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Bíonn an ghníomhaíocht gheilleagrach i gcroíréigiún difriúil leis an ngníomhaíocht gheilleagrach i
réigiúin fhorimeallacha. Scrúdaigh an ráiteas seo
agus tagairt agat do shamplaí a bhfuil staidéar
déanta agat orthu. (2014 C6B)
Is é an croí-réigiún a phléifidh mé Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA) agus is é an réigiún
forimeallach Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair (BMW) atá comhdhéanta de
chontaetha m.sh. Liatroim agus Maigh Eo.
Is éard is croí-réigiún ann an príomh-mhol geilleagrach i náisiún agus is minic a bhaineann sé leas
as imirce isteach ó na réigiúin fhorimeallacha nach bhfuil chomh rachmasach céanna. Tá
difríochtaí móra idir na gníomhaíochtaí geilleagracha mar gheall air seo.
Tá thart ar 80% d’oibrithe i mBaile Átha Cliath fostaithe san earnáil threasach. Tá an IFSC, ceann
de na lárionaid seirbhísí airgeadais is mó lonnaithe anseo. Is é an 7ú ceann is mó san Eoraip é
agus gineann sé 7% den OTI (GDP) in aghaidh na bliana.
Cuireadh an IFSC ar bun in 1987 agus fostaíonn sé 40,000 duine go díreach. Anuas air sin,
cruthaíonn sé 50,000 post go hindíreach i réigiún Bhaile Átha Cliath, a fhreastalaíonn ar na 450
comhlacht atá lonnaithe san IFSC.

Tá an turasóireacht an-tábhachtach don GDA freisin toisc gurb iad Aerfort Bhaile Átha Cliath
agus Calafort Bhaile Átha Cliath na príomhphointí iontrála go hÉirinn. Tuirlingíonn 90% de na
heitiltí isteach go hÉirinn ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Tuilleann an turasóireacht thart ar €1
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bhilliún in aghaidh na bliana don réigiún.
In 2019, thug 11.2 milliún duine cuairt ar Éirinn. Shaothraigh sé seo €5.8 billiún don gheilleagar
náisiúnta. Éiríonn le turasóireacht na hÉireann a bhuí le taitneamhachtaí cultúrtha, a bhfuil go leor
díobh le fáil i mBaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide mar shampla.
Déanann Fáilte Ireland margaíocht ar Bhaile Átha Cliath mar cheann scríbe iontach do thurasóirí,
áit a bhfuil fáil ar óstáin agus naisc iompair, mar shampla Mearlíne Átha Cliath (DART) agus an
Luas. In 2019 úsáideadh an Luas 42 milliún uair.

Tá fostaíocht san earnáil threasach níos ísle i Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair i
gcomparáid leis an meánfhostaíocht san earnáil seo. Mar sin féin, braitheann an réigiún ar an
turasóireacht agus cuirtear fostaíocht ar fáil trí Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus trí na Gormbhealaí
atá ar fud na gcanálacha sa réigiún.
Tugann breis agus 2 mhilliún duine cuairt ar an réigiún gach bliain, agus téann cuid mhaith acu go
dtí na príomhcheantair uirbeacha ar nós Gaillimh agus Caisleán an Bharraigh. Cuireann ceantair
Ghaeltachta sa réigiún le tionscal na turasóireachta sa réigiún chomh maith, agus tá formhór acu
lonnaithe i nGaillimh, m.sh. an Spidéal. Ar an meán, caitheann 20,000 scoláire tréimhse sa
Ghaeltacht gach bliain.
Tá an tionscal seo séasúrach agus tagann formhór na ndaoine i mí Iúil agus i mí Lúnasa. Ar an
lámh eile, bíonn tionscal turasóireachta ag Baile Átha Cliath ó cheann ceann na bliana.
Tá an turasóireacht gan tapú sa réigiún seo, agus cuireann an rochtain theoranta ar an réigiún
srian le forbairt na turasóireachta. Is aerfoirt bheaga iad Aerfort na Sionainne agus Aerfort Chnoc
Mhuire, agus ní fhreastalaíonn línte iarnróid an réigiúin ach ar na príomhcheantair
m.sh. Gaillimh / Sligeach / Cathair na Mart.
Tá réigiún BMW ag brath go mór ar an talmhaíocht, ar gníomhaíocht gheilleagrach phríomhúil í.
Níl ithreacha an réigiúin seo ar ardchaighdeán agus níl siad chomh meicnithe céanna mar gheall
ar an rilíf mhíchothrom. Tuilleann an gnáthfheirmeoir mairteola in Éirinn €13,000 in aghaidh na
bliana, sula roinntear deontais AE cosúil leis an gComhbheartas Talmhaíochta amach.
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Tá go leor daoine i Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair tar éis fáschoillte sprús
Sitceach a phlandáil ar a gcuid talún. Tá tairiscint de €520/heicteár sa bhliain ann mar spreagadh
rialtais chun an fhoraoiseacht a mhéadú go 18% den chumhdach talún. Tá sprús Sitceach
nimhiúil d’éiceachórais na hÉireann toisc gur crann buaircíneach é a bhfuil péinte aigéadacha
orthu.
Tá an rath ar thalmhaíocht Bhaile Átha Cliath, le séasúr fáis de 270 lá. Fástar 15% de bharr prátaí
na hÉireann sa réigiún seo, m.sh. Tayto. Fástar neart sútha talún sa réigiún chomh maith, do
chomhlachtaí ar nós Keeling’s mar shampla.
Léiríonn dlúis daonra na réigiún seo an difear mór atá idir an dá réigiún. Is réigiún beag é GDA ina
bhfuil ceithre chontae, ach tá sé an-dlúth le 1458 duine/km2. Ar an lámh eile, tá dlús daonra de 37
duine/KM2 in BMW.
Meallann Baile Átha Cliath go leor comhlachtaí san earnáil thánaisteach, comhlachtaí
cógaisíochta ar nós Bristol Myers Squibb mar shampla. Tá comhlachtaí eile i réigiún na
Sionainne, an stáisiún gás nádúrtha leachtaithe mar shampla a mbaineann conspóid leis.
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