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Sainaithníodh caiteachas sna 
Meastacháin mar chaiteachas 
a bhaineann le COVID-19

Athruithe Ríthábhachtacha: Athruithe Ríthábhachtacha: Athruithe Ríthábhachtacha:Athruithe Ríthábhachtacha:

+€3.5 bn: Coimirce Shóisialach
–€1.8 bn: Oideachas*
+€2.5 bn: Breisoideachas 
agus Ardoideachas*
+€0.6 bn: Cultúr*
+€0.5 bn: Gnó
+€0.2 bn: Leanaí Nótaí:

D’fhéadfadh slánú na suimeanna difear a 
dhéanamh do na suimeanna iomlána. Ní áirítear 
méid de Caipitil Anonn.

Folaíonn Caiteachas Comhiomlán a Vótáladh 
caiteachas ón gCiste Náisiúnta Oiliúna agus 
ón gCiste Árachais Shóisialaigh.

Cheadaigh an Dáil na Meastacháin 
seo idir Bealtaine agus Deireadh 
Fómhair 2020. Bhí 30 Vóta de na 
44 Vóta (€66.8bn den mhéid 
iomlán €80.7bn), nach ndearna 
Roghchoistí na Dála grinnscrúdú 
ar gnách dóibh a dhéanamh orthu. 
Rinne an Dáil díospóireacht orthu 
ina ionad sin.

Nollaig 2019
Meastacháin Athbhreithnithe 
i gcomhair Seirbhísí Poiblí 
2020

Bealtaine-DF 2020
Meastacháin Athbhreithnithe 
‘Nua’ i gcomhair Seirbhísí 
Poiblí 2020

DF-Samhain 2020
Meastacháin Athbhreithnithe 
Bhreise i gcomhair Seirbhísí 
Poiblí 2020

Samhain-Nollaig 2020
Meastacháin Fhorlíontacha 
2020

€80,707m

€86,163m
€87,298m

+€10,337m

+€5,456m

+€1,135m

+€6.8 bn: Coimirce Shóisialach
+€2 bn: Sláinte
+€0.8 bn: Tithíocht
+€0.5 bn: Gnó

Níor cheadaigh an Dáil na 
Meastacháin ‘bhunaidh’ seo 
agus cuireadh na Meastacháin 
Athbhreithnithe ‘Nua’ ina 
n-ionad lenar tugadh aghaidh 
ar an bpaindéim.

Ba mhéadú €2.7bn (4%) 
é sin ar Mheastachán 2019.

+€0.5 bn: Sláinte
+€0.4 bn: Tithíocht

* Cuid shuntasach de na hathruithe sin 
is ea feidhmeanna a aistriú

€70,370m

Méadú iomlán ar 
Leithdháileadh 
Comhiomlán de 
€16,929m (24%) 
a Vótáladh 
go foriomlán.

Caiteachas Comhiomlán a Vótáladh 
ar Sheirbhísí Poiblí in 2020 Foilseachán OBP 67 de 2020 
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Caiteachas Comhiomlán a Vótáladh 
ar Sheirbhísí Poiblí in 2020

Teachtaireachtaí ríthábhachtacha

 Bhí sé beartaithe ag an Rialtas ar dtús, €70.4 billiún 
a chaitheamh ar sheirbhísí poiblí in 2020 ach tar éis na 
paindéime tá an leithdháileadh sin socraithe ag €87.3 
billiún anois. Níl ach €9.5 billiún den chaiteachas breise 
sin atá sainaitheanta go soiléir i bhfo-mhírchinn COVID-19 
sna Meastacháin.

 Bhí leibhéal na dtacaíochtaí díreacha a sholáthair an 
Stát de chineál go raibh freagairt bhuiséadach na hÉireann 
ar cheann de na freagairtí is fearr ó thaobh leithdháileadh 
eacnamaíoch ardleibhéil, dar leis an bhfoilseachán de 
chuid na Roinne Airgeadais dar teideal, Taking Stock: 
The Fiscal Response to Covid-19, lch.16). Tá €16.78 billiún 
i gcaiteachas díreach (Ibid, Tábla 3) liostaithe ag an Roinn, 
ach is de réir earnála seachas de réir Vóta a dhéantar sin. 
Maidir leis an méid a dhéanann an Roinn a chatagóiriú mar 
chaiteachas díreach, tá sé €0.1 billiún níos lú ná an méid 
a thíolaic an Roinn don Dáil mar chaiteachas a Vótáladh.

 Is trí na Vótaí a leagtar amach sna Meastacháin i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí a cuireadh an chuid is mó den airgead a 
bhí sa fhreagairt sin lena chaitheamh ag na Ranna. Maidir 
leis an gcaiteachas sin, bhí cion mór de nach ndearna coistí 
grinnscrúdú air, is grinnscrúdú ar gnách dóibh é a dhéanamh 
sula ndéanann an Dáil é a bhreithniú agus a cheadú.

 Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo, leithdháiltí a bhaineann 
go sonrach le fo-mhírchinn COVID-19; i gcás roinnt de na 
Vótaí áfach, leithdháileadh cistí breise do na fo-mhírchinn 
a bhí ann cheana féin a bhféadfar úsáid a bhaint astu chun 
scéimeanna agus cláir a bhaineann le COVID a mhaoiniú. 
Mar shampla, leithdháileadh tuairim is €1 billiún don Roinn 
Fiontar, Trádála agsu Fostaíochta. Ós rud é go ndearnadh 
an leithdháileadh sin a chomhtháthú le fo-mhírchinn a bhí 
ann cheana féin, ní féidir caiteachas a bhaineann le COVID 
a scaradh ó chaiteachas nach mbaineann le COVID sna 
Meastacháin. Fágann sé sin go bhfuil sé níos deacra 
anailís a dhéanamh ar an gcaiteachas ‘bunúsach’ agus 
ar chaiteachas ‘na paindéime’, a mhéid a bhaineann sé 
le héifeachtacht na gcaiteachas sin.

 Níor soláthraíodh aon táscairí feidhmíochta a bhain le 
caiteachas COVID-19 sna Meastacháin.

 San anailís atá déanta ag an Roinn Airgeadais, leagtar 
béim ar an tábhacht a bhaineann le caiteachas mar gheall 
ar COVID-19 agus an tslí a n-úsáidtear an caiteachas sin a 
shainaithint agus sonraítear ann “go bhféadfaidh stát níos 
mó a bheith ann go buan amach anseo” (foinse: Ibid, 
lch.22).

Caiteachas de réir Vóta agus fo-mhírchinn a sainaithníodh i Meastacháin 2020 de réir mar a bhaineann siad le COVID-19

Meastacháin 
Athbhreithnithe 

‘Nua’

Meastacháin 
Athbhreithnithe 

Bhreise

Meastacháin 
Fhorlíontacha

Vóta (Uimh. agus ainm) Fo-mhírcheann (Uimh. agus ainm) €000 €000 €000 €000

2 – Taoiseach A7 – COVID-19 CUMARSÁIDÍ POIBLÍ 20,000 20,000

Fo-iomlán 20,000

29 –  Comhshaol, Aeráid 
agus Cumarsáid

A6 – COVID-19 SCÉIM DEARBHÁIN UM THRÁDÁIL 
AR LÍNE

30,300 30,300

Fo-iomlán 30,300

37 – Coimirce Shóisialach A.xx –  ÍOCAÍOCHT DÍFHOSTAÍOCHTA NA PAINDÉIME 
COVID-19

2,230,000 2,230,000

A.yy –  COVID-19 AN SCÉIM FÓIRDHEONTAIS 
SHEALADAIGH PÁ

2,073,900 710,400 2,784,300

A.zz –  COVID-19 AN SCÉIM FÓIRDHEONTAIS PÁ 
FOSTAÍOCHTA (EWSS)

1,740,000 1,740,000

SIF – COVID-19 Sochar Breoiteachta 74,000 74,000

Fo-iomlán 6,828,300

38 – Sláinte J.2 – FSS GNÍOMHARTHA COVID-19 1,666,688 496,383 2,163,071

L.2 –  SEIRBHÍS AISÍOCAÍOCHTA CÚRAIM 
PHRÍOMHÚIL – GNÍOMHARTHA COVID-19

110,350 29,681 140,031

M.4 –  CAIPITEAL GNÍOMHARTHA COVID-19 
(LENA N-ÁIRÍTEAR ICT)

220,000 220,000

Fo-iomlán 2,523,102

40 –  Leanaí, Comhionannas, 
Míchumas, Lánpháirtíocht 
agus Óige

A.6 –  AN GHNÍOMHAIREACHT UM LEANAÍ AGUS AN 
TEAGHLACH TACAÍOCHTAÍ MAIDIR LE COVID

8,000 8,000

Fo-iomlán 8,000

42 –  Forbairt Tuaithe agus Pobail B.X – CUNTAIS DÍOMHAOINE (TACAÍOCHTAÍ 
COVID-19)

27,000 10,000 37,000

Fo-iomlán 37,000

Iomlán 6,460,238 2,450,400 536,064 9,446,702

So Foinse: Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí 2020
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