
An Institiúid Eorpach um
Chomhionannas Inscne

Rud uathúil i gcomhthéacs an Aontais Eorpaigh (AE) is 
ea an staidéar ar na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le 
comhionannas inscne. Tá sé ar an gcéad cheann dá chineál 
riamh inar úsáideadh samhail eacnaiméadrach láidir chun 
raon leathan tairbhí maicreacnamaíocha a bhaineann 
le comhionannas inscne a réamh-mheas i roinnt mór-
réimsí beartais amhail an t-oideachas, gníomhaíocht sa 
mhargadh saothair agus pá. Cuirtear san áireamh ann 
freisin na hiarmhairtí déimeagrafacha a ghabhann le 

feabhsuithe den sórt sin. Ní dhearnadh staidéar ar bith 
riamh inar úsáideadh samhaltú eacnaiméadrach chun 
raon leathan tionchar a ghabhann le comhionannas 
inscne san AE a réamh-mheas.

Bhí trí eochairchéim i gceist leis an gcur chuige 
modheolaíoch a glacadh sa staidéar. Tá siad le feiceáil 
i bhFíor 1.

Na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le 
comhionannas inscne san Aontas Eorpach

Conas a bailíodh an fhianaise: 
an creat teoiriciúil agus an tsamhail

Fíor 1. Eochairchéimeanna modheolaíocha

Céim 1: Creat
samhaltaithe a roghnú

� Samhail 
mhaicreacnamaíoch 
E3ME
� Samhail eimpíreach atá 

curtha in oiriúint 
d’anailís a dhéanamh
i ngach Ballstát den AE

Céim 2: Eochairchonairí 
a roghnú

� Athbhreithniú litríochta 
leathan chun 
eochairchonairí ina 
ndéanann comhionannas 
inscne difear don 
gheilleagar a shainaithint
� Roghnaíodh cúig 

eochairchonair

Céim 3: Tionchair
a shamhaltú

� Feabhsuithe féideartha 
ar chomhionannas 
inscne a réamh-mheas
� Samhaltú 

eacnaiméadrach ar 
athruithe ar 
chomhionannas inscne 
sa tsamhail E3ME

Céim 1: An creat samhaltaithe mhaicreacnamaíoch a roghnú

Baintear leas sa staidéar seo as an tsamhail 
mhaicreacnamaíoch E3ME chun na tionchair 
eacnamaíocha a bheadh ag feabhsuithe ar 
chomhionannas inscne a réamh-mheas. Tá E3ME ina 
shamhail mhaicreacnamaíoch eimpíreach atá curtha in 
oiriúint go sonrach do thorthaí a shamhaltú ar leibhéal 
an AE agus ar leibhéal na mBallstát araon. Áirítear léiriú 

mionsonraithe ar an margadh saothair leis an tsamhail. 
Gabhtar idirghníomhaíochtaí ar leibhéal earnála agus ar 
leibhéal náisiúnta inti freisin.

Tá achoimre tugtha i bhFíor 2 thíos ar na príomhghnéithe 
agus na príomhlaigí a bhaineann leis an gcreat 
samhaltaithe E3ME.

Na gnéithe den tsamhail
Samhail atá bunaithe ar anailís 
eimpíreach ar shonraí agus ní ar 
thoimhdí teoiriciúla
Clúdach mionsonraithe ar 
mhargadh saothair an AE (rátaí 
gníomhaíochta, fostaíocht, pá) 
Mionsamhaltú na dtionchar 
earnála agus náisiúnta
Diansamhaltú na dtionchar 
beartais, lena n-áirítear iolraitheoirí 
eacnamaíocha chun tionchair 
indíreacha bheartais a ghabháil

Laigí na samhla
Leibhéal teoranta mionsonraí (díriú 
ar thionchair a aimsítear ar leibhéal 
maicreacnamaíoch)
Simpliú éigin ar idirghníomhaíochtaí 
margaidh shaothair
Spleáchas ar tháscairí eacnamaíocha 
traidisiúnta (i.e. olltáirgeacht intíre 
(OTI)) nach ngabhtar gach tionchar 
atá ag comhionannas inscne leo
Ní bhreithnítear inti ach sonraí a 
comhchuibhíodh i measc roinnt 
Ballstát den AE agus atá ar fáil thar 
thréimhse fhada

An tsamhail mhaicreacnamaíoch 
E3ME

Is é is E3ME ann ná samhail 
mhaicreacnamaíoch den 
gheilleagar domhanda lena 
gclúdaítear gach Ballstát den 
AE ar leithligh. Is samhail 
sheanbhunaithe é i 
gcomhthéacs an AE. Mar 
shampla, úsáideann Cedefop 
an tsamhail nuair a dhéanann 
sé a réamh-mheastacháin 
bhliantúla scileanna.

Fíor 2. An creat samhaltaithe E3ME



Céim 3: Tionchair eacnamaíocha na gconairí a shamhaltú

Ba é an chéad chéim ná réamhaisnéis a dhéanamh 
ar fheabhsuithe féideartha ar chomhionannas inscne 
i ngníomhaíocht sa mhargadh saothair, i rannpháirtíocht 
san oideachas agus i bpá. Chomh maith leis sin, rinneadh 
réamhaisnéis ar athruithe déimeagrafacha a thiocfadh 
as feabhsuithe den sórt sin. Léiríodh inti an fhianaise 
gur gnách go méadaíonn rátaí torthúlachta de réir mar 
a mhéadaíonn comhionannas inscne.

Bunaíodh na réamhaisnéisí sin ar mhionanailís a rinneadh 
ar na tionchair a d’fhéadfadh teacht chun cinn tar éis 
bearta comhionannais inscne a ghlacadh agus a chur 
chun feidhme ar fud na gconairí samhaltaithe. Is é an 
toradh a bheadh ar na conairí anailísithe ná feabhsuithe 
ar staid na mban i gcomparáid le fir. Is amhlaidh sin mar 
go ndírítear iontu ar réimsí a bhfuil mná go mór faoi 
mhíbhuntáiste iontu.

Cuireadh na réamhaisnéisí sin isteach sa tsamhail 
E3ME chun measúnú a dhéanamh ar na mórthionchair 

shocheacnamaíocha atá ag comhionannas inscne ar 
OTI, ar an bhfostaíocht agus ar tháscairí eacnamaíocha 
tábhachtacha eile. Cuireadh na réamhaisnéisí isteach 
ar leithligh le haghaidh gach conaire nó toraidh chun 
go bhféadfaí meastachán a dhéanamh ar na tionchair 
shocheacnamaíocha a ghabhann le gach conair nó toradh 
aonair agus chun comhaireamh dúbailte a sheachaint. 
Samhaltaíodh freisin na tionchair charnacha atá ag baint 
le conair 1 go conair 3 agus toradh 4 i dteannta a chéile. 
Rinneadh amhlaidh chun meastachán cuimsitheach 
a dhéanamh ar na tionchair eacnamaíocha a bheadh ann 
ar fud gach conaire agus chun na hidirghníomhaíochtaí 
a d’fhéadfadh a bheith ann eatarthu a anailísiú.

Réamh-mheasadh na tionchair ach an fheidhmíocht 
eacnamaíoch sa todhchaí atá bunaithe ar threochtaí 
stairiúla leantacha (an cás bonnlíne) a chur i gcomparáid 
le cásanna ina dtuartar feabhsuithe ar chomhionannas 
inscne. Tá cur síos níos mine ar an gcur chuige 
measúnachta le fáil i bhFíor 4.

Conairí a sainaithníodh san 
athbhreithniú litríochta

� Gníomhaíocht sa mhargadh
 saothair
� An t-oideachas
� An bhearna phá idir na hinscní
� Úsáid ama
� Ceannaireacht ghnó
� Ceannaireacht pholaitiúil
� An foréigean in aghaidh na  
 mban
� An tsláinte
� An imirce

Conairí samhaltaithe
� Conair 1: An bhearna idir na 

hinscní san oideachas treasach 
a dhúnadh
� Conair 2: An bhearna idir na 

hinscní i ngníomhaíocht sa 
mhargadh saothair a dhúnadh
� Conair 3: An bhearna phá idir 

na hinscní a dhúnadh
� Toradh 4: Athrú déimeagrafach 

mar gheall ar bhearnaí níos lú 
idir na hinscní 
� Conair 5: Na tionchair atá ag 

conair 1 go conair 3 agus 
toradh  i dteannta a chéile

Roghnú na gconairí atá
le samhaltú

Critéir roghnúcháin
� Fianaise chainníochtúil ar 

thionchair 
mhaicreacnamaíocha
� Sonraí stairiúla 

inchomparáide ar fáil le 
haghaidh na mblianta 
deireanacha
� Leibhéal ard neamhionannais 

inscne le feiceáil go soiléir

Fíor 3. Roghnú conairí

Céim 2: Conairí trína ndéanann comhionannas inscne difear 
don gheilleagar a roghnú

In athbhreithniú cuimsitheach litríochta a rinneadh, 
sainaithníodh raon conairí/torthaí féideartha1 trínar 
féidir le comhionannas inscne difear dearfach 
a dhéanamh don gheilleagar. Ina dhiaidh sin, rinneadh 
plé le fóram saineolaithe neamhspleácha ar na tionchair 
shocheacnamaíocha atá ag comhionannas inscne. Bhí 

sé mar aidhm leis tionchair a d’fhéadfaí a shamhaltú 
ar leibhéal maicreacnamaíoch a roghnú. Roghnaíodh 
ceithre chonair agus toradh amháin sa deireadh, agus iad 
bunaithe ar na trí phríomhchritéar. Is féidir iad a fheiceáil 
i bhFíor 3 thíos.

1 Is é atá sa téarma “conair” ná tagairt do neamhionannas áirithe inscne ar aimsíodh sa litríocht go bhfuil nasc teoiriciúil ar a laghad ann idir é agus feidhmíocht 
mhaicreacnamaíoch. Is é atá sa téarma “toradh” ná iarmhairtí féideartha an chomhionannais inscne (i.e. athrú ar thorthúlacht) ar féidir leo difear a dhéanamh 
d’fheidhmíocht an gheilleagair.



Fíor 4. An cur chuige i leith tionchair mhaicreacnamaíocha an chomhionannais inscne a shamhaltú

Conairí 
samhaltai

the

Ionchuir 
na samhla

Tionchair 
mhaicreacnamaíocha

Réamhmheas 
tionchar

Conair 1: An 
bhearna idir na 

hinscní san 
oideachas 
treasach

a dhúnadh

Conair 2: An 
bhearna idir na 

hinscní
i ngníomhaíocht 

sa mhargadh 
saothair

a dhúnadh

Conair 3: An 
bhearna phá 

idir na hinscní
a dhúnadh

Toradh 4: Athrú 
déimeagrafach 
mar gheall ar 

bhearnaí níos lú 
idir na hinscní

Conair 5: Conair 
1 go conair 3 
agus toradh 4

i dteannta
a chéile

Níos mó ban ag 
baint céim amach 

in ábhair STEM

§ Táirgiúlacht 
mhéadaithe fórsa 

saothair
§ Aschur 

méadaithe agus 
praghsanna 
laghdaithe
§ Borradh faoi 

iomaíochas agus 
méadú ar OTI

§ Méadú ar an 
bhfostaíocht
§ Méadú ar an 

aschur
§ Borradh faoi 

iomaíochas agus 
méadú ar OTI
§ Laghdú ar phá
§ Méadú féideartha 
ar an dífhostaíocht
i gcás laghdú beag 

ar phá

§ Acmhainní a 
leithdháileadh ar 

theaghlaigh in ionad 
iad a leithdháileadh 

ar ghnólachtaí
§ Méadú ar thomhaltas 

ag teaghlaigh
§ An méadú
á mhaolú ag 

gnólachtaí ach 
praghsanna
a mhéadú

§ An tionchar atá 
ag conair 1 go 
conair 3 agus 

toradh 4 i dteannta 
a chéile

Méadú ar an líon 
ban sa soláthar 

saothair

Méadú ar phá 
na mban

Méadú
ar an ráta

torthúlachta

Tionchair gach 
conaire

i dteannta
a chéile

§ Tomhaltas níos 
airde de bharr 

naíonáin bhreise 
(sa ghearrthéarma) 
§ Soláthar saothair 

níos airde (san 
fhadtéarma)
§ Tionchar atá 

cosúil le conair 2 
san fhadtéarma

1. An bhonnlíne eacnamaíoch: An fheidhmíocht eacnamaíoch a réamh-mheas in éagmais feabhsuithe 
ar chomhionannas inscne

2. Cásanna samhaltaithe: An fheidhmíocht eacnamaíoch a réamh-mheas i gcás feabhsuithe ar 
chomhionannas inscne

3. Na tionchair réamh-mheasta: An difear idir na cásanna agus an bhonnlíne a ríomh ó thaobh 
eochairtháscairí maicreacnamaíocha de
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Maidir leis an staidéar
Rud uathúil i gcomhthéacs an AE is ea an staidéar ar na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le comhionannas inscne. 
Tá sé ar an gcéad cheann dá chineál riamh inar úsáideadh samhail eacnaiméadrach láidir chun raon leathan tairbhí 
maicreacnamaíocha a bhaineann le comhionannas inscne a réamh-mheas i roinnt mór-réimsí amhail an t-oideachas, 
gníomhaíocht sa mhargadh saothair agus pá.

Léirítear i dtorthaí foriomlána an staidéir go dtiocfadh na nithe seo a leanas as comhionannas inscne méadaithe:

 ■ idir 6.3 milliún agus 10.5 milliún post breise sa bhliain 2050, agus thart ar 70 % díobh sin líonta ag mná;
 ■ dea-thionchair ar OTI, ar tionchair iad a mhéadódh le himeacht ama;
 ■ méadú ar olltáirgeacht intíre per capita, ar méadú é a bheadh cothrom le beagnach 10 % faoin mbliain 2050.

Baineadh leas sa staidéar as an tsamhail mhaicreacnamaíoch E3ME chun na tionchair eacnamaíocha a bheadh ag 
feabhsuithe ar chomhionannas inscne a réamh-mheas. Tá E3ME ina shamhail mhaicreacnamaíoch eimpíreach atá 
curtha in oiriúint go sonrach do thorthaí a shamhaltú ar leibhéal an AE agus ar leibhéal na mBallstát araon.

Áirítear na naoi bhfoilseachán seo a leanas le haschur an staidéir ar na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le comhionannas 
inscne san AE:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches 
(Athbhreithniú litríochta: fianaise reatha ar na tairbhí sóisialta agus eacnamaíocha a bhaineann le comhionannas 
inscne agus cineálacha modheolaíocha cur chuige ina leith).

2. EU and EU Member State overviews (Forbhreathnú ar an AE agus ar Bhallstáit an AE).
3. Report on the empirical application of the model (Tuarascáil ar chur i bhfeidhm eimpíreach na samhla).
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Conas a bailíodh an fhianaise: 

páipéar faisnéise ar an gcreat teoiriciúil agus ar an tsamhail).
5. Conas a bailíodh an fhianaise: bileog eolais ar an gcreat teoiriciúil agus ar an tsamhail.
6. Tionchair eacnamaíocha an chomhionannais inscne i gcomhthéacs beartais an AE: páipéar faisnéise.
7. Tionchair eacnamaíocha an chomhionannais inscne: páipéar faisnéise.
8. Conas a thagann fás eacnamaíoch as comhionannas inscne in oideachas STEM: páipéar faisnéise.
9. Conas a thagann fás eacnamaíoch as an mbearna idir na hinscní i ngníomhaíocht sa mhargadh saothair agus i bpá 

a dhúnadh: páipéar faisnéise.
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