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1. Réamhrá 

Tá sé mar aidhm ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) taighde eacnamaíoch 
agus sóisialta a thabhairt ar aird ar phríomh-shaincheisteanna atá os comhair na hÉireann agus chun 
torthaí taighde a chur in iúl chun ceapadh beartas poiblí agus sochaí shibhialta a chur in iúl. Tacaíonn 
Comhairle an ESRI leis an obair seo trí chuspóirí straitéiseacha na hInstitiúide a shocrú agus a 
mhaoirsiú, ag bunú na gcaighdeán cáilíochta riachtanacha agus ag cinntiú go bhfanann an anailís 
neamhspleách a sholáthraíonn an Institiúid ábhartha do na saincheisteanna eacnamaíocha agus 
sóisialta atá os comhair lucht déanta beartas in Éirinn. Cé go bhfuil an Chomhairle fhreagrach as 
rialachas inmheánach, ní imríonn baill na Comhairle aon ról maidir le hullmhú nó trácht ar thaighde 
sonrach. 

Leagann an réamhrá seo amach tuairimí na Comhairle maidir le conas a choinníonn an Institiúid a 
cháil mar ionad feabhais i dtaighde neamhspleách atá dírithe ar bheartas. Cuimsíonn sé freisin 
forbhreathnú gairid ar rialachas na hInstitiúide agus ar a aschur taighde i 2020, an dara bliain dá 
straitéis taighde 2019-2023. 

Neamhspleáchas agus maoiniú 

Athdhearbhaíonn straitéis taighde na hInstitiúide an tábhacht a bhaineann le tiomantas an ESRI chun 
taighde a tháirgeadh atá neamhspleách, oibiachtúil agus ar ardchaighdeán. Tá neamhspleáchas 
cinnte trí na caidreamh conarthacha idir an Institiúid agus a chliaint agus mar bhonn taca le beartas 
taighde a fhoilsiú, beag beann ar thorthaí nó ar fhoinse an mhaoinithe. Tacaítear le cáilíocht, 
oibiachtúlacht agus neamhspleáchas le córas dian athbhreithnithe piaraí, a scrúdaíonn an 
Chomhairle go rialta, agus le athbhreithnithe piaraí ar an Institiúid féin. 

Le blianta beaga anuas, dhírigh an Institiúid ar inbhuanaitheacht airgeadais a thógáil trí chláir 
taighde ilbhliantúla arna maoiniú ag roinnt Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais. Aithníonn an 
Chomhairle an tábhacht a bhaineann le tacaíocht leanúnach ón Rialtas i bhfoirm an deontais i 
gcabhair bliantúil a sholáthraíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Aithníonn sé an 
méid a chuireann go leor de go leor ranna agus gníomhaireachtaí rialtais a mhaoinigh cláir taighde i 
2020. Tagann na mórfhoinsí móra maoinithe taighde don Institiúid ó phróisis mhaoinithe iomaíocha, 
in Éirinn agus san AE. 

Aithníonn an Chomhairle ranníocaíochtaí daoine aonair agus cuideachtaí atá ag íoc síntiúis ar 
chomhaltaí ESRI. Tacaíonn na suibscríbhinní ballraíochta seo le hobair na hInstitiúide agus cuireann 
sé lena neamhspleáchas a chinntiú. 

Rialachas na Comhairle 

Leanann Comhairle an ESRI ag cinntiú go bhfeidhmíonn a chaighdeáin rialachais chorparáidigh go dtí 
an leibhéal is airde. Tá ardleibhéal feasachta ann maidir leis an áit a bhféadfadh coinbhleachtaí leasa 
a d'fhéadfadh teacht chun cinn agus tiomantas láidir chun a chinntiú go bhfuil ballraíocht na 
Comhairle cothroime go cuí. Déanann Fochoiste Rialachais agus Ainmniú na Comhairle 
monatóireacht ar an mballraíocht lena chinntiú go bhfuil na scileanna riachtanacha, clúdach leathan 
earnála agus cothromaíocht inscne ag an gComhairle. 

De ghnáth, tá ballraíocht na Comhairle ar feadh tréimhse trí bliana, le hathnuachan a bheith 
coitianta ar feadh trí bliana eile. Ní íoctar comhaltaí na Comhairle aon táillí as a mballraíocht sa 
Chomhairle. Ainmnítear baill trí phróiseas foirmiúil agus toghadh é ag CGB na hInstitiúide. 



Sa bhliain 2020, sheas Padraig McManus síos mar Chathaoirleach agus d'éirigh le Sean O'Driscoll. 
Sheirbheáil John Martin, Rónán Murphy agus Rowena Pecchenino ar an bhFochoiste Iniúchta agus 
Riosca; Emer Gilvarry, David Moloney, Sean O'Driscoll, Pat Rabbitte, Sally Shortall agus Alan Barrett 
sheirbheáil ar an bhFochoiste Gnó agus Oibríochtaí. Emer Gilvarry, Padraig McManus agus Alan 
Barrett a sheirbheáil ar an bhfochoiste rialachais agus ainmniúcháin. 

D'imigh Padraig McManus agus Emer Gilvary ar scor ón gComhairle i 2020. Mar a luadh thuas, 
sheirbheáil Padraig mar chathaoirleach ó 2016 go 2020. Bhí Emer ina chathaoirleach ar an 
bhFochoiste Gnó agus Oibríochtaí. Ba mhaith linn an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leo 
as a rannchuidiú go mór leis an gComhairle. 

Aschuir taighde i 2020 

Ba é an ghéarchéim COVID-19 an ghné cheannasach dár saol go léir i 2020 agus bhí sé seo fíor don 
Institiúid. Cosúil le go leor gníomhaireachtaí, bhog an Institiúid go dtí samhail iargúlta oibre i Márta 
2020 agus d'fhan sé sa chás seo go 2021. In ainneoin an chuir isteach, d'fhan aschur taighde na 
hinstitiúide láidre i 2020 agus lean taighdeoirí ag foilsiú i raon leathan d'asraonta. Áiríodh leis seo 70 
alt in irisí athbhreithnithe piaraí, 51 tuairisc agus 11 chaibidil leabhar. Ina theannta sin, foilsíodh 31 
feasachán taighde ina raibh ábhar earra iris i láthair ar bhealach gonta, inrochtana. Scaipeadh obair i 
ndiaidh dul chun cinn i 42 páipéar oibre. 

Cé go bhfuil an t-aschur taighde róleathan chun forbhreathnú cuimsitheach a sholáthar, cuirfimid 
líon teoranta aschuir thábhachtacha anseo. Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar ár láithreán gréasáin 
(www.esri.ie) agus inár n-athbhreithniú bliantúil ar thaighde. 

Ó go luath i 2020, athdhíríonn an Institiúid a chlár oibre taighde agus d'oibrigh sé chun cur leis an 
tuiscint níos leithne ar thionchair na géarchéime COVID-19 agus na polasaithe a theastaíonn chun na 
tionchair sin a mhaolú. I gcás cuid dár gcláir taighde, bhí na hionchuir isteach sa réimse beartais an-
díreach. Mar shampla, thacaigh an fhoireann sláinte le hobair na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte 
Phoiblí (NPHET) trína gcuid oibre ar na héilimh ar an gcóras cúram sláinte a eascraíonn as COVID-19 a 
shamhaltú. Thacaigh ár nAonad Taighde Iompraíochta freisin NPHET, mar shampla, trí léargas níos 
soiléire a fhorbairt ar an gcaoi a bhféadfaí teachtaireachtaí sláinte phoiblí a chur in iúl go 
héifeachtach. Thug ár bhFoireann Chánach, Pinsean agus Leasa faoi anailís ar chostais agus ar 
thionchar dáiligh na n-íocaíochtaí nua a bhaineann le COVID. 

Lean an Tráchtaireacht Eacnamaíoch Ráithiúil (QEC) ag soláthar anailíse ar fhorbairtí i ngeilleagar na 
hÉireann chomh maith le réamhaisnéisí gearrthéarmacha do phríomhtháscairí eacnamaíocha. Is léir, 
ba é an cur isteach eacnamaíoch de bharr COVID-19 agus an dianghlasáil na téamaí ceannasach, ach 
d'fhan Brexit ina phríomhcheist i 2020 mar neamhchinnteacht thar an margadh trádála idir an Ríocht 
Aontaithe agus an AE ar aghaidh. 

Sholáthair snáitheanna eile taighde léargas tábhachtach freisin ar an gcaoi a raibh tionchar ag an 
ngéarchéim ar ghrúpaí éagsúla. Mar shampla, cabhróidh na dúshláin do leanaí faoi mhíbhuntáiste, 
oibrithe níos óige agus mná go léir le feiceáil i dtaighde ESRI agus na tuarascálacha gaolmhara le 
beartas a dhíriú sna míonna agus sna blianta amach romhainn agus muid ag obair chun na tionchair 
dhiúltacha na géarchéime a shásamh. 

Ag fás aníos in Éirinn (GUI) 

Go déanach in 2018, rinne an ESRI cinneadh i gcomhpháirt, an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) agus  



an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) go n-aistreofaí an staidéar atá ag fás aníos in Éirinn chuig 
an bPríomh-Oifig Staidrimh tar éis 2022. An cinneadh seo Aithnítear go bhfuil an staidéar seo chomh 
tábhachtach sin go mbeadh sé níos leabaithe i gcórais oifigiúla sonraí oifigiúla an Stáit. De bhun an 
chinnidh seo, cuireadh tús le plé in 2019 idir na trí ghníomhaireacht maidir le conas a dhéanfaí an t-
aistriú a bhainistiú sa chaoi is go gcoinnítear saibhreas an staidéir.Lean obair ar loighistic an aistrithe 
GUI ar aghaidh i 2020 agus rinneadh cinneadh ina mbeidh cuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh faoi 
GUI ag an ESRI aistriú chuig an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus Óige. 
Lean obair ar an staidéar féin ar aghaidh freisin i 2020. Cé go raibh tionchar ag an ngéarchéim 
COVID-19 ar na pleananna don chéad tonn eile den bhailiúchán sonraí, rinneadh suirbhé breise ar 
líne ar na rannpháirtithe chun léargais a fháil ar an saol do leanaí agus do dhaoine óga san urghnách 
Imthosca 2020. Foilsíodh na torthaí tosaigh go luath 2021 agus is léir go mbeidh na sonraí ina n-
acmhainn luachmhar nuair a dhearadh agus a dhíríonn ar pholasaithe chun tionchair na géarchéime 
a mhaolú. 

Foireann 

Ba mhaith leis an gComhairle moladh a thabhairt d'fhoireann na hInstitiúide a gcuireann a saineolas 
agus a dtiomantas ar chumas na hInstitiúide réitigh nua a aithint go leanúnach ar dhúshláin 
bheartais. Bliain an-dúshlánach a bhí ann don fhoireann agus ba mhaith leis an gComhairle 
aitheantas a thabhairt do na hiarrachtaí neamhghnácha a rinne gach ball foirne chun feidhmiú 
rathúil leanúnach na hInstitiúide a chinntiú. Ba mhaith leis an gComhairle buíochas a ghabháil leis na 
Ranna Rialtais agus na Gníomhaireachtaí Stáit a thacaíonn le cláir taighde criticiúla, baill ESRI a 
sholáthraíonn tacaíocht leanúnach luachmhar, agus na páirtithe leasmhara go leor a théann i ngleic 
le hobair na hInstitiúide. Cuireann an tacaíocht sin ar chumas na hInstitiúide a bheith ag obair i dtreo 
a bhfís a bhaint amach maidir le bheith 'an phríomhfhoinse taighde socheacnamaíoch 
neamhspleách, ardcháilíochta chun tacú le beartas eolasach d'Éirinn níos fearr'. 

Acht na hÉireann um Chearta an Duine agus an Choimisiúin Comhionannais 2014 

Tá an Institiúid tiomanta do chur i bhfeidhm polasaithe agus gníomhartha atá ag teacht leis na 
dualgais a thugtar do chomhlachtaí poiblí ag an Acht um Chearta an Duine agus an Choimisiúin um 
Chearta an Duine na hÉireann 2014. Tá tús curtha ag an Institiúid le próiseas chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar shaincheisteanna comhionannais agus cearta daonna a bhaineann lena chuspóir agus 
feidhmeanna. 

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 

Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta leis an ESRI i 2020. 

Mar fhocal scoir, bhí sé le brón mór a d'fhoghlaim muid faoi bhás Laurence Crowley i mí na Nollag 
2020. Sheirbheáil Laurence ar Chomhairle ESRI ó 2007 go 2015, agus mar Chathaoirleach ó 2011 go 
2015. Rinne Laurence maoirseacht ar go leor athruithe san Institiúid, lena n-áirítear an ceapachán As 
a stiúrthóir reatha, roinnt straitéisí agus athbhreithnithe piaraí, agus athruithe suntasacha i 
bpearsanra, struchtúr agus maoiniú na hInstitiúide. Bhí a thaithí ollmhór agus a chiúnas in amanna 
dúshlánacha fíorluachmhar don Institiúid. 

Sean O'Driscoll                                                                                             Alan Barrett 

Stiúrthóir                                                                                                       Cathaoirleach 

 
 



 
2. Achoimre ar Ghnóthachtálacha Straitéiseacha i 2020 

Cinntíonn cur i bhfeidhm straitéis taighde na hInstitiúide go leanann an Institiúid ag iarraidh 
feidhmíocht fheabhsaithe a dhéanamh inár gcuid oibre. Tugann an straitéis breac-chuntas ar 
ghníomhartha tosaíochta na hInstitiúide don tréimhse i gcomhthéacs mhisean, fís, spriocanna agus 
luachanna na hInstitiúide. D'fhorbair an Chomhairle iad seo i gcomhaontú leis an bhfoireann, tar éis 
próiseas straitéiseach cuimsitheach i 2019. Ár spriocanna sármhaitheasa taighde agus ábharthacht, 
cumarsáid éifeachtach agus tionchar beartais á saothrú trí shraith de ghníomhartha straitéiseacha a 
bhaineann le: Taighde; maoiniú; scaipeadh agus cumarsáid; Ag fás aníos in Éirinn; acmhainní duine; 
agus próisis ghnó. Cabhraíonn na spriocanna agus na gníomhartha seo le cinntiú go bhfanann an 
Institiúid dírithe ar a ról lárnach mar ionad barr feabhais i dtaighde atá dírithe ar bheartas in Éirinn 
sna réimsí eacnamaíocha agus sóisialta. 

Déanann an Chomhairle maoirseacht ar chur i bhfeidhm na Straitéise Taighde trí thuarascálacha faoi 
dhó bliain don Fhochoiste Gnó agus Oibríochtaí. Clúdaíonn na tuarascálacha an clár oibre taighde ar 
fud na 11 réimse taighde, chomh maith le cur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí straitéiseacha. 

Leagtar amach sa chuid seo go hachomair an dul chun cinn atá déanta i 2020 chun na gníomhartha 
atá deartha chun ár spriocanna a chomhlíonadh. 

2.1 Taighde 

Cuimsíonn ár straitéis taighde pointe gnímh chun 'athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar 
shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn d'Éirinn sa bheartas agus i réimsí acadúla' in iarracht chun 
a chinntiú go bhfanann ár dtaighde ábhartha. Ag tús na phaindéimigh, d'oibríomar chun ár gclár 
oibre taighde a ath-ordachán agus is féidir linn beagnach 50 foilseachán a liostú anois ar an COVID 
19. Tá maicreacnamaíocht clúdaithe ag na foilseacháin seo (scrúdú ar an bhforluí earnála de 
shuaimhneas Earnála-19 agus Brexit Shocks), Gnó (COVID-19 Paindéime agus Ioncam FBManna in 
Éirinn: Cad é an bhearna?), Agus saincheisteanna sóisialta amhail bochtaineacht (bochtaineacht 
leanaí in Éirinn agus an cúlú paindéimeach). 

Chomh maith lenár n-obair fhoilsithe, tá taighdeoirí ESRI tar éis cur go díreach leis an bpróiseas 
déanta beartas thart ar COVID-19 le hionchuir shuntasacha ina dhá fhoghrúpa NPHET - (1) Athrú 
iompraíochta agus (2) grúpa comhairleach eipidéimeolaíoch. 

2.2 Maoiniú 

Is bunchloch é deontas i gcabhair na hInstitiúide inár maoiniú. Ar an gcúis seo, bhí fáilte mhór roimh 
an gcinneadh an deontas i gcabhair i mBuiséad 2021 a mhéadú. Tugann an méadú de € 225,000 an 
deontas go € 3 mhilliún don 2021 agus aontaíodh go ndéanfar an maoiniú breise a dhíriú ar 
shaincheisteanna sóisialta amhail éagothroime. 

 

______________________________________________________________________________ 

1. Is féidir cóip de straitéis taighde an ESRI 2019-2023 a íoslódáil ag 
https://www.esri.ie/publications/esri-research-strategy-2019-2023. 

 

 

https://www.esri.ie/publications/esri-research-strategy-2019-2023


 

Ba é an sruth is suntasaí de mhaoiniú nua a comhaontaíodh i 2020 ná ón Aonad Oileáin Roinnte i 
Roinn an Taoisigh. Cuid de shainchúram an aonaid ná taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna mar 
an geilleagar uile-oileáin agus an cumas chun seachadadh beartais shóisialta a fheabhsú trí chur 
chuige uile-oileáin. Cuirfidh an Roinn € 400,000 ar fáil don Institiúid thar an tréimhse dhá bhliai 
2021-2022 agus déantar tionscadail a phleanáil don chéad chéim den chlár ar thrádáil trasteorann i 
seirbhísí agus rochtain ar chúram sláinte príomhúil. 

Chomh maith leis an sruth maoinithe nua seo, chonaic 2020 síneadh roinnt clár taighde atá ann 
cheana féin. Rinne an Roinn Airgeadais agus na Coimisinéirí Ioncaim athnuachan a gclár ar 
mhaicreacnamaíocht, ar chánachas agus ar bhaincéireacht. Rinne an Roinn Chomhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide athnuachan a gclár ar aeráid samhaltaithe agus an geilleagar. Rinne an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil athnuachan freisin ar ár gcomhchlár taighde le buiséad 
méadaithe go substaintiúil. 

 

2.3 Scaipeadh agus Cumarsáid 

Le linn na paindéime, tá clár gréasáin coinnithe againn agus déanfaimid trácht ar roinnt samplaí 
anseo. I mí Dheireadh Fómhair reáchtálamar an mionteagasc bliantúil iar-bhuiséid nuair a cuireadh 
an anailís dhiúscartha lascbhunaithe ar Bhuiséad 2021 i láthair. I mí na Samhna d'eagraigh muid ár n-
imeacht bliantúil leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte ar 'Comhshaol, Sláinte agus Folláine'. Choinnigh an Institiúid próifíl ard sna meáin i 
2020, go páirteach tríd an Aonad Taighde Iompraíochta agus a chuid oibre do NPHET. Bhí 11 alt 
nuachtáin / iris ag taighdeoirí ESRI a foilsíodh i 2020. 

 

2.4 Ag fás aníos in Éirinn (GUI) 

Foilsíodh ár straitéis taighde 2019-2023 roimh an gcinneadh an GUI a aistriú chuig an bPríomh-Oifig 
Staidrimh. Dá bhrí sin, tá ár ngníomhartha ar GUI ag díriú anois ar a chinntiú go n-éiríonn leis an 
aistriú don fhoireann agus do luach leanúnach na sonraí fadaimseartha. Mar sin féin, is féidir linn 
tuairisc a thabhairt ar bhabhta breise bailithe sonraí a chur i bhfeidhm atá dírithe go sonrach ar 
thionchar COVID-19 ar leanaí agus ar a dteaghlaigh, agus foilsíodh na torthaí i R1 2021. Is féidir linn 
tuairisc a thabhairt ar fhoilsiú Dhá staidéar nua inar úsáideadh na sonraí GUI - ag caint faoi ghnéas 
agus iompar gnéis daoine óga in Éirinn agus ealaíon agus rannpháirtíocht chultúrtha i measc leanaí 
17 mbliana d'aois. 

 

2.5 Acmhainní Daonna 

Mar gheall ar an phaindéim, bhí an príomhfhócas maidir le hacmhainní daonna i 2020 ag tabhairt 
aire don fhoireann sa timpeallacht oibre athraithe agus ag cinntiú go raibh siad sábháilte, tacaíocht 
agus nasctha. Ag leibhéal praiticiúil, rinneamar measúnuithe cianda eirgeanamaíochta ar oifigí baile 
agus chuireamar trealamh mar is gá mar scáileáin. D'oibríomar freisin le bainisteoirí líne chun a  

 

 



 

chinntiú go raibh foireann ceangailte lena gcomhghleacaithe agus chuig an Institiúid níos leithne. 
Rinneamar suirbhéanna foirne chun níos mó a fhoghlaim faoi riachtanais fhoirne. 

 

 

 

2.6 Próisis Ghnó 

Thit an phaindéim gníomhaíocht faoin gceannteideal seo go háirithe maidir leis. Bhí plean 
leanúnachais gnó i bhfeidhm agus cuireadh i bhfeidhm é i Márta 2020. De réir mar a bhí an BCP seo 
bunaithe ar thréimhse ama teoranta as an oifig, ba ghá é a fhorbairt agus é i bhfeidhm agus 
baineadh é seo amach. Bhí rochtain ar leith ag baint le rochtain ar leith ar shonraí na Príomh-Oifige 
Staidrimh. Bhíomar an-bhuíoch do chomhghleacaithe sa Phríomh-Oifig Staidrimh as a gcúnamh air 
seo ina raibh an briseadh isteach ar rochtain sonraí íosta. 
 

3. Taighde i 2020 

Soláthraíonn an chuid seo forbhreathnú ar ár ngníomhaíochtaí taighde agus torthaí do 2020, le 
hachoimrí gairid ar thaighde ar fud na 11 réimse taighde. Tá tuilleadh sonraí ar an taighde agus ar na 
taighdeoirí atá i gceist ar fáil ar shuíomh gréasáin an ESRI (www.esri.ie). 

3.1 Eacnamaíocht Iompraíochta 

Buaicphointí Taighde: 

• Foilsíodh athbhreithniú ar fhianaise chun úsáid a bhaint as eolaíocht iompraíochta chun troid le 
COVID-19, lena n-áirítear cuardach litríochta fairsing d'idirghabhálacha iompraíochta ábhartha agus 
staidéir ar ghéarchéimeanna, ag tús na paindéime in Éirinn. 

• Rinneadh réamh-thástáil turgnamhach ar Ryanair COVID, aip Teagmhála COVID-19 na hÉireann, 
sula seoltar é, le sampla mór d'úsáideoirí fón cliste. Úsáideann an réimse taighde eolaíochta 
iompraíochta saotharlann rialaithe, turgnaimh ar líne agus réimse chun cinntí agus iompraíochtaí a 
fhiosrú ar fud réimsí beartais éagsúla. Maidir leis an Aonad Taighde Iompraíochta (BRU), bhí 2020 i 
gceannas ar an obair ar COVID-19. 

Ag tús na phaindéime, chuir an fhoireann athbhreithniú tapa ar fhianaise ábhartha, idir tástálacha ar 
idirghabhálacha praiticiúla atá deartha chun lámhghluaiseacht a mhéadú go dtí an dóigh is fearr 
chun tacaíocht a thabhairt do ghalbhánú ar ghníomhaíocht phoiblí chomhchoiteann. Ba é an t-
athbhreithniú seo an chéad pháipéar idirnáisiúnta atá le foilsiú ar conas eolaíocht iompraíochta a 
úsáid chun tacú leis an bhfreagra COVID-19. 

Chuaigh Pete Lunn, ceann an BRU, isteach sa fhoghrúpa athraithe iompraíochta de NPHET, a raibh 
sraith staidéar taighde mar thoradh air ón bhfoireann, arna mhaoiniú ag an Roinn Sláinte. Dearadh 
na staidéar chun gnéithe éagsúla den fhreagra poiblí ar an bpaindéim a fhiosrú. Castar an sruth oibre 
seo go han-tapa, ag baint úsáide as bailiú sonraí ar líne. Ba chúis le páipéir ar: tástáil ar bhealaí 
éifeachtacha chun dul chun cinn sóisialta a chur chun cinn; ionchais phoiblí a thomhas; cumarsáid 
thrialach chun tacú le daoine a bhfuil gá le féin-leithlisiú; tuiscint phoiblí a thomhas ar an gcóras 
tástála agus rianúcháin; ag cur i gcomparáid le braistintí poiblí agus saineolacha maidir le 



gníomhaíochtaí sóisialta éagsúla; agus iontaofacht féin-thuarascálacha ar chomhlíonadh na 
dtreoirlínte sláinte phoiblí a thomhas. 

 

Staidéar breise amháin i gceist réamh-thástáil leaganacha éagsúla de Ryanair COVID, aip Teagmhála-
rianú na hÉireann. Déanann an staidéar ar líne rannpháirtithe randamach le híoslódáil ceann de ocht 
leagan éagsúla den aip, a d'athraigh ina 'ghlaoch ar ghníomh' agus cur síos ar an gcaoi a n-oibrítear 
agus a stóráiltear sonraí. Léirigh na torthaí rannpháirtíocht phoiblí níos fearr le roinnt leaganacha. 
Bhunaigh na torthaí seo go díreach isteach i ndearadh agus seoladh rathúil an aip. 

Chomh maith le hobair ar COVID-19, chríochnaigh an BRU staidéar turgnamhach, arna mhaoiniú ag 
an OECD, a raibh baint acu le turgnamh saotharlainne a dhéanamh in Éirinn agus sa tSile. Léirigh an 
staidéar go raibh tomhaltóirí i bhforbairt agus ar gheilleagar atá ag teacht chun cinn i mbaol saothrú 
trí phraghsáil phearsantaithe (praghsanna éagsúla a ghearrtar ar chustaiméirí éagsúla bunaithe ar 
thréithe cúlra nó stair chuardaigh idirlín), beag beann ar neart nochtadh rialála ar líne. 

Chríochnaigh an BRU réamh-thástáil ar líne freisin ar 'Primers' Mínithe a ceapadh chun taraifí ama 
úsáide (TOU) a mhíniú do thomhaltóirí leictreachais cónaithe, arna mhaoiniú ag an gCoimisiún chun 
fóntais a rialáil. Léirigh an staidéar difríochtaí glúine sa chaoi a bhfreagraíonn tomhaltóirí do na 
buntáistí airgeadais agus comhshaoil a d'fhéadfadh a bheith ag taraifí TOU. Léirigh sé freisin go 
ndearna tomhaltóirí na taraifí a chur i láthair mar chloig ghrafacha do thomhaltóirí chun botúin a 
dhéanamh. Tá na torthaí á n-úsáid chun cabhrú le tomhaltóirí le linn rolladh amach méadar cliste ar 
fud na tíre. 

3.2 Iomaíochas, Trádáil agus FDI 

Buaicphointí Taighde: 

• Cinntear luas na n-idirghabhálacha rialtais chun leathadh na Paindéime COVID-19 a bheith ina 
gcinntear den chuid is mó de réir acmhainne córais sláinte, struchtúr déimeagrafach agus fachtóirí 
eacnamaíocha. Bheadh a threisiú cumas an chórais sláinte a bheith tábhachtach chun laghdú ar an 
gcostas na bearta faoi ghlas atá dírithe ar ina bhfuil paindéimeach. 

• D'fhéadfadh infheistíocht phríobháideach i dteicneolaíochtaí glasa agus i nuálaíochtaí le sochair 
chomhshaoil d'fhéadfadh iomaíochas na bhfiontar a fheabhsú sa mheántéarma. 

Díríonn taighde ESRI sa réimse seo go príomha ar fhachtóirí struchtúracha agus micreacnamaíocha 
agus polasaithe atá bunaithe ar iomaíochas agus fás eacnamaíoch in Éirinn agus i dtíortha Eorpacha 
eile i gcomhthéacs comhtháthú eacnamaíoch idirnáisiúnta. 

I 2020, thug taighde sa réimse seo aghaidh ar na téamaí seo a leanas: idirghabhálacha rialtais chun 
leathadh na phaindéime-19 a bheith iontu; éifeachtaí Brexit ar ionchuir ó Thuaisceart Éireann ar 
onnmhairí na hÉireann chuig an AE; éifeachtaí infheistíochtaí glasa agus nuálaíochtaí ar iomaíochas 
fiontraíochta; Tionchar na ndeontas T & F poiblí ar fheidhmíocht na ndámhachtainí. Scrúdaigh 
taighde ar COVID-19 an luas a thug rialtais ar fud an domhain isteach bearta riaracháin chun 
leathadh an phaindéim a bheith ann. Léirigh na torthaí go raibh rialtais i dtíortha le cumas córais 
sláinte níos laige, agus rialtais i dtíortha le sciar níos mó de dhaonraí scothaosta, 

 

 



 níos tapúla chun bearta a thosú faoi ghlas. Thángthas ar an leibhéal is airde de na bearta srianta ar 
luas níos moille i níos mó agus i ngeilleagar níos oscailte. Le chéile, mhol na torthaí go mbeadh cur le 
cumas an chórais sláinte a threisiú tábhachtach chun costas na mbeart faoi ghlas atá dírithe ar iontu 
paindéim a laghdú. 

 

Scrúdaigh taighde atá maoinithe ag an Roinn don Gheilleagar, Tuaisceart Éireann na héifeachtaí a 
d'fhéadfadh Brexit a bheith acu ar ionchuir a tháirgeadh in Éirinn a fhaightear i dTuaisceart Éireann. 
Baineadh úsáid as sonraí trádála mionsonraithe chun ionchuir Thuaisceart Éireann a mhapáil in 
onnmhairithe na hÉireann chuig an AE, tíortha eile Tá comhaontú saorthrádála ag an AE leis an AE, 
agus an chuid eile den domhan. Leag na torthaí béim ar riosca féideartha chun comhtháthú slabhra 
soláthair ar an oileán a d'fhéadfadh teacht chun cinn má bhí Brexit mar thoradh ar athrú ar an gcaoi 
ar aicmigh na hionchuir seo ag tíortha eile atá ag gabháil do chomhaontuithe saorthrádála leis an AE. 
Scrúdaigh taighde breise ar Brexit nochtadh trádála iomlán na hÉireann agus an stádas custaim ar 
leith a thugtar do Thuaisceart Éireann faoin gComhaontú Aistarraingthe. Fuair taighde maoinithe ag 
an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go feabhas ar infheistíochtaí i dtrealamh le 
haghaidh rialú truaillithe agus i dtrealamh atá nasctha le teicneolaíochtaí níos glaine sa 
mheántéarma, raon torthaí feidhmíochta fiontraíochta, lena n-áirítear a n-aschur, a bhfostaíocht, a 
dtáirgiúlacht, déine onnmhairithe agus déine fhuinnimh. Fuarthas amach go raibh na héifeachtaí 
níos láidre d'fhiontair a bhí níos mó, atá faoi úinéireacht eachtrach agus níos táirgiúla, agus i 
dtionscail ísealteicneolaíochta, mar shampla an tionscal bia. Fuair tuilleadh taighde sa réimse seo 
amach gur bhfeabhsaigh fiontair a thug isteach nuálaíochtaí le sochair chomhshaoil a 
rannpháirtíocht onnmhairithe. 

Fuair staidéar arna choimisiúnú ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta amach go bhfuil deontais 
ó Chlár Taighde, Forbartha agus Nuálaíochta Fhiontraíocht Éireann ag cur le nuálaíocht agus ar 
fheidhmíocht eacnamaíoch na ndámhachtainí. Cúig bliana tar éis deontais T & F a fháil, thaifead na 
guaiseacha méaduithe suntasacha ar a gcaiteachais T & F, a gcuid díolacháin aschuir agus 
onnmhairithe. 

3.3 Oideachas 

Buaicphointí Taighde: 

• Taispeánann an nuálaíocht a léirigh múinteoirí agus foghlaimeoirí le linn na paindéime 
acmhainneacht shuntasach na teicneolaíochta digití chun feabhas a chur ar an gcaoi a 
bhfoghlaimíonn daltaí ag an dara leibhéal. 

• Léirigh úsáid físeán digiteach in oideachas tosaigh múinteoirí go raibh an scannán físe digiteach an-
tacúil i bhféin-mhachnamh seachtainiúil na múinteoirí réamhsheirbhíse agus i bhforbairt a 
gcleachtas féin-fhrithchaiteacha. 

Clúdaíonn an limistéar taighde oideachais gach leibhéal de chóras oideachais na hÉireann, lena n-
áirítear oideachas luath-óige, bunscoile, an dara leibhéal, agus breisoideachas agus ardoideachas. 

Díríodh taighde i 2020 ar thionchar na Paindéime-19 do mhic léinn dara leibhéal, beartas agus 
soláthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais bhreise acu, eispéiris na mac léinn in oideachas a chur le 
chéile scoileanna, ról na scoileanna maidir le hiompraíochtaí sláinte, na healaíona agus 
rannpháirtíocht chultúrtha a mhúnlú , agus ról na dteicneolaíochtaí digiteacha san fhoghlaim agus i 
bhfolláine. 



 

I gcomhar le taighdeoirí sa réimse taighde fuinnimh, comhshaoil, agus bonneagair agus mar chuid de 
chlár arna mhaoiniú ag an Roinn Chomhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus ComReg, taighdeoirí a 
ndearnadh suirbhé orthu agus chuir siad agallamh ar phríomhoidí dara leibhéal chun na dúshláin a 
thuiscint do scoileanna le linn an chéad tréimhse de dhúnadh scoile a bhaineann le COVID. Léirigh an 
tuarascáil tionchar éagothroime i dtéarmaí rochtain dhigiteach agus míbhuntáiste socheacnamaíoch. 
Léirigh athbhreithniú ar thaighde, mar chuid de chlár taighde leis an Roinn Leanaí, Comhionannas, 
Éagsúlacht, Comhtháthú agus Óige, béim ar thionchar na paindéime ar an bhfolláine níos leithne 
leanaí agus daoine óga. 

Is snáithe tábhachtach é an cuimsiú de thaighde oideachais ESRI, le taighde príomhúil nua don 
Údarás Náisiúnta Míchumais ag déanamh athbhreithnithe ar an soláthar ar fud na dtíortha 
tacaíochtaí sainchúnaimh phobail agus cúnaimh phearsanta do dhaoine faoi mhíchumas. Cuireadh 
tús le hobair don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta ar dhá staidéar ar scála mór: 
meastóireacht ar an tsamhail um chuimsiú scoile agus staidéar fadaimseartha ar bhealaí iar-scoile i 
measc daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Beidh an dá staidéar thábhachtach 
chun soláthar a mhúnlú do dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise acu i scoileanna bunscoile agus dara 
leibhéal, agus trasna an tírdhreacha iar-scoile. Maoinithe ag oideachas le chéile, léirigh taighde nua 
ar scoileanna dara leibhéal san earnáil seo an chuimsitheacht a n-aeráidí scoile agus a bhfócas ar 
fhoghlaim mac léinn-lárnach, ach béim ar roinnt dúshlán ós rud é go bhfuil go leor scoileanna 
lonnaithe in áitreabh sealadach. 

Tharraing roinnt staidéir ar anailís thánaisteach ar shonraí atá ag fás aníos in Éirinn, lena n-áirítear 
taighde ar ról na húinéireachta fón póca go luath i bhforbairt leanaí a mhúnlú, agus steiréitíopáil 
inscne i dtuairimí ar fheidhmíocht matamaitice na mbuachaillí agus na gcailíní. Mar chuid de chlár 
taighde leis an FSS a rinneadh le taighdeoir sa réimse sláinte, léirigh dhá thuarascáil an tionchar a 
bhíonn ag scoileanna ar an dóchúlacht go dtarlóidh daoine óga atá ag plé le hiompraíochtaí éagsúla 
sláinte (mar shampla óil, caitheamh tobac agus aclaíocht / aiste bia) agus ar a gcuid Rochtain ar 
fhaisnéis faoi ghnéas agus caidrimh. Léirigh staidéar eile, arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, 
an bealach ina bhfreastalaíodh ar an scoil ar rochtain 17 mbliana d'aois ar na healaíona agus cultúr 
curaclaim agus seach-churaclaim, le scoileanna DEIS ag imirt ról tábhachtach maidir leis an mbearna 
sóisialta a líonadh. 

Leanadh le taighdeoirí oideachais a bheith páirteach i raon oibre don Choimisiún Eorpach, lena n-
áirítear measúnú criticiúil forbairtí beartais oideachais mar chuid den Stiúrthóireacht Ginearálta 
um Oideachas agus Cultúir líonra saineolaithe neamhspleácha san oideachas agus san oiliúint. 

3.4 Fuinneamh, Comhshaol agus Bonneagar 

Buaicphointí Taighde: 

• Baineann an spás glas cuairte le torthaí dearfacha le haghaidh sláinte ghinearálta, cardashoithíoch 
agus meabhairshláinte. Is iad na tionchair shláinte imeallaigh is mó ag leibhéil cuairt réasúnta íseal. 
Mar shampla, tá méadú tagtha ar líon na gcuairteanna spáis ghlasa go díreach uair amháin sa mhí a 
bhaineann le méadú pointe 4-chéatadáin ar an dóchúlacht go bhfuil dea-shláinte agus folláine 
mheabhrach ann. 

• Meastar go bhfuil an ghéarchéim COVID-19 laghdú 2020 ar OTI thart ar 13 faoin gcéad, ach, ó 
thaobh an chomhshaoil de, táthar ag súil go laghdóidh astaíochtaí CO2 ar fud an gheilleagair 9.5 



faoin gcéad. Meastar go bhfuil na laghduithe seo ag súil leis a athrú de réir mar a thugtar an 
phaindéim faoi smacht. 

Maoinítear taighde sa réimse seo trí roinnt clár taighde ilbhliantúil. 

Tá taighde fuinnimh agus aeráide maoinithe ag an Roinn Chomhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
(DECC), an Coimisiún um Rialáil Fóntais, BSL, Ervia, Líonraí Gáis Éireann, EirGrid, SSE Éire, Viridian, 
Terra Solar, Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI), agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. 
Tá taighde a bhaineann leis an gcomhshaol, lena n-áirítear cáilíocht iascaigh agus uisce, maoinithe ag 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil, agus Oidhreachta (DHLGH), an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil, agus Iascaigh Intíre Éireann. Tá taighde ar líonraí cumarsáide leictreonaí agus seirbhísí 
maoinithe ag an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) agus DECC. 

Dhírigh clár taighde an ESRI ar aeráid, fuinneamh agus an geilleagar ar anailís ar thionchair na 
géarchéime COVID-19 ar astaíochtaí na hÉireann, ar an ngeilleagar agus ar theaghlaigh, agus ag 
fiosrú tionchair aistrithe go geilleagar ísealcharbóin ar shaothar agus ar fhostaíocht. 

Cuimsíonn an Clár Taighde Fuinnimh dearadh margaidh agus rialáil, seirbhísí fuinnimh, bonneagar 
fuinnimh, agus an comhéadan leis an tsochaí agus leis an gcomhshaol. Fuair taighde le linn 2020 
amach go dtéann na rialacháin a theorannú leathnú giniúna gaoithe ar an gcladach (e.g. faid ar ais) 
mar thoradh ar mhéaduithe réasúnta íseal ar chostais fhoriomlána ar leibhéal an chórais, cé go 
bhfuil éagsúlachtaí réigiúnacha suntasacha ann. Maidir le glacadh poiblí le bonneagar fuinnimh, 
cruthaíonn fachtóirí dearcaidh roghanna daoine níos comhsheasmhaí ná aon cheann de na tréithe 
sochdhéimeagrafach. Tá an earnáil cóireála fuíolluisce i measc na dtomhaltóirí leictreachais is mó sa 
gheilleagar, agus faigheann taighde leanúnach go bhféadfadh bainistíocht shubstaintiúil tairbhe 
shubstaintiúil a bhaint amach do na córais leictreachais agus fuíolluisce araon. Áirítear le taighde eile 
brabúsacht stórála ceallraí i margaí leictreachais, cruinneas na réamhaisnéisí fuinnimh gaoithe, agus 
athbhreithniú litríochta ar chaidéil teasa i gcomhthéacs aistrithe ísealcharbóin. 

Rinneadh an clár taighde ar Eacnamaíocht Chomhshaoil, arna mhaoiniú ag an nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a athnuachan ar feadh tréimhse dhá bhliain eile i mí an Mheithimh 
2020. Foilsíodh Tuarascáil Taighde an EPA i mí na Samhna, ag achoimriú ar thorthaí an taighde a 
rinneadh thar an tréimhse 2018 2020. 

Páipéir bhreise ar an gcomhlachas idir cíosanna agus comaitéireacht; ar na naisc idir tréithe, 
cuairteanna páirceála poiblí, cuairteanna agus sláinte; Agus ar héifeachtaí na muirear agus faisnéis 
éifeachtúlachta ar roghanna gluaisteán tomhaltóirí foilsíodh freisin i 2020. 

Cuireadh tús le céim nua trí bliana ar ár gclár taighde cumarsáide maoinithe ag Decc agus ComReg. 
Rinneadh staidéar le linn an chéad dúnadh foirgneamh scoile-19, ag tosú i Márta 2020, chun 
imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh an nascacht dhigiteach, iarratais agus feistí a bheith 
idirghabhála ar an aistriú tobann go cianoideachas do scoileanna dara leibhéal. Mar thoradh air seo 
tháinig tuarascáil i Meitheamh 2020 ag díriú ar an ngaol idir rannpháirtíocht na mac léinn le linn an 
ghlaisdhéimhseach agus infhaighteacht leathanbhanda ardluais i ndobharcheantair scoile. 

 

 

 

 



 

 

Thug an Clár Taighde Uisce, i gcomhar le Dhlgh, faoi mheastóireacht ar thionscnamh poiblí chun 
iompraíochtaí a athrú a théann i bhfeidhm ar cháilíocht an uisce, agus tá obair ar siúl faoi láthair ar 
iompraíochtaí laistigh d'údaráis áitiúla agus san earnáil talmhaíochta. Thaighde Iascaigh i 2020 
dírithe ar roghanna 'Gabháil agus Scaoileadh' Slatiascairí, chomh maith le héileamh slatiascaireachta. 

3.5 Ag fás aníos in Éirinn 

Buaicphointí Taighde: 

• Coinníonn daoine 13 bliana d'aois ionchais níos ísle ná a dtuismitheoirí faoina ngairm oideachasúil: 
ní deir ach leath de dhaoine óga i gcomparáid le níos mó ná trí cheathrú dá máithreacha go bhfuil 
siad ag súil go dtéann an duine óg ar ardoideachas. 

• Bíonn daoine óga níos lú páirteach i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus iad ag ullmhú don Scoil na 
hArdteistiméireachta agus don Scoil Fhágála: Tá laghdú suntasach ar an léitheoireacht le pléisiúr 
agus ag glacadh ceachtanna ceoil / drámaíochta / damhsa idir 13 agus 17 mbliana d'aois. 

Is é fás aníos in Éirinn (GUI) an staidéar fadaimseartha náisiúnta ar leanaí in Éirinn. Tá sé maoinithe 
ag an Roinn Leanaí, Comhionannas, Comhtháthú Míchumais agus Óige (Dentiy) agus tá sé á 
bhainistiú ag an Roinn agus ag an bPríomh-Oifig Staidrimh. 

Déanann cuibhreannas de thaighdeoirí neamhspleácha an taighde ag an Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Baineann 
gníomhaíocht sa réimse seo le bailiú leanúnach sonraí ar dhá chohórt leanaí agus daoine óga, agus 
foilsiú torthaí taighde mionsonraithe ag baill den fhoireann GUI agus taighdeoirí eile ag an ESRI. 
Scrúdaíonn an taighde torthaí forbartha do leanaí agus do dhaoine óga, agus déanann sí imscrúdú ar 
an dóigh a n-athraíonn siad idir grúpaí éagsúla sa tsochaí agus de réir cúinsí agus taithí níos luaithe. 

Chonacthas an bhliain 2020 go gcríochnófar suirbhé píolótach rathúil ar dhaoine 13 bliana d'aois 
agus dá dtuismitheoirí mar ullmhúchán don phríomhchéim oibre allamuigh i 2021. Rinneadh na 
modhanna suirbhé a oiriúnú chun na dúshláin a bhaineann leis na srianta paindéimeacha agus na 
srianta gaolmhara COVID-19 a léiriú . Ag aithint tionchar láidir na srianta paindéimeacha agus na 
srianta gaolmhara ar leanaí agus ar dhaoine óga, d'eagraigh taighdeoirí GUI suirbhé ar a dtaithí le 
linn na géarchéime. Le cúnamh ón bPríomh-Oifig Staidrimh, críochnaíodh suirbhé bunaithe ar an 
ngréasán i mí na Nollag 2020. Foilseofar na torthaí i 2021. 

B’ócáid fíorúil é Comhdháil Bhliantúil 2020 i mí Dheireadh Fómhair, ag mealladh lucht féachana 
idirnáisiúnta mór (le 349 cláraithe). Léirigh sé an t-imeacht is gnách go pearsanta, le seoladh ón Aire, 
an Dr Roderic O'Gorman T.D., trí sheisiún comhthreomhara de 27 cainteoir ó thaighdeoirí ag úsáid ag 
fás suas in Éirinn, agus seoladh príomhghné. Sholáthair an tOllamh Emla Fitzsimons an tOllamh Emla 
Fitzsimons de chuid UCL, Stiúrthóir Staidéar Cohórt na Mílaoise na Ríochta Aontaithe: 'Sláinte 
mheabhrach i measc daoine óga: Fianaise fhadtéarmach ón Ríocht Aontaithe'. Bhí, den chéad uair, 
dámhachtain don pháipéar is fearr le fócas beartais phoiblí, a bhuaigh an Dr Gretta Mohan, ESRI. 

Thíolaic taighdeoirí ESRI páipéir ar réimse leathan topaicí ag an gcomhdháil, lena n-áirítear éifeacht 
an chúlaithe mhóir ar neamhionannas socheacnamaíocha i otracht óige; Ról na dtuismitheoirí maidir 
leis an gcaidreamh idir ídiú na meán agus sláinte mheabhrach leanaí a idirghabháil ó 3-9 mbliana;  



míbhuntáiste socheacnamaíoch i rochtain ar thacaíochtaí do dhaoine óga faoi mhíchumas; 
éagothroime sóisialta, inscne, gníomhaíochtaí foghlama baile agus torthaí cognaíocha ó go luath go 
dtí an meán-óige; fachtóirí riosca agus cosanta le haghaidh meabhairshláinte agus folláine le linn na 
hóige agus na hóigeantachta; an tionchar a imirt ar stádas imirce an chúraim ar úsáid linbh seirbhísí 
sláinte; Deacrachtaí san aistriú go dtí oideachas dara leibhéal - cúlra sóisialta agus bearnaí inscne in 
Albain agus in Éirinn; an éifeacht a bhíonn ag ionchais oideachais tuismitheoirí maidir le torthaí 
socheacnamaíocha agus acadúla i measc daoine faoi mhíchumas in Éirinn 17/18 mbliana d'aois; 
Folláine shocheacnamaíoch agus meascán sóisialta scoile; agus dinimic na bochtaineachta leanaí in 
Éirinn. 
 

3.6 Sláinte agus cáilíocht na beatha 

Buaicphointí Taighde: 

• Meastar go n-ardóidh caiteachas ar sheirbhísí ospidéil phoiblí ó € 5.9 billiún in 2018 go dtí idir € 
10.8 agus € 14.3 billiún faoi 2035 i dtéarmaí ainmniúla. Costais ionchuir a mhéadú, go háirithe pá, 
déan suas an chuid is mó den ardú réamh-mheasta i gcaiteachas. Meastar go dteastaíonn € 212 
milliún breise ar an meán in aghaidh na bliana idir 2021 agus 2025 a laghdú Meastar go gcaithfidh 
riaráistí reatha den liosta feithimh a laghdú agus amanna feithimh a chothabháil. 

• Níor labhair ceithre in deich mbliana 17 mbliana d'aois ar a dtuismitheoirí faoi ghnéas agus faoi 
chaidrimh. Bhí daoine óga a phléigh gnéas agus caidrimh lena dtuismitheoirí ag aois 13 níos dóchúla 
frithghiniúint a úsáid ag an gcéad ghnéas. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh go mbeadh buntáistí níos leithne 
ag tionscnamh chun tacú le tuismitheoirí chun scileanna cumarsáide dearfacha a fhorbairt i dtéarmaí 
plé faoi ghnéas agus caidreamh. 

Rinneadh taighde sláinte ar roinnt réimsí athchóirithe seirbhíse sláinte agus sláinte phoiblí le linn 
2020. 

D'fhoilsigh an Clár Taighde ESRI in Athchóiriú Cúram Sláinte, arna mhaoiniú ag an Roinn Sláinte, dhá 
thuarascáil mhóra, caiteachas amháin starrach d'ospidéil phoiblí in Éirinn ó 2018 go 2035 agus an 
dara comparáid idir caiteachas cúraim sláinte na hÉireann i dtíortha eile. Foilsíodh trí thuarascáil 
tacaíochta freisin a chlúdaíonn éileamh bonnlíne agus úsáid seirbhísí, lena n-áirítear ospidéil phoiblí, 
meabhairshláinte, agus míchumas. 

Lean taighde ar na naisc idir an timpeallacht agus an tsláinte, mar chuid den chlár taighde leis an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ar aghaidh, leis an gclár leathnaithe ar feadh tréimhse 
dhá bhliain i mí an Mheithimh 2020. Páipéir ar thréithe taifeadáin sonraí bithéagsúlachta; ar na naisc 
idir infhaighteacht cosáin, spás glas agus murtall; agus ar an ngaol idir truailliú aeir agus plúchadh 
foilsíodh é. 
 
Críochnaíodh an Clár Taighde le Sláinte agus Folláine FSS i 2020. Foilsíodh dhá thuarascáil ESRI, ar 
bhraislí iompraíochta sláinte i measc daoine óga, agus ar fhaisnéis agus iompar sláinte ghnéis, i 2020. 
Rinne an bheirt acu úsáid fhorleathan as na sonraí atá ag fás suas in Éirinn. Fuair an chéad tuarascáil 
rátaí níos airde óil / caitheamh tobac i measc daoine óga a bhfuil a dtuismitheoirí a chaitheann tobac 
ó am go chéile nó rialta. Fuair an tuarascáil dheireanach deighilt inscne shoiléir i dtuarascálacha ar 
éascaíocht plé le tuismitheoirí faoi ghnéas; Fuair mná óga go raibh sé níos éasca labhairt lena 
máithreacha, agus fuair fir óga go raibh sé níos éasca labhairt lena n-aithreacha.  



Mar sin féin, tá sé deacair beagnach 60 faoin gcéad d'fhir óga a bheith deacair nó an-deacair labhairt 
lena n-aithreacha faoi ghnéas. 

Lean tionscadal trí bliana (2018-2020) maoinithe ag an mBord Taighde Sláinte (HRB), ag scrúdú an 
chostais, na torthaí, agus na dúshláin a bhaineann le cur chuige eile chun cúram sláinte uilíoch a 
bhaint amach, ar aghaidh i 2020. Tionscadal eile atá maoinithe ag an HRB, i gcomhar Le RCSI, ag 
scrúdú na gcostas na lagaithe chognaíoch iar-stróc agus idirghabhálacha chun é a fheabhsú, le 
comhdháil mhór i mí na Samhna 2020. 

Leanadh ar aghaidh le Tionscadal Ailse na hÉireann ar bhacainní agus ar dhúshláin chun filleadh ar 
fhostaíocht tar éis diagnóis ailse i 2020 nuair a foilsíodh páipéar scrúdú ar an éifeacht stádas árachais 
ar amanna feithimh ospidéil. Seoladh an tuarascáil go luath 2021. 

An tionscadal atá maoinithe ag an HRB ar neamhionannas i rochtain ar chúram dochtúra a tugadh i 
gcrích i 2020. Páipéir foilsithe ar: An tionchar cúram DG saor in aisce ar shláinte mheabhrach na 
ndaoine aosta; éifeachtaí sláinte na bochtaineachta fuinnimh i measc leanaí; agus tionchar na n-
íocaíochtaí drugaí ar oideas ar shláinte leanaí. Lean an tionscadal atá maoinithe ag an HRB ar 
bhásmhaireacht, a rinneadh i gcomhar le Staidéar Fadaimseartha na hÉireann ar Aosú (TILDA), i 
2020, le páipéir ar mhodhanna nasctha sonraí agus neamhréireachtaí idir clárú básmhaireachta agus 
suirbhé sonraí deireadh seachtaine a scaoiltear i 2020. 

3.7 Margaí agus Scileanna Saothair 

Buaicphointí Taighde: 

• Bhí cuardaitheoirí poist a bhí ag gabháil do thacaíochtaí fostaíochta SICAP thart ar 18 faoin gcéad 
níos dóchúla go mbeidh dul chun cinn déanta orthu i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht tar éis trí go 
sé mhí ná daoine aonair a fuair tacaíochtaí dá leithéid. 

• Tar éis tús a chur leis an bPaindéimeach-19, Phaindéimeach a bhí 22 faoin gcéad d'fhostaithe in 
Éirinn i slite beatha riachtanacha. Chuir Anailís ESRI béim ar an ngá atá le tacaíochtaí éifeachtacha 
cúraim leanaí d'fhostaithe riachtanacha ag troid leis an bpaindéim. 

Le linn 2020, tugadh faoi thaighde ar raon saincheisteanna agus scaoileadh roinnt foilseachán nua nó 
críochnaíodh iad. 

Sheol an fhoireann taighde - Maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) agus á 
mbainistiú ag Pobal - meastóireacht a dhéanamh ar thacaíochtaí gníomhachtaithe sa mhargadh 
saothair atá á riaradh do lucht cuardaigh fostaíochta atá is faide ón margadh saothair. Críochnaíodh 
dhá staidéar, arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Pá Íseal, agus tá siad ag feitheamh ar fhoilsiú, ag 
scrúdú (a) tionchar na n-athruithe íosphá ar mheánchostas saothair, agus (b) staidéar 
comparáideach ar íosphá san Eoraip. Cuireadh tús le tríú staidéar freisin, ag scrúdú tionchair 
fostaíochta ar ardú pá íosta le déanaí ag baint úsáide as tacar sonraí nua riaracháin. 
 
Chomh maith leis sin, chríochnaigh an fhoireann dhá staidéar a bhaineann le COVID-19 i rith na 
bliana. Scrúdaigh an chéad cheann an mhinicíocht agus na saintréithe oibrithe riachtanacha in Éirinn. 
Rinne an dara measúnú ar chumas fostaithe na hÉireann oibriú ón mbaile. Foilsíodh tuarascáil ar 
bheartas íosphá in Éirinn agus ar impleachtaí  

 

 



na paindéime-19 le haghaidh fostaíochta íosphá, mar a bhí staidéar ar thionchair fhostaíochta 
uathoibrithe, arna mhaoiniú ag Cedefop. Lean taighdeoirí ar aghaidh ag soláthar tuarascálacha rialta 
ar dhul chun cinn an mhargaidh saothair na hÉireann chuig Réadlann Bheartas Eorpach agus 
Fostaíochta an Choimisiúin Eorpaigh (EEPO). Foilsíodh staidéar atá maoinithe ag an Údarás Pinsean, 
ag féachaint ar thionchar scoir ar chaiteachas agus ar na héifeachtaí éagsúla le cineál tí agus inscne. 
Mar fhocal scoir, ar fud 2020 lean an fhoireann ar aghaidh ag foilsiú páipéir acadúla in irisí 
idirnáisiúnta agus náisiúnta. 

Cuireadh tús le roinnt clár taighde nua i rith na bliana. Cuireadh tús le hobair ar chlár nua, arna 
mhaoiniú ag DRCD, a thabharfaidh faoi staidéar mhonatóireachta agus meastóireachta a bhaineann 
le gníomhaíochtaí na Roinne. Thosaigh an fhoireann freisin ag obair ar chlár nua Pobal, a dhíreoidh 
ar dtús ar shaincheisteanna mar mhíchumas óige agus tionchair dhíréireacha na paindéime ar 
cheantair dhíothacha. Cuireadh tús le hobair ar chlár nua atá maoinithe ag Fáilte Ireland, a 
bhaineann le staidéar tosaigh staidéir ar an staidéar. Ar deireadh, síníodh clár nua leis an Roinn 
Fhostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus tá tús curtha le hobair ar thionscadal athchalabrú an 
tsamhail phróifíliú staidrimh PEX. 

3.8 Maicreacnamaíocht 

Buaicphointí Taighde: 

• Rinneadh anailís ar pháipéar an tionchar gearrthréimhse, trí mhí na paindéime ar inacmhainneacht 
ar cíos agus ar íocaíochtaí a chailltear le haghaidh cohórt sonrach den earnáil chíosa príobháidigh in 
Éirinn. 

• Rinne scrúdú ar nochtadh earnála don suaite COVID-19 agus Brexit araon measúnú ar an mbaol go 
bhféadfadh tionchar brexit crua ar gheilleagar lagú trí dhéileáil le COVID-19 a dhéanamh ar na 
héifeachtaí measta roimhe seo níos measa. 

Tuiscint ar an tionchar a imirt ar na Paindéime-19 agus ar an ngeilleagar ceannas ar obair an chláir 
taighde maicreacnamaíoch san ESRI i 2020, i bhfianaise na srianta forleathan teorannaíonn 
gníomhaíocht i go leor earnálacha. 

Conas a dhéanfadh an paindéimeach difear do tháscairí eacnamaíocha foriomlána ab ea dhá 
imscrúdú a rinneadh mar chuid den Chomhchlár Taighde leanúnach idir an ESRI, an Roinn Airgeadais 
agus na Coimisinéirí Ioncaim. Scrúdaigh an chéad cheann raon cásanna maidir le cé chomh 
tromchúiseach is a d'fhéadfadh an tionchar eacnamaíoch a bheith faoi raon cásanna 
eipidéimeolaíochta. Nuashonraíodh é seo agus leathnaíodh é seo chun scrúdú a dhéanamh ar 
idirghníomhaíocht éifeachtaí na paindéime le roinnt cásanna Brexit mar go raibh níos mó faisnéise ar 
fáil ar an gcaoi a raibh an phaindéim ag teacht chun cinn. Mar chuid den chlár taighde seo, rinneadh 
scrúdú ar an bhforluí agus idirghníomhaíochtaí féideartha na gcásanna paindéimeacha agus Brexit 
freisin ag leibhéal earnála. Fuair sé seo amach go raibh na hearnálacha a raibh tionchar mór ag na 
srianta paindéime níos lú nochta do na tionchair thrádála diúltacha féideartha Brexit. Réimse 
cásanna imscrúdú ar an gcaoi a mbeadh tionchar ag an earnáil fiontair bheaga agus mheánmhéide 
ag COVID-19. Leag an obair seo béim ar ról laghduithe caiteachais agus cúlchistí airgid chun cabhrú le 
gnólachtaí cuid de na laghduithe ar láimhdeachas a ionsú, ach d'aithin siad caillteanas suntasacha 
nár aimsíodh a tháinig chun cinn níos faide na srianta eacnamaíocha a mhair. Chinn obair eile faoin 
gclár seo go raibh struchtúr cánach na hÉireann níos tacúla le gníomhaíocht eacnamaíoch ná i mórán 
tíortha inchomparáide eile. 

 



Leathnaíodh an Clár Taighde Comhpháirteach leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
go hoifigiúil le haghaidh an dara téarma trí bliana i 2020. Foilsíodh taighde sa chlár ar thionchar na 
bearna creidmheasa i margadh morgáiste na hÉireann; Rinneadh athbhreithniú ar Scéim Iasachta 
Baile na hÉireann Atógála; agus rinneadh anailís ar éileamh struchtúrtha amach anseo in earnáil 
tithíochta na hÉireann ag leibhéal contae. Bhí fócas ar leith taighde i 2020 ar COVID-19; Rinne roinnt 
páipéir iniúchadh ar thionchar gearrthéarmach agus fadtéarmach na paindéime ar thithíocht agus ar 
mhargaí cíosa na hÉireann. Scrúdaigh Páipéar Ginearálta an tionchar a bhíonn ag COVID-19 ar an 
margadh tithíochta, agus scrúdaigh tuarascáil tionchar na paindéime ar inacmhainneacht sa 
mhargadh cíosa. Scrúdaigh an obair sa chlár an t-éileamh struchtúrach ar thithíocht ar leibhéal 
réigiúnach. Lean an ESRI ar aghaidh ag táirgeadh an innéacs cíosa ráithiúil don Bhord um 
Thionóntachtaí Cónaithe trí 2020. Cinneann an t-innéacs seo na toghcheantair áitiúla atá ainmnithe 
mar chriosanna brú cíosa. 

Lean an Tráchtaireacht Eacnamaíoch Ráithiúil (QEC) ag soláthar anailíse ar fhorbairtí eacnamaíocha 
le déanaí i ngeilleagar na hÉireann chomh maith le réamhaisnéisí gearrthéarmacha le haghaidh 
príomhtháscairí eacnamaíocha. Mar aon le foilseacháin i réimsí eile den Institiúid, bhí fócas 
suntasach ar an tráchtaireacht ar thionchar COVID-19 ar gheilleagar na hÉireann. Rinneadh taighde a 
tháirgeadh ar an tionchar féideartha comhchoit de COVID-19 agus Brexit ar OTI na hÉireann i 2021 
agus ina dhiaidh sin. Rinne taighde eile measúnú ar thionchar na paindéime ar inbhuanaitheacht 
fiachais agus ar an ról atá ag institiúidí Eorpacha chun na bearta fioscacha urghnácha a glacadh le 
linn na bliana a éascú. Rinne taighde breise iniúchadh ar chontrárthacht ar thionchar na paindéime 
ar earnálacha baile agus trádáilte na hÉireann agus comparáid idir an cúlú a thug COVID-19 agus an 
ghéarchéim airgeadais dhomhanda. Scrúdaigh obair bhreise sa limistéar maicreacnamaíoch 
saincheisteanna a bhaineann le vótaíocht teorann Thuaisceart Éireann. 

3.9 Imirce, Comhtháthú agus Déimeagrafaíocht 

Buaicphointí Taighde: 

• Scrúdú a dhéanamh ar an tionchar luath na paindéime, fuair taighdeoirí oibrithe Oirthear na 
hEorpa níos nochta do Chaillteanas Poist COVID-19 ná náisiúnaigh Éireannacha agus roinnt grúpaí 
mionlaigh eitneacha le hionfhabhtú COVID-19, cé nach le bás ó COVID-19. 

• Fuair tuarascáil a rinne imscrúdú ar chleachtais idirnáisiúnta maidir le ceanglais chathartha agus 
teanga atá nasctha le himpleachtaí eadóirseachta agus beartais d'Éirinn, má tá an sprioc chun 
comhtháthú imirceach a chur chun cinn, ba cheart go ndíreodh riachtanais ar dheiseanna foghlama, 
mar shampla cúrsaí, seachas tástálacha. 

Déantar taighde i réimse na himirce, comhtháthú agus an déimeagrafaíocht faoi roinnt snáitheanna. 
Baineann an chéad snáithe le Pointe Teagmhála Náisiúnta na hÉireann (NCP) do Líonra Imirce na 
hEorpa (EMN), arna mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an Roinn Dlí agus Cirt. 
 
Leag Tuarascáil an EMN Ireland béim gur deonaíodh cosaint ar líon na n-imirceach faoi scéimeanna 
éagsúla le blianta beaga anuas agus gur fhéach duine eile ar scéimeanna iontrála do ghnólachtaí 
nua-thionscanta imirceacha agus d'fhiontraithe. Cosúil le gach aschur EMN Ireland, chuir na staidéar 
seo anailís ar fud an AE. Fuair tuarascáil EMN EMN Ireland go bhfuil coinníollacha réasúnta fabhrach 
ag Éirinn chun saoránacht a fháil trí eadóirseacht, ach béim ar mhoilleanna próiseála agus easpa  

 

 



soiléireachta ar roinnt coinníollacha incháilitheachta. Chuir EMN Ireland le sraith de Pháipéir EMN / 
OECD (EMN a chur ar an eolas) ar thionchar COVID-19 ar imirce na n-oibrithe riachtanacha, na mac 
léinn idirnáisiúnta, ceadanna cónaithe agus dífhostaíocht imirceach. 

Titeann an dara snámh de thaighde sa cheantar faoin gclár taighde ar chomhtháthú agus ar 
chomhionannas, arna mhaoiniú ag an Roinn Dlí agus Cirt go dtí deireadh Meán Fómhair 2020, á 
maoiniú anois ag an Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumais, Comhtháthú agus Óige. Foilsíodh 
ceithre thuarascáil i 2020. Rinne tuarascáil amháin anailís ar Mionsonraí Daonáirimh 2016 ar imircigh 
den chéad ghlúin ó níos mó ná 100 tír bhreithe. Tá baint ag teacht ó thír le go leor iarratasóirí 
tearmainn le torthaí an mhargaidh saothair is boichte d'imircigh. Téann imircigh dubh níos measa i 
margadh saothair na hÉireann i gcomparáid le himircigh bhána, ach níl sé seo fíor d'imircigh na 
hÁise. 

Ghlac taighdeoirí páirt freisin i líonra costais idirnáisiúnta, arna mhaoiniú ag Fís 2020, lena n-áirítear i 
láthair ag ócáid idirphlé beartais sa Bhruiséil. 

Chomh maith le topaic Tuarascálacha an Tuarascáil Bhliantúil ar Imirce agus Tearmainn 2019: 
Foilsíodh Éire, athbhreithniú ar fhorbairtí beartais tearmainn agus imirce. 

3.10 Cuimsiú Sóisialta agus Comhionannas 

Buaicphointí Taighde: 

• Tá éifeacht dhearfach ag baint le húsáid roghanna oibre solúbtha ar thuairimí tacaíochta do 
chothromaíocht oibre-saoil i Roinn na Státseirbhíse Éireannigh. Ach creideann níos mó ná aon trian 
de na hoibrithe go dtéann baint úsáide as roghanna oibre solúbtha go diúltach ar a gcuid seansanna 
cur chun cinn. 

• Léirigh an tuarascáil i bhfolach i gcoinne dearcaí amach go bhfuair daoine in Éirinn dearcadh 
diúltach inimircigh dhiúltacha in Éirinn, ach ní le hinimircigh Mhoslamacha. Is dóchúla go ndéanfaidh 
na daoine a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal acu meon diúltach a mhaolú ná iad siúd le leibhéil 
oideachais níos ísle. 

Déanann taighde ar chuimsiú sóisialta agus ar chomhionannas imscrúdú ar fhachtóirí a mbíonn 
tionchar acu ar rochtain ar an ábhar agus ar na hacmhainní eile a theastaíonn chun páirt a ghlacadh i 
saol eacnamaíoch agus sóisialta agus na próisis a eascraíonn as éagothromóidí i ndeiseanna agus 
torthaí. 

Maoinithe ag an gCoimisiún um Chearta an Duine agus Comhionannas na hÉireann, rinne tuarascáil 
a foilsíodh i mí Iúil imscrúdú ar an mbearna idir an dearcadh a nochtann daoine go poiblí agus an 
méid a chuireann siad in iúl gan ainm, ag baint úsáide as an turgnamh chéad liosta in Éirinn. Sa chlár 
taighde seo, lean an obair ar aghaidh ar mhonatóireacht a dhéanamh ar obair mhaith agus ar 
thithíocht leordhóthanach, agus áiríodh dó imeacht comhairliúcháin ar thithíocht leordhóthanach i 
mí an Mhárta. 

Fuair tuarascáil arna maoiniú ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (Deasp), a 
foilsíodh i mí na Samhna, go bhfuair an admháil íocaíochtaí agus seirbhísí atá ceangailte le tithíocht, 
cúram leanaí agus cúram sláinte príomhúil le díothacht ábhartha laghdaithe, agus go bhfuil an 
éifeacht is mó i measc an chuid is mó leochaileach. Tugadh faoi thaighde ar mhíchumas i measc 
leanaí réamhscoile le POBAL, chun forbairt leanúnach a dhéanamh ar fhorbairt leanúnach an chláir 
cúraim leanaí. Mar fhocal scoir, cuireadh tús le hobair ar chlár taighde nua leis an Údarás Náisiúnta 
Míchumais, ag scrúdú eispéiris daoine faoi mhíchumas thar raon príomhréimsí beartais, lena n-



áirítear seirbhísí cúnaimh phearsanta chun tacú le patrúin mhaireachtála agus fostaíochta pobail an 
ghrúpa seo. 

 

Fuarthas amach alt iris ón Limistéar Comhionannais go raibh scóir stór focal níos airde ag leanaí a bhí 
ag gabháil do ghníomhaíochtaí foghlama baile go minic, agus gur féidir leis na gníomhaíochtaí seo 
cabhrú le cúiteamh a thabhairt beagán le haghaidh míbhuntáiste sóisialta i bhfoclóir. 

Rinneadh obair freisin ar an mbearna phá inscne, lena n-áirítear comhoibriú leis an Ollamh Paula 
Sasana, NYU, chun gné Éireannach a chur lena léacht Geary agus an t-alt iris ina dhiaidh sin tá an 
réabhlóid inscne stallaithe? 'Scrúdaíonn an t-alt athruithe ar éagothroime inscne ó shin 1970, ar fud 
ilscasca: Gnóthachtáil oideachais, fostaíocht, deighilt i réimsí staidéir, deighilt cheirde, agus pá. 
Rinneadh dhá chur i láthair ar chúiseanna agus réitigh bheartas ar neamhionannas inscne i bpá le 
Tionól na Saoránach maidir le Comhionannas Inscne. Fuair tuarascáil ar chothromaíocht inscne sa 
Státseirbhís, arna mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, amach, cé go bhfaigheann fir 
formhór na bpost sinsearach sa státseirbhís, tá siad níos dóchúla ná mná chun claontacht inscne a 
bhrath i gcur chun cinn comórtais. 

Ghlac taighdeoirí ESRI páirt freisin i mBord Comhairleach Thionscadal LSE dar teideal 'Polasaithe 
Sóisialta agus Torthaí Dáileacháin'. 

3.11 Cánachas, leas agus pinsin 

Buaicphointí Taighde: 

• Fuair taighde ar thionchair dhífhostaíochta gaolmhara COVID-19 go mbeadh ioncam teaghlaigh tar 
éis titim ar an meán de 7 faoin gcéad gan aon idirghabháil rialtais. A bhuíochas leis an bhfreagairt 
tosaigh beartais i bhfoirm na íocaíochta dífhostaíochta paindéime (PUP), fóirdheontas pá agus 
gearrtha CBL de réir ráta caighdeánach, thit ioncam teaghlaigh in áit 3 faoin gcéad, le coinbhéiriú 
éagothroime ioncaim - feat suntasach mar gheall ar chaillteanas na bpost . 

• I bhforbairt samhaltú mór, athraigh, an tsamhail Chánach agus Sochar ESRI, nuashonraithe go dtí 
ardán nua, níos solúbtha agus cuireadh i bhfeidhm é chuig úsáideoirí rialtais i rith an tsamhraidh. 
Ceadóidh sé seo monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí leanúnacha na gCód-19 ar ioncaim agus 
éagothroime ioncaim agus chun anailís a dhéanamh ar an ról is féidir a imirt de réir polasaithe 
cosanta ioncam a imirt de réir mar a leanann an paindéimeach. 

Scrúdaíonn an réimse taighde seo dearadh an chórais cánach, leasa agus pinsin, le fócas ar an 
éifeacht atá aige ar athdháileadh agus dreasachtaí a bheith ag obair. Baineann cuid mhaith den obair 
seo úsáid as lasc - samhail Chánach agus Sochar ESRI - chun tionchar na n-athchóraithe ar 
theaghlaigh a ionsamhlú. 

Tacaíodh le taighde sa réimse seo trí mhaoiniú ó na Ranna Coimirce Sóisialaí, Sláinte, Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Comhionannais, Míchumais, Comhionannais agus Óige agus Airgeadais, 
chomh maith le tríd an deontas i gcabhair a chuir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar 
fáil. 

Chuir an tsamhail uirlis úsáideach ar fáil chun scrúdú a dhéanamh ar thionchair na géarchéime 
COVID-19 ar ioncam agus éagothroime, agus ról na mbeartas leasa shóisialaigh agus tacaíochtaí 
fostaíochta maidir le hioncam a chosaint. 

 



 

I bhforbairt samhaltú mór, nuashonraíodh an tsamhail go dtí ardán nua, níos solúbtha. Cuireadh i 
bhfeidhm é chuig úsáideoirí rialtais i rith an tsamhraidh. Leanfaidh sé de bheith ina uirlis úsáideach, 
sa rialtas agus ag an ESRI, chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí leanúnacha na gCód-19 ar 
ioncam agus éagothroime ioncaim, mar aon le ról a imirt i bhforbairt polasaithe sochair cánach. 

 

Thaighde a seoladh mar chuid de chomhdháil 'Peirspictíochtaí Buiséid' Bliantúil an ESRI Bhí tionchar 
láidir ag na Paindéimeach. Páipéar amháin a seoladh mar chuid den chomhdháil measta an tionchar 
tosaigh a bhí caillteanas post a bhaineann le COVID ar ioncam teaghlaigh agus an t-airgeadas poiblí. 
Rinne páipéar eile measúnú ar éifeacht na paindéim COVID-19 maidir le tomhaltas agus a 
impleachtaí d’admhálacha neamhdhíreacha cánach i 2020. Bhreathnaigh taighde breise ar 
impleachtaí an phaindéime-19 ar bhochtaineacht leanaí. Ar deireadh, scrúdaigh an chomhdháil 
taighde ar pholasaí pá íosta in Éirinn le 20 bliain anuas agus rinne sé suirbhé ar an bhfianaise le 
déanaí ar thionchair eacnamaíocha pá íosta. 

Dhírigh an anailís bhliantúil iarbhuiséid freisin ar thionchar foriomlán COVID-19 ar ioncam. Fuair sé 
amach go bhféadfadh dífhostaíocht a bhaineann le paindéimeach laghdú ar ioncam teaghlaigh ar an 
meán de 7 faoin gcéad ar fud an daonra ach, a bhuí le hathruithe beartais cánach agus sochair a 
achtaíodh, thit ioncam teaghlaigh in áit 3 faoin gcéad ar an meán. Bhí na caillteanas ag an deireadh 
níos airde den dáileadh ioncaim. Mhéadaigh éagothroime ioncaim go substaintiúil ach bhí sé 
cobhsaithe mar gheall ar idirghabhálacha a bhaineann le COVID. Cé go raibh sé i bhfad níos saoire ná 
mar a bhí i bhfad níos saoire ná polasaithe COVID-19 réamhbhuiséad, bhí Buiséad 2021 
comhleanúnach ina thionchar freisin, le gnóthachan os cionn an mheáin don bhunú cúigiú cuid den 
dáileadh ioncaim agus gnóthachain níos ísle ná an meán dóibh siúd ag an gceann uachtair. 

I rith na bliana scrúdaíodh éagsúlacht topaicí eile freisin mar chuid den chlár. Ina measc seo tá obair 
á n-imscrúdú ar thionchar dáileacháin na méaduithe cánach carbóin atá beartaithe agus 
leordhóthanacht ioncaim in Éirinn. Scrúdaíodh tiománaithe éagothroime ioncaim thar an gcúlú 
eacnamaíochta freisin, mar aon le tionchar dáileacháin na cánach agus na n-aistrithe thar an saol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Comhordaitheoirí Limistéar Taighde an 31 Nollaig 2020 

 

• Eolaíocht iompraíochta (an tOllamh Pete Lunn) 

 

• Iomaíochas, Trádáil agus FDI (An tOllamh Iulia Siedschlag) 

 

• Oideachas (an tOllamh Selina McCoy agus an tOllamh Emer Smyth) 

 

• Fuinneamh, Comhshaol agus Bonneagar (An tOllamh John Curtis agus an tOllamh Seán Lyons) 

 

• Ag fás aníos in Éirinn (an tOllamh Emer Smyth agus an tOllamh Dorothy Watson) 

 

• Sláinte agus cáilíocht na beatha (an tOllamh Seán Lyons, an Dr Anne Nolan, an Dr Maev-Ann 
Wren) 

 

• Margaí agus scileanna saothair (an tOllamh Seamus McGuinness) 

 

• Maicreacnamaíocht (An tOllamh Kieran McQuinn agus an tOllamh Martina Lawless) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imirce, comhtháthú agus déimeagrafaíocht (an tOllamh Frances McGinnity agus an Dr Emma 
Quinn) 

 

• Cuimsiú sóisialta agus comhionannas (an tOllamh Frances McGinnity agus Bertrand Maître) 

 

• Cánachas, leas agus pinsin (an Dr Claire Keane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Foireann an 31 Nollaig 2020 

Stiúrthóir 
Alan Barrett 
 
Anailís eacnamaíoch 
Matthew Allen-Coghlan 
Peter Barlow 
Adele Bergin 
Cathal Coffey 
John Curtis 
Kelly de Bruin 
Anne Devlin 
Abian Garcia Rodriguez 
Míde Griffin 
Gianluca Grilli 
Elish Kelly 
Dana Kirchem 
Ilias Kostarakos 
Janez kren 
Martina Lawless 
Genoro Longoria 
Muireann Á. Lynch 
Seán Lyons 
Ciarán Mac Domhnaill 
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Kieran McQuinn (Ceann Rannán) 
Konstantina Maragkou 
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Gretta Mohan 
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Conor O'Toole 
Arya Pillia 
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Iulia Siedschlag  
Rachel Slaymaker 
Spandagos Constantine 
Miguel Tovar Reaños 
Petros Varthalitis 
Adele Whelan 
Aykut Mert Yakut 
Weijie Yan 

Taighde sóisialta 
Martina Barjaková 
Aoife Brick 
Elaine Byrne 
Eamonn Carroll 
Sheelah Connolly 
Emily Cunniffe 
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Karina Doorley 
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Claire Keane 
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Evie McCullough 
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Alyvia McTague 
Georgiana Mihut 
Kieran Mohr 
Anne Nolan 
Seamus O'Malley 
Michał Polakowski 
Ivan Privalko 
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Barra Roantree 
Deirdre Robertson 
Helen Russell 
Anne Sheridan 
Emer Smyth (Ceann Rannáin) 
Shane Timmons 
Dora Tuda 
Brendan Walsh 
Maev-Ann Wren 

 

 



6. Comhairle ESRI - faisnéis bheathaisnéise 

Sean O'Driscoll, Uachtarán agus Cathaoirleach 

Ceapadh Sean O'Driscoll mar Uachtarán agus ina Chathaoirleach ar an ESRI an 27 Bealtaine 2020. 
Tháinig an tUasal O'Driscoll isteach ar Chomhairle an ESRI i mí Feabhra 2017. Is iar-chathaoirleach é 
agus príomhfheidhmeannach an Ghrúpa Dimplex Glen agus iar-chomhpháirtí i KPMG . Tá sé ina bhall 
den Choimisiún Trilateral agus de Bhord Seachadta 2040 Éireann. Is iar-Stiúrthóir é ar bhainc 
chomhghuaillithe Éireannacha, iarbhall de Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais na hÉireann agus 
iarbhall de roinnt grúpaí comhairleacha ceaptha rialtais eile. Is é an tUasal O'Driscoll an faighteoir 
OBE agus dámhachtain Légion d'Honneur. 

Alan Barrett, Stiúrthóir 

Chuaigh Alan Barrett isteach san ESRI ar dtús i 1994 agus tháinig sé chun bheith ina Stiúrthóir ar an 
Institiúid i mí Iúil 2015, ag an bpointe sin chuaigh sé isteach sa Chomhairle. Le linn a chuid ama leis 
an Institiúid, bhí sé ar iasacht don Roinn Airgeadais (2001-2003) agus do Staidéar Fadaimseartha na 
hÉireann ar Aosú (TILDA) ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (2011-2013). Bhí sé ina bhall de 
Chomhairle Chomhairleach Fhioscach na hÉireann ó 2011 go 2015. Tá sé ina bhall d'Acadamh Ríoga 
na hÉireann, Comhalta Taighde le IZA (Institiúid um Eacnamaíocht Saothair) i mBonn, an Ghearmáin 
agus Comhalta Oinigh de Chumann na nAchtúirí isteach Éireann. Is ball é freisin (ex officio) den 
Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide. 

Pádraig Dalton, Ard-Stiúrthóir, an Phríomh-Oifig Staidrimh 

Thosaigh Pádraig Dalton isteach sa Chomhairle i mí Iúil 2012. Is staitisteoir gairme é a chuaigh 
isteach sa Phríomh-Oifig Staidrimh i mí na Samhna 1991, ag glacadh le seasamh an Ard-Stiúrthóra i 
mBealtaine 2012. Tá sé ina bhall den Choiste um Chóras Staidrimh Eorpach (ESSC), a bhfuil Cuireann 
sé treoir ghairmiúil ar fáil don chóras staidrimh Eorpach (CSE) chun staidreamh Eorpach a fhorbairt, a 
tháirgeadh agus a scaipeadh. Tá sé ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Ardleibhéil na hEorpa don 
Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe (UNECE) maidir le staidreamh oifigiúil a nuachóiriú 
agus is ball ex-officio den Bhord Staidrimh Náisiúnta (NSB) é. 

John Martin, iar-Stiúrthóir um Fhostaíocht, Saothar agus Gnóthaí Sóisialta, OECD 

Thosaigh John Martin leis an gComhairle i mí Feabhra 2015. Bhí sé ina Stiúrthóir Fostaíochta, 
Saothair agus Gnóthaí Sóisialta ag an OECD ó 2000 go luath in 2013. Ó 2005 go 2017, bhí sé ina bhall 
de Chomhairle Beartais Fostaíochta Phríomh-Aire na Fraince. Tá sé ina bhall den Bhord Náisiúnta 
Staidrimh na hÉireann agus do Chathaoirleach Chomhairle Comhairleach an Mhargaidh Saothair. I 
measc a róil ghairmiúla eile tá na nithe seo a leanas: Comhalta Taighde in aice láimhe, UCD Geary 
Institiúid um Beartas Poiblí; Comhalta Taighde Iza; Comhlach beartais an Lárionaid Leverhulme le 
haghaidh taighde ar bheartas domhandaithe agus eacnamaíoch in Ollscoil Nottingham. I 2013, 
bhronn Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins dó an dámhachtain seirbhíse idirdhealú 
uachtaránachta thar lear. 

Gabriel Makhlouf, Banc Ceannais na hÉireann 

Chuaigh Gabriel Makhlouf isteach i gComhairle ESRI i 2020. Is é Gobharnóir an Bhainc Cheannais na 
hÉireann é, tá cathaoirleach aige ar Choimisiún an Bhainc Ceannais, tá sé ina bhall de Chomhairle 
Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh, ina bhall den Bhord Riosca Sistéamach Eorpach, agus is é  
Gobharnóir malartach ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.  



Sula ndeachaigh sé isteach i mBanc Ceannais na hÉireann, bhí sé ina Rúnaí do Chisteáin na Nua-
Shéalainne agus do phríomhchomhairleoir eacnamaíoch agus airgeadais an Rialtais. Ina theannta sin, 
bhí sé ina Ghobharnóir Malartach na Nua-Shéalainne ag an mBanc Domhanda, Banc Infheistíochta 
Bonneagair na hÁise, Banc Forbartha na hÁise agus an Banc Eorpach um Atógáil agus Forbairt. Bhí sé 
ina chathaoirleach freisin ar an gComhairle Baincéireachta Tras-Tasman. Roimhe seo d'oibrigh 
Gabriel i Státseirbhís na Ríochta Aontaithe ina raibh a róil idir polasaí maidir le saincheisteanna 
cánach baile agus idirnáisiúnta go dtí seachadadh oibríochtúil ar scála mór. Tá sé ina chathaoirleach 
freisin ar Choiste an OECD ar ghnóthaí fioscacha agus bhí sé freagrach as seirbhís bhaincéireachta 
rialtais na Ríochta Aontaithe. 

  

David Moloney, Ard-Rúnaí Gníomhach, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

Chuaigh David Moloney isteach sa Chomhairle i mí na Samhna 2010. Is é Ard-Rúnaí Gníomhach na 
Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó Eanáir 2021. Is é ceann an mhargaidh saothair agus 
an Rannán Fiontraíochta na Roinne, le freagracht as réimsí caiteachais éagsúla lena n-áirítear cosaint 
shóisialta , Tithíocht, Fiontar agus Talmhaíocht agus do Sheirbhís Eacnamaíoch agus Meastóireachta 
Rialtas na hÉireann (IGEES). 

Rónán Murphy, iar-chomhpháirtí sinsearach, PWC agus comhalta boird reatha, Davy, Icon PLC agus 
Greencoat In-athnuaite 

Thosaigh Rónán Murphy leis an gComhairle i mí Feabhra 2017. Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é 
ar Davy agus PLC agus cathaoirleach na n-athnuachan Greencoat. Tá sé ina Chathaoirleach ar Ghnó 
sa Chomhphobal. Bhí an tUasal Murphy ina chomhpháirtí sinsearach roimhe seo de PWC Ireland, 
post a toghadh é i 2007 agus atoghadh é chun ar feadh téarma eile ceithre bliana i mí Iúil 2011. 
Thosaigh sé le PWC i 1980 agus tugadh isteach é sa Chomhpháirtíocht i 1992. I 1995, chuaigh sé 
isteach i bhfoireann cheannaireachta an ghnólachta agus thionóil sé roinnt róil cheannaireachta 
oibriúcháin, sula gceapfar é mar pháirtí atá i gceannas ar chleachtas dearbhaithe an ghnólachta i 
2003, post ar siúl aige ar feadh ceithre bliana. Bhí an tUasal Murphy ina bhall de Bhord 
Ceannaireachta PWC ó 2010 go 2015. Chríochnaigh sé Baitsiléir Tráchtála agus Máistreachta i 
Staidéar Gnó i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sula gcáilíonn sé mar chuntasóir cairte i 1982. 
Is ball bunaidh de sheomra na Breataine Gaeilge é tráchtála. 

Rowena Pecchenino, Ollamh Eacnamaíocht, Ollscoil Mhá Nuad 

Chuaigh Rowena Pecchenino isteach sa Chomhairle i mí Feabhra 2017. Is ollamh le heacnamaíocht í 
in Ollscoil Mhá Nuad. Tar éis dó a PhD a thuilleamh ó Ollscoil Wisconsin chuaigh sí isteach sa Roinn 
Eacnamaíochta ag Ollscoil Stáit Michigan, áit a ndeachaigh sí ar aghaidh go dtí an tOllamh agus 
Cathaoirleach na Roinne. Ag Ollscoil Mhá Nuad d'fhóin sí mar cheann de chuid na Roinne 
Eacnamaíochta, Airgeadais agus Cuntasaíochta agus Déin Dámh na nEolaíochtaí Sóisialta. Bhí sí ina 
ball de Chomhairle Taighde na hÉireann, tá grúpa saineolaithe na Roinne Sláinte agus Leanaí maidir 
le leithdháileadh acmhainní agus maoiniú san earnáil sláinte, díreach tar éis dul síos mar Uachtarán 
ar Chumann Eacnamaíoch na hÉireann, agus tá sé ina Chathaoirleach Rannóige na Scoláirí ag Líonra 
Riosca - Éireann. D'fhoilsigh sí agus leanann sí ag déanamh taighde i roinnt réimsí ar leith san 
eacnamaíocht, ó Eacnamaíocht Cosanta go Stair Eacnamaíoch na hÉireann go dtí comhcheangal na 
hEacnamaíochta agus na Diagachta. D'fhoilsigh sí go forleathan in irisí ar nós Athbhreithniú 
Eacnamaíoch Mheiriceá, an Iris Eacnamaíoch, agus Iris na hEacnamaíochta Poiblí. 

 



 

Orlaigh Quinn, Ard-Rúnaí na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 

Mar Ard-Rúnaí na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, tugann an Dr Orlaigh Quinn comhairle 
don Rialtas agus mar thoradh ar an Roinn agus a 16 oifig agus gníomhaireacht chun cruthú 
fostaíochta iomlán ardchaighdeáin agus inbhuanaithe a chur chun cinn; De réir fiontraíochta, tacú le 
bonn taighde agus fiontair iomaíoch agus nuálaíoch, idirbheartaíocht a dhéanamh ar 
chomhaontuithe trádála idirnáisiúnta agus ag cur fostaíocht agus margaí cothroma agus iomaíocha 
chun cinn. Státseirbhíseach Sibhialta Gairme, tá poist cheannaireachta aici ar fud roinnt comhlachtaí 
poiblí; Athchóiriú ar Sheirbhís Phoiblí agus Sibhialta na hÉireann sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, agus mar cheann corparáideach agus ceann na bpinsean náisiúnta sa Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Cosaint Shóisialta. Tá sí i gceannas freisin ar ghnóthaí AE agus idirnáisiúnta agus 
sheirbheáil sí mar shainchomhairleoir ar fhostaíocht agus ar bheartas sóisialta ag an gCoimisiún 
Eorpach. Is iar-chomhalta taighde cuairte í de Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus tá sí ina 
máistir i mbainistíocht phoiblí agus do dhochtúireacht i rialachas ó Ollscoil na Banríona Béal Feirste. 
Is í an t-údar dhá leabhar ar thopaicí beartais phoiblí. 

Patrick Rabbitte, iar-Aire agus iar-cheannaire an Pháirtí Saothair, Cathaoirleach Tusla - An 
Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh 

Thosaigh Patrick Rabbitte isteach sa Chomhairle i mí Feabhra 2017. Is iar-Pholaiteoir Páirtí Saothair í 
a sheirbheáil mar Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ó 2011 go 2014. Bhí sé ina 
cheannaire ar an bpáirtí saothair ó 2002 go 2007 agus an tAire Stáit um Thráchtáil , Eolaíocht agus 
Teicneolaíocht ó 1994 go 1997. Tá sé ina Chathaoirleach ar Tusla - An Ghníomhaireacht Leanaí agus 
Teaghlaigh. 

Sally Shorthall, Ollamh, Diúc Northumberland Cathaoirleach ar Gheilleagair na Tuaithe, Ollscoil 
Newcastle 

Tháinig Sally Shorthall isteach sa Chomhairle i mBealtaine 2015. Is í Diúc Northumberland 
Cathaoirleach an Gheilleagair Tuaithe, Ollscoil Newcastle. D'fhóin sí mar Chomhairleoir Saineolaithe 
do Ghníomhaireacht um Chaighdeáin Bhia na Ríochta Aontaithe, do Pharlaimint na hEorpa, don 
Choimisiún Eorpach agus don OECD. Bhí sí ina Príomh-Imscrúdaitheoir le déanaí ar thuarascáil ar 
mhná sa talmhaíocht in Albain do Rialtas na hAlban, a bhunaigh tascfhórsa chun machnamh a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm mholtaí na tuarascála seo. Sheirbheáil Iníon Grashall dhá théarma mar 
Uachtarán ar an gCumann Eorpach um Shocheolaíocht Tuaithe (2015-2019) agus is é an chéad leas-
Leas-Uachtarán é faoi láthair ar an gCumann Idirnáisiúnta Socheolaíochta Tuaithe. I measc a 
leasanna taighde tá mná tuaithe, teoiric forbartha tuaithe agus cleachtas, rannpháirtíocht phobail 
agus geallsealbhóirí i gcleachtas beartais agus conas a úsáidtear fianaise chun polasaí a threorú. 
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