirnáisiúnta atá de shíor ag dul i méid. Tá
níos mó is níos mó de chliaint Fhiontraíocht Éireann ag
glacadh múnla gnó chucu féin atá bunaithe ar eolas
domhain a bheith acu ar an margadh, nuálaíocht a
bheith go smior sa chultúr gnó agus mian ar leith
idirnáisiúnú a dhéanamh chomh gasta agus is féidir.
Éiríonn lenár gcliaint gnó a bhuachan thar lear toisc go
bhfuil siad tiomanta don T&F, do chur le táirgiúlacht
agus do fheabhas a chur ar na hinniúlachtaí
bainistíochta a bhfuil gá leo chun a bheith san
iomaíocht go domhanda. Léiríonn an dul chun cinn
atá déanta ag ár gcuideachtaí cliaint go bhfuil an
cumas, an uaillmhian agus an díograis ag fiontair atá
faoi úinéireacht Éireannacha rath a bheith orthu ina
ngnó agus é seo a bheith mar norm de réir mar a
chuireann siad táirgí agus seirbhísí ar fáil a bhfuil ar a
gcumas dul san iomaíocht go domhanda. Táimid
tiomanta i gcónaí tacú leo agus iad ag díriú ar
dhíolacháin onnmhairithe nua a bhuachan.

Forás marthanach i gcomparáid lenár
spriocanna trí bliana
Ba é 2006 dara bliain ár straitéise trí bliana Ag Claochlú
Tionscail in Éirinn. Leagtar amach sa straitéis cúig sprioc
dhúshlánacha a thacaíonn le forbairt na dtionscal
dúchasach go dtí deireadh 2007. I measc na réimsí
atá cuimsithe sna spriocanna tá gnóthaí nua a chur ar
bun, an méid a chaitheann cuideachtaí ar T&F agus
feabhas a chur ar tháirgiúlacht. Cuireann gach ceann de
na réimsí seo leis an gcuspóir uileghabhálach – fás ar
thionscail dhúchasacha, agus é seo á mheas go
príomha i gcomparáid leis an méadú ar onnmhairí.
Ceapadh an straitéis chun an méid is mó deiseanna fáis
agus is féidir a bhaint amach i ngach earnáil, ach tacaí
oiriúnaithe a sholáthar maille le struchtúr a chuidíonn
linn freastal ar éilimh na gcliant. Ó tosaíodh ar chur i
bhfeidhm na straitéise dhá bhliain ó shin, d'oibrigh gach
cuid den eagraíocht chun na spriocanna straitéiseacha a
chur i bhfeidhm go héifeachtach. Le dhá thrian den
bhealach siúlta againn anois cuireann sé áthas orm a
chur in iúl go raibh fás á bhaint amach athuair le linn

2006 don dara bliain as a chéile. Cé go bhfuil sé ar ár
gcumas gach ceann dár spriocanna trí bliana a bhaint
amach faoi dheireadh 2007, tá dianiomaíocht fós ann
ar bhonn idirnáisiúnta. Tá Fiontraíocht Éireann ag díriú
go tréan anois ar chuidiú lenár gcliaint rath a bheith ar
a gcuid oibre le linn 2007. Tá gá le foireann inniúil
éifeachtach má táthar chun na dúshláin inár straitéis a
bhaint amach agus é sin a dhéanamh ach freastal go
héifeachtach ar riachtanais nua na gcliant de réir mar a
thagann siad chun cinn. Chuige seo, tharla forbairtí
éagsúla san eagraíocht le linn 2006. D’fhógair an
tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin,
T.D. go rachadh na feidhmeanna maidir le fiontair
dhúchasacha i réigiún na Iarthair Láir ar ais chuig
Fiontraíocht Éireann ón 1 Eanáir 2007 amach. Is léiriú
an láithreacht láidir ag Fiontraíocht Éireann i réigiún an
Iarthair Láir go bhfuil an eagraíocht tiomanta d’fhás
leanúnach agus d’idirnáisiúnú na gcuideachtaí
Éireannacha sa réigiún sin. Fáiltím roimh ár
gcomhghleacaithe nua ó Fhorbairt na Sionna.
Cuideoidh na scileanna agus an taithí atá acu go mór le
Fiontraíocht Éireann agus lenár gcuideachtaí cliaint ag
leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal idirnáisiúnta araon.
Cuirfear bunáit oibríochtaí nua de chuid Fiontraíocht
Éireann ar bun sa tSionainn, ina mbeidh gníomhaíochtaí
a bhaineann le fiontair dhúchasacha, agus
Ceanncheathrú Réigiúnach nua de chuid Fhiontraíocht
Éireann. Chomh maith leis sin, táim lánchinnte go
gcuideoidh bunú Aonad Tacaíochta Bhoird Fiontar
Contae sa tSionainn leis an tacaíocht atá ar fáil
d’fhiontair ar fud na tíre.

Tacaíocht dhírithe do chliaint
Cuireann an eagraíocht an straitéis Ag Claochlú Tionscail
in Éirinn i bhfeidhm trí chúig phríomhréimse
gníomhaíochta. D'éirigh linn dul chun cinn suntasach a
bhaint amach le linn 2006 agus bhí torthaí dearfacha
ann i ngach réimse.
Díolacháin onnmhairithe a bhaint amach
Is é cuspóir uileghabhálach na heagraíochta ná
díolacháin onnmhairithe nua a sholáthar. Baintear é seo
amach nuair a dhéanann ár gcuideachtaí cliaint
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iomaíocht ar ár son agus nuair a bhuann siad díolacháin
nua i margaí idirnáisiúnta. ILe linn 2006 rinneamar
athailíniú ar ár líonra oifigí idirnáisiúnta chun freagairt
do riachtanais na gcliant agus chun feidhm a bhaint as
an líon níos mó deiseanna atá ann do chuideachtaí
Éireannacha san India, i gCeanada agus sa Bhrasaíl.
D'oibrigh ár bhfoirne idirnáisiúnta le cliaint ar bhonn
duine le duine agus le linn imeachtaí i ngrúpaí chun
cuidiú leo conarthaí díolacháin idirnáisiúnta a
bhuachan. San iomlán, thionscnaíomar 6,469 cruinniú
idir cliaint agus ceannaitheoirí, d’eagraíomar 36
mórmhisean trádála chuig margaí thar lear, ghlacamar
páirt i 29 aonach trádála idirnáisiúnta agus
d’eagraíomar 45 misean ceannaithe isteach go hÉirinn.
Bhain cuideachtaí cliaint 11.699 billiún amach i bhfás
onnmhairí i 2006, rud a chuir leis an bhfigiúr iomlán
111.779 billiún do dhíolacháin onnmhairithe iomlána
(féach leathanach 23). Le hionchur ó Fhiontraíocht
Éireann, bhuaigh cliaint 284 conradh suntasach
idirnáisiúnta céad uaire, chuir 158 cuideachta
láithreacht nua ar bun i margaí thar lear agus rinne 166
cliant onnmhairiú chuig margaí nua. A bhuíochas leis
an gcaidreamh atá ag Fiontraíocht Éireann le
mórghnólachtaí sa gheilleagar domhanda, d’infheistigh
cúig chorparáid dhomhanda 19.5 milliún d'airgead
fiontraíochta i i gcuideachtaí cliaint le linn 2006.
Taighde agus nuálaíocht tionscalthreoraithe
Sheol an Taoiseach Bertie Ahern, T.D. Straitéis an Rialtais
d'Eolaíocht, do Theicneolaíochta agus do Nuálaíocht
don tréimhse 2006–2013. Tá príomhról ag Fiontraíocht
Éireann i gcur i bhfeidhm chuspóirí na straitéise. I measc
na gcuspóirí sin tá: an bonn taighde agus
teicneolaíochta in earnáil na fiontraíochta a neartú; a
chinntiú go ndéantar tráchtálú éifeachtach ar na
smaointe agus ar an bhfios gnó inár gcoláistí tríú
leibhéal agus inár n-institiúidí taighde poiblí; forbairt a
dhéanamh ar an gcomhchaidreamh idir na hinstitiúidí
agus na fiontair sin agus tacú leo. D’éirigh go maith
le spreagadh agus le tacú le T&F inchuideachta agus le
nuálaíocht i rith na bliana. Le linn 2006, d’infheistigh
601 cuideachta 1100,000 ar a laghad i dtionscadail T&F
agus d’infheistigh 40 cuideachta breis is 12 mhilliún.
San iomlán, cheadaíomar 152.9 milliún chun tacú le
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194 tionscadal T&F inchuideachta. Chomh maith leis
sin, cheadaíomar 129.7 milliún le haghaidh 155
tionscadal a bhí bunaithe ar fheidhmiúcháin le hairgead
ón gCiste Tráchtálaithe agus thacaíomar le 63 tionscadal
comhoibrithe idir cuideachtaí agus coláistí le hairgead
ónár dTionscnamh Comhpháirtíochta Nuálaíochta. Ina
theannta sin, d’eascair 24 ceadúnas agus smaointe le
haghaidh seacht ngnólacht nua as taighde ar chuir
Fiontraíocht Éireann maoiniú ar fáil dó, agus bhí 35
ceadúnas teicneolaíochta cuideachta go cuideachta
sínithe roimh dheireadh na bliana. Tá sé mar aidhm
ag Fiontraíocht Éireann cuideachtaí, cumainn
tionsclaíochta agus institiúidí acadúla a thabhairt le
chéile chun oibriú ar cháir oibre taighde atá
tionscalthreoraithe. Go dtí seo, cheadaíomar ceithre
thionscadal taighde tionscalthreoraithe sna hearnálacha
seo a leanas: Bith-thionscal, ríomhfhoghlaim,
Leictreonaic Chumhachta agus Telecom Soghluaiste.
Ag deireadh 2006, bhí Éire tar éis 1193 milliún a
tharraingt anuas ón chiste Shéú Creatchlár an Aontais
Eorpaigh ar Thaighde agus Forbairt Theicneolaíoch,
agus do thréimhse iomlán an chláir, ag sárú na sprice
1150 milliún. B'ionann an maoiniú a cuireadh ar fáil do
thionscail phríobháideacha (faoi úinéireacht Éireannach
agus eachtrach araon) agus 19 faoin gcéad, a bhí
inchomparáide lena raibh ag tarlú ar fud na hEorpa.
Chuidigh ionchur na hÉireann cruth a chur ar 150
billiún Sheachtú Creatchlár an Aontais Eorpaigh, a
seoladh i 2006, agus bronnadh an príomhról
comhordaithe don tír ar Fhiontraíocht Éireann. Cuirfidh
an clár tábhachtach seo, atá nasctha le Straitéis an
Rialtais d'Eolaíocht, do Theicneolaíocht agus do
Nuálaíocht, deiseanna líonraithe agus maoinithe ar fáil
do thaighdeoirí agus do chuideachtaí Éireannacha ar
chláir thaighde Eorpacha.
Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta
den scoth
Tá méadú ag teacht ar an iomaíocht i margaí thar lear
bliain i ndiaidh bliana. Dá bharr sin, is gá tús áite a
thabhairt, ar bhonn straitéiseach, do chothú
tháirgiúlacht agus iomaíocht idirnáisiúnta ár
gcuideachtaí cliaint, tacú leis na cuideachtaí sin agus
feabhas a chur orthu go praiticiúil. Cuidíonn
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feabhsúcháin dá leithéid leis na cuideachtaí na
caighdeáin arda a bhfuil gá leo a shroicheadh chun na
dúshláin a shárú a bhaineann le margaí idirnáisiúnta.
Bhí feidhmiú láidir ann sa réimse seo le linn 2006,
mar ar oibrigh an eagraíocht le cuideachtaí cliaint chun
tógáil ar a dtáirgiúlacht agus feabhas a chur air i réimsí
mar seo a leanas: nuálaíocht, teicneolaíocht nua a fháil,
próisis uathoibrithe, forbairt bainistíochta agus
ceannaireacht. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an
gCiste um Fheabhsú Táirgiúlachta san obair seo. Is ciste
é seo a thacaíonn leis an infheistiú i dteicneolaíocht
nua, i bpróisis nua agus in oiliúint. Sa bhliain 2006,
cheadaíomar 150 tionscadal le feabhas a chur ar
tháirgiúlacht. Cuireann Fiontraíocht Éireann breis is
128.6 milliún ar fáil do na tionscadail seo, tionscadail a
chlúdaíonn gach earnáil. Sin infheistiú 1102 milliún san
iomlán. Cuireadh tús le mórchlár sa bhliain 2006
chun taithí a thabhairt do chliaint ar chleachtais den
scoth a bhíonn ar bun ar fud an domhain. Mar chuid
den chlár sin ghlac 31 de phríomhchuideachtaí
teicneolaíochta na hÉireann páirt sa chéad chlár
Leadership 4 Growth a reáchtáil Fiontraíocht Éireann.
Ceapadh an clár seo i gcomhar le Cumann Bogearraí na
hÉireann agus le Stanford Graduate School of Business,
agus tá sé mar aidhm ag an gclár cur le huaillmhian, le
meon aigne agus le cumas ceannaireachta domhanda
na rannpháirtithe.
Cuideachtaí Nua-thionscanta agus cuideachtaí
ag baint mórscála amach
Cuid lárnach den straitéis ag Fiontraíocht Éireann ná
cuidiú le fás cuideachtaí. Mar chuid den tacaíocht sin
dírímid ar ghnólachtaí nua-thionscanta a spreagadh,
agus cuidiú le gnólachtaí seanbhunaithe an cumas a
bhaint amach le gur féidir leo a ngnó a fhairsingiú.
Sa bhliain 2006, chuidigh Fiontraíocht Éireann le 76
cuideachta nua-thionscanta a raibh ardchumas acu. Is ó
raon leathan earnálacha dlútheolais na fiontair nua seo
agus tá sé de chumas acu fás go gasta agus buntáiste
iomaíoch inbhuanaithe a bhaint amach.
Chuidíomar le cliaint 89 díolachán tagartha
tábhachtach a bhaint amach. As an méid sin bhain 79
le margaí onnmhairí céad uaire. Tá na díolacháin
tagartha ríthábhachtach do ghnólachtaí nuathionscanta nuair atá siad ag iarraidh cur lena mbonn

custaiméirí i margaí domhanda. Leanamar orainn leis
an obair atá ar bun againn leis na cuideachtaí atá ag
méadú – 50 cuideachta san iomlán – le linn 2006 agus
tá líon mór díobh ag teacht chun cinn mar chuideachtaí
láidre ar bhonn idirnáisiúnta sna margaí deiridh ar a
bhfreastalaíonn siad. Is é atá i gceist leis na cuideachtaí
seo ná cuideachtaí a bhfuil sé d’acmhainn acu
láimhdeachas 120 milliún, ar a laghad, a bhaint amach,
agus d’imigh na cliaint seo i mbun straitéisí fáis
domhanda chun tairsí scálaithe aontaithe a bhaint
amach. D'éirigh le sé chuideachta atá ag méadú ó
thaobh scála de, os cionn 120 milliún a bhaint amach
don chéad uair i mbliana. Chuidigh Fiontraíocht Éireann
le hocht mórinfheistiú chomh maith a rinne cuideachtaí
atá ag méadú ó thaobh scála de, dála Foamalite,
Qumas agus Norkom.
Fiontair réigiúnacha a thiomáint
Chun go leanfaí leis an rath atá ar an ngeilleagar sa tír
ní mór forbairt chothromaithe a bhaint amach i ngach
réigiún in Éirinn. Mar sin, tá sé mar chuspóir
ríthábhachtach de chuid na heagraíochta forbairt agus
fiontraíocht a thiomáint ag an leibhéal réigiúnach. Sa
réimse seo oibrímid le cuideachtaí nua-thionscanta agus
le cuideachtaí seanbhunaithe réigiúnacha, cruthaímid
bonneagar, cláir agus líonraí agus déanaimid iad a
fhorbairt chun gur féidir le cuideachtaí fás agus chun
fiontraíocht a chothú. Sa bhliain 2006, ceadaíodh 81
faoin gcéad den infheistíocht ón gCiste um Fheabhsú
Táirgiúlachta le haghaidh cuideachtaí atá i réigiúin
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Chomh maith leis sin,
don chéad uair le cúpla bliain, bhí breis is 50 faoin
gcéad de na 76 cuideachta nua-thionscanta a
dtacaíonn an eagraíocht leo lonnaithe i réigiúin
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, le 17 díobh i réigiún na
Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair. Cheadaíomar os
cionn 17 milliún le haghaidh 14 ionad fiontraíochta
pobail (IFP) agus chun 10 n-ionad reatha a fhairsingiú.
Le blianta beaga anuas thacaíomar le 168 tionscadal IFP,
le hinfheistíocht os cionn 140 milliún. Bhí tionchar mór
aige seo ar gheilleagair réigiúnacha. Chun naisc a
neartú idir an lucht acadúil agus tionscail agus chun
spás agus tacaíocht a sholáthar d’fhiontraithe,
d’infheistigh Fiontraíocht Éireann breis is 146 milliún, go
dtí seo, in ionaid chothaithe fiontar.
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Tuairisc an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Airgeadas agus infheistíocht
Cuireann Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais ar fáil
do thionscail na hÉireann trí infheistiú a dhéanamh i
dtionscadail indibhidiúla na gcuideachtaí cliaint agus i
gcistí airgid fiontraíochta. Sa bhliain 2006, ceadaíodh
1121.4 milliún do chliantchuideachtaí le haghaidh
tionscadail sna réimsí seo a leanas: T&F, fairsingiú gnó,
forbairt bainistíochta, oiliúint agus feabhas a chur ar
tháirgiúlacht – sin méadú 40 faoin gcéad ar 2005.
Mealladh ceithre mhórinfheistíocht déag 1415 milliún
mar infheistiú, agus as an méid sin chuir Fiontraíocht
Éireann 132 milliún ar fáil. Ba ionann iomlán ár níocaíochtaí airgeadais le cuideachtaí agus 166.2 milliún.
Leis sin bhí 125 milliún i bhfoirm infheistíocht
scairchaipitil; 131.4 milliún i T&F, oiliúint agus tacaíocht
neartaithe cumais eile, agus 19.8 milliún i dtacaíocht
caipitil agus fostaíochta chun toilleadh a mhéadú.
I mí Bealtaine, d’fhógair an tAire Micheál Martin
go gcaithfí 1175 milliún de mhaoiniú Fhiontraíocht
Éireann chun cur leis an bhfás ar chóras iomaíoch
príobháideach airgid fiontraíochta. I gcomhthéacs na
Scéime Síolchaipitil agus Airgid Fiontraíochta
2007–2012, seo dul chun cinn atá dírithe ar leathnú
a dhéanamh ar an bhfáil atá ag gnólachtaí nuathionscanta agus ag gnólachtaí atá ag forbairt ar
mhaoiniú, agus is babhta nua é inár straitéis chun an
margadh Airgid Fiontraíochta iomaíoch in Éirinn a
fhairsingiú. Meastar go ndéanfaidh an maoiniú seo
infheistíocht phríobháideach a ghiaráil agus go
nginfear isteach is amach le 11 billiún i gcistí le
hinfheistiú i ngnóthaí Éireannacha. Réadaigh an
eagraíocht 130.6 milliún ó scaireanna a dhíol, ó
aischuir a infheistíodh roimhe sin i gcistí airgid
fiontraíochta, ó scaireanna a fhuascailt, agus 12
mhilliún sa bhreis i ndíbhinní ónár bpunann
cothromais. Tar éis ceadú a fháil ón Roinn Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta choinnigh Fiontraíocht
Éireann 126.9 milliún chun páirtmhaoiniú a
dhéanamh ar an gciste airgid fiontraíochta arb ionann
é agus 1175 milliún.
D’fhógair an tAire Talmhaíochta agus Bia, Mary
Coughlan, T.D. mórphacáiste infheistíochta dar luach
1300 milliún d’earnáil phróiseála déiríochta na
hÉireann. San áireamh sa chiste seo tá 1100 milliún de
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chúnamh deontais ón Rialtas chun infheistiú a
spreagadh a bhfuil gá leis chun iomaíochas
fadtéarmach agus marthanacht a chinntiú sa tionscal
déiríochta – tionscal a bhfuil an-tábhacht ag baint leis in
Éirinn. Tá Fiontraíocht Éireann ag bainistiú an chiste thar
ceann na Roinne Talmhaíochta agus Bia. Rinne an
Rialtas athnuachan i mbliana ar an Scéim Fairsingithe
Gnó agus Síolchaipitil le haghaidh tréimhse seacht
mbliana, agus méadaíodh na teorainneacha do
chuideachtaí agus d'infheisteoirí don dá scéim.
Cuideoidh na hathruithe seo le tuilleadh fiontraithe
Éireannacha a ngnólachtaí, a dtáirgí agus a smaointe a
thabhairt chun margaidh níos gasta ná mar a bheadh ar
a gcumas a dhéanamh gan an cúnamh sin. Beidh
tionchar ag na treoirlínte nua maidir le Cúnamh Stáit
d'infheistíocht chaipitil, do chruthú post agus to
thionscadail T&F, ar an gcaoi a gcuirfidh Fiontraíocht
Éireann maoiniú ar fáil amach anseo, agus laghdaíodh
an Cúnamh Stáit a bheidh ar fáil do thionscadail áirithe
i réigiúin áirithe. Forálann na treoirlínte nua maidir le
Cúnamh Stáit, ámh, do dheiseanna sa bhreis le
haghaidh maoiniú T&F, nuálaíochta agus oiliúna, agus
do thacú le cuideachtaí nua-thionscanta atá bunaithe ar
nuálaíocht.

Na dúshláin atá romhainn
Beidh an eagraíocht go maith in ann gach ceann dár
spriocanna trí bliana a bhaint amach toisc an dul chun
cinn stuama seasta a rinneamar i mbaint amach
spriocanna dúshlánacha le dhá bhliain anuas. Cibé
scéal é, ní go héasca a bhaineamar torthaí 2006 amach,
agus tá an chuma ar an scéal go mbeidh geilleagar an
domhain ina thimpeallacht a éileoidh an t-uafás ar
chliantchuideachtaí sa bhliain atá romhainn. Cé go
bhfuil obair idir lámha chun straitéis nua Fhiontraíocht
Éireann a cheapadh don tréimhse 2008–2010,
leanfaimid orainn go docht daingean ag baint úsáide as
acmhainní uile na heagraíochta chun aidhmeanna na
straitéise reatha a bhaint amach. Ba mhaith liom,
mar a rinne an Cathaoirleach, buíochas a ghabháil lenár
bpáirtithe tionsclaíochta uile as an tacaíocht leanúnach
a chuireann siad ar fáil.
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Mar fhocal scoir, ba mhaith liom cur
leis an méid a dúirt an Cathaoirleach
agus aitheantas a thabhairt don obair
fhiúntach a rinne foireann
Fhiontraíocht Éireann. Níl sárú ann ó
thaobh díograise de agus iad ag
comhlíonadh ár ngealltanas
dúshlánach dár gcliaint. Is mian liom
buíochas ó chroí a ghabháil leo, agus
leis an mBord a oibríonn le dearcadh
dearfach réamhghníomhach, as a
gcuid iarrachtaí agus iad ag tacú lenár
gcuideachtaí cliaint.

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

1

13 billiún i ndíolacháin onnmhairithe nua faoi dheireadh na bliana 2007

2006

51.699 billiún i ndíolacháin onnmhairithe nua

2005

51.275 billiún i ndíolacháin
onnmhairithe nua

2

Líon na ngnólachtaí a bhfuil baint acu le T&F bríomhar
(1100,000+) a mhéadú go dtí 596 faoi 2007*

2006

d'infheistigh 601 cuideachta 5100,000+ i dtionscadail T&F

2005

d'infheistigh 515 cuideachta 5100,000+ i dtionscadail T&F

3

Líon na ngnólachtaí a bhfuil baint acu le T&F suntasach
(12 million+) a mhéadú go dtí 42 faoi 2007**

2006

d'infheistigh 40 cuideachta 52 million+ i dtionscadail T&F

2005

d'infheistigh 33 cuideachta 52 million+ i dtionscadail T&F

4

Tacú le cruthú 210 cuideachta nua-thionscanta ardchumais a chruthú
go náisiúnta faoi dheireadh na bliana 2007

2005

tacaíocht do 76 cuideachta
nua-thionscanta
tacaíocht do 75 cuideachta
nua-thionscanta

5

Réiteacht onnmhairithe a bhrú chun cinn trí thionscadail
feabhsúcháin táirgiúlachta agus iomaíochta a chur i bhfeidhm
i 300+ gnólacht faoi dheireadh na bliana 2007

2006

150 tionscadal maoinithe

2005

39 tionscadal
maoinithe

2006

* Le sprioc fhoriomlán de 1,050 faoi 2013
** Le sprioc fhoriomlán de 100 faoi 2013
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Leithdháileadh cistí Fiontraíocht Éireann

2

Miondealú ar ghlanchostais oibriúcháin

1
5

3
1

4

5

3
2
4

1
2
3
4
5

Tógáil cumais 135m
Tógáil toillidh 115m
Cistí Cothromais agus Caipitil Fiontair 133m
Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta 183m
Costais Oibriúcháin NET 195m
Iomlán

1
2
3
4
5

Líonra Seirbhísí Cliant 136m
Líonra Oifige Thar Lear 121m
Líonra Oifige Réigiúnach 16m
Tacaíocht Eolaíochta agus Nuálaíochta 117m
Tacaíocht Seirbhísí Corparáideacha 115m
Iomlán

5261m

595m

Costas in aghaidh an phoist
117,012
116,344

116,190

112,129
110,588

111,102
19,763
18,481

15,628

54,139

1991/97

1992/98

1993/99

1994/00

1995/01

1996/02

1997/03

1998/04

1999/05

2000/06

Costas in aghaidh an phoist coinnithe don bhliain 2006 (praghsanna 2006). Ríomhtar an costas
in aghaidh an phoist trí chaiteachas uile na gníomhaireachta ar gach comhlacht sa tréimhse a
ghlacadh san áireamh. Ní chuirtear ach poist amháin a chruthaítear le linn na tréimhse seacht
mbliana, agus cinn a bhíonn coinnithe ag deireadh na tréimhse chun sochair sna suimeanna a
ríomhtar.
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Díolacháin onnmhairithe a
bhaint amach
Tá níos mó is níos mó deiseanna
onnmhairithe ann sna margaí
domhanda do chuideachtaí
Éireannacha a bhíonn ag gabháil
don nuálaíocht go dianseasmhach
agus a théann ar thóir straitéisí
margaíochta fóbartacha
idirnáisiúnta. Chomh maith leis na
margaí atá ann cheana féin, tá
margaí nua ag teacht chun cinn san
Aontas Eorpach méadaithe, iarAontas na Sóivéide agus margaí na
Síne atá ag fás go gasta. Cuireann
na margaí nua seo deiseanna
brabúsacha ar fáil do chuideachtaí a
fheidhmíonn go réamhghníomhach.
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Díolacháin onnmhairithe a bhaint amach

Chun díolacháin onnmhairithe a bhaint amach, an
phríomhfheidhm atá ag Rannóg Díolacháin agus
Comhpháirtíochta Idirnáisiúnta Fhiontraíocht Éireann ná
éascú a dhéanamh ar an idirnáisiúnú ar ghnólachtaí
Éireannacha. Is féidir leis an eagraíocht é sin a
dhéanamh ar chúpla bealach, lena n-áirítear cuidiú le
cuideachtaí díolacháin onnmhairithe a bhuachan, tacú
le cliaint láithreacht a chur ar bun sa mhargadh, nó
comhfhiontair nó comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a
bhunú. Tá ról mór ag ár líonra domhanda san obair
seo, mar go gcuidíonn sé le cuideachtaí fáil a bheith
acu ar theicneolaíocht idirnáisiúnta, ar mhaoiniú agus ar
shaineolas trí mheán ár gclár Meantóireachta agus
Luasairí Gnó.

Forléargas ar na Margaí
Bhain cliaint Fiontraíocht Éireann 11.669 billiún amach i
ndíolacháin onnmhairithe nua i 2006, rud a chuir leis an
bhfigiúr iomlán 111.779 billiún do dhíolacháin
onnmhairithe iomlána (féach leathanach 23).
Tuaisceart na hEorpa Tríd is tríd, lean geilleagair ar
fud Thuaisceart na hEorpa ag fás le linn 2006 agus ba
ionann onnmhairí iomlána chuig an réigiún seo agus
16.74 billiún, méadú de 10.6 faoin gcéad. Laistigh den
réigiún bhí rátaí fás OTI 2.8 agus 2 faoin gcéad ag an
Ríocht Aontaithe agus ag an bhFrainc, faoi seach, réigiúin a bhfuil margaí onnmhairí láidre acu go
traidisiúnta. Bhí boilsciú ard ann sa Ríocht Aontaithe,
maille le rátaí úis a bhí ag dul i méid. Mar thoradh air
sin, tá an earnáil miondíola ag éirí níos comhdhlúite
agus níos iomaíche. San earnáil tionsclaíochta, tá níos
mó tábhachta ag baint leis an ‘gclár oibre glas’, rud a
chuireann deiseanna maithe ar fáil do chliaint a
chuireann táirgí agus seirbhísí ar fáil atá
neamhdhíobhálach don chomhshaol. Bhí an Ríocht
Aontaithe fós ar an margadh onnmhairithe ba mhó do
chliantchuideachtaí agus tháinig méadú 9.4 faoin gcéad
ar an margadh go dtí 15.248 billiún. Lean réigiún na
dtíortha Nordacha ag feidhmiú go maith agus is fiú
beagnach 1300 milliún é do chliantchuideachtaí.
D'fheidhmigh an tSualainn go maith le trí bliana anuas,
áit a bhfuil líon mór cuideachtaí domhanda lonnaithe,
agus díreoidh cuideachtaí cliaint ar an earnáil TF agus

teileachumarsáide atá ag teacht chuige féin.
D’fheidhmigh geilleagar na Danmhairge go maith le
linn 2006, le ráta fáis OTI ag 5.2 faoin gcéad. Is
margadh tarraingteacht TF é do chuideachtaí
Éireannacha mar go leanann sé ag infheistiú sna
forbairtí teicneolaíochta is déanaí, san earnáil phoiblí
agus san earnáil phríobháideach araon.
Réamh-mheastar go leanfaidh Tuaisceart na hEorpa
ag soláthar gnó luachmhar d'onnmhairí na gcliant le
linn 2007.
Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus an
Afraic Sholáthair an réigiún seo deiseanna iontacha fáis
do chliaint i 2006 agus mar gheall air sin tháinig méadú
22.5 faoin gcéad ar onnmhairí go dtí 11.377 billiún.
D’fhás na hearnálacha tionsclaíochta go tréan san Iodáil
le linn 2006 agus dá bharr sin rinneadh athnuachan ar
mhuinín agus caitheadh níos mó airgid. Cuireadh roinnt
mhaith orduithe déantúsaíochta isteach i rith na bliana,
le méadú 13 faoin gcéad i gcomparáid le 2005.
Lean geilleagar na Spáinne air ag fás. Bhí an OTI ag
3.6 faoin gcéad agus táthar ag súil go leanfaidh an fás
seo. Tá cuideachtaí Éireannacha ag buachan conarthaí
ardluacha i speictream níos ilghnéithí – i measc na
réimsí sin tá cúram sláinte, feidhmiúcháin tionsclaíochta
ginearálta agus bogearraí agus seirbhísí. Bhí fás OTI
na Portaingéile ag 1.6 faoin gcéad, sin feabhas ar an
bhfigiúr 0.4 a bhí ann le linn 2005. Tá sé fós ina
mhargadh tarraingteach d'onnnmhaireoirí na hÉireann.
Sa mhéid go mbíonn dúil ag na Portaingéalaigh
glacadh le teicneolaíocht go luath, d'éirigh le
cuideachtaí Éireannacha a bhí ag díol táirgí
straitéiseacha TF leis an rialtas agus le tionscail conarthaí
tábhachtacha a bhuachan. Tá fás láidir ann i réigiún
na Murascaille toisc na fáltais ola arda agus toisc roinnt
mhaith athinfheistíochta sa réigiún. Tá an Araib
Shádach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha ag cur
deiseanna ar fáil do chliaint in earnálacha éagsúla.
Críocha Mheiriceá D’fheidhmigh cliaint a bhí ag
onnmhairiú chuig Críocha Mheiriceá go maith le linn
2006 in ainneoin go raibh dinimic an mhargaidh
dúshlánach, go háirithe sna Stáit Aontaithe, áit a raibh
an dollar lag agus muinín ghnó íseal. Tháinig méadú
12.5 faoin gcéad ar onnmhairí go dtí 11.299 billiún.
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próifiliú
rathúlachta

Socraíonn Multis spriocanna
uaillmhianacha maidir le
fás domhanda
Agus iad ag obair go dlúth le
Fiontraíocht Éireann, tá
pleananna uaillmhianacha ag
Grúpa Multis chun tairbhe a
bhaint as a rath onnmhairithe
sa tionscal domhanda TF maidir
le athdhéantúsaíocht agus
athmhargaíocht.

Ós rud é gur bhain siad amach a sprioc de $16 milliún ó thaobh díolachán
onnmhairithe de i 2006, agus go bhfuil ionchas ann go mbeidh a cuid onnmhairí fiú
120 milliún do 2007, tá céim mhór d'fhás agus forleathnú idirnáisiúnta á
thionscnamh ag an oibríocht atá bunaithe i nGaillimh. D'oscail Multis
ceanncheathrú nua gur fiú 19 milliún é anuraidh agus d'fhógair siad go raibh 50
post nua le cruthú. Cuireadh an infheistíocht ag láithreán Multis i nGaillimh Thiar atá
tacaithe ag Fiontraíocht Éireann, lena n-áirítear déantúsaíocht, margaíocht, agus
saoráidí Taighde & Forbartha, ar bun mar chuid de straitéis scálaithe chun díolacháin
onnmhairithe ar bhonn méadaithe a bhaint amach thar sna trí bliana seo amach
romhainn. De thoradh na bpost nua méadófar leibhéil foirne Multis go 170.
Fostaíonn sé 30 i saoráid satailíte san Ísiltír agus 35 ag láithreacht nua thar lear sa
cheantar Bá i gCalifornia, a bunaíodh le déanaí chun cumais i gCríocha Mheiriceá a
fhorleathnú agus a ghiaráil. Ós rud é go ndéanann sé onnmhairiú chuig 47 tír
éagsúla, tá Multis ina cheannaire sa mhargadh domhanda maidir le
hathdhéantúsaíocht, athmhargaíocht agus seirbhísí inbhuanaitheachta táirge sa
tionscal TF. Déantar athdhéantúsaíocht ar a raon táirgí cosúil le trealamh ríomhaire
ardleibhéal ionas go mbíonn caighdeán 'mar a bhí agus é nua’ orthu d'ainmneacha
cáiliúla cosúil le Hewlett Packard agus Sun Microsystems. Bunaíodh Multis in
1994, agus tá fás tagtha air chun rath thar na bearta a bhaint amach go
hidirnáisiúnta maidir le soláthar a dhéanamh do dhéantúsóirí trealaimh bhunaidh,
dá chomhpháirtithe agus dá chustaiméirí le réitigh bainistíochta iomlána i gcás táirgí
a cuireadh ar scor, thar n-ais agus táirgí iomarcacha. Thacaigh Fiontraíocht
Éireann leis an gcuideachta le linn tréimhse fáis na cuideachta le déanaí anuas agus
tá sé ag tacú leis an gcéad chéim eile dá forbairt ina bhfuil plean ag Multis chun a
bheith ina ollsholáthraí réitigh domhanda. Deir an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Seán Keenan: “Tá pleananna uaillmhianacha againn don todhchaí. Tá spás uathúil
bunaithe againn sa mhargadh agus múnla gnó uathúil a thugann buntáiste
iomaíoch láidir dúinn. Tá sé mar aidhm againn láimhdeachas a mhéadú go mór i
rith na trí bliana seo amach romhainn, agus leanfaimid le méadú ó scála i dtreo
sprice de 1100 milliún.” Tá Seán ag glacadh páirte i gclár Fhiontraíocht Éireann
dar teideal Leadership 4 Growth, atá dírithe ar Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
uaillmhianacha i gcuideachtaí seirbhísí agus teicneolaíochtaí bogearraí a bhfuil fás
mór orthu. Feiceann sé a rannpháirtíocht mar chuid de thiomantas leanúnach Multis
chun onnmhairí a idirnáisiúnú agus a fhás. “Is cinnte gur mise an té atá ag freastal
ar an gclár,” a deir sé, “ach roinnfear na torthaí foghlama agus cuirfear i bhfeidhm
iad i measc na foirne bainistíochta go léir.”

www.multisgroup.com
Ceanncheathrú Multis i nGaillimh
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Ag oscailt cheanncheathrú Multis i nGaillimh (c-d): Sean Keenan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Multis;
Eugene Devaney, Stiúrthóir Oibríochtaí, Multis; An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin T.D. agus
Seamus Bree, Fiontraíocht Éireann.
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Díolacháin onnmhairithe a bhaint amach

D’éirigh le cuideachtaí le táirgí uaillmhianacha nó
ceannródaíocha fás suntasach a bhaint amach agus tá
sé d’acmhainn iontu leanúint leis an bhfairsingiú le linn
2007. Shínigh cuideachtaí Éireannacha 62
mórchonradh díolacháin i gCríocha Mheiriceá i mbliana,
sin méadú 97 faoin gcéad ar 2005. Ba chonarthaí le
corparáidí domhanda roinnt mhaith díobh agus is léiriú
é sin ar an mhuinín atá ann i Meiriceá as cumas tháirgí
agus sheirbhísí na hÉireann. Faoi láthair tá breis is
74,000 duine fostaithe i gcuideachtaí Éireannacha sna
Stáit Aontaithe, sin méadú 35 faoin gcéad ar 2005.
Leathnaigh Fiontraíocht Éireann a ghníomhaíochtaí
sa réigiún seo le linn 2006 freisin. D'osclaíomar oifigí
nua in Toronto, Ceanada agus in Sao Paulo, sa Bhrasaíl,
chun dul i ngleic le deiseanna fáis sa mhargadh agus le
héileamh láidir ó chliaint sa dá mhargadh.
An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa,
An Rúis agus CIS Tháinig méadú 13.5 faoin gcéad go
dtí 13.5 faoin gcéad go dtí 1894 milliún ar onnmhairí
chuig an réigiún seo. D’fhás formhór na ngeilleagar ar
fud an réigiúin níos gasta ná an meánráta don Eoraip, a
bhí ag 2.8 faoin gcéad, le linn 2006, agus mar sin
cruthaíodh deiseanna do chuideachtaí Éireannacha.
D’fhás an Ghearmáin, an tír a onnmhairíonn an méid
is mó chuig an gcuid eile den domhan, ag ráta 2.2 le
linn 2006, agus d’fhás an Ostair agus an Eilvéis ag 2.9
agus 3.3 faoin gcéad, faoi seach. Toisc an mhuinín
ghnó agus an méadú ar infheistíocht ar fud an réigiúin
ina labhraítear Gearmáinis, tá ionchas maith ann le
haghaidh 2007. D’fheidhmigh geilleagair i Lár agus
in Oirthear na hEorpa, sa Rúis, sna Stáit Bhaltacha agus
sna Balcáin go tréan le linn 2006. A bhuíochas le
hoscailt na ngeilleagar seo, le hinfheistíocht choigríche
agus áitiúil agus le cistí struchtúracha an Aontais
Eorpaigh (nuair in infheidhme) leanfaidh an fás seo. Dá
bharr seo beidh deiseanna sa bhreis ann do chliaint sna
réimsí seo a leanas: bogearraí do Bhaincéireacht agus
do Theileachumarsáid, na heolaíochtaí beatha, Seirbhísí
Tógála, Innealtóireacht agus na hearnálacha eile atá
bainteach leo.
An Áise Bhí an ráta ab airde fáis san Áise i 2006,
agus bhain cliaint onnmhairí de 1654 milliún amach,
méadú suntasach 24.1 faoin gcéad ar 2005. Lean an

geilleagar ag fás go tréan ar fud réigiún na hÁise le linn
2006, leis an tSín chun tosaigh le fás OTI ag 10.6 faoin
gcéad, agus le ráta fáis OTI na hIndia ag 8.7 faoin
gcéad. D'oscail Fiontraíocht Éireann oifig san India le
linn 2006 chun fónamh a dhéanamh ar na deiseanna
breise atá ann dár gcliaint sa mhargadh sin.
D'fhás geilleagar na Seapáine 2.1 faoin gcéad don
bhliain. Tá an geilleagar seo ar an dara geilleagar is mó
ar domhan. Faoi dheireadh na bliana, bhí 33 cuideachta
Éireannach tar éis oibríochtaí díolacháin agus
margaíochta a chur ar bun thall ansin. D’éirigh leis an
Astráil an fás a choinneáil agus beidh tábhacht níos mó
ag an gcomhtháthú ar a geilleagar le geilleagar na
hÁise sa todhchaí. Le blianta beaga anuas, d’fhás
onnmhairí na hÉireann chuig an Astráil go gasta. Mar
mhargadh le haghaidh táirgí ardteicneolaíochta, d'fhás
an Astráil níos gasta ná aon mhargadh eile sa réigiún.
Dar le réamhaisnéisí do na blianta amach anseo
fásfaidh margaí na hÁise go tréan, tríd is tríd, agus
beidh na margaí níos féintuilleamaíche toisc trádáil
laistigh den réigiún. Tá ionchas maith ann do
chliantchuideachtaí atá ullamh gealltanas a thabhairt
maidir leis an Áise.

Forléargas ar na hEarnálacha
Margaí Bia agus Miondíola Tomhaltóirí Bhí
baint mhór ag T&F inchuideachta, nuálaíocht i dtáirgí
ard-luacha, agus i scoth na teicneolaíochta
ceannródaíochta le rath na hearnála Tomhaltóirí Bia
agus Miondíola i mbliana de bhrí gurbh ba mhó a chuir
le fás onnmhairí na hÉireann le 17.849 billiún in
onnmhairí iomlána. Ba ionann an earnáil
Déiríochta/Deochanna agus 58 faoin gcéad d’iomlán na
hearnála le honnmhairí de 14.533 billiún. Thaispeáin
Príomh Fheolta fás láidir de 11.1 faoin gcéad freisin, rud
a thug onnmhairí iomlána go dtí 12.214 billiún. Bhí
onnmhairí de 1459 milliún ag an earnáil Táirgí
Tomhaltóirí, méadú de 7.5 faoin gcéad.
Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha
Lean cliaint Fhiontraíocht Éireann sna Margaí
Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha ag cur le
díolacháin onnmhairithe ar fud raon leathan margaí.
Chuidigh infheistíochtaí i bhforbairt scileanna daonn T&F,
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an raibh a
fhios agat?

Leathnaíonn an chéad toscaireacht
uile-oileáin trádáil le hIndia
Bhí an misean trádála faoi stiúir
Fiontraíocht Éireann chun na
hIndia go luath i 2006 ar an
gcéad misean trádála uileoileáin thar sáile riamh, agus ba
phointe cinniúnach é i
gcaidreamh eacnamaíoch na
hÉireann leis anÁise Theas.

In éineacht leis An Taoiseach, An tUasal Bertie Ahern T.D., bhí An tAire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta Micheál Martin T.D., An tAire Oideachais agus Eolaíochta
Mary Hanafin T.D., agus An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta John
O’Donoghue T.D., agus chuimsigh siad seo an toscaireacht iomráiteach chun na
hIndia. Tá ceannaireacht dhomhanda ag eacnamaíocht na hIndia i dtéarmaí fáis,
le daonra os cionn aon billiún, agus beidh an tír fíor-chumhachtach sna blianta
amach romhainn. Tá onnmhairí na hÉireann chun na hIndia ag fás i láthair na huaire
ag ráta de 15 faoin gcéad in aghaidh na bliana. Tharla an chuairt, a mhair ar
feadh seachtaine, ag trí mhórionad gnó i mBangalore, Deilí agus Mumbai agus bhí
85 comhlacht Éireannach, cumainn tionscail agus eagraíochtaí dlúthbhainteach léi –
an toscaireacht thrádála is mó riamh le cuairt a thabhairt ar an India as Éirinn.
Bhí breis agus 500 cruinniú gnó sna trí chathair agus bhí iomlán de 120
feidhmeannach gnó a bhí ag déanamh ionadaíochta ar son na gcomhlachtaí i
láthair. Tháinig na comhlachtaí ó réimse leathan d'earnálacha difriúla, a chuimsigh
biteicneolaíocht, bogearraí, TF, seirbhísí oideachais, spórt agus ealaíon, agus bia gus
deoch. Ba í seo an chéad chuairt ag go leor acu chun na hIndia. D'eagraigh
Fiontraíocht Éireann chomh maith trí mhórimeacht líonraithe agus d'eagraigh sé
imeachtaí speisialta do rannpháirtithe ó earnáil na Seirbhísí Oideachais Idirnáisiúnta.
Mar thoradh díreach ar an misean trádála, rinne 13 comhlacht conarthaí agus
comhpháirtíochtaí, agus meastar go mbeidh luach os cionn 135 milliún orthu le linn
na trí bliana atá le teacht. D'éirigh thar cionn freisin le roinnt coláistí tríú leibhéal
agus cumann tionscail. Shínigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Cumann Bogearraí
na hÉireann, Cumann Biteicneolaíochta na hÉireann, Cumann Onnmhaireoirí na
hÉireann agus Comhlachas Tráchtála na hÉireann comhaontuithe comhpháirtíochta
le contrapháirteanna Indiacha a chuideoidh le caidrimh agus malartuithe laistigh
d'fhorais oideachais agus taighde sa dá thír. Le linn na cuairte, d'fhógair an
Taoiseach go raibh oifig de chuid Fiontraíocht Éireann le hoscailt i Delhi chun seirbhís
níos fearr a sholáthar do riachtanais na gcomhlachtaí Éireannach i margadh na
hIndia. Bhí sé suntasach go raibh 12 toscaire ó chomhlachtaí i dTuaisceart Éireann
ar an misean trádála seo . Léirigh an chéad misean trádála id Fiontraíocht Éireann
agus Invest Northern Ireland go mbeifear chomhoibrithe.

Ba iad seo a leanas a bhí i Mumbai ar an misean trádála chun na hIndia (c-d ina seasamh):
Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann; An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta Micheál
Martin T.D.; An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta John O’Donoghue T.D.; An tAire Oideachais agus Eolaíochta
Mary Hanafin T.D.; A Shoilse An Ambasadóir Saurabh Kumar, Ambasadóir na hIndia chun na hÉireann; A Shoilse
Kieran Dowling, Ambasadóir na hÉireann chun na hIndia. Líne tosaigh (c-d): An Dr. Cormac Kilty, Cathaoirleach ar
Chumann Bitionscail na hÉireann; An Taoiseach, An tUasal Bertie Ahern T.D.; Arvind B Kulkarni, Uachtarán
Cheardchumann Altraí Oilte na hIndia.
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An Taoiseach, An tUasal Bertie Ahern T.D. ag labhairt ag
an ócáid líonraithe gnó i Bangalore.
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feabhsúcháin táirgiúlachta agus margaíochta le méadú

Misin trádála idirnáisiúnta

foriomlán 11.9 faoin gcéad in onnmhairí go dtí 12.493

Bíonn misin thrádála thar a bheith éifeachtach chun
caidrimh idirnáisiúnta a bhunú, chun cur le díolacháin
onnmhairithe agus chun próifíl na hÉireann a ardú i
margaí thar lear. Oibríonn Fiontraíocht Éireann go dlúth
le ranna Rialtais, le grúpaí tionsclaíochta agus le
gníomhaireachtaí eile chun na himeachtaí seo a eagrú. I
2006, bhí 36 mórmhisean trádála ann, agus tá cur síos
ar roinnt de na misin sin anseo thíos.
Cuairt trádála uile-Éireann go Ceanad
Chomhoibrigh Fiontraíocht Éireann agus Invest
Northern Ireland go dlúth ar mhisean trádála uileÉireann chuig Ceanada. D’imigh Micheál Martin, T.D.,
An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus Maria
Eagle, M.P., Aire Fiontar Thuaisceart Éireann i dteannta
32 cuideachta ar an gcuairt. Bhí os cionn 80 cruinniú
ann idir cliaint agus ceannaitheoirí – ina measc ceithre
imeacht ardleibhéil líonraithe le 450 feidhmeannach
sinsearach ó Cheanada. Le linn na cuairte, d’oscail an
tAire Martin oifig nua Fhiontraíocht Éireann in Toronto
go hoifigiúil.
FCéad mhisean trádála na hÉireann
chuig an Úcráin Threoraigh an tAire Trádála agus
Tráchtála, Michael Ahern, TD, an chéad mhisean trádála
de chuid na hÉireann chuig an Úcráin. Thug an misean
trádála an deis do chuideachtaí Éireannacha, a bhí i
margadh na Úcráine don chéad uair, an deis
teagmhálaithe a ghnóthú i gceann de na geilleagair is
mó fáis san Eoraip. Ghlac roinnt gníomhaireachtaí stáit
eile ó Éirinn páirt sa mhisean trádála seo a d’eagraigh
Fiontraíocht Éireann - ina measc, Bord Bia, Bord Iascaigh
Mhara agus Aer Rianta International.
Misean Airethreoraithe chuig an Afraic Theas Meastar gurb
ionann luach dhíolacháin na hÉireann chuig an Afraic
Theas agus 1428 milliún. Táthar ag súil, go n-éireoidh
leis na 33 cuideachta atá páirteach sa mhisean, mar
thoradh ar an misean go dtí an Afraic Theas, gnó dar
luach 185 milliún sa bhreis a ghnóthú sa bhliain amach
romhainn.
Partnership for Growth san Astráil
Threoraigh an tAire Michael Ahern toscaireacht ag an
bhfóram gnó a bhí urraithe ag Rialtas na hAstráile dar
teideal Partnerships for Growth. Chomh maith leis sin,
d’oscail an tAire Ahern Henty Machinery Field Days go
hoifigiúil, príomhthaispeántas na hAstráile d'innealra

billiún. D’éirigh go maith go háirithe leis an earnáil
Innealtóireachta, arna stiúradh ag cuideachtaí a bhí ag
infheistiú i dteicneolaíocht dílsithe agus i bpróisis, le
honnmhairí suas go 16.7 faoin gcéad go dtí 1669
milliún. D’onnmhairigh cuideachtaí dúchasacha san
earnáil Eolaíochtaí Beatha luach 1283 milliún, méadú de
8.3 faoin gcéad. I measc na bpríomhearnálacha a
stiúraigh fás bhí fearais leighis, fo-soláthar leighis agus
diagnóisic.

Earnálacha Bogearraí, Seirbhísí agus

Earnálacha atá ag teacht chun cinn Lean
Earnálacha Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha atá ag
teacht chun cinn ag sárú feidhmíocht an fháis
mhargaidh fhoriomlán le méadú 16 faoin gcéad in
onnmhairí, rud a raibh onnmhairí iomlána de 11.437
billiún mar thoradh air. Tháinig méadú 30.1 faoin gcéad
ar Seirbhísí Teileachumarsáide agus Comhairliúcháin,
agus tháinig méadú 19.5 faoin gcéad ar Seirbhísí
Fiontar, Rialtais agus Airgeadais.

Cliaint a chur i dteagmháil le
ceannaitheoirí idirnáisiúnta
Ceann de na príomhthosaíochtaí d’Fhiontraíocht
Éireann ná fíordheiseanna díolacháin a aimsiú do
chliaint. Oibríonn foireann in Éirinn agus inár líonra
oifigí idirnáisiúnta i bhfoirne trasmhargaidh earnálacha
chun tacaíocht chomhordaithe a sholáthar chun cuidiú
le cliaint díolacháin a bhuachan.

Dírítear san obair

seo ar chliantchuideachtaí a chur i dteagmháil le
ceannaitheoirí idirnáisiúnta ach cruinnithe indibhidiúla
oiriúnaithe laistigh den mhargadh a éascú. Déanaimid
deiseanna a thairiscint do chliaint páirt a ghlacadh i
grúpaí seastán Éireannacha ag aonaigh thrádála
idirnáisiúnta, ceannaitheoirí ionchasacha a thabhairt go
hÉirinn agus mórmhisin trádála a eagrú.

Mar

thoradh ar an ngníomhaíocht seo, faoi dheireadh na
bliana, bhíomar tar éis 6,469 cruinniú a eagrú idir cliaint
agus ceannaitheoirí, 36 misean ardphróifíle a eagrú,
páirt a ghlacadh i 29 aonach trádála, agus 45 misean
ceannacháin isteach go hÉirinn a eagrú.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2006 17
19

3533 EI Annual Report (Irish) #6

21/06/2007

16:42

Page 20

próifiliú
rathúlachta

Cruthaíonn teicneolaíocht
úrscothach nasc idir S3 agus rath
den chéad scoth
Léiríonn an rath atá ar Silicon &
Software Systems Ltd (S3)
conas is féidir nuálaíocht
marthanach agus táirgí agus
seirbhísí úrscothacha
feidhmíochta onnmhairithe den
scoth a bhaint amach.

Meastar go forleathan gur ceannaire idirnáisiúnta é maidir leis an margadh
teicneolaíochta tomhaltóirí nasctha, tá níos mó ná 300 fostaí ag S3 thart timpeall
an domhain. Freastalaíonn sé ar bhonn custaiméirí domhanda ó ionaid dearaidh
innealtóireachta in Éirinn (Baile Átha Cliath agus Corcaigh) agus Lár na hEorpa,
agus oibríochtaí díolachán agus margaíochta atá lonnaithe sna SA, sa RA, san Ísiltír
agus san Áise. Agus iad 20 bliain i mbun gnó i 2006, tá eolas fairsing ar
theicneolaíocht tomhaltóirí cruinnithe ag an gcuideachta a bhfuil a cheanncheathrú
lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus tá áit bainte amach aige ar thús cadhnaíochta
maidir le forbairt agus seachadadh na dteicneolaíochtaí, dtáirgí agus seirbhísí
gairmiúla den chéad ghlúin eile. Tá custaiméirí S3 i measc na gcuideachtaí is mó
agus is mó aitheantais ar domhan, lena n-áirítear leithéidí Intel, Texas Instruments,
Fujitsu, Sky, Nokia, Samsung, Philips, OpenTV agus go leor eile nach iad. Úsáidtear
réitigh sileacain agus bogearraí S3 sna milliúin de tháirgí leictreonacha tomhaltóirí
ar fud an domhain, lena n-áirítear Boscaí Bairr, trealamh taifeadta fístéipe pearsanta,
teilifíseáin ard-ghléine agus go leor gléasanna gan sreang agus líonraithe.
Comhoibríonn S3 freisin le comhpháirtithe teicneolaíochta den scoth cosúil le
IBM, Cadence, Synopsys agus ST Microelectronics i measc cuideachtaí nach iad.
Le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, d'athchruthaigh ceannach thar barr amach
rathúil a rinne an bhainistíocht as Éirinn in 2005 lena bhain infheistíocht de
Chaipiteal Fiontair gurbh fiú 110 milliún é S3 mar chuideachta dúchasach.
Déantar onnmhairiú ar bheagnach 100 faoin gcéad de theicneolaíocht S3. Ghin
sé 123 milliún ó thaobh díolachán onnmhairithe de i 2006, agus é ag obair i
ndlúthchomhpháirtíocht le foirne thar lear Fhiontraíocht Éireann. Tá tuar ann go
ndéanfaidh an chuideachta tuilleadh forleathnaithe i 2007 de réir mar a ghiarálann
sé a chuid córas, teicneolaíocht bogearraí agus sileacain isteach i margaí tomhaltóirí
baile, móibíleacha agus cúraim sláinte a bhfuil ardfhás orthu. Deir an POF John
O’Brien: “Is é ár sprioc fás láidir a bhaint amach trí S3 a shuí mar sholáthraí
teicneolaíochta ar thús cadhnaíochta maidir le margaí teilifíseáin dhigiteacha,
teilifíseáin mhóibíleacha agus maidir leis an margadh gan sreang” Anuas air sin i
2007, infheisteoidh S3 19 milliún i dTaighde & Forbairt, le tacaíocht ó Fhiontraíocht
Éireann, chun ardtheicneolaíochtaí a úsáidtear le haghaidh Boscaí Bairr, Taifeadáin
Fístéipe Pearsanta, Teilifíseán Ard-Ghléine, Teilifíseán Móibíleach agus Dearadh Slise
Sileacain. Ciallaíonn an maoiniú go gcruthóidh an chuideachta 20 ról ardluacha
Taighde & Forbartha nua ag a chuid saoráidí i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

www.s3group.com
John O’Brien, POF , Silicon & Software Systems Ltd
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talmhaíochta. Ba ag Fiontraíocht Éireann a bhí
taispeántas an aoi-náisiúin, áit ar chuir an eagraíocht
chun cinn táirgí na n-ocht chuideachta cliaint.
Cuairt ilearnálach chuig an tSeapáin Threoraigh
an tAire Micheál Martin misean ilearnálach chun na
Seapáine le linn 2006, inar ghlac 30 cuideachta páirt. Le
linn na cuairte, mar ar leagadh béim ar an rath a bhí ar
chuideachtaí Éireannacha sa mhargadh seo, d’fhógair
an tAire Martin oscailt oifigiúil oifigí na gcuideachtaí
Éireannacha Arantech, Firecomms, Havok, Glen Dimplex
agus Parc Aviation.

Luasghéarú ar fhás idirnáisiúnta
Le linn 2006 thosaíomar ag ceapadh saineolaithe
laistigh den mhargadh thar lear agus chuireamar boird
chomhairleacha ar bun chun cuidiú le cliaint cur leis an
rath a bhí ar a ngnó go hidirnáisiúnta.
Boird Chomhairleacha Chuireamar ceithre bhord
chomhairleacha nua ar bun le linn 2006 chun saineolas,
treoir agus tacaíocht a sholáthar chun fás na
gcuideachtaí cliaint Stáit Aontaithe a luasghéarú.
Tacaíonn trí cinn de na boird chomhairleacha le
sainearnálacha: Teicneolaíochtaí gan Sreang, Feistí
Leighis agus Táirgí Tógála. Tacaíonn an ceathrú bord leis
an gClár Leadership 4 Growth in Ollscoil Stanford.
Luasairí gnó laistigh den mhargadh Mar chuid
de thionscnamh eile, an tionscnamh do Luasairí Gnó
Laistigh den Mhargadh, bronntar saineolaí
tionsclaíochta ar chliantchuideachtaí indibhidiúla i
sainearnáil nó i margadh geografach ar leith. Is é atá i
gceist leis an 'luasaire gnó' ná duine le taithí, le heolas
agus le teagmhálaithe a thacaíonn le cuideachta agus í
ag fairsingiú agus ag forbairt ina margadh
onnmhairithe is tábhachtaí. Ag clúdach gach margaidh
dhomhanda, ainmníodh 50 duine dá leithéid i rith na
bliana (féach leathanach 22).
Ceadúnú do mhaoin
intleachtúil Mar chuid dár straitéis chun cuidiú leis na
gceadúnú teicneolaíochta, d’oibrigh Fiontraíocht
Éireann le corparáidí domhanda dála IBM, Microsoft,
Hewlett-Packard agus Proctor & Gamble chun

teicneolaíochtaí oiriúnacha a aimsiú agus iad a
chomhoiriúnú le riachtanais na gcuideachtaí
Éireannacha. D’éirigh leis na cuideachtaí Softedge
Systems agus Vimio plc conarthaí ceadúnais a shíniú le
Microsoft. D’aontaigh cuideachta eile, Biotrin
International, comhaontú suntasach ceadúnaithe
teicneolaíochta leis an National Cancer Institute sa
National Institutes of Health in Washington DC.

Líonrú idirnáisiúnta agus imeachtaí chun
eolas a roinnt
Bíonn Fiontraíocht Éireann an-ghníomhach ó thaobh
líonraí de ghairmithe Éireannacha a spreagadh, tacú leis
agus é a chur ar bun i margaí tábhachtach idirnáisiúnta.
Cuireann na líonraí fóram ar fáil do lucht gnó na
hÉireann chun teagmhálacha a roinnt ar a chéile, maille
le taithí agus le heolas earnála. Mar shampla, le linn
2006, reáchtáladh an chéad imeacht Líonraithe Gnó idir
Éirinn agus an Iodáil in Milano. D’fhreastail
príomhghairmithe Éireannacha ó thionscail Iodálacha ar
an ócáid – ina measc grúpa de POF Éireannacha atá ag
obair sna hearnálacha Fuinnimh, Árachais agus
Cógaisíochta.
Deiseanna tógála do na Cluichlí
Oilimpeacha De réir na meastachán is fiú os cionn 17
mbilliún na cláir thógála do na Cluichí Oilimpeacha a
bheidh ann sna chéad chúig bliana eile. Dá bharr sin,
reáchtáil Fiontraíocht Éireann imeacht líonraithe i
Londain, mar chuid den straitéis chun gnó a bhuachan
do chuideachtaí Éireannacha de réir mar a ullmhaíonn
an chathair do na Cluichí Oilimpeacha i 2012. Labhair
an tAire Micheál Martin ag an ócáid, agus d'fhreastail
daoine mór le rá ar an lá ó earnálacha tógála na RA
agus na hÉireann.
Banc Forbartha na hÁise Nuair
a ghlac Éire ballraíocht le Banc Forbartha na hÁise (BFÁ)
sa bhliain 2006, chuir Fiontraíocht Éireann tús le clár
chun cuidiú le cliaint a bheith páirteach i gconarthaí a
ndéanann an banc coimisiúnú orthu, agus reáchtáladh
seimineár mór i mBaile Átha Cliath. Táthar ag súil go
mbeidh conarthaí BFÁ ina bhfoinsí tábhachtacha
ioncaim do na cuideachtaí sin.

OAr an gcéad misean trádála as Éirinn chun na hÚcráine bhí (c-d): Mike Hogan, Bainisteoir An Rúis & CIS, Fiontraíocht Éireann; Trevor O'Regan,
Bainisteoir Forbartha Gnó Idirnáisiúnta, Project Management Ltd.; An tAire Trádála agus Tráchtála, Michael Ahern, T.D.; Desmond Ó Maonaigh,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, OTP Bank Ukraine.
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an raibh a
fhios agat?

Bealach luathaithe go dtí na
mórmhargaí idirnáisiúnta
Rolladh amach Clár Luathaithe
Gnó Fiontraíocht Éireann go
domhanda i 2006, a chuireann
cuideachtaí cliaint agus
saineolaithe sa mhargadh le
chéile chun fás mear a réalú.
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Déanann an Clár Luathaithe Gnó cuideachtaí Éireannacha a nascadh le luasairí gnó
sa mhargadh – saineolaithe ardpróifíle ó earnálacha sonracha – a bhaineann leas as
an taithí, na teagmhálacha agus an fhaisnéis atá acu chun tacú le leathnú agus
forbairt na cuideachta cliaint isteach i margadh riachtanach na n-onnmhairí.
Tar éis píolótú an chláir i margaí an RA, agus breis forbartha i margaí na hEorpa,
thosaigh Fiontraíocht Éireann ag baint leasa as an gcur chuige seo chun tacú le fás
na gcliant sna margaí domhanda le linn 2006. Tháinig na luasairí ó línte tosaigh
an tionscail mórthimpeall an domhain agus thosaigh os cionn 50 duine ag obair le
cuideachtaí cliaint i 2006. Tá an taithí díolachán agus margaíochta ábhartha acu seo
ar fad chun comhairliú agus treorú do chuideachtaí cliaint chun rath idirnáisiúnta a
luathú. Tá leas bainte ag an gcuideachta Cúram Software as an gClár Luathaithe
Gnó, soláthraí ceannasach i bhfiontar na bainistíochta sóisialta maidir le réitigh
bogearraí, a dhíolann go domhanda le seirbhísí sláinte agus daonna, seirbhísí an
lucht oibre, agus eagraíochtaí slándála sóisialaí. Lena gceanncheathrú i mBaile Átha
Cliath, tá oifigí breise acu sna SA, sa RA, san Astráil agus in India. Dar leis an
Stiúrthóir Forbartha Gnó ag Cúram, Rory Gray, thug an chuideachta faoi deara go
mbeadh luasaire gnó éifeachtach chun cuidiú leo iad féin a bhunú go tapa ar
mhargadh na Sualainne, sular chuir siad isteach ar thairiscint mór rialtais.
Tríd an luasaire gnó Sven Löchen, le breis agus 30 bliain de thaithí aige mar
sainchomhairleoir, SB agus bainisteoir i margadh TF na Sualainne, bhí Cúram ábalta
anailís a dhéanamh ar choinníollacha an mhargaidh, iad féin a bhunú mar
chuideachta a raibh tionchar acu sa mhargadh agus iarratas láidir a dhéanamh don
tairiscint rialtais ar deireadh. “D'éirigh thar barr leis an nasc agus leis an
gcaidreamh eadrainn féin agus Sven ó thús aimsire,” a dúirt Rory Gray. “Bhí anmheas againn ar an luach, ar na teagmhálacha agus ar fhaisnéis an mhargaidh a
sholáthraigh sé dúinn. Bhí an ról stiúrtha a rinne sé a chomhlíonadh maidir le próisis
tairisceana na Sualainne a rianú, comhairle straitéiseach a sholáthar, cruinnithe a
eagrú leis na daoine cearta agus tionchar a bheith againn ar deireadh orthu seo,
riachtanach ar fad. Tá luasaire gnó rí-thábhachtach más é an sprioc atá agat bunús
faisnéise agus próiseas meantóireachta a bhunú go mear i dtír áirithe.” Dúirt Sven
Löchen: “Ba é an sprioc ná na deiseanna ab fhearr a aimsiú do Cúram, iad a chur os
comhair na ndaoine cearta agus na caidrimh, cainéil, teagmhálacha agus líonraí ab
fhearr a bhunú don táirge ar leith atá acu. Bhí sé mar chuspóir agam chomh maith
cuidiú chun iad a stiúradh tríd an bpróiseas a bhaineann le gnó a dhéanamh laistigh
de chultúr atá difriúil. “D'éirigh linn na spriocanna sin a bhaint amach agus tá
féidearthacht iontach anois ag Cúram sa réigiún Nordach go ginearálta. Leanfaidh
an chomhpháirtíocht atá againn san Iorua, sa Danmhairg agus san Fhionlainn.”
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Onnmhairí – 2006
2005

110,510m

2006

111,779m

Díolacháin onnmhairithe nua (ollghnóthachain)**

11,699m

Ollchaillteanais
Glanfhás

1430m
+12.1%

* Áirítear leis an bhfigiúr sin gnóthachain onnmhairithe arna dtaifead ag cuideachtaí Tráchtearraí Feola agus
Déiríochta
Foinse: Forfás/Fiontraíocht Éireann Athbhreithniú ar Ghnó Bliantúil

Onnmhairí – 2006 de réir an Phríomhlimistéir Mhargaidh*

2005

2006

Fás
2005-2006

Tuaisceart na hEorpa

16,096m

16,740m

+10.6%

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus An Afraic

11,124m

11,377m

+22.5%

Críocha Mheiriceá

11,155m

11,299m

+12.5%

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear na hEorpa, An Rúis agus CIS

1788m

1894m

+13.5%

An Áise

1527m

1654m

+24.1%

An Chuid Eile den Domhan

1156m

1154m

-1.3%

59,846m

511,118m

+12.9%

2005

2006

ƒas
2005-2006

Margaí Tomhaltóirí Bia agus Miondíola

17,044m

17,849m

+11.4%

Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha

12,227m

12,493m

+11.9%

Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha atá ag Teacht chun Cinn

11,239m

11,437m

+16.0%

510,510m

511,779m

+12.1%

Iomlán
* Ní áirítear leis díolacháin arna dtaifead ag An mBord Bainne
Foinse: Forfás/Fiontraíocht Éireann Athbhreithniú ar Ghnó Bliantúil

Onnmhairí – 2006 de réir Mór-Earnála

Iomlán
Foinse: Forfás/Fiontraíocht Éireann Athbhreithniú ar Ghnó Bliantúil

Onnmhairí Cliant – 2006 Gnóthachain agus Caillteanas

Margaí Tomhaltóirí Bia agus Miondíola

2005
Onnmhairí

Ollghnóthachain

Ollchaillteanais

2006
Onnmhairí

Glanfhás

17,044m

11,058m

1253m

17,849m

+11.4%

Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha 12,227m
Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha atá

1397m

1131m

12,493m

+11.9%

ag Teacht chun Cinn

11,239m

1244m

146m

11,437m

+16.0%

510,510m

51,699m

5430m

511,779m

+12.1%

Iomlán

Foinse: Forfás/Fiontraíocht Éireann Athbhreithniú ar Ghnó Bliantúil
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Taighde agus nuálaíocht
tionscalthreoraithe
Is ar onnmhaireoirí Éireannacha a
infheisteoidh i dtáirge cliantdhírithe
den chéad scoth, agus a bhfuil
seirbhísí ceannródaíocha acu, a
bheidh an rath amach anseo.
Cuireann Fiontraíocht Éireann
feabhas ar chumas ár gcliant táirgí
agus seirbhísí dá leithéid a chruthú
ach cuideachtaí a spreagadh le tacú
le taighde agus nuálaíocht atá
fadtéarmach agus atá dírithe ar
chúrsaí tráchtála.
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Taighde agus nuálaíocht tionscalthreoraithe

Déanann Fiontraíocht Éireann cúram de gach gné a

chéad uair. Pléitear le raon leathan cuideachtaí sa chlár

bhaineann le feabhas a chur ar inniúlacht thionscail

seo - ina measc roinnt cuideachtaí nach raibh teagmháil

na hÉireann, bíodh sin i bhforbairt an chumais

ag Fiontraíocht Éireann leo le tamall anuas. Mar

taighde laistigh den chuideachta nó ag tabhairt

thoradh air sin, tá 35 cuideachta cliaint ag lorg tuilleadh

teicneolaíochtaí nua isteach sna cuideachtaí. Cuidímid

tacaíochta le haghaidh tionscadail T&F.

chomh maith leis an aistriú ar mhaoin intleachtúil

TechSearch Is é atá i seirbhís TechSearch de chuid

agus ar eolas ón tríú leibhéal chuig tionscail reatha nó

Fiontraíocht Éireann ná seirbhís a chuidíonn le

chuig gnólachtaí nua-thionscanta in Éirinn, le

cuideachtaí teicneolaíochtaí agus seirbhísí nua a fháil

spreagadh agus forbairt an chaidrimh idir bonneagar

ó fhoinsí idirnáisiúnta trí chomhaontuithe ceadúnaithe

na dtionscal agus na bhforais taighde, agus le

nó trí chomhfhiontair. Chuidigh an tionscnamh seo le

deiseanna a sholáthar don bhfáil atá ag daoine ar

160 cliant i rith na bliana, agus infheistíodh os cionn

chomhthaighde idirnáisiúnta. Mar sin, lean

12 mhilliún mar chuid den iarracht sin. Is fiú isteach is

Fiontraíocht Éireann ag tiomáint an taighde agus na

amach le 115 milliún an cumas díolacháin ó na

nuálaíochta i 2006.

ceadúnais don chéad trí bliana eile. Cuideoidh

Le linn na bliana rinne 601

gcuideachtaí cliaint infheistíocht breis is 1100,000 i

comhaontú comhpháirtíochta teicneolaíochta a

dtionscadail T&F suntasacha, agus chuir 40 client tús

síníodh leis an National Research Council of Canada,

le tionscadail T&F suntasacha a raibh gá le hinfheistiú

le cuideachtaí Éireannacha a gcomhpháirtithe i

breis is 12 mhilliún dóibh. Léiríonn an tiomantas seo i

bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide a aimsiú agus

measc cliant díriú go mór ar T&F an dul chun cinn

é seo a bheith mar bhealach isteach acu chuig

suntasacha i dtreo ár spriocanna straitéiseacha trí

margadh Mheiriceá Thuaidh. Chomh maith leis sin,

bliana a bhaineann le 596 cuideachta a bheith i mbun

sheol TechSearch leagan ar líne, idirghníomhach den

taighde suntasach, agus 42 i mbun T&F suntasach.

tseirbhís a chuireann cás-staidéir ar fáil, maille le

San iomlán thacaigh Fiontraíocht Éireann le 194

huirlisí ceadúnaithe agus saintreoir.

tionscadal T&F inchuideachta, ina raibh maoiniú
152.9 milliún i gceist leis.

Comhpháiríochtaí Nuálaíochta Trí mheán ár
dtionscnamh Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta, atá mar
chuid de straitéis Fhiontraíocht Éireann feabhas a chur

Cumas taighde inchuideachta a fhorbairt

ar chumas na gcliant páirt a ghlacadh i T&F

I measc na dtionscnamh agus na gclár a chuireamar i

nuálaíoch, cuidítear le Tionscail na hÉireann agus le

bhfeidhm chun cuideachtaí a spreagadh le dul i mbun

hinstitiúidí tríú leibhéal oibriú lena chéile chun táirgí

gníomhaíochtaí T&F i 2006, nó cur leis an líon

ceannródaíocha, breisiúcháin táirgí agus seirbhísí nua

gníomhaíochtaí sin, bhí ceardlanna chun feasacht a

a fhorbairt. Cuirtear tacaíocht airgeadais ar fáil faoin

spreagadh, meantóireacht, oiliúint i mbainistíocht T&F,

tionscnamh seo chun daoine a spreagadh le bonn

comhpháirtíochtaí nuálaíochta idir tionscail agus

intleachtúil, áiseanna agus scileanna na hearnála tríú

taighdeoirí tríú leibhéal, agus riosca infheistíochta a

leibhéal a chomhcheangal le fios gnó na dtionscal.

roinnt trí mheán an chómhaoinithe. Chomh maith leis

Chuireamar maoiniú ar fáil le haghaidh 63 tionscadal

sin, chuireamar sainchomhairleoireacht ar fáil chun

comhpháirtíochta nuálaíochta i 2006.

cuidiú le cuideachtaí páirt a ghlacadh i gclár T&F níos
struchtúrtha agus bainistiú sásúil a dhéanamh ar na cláir

Cumas tráchtála an taighde a uasmhéadú

sin.

Tugann Fiontraíocht Éireann tús áite don réadú ar

Pléadálaithe T&F Is clár thar a bheith

réamhghníomhach é ár gclár Pléadálaithe T&F ina

chumas tráchtála T&F atá bunaithe in Éirinn. An aidhm

dtéann sainchomhairleoirí díreach chuig cuideachtaí

atá againn ná luasghéarú a dhéanamh ar an tráchtálú

chun iarraidh orthu páirt a ghlacadh i T&F praiticiúil don

ar thaighde ach idirghníomhú idir tionscail agus forais
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próifiliú
rathúlachta

Déanann Cellix caipitliú ar dhul
chun cinn T&F
Bhí Ciste Tráchtálaíochta
Fhiontraíocht Éireann
ionstraimeach maidir le
cúnamh a thabhairt
d'ardthaighde Cellix Ltd ar
mhicri-shreabhánaic agus ar
nanaitheicneolaíocht chun
céimeanna nithiúla chun
tosaigh a dhéanamh in earnáil
na bhfionnachtana leighis agus
drugaí.

Ó chlé go deis: Vivienne Williams, An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Frank O’Dowd, Innealtóir Dearaidh agus
Dmitry Kashanin, An Príomhoifigeach Teicniúil.
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Tá tráchtálaíocht déanta ag an gcuideachta ionstraimíochta bitheolaíochta a
bunaíodh go luath i 2004 ar a tháirgí tosaigh cheana féin, tá díolacháin tábhachtacha
déanta acu sna SA agus sa tSualainn agus tá babhta infheistíochta de 1800,000
comhlánaithe acu. Tá an seachthairbhe ollscoile ag dul ar aghaidh anois le
tráchtálaíocht lánscála dá smaointí taighde agus le forleathnú a chuirfidh fiúntas de
13 milliún ar a onnmhairí bliantúla faoi 2009. Déanann Cellix speisialú ar fhorbairt
agus déantúsaíocht na n-ionstraimí a thugann cúnamh d'eolaithe tástáil agus luathú
a dhéanamh ar fhionnachtain drugaí nua. Déanann a theicneolaíocht
cheannródaíoch aithris ar an sreabhadh fola trí ribeadáin dhaonna (fuileadáin), a
chuireann ardán insamhalta plaisticí ar fáil chun cinneadh a dhéanamh faoin gcaoi a
bhféadfadh druga imoibriú laistigh den chorp. Tugann sé seo an cumas
d'olleagraíochtaí cógaisíochta agus biteicneolaíochta cinntí ríthábhachtacha a
dhéanamh maidir le trialacha cliniciúla costasacha ar bhonn níos gasta agus níos
saoire. Tháinig an gnólacht nua-thionscanta ardchumais chun cinn mar gheall ar
chomhoibriú idir na ranna fisice agus leighis ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath. Tháinig an teicneolaíocht agus an chuideachta ar an bhfód de thoradh
obair a rinne mic léinn taighde iarchéime Vivienne Williams, atá ina POF ar Cellix agus
Dmitry Kashanin, atá ina CTO. Arna thacú le linn na gcéimeanna go léir ag Ciste
Tráchtálaíochta Fhiontraíocht Éireann, a spreagann agus a dhéanann éascaíocht
maidir le saothrú tráchtála d'eolas agus taighde feidhmeach d'ardcháilíochta,
d'fhorbair Cellix a acmhainn ar bhonn leanúnach. Tá an síolchaipiteal a cruinníodh
á úsáid chun Taighde & Forbairt leanúnach na cuideachta a mhaoiniú agus chun an
chuideachta a fhorleathnú isteach chuig margaí idirnáisiúnta. “Tá acmhainneacht
tráchtála iontach ag an taighde,” a deir Williams. “Bhíomar in ann díolachán a
dhéanamh leis na hInstitiúidí Náisiúnta Sláinte atá cáiliúil sna SA, an
phríomhghníomhaireacht taighde sláinte atá ag an Rialtas Feidearálach.”
Tá díolachán déanta ag Cellix chomh maith leis an ollchuideachta cógaisíochta
domhanda AstraZeneca agus leanfaidh sé le hiarrachtaí chun onnmhairí a dhíol le
húsáid na taithí a fuarthas de bharr rannpháirtíocht an POF ar Chlár Díolacháin
Idirnáisiúnta Fhiontraíocht Éireann. “Is é ár bhfócas anois ná líonra dáileoirí a
fhorbairt chun díolacháin a mhéadú,” a deir Williams. “I dtús báire tarlóidh sé seo sa
Bhreatain, i gCríoch Lochlann, san Fhrainc agus sa Ghearmáin. Teastaíonn uainn
láithreacht a bhunú ar chósta thoir na Stát Aontaithe. Is margaí tábhachtacha iad seo
le comhchruinniú mór de ghníomhaíocht cógaisíochta agus biteicneolaíochta.”
Tá Cellix lonnaithe in aonad bithghoir de chuid Fhiontraíocht Éireann in Ospidéal
San Séam, Baile Átha Cliath, ceann amháin de sé chinn atá bunaithe ar fud na tíre
chun borradh na gcuideachtaí biteicneolaíochta Éireannach a chothú.

www.cellixltd.com
Spreagann Bith-shlis Vena8 micrea-ribeadáin (fuileadáin)
i bplaisteach mar shamhail ag galair athlastacha.
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Taighde agus nuálaíocht tionscalthreoraithe

taighde a spreagadh agus a éascú.

Maidir leis seo,

taighde um chruthú coincheapa agus 14 tionscadal

cuidímid le cuideachtaí agus le taighdeoirí

forbartha teicneolaíochta i 2006 . Rinneadh ceadúnú ar

teicneolaíochtaí nua a thabhairt chuig an margadh,

sheacht dteicneolaíocht agus ar chuideachta amháin

tionscail a spreagadh le páirt a ghlacadh sa chlár oibre

ardphoitéinseal nua teicneolaíochta sa mhargadh.

taighde, feidhm aistrithe na n-ollscoileanna a neartú agus

Reáchtáladh Taispeántas i dTeicneolaíocht Tráchtálaithe

cuidiú le hinstitiúidí teicneolaíochtaí tógáil ar a

chun go bhféadfaí ocht dtionscadal atá réidh le haghaidh

láidreachtaí sa taighde feidhmeach.

tráchtálaithe a chur i láthair d’infheisteoirí, do chaipitlithe

An Ciste

Tráchtálaithe Tá Ciste Tráchtálaithe Fhiontraíocht Éireann

fiontraíochta agus do chuideachtaí agus mar thoradh air

ann chun teicneolaíochtaí nua a thabhairt chuig an

sin cruthaíodh roinnt mhaith deiseanna tráchtálaithe.

margadh ach spreagadh agus éascú a dhéanamh ar

Tacaíonn ár bhfoireann Teicneolaíochtaí Tionsclaíochta leis

ardtaighde feidhmeach atá dírithe ar úsáid tráchtála a

an tráchtálú a dhéantar ar theicneolaíochtaí ó tionscail

bhaint as eolas. Tá trí chéim sa phróiseas – cruthú

éagsúla san earnáil déantúsaíochta sna réimsí seo a

coincheapa, forbairt teicneolaíochta agus forbairt gnó –

leanas: Innealtóireacht, Leictreonaic, Feistí Leighis, Bia

agus tá siad seo ag teacht leis na céimeanna ar ghá a

agus Cógaisíocht. Thacaigh Fiontraíocht Éireann le 14

ghlacadh chun prionsabail agus smaointe eolaíochta a

tionscadal um chruthú coincheapa agus le 23 tionscadal

fhíorú sa timpeallacht tráchtála. Le linn 2006, thacaigh an

forbartha teicneolaíochta sa réimse seo le linn 2006.

ciste le 155 tionscadal taighde trí mheán na gcéimeanna

Rinneadh ceadúnú ar ocht dteicneolaíocht agus cuireadh

a bhain le cruthú coincheapa agus forbairt

trí chuideachta nua-thionscanta ardphóitéinseala ar bun.

teicneolaíochta agus cuireadh 129.7 milliún ar fáil mar

Bhronn Fiontraíocht Éireann 13 gradam ag an

thacaíocht.

gcomhdháil bhliantúil ar Theicneolaíochtaí Tráchtálaithe i

Tacaíonn ár bhfoireann tráchtálaithe

biteicneolaíochta le bith-thaighde i dteicneolaíochtaí a

dTeicneolaíochtaí Tionsclaíochta mar aitheantas ar an

bheidh mar bhunús ag cuideachtaí nua-thionscanta nó

méid atá bainte amach ag taighdeoirí acadúla ar éirigh

ag ceadúnais ar a mbunófar cuideachtaí. Le linn 2006,

leo taighde a thráchtálú a fuair maoiniú faoin gCiste

d’infheistigh Fiontraíocht Éireann 15.5 milliún i 14

Tráchtálaithe.

tionscadal taighde biteicneolaíochta nua. I measc na

Tionscadail taighde tionscalthreoraithe Lean

dtionscadal sin bhí nanabhraiteoirí chun galar

Fiontraíocht Éireann leis an éascú ar an gcomhoibriú idir

cardashoithíoch a dhiagnóisiú, agus teicneolaíocht chun

grúpaí tionsclaíochta agus foirne taighde i 2006. Ba é

cóireáil a dhéanamh ar shiadaí i ndaoine a bhfuil ailse

ba chuspóir leis sin ná cuidiú le cuideachtaí Éireannacha

orthu. Rinneadh ceadúnú ar naoi dteicneolaíocht nua i

in earnáil ar leith tionscadail taighde a shainiú agus iad

réimse na biteicneolaíochta agus tháinig trí chuideachta

a threorú a mbeidh sochar tráchtála ag baint leo agus a

nua ardphoitéinseal biteicneolaíochta ar an bhfód. San

chuirfidh leis an iomaíochas idirnáisiúnta. Mar thoradh

iomlán infheistíodh breis is 110 milliún i dtionscnaimh

air seo cheadaíomar dhá chlár tionscalthreoraithe as a

agus i dtionscadail taighde chun tráchtálú a dhéanamh ar

n-eascróidh tionscadail shuntasacha T&F.

thaighde biteicneolaíochta in Éirinn. Mar sin, tá os cionn

cheann de na cláir sin, sheol Fiontraíocht Éireann, i

140 milliún infheistithe ó 2001 i leith. Cuireadh Biolink

gcomhar gcomhar le Cumann Bitionscail na hÉireann,

Sa chéad

Canada-Ireland ar bun le linn 2006 freisin, chun

Clár Taighde faoi stiúir an Bhitonscail dar luach 12

deiseanna a chruthú le heolas a roinnt, le

mhilliún. Chuir príomhbhainisteoirí gnó sa atá ag obair

comhpháirtíochtaí taighde a chur ar bun agus le tráchtálú

sa réimse seo in iúl gurb iad bithdiagnóisic agus

a bheith ann idir na hearnálacha eolaíochtaí beatha sa dá

monatóireacht ar bhithphróisis na réimsí ar ghá tús áite

thír.

a thabhairt dóibh. Tá an T&F á dhéanamh thar ceann

Tacaíonn ár bhfoireann um Thráchtálú

Faisnéisíochta le taighde i réimsí na ríomhaireachta,

na gcuideachtaí ag an lucht acadúil is fearr ó

bogearraí agus teileachumarsáide. Thacaíomar le 24

ollscoileanna na hÉireann.
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an raibh a
fhios agat?

Clár taighde atá stiúrtha ag an
tionscal chun iomaíochas na hearnála
biteicneolaíochta a fheabhsú
Cuirfidh an clár taighde 12
milliún de chuid Fiontraíocht
Éireann do thionscal na
biteicneolaíochta, a seoladh i
2006, le hiomaíochas na
gcomhlachtaí Éireannach i
margadh domhanda na
biteicneolaíochta.

Tá bunús láidir taighde ag Éirinn i réimse na biteicneolaíochta mar dheis
dhomhanda. Tá an Clár Taighde faoi stiúir an Bhitionscail dírithe ar fheabhsúcháin
teicneolaíochta agus éifeachtúlachtaí breisithe a sheachadadh do thionscal
biteicneolaíochta na hÉireann trí aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí T&F.
Is sampla é an clár de chomhoibriú idir an tionscal, lucht acadúil agus an rialtas
chun taighde straitéiseach agus nuálaíoch a éascú, agus tugann sé le chéile na
mórchomhoibrithe biteicneolaíochta chun oibriú ar thionscadail taighde
dúshlánacha. Le linn don chlár a bheith á bhunú, d'oibrigh Fiontraíocht Éireann
agus Cumann Bitionscail na hÉireann (IBIA) i gcomhpháirt leis na ceannairí gnó agus
na heolaithe ó earnáil na biteicneolaíochta chun clár roinnte taighde a fhorbairt.
D'aithin siad bithdiagnóisic agus monatóireacht an bhithphróisis mar réimsí inar
féidir buntáistí móra a bhaint amach sa tionscal in Éirinn. Déanfaidh acadóirí ó
sheacht n-ollscoil Éireannach (OCBÁC, OÉG, OÉM, Institiúid Náisiúnta Tyndall, OC,
COBÁC agus OL) taighde a chomhlíonadh le linn an dá bhliain nó trí bliana amach
romhainn. Rinne Fiontraíocht Éireann agus Cumann Bitionscail na hÉireann (IBIA)
bord comhairleach an tionscail a thionól don chlár chomh maith. Tá eolaithe
ceannasacha agus bainisteoirí gnó ó chomhlachtaí biteicneolaíochta Elan, Wyeth,
Biotrin International, Deerac Fluidics, Luxel, BioClin Laboratories, Omega Research,
Tridelta agus Enfer ar an mbord, agus soláthraíonn TEKES, Gníomhaireacht Náisiúnta
Teicneolaíochta na Fionlainne, tacaíocht sheachtrach sainchomhairliúcháin.
Deir Paul Logue, Leas-Uachtarán ar an gcomhlacht eolaíochta néarchórais
biteicneolaíochta Elan, agus atá mar Chathaoirleach ar an mbord: “Soláthraíonn an
clár seo fóram ar leith a thugann na comhoibrithe ón saol acadúil agus ón saol
tionsclaíochta le chéile chun oibriú ar thionscadail taighde a bhreiseoidh gan dabht
cumas nuálaíoch na hearnála biteicneolaíochta in Éirinn.” Cuimsíonn na cuspóirí
atá leagtha amach don chlár tionscadail T&F a chomhlíonadh chun bearnaí atá le
sonrú i dtaighde cineálach a líonadh, feasacht ar riachtanais T&F an tionscail a ardú
in institiúidí tríú leibhéal, agus ardán a sholáthar do chomhpháirtíochtaí tionscailacadúla. Déanann an clár idirghníomhaíocht tionscal-tionscal a spreagadh,
eolaithe a oiliúint in inniúlachtaí teicniúla atá ábhartha don tionscal agus tacú le
forbairt na ngníomhaíochtaí T&F laistigh de chomhlachtaí.
Ag seoladh oifigiúil an chláir taighde bhí (c-d):
An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin
T.D., Feargal Ó Móráin, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann agus Paul Logue (Elan), Cathaoirleach Bhord
Comhairleach an Tionscail
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Taighde agus nuálaíocht tionscalthreoraithe

I gcomhar le grúpa tionscail ón earnáil

Comhoibriú le taighde idirnáisiúnta

Teileachumarsáide Soghluaiste gan Sreang in Éirinn agus

Tá gné idirnáisiúnta sa taighde agus nuálaíocht

le grúpaí taighde ó institiúidí tríú leibhéal, cheadaigh

chomhoibritheach ríthábhachtach do thionscail na

Fiontraíocht Éireann clár taighde tionscalthreoraithe

hÉireann. Bíonn Éire i dteagmháil leis na heagraíochtaí is

chun uirlisí agus seirbhísí nua a thógáil do chruthú

fearr ar domhan agus leis na forbairtí is déanaí i réimsí

seirbhíse soghluaiste IMS. Nuair a ghlacfaidh an tionscal

eolaíochta agus teicneolaíochta tríd mheán an líonraithe

Teileachumarsáide le Córas Ilmheáin IP beidh deiseanna

idirnáisiúnta, eolas a roinnt agus comhoibriú le

ann cur i bhfeidhm céimneach a dhéanamh ar sheirbhís

gnólachtaí, leis an lucht acadúil agus le forais

nua a bheidh ar fáil do chustaiméirí.

tionsclaíochta ar fud an domhain.

Neartú a dhéanamh ar an aistriú ar shaineolas

Ar cheann de na

príomhfhorbairtí i réimse an chomhoibrithe idirnáisiúnta

teicneolaíochta Tá sé mar chuid lárnach de straitéis

i gcúrsaí taighde i rith na bliana seoladh Seachtú

Fhiontraíocht Éireann méadú a dhéanamh ar an aistriú

Creatchlár an Aontais Eorpaigh (FP7). Le buiséad os

ar mhaoin intleachtúil ó institiúidí tríú leibhéal chuig

cionn 150 billiún, tá FP7 níos mó ó thaobh scála agus

tionscail. I mí Bealtaine d'fhógair an tAire Micheál

raoin de ná aon cheann dá réamhtheachtaithe. Cuirfidh

Martin go raibh ciste dar luach 130 milliún á sholáthar

FP7 deiseanna móra ar fáil do thaighdeoirí Éireannacha i

chun feidhmeanna aistrithe teicneolaíochta níos

dtionscail, i bhforais ardoideachais agus i réimsí eile fáil

daingne a chur ar bun maille le feidhmeanna aistrithe

a bheith acu ar mhaoiniú agus ar líonraí T&F (féach

teicneolaíochta níos gairmiúla laistigh d’institiúidí

leathanach 31).

ardoideachais in Éirinn. Cinnteoidh an maoiniú seo go

Gníomhaireacht Spáis na hEorpa Leanamar

mbeidh toradh eacnamaíochta níos fearr á fháil ar

orainn le linn 2006 ag cuidiú le cuideachtaí

infheistíocht i T&F toisc córais, nósanna imeachta agus

Éireannacha conarthaí a bhuachan le Gníomhaireacht

saineolas níos fearr a bheith ann in oifigí um aistriú

Spáis na hEorpa (GSE). D’éirigh le 19 cuideachta

teicneolaíochta.

cliaint conarthaí a fháil, dar luach isteach is amach le

Feabhas a chur ar phoitéinseal

taighde réigiúnach Tá an-tábhacht ag baint le

15.7 milliún. Baineann na conarthaí le táirgí

hinstitiúidí teicneolaíochta ó thaobh forbairt réigiúnach

teicneolaíochta nuálaíocha ar féidir úsáid a bhaint

chothromaithe a bhaint amach. Tacaíonn Fiontraíocht

astu i spás tráchtála agus i margaí neamhspáis.

Éireann le bunú lárionaid feabhais i dtaighde

Shocraíomar go ndéanfaí bróicéireacht chomh maith

feidhmeach agus cuidíonn sé le hinstitiúidí

ar imeachtaí chun go bhféadfadh cliaint,

teicneolaíochta a bheith san iomaíocht le haghaidh

feidhmeannaigh ó GSE agus cuideachtaí dála System

maoiniú taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Cuireadh

Primes a bheith i dteagmháil lena chéile. Dhírigh

ar bun Clár um Fheabhsú an Taighde Fheidhmigh ar

imeacht amháin i gCorcaigh ar fhorbairt a dhéanamh

bhonn náisiúnta neamhiomaíoch. Cuireann an clár seo

ar theicneolaíochtaí thar a bheith nuálaíoch a bhain le

deiseanna ar fáil d’institiúidí le cumas taighde a

cúrsaí optaileictreonaic don chlár spáis. D'fhreastail

fhorbairt i réimsí a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint

cúig fheidhmeannach shinsearacha ó GSE, 12

leo do choláistí ar leith agus a bhfuil ábharthacht ag

cuideachta cliaint agus cúig chuideachta mhóra

baint leo do thionscail áirithe sa réigiún. Go dtí seo,

Eorpacha ar an imeacht. Tar éis sraith cruinnithe

táimid tar éis maoiniú a sholáthar d’ocht n-ionad - sin

déthaobhacha idir cuideachtaí Éireannacha agus

infheistiú 110 milliún san iomlán.

System Primes tá comhthionscnaimh á gcur ar bun
idir an dá thaobh.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2006 29

3533 EI Annual Report (Irish) #6

21/06/2007

16:42

Page 30

próifiliú
rathúlachta

Ullmhaíonn Ionad T&F an t-oideas
ceart do Dawn Farm Foods
Tá forleathnú á bhrostú isteach
ar mhargaí na hEorpa ag an
ngnólacht agrabhia is mó in
Éirinn atá faoi úinéireacht
phríobháideach, trí phleananna
taighde & forbartha,
nuálaíochta agus eolas
margaidh a shocrú.

Tá Dawn Farm Foods, atá bunaithe i gCill Dara, ag iarraidh dul isteach níos mó i
margaí mhór-roinn na hEorpa, agus tá sé mar aidhm aige 160 milliún a ghiniúint trí
dhíolacháin onnmhairithe nua i gcaitheamh na cúig bliana seo chugainn.
Tá tiomantas suntasach ceaptha ag an gcuideachta agrabhia maidir le Taighde &
Forbairt, nuálaíocht agus iomaíochas idirnáisiúnta trí ailíniú a phleananna fáis le
forbairt Ionaid Nuálaíochta nua um Eolaíocht Feola – an chéad shampla dá leithéid
in Éirinn. Fógraíodh bunú na saoráide taighde úrscothaí i mBealtaine 2006.
D'fhabhraigh a fhoirgníocht, chomh maith le clár de thionscadail atá bunaithe ar
Thaighde & Forbairt, leath d'ollinfheistíocht taighde agus caipitil de 128 milliún ar
thacaigh Fiontraíocht Éireann leis, lena n-áirítear saoráidí táirgthe ardtheicneolaíochta
nua. Méadóidh an tIonad Nuálaíochta um Eolaíocht Feola, a bheidh oibríochtúil
ag ceanncheathrú na cuideachta sa Nás faoi mhí na Samhna 2007, cumas agus
scileanna taighde Dawn Farm Foods faoi dhó, le líon na bpearsanra Taighde &
Forbartha tiomanta ag méadú ó 15 go 30. San iomlán, cruthófar 100 post nua mar
gheall ar an infheistíocht, a mhéadóidh an fhostaíocht ag an gcuideachta go 580
faoi 2011. Is ceannaire aitheanta é i margadh chomhábhair na bhfeolta cócaráilte
san Eoraip, onnmhairítear 80 faoin gcéad d'aschur Dawn Farm Foods chuig níos mó
ná 30 tír ar fud an domhain. Mar chuid den Ghrúpa Queally, déanann sé freastal
ar na hearnálacha déantúsaíochta bia agus seirbhísí bia agus tá liosta custaiméirí acu
de bhrandaí gormshlise cosúil le Nestle, Subway agus Pizza Hut, a léiríonn na
cuideachtaí móra i dtionscal bia na hEorpa. Tá an tsaoráid Taighde & Forbartha
nua ríthábhachtach maidir le gnó sa todhchaí dar le Larry Murrin, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin Dawn Farm Foods. Deir sé go ndéanfaidh an t-ionad fiosrú ar na
bealaí a úsáidfidh tomhaltóirí na todhchaí próitéin feola cócaireachta trí scrúdú a
dhéanamh ar na treochtaí atá ag teacht chun tosaigh i réimsí bia áise agus
feidhmeach, táirgí feola speisialtachta, agus sláinte agus folláine. “Ní bhaineann
sé le dearadh blasanna na todhchaí amháin, áfach,” a deir sé leis sin. “Díreoimid
chomh maith ar nuálaíocht sna córais, próisis agus feidhmchláir de chuid an taighde
é féin. Bhí ár gcumas Taighde & Forbartha mar phríomhchumasóir gnó ó 1984 i
leith. Teastaíonn uainn cur leis sin i gcónaí. “Ós rud é gur thacaigh siad linn gach
céim den bhealach,” a deir Murrin, “fanfaidh Fiontraíocht Éireann mar
dhlúthchomhpháirtí oibre linn.”

www.dawnfarms.ie
I láthair nuair a d'fhógair Dawn Farms Foods Ltd infheistíocht w28m sa Nás, i gCo. Chill Dara bhí (c-d):
Larry Murrin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Dawn Farm Foods, An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, An tUasal
Micheál Martin T. D. agus Derek Breen, Bainisteoir Príomhfheolta, Fiontraíocht Éireann.
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an raibh a
fhios agat?

Cuireann clár 150 billiún
deiseanna móra T&F ar fáil
Tá Fiontraíocht Éireann ag
comhordú freagra náisiúnta ar
chlár taighde 150 billiún an AE
a seoladh i mí na Samhna 2006.

Tugann an Seachtú Creatchlár de chuid an AE ar Thaighde agus Forbairt
Theicneolaíoch (FP7) deis iontach do thaighdeoirí Éireannacha leas a bhaint as
maoiniú agus líonraí taighde na hEorpa. Leanfaidh an clár 150 billiún go dtí
2013. Ar scála níos mó agus a théann níos faide ná cláir a chuaigh roimhe seo, tá
taighde comhoibrithe féidearthach cuimsithe sa chlár i réimsí cosúil le TFC, sláinte,
talmhaíocht/bia, fuinneamh, spás, slándáil agus nanaitheicneolaíocht. Is í
mórchuspóir FP7 ná an clár a oiriúnú níos fearr do riachtanais an tionscail, go
háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (SME), agus sprioc de 15 faoin gcéad
leagtha síos do rannpháirtíocht na bhfiontar beaga i dtaighde comhoibrithe.
Tá Fiontraíocht Éireann faoi shainordú ceannas a thógáil ar rannpháirtíocht na
hÉireann i FP7 mar chuid den Chlár Tacaíochta Náisiúnta. Is í an Dr Imelda Lambkin
an Stiúrthóir Náisiúnta agus déanann sí grúpa de 33 pointe teagmhála agus toscairí
náisiúnta ó dheich eagraíocht Éireannach a threorú. Cuireann an Líonra cúnamh ar
fáil do rannpháirtithe féidearthacha i FP7, agus tacaíocht airgeadais san áireamh.
Déanann sé an próiseas iarratais d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (SME) a
shimpliú agus spreagann sé rannpháirtíocht i measc na bhfiontar beaga. Tá an Dr
Lambkin chun tosaigh in iarrachtaí a chinntiú go bhfuil taighdeoirí agus comhlachtaí
araon ar an eolas faoi dheiseanna atá ar fáil tríd an gclár seo. Tá a hoifig ag seoladh
teachtaireachtaí spreagtha chuig páirtithe leasmhara i dtionsclaíocht, lucht acadúil,
an earnáil sláinte, eagraíochtaí atá maoinithe go poiblí agus in áiteanna eile. Dúirt
sí: “Tá taighdeoirí sna hinstitiúidí ardleibhéil i measc na ndaoine is gníomhaí go
traidisiúnta nuair atá iarratais á ndéanamh ar mhaoiniú ón gCreatchlár. Ar cheann
de na mórchuspóirí atá againn tá teachtaireacht a sheachadadh go mbaineann
maoiniú FP7 le taighdeoirí i dtionsclaíocht agus in áiteanna eile agus gur féidir é a
úsáid chun T&F agus straitéisí nuálaíochta na bhfiontar beaga agus meánmhéide, na
gcorparáidí idirnáisiúnta agus forais eile atá ann cheana féin a chomhlánú. 'Táimid
ag eisiúint glaoch chun gnímh ar phobal T&F na hÉireann. Faoi FP7, tá líonra de
phointí teagmhála náisiúnta bunaithe againn chun cinntiú go bhfuil na struchtúir is
fearr i bhfeidhm chun tacú leo siúd gur mian leo rochtain a fháil ar dheiseanna. Tá
an teachtaireacht soiléir – tá maoiniú ar fáil do thionscadail oiriúnacha. Beimid ag
déanamh gach rud gur féidir linn chun cinntiú go bhfuil taighdeoirí feasach ar
dheiseanna.' Tharraing taighdeoirí Éireannacha os cionn 1200 milliún ón
gcreatchlár FP6, a bhí ann roimh an gceann seo.

www.FP7-ireland.com
Ag ócáid seó bóthair Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide a nascadh le FP7 i mBaile Átha Cliath bhí (c-d):
Michael Cassidy, NTERA Ltd; Jimmie Parkes, Inter-Euro Technology Ltd; Sean Burke, Pointe Teagmhála
Náisiúnta/Toscaire Náisiúnta, Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide in FP7, Fiontraíocht Éireann; Niall Bolger,
Nuálaíocht agus Traschur Teicneolaíochta, Fiontraíocht Éireann; Gerard Lacey, Léachtóir, Fís Ríomhairí agus
Róbataicí, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.

An Dr. Imelda Lambkin, Stiúrthóir Náisiúnta do FP7
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Táirgiúlacht agus forbairt
bainistíochta den scoth
Tá sé riachtanach go gcoinneodh
cuideachtaí Éireannacha táirgiúlacht ard
agus leibhéil arda iomaíochas má tá
siad le feidhmiú i gceart i gcoinne a niomaitheoirí móra domhanda. Chuige
seo, lean Fiontraíocht Éireann leis an
dul chun cinn tréan i 2006 i mbaint
amach a sprioc straitéiseach trí bliana a
bhaineann le tacú le tionscadail
táirgiúlachta agus iomaíochais i 300
gnólacht nó níos mó.
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Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta den scoth

An luach sa bhreis a bhaineann leis an tacaíocht a

chuid den obair sin, rinneadh tagarmharcáil ar os cionn

chuirimid ar fáil maidir le táirgiúlacht agus forbairt

40 cuideachta cliaint, agus cuireadh dúshlán roimh 14

bainistíochta ná go ndéanann sé cultúr nuálaíochta

cuideachta agus tacaíodh leo ar thionscadail

agus feabhas inbhuanaithe a leabú sna cuideachtaí a a

mheántéarmacha chun feabhas a chur ar a

fhaigheann an tacaíocht sin, agus ar an gcaoi sin bonn

bhfeidhmíocht.

a bhunú ónar féidir leo a gcuid táirgí, seirbhísí agus

ríomhghnó na heagraíochta ag cur chun cinn úsáid TF i

iomaíochais a fhorbairt, agus ar deireadh thiar a

measc cuideachtaí cliaint trí mheán an Tionscnaimh

ndíolacháin onnmhairithe a fhorbairt.

Bainistíochta Ríomhghnó. Tacaíonn an clár le

An Ciste um Fheabhsú Táirgiúlachta The

Ríomhghnó Lean Aonad

tionscadail ar fud gach earnála - cláir a chuidíonn le

Cuireann an Ciste um Fheabhsú Táirgiúlachta tacaíocht

feabhas a chur ar tháirgiúlacht nó díolacháin

chomhairleach agus cúnamh airgeadais ar fáil chun

idirnáisiúnta a mhéadú. Mar chuid den chlár seo

cuidiú le cuideachtaí feabhas a chur ar a dtáirgiúlacht

d'fhreastail 66 cliant ar cheardlann ar úsáid an idirlín

agus cur lena n-iomaíochas idirnáisiúnta. Cuirtear

chun dul san iomaíocht i margaí idirnáisiúnta.

tacaíocht ar fáil le haghaidh innealra agus trealamh

Comhdhálacha idirnáisiúnta Reáchtáladh dhá

uathoibrithe, chun teicneolaíocht a fháil agus le

mhórchomhdháil i rith na bliana chun dul i ngleic le

haghaidh oiliúna.

nuálaíocht, iomaíochas agus cleachtais den scoth. Sa

Thacaíomar le 150 tionscadal i

rith na bliana chun feabhas a chur ar tháirgiúlacht.

chéad chomhdháil idirnáisiúnta a reáchtáladh sa tír seo,

Cuimsíonn na tionscadail seo gach réimse, agus tá

tháinig painéal saineolaithe le chéile chun machnamh a

1102 milliún d’infheistíocht i gceist leo san iomlán.

dhéanamh ar na cleachtais is fearr i straitéis

Tagann 128.6 milliún den infheistíocht sin ó

nuálaíochta ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal na

Fhiontraíocht Éireann. Bhí seasca trí faoin gcéad de na

cuideachta (féach leathanach 35).

cliaint sin san earnáil Tionsclaíochta agus Eolaíochtaí

cionn 350 rannpháirtí ar chomhdháil dhá lá dar teideal

Beatha, bhí 30 faoin gcéad i Margaí Bia agus

Achieving Performance Excellence, a bhain le tógáil ar

Tomhaltóirí Miondíola agus bhí 7 faoin gcéad i

iomaíochas agus ar chleachtais den scoth. D'eagraigh

mBogearraí, Seirbhísí agus in Earnálacha eile atá ag

Fiontraíocht Éireann an ócáid i gcomhar leis an EU-

teacht chun cinn.

Japan Centre for Industrial Cooperation agus

Bainistiú ar an slabhra soláthair Téann an

D'fhreastail os

d’fhreastail bainisteoirí air ón Eoraip, ón tSeapáin, ó na

tionscnamh um Bainistiú ar an Slabhra Soláthair i ngleic

Stáit Aontaithe agus ó Éirinn, le hionadaíocht ann thar

leis na nithe seo a leanas: costais a laghdú, a bheith

ceann 20 faoin gcéad de na 50 déantóir is fearr ar

níos éifeachtaí ó thaobh táirgiúlachta, dáilte agus

domhan – ina measc, Daimler-Chrysler, Toyota, Sony,

soláthair táirge de, agus feabhas a chur ar iomaíochas.

Pepsi, Dell, Volvo, Pirelli agus IBM.

Faoin tionscnamh seo thacaigh Fiontraíocht Éireann le
breis is 60 cuideachta ina dtionscadail um fheabhsú
slabhra soláthair ar fud gach earnála tionsclaíochta,
lena n-áirítear earnáil an Bhia, an earnáil
Innealtóireachta, an earnáil Tógála agus an earnáil
Ceimiceán.

Tagarmharcáil I measc na dtionscadal

táirgiúlachta eile a bhí ann i rith na bliana bhí
tionscnamh ann a chuir an dúshlán roimh cliaint a fháil
amach cén chaoi a raibh ag éirí lena ngnólachtaí i
gcomparáid le gnólachtaí ar bhonn idirnáisiúnta. Mar
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Bunathraíonn feabhsúcháin
maidir le táirgiúlacht feidhmíocht
Horseware Products
Tá feidhmíocht, iomaíochas
agus cumas onnmhairithe á
bhunathrú ag cuideachta
eachaíochta ó Dhún Dealgan
le cúnamh ó Chiste
Feabhsaithe Táirgiúlachta
Fhiontraíocht Éireann.

Tá cáil ar Horseware Products Ltd mar chuideachta a chuireann nuálaíocht ar fáil go
seasta don mhargadh nideoige le haghaidh rugaí capaill. Bhain an chuideachta a
bhfuil go leor dámhachtainí bronnta air staid ceannaireachta domhanda i lár na
'90aidí le dearadh agus déantúsaíocht a ruga ‘Rambo’, a leag caighdeáin nua síos
don mhargadh. Tá rath suntasach ar Horseware Products ó shin i leith, a choinnigh
a áit mar dearthóir agus déantúsóir den scoth maidir le rugaí capaill eile atá
nuálaíoch, agus tá raon rathúil d'éadaí agus oiriúintí eachaíochta tugtha isteach acu.
Onnmhairíonn an chuideachta ó Dhún Dealgan an chuid is mó dá aschur chuig
margaí san Eoraip, sna SA, sa RA agus san Astráil. Shroich an láimhdeachas 120
milliún i 2006, cor suntasach chun feabhais i gcomparáid le cúrsaí le blianta beaga
anuas nuair a bhí ar an gcuideachta a chumas a laghdú agus scaoileadh le poist, de
dheasca costais méadaitheacha in Éirinn agus géarú iomaíochais mar gheall ar
allmhairí ón Áise. Is é an ionchas atá ann anois ná gur féidir leis an gcuideachta
fás a dhéanamh chuig láimhdeachas de 130 milliún faoi 2010. Dar le Stiúrthóir
Bainistíochta Horseware Products Tom McGuinness tharla an cor thart de thoradh
feabhsúcháin a rinneadh faoi choimirce Chiste Feabhsaithe Táirgiúlachta
Fhiontraíocht Éireann. “Ar feadh 20 bliain anuas ar bhonn seasta tá an riachtanas
á aithint ag Fiontraíocht Éireann agus téann siad i ngleic leis,” a deir McGuinness,
“agus tá seachadadh déanta acu uair amháin eile tríd an gclár seo.” Tá an nuálaí
ruga capaill i lár phlean dhá bhliain maidir le hinfheistíocht caipitil, éadáil
teicneolaíochta agus oiliúint faoi choimirce an Chiste Feabhsaithe Táirgiúlachta atá
ag déanamh laghdú suntasach ar agaí tionscanta agus ag cur raon éifeachtaí i
bhfeidhm i ngach réimse den ghnó. Chuir bogearraí nua le luas an phróisis
dhearaidh, agus tá trádstóras de 50,000 troigh cearnach stocáilte go barr a réime de
thoradh phróiseas déantúsaíochta atá níos gasta agus níos éifeachtaí. I measc
feabhsúchán eile bhí córas scanacháin agus léamh barrachóid gan sreang a chuir le
cumas na n-oibreoirí stoc a phiocadh agus a sheoladh ar bhonn níos gasta. Tá níos lú
earráidí, bac, agus i bhfad níos lú páipéarachais ann anois i gcomparáid leis an múnla
roimhe seo. Tá níos mó daoine á fhostú ag an gcuideachta maidir le stóráil agus
loingeas, a athsholáthraíonn na poist déantúsaíochta a cailleadh cúpla bliain ó shin.
“Tá na torthaí,” a deir McGuinness, “ar fheabhas, agus cumasaíonn siad an gnó
chun fás suntasach a dhéanamh gan a thuilleadh trominfheistíochta. Is féidir linn an
lámh in uachtar a fháil anois ar ár gcuid iomaitheoirí ó thaobh éifeachta de chomh
maith le dearadh.”

www.horseware.com
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an raibh a
fhios agat?

Gabhann an fóram náisiúnta
an smaointeachas agus cleachtas
is nuálaíoch
D'fhreastail beagnach 300
fiontraí, bainisteoir sinsearach,
feidhmeannach, duine teicniúil
agus ball foirne atá freagrach
as gníomhaíochtaí nuálaíochta
ina gcuid gnólachtaí ar
ollfhóram náisiúnta um
nualaíochas a d'eagraigh
Fiontraíocht Éireann i Meán
Fómhair 2006.

An Dr. John Bowman (ar chlé), Cathaoirleach na
Comhdhála agus An tOllamh Keith Goffin, Ollamh le
Nuálaíocht agus Forbairt Táirgí Nua, Cranfield
School of Management

Ba é an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin T.D., a rinne oscailt
oifigiúil ar an bhFóram agus Taispeántas Nuálaíochta ag Caisleán Bhaile Átha Cliath.
Thug an ócáid seo príomhshaineolaithe idirnáisiúnta le chéile chun forbhreathnú
cuimsitheach ar an smaointeachas agus cleachtas is fearr maidir le bainistiú
nuálaíochta a chur ar fáil. Rinne an imeacht dhá lá grinniú ar raon leathan
saincheisteanna nuálaíochta ag leibhéil idirnáisiúnta, náisiúnta agus eagrúcháin, agus
anuas ar leibhéal feidhmeach na ndaoine aonair a thugtar an tasc dóibh smaointí
nuálaíochta a cheapadh agus straitéisí cruthaitheacha a sheachadadh.
Rinneadh grinniú ar straitéis nuálaíochta chomh maith le nuálaíocht i ngníomh trí
shraith óráidí tábhachtacha, seisiúin earnálacha, cás-staidéir agus clár seimineáir, agus
díríodh ar chúnamh a thabhairt do ghnólachtaí Éireannacha chun sochair thráchtála
nuálaíochta a thuiscint agus a bhaint amach. Lena hóráid oscailte, dúirt an tAire
Martin: “I ngeilleagar domhanda atá eolas-thiomanta ar bhonn níos mó, bíonn
borradh eacnamaíocha inbhuaine nasctha go hiomlán leis an gcumas chun a bheith
nuálaíoch go rathúil. Dá bhrí sin bíonn sé ar gnóthais Éireannach a bheith réitighthiomanta agus thar a bheith sofhreagrach le forbairtí margaidh.”
“Is tábhachtach an rud é go gcuimhnítear nach mbaineann nuálaíocht amháin leis
na ngóthas ardtheicneolaíochta agus na saotharlanna taighde móra amháin, gurb é
atá i gceist ná cur i bhfeidhm eolais d'fhonn rudaí a dhéanamh níos fearr, níos gasta,
níos eacnamaí agus níos éifeachtaí .” Chuir clár seimineáir an Fhóraim uirlisí
praiticiúla agus teicníochtaí ar fáil chun cumais nuálaíocha a fheabhsú thar raon
ábhar lena n-áirítear bainistiú maoine intleachta, bainistiú an tslabhra soláthair, rGhnó
agus táirgiúlacht. Chuir lucht taispeántais ag an taispeántas comhairle agus
cúnamh ar fáil i réimsí cosúil le taighde eolaíoch agus teicneolaíochta, dearadh agus
forbairt, bainistiú nuálaíochta agus uathoibreachas. Sheol Fiontraíocht Éireann
láithreán gréasáin ag an bhFóram Nuálaíochta chun nuálaíochas i gcleachtas a thacú:
is leagan ar-líne é www.techsearch.ie den tseirbhís TechSearch atá ann cheana féin, a
thugann cúnamh do chuideachtaí Éireannacha teicneolaíochtaí nach bhfuil ar fáil go
réidh ó fhoinsí tráchtála a aimsiú agus a fháil. Feidhmíonn an tseirbhís ar fud na nearnálacha tionsclaíocha go léir agus cuireann sé cúnamh agus saineolas ar fáil do
chliaint d'fhonn teicneolaíochtaí a cheadúnú ó fhoinsí idirnáisiúnta. Bhí foirne ó
Fhiontraíocht Éireann ar an láthair chomh maith chun comhairle a thabhairt maidir
leis na cláir agus na seirbhísí atá ar fáil chun nuálaíochas a thacú in Éirinn.
Ag an bhFóram Nuálaíochta bhí (c-d):
Thomas Arnold, Ceann Taighde agus Aonad SME, An Ard-Stiúrthóireacht Taighde, An Coimisiún Eorpach; Mike
Feeney, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann; Catherine Whelan, Bainisteoir Nuálaíochta, AXA Insurance;
Ted Roumel, Comhairleoir Sinsearach, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA); Philip
Thornton, Bainisteoir i dTacaíocht Teicneolaíochtaí Speisialaithe, Fiontraíocht Éireann; Alan Dixon, Ceann an Aonaid
Ghnó, Fiontraíocht Éireann.
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Méadaíonn Mac-Fab táirgiúlacht
mar fhreagra ar mhargaí atá ag fás
Tá cúnamh tugtha ag oiliúint
agus feabhsúcháin i gcúrsaí
táirgiúlachta ar thacaigh
Fiontraíocht Éireann leis chun
deis a thabhairt do dhéantúsóir
burlála dramhaíola i gCo.
Mhuineacháin fás a dhéanamh
i margaí idirnáisiúnta.

Tá Mac-Fab Systems ar cheann de na déantúsóirí burlála is mó fáis san Eoraip, le
níos mó ná 80 faoi gcéad dá láimhdeachas de 17 milliún in 2006 ag teacht ó
dhíolacháin sa RA agus deich gcinn de thíortha Eorpacha eile. Déanann an
chuideachta as Co. Mhuineacháin déantúsaíocht agus margaíocht faoi láthair ar 11
múnla éagsúla de phreasanna burlála do dhramhpháipéar, cairtchlár, plaisticí,
agus d'ábhair eile. Tugann na meaisíní réiteach iomlán maidir le bainistiú
dramhaíola do chustaiméirí in earnálacha cosúil le fáilteachas, miondíol, tionscail
agus rialtas áitiúil.
Agus sprioc fáis de 15 faoin gcéad acu don dhá bhliain
araon seo chugainn, shínigh Mac-Fab conradh le déanaí chun 400 burlairí a
sholáthar do Marks & Spencer, agus tá sé chun tosaigh ar a sprioc cheana féin
maidir leis an margadh sa RA áit ar bhain siad fás de 40 faoin gcéad amach
taobh istigh de sé mhí.
“Tuigimid cad atá ag teastáil ó na custaiméirí,” a deir
Stiúrthóir Bainistíochta Mac-Fab Gene McMahon. “agus mar gheall air sin tá
simpliú déanta againn ar ghnéithe dár mburlairí agus tá an raon táirgí
saincheaptha chun marthanacht agus iontaofacht a uasmhéadú. Is é seo an chúis
go leanaimid ag fás.” Díolann Mac-Fab trí líonra dáileoirí thar sáile ina chuid
margaí go léir. Clúdaíonn bainisteoir díolachán ó lár na hEorpa, le cúig theanga ar a
thoil aige an Ostair, an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír agus an
Spáinn. Ós rud é go bhfuil féidearthachtaí maithe sa RA, san Fhrainc, sa Spáinn
agus i stáit aontachais an AE tá Mac-Fab ag méadú a leibhéil táirgiúlachta agus
iomaíochais agus ag obair chun a líonra dáileoirí a fhorleathnú. Thacaigh
Fiontraíocht Éireann leis an gcuideachta le déanaí faoin gCiste Feabhsaithe
Táirgiúlachta chun infheistíocht a dhéanamh maidir le héadáil caipitil agus le
hoiliúint uile-chuideachta. Feabhsóidh trealamh nua an próiseas déantúsaíochta agus
méadóidh sé na leibhéil táirgiúlachta, agus tá an fhoireann uile de 40 i mbun oiliúna
chun rialú stoic, riarachán, sábháilteacht agus na próisis gnó uile a chuíchóiriú.
Oibríonn Mac-Fab go dlúth chomh maith le líonra oifige Fhiontraíocht Éireann thar
lear. “Tá go leor oibre déanta ag na foirne thar lear linn,” a deir McMahon. “Thug
siad forbhreathnú den scoth dúinn ar na príomh-mhargaí agus thug siad cúnamh
dúinn teacht ar dháileoirí atá oiriúnach don táirge.” Tá an chuideachta ó Charraig
Mhachaire Rois ar cheann de ghrúpa cuideachtaí as Éirinn a onnmhairíonn táirgí
agus seirbhísí bainistíochta dramhaíola go rathúil.

www.macfab.com
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Táirgiúlacht agus forbairt bainistíochta den scoth

Cumas bainistíochta a thógáil

Clár Díolacháin Idirnáisiúnta Cuirtear feabhas ar

Éiríonn le foirne bainistíochta den scoth, a bhfuil cumas

scileanna bainistíochta chuideachtaí na hÉireann ar an

maith acu i ndíolachán idirnáisiúnta, gnó a bhuachan

gClár Díolacháin Idirnáisiúnta. Sa chéad ghrúpa de 32

agus infheisteoirí a mhealladh. Sa gheilleagar nua seo

rannpháirtí a ghlac páirt sa chlár, bhí rannpháirtithe ó

in Éirinn, atá bunaithe ar an eolas, tá gá le cineál nua

raon leathan earnálacha a dhíríonn ar straitéisí

bainisteoirí a bhfuil raon fairsing scileanna agus

díolacháin i margaí ar fud an domhain, agus tá sé

saineolais acu i raon leathan disciplíní gnó. Chun fás

beartaithe ag 60 duine eile tabhairt faoin gclár i 2007.

onnmhairithe a bhaint amach, mar sin, tá sé chomh

Cuireadh an clár ar fáil i gcomhar le hInstitiúid

tábhachtach céanna cumas bainistíochta a thógáil is

Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, agus tá sé dírithe go

atá sé dul i ngleic le réimsí ríthábhachtacha eile a

hiomlán ar dhíolacháin onnmhairithe, a chuidíonn le

bhaineann le forbairt gnó.

cuideachtaí Éireannacha díolacháin idirnáisiúnta a

Leag Fiontraíocht Éireann

béim láidir ar fheabhas a chur ar chumas ghnólachtaí

bhuachan agus fás onnmhairithe a chothú amach

na hÉireann i 2006. Cheadaíomar 111.5 milliún den

anseo.

Chiste um Fheabhsú Táirgiúlachta le haghaidh oiliúna,

ann freisin ó chláir bhainistíochta um athrú earnála a

agus d’infheistigh cliaint 122 milliún san iarracht

chuireann i bhfeidhm na cleachtais is fearr ón saineolas

chéanna.

atá ar fáil in Éirinn agus ón saineolas idirnáisiúnta. I

San iomlán ghlac beagnach 200

Cláir um Athrú Earnála Bhí torthaí maithe

cuideachta cliaint ó gach earnáil páirt i gcláir forbartha

measc na gclár seo tá an clár Próiseála Bia Mara, i

bainistíochta. Seo méadú 50 faoin gcéad ar leibhéil

gcomhar le Bord Iascaigh Mhara agus an Grimsby

rannpháirtíochta na bliana roimhe sin.

Institute of Further and Higher Education, agus an clár

Chomh

maith leis na cláir reatha atá curtha in oiriúint do

Próiseála Muiceola agus Bagúin i gcomhar le Foras

riachtanais na n-earnálacha ar leith, cuireadh tús le dhá

Bainistíochta na hÉireann agus le hInstitiúid Taighde

chlár mhóra bainistíochta i rith na bliana - Leadership 4

Feola na Danmhairge. Ghlac beagnach 40 duine páirt

Growth agus Clár Díolacháin Idirnáisiúnta.

sna cláir a dhírigh ar chumas bainistíochta a fhorbairt

Leadership 4 Growth Sa chlár Leadership 4
Growth, a chuir Fiontraíocht Éireann ar bun i gcomhar
le Cumann Bogearraí na hÉireann in Stanford Graduate

agus ar nuálaíocht a thiomáint i bhFiontair Bheaga
agus Mheánmhéide.
Fáil ar shaineolas seachtrach: An Líonra

School of Business sna Stáit Aontaithe, tá pearsana

Meantóirí Le linn 2006, chuidigh Fiontraíocht Éireann

lárnacha ag feidhmiú ó shaol an ghnó agus ón lucht

le 332 cuideachta teacht ar chomhairle sheachtrach

acadúil chun fás chuideachtaí bogearraí na hÉireann a

agus cuireadh tacaíocht ar fáil dóibh trí mheán an

bhrostú. Chuir grúpa uaillmhianach de 31 POF ó

Líonra Meantóirí. Is feidhmeannaigh shinsearacha iad

chuideachtaí Éireannacha atá ag fás go mear tús leis an

na meantóirí a bhfuil teist mhaith acu go dtí seo maidir

gcéad chlár Leadership 4 Growth i 2006. Cuirtear

le rath ar a gnó. D’fháiltíomar roimh mheantóirí nua sa

deiseanna móra ar fáil do na rannpháirtithe a ghlacann

líonra le linn 2006. Tugann siad saintaithí fhairsing leo i

páirt sa chlár seo i ndámh gnó Stanford feabhas a chur

réimsí na hardteicneolaíochta agus i réimsí eile atá ag

ar a gcumas ceannaireachta agus straitéiseacha (féach

teacht chun cinn.

leathanach 38).

meantóir idirnáisiúnta chun obair a dhéanamh le cliaint

Ina theannta sin, ainmníodh 26

i margaí thar lear.
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ar raibh
fhois agat?

Cruthaíonn Leadership 4 Growth
deis ar leith do Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin uaillmhianacha
Rinneadh an clár Leadership 4
Growth le Fiontraíocht Éireann,
a chuireann deis ar fáil do
Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
i gcomhlachtaí Éireannacha atá
ag fás go mór
a gcuid uaillmhianta, meonta
agus acmhainní ceannaireachta
den scoth a bhreisiú, a
sheoladh i mí Dheireadh
Fómhair 2006.

38 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2006

Thosaigh tráinse de 31 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin uaillmhianach amach sa
chéad chlár Leadership 4 Growth i mí Dheireadh Fómhair, agus tháinig siad ó
chomhlachtaí ceannasacha Éireannacha a bhí i mbun bogearraí, seirbhísí agus
teicneolaíochta. Arna fhorbairt ag Fiontraíocht Éireann i gcomhar le Cumann
Bogearraí na hÉireann, tá an institiúid iomráiteach, Stanford Graduate School of
Business, ag seachadadh an chláir ghradamúil sna SA agus in Éirinn.
Tá Leadership 4 Growth an-difriúil ó chláir ceannaireachta eile ó thaobh cúrsaí
seachadta agus ábhair. Díríonn sé ar fhorbairt na huaillmhéine ceannaireachta, an
mheoin aigne agus cumas na rannpháirtithe, chun cuidiú leo comhlachtaí a chruthú a
bhaineann ceannas agus forlámhas amach sna margaí atá roghnaithe acu.
Is iad cuspóirí iomlána an chláir ná fás inláimhsithe agus feabhsúcháin ghnó a
bhaint amach do chliaint atá ag Fiontraíocht Éireann trí leibhéal ceannaireachta an
Ardoifigigh Feidhmiúcháin agus acmhainní straitéiseacha a fheabhsú, a chruthóidh
dá réir athrú bunúsach san earnáil bhogearraí agus theicneolaíochta dúchasach in
Éirinn. Tá baill d'fhoireann teagaisc Stanford le taithí atá gan sárú i réimsí na
ceannaireachta, na bogearraí agus na teicneolaíochta, chun tosaigh sna modúil.
Bíonn Ardoifigigh Feidhmiúcháin i mbun oiliúna duine ar dhuine idir na modúil agus
freastalaíonn siad ar ghrúpsheisiúin go míosúil atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt
d'fhorghníomhú na ceannaireachta nua-shainithe agus pleananna straitéise gnó.
Deir an rannpháirtí Tony McGuire, POF ar System Dynamics atá bunaithe i mBaile
Átha Cliath: “Tá rochtain ar an gclár seo leis na baill i Stanford tar éis rudaí
suntasacha a nochtadh dúinn. Tá athrú as cuimse tagtha ar an uaillmhian atá agam
féin agus ar uaillmhian na foirne bainistíochta uilig. “Ní hamháin go bhfuil
inspioráid tugtha dúinn maidir le smaointe ollmhóra nua, ach tá léarscáil leagtha
amach maidir leis na bealaí is fearr chun iad seo a fhorfheidhmiú agus ceannas a
bhaint amach mar chomhlacht iomaíoch sa mhargadh. “An rud is suntasaí atá
tagtha as seo go léir ná go bhfuil teanga nua na ceannaireachta anois ag System
Dynamics. Tá ardú 50 faoin gcéad tagtha ar ghnó ón mbliain seo caite i láthair na
huaire agus tá smaointe nua na ceannaireachta tar éis cur ar ár gcumas an fás láidir
seo a bhainistiú agus a stiúradh.” Deir an tOllamh George Foster, Stiúrthóir Cláir
na Dáimhe ag Stanford Graduate School of Business: "Is fiontar suntasach atá anseo
ina dtugtar na príomhpháirtithe leasmhara ón saol gnó agus ón saol acadúil le chéile
chun fás mear a réalú do chomhlachtaí bogearraí na hÉireann. Táimid ríméadach ag
Stanford a bheith rannpháirteach sa tionscnamh tábhachtach seo d'eacnamaíocht na
hÉireann agus don tionscal bogearraí sa tír."
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An Clár Leadership 4 Growth
Stanford Graduate School of Business
Modúl 1: Deireadh Fómhair 22-28, 2006
Líne 1: Bernie Cullinan, Gary Coburn, Gerry O’Connor, John Byrne, Anna Kupka, Peter Conlon
Líne 2: Philip Sharpe, Des Speed, Brendan McDonagh, Jim Breen, David Wall, Eric Mosley, Anthony Collins
Líne 3: Aidan Dillon, Cyril McGuire, John Conroy, Karl Flannery, Leo MacCanna, Tony McGuire, John O’Brien, Alan Robinson
Líne 4: Sean Keenan, Paul Fawsitt, Damian Fannin, Fionan Murray, Cormac Whelan, David Moran, Colm Healy, Ray Bolger, Richard Bryce, David Harrison
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Cuideachtaí nua-thionscanta agus
mórscála a bhaint amach
Tá sé ríthábhachtach do neart
fadtéarmach gheilleagar na hÉireann
go gcruthófaí cuideachtaí
ardphoitéinsiúla nua-thionscanta
agus go méadófaí ar scála na
gcuideachtaí atá ag fás. Tacaíonn na
cuideachtaí seo le geilleagair áitiúla,
daingníonn siad saibhreas agus
fostaíocht ardluacha agus cothaíonn
siad cultúr nuálaíochta agus
fiontraíochta.
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Cuideachtaí nua-thionscanta agus mórscála a bhaint amach

Ceann de na réimsí ar a ndíríonn Fiontraíocht Éireann
ná na fhiontraíocht ar fud na hÉireann - leibhéal a
ndearna Tuarascáil 2005 GEM (Global Enterprise
Monitor), rangú air mar leibhéal láidir. Oibríonn an
eagraíocht chun fiontraíocht a spreagadh agus cuireann
sé tacaíocht ar fáil do chuideachtaí ardphoitéinsiúla
nua-thionscanta, cuideachtaí teicneolaíochta atá ag
teacht amach as an timpeallacht T&F, agus cuideachtaí
atá ag díriú ar fhás uaillmhianach ar onnmhairí.
Mar sin tugtar tús áit don poitéinseal atá ag
cuideachta ardphoitéinsiúl nua-thionscanta a aimsiú
agus é a thiontú ina onnmhaire ar ardchaighdeán. Tá
Rannóg againn a oibríonn leis na cuideachtaí seo
amháin agus oibríonn siad le foirne réigiúnacha chun
cuideachtaí ardphoitéinsiúla nua-thionscanta a
spreagadh, agus cuidíonn na foirne thar lear leis na
cuideachtaí sin custaiméirí nua céad uaire a aimsiú agus
custaiméirí ina dhiaidh sin.
Oibríonn Fiontraíocht
Éireann freisin le cuideachtaí uaillmhianacha a bhfuil
ceannaireacht nó seasamh suntasach slánaithe acu
laistigh dá spriocmhargaí agus mar sin a bhfuil sé de
chumas acu scála a bhaint amach.
Ina theannta sin,
oibrímid chun cnuasaigh cuideachtaí a chruthú, agus
conairí a cothú laistigh d’earnálacha ar leith. Cuidíonn
na cnuasaigh seo le gnólachtaí Éireannacha atá ag obair
san earnáil chéanna feidhmiú ar scáth a chéile agus
spreagann siad gníomhaíochtaí a théann chun sochair
dóibh mar ghrúpa.
An sprioc fhoriomlán
straitéiseach atá againn inár gcuid oibre le fiontraithe
Éireannacha ná tacú le cruthú 210 Cuideachta
Ardphoitéinsiúil Nua-thionscanta faoi dheireadh 2007.

Uaillmhian fiontraíochta a réadú
I 2006, thacaíomar le cruthú 76 Cuideachta
Ardphoitéinsiúil Nua-thionscanta ar fud na tíre. San
iomlán infheistíodh 147.5 milliún i 76 cuideachta, agus
den méid sin d’infheistigh Fiontraíocht Éireann 117.5
milliún.
Táthar ag súil go gcruthóidh na cuideachtaí
seo tuairim is 1,260 post a bhfuil ardscileanna ag
teastáil dóibh agus go nginfear onnmhairí dar luach
1110 milliún sa chéad dá bhliain eile. Tá roinnt de na
fiontair nua seo i mbun T&F atá thar a bheith nuálaíoch
in earnálacha nua dála Teileachumarsáid Soghluaiste,
Leathsheoltóirí agus Bithchógaisíocht.
Mar chuid den
straitéis chun poitéinseal agus uaillmhian fiontraíochta a
réadú i gCuideachtaí Ardphoitéinsiúla Nua-thionscanta,
leanamar ag díriú ar na foinsí is tábhachtaí ina mbeadh
fiontraithe uaillmhianacha ag tosú ar a saol gnó. I
measc na bhfoinsí sin tá cuideachtaí dúchasacha,

cuideachtaí ilnáisiúntacha, coláistí tríú leibhéal, ionaid
chothaithe teicneolaíochta, ionaid taighde, agus
fiontraithe a mbíonn baint acu leis an iliomad gnó. Trí
mheán ár líonraí thar lear, dírímid chomh maith ar
Éireannaigh atá ag cónaí thar lear, a d'fhéadfadh
filleadh ar Éirinn agus gnólacht a bhunú i réimsí nua.
Chun tacú lenár gcuspóirí sheolamar feachtas
margaíochta le sraith fógraí i nuachtáin mhórbhileog
agus in irisleabhair trádála. Bhí cúpla alt ann freisin i
nuachtáin mhórbhileog ag baint úsáide as cuideachtaí
cliaint Fhiontraíocht Éireann mar chás-staidéir. Cuireadh
fógraí in airde freisin in institiúid teicneolaíochta agus in
Aerfort na Gaillimhe.

Tacú le fobairt agus tógáil poitéinseal fáis
Sa tacaíocht a chuireann Fiontraíocht Éireann ar fáil do
chuideachtaí ardphoitéinsiúla nua-thionscanta, dírítear
go príomha ar chuidiú leo an chéad trí bliana a
sheasamh, cobhsaíocht a bhaint amach le díolacháin
níos mó ná 15 mhilliún agus tógáil ar a bpoitéinseal
chun cur le scála na cuideachta. Mar chuid den
tacaíocht sin cuirtear sainchomhairle ar na cuideachtaí,
cuirtear meantóirí ar fáil, bíonn fáil acu ar mhaoiniú don
tréimhse thosaigh, bíonn áiseanna cothaithe gnó ar fáil
dóibh, maille le tacaíocht ar an gcampas, oiliúint agus
cúnamh chun díolacháin le custaiméirí nua a aimsiú.
Díolacháin thagartha tábhachtacha a aimsiú Is
é atá i gceist le díolachán tagartha tábhachtach ná
conradh le custaiméir a chuireann le muinín na
cuideachta agus a bhféadfadh díolacháin eile eascairt
as. Chuidigh Fiontraíocht Éireann le 89 Cuideachta
Ardphoitéinsiúil Nua-thionscanta a gcéad díolachán
tagartha tábhachtach a bhaint amach i 2006, agus bhí
79 de na díolacháin sin i margaí thar lear.
Feabhas
a chur ar an bhfáil ar mhaoiniú don tréimhse
thosaigh Ceann de na gnéithe is tábhachtaí a
bhaineann le rath agus fás na gcuideachtaí nuathionscanta ná teacht ar mhaoiniú don tréimhse
thosaigh. Mar sin tá sé fós mar thosaíocht ag an
eagraíocht díriú ar thacú le forbairt ar mhaoiniú
síolchaipitil agus airgid fiontraíochta.
Le linn na
bliana, chuireamar tús le céim nua inár straitéis le pobal
airgid fiontraíocht a thógáil, nuair a d'fhógair an tAire
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin, T.D.
go gcuirfí 1175 milliún ar fáil chun tacú le cistí
príobháideacha airgid fiontraíochta atá ag infheistiú i
gcuideachtaí nua-thionscanta nó cuideachtaí atá ina
dtréimhse thosaigh (féach leathanach 47).
Chomh
maith leis sin, d’fháiltigh Fiontraíocht Éireann roimh
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próifiliú
rathúlachta

Tá todhchaí gheal i ndán
do NuaLight
Is cuideachta nuálaíoch
luathchéime é NuaLight, a
fhorbraíonn ardchórais
soilsithe bunaithe ar a
phatinní agus taighde
úrscothach féin maidir le
micrileictreonaic, a bhfuil
féidearthacht ardfháis ag
baint leis.

Tá an chuideachta ó Chorcaigh ullmhaithe chun dul chun cinn a dhéanamh sa
mhargadh uile-dhomhanda maidir le soilsiú taispeántais caibinéad miondíola agus
táthar ag súil go saothrófar láimhdeachas ó thosú as seasamh i 2004 go 16 milliún
faoi 2008. D'aithin NuaLight roinnt feidhmchlár nideoige dá theicneolaíocht
uathúil soilsithe LED ‘suiteáil agus déan dearmad’, agus trí thaighde agus déanamh
paitinne d'urfhuascailtí teicneolaíochta tábhachtacha tá punann de mhaoin
intleachta a bhaineann le LED á chur le chéile acu. Chuir an t-ollamh
micrileictreonaice agus fiontraí srathach, an Dr. Liam Kelly, tús leis i gCorcaigh
comhcheanglaíodh NuaLight leis an gcuideachta soilsithe LED Ozone Technology go
luath i ndiaidh a bhunaithe. Bhí baint ag bunaitheoirí Nualight go léir, Kelly, John
Bouchier agus Paul O’Shaughnessy, leis an margadh soilsithe LED le 10 mbliana,
agus leis an tionscal leathsheoltóra ó na 1970aidí ar aghaidh. “Thug an taithí seo
an cumas dúinn a bheith ar an dream is túisce sa mhargadh leis an teicneolaíocht,”
a deir Kelly, “agus ós rud é go dtuigimid níos fearr é ná éinne eile tabharfaidh sé
cúnamh dúinn fanacht chun tosaigh ar an iomaíocht.” Tá sé cruthaithe go
méadaíonn réitigh LED NuaLight díolacháin na gcustaiméirí trí dhreach na dtáirgí atá
á thaispeáint acu a fheabhsú agus trí laghdú a dhéanamh ar chostais na mbillí áirge
agus na húinéireachta foriomlán. Tá líon na ndíolachán ag méadú go leanúnach,
agus i measc na gcliant atá acu cheana féin tá SuperValu in Éirinn, an grúpa
miondíola Migros san Eilvéis, agus Albertsons agus Fortunoff sna SA. Rinneadh an
miondíoltóir cinn sa RA Marks and Spencer faomhadh ar tháirgí NuaLight le déanaí.
Tá tacaíocht tugtha ag Fiontraíocht Éireann don chuideachta, a sholáthraigh
maoiniú cothromais do bhabhta infheistíochta in éineacht le ciste caipitil fiontair de
chuid 4th Level Ventures, chomh maith le cúnamh airgeadais le haghaidh Taighde &
Forbartha, agus comhairle agus treoir ón gcéim ab luaithe go dtí an pointe ina raibh
Nualight aitheanta go foirmiúil mar chuideachta nua-thionscanta ardchumais.
Onnmhaireofar i bhfad níos mó ná 90 faoin gcéad de tháirgí Nualight. Dá bhrí sin
tá an Stiúrthóir Díolachán agus Margaíochta O’Shaughnessy ag glacadh páirte i
gClár Díolacháin Idirnáisiúnta de chuid Fhiontraíocht Éireann, atá deartha chun
cúnamh a thabhairt do chuideachtaí níos mó díolachán idirnáisiúnta a bhuachan
agus fás onnmhairithe a bhuanú sa todhchaí. Deir Kelly: “Ardófar leibhéal na
foirne, na ndíolachán agus an láimhdeachais go mór i rith na mblianta beaga amach
romhainn de réir mar a théann ár gcuid teicneolaíocht urfhuascailte i bhfeidhm ar
an margadh. Is é an sprioc ná an láimhdeachas a fhás go 115 milliún thar na chéad
trí bliana seo chugainn.”

www.nualight.com
An Dr. Liam Kelly, Stiúrthóir Bainistíochta, NuaLight Ltd
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an raibh a
fhios agat?

Taispeántas do Rang 2006
Rinneadh taispeántas den 76
chuideachta nua-thionscanta
ardchumais a fuair tacaíocht ó
Fiontraíocht Éireann le linn na
bliana ag an ócáid bhliantúil
‘Rang …’.

Rang Nua-thionscanta 2006

Chuir taispeántas Rang 2006 cuideachtaí nua-thionscanta ardchumais in aithne don
phobal infheistíochta, baill an Rialtais, ceannairí gnó sinsearacha agus na meáin.
D'aithin an ócáid rannpháirtíocht tábhachtach na gcuideachtaí nuálaíocha seo
don gheilleagar agus tugadh moladh ard d'uaillmhian, do thiomantas agus do
nuálaíocht na bhfiontraithe atá bainteach. Tá na 76 chuideachta nua-thionscanta
atá dírithe ar onnmhairiú, an líon is airde a fuair tacaíocht ó Fiontraíocht Éireann in
aon bhliain ar bith go dtí seo, go léir sna hearnálacha dianfheasacha.
Rinne Fiontraíocht Éireann infheistiú 117.5 milliún den infheistíocht iomlán 147.5
milliún sna cuideachtaí, agus d'oibrigh siad le gach ceann de na 76 chuideachta óna
gcéim bhunúsach agus choincheapa go dtí a bpointe aitheantais mar chuideachtaí
nua-thionscanta ardchumais. San áireamh leo tá 170 fiontraí, táthar ag súil go
bhfásfaidh na cuideachtaí go mear, go gcruthófar 1,260 post nua ardscileanna, agus
go nginfear onnmhairí gur fiú 1110 milliún iad thar an dá bhliain seo amach
romhainn. Ba fhiontraithe le taithí tionscail, san earnáil dhúchasach agus san
earnáil ilnáisiúnta, iad an fhoinse ba shaibhre de chuideachtaí nua-thionscanta
ardchumais i 2006, le 51 faoin gcéad cruthaithe ag daoine a d'fhág a bpost chun a
ngnó féin a chur ar bun. Bhain fiontraithe srathacha nó athfhiontraithe le 28 faoin
gcéad den ghrúpa. Bhí méadú i leibhéal rannpháirtíochta na mban agus cuirtear
fáilte roimhe sin. Bhí mná mar bhaill den fhoireann bainistíochta sinsearach ag fiche
faoin gcéad de Rang 2006 – níos mó ná dúbailt líon na bliana seo caite.
Bhí an chuideachta Soft Telecom a bhaineann le feidhmchláir PBX
chomhtháite ar cheann de na cuideachtaí a taispeánadh. Deir a POF Robbie
Hanlon: “Ba ócáid an-dearfach é seo dúinn a chuir luach breise lenár
gcaidreamh leanúnach le Fiontraíocht Éireann. Chuir sé in aithne sinn le ‘pobal’
de chuideachtaí atá sa staid céanna agus atáimid féin agus chuir sé deiseanna
ardaithe céime agus líonraithe luachmhara ar fáil.” D'éascaigh Fiontraíocht
Éireann seisiúin líonraithe ag an ócáid idir na hinfheisteoirí agus na cuideachtaí, ag
cuidiú le tógáil caidrimh agus ag tabhairt cúnaimh d'infheisteoirí na deiseanna
féidearthachta a aithint. Deir Brian Caulfield, caipitlí fiontair, a d'fhreastail ar an
ócáid thar ceann Trinity Venture Capital atá bunaithe i mBaile Átha Cliath: “Is ócáid
an-spéisiúil é seo a bhaineann úsáid den scoth as ár gcuid ama mar infheisteoirí. Is
fiú freastal a dhéanamh i gcónaí chun raon na gcuideachtaí ina bhfuil Fiontraíocht
Éireann ag infheistiú a fheiceáil. De bhrí go bhfuil toradh 2006 feicthe againn
beimid ag coinneáil súil ar dhul chun cinn roinnt de na cuideachtaí.”

Ó chlé go deis: Kevin Sherry, Roinnbhainisteoir,
Fiontraíocht Éireann, Rosie Sheehan, Broadway Bagels
Ltd. agus Hyat syed, Kohinoor Ltd.
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Taispeánann an méid atá bainte
amach ag Norkom go bhfuil sé
ag dul i dtreo fás scálaithe
Is sampla é cliant scálaithe
Fiontraíocht Éireann Norkom
Technologies de chuideachta
uaillmhianach as Éirinn ar éirigh
léi dlús a chur faoi chúrsaí fáis
chun staid ceannaireachta a
bhaint amach ina margadh
féin.

Rinne Norkom fás tobann tar éis dul isteach ar an margadh coiriúlachta agus
géilliúntais i 2001, agus tá sí anois mar imreoir domhanda a bhfuil aitheantas aici
mar chuideachta a sháraíonn na réitigh atá ag a cuid iomaitheoirí ar fud an
domhain mhóir ar frith-sciúradh airgid. Cuidíonn réitigh bogearraí na cuideachta
as Baile Átha Cliath le bainc agus le hinstitiúidí airgeadais coiriúlacht airgeadais a
aimsiú, a bhainistiú agus gníomh a dhéanamh ina choinne, coireanna mar calaois
agus sciúradh airgid. Shínigh an chuideachta margaí le cuid de na bainc is mó ar
domhan, HSBC agus an banc ollmhór as an bhFrainc Crédit Agricole ina measc,
agus rinne sí monatóireacht ar na milliúin idirbhearta in aghaidh an lae a raibh
amhras fúthu thar ceann na gcliant sin agus cliaint tábhachtacha eile.
De bhrí gur éirigh chomh maith sin leis an ngnó go hidirnáisiúnta ciallaíonn sé sin
go bhfuil sraith bogearraí Norkom ag obair faoi láthair i mbreis is 100 tír ar fud ceithre
mhór-roinn. Bhí ag éirí go maith le Norkom ó thaobh brabúis de ó Dheireadh
Fómhair 2002, agus bhain sí amach onnmhairithe luach breis is 117.9 milliún i BA06,
agus ráta fáis de 49 faoin gcéad thar ioncam BA05. Tá clú mór ar Norkom
Technologies i measc na dtionscal faisnéis-bhunaithe atá ag stiúradh rathúlacht
onnmhairithe na hÉireann i láthair na huaire. Rinne an chuideachta comhlúthacht i
2006 mar gheall ar phleananna fáis domhanda a bhí uaillmhianach, tráth ar chuir
sí IPO rathúil i bhfeidhm, rud a d'ardaigh 121 milliún agus a bhí liostaithe ar
mhargadh IEX Bhaile Átha Cliath agus ar mhargadh AIM Londain. Tá an
caipiteal sin ag cur borradh faoi chéim nua forbartha ina bhfuil síneadh curtha le
margaí atá cheana féin i Meiriceá Thuaidh, san Eoraip agus san Aigéan CiúinÁise agus an rogha ann tabhairt faoi straitéis tráchtála amplach. Bhí baint
ag an soláthróir ar réitigh coiriúlachta agus géilliúntais airgeadais clúiteach le
cuid mhaith de na gníomhaíochtaí ar thug Fiontraíocht Éireann aitheantas
dóibh mar chinn a bhí fíorthábhachtach d'fhás scálaithe. “Is fada an lá
Fiontraíocht Éireann ag tacú le Norkom,” a dúirt an Stiúrthóir Bainistíochta
Rosemary Turley, “ag leibhéal oirbheartaíochta ag cuidiú linn díolacháin a
bhaint amach ar an talamh, agus ag leibhéal straitéiseach áit ar chinntigh
sé gur lean an t-eolas atá ag ár bhfoireann bainistíochta ag fás díreach
mar atá scálú déanta againn féin." Dar le Turley gur bhain Norkom an oiread
sin amach mar gheall ar “margadh láidir, réitigh éifeachtacha, agus súil leanúnach ar
fhás agus ar infheistíocht.”

www.norkom.com
Ag ócáid bhunaithe Norkom ar Stocmhalartán na hÉireann bhí (c-d):
Deirdre Somers, Ainmní an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin, Stocmhalartán na hÉireann, Paul Kerley,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Norkom agus Cecil Hayes, Príomhoifigeach Oibríochta, Norkom.
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Cuideachtaí nua-thionscanta agus mórscála a bhaint amach

chinneadh an Rialtais síneadh a chur leis an Scéim
Fairsingithe Gnó mar go bhfuil ról ríthábhachtach ag an
scéim sin i gcuidiú le níos mó fiontraithe Éireannacha a
ngnólachtaí, a dtáirgí agus a smaointe a thabhairt chuig
an margadh níos gasta ná mar a bheadh ar a gcumas
gan an tacaíocht sin.
Tá Fiontraíocht Éireann fós ag
obair le fiontraithe pleananna gnó a ullmhú agus a chur
i láthair agus fós ag eagrú imeachtaí líonraithe do
Chuideachtaí Ardphoitéinsiúla Nua-thionscanta agus
d’infheisteoirí.

Cuideachtaí mórscála a fhorbairt
Ceann de na dúshláin is mó atá i ndán do thionscail na
hÉireann ná cuideachtaí mórscála a thógáil. Mar chuid
den straitéis reatha chuir Fiontraíocht Éireann Rannóg
Mórscála ar bun chun obair dhéanamh le cuideachtaí a
léiríonn an cumas agus an tiomantas cur lena scála
díolacháin bliantúil chun go mbeadh os cionn 120
milliún á bhaint amach acu. Díríonn an tionscnamh seo
ar fhás cuideachtaí mórscála a bhaint amach trí
phróiseas speisialtaithe agus le hidirghabháil oiriúnaithe.
Seo tionscnamh ceannródaíoch, ó thaobh tacaíocht
fiontraíochta idirnáisiúnta de, atá ríthábhachtach má
táthar chun fás agus forbairt fhadtéarmach a bhaint
amach. Cé go bhfuil an líon cuideachtaí a bhaineann
mórscála amach ina líon teoranta, tríd is tríd, ar fud na
hEorpa, tá Fiontraíocht Éireann lántiomanta an
poitéinseal mórscála a bhaint amach sa tír.
Ceann de
na saintréithe a bhaineann le cuideachtaí a bhfuil an
poitéinseal acu mórscála a bhaint amach ná go mbíonn
straitéis dhinimiciúil shoiléir ghnó acu. Bhaineadar
díolacháin amach, dar luach ar a laghad 15 mhilliún, tá
clú orthu ina margaí, léiríonn siad ceannaireacht mhaith,
fís agus cumas bainistíochta, ghlac os cionn 50
cuideachta ar fud gach earnála agus réigiún páirt sa
tionscnamh mórscála.
Tá dúshláin nua i ndán do
chuideachta atá ag cur lena scála nuair a réadaíonn sí
110 milliún, 115 milliún agus 120 milliún i ndíolacháin
don chéad uair. Táimid tar éis cúig shaincheist
ríthábhachtacha a ainmniú a mbíonn ar chuideachtaí
aghaidh a thabhairt orthu agus iad ag fás: cén chaoi
tástáil a dhéanamh ar an gcumas atá ag an múnla gnó
agus ag an straitéis cur le scála an ghnó; an fhoireann
bainistíochta a fhorbairt; feabhas a chur ar scileanna
ceannaireachta, cén chaoi dul i mbun éadálacha agus
comhpháirtíochtaí, agus an chaoi le maoiniú a fháil don
chuideachta de réir mar a mhéadaíonn sí ó thaobh scála
de. Tá an Rannóg Mórscála ag tógáil ar a bonn eolais ar
na saincheisteanna seo ach obair a dhéanamh le
cuideachtaí atá ag cur lena scála i ngach réimse agus
éascú a dhéanamh ar fhoghlaim idirchuideachta maidir

leis an bpróiseas. Ina theannta sin, cuireadh tús le hobair
chun mapáil a dhéanamh ar na céimeanna éagsúla atá i
gceist le cur le scála cuideachta agus na riachtanais a
bheadh ag cliaint ag gach céim éagsúil.
Is táscaire suntasach é líon na gcliant punainn
scálaithe a sháraíonn tairseacha de 110, 115 agus 120
milliún i ndíolacháin dhomhanda don chéad uair den
chumas atá ag gnólachtaí faoi úinéireacht Éireannach
scála a bhaint amach. B'ionann líon na gcliant scálaithe a
bhí ag baint amach na spriocanna sin i 2006 agus 19,
agus d'éirigh le 6 cuideachta cliaint díolacháin d'os cionn
110 milliún a bhaint amach, bhain 7 acu díolacháin 115
milliún amach agus 6 ag 120 milliún.
Ar na gnéithe is
tábhachtaí a bhain leis an ngníomhaíocht seo,
d’infheistigh 13 de na cuideachtaí seo ar a laghad 12
mhilliún i T&F suntasach, agus chaith 42 cliant a bhí ag
baint mórscála amach os cionn 1100,000 ar T&F
suntasach i 2006.
Tharla ocht mórinfheistiú i
gcuideachtaí cliaint atá ag iarraidh mórscála a bhaint
amach i rith na bliana.
Ag foghlaim ó thaithí
Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhar le cuideachtaí
atá ag iarraidh mórscála a bhaint amach agus tacaíonn
leo maidir le saincheisteanna a mbíonn orthu dul i ngleic
leo de réir mar a fhásann siad - ag cuidiú leo teacht ar
na cleachtais agus an taithí idirnáisiúnta is fearr.
Tá
ceannaireacht ríthábhachtach do chuideachtaí
Éireannacha atá ag iarraidh fás. Thug Jean Francois
Manzoni, An tOllamh le Ceannaireacht agus Forbairt
don Institute for International Management
Development san Eilvéis, do POF na gcuideachtaí atá ag
iarraidh mórscála a bhaint amach. Ba é ba chuspóir don
seimineár ná feasacht a spreagadh ina measc maidir leis
an tábhacht a bhaineann le forbairt ceannaireachta agus
na POF a spreagadh le measúnú a dhéanamh ar a
scileanna ceannaireachta féin agus na scileanna sin a
fhorbairt ag teacht leis na riachtanais nua ag a
cuideachtaí.
Bhain os cionn 50 faoin gcéad de
chuideachtaí a bhí ag baint mórscála amach úsáid as
éadáil mar bhealach é sin a dhéanamh. Go dtí seo, bhí
na cuideachtaí sin páirteach in os cionn 20 éadáil i
margaí domhanda. Rud eile a leag béim ar an spéis atá á
léiriú sa réimse seo, ná gur fhreastail os cionn 50
cuideachta ar shainseimineár, Growth for Acquisition.
Le linn 2006, eagraíodh roinnt imeachtaí líonraithe,
mar ar roinneadh eolas, chun go bhféadfadh cuideachtaí
tarraingt ar thaithí na gcuideachtaí sin a bhain mórscála
amach. I measc na seimineáir sin bhí Forbairt Táirgí
Bogearraí a Thuiscint, Oibríochtaí Thar Lear a Fhorbairt,
Cuideachtaí a Sholáthraíonn Earraí don Tionscal Tógála,
agus fóram a cuireadh ar bun do POF ó na hearnálacha
Bogearraí agus Teicneolaíochta.
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Daingníonn AdaptiveMobile
an líne i dtreo ceannaireachta
domhanda
Cuireadh tús leis i 2003 mar
ghnólacht nua-thionscanta
ardchumais, tháinig borradh
gasta ar AdaptiveMobile chun
ceannaireacht dhomhanda a
bhaint amach sa mhargadh
slándála fón póca atá ag teacht
chun cinn.

Tá an chuideachta a bhfuil a ceanncheathrú i mBaile Átha Cliath, an chéad cheann ar
domhan chun díriú isteach ar an margadh méadaitheach maidir le síntiúsóirí ar fhóin
phóca a chosaint, ag leanúint lena mearbhorradh ó thaobh custaiméirí de.
Tugann táirgí bogearraí AdaptiveMobile cosaint d'úsáideoirí soghluaiste in aghaidh
ábhar gréasáin nach bhfuil inmhianaithe, earraí mailíseach víris, teachtaireachtaí a
chur gan iarraidh agus ábhar neamhúdaraithe, neamhdhleathach nó díobhálach a
bheith á sheoladh chuig fóin phóca. Tá oifigí ag an gcuideachta sna SA, i
gCeanada, san Afraic Theas, sa Mheánoirthear, i réigiún an Aigéin Chiúin agus na
hÁise agus san Eoraip, agus tá bonn custaiméirí acu ina bhfuil na hoibreoirí
móibíleacha agus soláthraithe seirbhíse Sraith-1 is mó agus is nua-aimseartha ar
domhan. Tá comhpháirtíochtaí straitéiseacha cruthaithe ag AdaptiveMobile le
príomhsholáthraithe bonneagair ghréasáin cosúil le Cisco agus HP, agus tá caidrimh
láidre aici le cuideachtaí slándála fiontair cosúil le Symantec, McAfee agus Websense.
Deir Lorcan Burke, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin AdaptiveMobile: “Tá an
margadh domhanda maidir le cosaint do shíntiúsóirí móibíleacha ag fás go rábach ós
rud é go bhfuil saol an Idirlín fabhtach d'úsáideoirí go fóill – go háirithe i gcás leanaí
agus tíortha i mbéal forbartha, agus daoine nach raibh aon chleachtadh acu roimhe
sin ar theicneolaíocht na bhfón póca. Bíonn bagairtí turscair agus víris a fheictear ar
ríomhairí pearsanta fós ag tarchuir chuig fóin phóca, agus ós rud é go bhfuil
luamháin mhóibíleacha á n-úsáid ar bhonn méadaithe do sheirbhísí móibíleacha
cosúil le rochtain ar ríomhphost agus brabhsáil idirlín, tá fonn ar Chorparáidí na
rioscaí slándála féideartha a bhainistiú. “Táimid chun tosaigh sa mhargadh seo. Tá
ár n-uaineachán go maith. Tuigimid na dúshláin, agus tá cumais táirgí cruthaithe
againn mar réiteach slándála móibíleach iomlán d'oibreoirí. Táimid dírithe ar ár
spriocmhargaí agus tá custaiméirí agus comhpháirtíochtaí maithe againn mar
bhunchloch dár ndul chun cinn. Ciallaíonn sé seo go bhfuil seasamh láidir againn sa
mhargadh seo atá ag fás go mear.” I measc tacaíocht Fhiontraíocht Éireann bhí
costais tionscanta, síolchaipiteal agus maoiniú Taighde agus Forbartha. An bhliain seo
caite dhaingnigh AdaptiveMobile maoiniú caipitil fiontair breise ó Intel Capital,
eagraíocht infheistíochta caipitil fiontair de chuid Intel agus ó Fhiontraíocht Éireann.
Tá straitéis ceannaireachta domhanda á chothabháil ag an gcuideachta d'fhonn
ioncaim a dhúbailt bliain i ndiaidh bliana. De réir mar a oibríonn sé trí phlean foráis
luathaithe, leanfaidh Fiontraíocht Éireann lena thacaíocht do AdaptiveMobile ar feadh
an fhorleathnaithe. “Is é ár straitéis leanúint lenár bhfócas ar dhíolachán
idirnáisiúnta a fhás agus ár lorg domhanda a fhorleathnú,” a deir Burke, “agus ag an
am céanna leanúint ar aghaidh le nuáil mhargadh na seirbhísí móibíleacha. Táimid ag
forleathnú ár gcomhpháirtíochtaí straitéiseacha agus ár gcumais seachadta chun
freastal a dhéanamh ar ár lorg custaiméara sa Mheánoirthear agus san Áise.”

www.adaptivemobile.com
Bunaitheoirí AdaptiveMobile (c-d): John Kennedy, Príomhoifigeach Airgeadais, Lorcan Burke, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Brendan Dillon, Príomhoifigeach Teicniúil agus Gareth Maclachlan, VP Products.
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an raibh a
fhios agat?

Mórinfheistíocht leachtachta
1175 milliún i margadh an
chaipitil fiontair
Rinne Fiontraíocht Éireann
1175 milliún a infheistiú i
mbabhta nua de mhaoiniú
caipitil fiontair i 2006, a
dhéanfaidh 11 billiún réamhmheasta breise a ghiaráil
d'infheistíocht i ngnólachtaí sa
tréimhse nua-thionscanta, sa
luath-thréimhse agus sa
tréimhse forbartha.

Rinne Scéim an Chiste Caipitil Síl agus Fiontair nua an infheistíocht is mó riamh ag
an Stát a thiomnú do chaipiteal fiontair, a dhéanfaidh dá réir an infheistíocht
chomhoiriúnaithe is mó a ghiaráil ón earnáil phríobháideach.
Tá an mórinstealladh leachtachta deartha chun breis cumais agus forbartha a
sholáthar do thionscal an chaipitil fiontair in Éirinn. Tacóidh sí le fiontraíocht agus
soláthróidh sí caipiteal riosca chun cuidiú le fiontair bheaga agus mheánmhéide
(SME) rochtain a fháil ar airgeadas. Tagann easpa airgeadais sa luath-thréimhse
aníos go leanúnach mar dhúshlán suntasach do chomhlachtaí nuálaíochta nuathionscanta. Cuirfidh an infheistíocht 1175 milliún go mór le tionscal an chaipitil
síl agus fiontair a fhorbairt go láidir in Éirinn agus ar bhealach atá inmharthana agus
inbhuanaithe ar bhonn tráchtála. Déanfaidh na cistí nua an rochtain ar airgeadas
a fheabhsú go mór d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (SME) agus do
thráchtálaíocht an taighde. Déanfaidh siad infheistíocht ón earnáil phríobháideach
a spreagadh agus a ghiaráil in earnálacha go bhfuil sé deacair airgeadas a fháil
dóibh, agus déanfaidh siad infheistíocht institiúideach agus na hearnála príobháidí a
ghiaráil isteach i dtionscal caipitil fiontair na hÉireann. Tá an Scéim seo lárnach do
na haidhmeanna atá ag Fiontraíocht Éireann an straitéis tacaíochta atá acu a
chomhlíonadh agus cur le borradh na fiontraíochta agus forbairt agus leathnú na
bhfiontar nua-thionscanta le poitéinseal ard. Tá an leibhéal de chomhlachtaí nuathionscanta le poitéinseal ard atá ag daingniú na hinfheistíochta caipitil fiontair le
feiceáil mar tháscaire suntasach d'fhorbairt sa todhchaí agus mar phointeoir a
thugann cumas féidearthach na gcomhlachtaí nua-thionscanta le fios le tacaíocht ó
Fiontraíocht Éireann.
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Fiontair réigiúnacha a
thiomáint
Ní mór forbairt láidir chothromaithe
réigiúnach a bheith ann agus
fiontraíocht a bheith faoi bhláth i
ngach cuid d’Éirinn má táthar chun
fás eacnamaíochta na tíre a chothú,
agus mar sin tá sé mar chuspóir
straitéiseach ag Fiontraíocht Éireann.
Táimid tiomanta do chruthú agus
d'fhás gnólachtaí i ngach réigiún in
Éirinn, a bhfuil an cumas acu dul san
iomaíocht go hidirnáisiúnta.
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Fiontair réigiúnacha a thiomáint

Díríonn ár gcur chuige ar thrí phríomhgné: cruthú

a thosóidís a ngnólacht. Tá an clár bunaithe ar dhearcaí

cuideachtaí nua-thionscanta nuálaíocha a thiomáint;

mar a bheadh i bhfíormhargadh, agus is bunchloch

cliaint reatha a fhorbairt go réamhghníomhach i ngach

iontach é d’fhiontraithe Éireannacha ar féidir leo fiontair

réigiún, agus fiontraíocht a éascú, maille leis an

inbhuanaithe iomaíocha a thógáil. Ghlac os cionn 170

timpeallacht fiontraíochta i bpobail áitiúla agus tuaithe.

rannpháirtí páirt i 15 clár EnterpriseSTART i rith na

Bá léiriú na hinfeistíochtaí a rinneamar inár

bliana. Léiríonn an rannpháirtíocht seo an t-éileamh atá

gcuideachtaí cliaint i 2006 ár dtiomantas i leith forbairt

ann ar an gclár i measc ábhar fiontraithe. Tacaíonn FÁS

chothromaithe réigiúnach a bhaint amach. Cuireadh

leis an gclár. Mar thoradh ar an gclár, aimsíodh sé

70.9 faoin gcéad den mhaoiniú a chuir Fiontraíocht

chuideachta ardphoitéinsiúl nua-thionscanta agus

Éireann ar fáil do ghníomhaíocht cuideachta-

rinneadh iad a atreorú chuig na boird fiontar contae.

bhainteach, ar fáil do chliaint áitiúla. Chomh maith leis

Ceann de na tacaí eile atá ar fáil do fhiontraithe ag an

in, tugadh isteach is amach le 81 faoin gcéad den

tréimhse tosaigh nó d’fhiontraithe atá ag fairsingiú a

infheistíocht a cuireadh ar fáil tríd mheán an Chiste um

gcuideachta ná an Chomhpháirtíocht Business Angels, a

Fheabhsú Táirgiúlachta do chuideachtaí atá lonnaithe ar

bunaíodh i gcomhar le hIonaid Nuálaíochta Gnó na

fud réigiúin na hÉireann.

hÉireann agus InterTradeIreland. Déanann an clár seo

Ina theannta sin, bhí 76 de

na gnólachtaí ardphoitéinsiúla nua-thionscanta i

infheisteoirí príobháideacha a mheaitseáil le deiseanna

limistéir réigiúnach, agus don chéad uair le fada an lá

infheistíocht a ndearnadh réamhscagadh orthu agus ón

sháraigh an líon sin an líon i limistéar Bhaile Átha Cliath.

uair a seoladh an clár tá sé ina ghné thábhachtach den

Chuidíomar freisin le forbairt eacnamaíochta laistigh

líonra tacaíochta fiontraíochta.

I mbliana fuair 82

de na réigiúin trí mheán ár dtacaí airgeadais, a bhfuil

rannpháirtí sna Cláir Ardáin Fiontraíochta maoiniú ó

feidhm réigiúnach ar leith ag baint leo, mar a bhíonn le

Fhiontraíocht Éireann agus iad ag forbairt a

cistí airgid fiontraíochta.

dteicneolaíochtaí nuálaíocha chun go mbeadh
gnólachtaí inmharthana tráchtála acu.

Gnólachtaí Nua-thionscanta a spreagadh
agus tacú leo

Fiontraíochta sna Réigiúin

Agus an eagraíocht ag obair go dlúth le tionscail áitiúla

Tá sé ríthábhachtach fiontraíocht a chothú agus

agus le hinstitiúidí taighde, lean Fiontraíocht Éireann ag

riachtanais na ngnólachtaí réigiúnacha in Éirinn a éascú

spreagadh agus ag tacú le gnólachtaí ar fud gach

chun a chinntiú go bhfuil ceannairí nua gnó sa phíblíne,

réigiún i 2006.

maille le smaointe gnó nua agus gníomhaíocht

Sa tsraith seimineár dar teideal First

Step, a reáchtáladh in ionaid ar fud na tíre, cuireadh

fiontraíochta. Lean Fiontraíocht Éireann i rith na bliana

tacaíocht fiontraíochta agus oiliúint ar fáil do bhreis is

leis an dlúthobair sa réimse seo ar rud na tíre.

400 ábhar fiontraithe agus míníodh dóibh faoi

Líonraí Tacaíochta Fiontar Tá sé mar chuid

roghanna maoinithe, agus tugadh tús eolais dóibh ar

lárnach de straitéis Fhiontraíocht Éireann timpeallacht

an clár leantach EnterpriseSTART.

agus bonneagar a chruthú chun fiontraíocht a chothú i

Tá EnterpriseSTART

dírithe ar fhiontraithe ar mhian leo gnólacht

ngach réigiún in Éirinn. Mar sin dhírigh ár gcuid oibre

teicneolaíochta nó eolas-bhunaithe a chur ar bun a

ag an leibhéal réigiúnach agus áitiúil i 2006 ar líonraí

bhfuil acmhainn onnmhairithe aige. Cuireann daoine a

fiontraíochta láidre a chruthú agus fís choiteann a chur

bhfuil taithí acu féin ar ghnólacht rathúil a bhunú an

chun cinn d'fhorbairt fiontar.

clár seo i láthair. Cuirtear raon leathan taithí, eolais agus

dhéanamh againn d'oibríomar i gcomhar le 220

teagmhálaithe faoi bhráid na rannpháirtithe – nithe a

eagraíocht ar fud na tíre, lena n-áirítear ionaid

chuirfeadh Fiontraíocht Éireann ar fáil dóibh a luaithe is

nuálaíochta gnó, boird fiontar contae agus cathrach,

De réir mar a bhí sin á
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Cuireann an infheistíocht i
Foamalite atá lonnaithe sa Chabhán
méadú ar onnmhairí idirnáisiúnta
Tá Foamalite, buaiteoir 2006
ar Dhámhachtain
Onnmhaireora an IEA maidir
le Margaí atá ag Teacht chun
Tosaigh, ag ullmhú le
haghaidh tuilleadh forbartha
le hinfheistíocht de 111
milliún, arna thacú ag
Fiontraíocht Éireann.

Tá Foamalite gairthe mar shampla den scoth ó thaobh cuideachta réigiúnach a
dhéanann táirgí nuálaíocha ard-luacha don mhargadh onnmhairithe. Tá an
chuideachta ar leis an teaghlach é ag súil le tréimhse de bhorradh marthanach mar
gheall ar rath roimhe seo maidir le margadh onnmhairithe leanúnach a bhunú.
Déanann an chuideachta i Loch Gamhna, a dhéanann onnmhairiú chuig níos mó
ná 20 tír éagsúla, roinnt leathán cúir PVC do chustaiméirí i réimsí cosúil le comharthaí,
fógraíocht, foirgníocht, taispeántais agus priontáil trí scáileán. Díolann Foamalite 95
faoin gcéad dá aschur thar sáile trí líonra dáileoirí sa Bhreatain, san Fhrainc, sa
Ghearmáin, sa Spáinn agus i roinnt tíortha eile. Tá margaí ag an gcuideachta sna SA,
sa Tuirc, sa Rúis agus sa Pholainn agus tá tuilleadh forleathnaithe á phleanáil acu san
Eoraip. Cuireann an infheistíocht de 111 milliún a fógraíodh i mí na Samhna 2006
go mór lena chumas chun méadú scála a dhéanamh ar chumas táirgthe na
cuideachta Loch Gamhna, le monarcha saincheaptha de 3,200 méadar cearnach
ina gcríochnófar an chéad táirge ar an líne táirgthe sa samhradh 2007. I
measc na hinfheistíochta tá forbairt ar shaoráid Taighde & Forbartha agus
cruthófar 26 post nua, lena n-áireofar cúig ról Taighde & Forbartha
d'ardluach, le linn na trí bliana amach romhainn. Ós rud é gur
tháinig fás air le roinnt blianta anuas agus go bhfuil sé mar
chliant scálaithe anois, beidh Foamalite ag obair go dlúth le
Fiontraíocht Éireann chun díriú ar thuilleadh forleathnaithe
agus fáis a fhorbairt go mear i margaí thar sáile. Deir an
Stiúrthóir Bainistíochta Christine Reilly, a bhunaigh Foamalite i
1997 lena fear céile John, go gciallaíonn sé seo go mbeidh an
bhéim sna blianta beaga amach anseo ar na línte táirgí a éagsúlú
agus a fhorleathnú, agus infheistiú mór a dhéanamh i dTaighde &
Forbairt. “D'fhonn ár gcuid cuspóirí a bhaint amach, bhí sé de dhíth
orainn infheistíocht mhór a dhéanamh i monarcha nua, in innealra, Taighde &
Forbairt agus i ndaoine,” a deir Reilly. “Bhí an t-am i gceart chun a bheith tiomanta le
tuilleadh fáis. Tá méadú déanta againn ar ár láimhdeachas bliain i ndiaidh bliana ónar
gcur ar bun, agus bheimis an-mhuiníneach go mbeimid in ann na huimhreacha agus
na spriocanna fáis go léir a bhaint amach le linn na trí bliana amach romhainn.
“Níor tháinig rath ar Foamalite in aon oíche amháin. Cé gur bhaineamar go leor
amach taobh istigh de thréimhse ghearr thóg sé go leor oibre crua chun an rath seo a
bhaint amach, chomh maith le fórsa saothair áitiúil atá an-oilte agus an-tiomanta.
“Tá bród orainn gur cuideachta dhúchasach muid agus déanaimid táirge
d'ardcháilíocht i gcónaí atá iomaíoch go hidirnáisiúnta.”

www.foamalite.ie
John agus Christine Reilly leis na Foirne Díolachán, Táirgeachta agus Riaracháin
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Fiontair réigiúnacha a thiomáint

tionóil réigiúnacha, údaráis réigiúnacha agus áitiúla,

300 léacht agus ar bhreis is 70 coláiste agus institiúidí in

cumainn lucht tráchtála agus tascfhórsaí. Chuidigh an

Éirinn.

obair a rinneamar leis na heagraíochtaí seo go raibh ar

bonneagair a chuireann Éire ar fáil do chuideachtaí nua-

ár gcumas riachtanais fiontraithe, timpeallachta agus

thionscanta agus do chuideachtaí atá ag fairsingiú i

bonneagair a aithint agus tacú leo.

mbliana nuair a osclaíodh ionad ardteicneolaíochta do

Webworks Cuireadh feabhas ar an tacaíocht

Ionaid Fiontar Pobail I mbliana cheadaíomar os

chuideachtaí san earnáil a bhfuil seirbhísí acu ar féidir

cionn 17 milliún faoin Scéim Fiontar Pobail. Faoin scéim

iad a thrádáil go hidirnáisiúnta. Sheol an tAire Micheál

seo cuirtear áiseanna bonneagair ar fáil i limistéir nach

Martin go hoifigiúil an chéad Webworks de chuid

raibh mórán gníomhaíochta gnó nua-thionscanta iontu

Fiontraíocht Éireann i gCorcaigh i mí Iúil. Is áis oifige

roimh sin. Seo tionscnamh pobal-threoraithe idir pobail

saolré é Webworks a dearadh chun cuidiú le cuideachtaí

áitiúla agus an Stát, agus an cuspóir atá leis ná feabhas

fás go gasta trí éascú a dhéanamh ar líonrú, eolas a

a chur ar an timpeallacht fiontraíochta (féach

roinnt agus comhoibriú idir cuideachtaí atá ina

leathanach 54).

dtionóntaí.

Ionaid Chothaite Teicneolaíochta

Comhlánaíonn na hionaid chothaithe teicneolaíochta an
infheistíocht phoiblí i dtaighde eolaíocht in Éirinn.
Cuireann siad spásanna idir eatarthu ar fáil idir saol an
ghnó agus saol an taighde áit ar féidir uasmhéadú a
dhéanamh ar an bpoitéinseal tráchtála ó T&F tríú
leibhéal. Tá na hionaid chothaithe seo mar áit fáis
d'eolas nuálaíochta as ar féidir le gnólachtaí nuathionscanta ardchumais fás go gasta.
Go dtí seo, d’infheistigh Fiontraíocht Éireann os
cionn 146 milliún i ngníomhaíocht cothaithe gnó.
Cuimsíonn sé seo 25 ionad cothaithe gnó. Tá 16 díobh
seo lonnaithe in institiúidí teicneolaíochta, trí cinn in
ollscoileanna agus sé cinn in áiseanna cothaithe
bithfhiontair ar champais ollscoileanna.
Banfhiontraíocht Sampla eile den tacaíocht a
cuireadh ar fáil don fhiontraíocht sna réigiúin i 2006 ná
comhdháil, a eagraíodh i gcomhar le hInstitiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgan, a thug léargas ar an
smaointeoireacht agus na cleachtais is fearr i gcur chun
cinn banfhiontraíochta. Mar chuid den tionscnamh
tugadh le chéile painéal saineolaithe, bhí díospóireacht
ann agus cuireadh i láthair roinnt de na cleachtais is
fearr ó thíortha eile.

Seoladh pacáiste eolais ar chuir

Fiontraíocht Éireann maoiniú ar fáil dó le Cás-Staidéir ar
Fhiontraíocht chun tacú leis an oiliúint agus le feasacht
a spreagadh san earnáil oideachais tríú leibhéal in
Éirinn. Forbraíodh an pacáiste seo tar éis roinnt mhaith
ionchuir a fháil ón earnáil, agus dáileadh é ag os cionn
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Forleathnú Nephin Games atá
bunaithe i nGaillimh ar na bacáin
De bharr chomh maith is a
d'éirigh lena theicneolaíocht
nuálaíoch tá fás onnmhairithe
thar cuimse ar na bacáin do
Nephin Games Ltd a
fhorbraíonn cluichí d'fhóin
phóca atá 'idirghníomhach go
sóisialta' óna bhunáit i gcathair
na Gaillimhe.

Alan Duggan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ar cheann de na gnólachtaí nua-thionscanta d'ardchumais de chuid Fhiontraíocht
Éireann ón mbliain 2005, tá infheistíocht de 11.75 milliún cruinnithe ag Nephin
Games ó bunaíodh é in 2004. Tugann teicneolaíocht uathúil Nephin deis
d'úsáideoirí cluichí fóin phóca brandáilte a imirt le cairde agus le grúpaí daoine a
bhfuil an meon céanna acu. Laistigh de gach cluiche gabhann Ardán
Meadarachta Pobail atá paiteanta ag Nephin faisnéis custaiméara, a chruthaíonn
bealach cumarsáide agus margaíochta cumhachtach d'úinéirí branda dul i gcion ar
lucht féachana domhanda agus níl ach costas fíorbheag i gceist. Roinn an
t-onnmhaireoir ó Ghaillimh roinnt idirbheart le ollfhorbróirí ábhar, foilsitheoirí,
cuideachtaí siamsaíochta agus meán sna SA, lena n-áirítear Disney, MTV, agus ESPN.
Tá an cluiche is déanaí ó Nephin nasctha le sraith teilifíse Warner Bros, Nip/Tuck a
bhfuil an-tóir air agus déantar an margaíocht leis. Tá Greek Games cruthaithe acu
chomh maith, cluiche a bhaineann le branda coiméide na SA an National Lampoon,
agus an WKN Kickboxing d'fhón póca ag a bhfuil dámhachtainí buaite. Imrítear
cluichí ó Nephin ar na milliúin de luamháin mhóibíleacha ar fud an domhain.
Ós rud é go bhfuil an leibhéal ceart de chaipitliú socraithe tá forleathnú suntasach
breise á bheartú anois ag an bhforbróir cluichí. “Tá éileamh gan fasach feicthe
againn ar fud an domhain,” a deir bunaitheoir agus an POF Alan Duggan, “agus
tacaíonn idirbhearta le déanaí anuas lenár seasamh mar iomaitheoir tábhachtach
maidir le hidirghníomh sóisialta spreagúla a chruthú do chluichí móibíleacha.”
Deir Duggan go bhfuil ionchais ann go mbeidh 24 ball foirne ag Nephin laistigh
de 18 mhí, suas ón 12 duine atá ann faoi láthair, agus san áireamh leis na
pleananna forleathnaithe beidh oscailt oifige sna SA. “Is sna Stáit Aontaithe atá ár
bpríomh-mhargadh onnmhairithe, agus ós rud é gur cuideachta Éireannach muid
atá lonnaithe i nGaillimh cruthaítear go leor dea-thola dúinn dá réir” a deir sé.
I ndiaidh dó cúnamh a thabhairt do Nephin ón gcéim réamhthionscanta, tá
Fiontraíocht Éireann, trí leas a bhaint as a fhoireann thar lear atá bunaithe sna SA,
ag obair faoi láthair leis an gcuideachta chun cinntiú a dhéanamh go bhfaigheann
sé seans os comhair na gcliant féidearthachta ceart. “Bhí tacaíocht Fhiontraíocht
Éireann ríluachmhar le forbairt an ghnó go dtí an pointe ina bhfuilimid inniu,” a deir
Duggan. “Ba chúnamh suntasach é díreach go raibh duine ar an taobh eile den
ghuthán chun ceisteanna a fhreagairt.” Comhoibríonn Nephin go dlúth le
déantúsóirí gléasra cosúil le Nokia, SonyEricsson, Motorola agus Qualcomm, chomh
maith le hoibreoirí gréasáin cosúil le Vodafone, Orange, Cingular agus Verizon, agus
teicneolaíocht úrscothach á fhorbairt acu do bhrandaí ilnáisiúnta.

www.nephin.com
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Feidhmíocht Fostaíochta na
gCliant de réir Réigiúin 2006
Réigiún

Fostaíocht Iomlán Gnóthachain Caillteanais

Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir

Glan Athrú

59,330

4,911

-4,089

822

8,712

780

-593

187

An tOirthuaisceart

16,122

1,635

-572

1,063

An tIarthuaisceart

5,922

637

-471

166

An tOirdheisceart

17,346

1,226

-1,318

-92

An tIardheisceart *

22,081

1,512

-2,559

-1,047

An tIarthar

11,578

1,192

-1,030

162

141,091

11,893

-10,632

1,261

Lár Tíre

Iomlán

*Áirítear leis an Oirdheisceart cuideachtaí acmhainní nádúrtha thar lear san Oirthear Láir.
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an raibh a
fhios agat?

Faigheann ionaid fiontraíochta
pobail 17 milliún d'ardú maoinithe
Cheadaigh Fiontraíocht Éireann
deontais de 17 milliún do
thionscadail Scéim Ionaid
Fiontraíochta Pobail i 2006.

Ionad Fiontraíochta Cheatharlach
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Fuair iomlán de 24 thionscadal ionaid fiontraíochta pobail (CEC) ceadú faoin scéim,
lena n-áiríodh 14 foirgneamh nua agus 10 síneadh ar ionaid atá ann cheana féin.
Baineann na tionscadail atá faofa, a dhéanfaidh tionchar suntasach ar na
geilleagair réigiúnacha, le costas tógála foriomlán de 126 milliún. Tá Scéim Ionaid
Fiontraíochta Pobail de chuid Fhiontraíocht Éireann deartha chun fiontraíocht pobail
a chur chun cinn sna réimsí ina bhfuil gá nó fonn chun forbairt fiontraíochta a
threisiú. Is tionscnamh é atá treoraithe ag an bpobal, ag ligint do phobail
comhpháirtíocht a chruthú leis an Stát chun Ionaid Fiontraíochta Pobail a fhorbairt
laistigh dá bpobail áitiúla dá maithe féin. Cuireann an scéim spás fiontraíochta ar
fáil i gcomhshaol tacúil do ghnólachtaí luathchéime agus fiontraithe atá ag tosú
amach i láithreacha tuaithe agus uirbeacha ar fud na tíre. Is beart praiticiúil é
d'fhonn tacaíocht a thabhairt maidir le fiontraithe agus cuideachtaí nua-thionscanta
ard-acmhainneachta a aithint, a bhunú agus a fhorbairt. Bhí Ionad Fiontraíochta
Cheatharlach ar cheann de na hiarratasóirí rathúla i 2006, a bheidh dúbailt ar a
dhúblóidh i méid mar thoradh ar mhaoiniú de 1300,000 a bhain siad amach.
Cuireann sé spás agus tacaíocht ar fáil d'ocht gcuideachta cheana féin agus
tabharfaidh sé cóiríocht d'ocht nó deich ngnólacht nua sa bhreis i ndiaidh chríochnú
an sínidh 6,000 troigh cearnach. Cuirfidh an t-ionad forleathnaithe aonaid
oiriúnacha agus inacmhainne idir 500 go 1,000 troigh cearnach d'fhiontraithe agus
do chuideachtaí luathchéime, a bhaineann go príomha le TFC agus seirbhísí. Is é
Bord Fiontraíochta Chontae Cheatharlach an príomhthionónta de chuid an ionaid, a
rinne ceannaireacht ar an iarratas maoinithe. Deir an POF Michael Kelly: “Léiríonn an
riachtanas don spás breise seo an méadú atá ag teacht ar an spéis áitiúil maidir le
gnólacht a thosú agus an borradh ginearálta atá ar réigiún Cheatharlaigh, mar sin tá
ríméad orainn go bhfuilimid i measc na 24 tionscadal CEC rathúil de chuid na bliana
seo. Mura mbíonn aon deacrachtaí againn, beidh gach uile rud réidh agus i
bhfeidhm faoi lár 2008.” Go dtí seo rinneadh tógáil ar 104 Ionad Fiontraíochta
Pobail agus tá 32 á thógáil faoi láthair nó ceadaíodh dóibh le gairid. Má dhéantar
áireamh orthu le chéile, tugann na hionaid cóiríocht do 840 gnólacht nó mar sin de
a fhostaíonn breis agus 3,800 daoine. Críochnaíodh sé gcinn d'ionaid nua agus trí
leathnú ar ionaid atá ann cheana féin i 2006, arna mhaoiniú i rith na blianta roimhe
seo ag an Scéim Ionaid Fiontraíochta Pobail.

Michael Kelly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Bord
Fiontar Chontae Cheatharlach
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Ionaid Fiontraíochta Pobail
Arna mhaoiniú faoi Scéim Ionaid Fiontraíochta Pobail Fhiontraíocht Éireann
01 Lár Tíre
Baile Átha Luain
An Longfort
Móinteach Mílic
An Muilleann gCearr
Á Thógáil
Gránard
Cúil an tSúdaire
02 An tOirdheisceart
Ceapach Choinn
Ceatharlach
Carraig na Siúire
Cluain Meala
Dún Aill (Munsfield)
Inis Córthaidh
Cill Chainnigh (Abbey)
Cill Chainnigh (Info Age)
Lios Mór
Baile an Phoill
Tagoat Yola
Tulach an Iarainn
Tiobraid Árann
Port Láirge
Loch Garman
Á Thógáil
Dún Garbháin
03 An tIardheisceart
Na hAilichí
Cill Airne
Knockgriffin Mainistir na Corann
Maigh Chromtha
Baile an Mhistéalaigh
(Ballyhoura Dev.)
Á Thógáil
Eochaill
04 An tIarthar
An Airnigh
Béal an Átha
Béal Átha na Sluaighe (BACD)
Béal Átha hAmhnais
Na Broicíní
Caisleán an Bharraigh
Clár Chlainne Mhuiris (Clar IRD)
Cluain Bheirn
Dún Mór
Béal Easa
Gaillimh (An Taobh Thoir)
S.C.C.U.L.
Gaillimh (An Taobh Thiar)
Fionnt Teo
Cill Ala
Coillte Mach
Tuaim (Céim 1)
Á Thógáil
Bealach an Doirín
Mainistir na Búille Ros Comáin
An Caisleán Riabhach
Crois Mhaoilíona
Leitir Fraic
Ros Comáin

05 An tOirthear Láir
Fiodh Alúine
An tInbhear Mór
Baile Átha Í
Claonadh
Ceanannas
An Uaimh
Baile Átha Troim
Cill Mhantáin
06 Baile Átha Cliath
Abhainn Bheag
Baile Brigín
Baile Munna
BASE (Baile Bhlainséir)
Na Bánóga
Cluain Dolcáin (Baile Néill)
An Chúlóg
Darndale
Dún Laoghaire
Grúpa Forbartha Fhine Gall
Get Tallaght Working (Bolbrook)
Get Tallaght Working (Gort an
tSrutháin)
Cill an Ardáin
Liberty Corner
Nutgrove (Céim 1)
Ionad Fiontraíochta Naomh
Ciarán
Ionad Naomh Pól (SPADE)
Stepping Stone (Cluain Dolcáin)
Ionad Fiontraíochta Thír an Iúir
The Bolton Trust
07 An tOirthuaisceart
Baile Átha Fhirdhia
Coill an Chollaigh
Béal Átha Beithe
Baile na Lorgan – Bóthar Dhún
Dealgan
An Cabhán (Coill na Garraí)
Cavan Inn & Tech Centre
Muinchille
Droichead Átha
Dún Dealgan
Scairbh na gCaorach
Ionad Bia Bhaile na Lorgan
Cill na Sean Ratha
Dún an Rí
Louth Egish Food Park
Muineachán – Mtec Cnoc an
Chonnaidh
Á Thógáil
Carraig Mhachaire Rois
An Cabhán

08
AN TIARTHUAISCEART
07 AN tOIRTHUAISCEART

06
BAILE
ÁTHA
CLIATH

04 AN tIARTHAR

01 LÁR TÍRE

09 AN tIARTHAR LÁIR

05
AN tOIRTHEAR
LÁIR

02 AN tOIRDHEISCEART

03 AN tIARDHEISCEART

08 An tIarthuaisceart
Béal an Átha Móir
Béal an Átha Móir & Béal Átha
Conaill
Baile an Mhóta
Béal Átha Seanaidh
Béal Átha Seanaidh
Cora Droma Rúisc Ciste
Fiontraíochta Chontae Liatroma
Cora Droma Rúisc MRD
Conmhaigh
Droim Caorthainn
Droim Seanbhó
Iascaigh
Leitir Ceanainn
Leifear
Loch Aillionn - Droim Seanbhó
Maothail
Maothail (Inis Eoghain)
Sligeach
Tigh Baithin
Á Thógáil
Carn Domhnach Dún na nGall
Cúil Mhuine
Baile Dhún na nGall
Na Gleannta

09 An tIarthar Láir
Brú Rí
Inis Diomáin+B82
An Féar Bán
Luimneach, Br. Roxoboro
Á Thógáil
Ceann Tóchair
Cill Chormaic
Cill Chaoi
Crois na Rae
An Cnoc Theas
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Ballraíocht an Bhoird agus na gCoistí
mar a bhí ar an 1 Márta 2007

Bord Fiontraíochta Éireann

Patrick J Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Lorraine Benson
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

John Connolly
Ceann Margaíochta
Grúpa SWS

Margaret Daly
Sainchomhairleoir Timpeallachta

Brian Kearney
Iar-Uachtarán na n-Innealtóirí Éireannach

Kieran McGowan
Stiúrthóir Cuideachta
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Heather Ann McSharry
Bainisteoir Ginearálta
Reckitt Benckiser Healthcare (Éire) Teo

Gerry O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch agus Earcaíocht TRIL

Frank Ryan
Príomhfheidhmeannach
Fiontraíocht Éireann

Tá an Bord freagrach as straitéis agus beartais
fhorleithne 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.
Déanann sé freagracht as iad a chur i bhfeidhm a
tharmligean ar an mbainistíocht agus ar fhochoistí.
Tá údarás reachtúil ag an mBord maoiniú a
cheadú suas go dtí na leibhéil atá leagtha amach
san Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, arna leasú,
agus san Acht Eolaíochta agus Teicneolaíochta 1987
agus moltaí a dhéanamh don Rialtas maidir le
tacaíocht maoinithe os cionn na leibhéal sin. Tá sé
d'údarás ag Bord Fiontraíocht Éireann agus ag a
choistí cuí scaireanna a cheannach (gnáthscaireanna
agus scaireanna tosaíochta) i gcuideachtaí cliaint.
Faoi théarmaí an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998, tá gach feidhm agus
cumhacht coimeádta don Bhord, seachas iad sin a
tharmligeann an Bord go foirmiúil. Tá gach
cumhacht a tharmligtear ar an mbealach sin
leagtha síos agus ceadaithe go foirmiúil ag an
mBord.
Ina ghníomhaíochtaí féin, agus san
úsáid a bhaineann sé as fochoistí, oibríonn an Bord
i dtreo na bprionsabal rialachais chorparáidigh is
fearr san earnáil phríobháideach.
De réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995
agus 2001, agus an Cód Cleachtais um Rialú
Comhlachtaí Stáit, éilítear ar chomhaltaí Boird
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 na bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus fostaithe de chuid Comhlachtaí
Stáit agus le treoirlínte Rialtais maidir le táillí a íoc le
comhaltaí Boird.
Ceapann an tAire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta, le toiliú ón Aire Airgeadais
comhaltaí an Bhoird. Gach bliain, ar chothrom a
Lae Bunaithe, téann an bheirt chomhaltaí (seachas
an Cathaoirleach agus an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin) is faide in oifig óna gceapachán go
deireadh, ar scor. Soláthraítear mioneolas beacht do
chomhaltaí nua Boird, nuair a cheaptar iad, maidir
leis an ngníomhaireacht agus a cuid oibríochtaí.
Is faoin mBord atá sé Rúnaí an Bhoird a
cheapadh agus fáil réidh leis/léi ina dhiaidh sin. Tá
fáil ag gach comhalta Boird ar an Rúnaí, an té atá
freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar nósanna
imeachta an Bhoird.
D'éirigh na baill seo a leanas den Bhord as oifig i
2006/2007: Elaine Farrell, Rúnaí Feidhmiúcháin,
Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann agus Gus
Fitzpatrick, Stiúrthóir Cuideachta. Tá dhá fholúntas
ar Bhord Fiontraíochta Éireann.

Veronica Perdisatt
Stiúrthóir Cuideachta

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2006 57

3533 EI Annual Report (Irish) #6

27/06/2007

14:53

Page 58

Ballraíocht an Bhoird agus na gCoistí (ar lean)
mar a bhí ar an 1 Márta 2007

An Coiste Iniúchóireachta
Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta leis an eagraíocht a gcuid freagrachtaí cuntasaíochta agus dlíthiúla a chomhlíonadh.
Soláthraíonn siad an nasc cumarsáide leis an Iniúchóir seachtrach agus déanann siad measúnú agus comhordú ar fheidhm na
hIniúchóireachta Inmheánaí.
Kieran McGowan
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Heather Ann McSharry
Bainisteoir Ginearálta
Reckitt Benckiser Healthcare
(Éire) Teo

Folúntas

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste Iniúchóireachta

D'éirigh an ball a leanas as oifig ón gCoiste Iniúchóireachta i 2006/2007: Gus Fitzpatrick, Stiúrthóir Cuideachta.

An Coiste um Athbhreithniú na Punainne Infheistíochta
Tá freagracht ar an gCoiste um Athbhreithniú na Punainne Infheistíochta maoirsiú a dhéanamh ar bhainistíocht na punainne
infheistíochta atá ag Fiontraíocht Éireann.
Brian Kearney
(Cathaoirleach)
Iar-Uachtarán na n-Innealtóirí
Éireannach

John Connolly
Ceann Margaíochta
Grúpa SWS

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Gerry Moloney
Sainchomhairleoir

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste um
Athbhreithniú na
Punainne Infheistíochta

An Coiste um Luach Saothair
Déanann an Coiste um Luach Saothair athbhreithniú ar fheidhmíocht agus luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
agus na foirne sinsearach bainistíochta i gcomhthéacs na dtreoirlínte Rialtais.
Patrick J Molloy
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta
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Stiúrthóir Bainistíochta
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Rúnaí an Choiste um
Luach Saothair
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Ballraíocht an Bhoird agus na gCoistí (ar lean)
mar a bhí ar an 1 Márta 2007

An Coiste Gnó
Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Jennifer Condon
Roinnbhainisteoir
Bogearraí, Seirbhísí agus
Earnálacha atá ag Teacht Chun
Cinn
Fiontraíocht Éireann
Alan Dixon
Roinnbhainisteoir
Margaí Tionsclaíocha agus
Eolaíochtaí Beatha
Fiontraíocht Éireann
Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Margaí Tomhaltóirí Bia agus
Miondíola
Fiontraíocht Éireann
Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Fiontraíocht Éireann

Brendan Flood
Roinnbhainisteoir
Réigiúin agus Fiontraíocht
Fiontraíocht Éireann
Patricia McLister
Roinnbhainisteoir
Rannóg Scálaithe FBM
Fiontraíocht Éireann
Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Forbairt agus Meantóireacht um
Bainistiú Cliaint
Fiontraíocht Éireann

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Diolacháin Idirnáisiúnta agus
Comhpháirtiú
Fiontraíocht Éireann
Kevin Sherry
Roinnbhainisteoir
Roinn na dTosuithe Ardchumais
Fiontraíocht Éireann
Julie Sinnamon
Roinnbhainisteoir
Forbairt Chorparáideach agus
Acmhainní Daonna
Fiontraíocht Éireann

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

An Coiste Infheistíochta
Tá cumhacht ag an gCoiste Infheistíochta pacáistí mhaoinithe suas go dtí 51.25 milliún a fhaomhadh, do thionscadail nár
ceadaíodh maoiniú os cionn 53.25 milliún dóibh laistigh de dhá bhliain roimhe sin.
Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann

Marian Byrne
Príomhoifigeach
An Roinn Talmhaíochta agus Bia
Clare Dunne
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta
Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Margaí Tomhaltóirí Bia agus
Miondíola
Fiontraíocht Éireann
Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Fiontraíocht Éireann

Sean Higgins
Roinnbhainisteoir
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann
Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Forbairt agus Meantóireacht um
Bainistiú Cliaint
Fiontraíocht Éireann

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Diolacháin Idirnáisiúnta agus
Comhpháirtiú
Fiontraíocht Éireann
Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste Infheistíochta

Gerry Moloney
Sainchomhairleoir
Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

D'éirigh na baill a leanas as oifig ón gCoiste Infheistíochta i rith 2006/2007: Kieran Grace, Príomhoifigeach, an Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta agus John Dillon, Forbairt na Sionna.
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Ballraíocht an Bhoird agus na gCoistí (ar lean)
mar a bhí ar an 1 Márta 2007

Ón gCoiste TTN
Déanann an Coiste TTN deontais taighde agus forbartha a fhaomhadh do thaighde inmheánach de réir na dtéarma atá faofa
ag an Aire le freagracht do riarachán an tionscnaimh, a bhí bunaithe ag Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Roinne
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta.
Feargal Ó Móráin (Chairman)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

Dr. Pamela Byrne
Cigire Talmhaíochta
An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Denis Hayes
Bainisteoir Teicniúil
Bulmers Teo (Showerings)

Maura Carolan
Stiúrthóir Teicniúil/T&F
Green Isle Foods

Paul Brennan
An Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta

Enda Connolly
Bainisteoir
ESR agus Pearsanra
G.F.T. Éireann
Dr. Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Fiontraíocht Éireann

Dr. Enda Kenny
Stiúrthóir
Metaphase Medical Technologies
Oll. Charles McCorkell
Dámh na hInnealtóireachta agus
Ríomhaireachta
Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath

Brian McCoy
Sainchomhairleoir
Sean McManus
Udarás Na Gaeltachta
Aidan O’Connor
Stiúrthóir Bainistíochta
Cavan MacLellan
Kevin Sherry
Roinnbhainisteoir
Roinn na dTosuithe Ardchumais
Fiontraíocht Éireann
Jennifer Malone
Rúnaí an Choiste RTI

D'éirigh na baill a leanas as oifig ón gCoiste RTI i rith 2006/2007: Bernadette Cullinan, Sainchomhairleoir; Gerry Fitzmaurice, Bainisteoir, an
tIonad Nuálaíochta, Forbairt na Sionna; Bob Keane, Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta, An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta.

Coiste an Chaipitil Síl agus Fiontair
Sheol Fiontraíocht Éireann Scéim an Chaipitil Síl agus Fiontair 2007-2012 i lár 2006. Is iad cuspóirí na scéime ná: breis forbartha
a dhéanamh ar rannóg chaipitil fiontair na hÉireann; caipiteal riosca a sholáthar do fhiontair bheaga agus mheánmhéide atá
sna tréimhsí síl, tosaigh agus forbartha; infheistíocht phríobháideach agus institiúideach a ghiaráil; agus cistí inmharthana
tráchtála a fhorbairt. Tá an tiomantas maoinithe suas go dtí 5175 milliún i gcistí chaipitil fiontair san earnáil phríobháideach, a
bhfuil fócas tráchtála acu. Is féidir le maoiniú a bheidh suas chomh fada le 50% i gciste caipitil fiontair ar bith. Is scéim
iomaíoch atá inti.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

Marie Bourke
Bainisteoir
Long Term Planning, Tax and
Pleanáil Fhadthréimhseach, Cáin
agus Airgeadas
Forfás
Clare Dunne
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta

Sean Higgins
Roinnbhainisteoir
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann
Des Keane
Sainchomhairleoir
Kevin Keating
Stiúrthóir Corparáideach
Goodbody Stockbrokers

Denis Marnane
Bainisteoir Rannóige
Roinn an Chaipitil Síl agus
Fiontair
Fiontraíocht Éireann
Gerry Moloney
Sainchomhairleoir
Ruth Lacey
Rúnaí ar Choiste an Chaipitil Síl
agus Fiontair

D'éirigh an ball a leanas as oifig ó Choiste an Caipitil Síl agus Fiontair i 2006/2007: Kieran Grace, Príomhoifigeach, An Roinn Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta.
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Ballraíocht an Bhoird agus na gCoistí (ar lean)
mar a bhí ar an 1 Márta 2007

An Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht
Déanann an Coiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht maoiniú a fhaomhadh suas go dtí 51.25 milliún do Thaighde
Feidhmeach agus Tráchtálaíocht a bhaineann le hollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta, taighde comhoibríoch, gréasáin
atá treoraithe ag tionsclaíocht srl. Díríonn siad ar thionscadail atá treoraithe ag an tionsclaíocht nó a bhfuil féidearthacht iontu
druidim i dtreo toradh tráchtála in Éirinn.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

Enda Connolly
Bainisteoir
Roinn na Scileanna Taighde agus
Déantúsaíochta
G.F.T. Éireann

Paul Brennan
An Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta

An tOllamh Padraig
Cunningham
Ollamh Comhlach
Roinn na hEolaíochta
Ríomhaireachta
Coláiste na Tríonóide

Helen Keelan
Bainisteoir Forbartha Straitéisí
Intel Ireland Teo

Dr. Declan Gilheany
Léachtóir Sinsearach sa Cheimic
Orgánach
Scoil na Ceimice agus na
Bitheolaíochta Ceimice
An tIonad Taighde Eolaíochta
An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath
An tOllamh Kieran Hodnett
Institiúid Eolaíochta na
mBunábhar agus Dromchlaí
Ollscoil Luimnigh

Patrick Lawlor
Stiúrthóir Forbartha Táirgí
Magna Donnelly International Inc.
John Lohan
Ceann na hOifige Forbartha
Taighde
Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe
Dr. Martin Lyes
Roinnbhainisteoir
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Fiontraíocht Éireann
Dr. Eucharia Meehan
Ceann na gCláracha Taighde
An tÚdarás um Ard-Oideachas

An tOllamh Richard
O’Kennedy
Ollamh na n-Eolaíochtaí
Bitheolaíochta
Stiúrthóir an Ghrúpa sa
Bhithcheimic Fheidhmeach
Scoil na Biteicneolaíochta agus
an Lárionad Náisiúnta Taighde ar
Bhraiteoirí
Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath
Dr. Paul Phelan
Sainchomhairleoir
Dr. Tony Smith
Cigire Sinsearach
An Roinn Talmhaíochta agus Bia
I Láthair:
Alice Morgan
Bainisteoir
Eolas, Fiontraíocht agus
Bonneagar
Forbairt na Sionna
Zoë Deane
Rúnaí ar an gCoiste um
Thaighde Tionsclaíoch agus
Tráchtálaíocht Committee

D'éirigh na baill a leanas as oifig ón gCoiste um Thaighde Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht i rith 2006/2007: Gerry Carroll, Ceann Forbartha,
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan; Dr. Colum Dunne, Stiúrthóir Taighde agus Forbartha, Ionad Nuálaíochta Glanbia; Bob Keane, Oifig
Eolaíochta agus Teicneolaíochta, an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta; an tOllamh Mark Keane, Ard-Stiúrthóir, Fondúireacht Eolaíochta
Éireann; Dr. Mary Martin, Príomhoifigeach Oibríochta, AGI Therapeutics Research Teo.

Coiste na gCeaduithe um Chiste Fheabhsú Táirgiúlachta
Déanann an Coiste seo caipiteal, éadáil theicneolaíochta agus deontais oiliúna suas go dtí uasmhéid 5200,000 a fhaomhadh
agus uasmhéid 5150,000 i dtreo oiliúna. Tá an Ciste deartha chun cuidiú le Fiontraíocht Éireann agus le cliaint FBM atá ag
Forbairt na Sionna cumas iomaíochta níos fearr a bhaint amach trína gcuid táirgiúlachta a fheabhsú, de réir na dtéarmaí atá
faofa ag an Aire le freagracht do riarachán an tionscnaimh, a bhunaigh an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta.
Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Infheistíochta agus
Corparáideacha, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálú
Fiontraíocht Éireann

Jennifer Condon
Roinnbhainisteoir
Bogearraí, Seirbhísí agus
Earnálacha atá ag
Teacht Chun Cinn
Fiontraíocht Éireann

An tOllamh
Michael D Gilchrist
Roinn na hInnealtóireachta
Meicniúla
An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath

Declan Coppinger
Príomh-Oifigeach Cúnta
An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Sean Higgins
Roinnbhainisteoir
Seirbhísí Infheistíochta
Fiontraíocht Éireann

Alan Dixon
Divisional Manager
Margaí Tionsclaíocha agus
Eolaíochtaí Beatha
Fiontraíocht Éireann

Tara McCarthy
Bord Bía
David Moffitt
Stiúrthóir Cuideachta

David Small
Príomh-Oifigeach Cúnta
An Roinn Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta
Neil O’Sullivan
Bainisteoir Fiontraíocht Éireann
Forbairt na Sionna
Brian Ranalow
Cathaoirleach an Chuideachta
Martina Dignam
Rúnaí ar Choiste na gCeaduithe
um Chiste Fheabhsú
Táirgiúlachta
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Struchtúr na hEagraíochta
as at 31 Decmber 2006

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Forbairt
Chorparáideach
agus Acmhainní
Daonna

Réigiúin agus
Fiontraíocht

Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta

Taighde
Fheidhmeach
agus
Tráchtálaíocht

Teicneolaíocht,
Uathoibriú agus
Táirgiúlacht

Forbairt agus
Monatóireacht
um Bainistiú
Cliaint
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Gnólachtaí
Nua-Thionscanta
Ardchumais

Scálú na
bhFiontar Beag
agus Meánmhéide
agus Seirbhísí
Margaíochta
Idirnáisiúnta

Margaí
Tomhaltóirí Bia
agus Miondíola

Seirbhísí
Corparáideacha,
Seirbhísí agus
Beartas
Infheistíochta

Bogearraí,
Seirbhísí agus
Earnálacha atá
ag Teacht Chun
Cinn

Margaí
Tionsclaíocha
agus Eolaíochtaí
Beatha

3533 EI Annual Report (Irish) #6

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Preas & Caidreamh Poiblí
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Frank Ryan
Paschal McGuire

Forbairt Chorparáideach agus Acmhainní Daonna
Bainisteoir
Julie Sinnamon
Acmhainní Daonna
Brendan Martin
Aoisliúntas
Paddy Goggin
Forbairt na hEagraíochta
Tom Kelledy
Tionscnamh Trádála &
Bainistíocht Imeachtaí
Jim Maguire
Kevin Neligan
Margaíocht Chorparáideach
(gníomhach)
David Byrne
Seirbhísí Corparáideacha, Seirbhísí agus
Beartas Infheistíochta
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bainisteoir ar Sheirbhísí
Corparáideacha
Airgeadas
Teicneolaíocht na Faisnéise
Riarachán Deontas
Seirbhísí Cliant
Riaracháin Inmheánach
Bainisteoir ar Sheirbhísí
Infheistíochta
Cothromas
Cistí Síolchaipitil agus Caipitil Fiontair
Measúnú Tráchtála
Rúnaí & Rialachas Corparáideach
Beartas

Réigiúin agus Fiontraíocht
Bainisteoir
Forbairt Réigiúnach
Lár na tíre
An tOirthuaisceart
An tIarthuaisceart
An tOirdheisceart
An tIardheisceart
An tIarthar
Baile Átha Cliath / An tOirthear Láir

Feargal Ó Móráin
Paddy Hopkins
Leonard Carty
Deirdre McDonough
Gerry McMahon
Nick Mernagh
Pat Clarke

Sean Higgins
Orla Tarbett
Denis Marnane
Willie O’Brien
Mary Gallagher
Michael Leahy
David Hedigan

Brendan Flood
Hugh O’Rourke
Pat Byrne
Rosemary Sexton
Barry Egan
Michael McGuire
Brian Quinlan
Seamus Bree
Kevin Kavanagh

Gnólachtaí Nua-Thionscanta Ardchumais
Bainisteoir
Kevin Sherry
Gnólachtaí Nua-Thionscanta
Ardchumais Tionsclaíocha
agus Eolaíochtaí Beatha
Dick Lenehan
Cuideachtaí Campais
Michael Brougham
Fiontraíocht & Bogearraí na Meán
& Seirbhísí do Ghnólachtaí
Nua-Thionscanta
Ardchumais
Aidan Stack
Cumarsáid, Oideachas & Seirbhísí
Idirnáisiúnta do Ghnólachtaí NuaThionscanta Ardchumais
Tom Hayes
Gnólachtaí Nua-Thionscanta
Ardchumais Bia,
Tomhaltóirí agus Miondíola
John O’Dea
Scálú
Bainisteoir
Foireann Scálaithe 1
Foireann Scálaithe 2
Seirbhísí Tacaíochta Nuálaíochta

Patricia McLister
Tom Kelly
Des Doyle
Eddie Commins
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Margaí Tomhaltóirí Bia & Miondíola
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Mike Feeney
Teicneolaíochtaí Bia agus Miondíola Bernard Keaveney
Táirgí Tomhaltóirí (gníomhach)
Bernard Keaveney
Príomhfheolta & Forbairt
Acmhainní Daonna
Derek Breen
Déiríocht, Deochanna
Eddie Hughes
Bianna Tomhaltóirí
Jim Mulcahy
Bogearraí, Seirbhísí & Earnálacha atá
ag Teacht Chun Cinn
Bainisteoir
Jennifer Condon
Fiontraíocht, Rialtas & Seirbhísí
Airgeadais
Greg Treston
Seirbhísí Teileachumarsáide agus
Comhairleachta
Bill O’Brien
Meáin Dhigiteacha, ríomhFhoghlaim
& Seirbhísí Oideachais
Michael Cantwell
TFC & Teicneolaíocht Bhogearraí
Michael Hughes
Idirchaidreamh leis an 3ú leibhéal
& Forbairt Acmhainní Daonna
Seamus Gallen
Margaí Tionsclaíocha & Eolaíochtaí Beatha
Bainisteoir
Alan Dixon
Margaí Eolaíochtaí Beatha &
Ceimiceacha & Forbairt
Acmhainní Daonna
Niall O’Donnellan
Margaí Tógála & Adhmaid,
Teicneolaíochtaí Tógála, Eolaíochtaí
Beatha & Páipéir, Clódóireachta
& Pacáistithe
Neil Kerrigan
Margaí Innealtóireachta
Brian Gaffney
Electronics Markets, Electronics/
Margaí Leictreonacha, Teicneolaíochtaí
Leictreonacha/Innealtóireachta
Joe Madden
Margadh Clódóireachta, Pacáistithe
agus Seirbhísí Comhshaoil
Richard Pollard
Teicneolaíocht, Uathoibriú & Táirgiúlacht
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Brendan Finucane
Bainisteoir
Martin Lyes
Beartas Comhshaoil/Seirbhísí
Saotharlainne (gníomhach)
Fred McDarby
Réitigh Nuálaíochta Custaiméirí
Michael Moriarty
Saotharlann na Sionna
Jim Clancy
Nuálaíocht agus Traschur
Teicneolaíochta
Jim Cuddy
Forbairt Deartha & Táirgiúlachta
Declan Lyons
Saintacaíocht Teicneolaíochta
Philip Thornton
An tSaotharlann Náisiúnta
Méadreolaíochta
Paul Hetherington
Soláthar Seirbhíse Teicniúla &
Measúnuithe Teicneolaíochta
John Smith

Forbairt & Monatóireacht um Bainistiú Cliaint
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Pat Maher
Bainisteoir
Liam O’Donohoe
Forbairt Bainistíochta Cliant
Sean Faulkner
Brendan Donnelly
Clár Meantóireachta
Charlie Kelly
Seirbhísí Faisnéise Cliant
Lorcan O’Sullivan
Díolacháin & Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Gerry Murphy
Cumarsáid Idirnáisiúnta
Gerry O’Brien
Tuaisceart na hEorpa
Londain
An Bhruiséil / Amstardam
Glaschú
Páras
Stócólm

Stephen Hughes
Stephen Hughes
Charlotte Field
Jonathan McMillan
Garry Fallon
Richard Murphy

An Ghearmáin, Lár agus Oirthear
na hEorpa, An Rúis agus CIS
Beirlín
Búdaipeist
Dusseldorf
Moscó
Prág
Vín
Vársá

Giles O’Neill
Angela Byrne
David Butler
Angela Byrne
Mike Hogan
Ladislav Müller
Johannes Brechmann
Karen Cohalan

Deisceart na hEorpa, an
Meánoirthear & an Afraic
Dubai
Maidrid
Milano
Riyadh

Conor Fahy
Jim Mongey
John McNamara
Leo McAdams
Ikram Ur-Rehman

An Áise
Béising/Shanghai/Guangzhou
Hong Cong
Kuala Lumpur
Mumbai
Súl
Shanghai
Singeapór
Sydney
Tóiceo

Michael Garvey
Alan Buckley
Patrick Yau
Terry McParland
Gabriel McCarrick
Dianne Rhee
Renee Wu
KB Lim
Paul Burfield
Anne Lanigan

Críocha Mheiriceá
Bostún
Nua Eabhrac
Palo Alto / Los Angeles
Sao Paulo
Toronto
Washington

Marina Donohoe
Sean McEllin
Tom Cusack
Diane Roberts
Renate Buzon
Nick Marmion
Paul Maguire

Taighde Feidhmeach & Tráchtálaíocht
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir an Chláir um
Biteicneolaíocht (EI Bio)
Stiúrthóir an Chláir um
Theicneolaíochtaí Tionsclaíocha
Stiúrthóir an Chláir TFC
Bainisteoir (gníomhach)
Eolaíocht agus Teicneolaíocht
Idirnáisiúnta
Comhordú Clár
Nuálaíocht Réigiúnach &
Idirchaidreamh le AUA

Paul Roben
Jim Lawler
Gearóid Mooney
Martin Lyes
Val Hayes
Joe Curtis
Michael White
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Rialachas Corparáideach

Is comhlacht corpraithe é Fiontraíocht Éireann
arna bhunú ag an Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998. Mar chomhlacht
reachtúil, tá pearsantacht dhlítheanach agus
comharbas suthain dá chuid féin aige. Tá sé de
chumas aige freisin maoin a bheith aige,
conarthaí a dhéanamh, agra a dhéanamh agus
agra bheith déanta air ina ainm corparáideach.
Cuimsíonn comhaltaí Bhord Fiontraíocht Éireann
comhaltaí na gníomhaireachta.
Feidhmíonn an ghníomhaireacht de réir forálacha
na hAchtanna 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 chun cur ar
a cumas a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh;
treoracha beartais ginearálta a eisiúint; agus eolas
a lorg ar ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.
Chomh maith lena cuid reachtaíochta rialaithe féin,
éilítear ar an ngníomhaireacht freisin cloí le raon
ceanglas reachtúla (Náisiúnta agus AE) agus
riaracháin eile. Go háirithe, chuir sí nósanna
imeachta i bhfeidhm lena chinntiú go
gcomhlíontar na ceanglais sonracha seo a leanas:
Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit
Chuir Fiontraíocht Éireann nósanna imeachta i
bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíonann sí an
Cód Cleachtais seo go hiomlán.
Treoirlínte um Measúnú agus Bainistiú
na dTograí Caiteachais Chaipitiúil
De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus
Leas ag an Obair 2005, chuir Fiontraíocht Éireann
nósanna imeachta i bhfeidhm chun cloí le forálacha
an Achta agus d'ullmhaigh sí ráiteas sábháilteachta a
chuimsíonn na gnéithe ar fad a bhfuil éifeacht acu
ar leas na foirne agus leas cuairteoirí.
Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise,
1997 agus 2003
Rinneadh dlí de rialacháin ar 30 Márta 2001, ina
raibh foráil chun an tAcht um Shaoráil Faisnéise a
shíneadh chuig Fiontraíocht Éireann. Tugann an
tAcht sin ceart dlíthiúil do dhaoine rochtain a fháil
ar fhaisnéis atá i seilbh chomhlachtaí poiblí, chomh
mór agus is féidir, ag teacht le leas an phobail agus
an ceart chun príobháideachais. Mar sin féin,
tugann an tAcht cosaintí láidre do dhaoine nó do
chuideachtaí a sholáthraíonn faisnéis do
Fiontraíocht Éireann atá rúnda, leochaileach nó
pearsanta ar bhonn tráchtála. Ní féidir faisnéis den
sórt sin a scaoileadh faoi Shaoráil Faisnéise gan dul
i gcomhairle ar dtús leo sin a sholáthair an
fhaisnéis. Tá ceart achomharc a dhéanamh freisin
chuig an gCoimisinéir Faisnéise, údarás
neamhspleách do chúrsaí um Shaoráil Faisnéise. Tá
breis eolais ar forfheidhmiú Saorála Faisnéise i
Fiontraíocht Éireann ar fáil ón Oifig um Chaidrimh
Poiblí an Rialtais agus Saorála Faisnéise,
Fiontraíocht Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath
9 agus tá sé ar fáil freisin ar ár láithreán gréasáin
ag www.enterprise-ireland.com.
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An tAcht um Shábháilteacht,
Sláinte agus Leas ag an Obair 2005
De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus
Leas ag an Obair 2005, chuir Fiontraíocht Éireann
nósanna imeachta i bhfeidhm chun cloí le forálacha
an Achta agus d'ullmhaigh sí ráiteas sábháilteachta a
chuimsíonn na gnéithe ar fad a bhfuil éifeacht acu
ar leas na foirne agus leas cuairteoirí.
An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre
(Fiontar Stáit), 1988
Ní comhlacht ainmnithe é Fiontraíocht Éireann
chun críche an Achta. Chuir Fiontraíocht Éireann
próisis chomhairleacha i bhfeidhm áfach lena raibh
baint ag na Ceardchumainn a dhéanann
ionadaíocht ar an bhfoireann.
An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tagann Fiontraíocht Éireann faoi shainchúram an
Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, a tháinig i
bhfeidhm an 2 Eanáir 1998, agus Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in
Idirbhearta Tráchtála) 2002, a tháinig i bhfeidhm
an 7 Lúnasa 2002. Is é beartas Fiontraíocht Éireann
a chinntiú go n-íoctar gach sonrasc go tapa. Tá
forálacha sonracha i bhfeidhm a thugann deis
gach sonrasc a rianú agus a chinntiú go ndéantar
íocaíochtaí roimh a ndáta dlite chun críche úis
agus muirear. Déantar tuairisc ar shonraisc ar
bhonn laethúil agus déantar íocaíochtaí
seachtainiúla lena chinntiú go ndéantar íocaíocht
thapa. Tá na rialuithe seo deartha chun deimhniú
réasúnta, cé nach deimhniú cinnte é, a thabhairt in
aghaidh neamhchomhlíonadh an Achta agus na
Rialachán.
Tá conarthaí scríofa déanta ag Fiontraíocht Éireann i
roinnt réimsí. Is í an tréimhse íocaíochta a
cheadaítear do na conarthaí seo ná ó 1 go dtí 14 lá.
Níor dearnadh aon íocaíochtaí déanacha le linn 2006.
An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995
Tugadh Fiontraíocht Éireann isteach i scóip na
Rialachán um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlachtaí
Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Ainmnithe ar
Chomhlachtaí Poiblí agus Poist Ainmnithe i
gComhlachtaí Poiblí) 2004 (I.R. Uimh. 699 de
2004) le héifeacht ón 1ú Eanáir 2005 agus
cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm chun cloí
leis an Acht.
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988
agus 2003
Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar rialtóir sonraí
faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Baineann
cosaint sonraí le cosaint a thabhairt don cheart
bhunúsach atá ag an duine ar phríobháideachas
agus smacht a bheith ag an duine ar conas a
úsáidtear faisnéis phearsanta. Is féidir iarratais
maidir le faisnéis phearsanta a dhéanamh faoi na
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó faoi na
hAchtanna um Chosaint Sonraí. Tá breis eolais ar
fáil ó Oifig Chaidrimh Poiblí an Rialtais agus
Saorála Faisnéise, Fiontraíocht Éireann, Glas Naíon,
Baile Átha Cliath 9.

Na hAchtanna um Chomhionannas
Fostaíochta, 1998 agus 2004
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta i dtaca le
comhionannas agus glacann sí cur chuige dearfach
maidir le comhionannas san eagraíocht.
Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann roinnt scéimeanna
a thugann roghanna don fhoireann maidir lena
gcuid riachtanais slí bheatha agus phearsanta a
chomhlíonadh, mar roinnt poist, saoire chun
staidéir, cláir oideachais agus sosanna gairme.
Coimisiún an Aontais Eorpaigh
Rinne Fiontraíocht Éireann riaradh ar raon clár i
2006 atá incháilithe chun comhmhaoiniú a fháil ó
Chistí Struchtúracha an AE faoi Chlár
Feidhmiúcháin na hEarnála Táirgiúla, Clár
Feidhmiúcháin Acmhainní Daonna, agus an dá
Chlár Feidhmiúcháin Réigiúnacha do réigiún an
Deiscirt agus an Oirthir agus réigiún na Teorann, an
Lár Tíre agus an Iarthair (BMW).
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tagann Fiontraíocht Éireann faoi sainchúram Acht
na dTeangacha Oifigiúla 2003 a síníodh ina dhlí ar
14 Iúil 2003 chun creatlach reachtúil a sholáthar
chun seirbhísí trí Ghaeilge a sheachadadh. De réir
Alt 10 den Acht, foilsítear an Tuarascáil Bhliantúil
seo go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla.
Ráiteas maidir le Beartas Comhshaoil
Bíonn tionchar ag gníomhaíochtaí Fiontraíocht
Éireann ar an gcomhshaol ar dhá phríomhbhealach:
Ag reáchtáil na heagraíochta Trí chlár Bainistíochta
Comhshaoil, déanann Fiontraíocht Éireann
bainistíocht ar na himpleachtaí comhshaoil atá
ábhartha dá cuid gníomhaíochtaí. Trí chuspóirí agus
spriocanna comhshaoil a bhunú agus a athbhreithniú,
tá sé mar aidhm leanúnach ag Fiontraíocht Éireann a
cuid feidhmíochta comhshaoil a fheabhsú i réimsí
gníomhaíochta dá cuid, ach iad a bheith oiriúnach
agus inmharthana ar bhonn eacnamúil. Tá Beartas
Comhshaoil Fiontraíocht Éireann ar fáil do pháirtithe
leasmhara ach é a iarraidh.
Ag Tacú le Gnó na hÉireann: Tá Fiontraíocht
Éireann onnghníomhach ó thaobh caighdeáin arda
comhshaoil a spreagadh i measc cuideachtaí cliant.
Beartas Nochtaithe ar Íocaíochtaí agus
Infheistíochtaí
Is beartas de chuid Fiontraíocht Éireann é faisnéis a
chur ar fáil maidir le híocaíochtaí Tacaíochta
Airgeadais atá déanta le cuideachtaí cliant. Tá
forlíonadh ar fáil leis an Tuarascáil seo, a liostaíonn
gach íocaíocht den sórt sin a rinne Fiontraíocht
Éireann i 2006, ach é a iarraidh.
Tá sceideal infheistíochtaí ag costas amhail an 31
Nollaig 2006 a thaispeánann suimeanna aonair atá
níos mó ná 10.635 milliún nochtaithe in Aguisín 1
atá faoi iamh leis na Ráitis Airgeadais.

Frank Ryan, An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráitis Airgeadais
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i
láthair Thithe an Oireachtais

Tá ráitis airgeadais Fiontraíocht Éireann don bhliain
dar críoch 31 Nollaig 2006 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 ArdReachtaire 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.
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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 neisiúint 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 nidirbheart 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 2006 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.
On behalf of the Board of Enterprise Ireland:

John Purcell
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
11 Meitheamh 2007
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Tuarascáil Baill Boird
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2006

Freagrachtaí Baill Boird
Ráitis Airgeadais
Ordaíonn Cuid 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998, do Fhiontraíocht
Éireann gach cuntas ceart agus gnách d'airgead a
fhaigheann agus a chaitheann sé a choimeád san
fhoirm a d'fhéadfadh an tAire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta a cheadú le cead an Aire Airgeadais.
Agus na ráitis airgeadais sin á réiteach, ordaítear
do Fhiontraíocht Éireann:
• Beartais cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach
• Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus
críonna a dhéanamh
• Na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn gnóthais
leantaigh ach má tá sé míchuí ceapadh go
leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú
• Luaigh ar leanadh caighdeáin cuntasaíochta
bainteacha, faoi réir aon imeachtaí ábhartha a
nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tá freagrach iomlán ar an mBord as géilleadh na
heagraíochta leis an Acht um Íoc Pras Cuntas,
1997 a chuaigh i bhfeidhm ar 2 Eanáir 1998, agus
le Rialacháin Chomhphobal na hEorpa (Íocaíocht
Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002, a chuaigh
i bhfeidhm ar 7 Lúnasa 2002. Thairmlig an Bord an
fhreagracht seo don bhainistíocht.
Tarraingíonn an córas rialála inmheánach rialuithe
agus nósanna imeachta den chineál a mheastar
bheith riachtanach le géilleadh leis an Acht a
chinntiú. Áiríonn córas rialála inmheánach na
heagraíochta rialuithe cuntasaíochta agus
ríomhaire atá ceaptha le haithint sonrasc agus
conarthaí d'íocaíocht laistigh de na dátaí íocaíochta
atá leagtha amach mar a shainigh an tAcht a
chinntiú. Tá na rialacháin seo ceaptha le dearbhú
atá réasúnta, cé nach bhfuil sé iomlán, i gcoinne
neamhghéillte leis an Acht.
Tá an Bord sásta gur ghéill Fiontraíocht Éireann le
forálacha an Achta ar gach bealach ábhartha.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chearta a
choimeád a nochtann, le cruinneas réasúnta ag
aon am ar leith, a staid airgeadais agus a
chuireann ar a chumas cinntiú go ngéilleann na
ráitis airgeadais do Chuid 22 den Acht um
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.

Ar son Bhord Fiontraíocht Éireann:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach

Frank Ryan, An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.
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Ráiteas ar an gCóras Rialála Airgeadais Inmheánach
Don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2006

Ar son Baill boird Fhiontraíocht Éireann, admhaím
ár bhfreagracht as an gcóras rialála airgeadais
inmheánacha agus as próiséis agus nósanna
imeachta a bhunú le cinntiú go bhfuil an córas
éifeachtach.
Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta agus
nach dearbhú iomlán a sholáthar go bhfuil
sócmhainní cosanta agus go n-údaraítear agus go
ndéantar taifead ceart ar idirbhearta, agus go
gcuirtear cosc ar neamhrialtachtaí ábhartha nó go
mbraitear iad i dtréimhse tráthúil.
Ghlac an Bord céimeanna le cinntiú go bhfuil
timpeallacht rialála cuí bunaithe trí:
• Nósanna imeachta foirmeálta 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 cháipéisiú
• Cultúr láidir freagrúlacha a fhorbairt thar gach
leibhéal den eagraíocht
Freisin bhunaigh an Bord próiséis le priacail
gnó a aithint agus a luacháil. Baintear é seo
amach ar go leor bealaí lena n-áirítear:
• Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na
bpriacal atá os comhair Fiontraíocht Éireann a
aithint
• An chosúlacht go dtarlóidh priacail aitheanta a
mheasúnú
• Cumas Fiontraíocht Éireann na priacail a
tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú a
mheasúnú
• Oibriú gar don Rialtas agus d'áisíneachtaí agus
institiúidí éagsúla le cinntiú go dtuigtear go
soiléir cuspóirí Fiontraíocht Éireann agus
tacaíocht do straitéisí na hÁisíneachta leis na
cuspóirí sin a bhaint amach
• Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar
phleananna straitéiseacha idir pleananna
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha agus na
priacail a bhaineann leis na pleananna sin a
thabhairt chun saoil a luacháil
• Spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a
leagadh amach do gach réimse dár ngnó agus
tuairisciú rialta ar na torthaí a baineadh amach
ina ndiaidh
• Nósanna imeachta agus soláthair
chaighdéanacha fairsinge faoinar féidir cúnamh
airgid a chur ar fáil do thionscadail a bhunú agus
a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear soláthair a
ordaíonn aisíocaíocht mura gcomhlíonann an
tionscadal na gealltanais a thug an tionscnóir
• Nósanna imeachta a bhunú le cinntiú go réitíonn
na scéimeanna a riarann Fiontraíocht Éireann leis
an reachtaíocht a rialaíonn a bhfeidhmiú agus go
bhfuil córais chuí um bainistíocht priacal ar bun.
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Tá an córas rialála airgeadais inmheánach
bunaithe ar chreat d'eolas bainistíochta
rialta, nósanna imeachta riaracháin lena náirítear deighilt dualgas agus córas tairmligin
agus freagrúlachta. Áiríonn sé ach go
háirithe:
• Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad
bliantúil a ndéanann na Baill Boird athbhreithniú
air agus a n-aontaíonn siad air
• Athbhreithnithe rialta ag na Baill Boird ar
thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus
bliantúla a chomharthaíonn feidhmiú airgeadais
de réir réamhaisnéisí
• Spriocanna a leagadh le feidhmiúchán airgeadais
agus feidhmiúcháin eile a thomhas
• Treoirlínte rialála d'infheistíocht chaipitiúil atá
sainithe go soiléir
• Disciplíní foirmeálta do bhainistíocht tionscadal

Dearbhaím, i dtaobh na bliana go dtí 31 Nollaig
2006, go ndearna an Bord athbhreithniú ar an
gcóras rialála airgeadais inmheánach. Tá
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar
éifeachtacht an chóras rialála airgeadais
inmheánaigh treoraithe ag obair an Iniúchóra
Inmheánaigh, an Choiste Iniúchta a fhéachann thar
obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na bainisteoirí
feidhmiúcháin laistigh de Fhiontraíocht Éireann atá
freagrach as an gcreat rialála airgeadais a fhorbairt
agus a choimeád agus na tráchta a rinne an tArdReachtaire Cistí agus Cuntas ina litir bainistíochta

Ar son Bord Fiontraíocht Éireann:
Tá rannóg iniúchta inmheánaigh ag Fiontraíocht
Éireann ar a bhfuil foireann faoi láthair atá déanta
suas d'acmhainní a foinsíodh allamuigh ó
chomhlacht cuntasóirí ina foireann air i dteannta le
bainisteoir Fiontraíocht Éireann le taithí.
Feidhmíonn an rannóg seo de réir na Cairte
Iniúchta Inmheánaigh a cheadaigh Coiste Iniúchta
an Bhoird. Buaileann an coiste seo ar bhonn rathúil
le tuarascálacha a réitigh an rannóg Iniúchta
Inmheánaigh agus rannóga eile a athbhreithniú.
Tugann an Coiste Iniúchta tuairisc don Bhord go
rialta maidir leis na ceisteanna a mheas sé.
Feidhmíonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de
réir an Chreat-Chód den Chleachtas is Fearr atá
leagtha amach sa Chód Cleachtais ar Rialú
Comhlachtaí Stáit. Ceadaíonn an Coiste Iniúchta
Plean Iniúchta Straitéisigh Inmheánaigh rollach
trí-bliana agus athbhreithníonn sé é go bliantúil
áit a n-iarrtar. Tógann an plean oibre reatha san
áireamh na réimsí priacail fhéideartha a
ainmníodh i gcleachtas measúnaithe priacail a
rinneadh le bainistíocht ag tús na sraithe pleanála
reatha. Soláthraíonn an t-Iniúchóir Inmheánach
tuarascálacha rathúla ar shannacháin a rinneadh
don Choiste. Leagann na tuarascálacha seo béim
ar easpaí nó laigí, má tá easpaí nó laigí, sa chóras
rialála airgeadais inmheánach agus na bearta
ceartúcháin molta atá le glacadh áit a bhfuil gá
leo. Faigheann an Coiste Iniúchta tuarascáil
rathúil Bainistíochta ar stádas na gceisteanna a
ardaíodh san Iniúchadh Inmheánach. Déanann
Iniúchadh Inmheánach athbhreithniú ar an
tuarascáil seo go rialta.

Patrick J Molloy, Cathaoirleach
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Beartais Cuntasaíochta
Bliain Dár Críoch 31 Nollaig 2006

Seo a leanas bunús na cuntasaíochta agus na
mbeartas cuntasaíochta tábhachtacha a ghlacann
Fiontraíocht Éireann leo:
(a) Bunús Cuntasaíochta
Réitíodh na ráitis airgeadais faoin
gcoinbhinsiún stairiúil ar chostas agus san
fhoirm a cheadaigh an tAire Fiontair, Trádála
agus Fostaíochta le réiteach an Aire Airgeadais
faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht
Éireann), 1998.
Réitíodh na ráitis airgeadais ar bhonn
fabhruithe, ach áit a luaitear thíos agus de réir
Cleachtas Cuntasaíochta a Ghlactar leis go
Ginearálta . Glactar le Caighdeáin ar
Thuairisciú Airgeadais a mholann na
comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de réir
mar a théann siad i bhfeidhm.
Aithint Ioncaim
Is ar bhonn airgid atá na catagóirí ioncaim seo
a leanas
•
•
•
•
•

Deontais Oireachtais
Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais
Díbhinní
Ioncam Cíosa Monarchan
Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta

(b) Aoisliúntas
Ordaíonn reachtaíocht do Fhorfás scéimeanna
pinsin a réiteach agus a riar le teidlíochtaí
pinsin a bhronnadh ar a bhfoireann lena
n-áirítear baill foirne ar iasacht ag
Fiontraíocht Éireann.
I 2006 thug Fiontraíocht Éireann isteach Clár
Fágála Deonaí. Tá na cnapshuimeanna a íoctar
faoin scéim seo (aoisliúntas agus
scaoilíocaíocht) maoinithe ag ár n-acmhainní
féin agus tugtar cuntas orthu sa chuntas
Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina
dtagann siad chun cinn.
(c) Léasaí
Pléitear le cíos faoi léasaí oibriúcháin sna ráitis
airgeadais de réir mar a éiríonn siad dlite.
(d) Airgeadraí Eachtracha
Tá na ráitis airgeadais léirithe i euro
Tá sócmhainní agus dliteanais airgid atá
ainmnithe in airgeadraí eachtracha aistrithe ag
na rátaí malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta an
Chlár Comhardaithe. Tá idirbhearta in
airgeadraí eachtracha aistrithe ag na rátaí
malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta na nidirbheart a luíonn fúthu. Pléitear leis na
brabúis nó caillteanais a éiríonn as sa Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais.

(e) Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Luaite
Tá infheistíochtaí atá liostaithe ar stocmhalartán
aitheanta luaite ag an gcostas nó ag an
nglanluach inréadtha pé acu is ísle. Áit nach
bhfuil ná cúiseanna do sholáthair roimhe i
dtaobh laghduithe ar luach bainteach a
thuilleadh, aisiompaítear na soláthair seo. Tá
luacháil margaidh na punainne luaite nochtaithe
i Nóta 15 (c ).
Infheistíochtaí Eile
Tá infheistíochtaí eile luaite ag an gcostas nó ag
an nglanluach réadtha, pé acu is ísle, bunaithe
ar mheasúnú na bainistíochta agus ar phróiséas
athbhreithnithe a úsáideann na cuntais iniúchta
nó bainistíochta is déanaí de chuid chomhlachtaí
a bhfuil infheistíocht déanta iontu nó eolas
ábhartha gnó eile. Áit nach bhfuil ná cúiseanna
do sholáthair roimhe i dtaobh laghduithe ar
luach bainteach a thuilleadh, aisiompaítear na
soláthair seo. Áit arbh é measúnú na
bainistíochta ar luach infheistíochtaí ná nialais,
mar gheall ar dhócmhainneacht nó ar chúis eile,
tá na hinfheistíochtaí seo díscríofa.
Infheistíocht i bhFochomhlacht
Fochomhlacht de chuid Fiontraíocht Éireann a
bhfuil sé ina úinéir iomlán air atá i Maison
D'Irlande SARL a bunaíodh chun bainistiú a
dhéanamh ar mhaoin Ireland House (Maison
D’Irlande) i bPáras. Comhdlúthaíodh
glansócmhainní agus torthaí na fochomhlachta
le cuid Fiontraíocht Éireann. Ach, níor réitíodh
Clár Comhardaithe agus Nótaí bainteacha faoi
leith toisc go bhfuil aon difríocht eatarthu agus
an Clár Comhardaithe grúpa fánach.
Cistí Caipitil Síl agus Fiontair
Tuairiscítear réamhíocaíochtaí do na cistí sin ag an
gcostas nó ag an nglanluach inréadtha pé acu is
ísle ar bhunús Luachálacha na mBainisteoirí Ciste.
Úsáidtear na cuntais iniúchta nó bainistíochta is
déanaí atá ar fáil. Réitíonn na treoirlínte a leanann
na Bainisteoirí Ciste agus iad ag teacht ar
luachálacha le prionsabail luachála European and
the Irish Venture Capital Associations. Áit nach
bhfuil ná cúiseanna do sholáthair roimhe i dtaobh
laghduithe ar luach bainteach a thuilleadh,
aisiompaítear na soláthair seo.
Gnóthachain agus Caillteanais
Tá gnóthachain agus caillteanais réadtha agus
soláthar d'athrú ar luach infheistíochtaí aitheanta
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Comhdhlúthú
Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú
thorthaí na gcomhlachtaí a ndearnadh
infheistíocht iontu. Is é an tuairim atá ag
Fiontraíocht Éireann ná go mbeadh
comhdhlúthú den sórt sin míthreorach, agus é
ag féachaint chuig nádúr éagsúil na ngnóthaí
agus na gcomhlachtaí atá i gceist agus chuig a
dhualgas ginearálta ráitis airgeadais a réiteach a
thugann dearcadh fíor agus cothrom ar a chuid
gníomhaíochtaí cur chun cinn tionscail.

(f) Tacaíocht Airgeadais Inaisíoctha
do Thionscal
Tá an méid atá inghnóthaithe i dtaobh
tacaíochta airgeadais inaisíoctha do thionscal
léirithe sa Chlár Comhardaithe mar
Shócmhainní Dreasachta Airgid agus tá an
maoiniú bainteach san áireamh i gCuntas
Réamhíocaíochtaí an Stáit. Tá soláthar sonrach
coimeádta sa Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais le soláthar do ghanntanais
fhéideartha agus fhiacha amhrasacha.
Seo a leanas na tacaí inaisíoctha do thionscal:
An clár comhairleoireachta margaíochta
dírithe (Targeted Marketing Consultancy
(TMC) Programme)
Tá cuid den tacaíocht dreasachta airgid faoin
gClár TMC inghnóthaithe bunaithe ar
fheidhmiú díolacháin na gcomhlachtaí a
tugadh cabhair dóibh. Aisghnóthaítear na
méideanna a réamhíocadh thar thréimhse 24
go 60 mí trí mheán tobhaigh bunaithe ar na
díolacháin a bhain caiteachas TMC amach.
Taighde & Forbairt agus Tacaíocht
Airgeadais Chaipitiúil
Tá clásál inaisíoctha ag comhaontaithe áirithe
Taighde & Forbartha agus Tacaíochta
Airgeadais Caipitiúla a ligeann do chuid den
tacaíocht airgeadais a aisghnóthú.
(g) Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit
Léiríonn an Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit an
méid ioncaim reatha a dháileann Fiontraíocht
Éireann le hairgead a réamhíocadh do
chomhlachtaí cliaint trí mheán tacaíochta
airgeadais inaisíoctha, agus atá fós le híoc,
lúide soláthar do ghanntanais agus fhiacha
ábhartha a mhaoiniú.
(h) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Tá sócmhainní seasta inláimhsithe luaite ag
costas lúide dímheasa carntha. Tá dímheas
ríomhtha le costas sócmhainní seasta
inláimhsithe a dhíscríobh ar bhonn líne dírí
thar a saol úsáideach measta mar seo a leanas:
(i) Mótarfheithiclí
(ii) Foirgnimh Nua
(iii) Athchóiriú ar Fhoirgnimh Reatha
(iv) Feabhsúcháin ar Léasacht
(v) Trealamh & Feistis
(vi) Ríomhairí

20%
4%
4% -20%
20%
25%
33%

Caitear Trealamh, Feistis & Ríomhairí faoin
tairseach caipitlithe (12,500) sa Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain
ceannachta.
(i) Soláthar do Fhiacha Amhrasacha
Fiachóirí Trádála
Soláthraítear do fhiacha amhrasacha trí mheán
soláthair faoi leith.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2006

Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

1

245,550

232,221

2
3
8

6,620
14,162
10,733

13,208
24,187

277,065

269,616

131,915
108,023
21,344
78

130,288
98,157
15,165
1,201

261,360

244,811

15,705

24,805

(1,281)
1,183
6,997
(891)

(7,956)
1,201
2,816
1,388

Barrachas tar éis Leithreasuithe

21,713

22,254

Iarmhéid Tugtha Chun Cinn ag Tús na Bliana

25,545

3,291

Iarmhéid Tugtha Chun Cinn ag Deireadh na Bliana

47,258

25,545

Ioncam
Maoiniú Státchiste
Deontais Oireachtais
Maoiniú Eile
Oiliúint ESF agus Ioncam Fostaíochta
Acmhainní Féin
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)
Ioncam Ionlán
Caiteachas
Tacaíocht Airgeadais don Tionscal
Riarachán, Oibríocht agus Cur Chun Cinn
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

4
5
6
7

Caiteachas Iomlán
Barrachas roimh Leithreasruithe
Leithreasuithe
Ranníocaíocht leis an Státchiste
Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí eile
Aistriú ón gCuntas Caipitil
Aistriú (chuig)/ ó Chuntas Airleacan an Stáit

9
10
11
12

Baineann méideanna atá le feiceáil faoi Ioncam agus Caiteachas le gníomhaíochtaí leanúnacha.
Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta, ach amháin iad sin a ndéileáltar leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, An Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, agus na Nótaí 1 go 23 agus Aguisín 1.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Patrick J Molloy
Cathaoirleach
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Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig 2006

Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe
Airgeadas

Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

14
15

16,978
191,057

19,258
195,774

208,035

215,032

Sócmhainní Seasta Iomlána
Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

16

1,196

305

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe
Airgead sa bhanc agus ar lámh

17

5,391
53,955

6,111
28,226

59,346

34,337

12,088

8,792

Glansócmhainní Reatha

47,258

25,545

Glansócmhainní Iomlána

256,489

240,882

208,035
1,196
47,258

215,032
305
25,545

256,489

240,882

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe (Méideanna dlite laistigh de bhliain)

18

Arna ionadaú ag
Cuntas Caipitil
Cuntas Airleacan an Stáit
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

11
12

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, agus na Nótaí 1 go 23 agus Aguisín 1.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann :

Patrick J Molloy
Cathaoirleach

Frank Ryan
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas Maidir le Sreabhadh Airgid
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2006

Réiteach ar Ghlan Ghluaiseacht don Bhliain
go dtí Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta
Farasbarr Ioncam thar Caiteachas
Ús Bainc
Díbhinní
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta
Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais
(Méadú)/Laghdú i Sócmhainní Dreasachta Airgeadais
Laghdú i bhFéichiúnaithe
Méadú/ (Laghdú) i gCreidiúnaithe
Glan Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta

Ráiteas Sreafa Airgid
Glan Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta
Ranníocaíocht don Státchiste
Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile
Aschuir ar Infheistíochtaí agus Seirbhísiú Airgid
Ús Bainc Faighte
Díbhinní Faighte
Gníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a Fháil
Inláimhsithe
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Síolchaipitil agus Caipitil Fiontair

2006
5 '000

2005
1 '000

15,705
(888)
(2,050)
21,344
3
(10,736)
(891)
720
3,296

24,805
(85)
(1,799)
15,165
52
(24,239)
1,388
642
(1,352)

26,503

14,576

26,503
(1,281)
1,183

14,576
(7,956)
1,201

888
2,050

85
1,799

(1,343)

(1,737)

(25,033)
(7,844)

(21,509)
(8,070)

Admhálacha ó dhiúscairt Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Síolchaipitil agus Caipitil Fiontair

2

11

19,887
10,717

32,874
10,270

Méadú in Airgead Tirim agus a Choibhéisí in Airgead Tirim

25,729

21,544

Réiteach ar Ghlansreabhadh Airgid chuig Gluaiseacht i nGlanchistí
Glanchistí ag 31 Nollaig
Glanchistí ag 1 Eanáir

53,955
28,226

28,226
6,682

Gluaiseacht i nGlanchistí sa Bhliain

25,729

21,544

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, An Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, agus na Nótaí 1 go 23 agus Aguisín 1.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Patrick J Molloy
Cathaoirleach
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2006

1

Maoiniú Státchiste
Deontais Oireachtais
(a) Faoi Alt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003, ní bheidh an suim comhiomlán de dheontais a
thabharfaidh an tAire do Forfás agus a chuid Gníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a gcuid oibleagáidí agus dliteanais Chaipitil a
chomhlíonadh níos mó ná 13.4 billiún. Ag 31 Nollaig 2006 ba ionann an suim comhiomlán a bhí curtha ar fáil do na trí Ghníomhaireachtaí
agus 12.747 billiún (2005- 12.467billiún) agus fuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt mar a bhí ar an gcomhlacht 1752.968m (20051706.940m) de sin.
(b) Faoi Alt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní bheidh an suim comhiomlán de dheontais a thabharfaidh an tAire do Forfás agus
a chuid Gníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a gcuid oibleagáidí agus dliteanais a chomhlíonadh maidir le príomhshuim agus ús de bhun
Ráthaíochtaí Iasachta faoin Acht sin agus faoi Alt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969 , Alt 2 agus 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail
1977, níos mó ná 1159m . Ag 31 Nollaig 2006 ba ionann an suim comhiomlán a cuireadh ar fáil mar sin agus 113.547m (2005113.547m), agus bhain siad ar fad le cliaint Fhiontraíocht Éireann.
Cuimsíonn na Deontais Oireachtais mar atá le feiceáil sna ráitis airgeadais:

Deontas do Dheontais Chaiptil, Ráthaíochtaí Iasachta, srl
Deontas do Chaiteachas Cur Chun Cinn agus Riaracháin
Deontas do Threalamh Caipitil
An Ciste Oiliúna Náisiúnta
Ciste Shochaí na Faisnéise
An Clár Forbartha Eolaíochta & Teicneolaíochta

2

2006
5 '000

2005
1 '000

46,028
93,738
2,900
3,550
99,334

45,789
89,858
2,094
2,500
35
91,945

245,550

232,221

Oiliúint agus Fostaíocht ESF
Fuair Deontais Oiliúna agus Fostaíochta faoi Chlár Oibríochta um Fhorbairt Tionscail 1994- 1999 cúnamh ó Chiste Sóisialta na hEorpa,
ag rátaí suas go dtí 75%. I 2006, fuair Fiontraíocht Éireann an íocaíocht deiridh a bhí dlite faoin gClár Oibríochta um Fhorbairt Tionscail
agus luach 16.620m ag gabháil leis.

3

Acmhainní Féin
Nótaí

Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais
Díbhhinní
Ioncam ó Tháille Proifisiúnta
Ioncam ó Chíos
Ioncam Eile

3 (a)
3 (b)
3 (c)
3 (d)

2006
5 '000

2005
1 '000

2,244
2,050
5,008
2,869
1,991

2,971
1,799
4,377
2,772
1,289

14,162

13,208

2,050

102
1,697

2,050

1,799

(a) Díbhinní
Infheistíochtaí Luaite
Infheistíochtaí Eile
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2006

3

Acmhainní Féin
Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

2,614
2,394

2,122
2,255

5,008

4,377

72
2,797

165
2,607

2,869

2,772

243
888
568
292

239
85
31
642
292

1,991

1,289

b) Ioncam ó Tháille Proifisiúnta
Seirbhísí Proifisiúnta
Ioncam ó Thionscadal Margaidh

Áirítear le hioncam faoin gceannteideal sin suimeanna a fuarthas do Obair Thaighde, Tástálacha,
Imscrúdaithe, Tionscadail Margaidh agus Comhairliúchán a rinneadh thar ceann cliant.

c) Ioncam ó Chíos
Cíos ar Mhonarchana
Foléasanna Oifige

d) Ioncam Eile
Díolachán Foilseachán agus Fógraíocht/Síntiúis
Ús Taisce Bainc
Ús Taisce ar Shíolchaipiteal & Capiteal Fiontair
Ranníocaíocht le Forchostais Lárnacha ó Eagraíochtaí Eile
Eile

74 Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Fhiontraíocht Éireann 2006

3533 EI Annual Report (Irish) #6

21/06/2007

16:43

Page 75

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2006

4

Tacaíocht Airgeadais don Tionscal
Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

4(a)

4,169
4,567
12,725
6,667
216
4,847
1,029
1,493
2,114
719

3,315
7,911
11,106
5,422
570
3,777
603
28
1,950
1,706
2,511

38,546

38,899

3,355
2,704
2,998
933

3,600
2,636
3,005
1,489

9,990

10,730

27,304
15,253
33,918
6,904

25,952
13,063
34,834
6,810

83,379

80,659

131,915

130,288

25,033
7,844
1,052

21,509
8,070
-

165,844

159,867

(i) Forbairt na Cuideachta
Fostaíocht
Tacaíocht Sócmhainní Seasta
Margaíocht & Tacaíocht um Aistriú Eolais
T & F (lena n-áirítear Féidearthacht)
Forbairt Bainistíochta
Oiliúint
Deontais Chomhairleoireachta
Ciste Shochaí na Faisnéise
Aonaid Ghoradáin
Gréasáin oibre
Ionaid Fiontair Pobail

4(c)
4(c)

(ii) Tríú Páirtithe
Deontas Oireachtais aistrithe chuig SFADCo
Ionaid Nuálaíochta Gnó
Comhairle Ceardaíochta na hÉireann
An Institiúid Náisiúnta um Iompar agus Lóistíocht (NITL)

4(d)

(iii) Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta
Gníomhaíocht T&F a Aistriú i gCúrsaí Fiontair
Comhoibriú an Tionscail leis an Earnáil 3ú Leibhéal
Cumas Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Nochtadh
Tacaíocht Riaracháin

4(b) 4(e)
4(f)
4(g)
4(h)

Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionscal atá Curtha chun
Dochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais
Tacaíocht Airgeadais don Tionscal arna chaipitliú ar an gClár Comhardaithe
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Síolchaipitil agus Fiontairs
Sócmhainní Dreasachta Airgeadais
Tacaíocht Airgeadais Iomlán don Tionscal

4(i)
16

(a) Deontais Fostaíochta
Dílsíodh cumhacht chun deontais fostaíochta a bhronnadh i bhFiontraíocht Éireann le halt 12 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1993.
Fuarthas réidh leis an gcumhacht sin an 25 Iúil 2003 trí achtú an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann ) 2003. Ón
dáta sin, d'éiligh Fiontraíocht Éireann cumhacht den sórt sin a tharmligean ó Forfás faoi alt 9(2) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1993. Ní
dearnadh tarmligean den sórt sin agus mar thoradh air sin, ón 25 Iúil ní raibh sé de chumhacht ag Fiontraíocht Éireann deontais den sórt
sin a dhéanamh. Shannaigh Forfás, le ceadú an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, an chumhacht riachtanach ar Fiontraíocht Éirinn le
héifeacht ón 26 Bealtaine 2006. Rinne an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 an sannachán sin i ndiaidh an 25 Iúil 2003..
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2006

(b) Íocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile
Áirítear leis an tsuim 1165.844m do thacaíocht airgeadais don tionscal íocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile dar luach 111.231m.
Tá siad sonraithe mar seo a leanas:
Tá siad sonraithe mar seo a leanas:
Nótaí

Deontas Oireachtais aistrithe chuig SFADCo
Gníomhaíocht T&F i gCúrsaí Fiontair

IDA
Ireland
5 ‘000

SFADCo
5 ‘000

Iomlán

5 ‘000

Udárás
na Gaeltachta
5 ‘000

4 (d)
4 (e)

1,593

4,296

3,355
1,987

3,355
7,876

1,593

4,296

5,342

11,231

(c) Forbairt Bainistíochta & Oiliúna
Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta don Chlár Oibríochta Acmhainní Daonna 2000 - 2006, laistigh den Roinn Fiontar, Trádála & Fostaíochta,
isteach an caiteachas sa chatagóir seo a chomhlíonann critéir incháilitheachta Chiste Sóisialta na hEorpa. Coinníonn an Státchiste an
cómhaoiniú seo.
(d) Deontais Oireachtais aistrithe chuig SFADCo
Gníomhaíonn Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim na Sionainne Teo (SFADCo) faoi chomhaontú gníomhaireachta maidir le tacaíocht
airgeadais agus infheistíochtaí a riaradh agus a íoc le cliant-chuideachtaí ainmnithe atá lonnaithe i Réigiún an Iarthair Láir. Déantar taifead sna
ráitis airgeadais seo ar aistriú na gcistí chuig SFADCo. Tá cuntas ar íocaíocht na gcistí le cliant-chuideachtaí i ráitis airgeadais SFADCo. Chuir
Fiontraíocht Éireann 13.355m (2005 - 13.600m) ar aghaidh le linn na bliana. Ar an 7 Meán Fómhair 2006, d'fhógair an tAire Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta go mbeadh Fiontraíocht Éireann agus ní SFADCo freagrach ón 1 Eanáir 2007 as feidhmeanna maidir le deontais a bhaineann
le tionscal dúchasach i Réigiún na Sionainne (gan cuideachtaí Saor-Limistéar san áireamh) a cheadú agus a riaradh.
(e) Gníomhaíocht T&F a Athrú i gCúrsaí Fiontair
Cuimsíonn an ghníomhaíocht sin na fobhearta seo a leanas: Cumas T&F, a sholáthraíonn tacaíocht do chuideachtaí chun infheistiú in gcláir
T&F ollmhóra; Scéim Iomaíochta RTI, a thairgeann maoiniú d'fhiontair ar bhonn iomaíoch i dtreo an chostais a bhaineann le tionscadail
T&F atá gar don mhargadh a chomhlíonadh; Aistriú Teicneolaíochta, a thacaíonn leis an gceadúnú a thugann cuideachtaí in Éirinn do
theicneolaíocht mar bhealach éifeachtúil chun táirgí nua a chur ar an margadh go tapa; agus Bainistíocht Nuálaíochta, a thacaíonn le
soláthar oiliúna agus comhairleoireachta do chuideachtaí i réimsí T&F agus ó thaobh nuálaíocht a bhainistiú.
(f) Comhoibriú an Tionscail leis an Earnáil 3ú Leibhéal
Cuimsíonn an ghníomhaíocht sin na fobhearta seo a leanas: Feabhas ar Thaighde Feidhmeach, ina bhfuil foráil chun ionaid thaighde
fheidhmigh a bhunú in Institiúidí Teicneolaíochta, agus é mar aidhm dóthain scála a thógáil chun deis a thabhairt dóibh tionchar a bheith
acu ar an tionscal ina gceantar; Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta, a thacaíonn le comhthionscadal T&F lena bhfuil baint ag cuideachtaí agus
coláistí, áit a ndéantar formhór T&F laistigh d'institiúid tríú leibhéal nó in eagraíocht taighde poiblí; Ionaid Inniúlachta, a thacaíonn le
ionaid a bhunú agus a chothabháil a bhfuil sé mar aidhm acu idirghníomhaíochtaí daingne a fhorbairt le cuideachtaí agus é i gceist eolas
agus scileanna a aistriú faoi theicneolaíochtaí a bhfuil baint ábhartha acu le cúrsaí gnó; agus Líonraí faoi Stiúir an Tionscail, a thacaíonn le
taighde i réimsí arna sainmhíniú ag líonraí cuideachtaí in earnálacha ar leith den tionscal.
(g) Cumas Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Nochtadh
Cuimsíonn an ghníomhaíocht sin na fobhearta seo a leanas: Ciste Tráchtálaithe, a thacaíonn le taighdeoirí acadúla na torthaí taighde a bhfuil
cumas tráchtála ag baint leo a thógáil agus a thabhairt chomh fada le pointe ina féidir iad a aistriú isteach sa tionscal; Ciste Maoine
Intleachtúil, a sholáthraíonn tacaíocht d'institiúidí tríú leibhéal agus d'ábhair a bhfuil imní fúthu sa tionscal cuidiú chun paitinní a chosaint agus
a bhainistiú; Aistriú na Teicneolaíochta a Neartú atá deartha chun tacú le líonra foinre tiomnaithe atá lonnaithe laistigh d'fheidhm tráchtálaithe
institiúidí tríú leibhéal lena chinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as torthaí taighde a bhfuil cumas tráchtála acu; agus Spás Goradáin, a
thacaíonn leis an gcostas a bhaineann le ionaid ghoradáin a thógáil agus a bhainistiú, ionaid a bhfuil ceangal acu le hInstitiúidí Teicneolaíochta
chun seachthairbhe na teicneolaíochta a spreagadh agus an comhoibriú struchtúrach idir gnólachtaí go háitiúil agus an coláiste.
(h) Tacaíocht Riaracháin
Tugann an ghníomhaíocht sin tacaíocht d'acmhainn lárnach laistigh d'Fhiontraíocht Éireann chun aistriú teicneolaíochta ón timpeallacht
taighde isteach sa timpeallacht ghnó a éascú agus a bhainistiú. Tacaíonn sé freisin leis na costais a bhaineann le feidhmiú na hOifige
Náisiúnta don Chlár Creatlaí 7.
Áirítear leis an bhfigiúr caiteachais de 16.904m (2005 - 16.810m) 15.286m (2005 - 15.278m) le haghaidh costais Párolla.
(i) Infheistíochtaí i Scaireanna
Tagraíonn Infheistíochtaí i Scaireanna d'infheistíochtaí i 89 gnóthas (2005 -92).
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
Don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2006

5

Riarachán, Oibríocht agus Cur Chun Cinn

Luach Saothair agus Costais Phá Eile
Seirbhísí Leabharlainne agus Costais Eile a Bhaineann le Cliaint
Cíosanna, Rátaí, Muirir Seirbhíse & Árachas
Speansais Taistil
Priontáil, Postas agus Páipéarachas
Costais Cumarsáide & TF
Deisiúcháin, Cothabháil & Muirir Léasála
Soilse, Teas & Glantachán
Luach Saothair na gComhaltaí Boird
Táillí Proifisiúnta
Táille Iniúchta
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoin Tairseach Caipitlithe
Speanais Oibríochta Eile

Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

5(a)

75,541
1,409
9,792
6,648
2,159
3,025
1,318
1,429
439
2,912
78
688
2,585

64,574
1,552
10,846
6,166
2,243
2,962
1,546
1,490
402
3,211
74
445
2,646

108,023

98,157

59,621
8,152

56,993
-

2,732
973
2,094
1,969

2,522
878
2,143
2,038

75,541

64,574

(a) Luach Saothair agus Costais Phá Eile
Cuimsíonn Luach Saothair agus Costais Phá Eile do na fostaithe agus pinsinéirí uile:
Tuarastail
Cnapshuimeanna Aoisliúntais agus Brisidh don Chlár Fágála Deonach

5(b)

Costais Phá Eile:
Ranníocaíocht an Fhostóra le Leas Sóisialach
Ranníocaíocht an Fhostóra le Scéimeanna Pinsin
Oiliúint agus Forbairt Foirne
Other Staff Related Costs

(b) Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Chlár Fágála Deonach
Thug Fiontraíocht Éireann clár fágála deonach isteach i 2006. Ba ionann costais na gcnapshuimeanna aoisliúntais agus brisidh agus
18.152m. De réir gnáthshocruithe, déanfaidh Forfás freastal ar chostais pinsin amach anseo. Maidir le 2007, gearrfaidh Fiontraíocht Éireann
na costas na bpinsean a mhaoiniú ar Forfás. Le héifeacht ó 2008 ar aghaidh, maoineoidh Forfás na costais pinsin sin agus déanfar
coigeartuithe cuí don bhuiséid deontais Oireachtais Forfás agus Fiontraíocht Éireann.
(c) Aoisliúntas
Faoi na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986-1998, faightear foireann Fhiontraíocht Éireann ar iasacht ó Forfás. Faoi Alt 3 den dara
Sceideal den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, luíonn an fhreagracht maidir le gach teidlíocht pinsin le Forfás. Mar sin tá Forfás freagrach
as ceanglais tuairiscithe pinsin lena n-áirítear iad sin atá leagtha amach faoi FRS17.
Scéim

Foireann atá Clúdaithe

Cineál

Forfás

Foireann earcaithe ag Forfás tar éis 5 Aibreán 1995

Sochar Sainnithe Neamh-mhaoinithe idir chinn
Ranníocach agus Neamh-Ranníocach

IDA mar a bhí roimhe seo

Iarfhoireann IDA agus iad sin a d'earcaigh
Forfás sna grádanna cuí idir
1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainnithe Ranníocach arna mhaoiniú
chun costais pinsin a chomhlíonadh ag am scoir.
Méaduithe neamh-mhaoinithe tar éis scoir
agus comhlíonta ag Forfás.

Eolas mar a bhí roimhe seo

Iarfhoireann de chuid Eolas agus iad sin a d'earcaigh
Forfás sna grádanna cuí idir
1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainnithe Neamh-Ranníocach
Neamh-Mhaoinithe

An tIar Bhord Náisiúnta
Eolaíochta & Teicneolaíochta

Líon beag d'iarfhoireann NBST
a bhí ar fónamh ag 31 Nollaig 1987

Sochar Sainnithe Neamh-mhaoinithe idr chinn
Ranníocach agus Neamh-Ranníocach

Iar Chomhairle
Earraí na hÉireann

Líon beag d'iarfhoireann Chomhairle Earraí
na hÉireann a bhí ar fónamh ar 31 Lúnasa 1991

Sochar Sainnithe Ranníocach Maoinithe

An tIar-Bhord Tráchtála

Iarfhoireann An Bhoird Tráchtála (seachas iad sin
Sochar Sainnithe Ranníocach Neamh-mhaointithe
atá clúdaithe ag scéim Chomhairle Earraí na hÉireann
thuas) a bhí mar fhostaithe inphinsin ar 23 Iúil 1998
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6

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta

Dímheas ar Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Soláthar do Laghdú ar Luach Infheistíochtaí
Soláthar do Laghdú ar Luach na gCistí Síolchaipitil agus Fiontair

7

2006
5 '000

2005
1 '000

14
15(a)
15(b)

3,618
10,664
7,062

3,485
13,148
(1,468)

21,344

15,165

Nótaí

2006
6 '000

2005
2 '000

16
16

427
(349)

879
322

78

1,201

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

Easnaimh don Bhliain
Gluaiseacht i Soláthar d'Easnaimh don Bhliain

8

Nótaí

Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)
Cuimsíonn an brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta :
2006
Glansuim
de réir na Leabhar
5 '000
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Sócmhainní Seasta Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Síolchaipitil agus Fiontair

9

Fáltais ar
Dhíolachán
5 '000

2005
Brabús/
(Caillteanas)
Glansuim
ar Dhiúscairt de réir na Leabhar
5 '000
1 '000

Fáiltais ar
Dhíolacháin
1 '000

Brabús/
(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
1 '000

5

2

(3)

63

11

(52)

14,649
5,219

19,887
10,717

5,238
5,498

12,027
6,878

32,874
10,270

20,847
3,392

19,873

30,606

10,733

18,968

43,155

24,187

Ranníocaíocht leis an Státchiste
Ba ionann an ranníocaíocht iomlán a rinneadh leis an Státchiste i 2006 agus 11.281m (2005 17.956m) arbh ionann é agus an chuid sin
d'ioncam maoinithe neamh-Stáit de chuid Fhiontraíocht Éireann a bhí níos mó ná na suimeanna a bhfuil cuntas orthu i Leabhar
Meastachán an Rialtais. Tá anailís mar seo a leanas déanta ar an ranníocaíocht:

Farasbairr d'Fháltais ó :
Ioncam Caipitil ó Acmhainní Féin (Ioncam ó Thionscadal Margaidh,
Díol Infheistíochtaí/Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais)
Ioncam Oibríochta ó Acmhainní Féin (Táillí Saothraithe, Ioncam ó Chíos)
Ciste Shochaí na Faisnéise
Aisíocaíochtaí ar Dheontais Taighde Eolaíochta agus Teicneolaíochta

2006
5 '000

2005
1 '000

62
631
588

7,902
47
7
-

1,281

7,956

Fuair Fiontraíocht Éireann sainordú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (DETE) le linn 2006 chun fáltais a choinneáil (126.9m) ó
dhíol infheistíochtaí caipitil d'fhonn an clár Caipitil Fiontair nua 2007-2012 a mhaoiniú. Fuair Fiontraíocht Éireann sainordú ón Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (DETE) le linn 2005 chun 124m d'fháltais ó dhíol infheistíochtaí caipitil a choinneáil d'fhonn an Clár Fágála
Deonach agus tionscnaimh eile a mhaoiniú.
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10 Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile

Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI)

2006
5 '000

2005
1 '000

1,183

1,201

1,183

1,201

Léiríonn sé sin aistriú i ndeontas a fhaigheann an NSAI as costais phá agus costais eile, lena n-áirítear caiteachas caipitil, a bhaineann leis
an Saotharlann Méadreolaíochta Náisiúnta (NML).

11 Cuntas Caipitil
2006
5 '000
Iarmhéid Tosaigh
Glanghluaiseachtaí ar:
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Síolchaipitil agus Fiontair

2005
5 '000

1 '000

215,032

217,848

(2,280)
(281)
(4,436)

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
Iarmhéid Deiridh

1 '000

(1,809)
(3,667)
2,660
(6,997)

(2,816)

208,035

215,032

12 Cuntas Airleacan an Stáit
Nótaí

Iarmhéid Tosaigh
Aistriú ó/ (chuig) an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais maidir le
Sócmhainní Dreasachta Airgeadais
Iarmhéid Deiridh

16

2006
5 '000

2005
1 '000

305

1,693

891

(1,388)

1,196

305

13 Cánachas
Forálann Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, le haghaidh díolúine ó cháin ar an ioncam a bhíonn ag comhlachtaí stáit neamh
thráchtála ach amháin nuair a bhíonn ús infhaighte faoi réir ag cáin ag an bhfoinse (m.sh. DIRT). Cuirtear glanmhéid ioncaim den sórt sin
chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais.
Tá Fiontraíocht Éireann dlite maidir le cánacha fostóra agus comhlíonann sé oibleagáidí siarchoinneála, tuairiscithe agus íocaíochta. D'éirigh
leis díolúine a fháil ó chánachas áitiúil i roinnt tíortha ina bhfeidhmíonn sé faoi airteagal Seirbhísí Rialtais an chomhaontaithe cánachais
dúbailte chuí. Mar chuid d'athbhreithniú leanúnach, táthar ag iarraidh soiléiriú a fháil d'fhonn a dhéanamh amach cibé an dtagann
cánacha fostaíochta thar lear chun cinn in aon dlínsí inar baineadh amach an díolúine sin. D'fhéadfadh dliteanas i leith cánacha a bheith
ann mar thoradh ar an athbhreithniú sin ach i bhfianaise na neamhchinnteachta maidir leis an tsuim, más ann, d'aon dliteanas
teagmhasach a d'fhéadfadh tarlú, níl foráil ar bith déanta de sna ráitis airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2006.
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14 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Foirgnimh
& Feabhsúcháin
Léasachta
5 '000

Mótar
fheithiclí
5 '000

Daingneáin,
Feistis
& Ríomhairí
5 '000

Total
5 '000

Costas
Ag 1 Eanáir 2006
Breisiúcháin
Diúscairtí

42,210
932
-

164
36
(7)

7,637
375
(4)

50,011
1,343
(11)

Ag 31 Nollaig 2006

43,142

193

8,008

51,343

Dímheas
Ag 1 Eanáir 2006
Muirear don Bhliain
Diúscairtí

24,107
2,971
-

71
30
(2)

6,575
617
(4)

30,753
3,618
(6)

Ag 31 Nollaig 2006

27,078

99

7,188

34,365

Glansuim de réir na Leabhar
Ag 31 Nollaig 2006

16,064

94

820

16,978

Ag 31 Nollaig 2006

18,103

93

1,062

19,258
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15 Sócmhainní Seasta Airgeadais

Investments in Shares
Seed and Venture Capital Funds

Nótaí

2006
5 '000

2005
1 '000

15 (a)
15 (b)

106,380
84,677

106,660
89,114

191,057

195,774

Infheistíochtaí
i bhFochuideachta
5 '000

Iomlán
5 '000

Total Financial Fixed Assets

(a) Infheistíochtaí i Scaireanna
Infheistíochtaí
Luaite
5 '000

Infheistíochtaí
Eile
5 '000

Note (15c)
Costas
Ag 1 Eanáir 2006
Coigeartú Athsholáthair
Breisiúcháin
Diúscairtí agus Díscríobh

Note (15d)

4,838
1,100
400
(1,034)

180,140
(1,100)
24,633
(13,615)

6
-

184,984
25,033
(14,649)

Ag 31 Nollaig 2006

5,304

190,058

6

195,368

Soláthar le haghaidh Laghdú ar Luach
Ag 1 Eanáir 2006
Coigeartú Athsholáthair
Gluaiseacht sa Bhliain

150
650
(457)

78,174
(650)
11,121

-

78,324
10,664

343

88,645

-

88,988

Glansuim de réir na Leabhar
Ag 31 Nollaig 2006

4,961

101,413

6

106,380

Ag 31 Nollaig 2005

4,688

101,966

6

106,660

Ag 31 Nollaig 2006
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(b) Cistí Síolchaipitil agus Fiontair
Cuireann Fiontraíocht Éireann cistí ar fáil faoi Alt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995 do Shíolchaipiteal agus Caipiteal Fiontair chun
cuidiú le fiontair gníomhaíochtaí nua a shíneadh agus a fhorbairt nó nuálaíochtaí nó teicneolaíochtaí nua a thabhairt isteach. Aistrítear na
forbairtí atá déanta ag Fiontraíocht chuig gealltanais infheistíochta agus measctar é sin le maoiniú ón earnáil phríobháideach. Déanann
Bainisteoir Infheistíochta bainistíocht ar gach ciste den mar seo a leanas a bhí an toradh don bhliain:

2006
5 '000

2005
1 '000

Costas
Ag 1 Eanáir
Breisiúcháin
Diúscairtí

136,373
7,844
(5,219)

135,519
8,070
(7,216)

Ag 31 Nollaig

138,998

136,373

Soláthar le haghaidh Laghdú ar Luach
Ag 1 Eanáir
Gluaiseacht sa Bhliain

47,259
7,062

49,065
(1,806)

Ag 31 Nollaig

54,321

47,259

Glansuim de réir na Leabhar
Ag 31 Nollaig

84,677

89,114

(c) Infheistíochtaí Luaite
Ba ionann luach margaidh na hinfheistíochtaí luaite arna sealbhú ar 31 Nollaig 2006 agus 19.099m (2005- 115.665m).
Ba é luach margaidh na hinfheistíochtaí luaite arna sealbhú ar 5 Meitheamh 2007 agus 114.674m
Tá sceideal de na hInfheistíochtaí ag costas ar 31 Nollaig 2006 a thaispeánann suimeanna aonair thar 10.635m
tugtha in Aguisín 1.
(d) Infheistíocht i bhFochuideachta
Déanann an Infheistíocht i bhFochuideachta de 16,000 tagairt don scairshealbhóireacht 100% i Maison D’Irlande SARL, cuideachta as an
bhFrainc a bunaíodh chun léas mhaoin Ireland House a bhainistiú (Maison D’Irlande) i bPáras.

16 Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

TMC
5 '000

T&F
Soláthar le
& Tacaíocht
haghaidh
Airgeadais Easnaimh agus
Caipitil
Díscríobh
5 '000
5 '000

Iomlán
5 '000

Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir 2006

1,392

1,563

(2,650)

305

Dreasachtaí Inaisghabhála Íoctha le Cuideachtaí
Dreasachtaí Inaisghabhála curtha i sonrasc chuig Cuideachtaí
Easnaimh don bhliain
Soláthar don bhliian

(62)
(427)
-

1,052
(21)
-

349

1,052
(83)
(427)
349

Glanghluaiseacht don bhliain

(489)

1,031

349

891

903

2,594

(2,301)

1,196

Iarmhéid Deiridh amhail an 31 Nollaig 2006
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17 Féichiúnaithe

Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin :
Féichiúnaithe Trádála
Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
CBL Inaisghabhála
Féichiúnaithe Eile

2006
5 '000

2005
1 '000

2,389
2,063
366
573

3,138
1,713
660
600

5,391

6,111

2006
5 '000

2005
1 '000

2,663
67
3,764
3,274
1,333
725
262

2,989
17
4,992
237
289
268

12,088

8,792

2006
5 '000

2005
1 '000

945
3,269
2,989

2,685
2,891
742

7,203

6,318

18 Creidiúnaithe

Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin :
Creidiúnaithe Trádála
Asbhaintí Párolla
Fabhruithe
Foráil le haghaidh Cnapshuimeanna Fágála Deonacha
Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais agus Fabhruithe
Ranníocaíocht leis an Státchiste
Eile

19 Ceangaltais
a) Léasanna Oibríochta
Ba ionann íocaíochtaí a rinneadh faoi Léasanna Oibríochta ar Fhoirgnimh agus cuireadh chun dochair sna ráitis
airgeadais agus 16.356m (2005 - 17.364m).
Táthar chun Íocaíochtaí faoi Léasanna Oibríochta ar Fhoirgnimh dar luach 17.203m a dhéanamh i 2007.
Is i gcás léasanna a rachaidh in éag mar seo a leanas iad sin:

Dáta Éaga an Léasa
Laistigh de Bhliain Amháin
Aon go dtí Cúig Bliana
Tar éis Cúig Bliana

b) Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais
Meastar go mbeidh íocaíochtaí amach anseo is dóigh a thiocfaidh chun cinn ó cheangaltais tacaíochta airgeadais a dhéanfar faoi
scéimeanna tacaíochta éagsúla, lena n-áirítear scéimeanna AE, ionann le 1560m (2005- 1548m).
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2007, tógfaidh Fiontraíocht Éireann ar láimh an sainordú maidir le forbairt tionscail dúchasach san iarthar láir ó
SFADCo. Meastar go mbeidh íocaíochtaí amach anseo is dóigh a thiocfaidh chun cinn ó cheangaltais tacaíochta airgeadais a rinne SFADCo
agus atá anois tógtha ar láimh ag Fiontraíocht Éireann ionann le 122m.
c) Cistí Síolchaipitil & Fiontair
Meastar go mbeidh íocaíochtaí amach anseo is dóigh a thiocfaidh chun cinn as ceangaltais Chistí Síolchaipitil agus Fiontair a dhéanfar faoi
chomhaontuithe conarthachta áirithe ionann le 129m (2005 - 127m).
d) Ceangaltais Chaipitil
Ní dóigh go dtiocfaidh aon íocaíochtaí ábhartha chun cinn sa todhchaí as ceangaltais foirgníochta caipitil.
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20 Comhaltaí Boird - Idirbhearta a Nochtadh
Sa ghnáthchúrsa gnó, is féidir le Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i scaireanna tosaíochta agus i
ngnáthscaireanna a cheadú agus comhaontuithe conarthachta eile a dhéanamh le gnóthais ina bhfuil comhaltaí Fhiontraíocht Éireann
fostaithe nó a bhfuil leas éigin eile acu iontu.
Ghlac Fiontraíocht Éireann le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais maidir le comhaltaí Boird agus
nochtadh leasa Fiontraíocht Éireann leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.
Rinneadh ceadú agus íocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais agus idirbhearta eile sa bhliain le cuideachtaí a bhfuil na Comhaltaí Boird fostaithe
acu nó a bhfuil baint eile acu leo.
Tá siad sin sonraithe mar seo a leanas:

Tacaíocht Airgeadais Ceadaithe
Tacaíocht Airgeadais Íoctha
Íocaíochtaí le Soláthróirí
Ioncam Faighte

2006
5 '000

2005
1 '000

601
20,711
499
315

2,936
24,431
638
7,600

Chomhlíonaigh na comhaltaí Boird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais a chlúdaíonn cásanna leasa pearsanta. I
gcásanna ina bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith, ní bhfuair na comhaltaí Boird cáipéisíocht ón mBord maidir leis an idirbhearta molta
agus ní raibh na comhaltaí rannpháirteach agus níor fhreastail siad ar chomhráití maidir leis an gceist sin. Tá sceideal de na hidirbhearta sin
ar fáil ach iad a iarraidh.
21 Forbairtí sa Todhchaí
Ar an 7 Meán Fómhair 2006, d'fhógair an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta go mbeadh na feidhmeanna maidir le deontais a cheadú
agus a riaradh maidir le tionscal dúchasach i Réigiún na Sionainne (gan cuideachtaí Saor-Limistéar na Sionainne san áireamh companies) á
n-aistriú ó SFADCo go Fiontraíocht Éireann ón 1 Eanáir 2007 ar aghaidh.
Tugadh rogha don fhoireann lenar bhain na feidhmeanna sin aistriú chuig Fiontraíocht Éireann agus a gcuid téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta coinnithe. Le héifeacht ón 1 Márta 2007, roghnaigh trí dhuine dhéag den fhoireann aistriú chuig Fiontraíocht Éireann amach
as na poist aitheanta. Líonfar na poist atá fágtha ina bhfuil roinnt post tacaíochta trí chomórtas oscailte ón dá ghníomhaireacht mar is cuí.
Coinneoidh an SFADCo an costas foirne ar feadh tréimhse ocht mhí dhéag le héifeacht ón 1 Eanáir 2007.
22 Suim Chomparáideach
Tá athghrúpáil déanta ar fhigiúirí comparáideacha áirithe agus iad athluaite ar an mbunús céanna leo sin atá ann don bhliain reatha.
23 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D'fhaomhaigh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais ar 5 Meitheamh 2007
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Appendix 1
Schedule of Investments at Cost as at 31 December 2006 (Amounts in excess of 30.635m)

Cuideachta

Gníomhaíocht

Acra Controls Ltd
Advanced Surgical Concepts Ltd
AEP Systems
AM BEO LTD
Ansamed
Aran Technologies Ltd
Burnside Eurocyl Ltd
Burnside Hydracyl Ballymoon Ltd
Cape Technologies Ltd
Carbury Mushrooms Ltd.
Chanelle Pharmaceutical
Clearstream Technologies Ltd
Clubman Omega Ltd.
Comnitel Technologies Ltd
Compupharma Ltd
Cooley Distillery
CR2 Ltd
Curam Software Ltd
Datalex
Delta Homes (Ireland) Ltd
Digisoft TV Ltd
E&I Engineering Irl Ltd
Eblana Photonics Ltd
Eclipse Clinical Technologies Ltd
Fexco
Fineos Corporation Ltd
Finsa Forest Product
Firecomms Ltd
Foamalite Ltd
Glennon Bros Cork Ltd
Healy Manufacturing Ltd
Horseware Products Ltd
Interactive Services Ltd
Intune Technologies Ltd
Kerry Algae Ltd
Lakefield eTechnologies Ltd
Lett Group Ltd
Magnetic Solutions Ltd
Mallon Technology Ltd
Medentech Ltd.
Megazyme International Limited
Merrion Pharmaceuticals Inc
Michael H Limited
Microelectronics Development Service Ltd
Microsol
Mid Cork Pallets & Packaging Ltd
Monaghan Mushrooms
Network 365 Ltd
Norkom Technologies Plc
Openmind Networks Ltd
Panelto Foods Ltd
Performix Technologies Ltd
Picturecom
Prime Carrier Ltd
Quality Irish Food Ltd
Qumas
Redmere Technology Ltd

Dearadh & Déanamh córais éadála leictreonaí & bogearraí
Táirgí Cúram Sláinte
Slándáil rochtana Líonra agus Feidhmiúchán
Bogearraí Ríomhaire
Caitidéir angagrafaíochta, feadán míochaine & coimeáil conartha
Bogearraí Teileachumarsáide
Déantúsaíocht
Déanamh Sorcóirí Hiodrálacha
Teileachumarsáid
Beacáin
Cógaisíocht
Gairis Leighis
Déanamh Léiní
Bogearraí Teileachumarsáide
Cláir Oiliúna bunaithe ar Ríomhairí
Drioglann Fuisce
Bogearraí Bainc
Forbairt & Díol Bogearraí
Bogearraí
Déantúsóir pods don tionscal tógála
Meáin Digiteacha
Déantúsóir lascthrealaimh custaim MV agus LV
Déanann sé táirgí léasair do rochtain leathanbhanda agus feidhmiúcháin fiontair
Bogearraí Ríomhaire
Seirbhísí Airgeadais
Bogearraí do Cheadúnas Eorpach
Déanamh Slischláir
Snáithíní Optaice
Cúr Easbhrúite saor ó PVC & déantúsóirí brat soladach
Sábhmhuilleoireacht
Góiséireacht
Bratacha Capall
Bogearraí r-fhoghlama
Ag soláthar táirgí, seirbhísí & réitigh optaileictreonacha
Déanann sé Táirgí Feamainne
Bainistíocht feidhmiúchán líonra
Próiseáil Sliogéisc agus éisc eiteacha
Dearann agus tógann sé córais uathoibríocha ainéala maighnéadaí
Próiseáil Sonraí
Taibléidí Steirilithe Broidearnúla
Pacaí tastála diagnóiseacha & imoibreáin don tionscal bia
Cógaisíocht
Éadaí Amuigh Ban
Trealamh Cumarsáide
Córais Rialaithe do Chuisniú
Déanamh pailléad & pacáistithe
Easportálann sé beacáin úra & phróiseáilte & díolann sé tithe beacán do shaothraithe
Siopalann R-Thráchtála
Soláthróir bogearraí réitigh do choir airgeadais
Teileachumarsáid
Táirgí Bia
Bogearraí Ríomhaire
Físchomhdháil & Ilmheáin
Bogearraí barrfheabhsaithe corrlach do chomhlachtaí Teilechumarsáide
Táirgí Bia
Forbairt & díol bogearraí & seirbhísí géillte fiontair
Cuideachta Fabless Leathsheoltóirí a sholáthraíonn sliseanna cumarsáide ardluais don tionscal
Leictreonaice Tomhaltóra , le húsáid i dTeilifísí agus Taifeadáin DVD ardghléine (High Definition)
Déanamh Struchtúr Miotail
Cosantóirí Tochtanna & Piliúr
Soláthróir réitigh brath agus rangú lochtanna don earnáil leathsheoltóra
Dearadh ciorcad iomlánaithe & réitigh bogearraí neadaithe do chomhlachtaí
teicneolaíochta ceannasacha
Pacáistiú speisialaithe don tionscal míochaine/cúram sláinte
Déanamh agus dáileadh innealra talmhaíochta
Réitigh Gnó bunaithe ar an nGréasán
Solathróir léibheann trádála, straitéise agus anailíse
Logánú bogearraí
Ionstraimí & Trealamh Leighis
Solathróirí bogearraí tastála córais do chomhbhaill Fótóinice
Déanamh tíleanna
Soláthróir táirgí le slándáil seirbhísí Gréasáin XML a bhainistiú
Soláthróir réiteach leathsheoltóra comhtháite
Bogearraí Teileachumarsáide
Soláthróir réiteach do bhainistíocht Facs agus glaonna isteach
Soláthraíonn sé réitigh próiséas gnó réamhphacáistithe d'earnáil na seirbhísí airgeadais.
Comhlaí Hemostasis & gairis leighis

Rennicks Group
Rothbury Manufacturing Ltd
Scientific Systems Ltd
Silicon & Software Systems Ltd
Steripack Ltd.
Tanco Engineering Co Ltd
Telekinesys Research Ltd
Trade Signal Corporation Ltd
Transware Ltd
Trinity Biotech Plc.
Tsunami Photonics Ltd
Vitra Tiles Ireland Ltd
Vordel Ltd
Xancom Ltd
Xiam Ltd
Yac.Com Ltd
Zarion Ltd
Zerusa Ltd

Costas Éadála
5 '000
737
820
1,130
950
748
1,113
677
735
800
946
682
1,050
698
1,609
670
1,270
1,125
1,915
664
1,000
689
2,325
999
900
1,000
2,129
3,174
904
1,010
2,300
997
667
686
650
635
833
1,143
1,002
711
806
650
750
635
1,224
1,122
635
3,263
1,470
1,342
1,080
1,200
952
635
775
1,150
1,100
1,000
956
762
856
2,000
794
635
681
635
1,587
2,760
900
640
840
1,300
1,162
635
667
699
80,391

Infheistíochtaí i 564 cuideachta (2005-577) níos lú ná 10.635m

114,977

(Féach Nóta 15(a))

195,368
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Líonra Oifigí Fiontraíocht Éireann

Teagmháil ríomhphoist d'fhoireann Fiontraíocht Éireann ar fud an domhain
firstname.surname@enterprise-ireland.com

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

An Ceanncheathrú
Réigiúnach Náisiúnta

(061) 429900

(061) 429901

4500 Atlantic Avenue, Westpark, An tSionainn, 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

Baile Átha Cliath/An tOirthear Láir
Baile Átha Luain
(090) 648 7100

(090) 648 7101

Auburn, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí

An tOirthuaisceart
Dún Dealgan

(042) 935 4400

(042) 935 4401

Páirc Thionsclaíoch Finnabair, Dún Dealgan, Co. Lú

An tIarthuaisceart
Sligeach
Leitir Ceanainn

(071) 915 9700
(074) 916 9800

(071) 915 9701
(074) 916 9801

Páirc Ghnó & Teicneolaíochta Finisklin, Sligeach
Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An tIarthar Láir
An tSionainn

(061) 429900

(061) 429901

4500 Atlantic Avenue, Westpark, An tSionainn, Co. an Chláir

An tOirdheisceart
Port Láirge

(051) 333 500

(051) 333 501

Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

An tIardheisceart
Corcaigh
Cill Airne

(021) 480 0200
(064) 71600

(021) 480 0271
(064) 71601

Teach Tionscail, Ascaill Rossa, Baile an Easpaig, Corcaigh
57 An Phríomhshráid, Cill Airne, Co. Chiarraí

An tIarthar
Gaillimh

(091) 735 900

(091) 735 902

Páirc Ghnó an Bhaile Bháin, Gaillimh

+(31 20) 671 6895

World Trade Centre, Strawinskylaan 861, 1077 XX
Amsterdam, An Ísiltír

Líonra Domhanda
Tuaisceart na hEorpa
Amstardam

+(31 20) 676 3141

An Bhruiséil

+(32 2) 673 9866

+(32 2) 672 1066

Park Léopold, Wiertzstraat 50, Brussels 1050, 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 hEorpa, An Rúis agus CIS
Búdaipeist

+(36 1) 301 4950

+(36 1) 301 4955

Bank Centre, Szabadság tér 7, Budapest 1054, An Ungáir

Düsseldorf

+(49 211) 470 590

+(49 211) 470 5932

Rolandstrasse 44, 40476 Düsseldorf, An Ghearmáin

Moscó

+(7 495) 937 5943

+(7 495) 230 2763

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 Fiontraíocht Éireann

Líonra Domhanda (ar lean)
Oifig

Teileafón

Facs

Seoladh

Deisceart na hEorpa, An Meánoirthear agus An Afraic
Dubai

+(971 4) 331 4493

+(971 4) 331 2294

PO Box 62425, Oifig 1301, 13ú Urlár, Crowne Plaza Commercial
Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE

Maidrid

+(34 91) 436 4086

+(34 91) 435 6603

Casa de Irlanda, Paseo de la Castellana 46 – 3, 28046 Madrid,
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

+(1 617) 292 3001

+(1 617) 292 3002

50 Milk Street, 20th Floor, Boston, MA 02109, SAM

Críocha Mheiriceá
Bostún
Los Angeles

+(1 323) 936 3623

+(1 323) 936 3629

5900 Wilshire Boulevard, Suite 408, Los Angeles, CA 90036, SAM

Nua Eabhrac

+(1 212) 371 3600

+(1 212) 371 6398

Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor, Nua Eabhrac
NY 10154-0037, SAM

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, SAM

Toronto

+(1 416) 934 5033

+(1 416) 934 5038

1235 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario M5R 3K4, Ceanada

Washington

+(1 202) 462 3939
Folíne 3097

+(1 202) 232 5993

Ambasáid na hÉireann, 2234 Massachusetts Avenue NW,
Washington DC 20008, SAM

Béising

+(86 10) 8448 8080

+(86 10) 8448 4282

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C612A Office
Building, Beijing Lufthansa Centre, Uimh. 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 Cong

+(852) 2845 1118

+(852) 2845 9240

Room 2107 Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty,
Hong Cong, 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

Commercial Section, Embassy of Ireland, 230 Jor Bargh,
Deilí Nua 110 003, An India

Seoul

+(82 2) 755 4767 8

+(82 2) 757 3969

15F Daehan Fire and Marine Insurance Building,
51-1 Namchang-Dong, Chung-Ku, Seoul 100-778, An Chóiré

Shanghai

+(86 21) 6279 7088

+(86 21) 6279 7066

Commercial Section, Consulate General of Ireland, 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,
Singeapór 238881

An Áise

Sydney

+(61 2) 927 38505

+(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

Tugann Fiontraíocht Éireann tacaíocht do chliaint i ngach margadh idirnáisiúnta.
I gcás margaí nach bhfuil liostaithe thuas, déan teagmháil le do thoil le Forbairt Margaidh ag (01) 206 6405.
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Misean Fhiontraíocht Éireann
Is é misean Fhiontraíocht Éireann ná
forbairt na gCuideachaí Éireannacha
de chaighdeán domhanda chun
seasamh daingean a bhaint amach i
margaaí an domhain, as a dtiocfaidh
méadú sa rathúnas náisiúnta agus
réigiúnach.
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Má tá fonn ort gabháil i dteagmháil le duine ae leith i Fiontraíocht Eireann,
ar fud an dohain, is é ceadainm.ainmsloinne@enterprise-ireland.com an
bealach a scríobhaimid ár seoltaí ár seoltaí r-phoist.
Glas Naíonm, Baile Átha Cliath 9
Teil: 353 1 808 2000/857 0000
Facs: 353 1 808 2020
Halla Mhuirfeann, Bóthar na Trá, Dumhach Trá, Baile Átha Cliath 4
Teil: 353 1 206 6000
Facs: 353 1 206 6400
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