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Cliath*
An Dr Deirdre O’Connor, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath
An Dr Craig Bullock, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath
Vincent Upton, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

* Ríomhphost: aine.nidhubhain@ucd.ie

LE CRÍOCHNÚ: Meitheamh 2011

CÚLRA

Ní mór go mbeadh cinnteoireacht polasaí i riachtanais
foraoiseachta ar an eolas go maith. Ciallaíonn sé seo, i
measc nithe eile, go ndéantar faisnéis nuashonraithe ar an
gcion eacnamaíoch a chuireann foraoiseacht leis an
ngeilleagar náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil a chóimheas.
Ina theannta sin, ag glacadh leis gurb iad an tsamhail
ilfheidhmiúil, a sheachadann tairbhí eacnamaíocha,
comhshaoil, sóisialta agus cultúrtha, an pharaidím úr, ba
chóir go gcuimseodh an measúnacht eacnamaíoch seo
measúnú ar luach na n-earraí poiblí a sheachadann
foraoiseacht, lena n-áirítear maolú athraithe aeráide,
caomhnú agus feabhas bithéagsúlachta, cosaint cáilíocht
uisce, caitheamh aimsire, agus luach tírdhreacha. Tá sé
cosúil go seachadann cineálacha éagsúla cur chuige ar
bhainistíocht foraoise tairbhí poiblí difriúla. Dá réir sin, tá
gá le measúnacht eacnamaíoch a bhaineann le cineálacha
foraoise mar a idirdhealaítear de réir úinéireachta, suímh,
scála, bainistíochta agus meascán speiceas. Soláthróidh sé
seo faisnéis straitéise trí na tairbhí coibhneasta a
bhaineann cineálacha foraoise éagsúla a léiriú.

CUSPÓIRÍ

• Faisnéis straitéiseach a chur ar fáil trí na tairbhí
coibhneasta a bhaineann le cleachtas bainistíochta
foraoise dírithe faoi seach ar aschuir caitheamh
aimsire, bhithéagsúlachta, tírdhreacha, cáilíocht uisce
agus forlámhaithe carbóin a léiriú

• Na tairbhí poiblí coibhneasta a bhaineann le
foraoiseacht phoiblí agus foraoiseacht phríobháideach,
lena n-áirítear foraoiseacht feirme a mheas.

• An méid díreach agus indíreach a chuireann earraí
agus seirbhísí intrádála foraoiseachta, lena n-áirítear

adhmad, seilg géime, roinnt bheag de
ghníomhaíochtaí caitheamh aimsire a margaíodh,
duilliúr gearrtha agus bia foraoise (.i. caora agus
beacáin) leis an ngeilleagar náisiúnta, réigiúnach agus
áitiúil a dheimhniú.

• Glantairbhe poiblí na foraoiseachta i gcomparáid le
húsáidí talún eile a léiriú.

• Scrúdú a dhéanamh ar na fachtóirí sin a dheimhníonn
tairbhí poiblí agus a dheimhníonn má bheadh
meastacháin aistrithe tairbhí infheidhme d’Éirinn.

• Luachanna a chur i gcreat costais is tairbhe poiblí trí
chostas polasaí a chur i gcomparáid leis na tairbhí
sóisialta agus an fhaisnéis seo a chomhcheangail leis
na costais phríobháideach agus tairbhí príobháideacha
a spreagann glacadh foraoiseachta thar am.

DUL CHUN CINN

Go dtí seo dhírigh an tionscadal ar scrúdú a dhéanamh ar
na tairbhí coibhneasta a bhaineann le cineálacha cur
chuige éagsúla i ndáil le bainistíocht foraoise ar thairbhí
foraoise neamh-mhargaidh (NMFB) agus ar an méid
díreach agus indíreach a chuireann earraí agus seirbhísí
intrádála foraoiseachta leis an ngeilleagar a dheimhniú.
I ndiaidh athbhreithniú cuimsitheach litríochta a
dhéanamh, tionóladh dhá ghrúpa fócais, ceann amháin i
mBaile Átha Cliath agus ceann eile i gCora Droma Rúisc,
leis na príomhcheisteanna foraoiseachta a bhaineann leis
an bpobal a shainaithint. Shainaithin an próiseas seo cúig
cheist, le leibhéil bhainteacha, a bhfuil brí ag baint leo don
phobal agus do lucht déanta polasaí. Is iad seo: speicis
churtha (cónaiféar, measctha nó crainn leathanduilleacha),
ceantair chaomhnaithe bithéagsúlachta (0%, 15%, 30%),
modhanna fómhair (fómhar bloc-chrann nó crann aonair),
conairí caitheamh aimsire (ceann ar bith, bunúsach, agus
líonra de chonairí agus shaoráidí) agus suíomh (gar do
chathracha agus do bhailte; sa taobh tíre níos leithne agus
i gceantair talún ard iargúlta).
Úsáideadh na ceisteanna seo, mar aon le raon de chostais
fhéideartha, le cur síos a dhéanamh ar chineálacha
féideartha cur chuige bainistíochta ar an bpolasaí reatha
maidir le clúdach foraoise a leathnú go dtí 17% faoi 2030.
Tá ceann amháin de 72 teaglaim éagsúil de roghanna i
bhFigiúr 1. Trí anailís a dhéanamh ar an dóigh a rangaíonn
an pobal na roghanna éagsúla, is féidir tábhacht imeallach
coibhneasta na dtréithe foraoiseachta seo agus raon de
chostais fhéideartha a shainaithint. Úsáidfear na sonraí ar
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deireadh le toilteannas a tháirg le meastacháin le haghaidh
athruithe i leibhéil na saintréithe a íoc trína dteaglaim le
meastachán an pharaiméadair chostais. Chomh maith leis
an rannán luachála, tá roinnt ceisteanna a bhaineann le
húsáid caitheamh aimsire na bhforaoisí agus ceisteanna
dearcaidh agus soch-dhéimeagrafacha sa suirbhé.
Cuirfear sonraí an tsuirbhé le sonraí spásúla foraoise in
GIS le himscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a dtéann
foraoisí i gcion ar dhearcaidh daoine ar fhoraoisí agus
luachanna foraoisí.
Coimisiúnaigh cuideachta taighde margaidh le triail a
dhéanamh i bhfoirm suirbhé de 1,000 teaghlach in Éirinn.
Rinneadh an ceistneoir a phíolótú go luath i mí na Nollag
2009 agus tháirg sé torthaí dearfacha agus chuir sé faisnéis
úsáideach faoi athruithe riachtanacha ar fáil ag an am
céanna.
Trí mheasúnú a dhéanamh ar an méid díreach agus
indíreach a chuireann earraí agus seirbhísí intrádála
foraoiseachta leis an ngeilleagar, táthar ag úsáid an Tábla
Ionchuir-Aschuir le haghaidh 2005 a foilsíodh le déanaí.
Rinneadh an earnáil talmhaíochta, iascaireachta, agus
foraoiseachta a imdhealú, chomh maith leis an earnáil
adhmaid agus earraí adhmaid (isteach i bpainéalbhoird,
muilte sábhadóireachta, agus táirgí adhmaid eile).

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Déanfar an suirbhé teaghlach i mí Eanáir agus Feabhra
agus beidh an anailís ar an sonraí a bhaileofar curtha i
gcrích faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair.

• Déanfar na dáilte idirthionscail idir na hearnálacha
éagsúla foraoiseachta agus adhmaid a ríomh. Déanfar
iolraitheoirí earnála a ríomh ansin agus déanfar luach
iomlán na n-earnálacha foraoiseachta agus táirgí
adhmaid i ndáil le geilleagar na hÉireann a mheas.

• Déanfar an méid díreach a chuireann seilg géime,
roinnt bheag de ghníomhaíochtaí fóillíochta a
margaíodh, agus an tionscal gearrtha duilliúr leis an
ngeilleagar náisiúnta a mheas.

Figiúr 1: Sraith rogha shamplach.


