
Ligestilling mellem 
kønnene i den finansielle 

beslutningstagning

Der er langt fra ligestilling i finanssektoren i EU-28

Beslutningstagningen i finanssektoren er i vid ud-
strækning domineret af mænd. Mænd træffer vig-
tige beslutninger, der indvirker på den generelle 
økonomiske udvikling, den monetære stabilitet, be-
skæftigelsen og væksten — alle faktorer, der berø-
rer kvinders og mænds liv på forskellige måder. Det 
er nødvendigt at imødegå disse uligheder mellem 
kønnene for at nå målene om intelligent, bæredyg-
tig og inklusiv vækst i Europa 2020-strategien.

På EU-plan er situationen imidlertid mindre op-
timistisk. Den Europæiske Investeringsbank og 
Den Europæiske Investeringsfond ledes begge af 
mænd, og der er kun meget få kvindelige bestyrel-
sesmedlemmer (henholdsvis 7 % og 29 %). Der er 
heller ikke ligestilling i Den Europæiske Centralbank 
(ECB). ECB har i hele sin historie aldrig haft en kvin-
delig formand, og andelen af kvindelige medlem-
mer af Styrelsesrådet har altid ligget under 10 %.

Figur 1: Forbedringer af kønsbalancen i finanssektoren i EU-28, 2003-2015
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Kilde: Europa-Kommissionens database over kvinder og mænd inden for beslutningstagning.
Bemærk: Dataene for centralbankchefer og vicechefer er fra 2007 grundet tilgængeligheden af data.

Kvinder er næsten usynlige på topposter i central-
bankerne. Det står klart, at der i de sidste ti år ikke 
er sket fremskridt med hensyn til andelen af kvinder 
i beslutningstagende nøglestillinger. På nationalt 
plan er næsten alle EU-medlemsstaternes central-
banker ledet af mænd. Kun Cypern har en kvin-
delig centralbankchef. Det ser mere positivt ud på 
vicechefniveau i de nationale centralbanker, hvor 
næsten en ud af fem er en kvinde (10 kvinder mod 
41 mænd). Andelen af kvinder i de nationale cen-
tralbankers bestyrelser er ligeledes marginalt højere, 
idet 21 % af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder.



    

Virksomhedskulturen sætter 
kvinder ud af spillet

Kvinder er stadig en minoritet i selskabsbestyrelser. 
Virksomhedskultur karakteriseret ved lang arbejds-
tid, et krav om fysisk tilstedeværelse på kontoret, en 
dominerende maskulin ledelsesstil og manglende 
transparens ved ansættelse og forfremmelse stiller 
kvinder dårligere.

Der er langt mindre sandsynlighed for, at kvinder 
ansættes i topstillinger i de største børsnoterede 
selskaber i medlemsstaterne. I EU er i gennemsnit 
blot 5 % af de administrerende direktører (CEO’er) 
og 7 % af bestyrelsesformændene i de største sel-
skaber kvinder i 2016.

Selv om der stadig er en klar skæv kønsfordeling, 
har der været en mærkbar stigning i andelen af 
kvinder i de børsnoterede selskabers direktion i de 
senere år. I 2003 var blot 9 % af medlemmerne af 
direktionen i medlemsstaterne kvinder, og denne 
andel steg til 23 % i 2016.

Figur 2: Andel af kvinder i det øverste besluttende organ i de største selskaber, 2010-2015
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Der findes yderligere statistikker om kvinder 
og mænd i  beslutningstagningen i  EIGE’s 
database over kønsstatistikker.

Kilde: Europa-Kommissionens database over kvinder og mænd inden for beslutningstagning.

I 2016 var kun 5 % af de administrerende direktører (CEO’er) i de 
største virksomheder i EU kvinder.



    

Mænd har monopol på 
internationalt plan

I 2011 udpegede Den Internationale Valutafond 
(IMF) for første gang en kvindelig administrerende 
direktør. Repræsentantskabet — det øverste be-
sluttende organ i IMF — er imidlertid helt domine-
ret af mænd. Alle centralbankchefer, der repræsen-
terer EU, er mænd, og der er kun fem kvindelige 
stedfortrædende repræsentanter (fra Bulgarien, 
Cypern, Letland, Slovenien og Sverige).

Da centralbankchefer ofte ligeledes beklæder po-
sten som finansminister, afspejler fraværet af kvin-
der på topposter i IMF situationen på nationalt plan. 
Rumænien og Sverige er de eneste to EU-med-
lemsstater, hvor finansministeren er en kvinde.

Hvordan skabes der større 
kønsbalance i finanssektoren?

Medlemsstaterne kan vedtage en bred vifte af foran-
staltninger for at sikre ligestilling mellem kønnene.

Fremme af lovgivningsinitiativer og 
målrettede foranstaltninger

Indførelsen af bindende lovgivning har vist sig at 
være et særdeles effektivt redskab, som det kan ses 

i Italien, hvor et lovbestemt mål om en andel på 
33 % kvinder i bestyrelserne i 2011 resulterede i en 
brat stigning i antallet af kvinder repræsenteret.

Styrkelse af den offentlige debat og 
politiske initiativer

Medlemsstaterne kan ligeledes gennemføre andre 
foranstaltninger såsom integrering af ligestillings-
aspektet i den finansielle beslutningstagning i na-
tionale og regionale strategier og handlingsplaner. 
Kampagner og initiativer, der fremmer ligestilling 
i den finansielle beslutningstagning på nationalt 
og regionalt plan, bidrager ligeledes til at skabe 
øget bevidsthed.

Institutionelle ændringer i erhvervslivet

Erhvervslivet skal også sætte fokus på at skabe flere 
karrieremuligheder for kvinder. Virksomhedskultur 
og modvilje mod at udvælge kvinder til ledende 
bestyrelsesposter kræver nye løsninger.

I 2011 bevirkede et italiensk lovfæstet mål om, at 33 % 
af bestyrelsesmedlemmer skal være kvinder, en kraftig 

stigning i antallet af kvinder i ledende stillinger.



EU’s politiske prioriteter

Europa-Parlamentet har opfordret til, at der kom-
mer flere kvinder i ledende stillinger i centralban-
kerne og i de finansielle institutioner i medlems-
staterne, og har ligeledes udtrykt bekymring over 
fraværet af kvinder i ECB’s direktion (beslutning om 
kvinder og virksomhedsledelse fra 2011).

I sin strategiske indsats for ligestilling mellem køn-
nene 2016-2019 har Europa-Kommissionen på ny 
bekræftet sit tilsagn i direktivforslaget fra 2012 om 
en andel af kvinder på mindst 40 % blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber.

Kommissionen vil også fortsat støtte medlems-
staternes indsamling og formidling af data om re-
præsentationen af kvinder og mænd i topstillinger 
i tæt samarbejde med EIGE.

Det Europæiske Råd har anerkendt betydningen 
af ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslut-
ningstagningen på alle niveauer og områder og 
har medtaget dette som et prioriteret område i li-
gestillingspagten 2011-2020. I Rådets konklusioner 
om ligestilling mellem kvinder og mænd i beslut-
ningstagningen opfordres medlemsstaterne og 
Kommissionen til at forbedre indsamlingen og 
analysen af oplysninger og til at vedtage målrette-
de foranstaltninger for at forbedre kønsbalancen 
i beslutningstagende organer. Konklusionerne var 
baseret på EIGE’s rapport om ligestilling mellem 
kvinder og mænd i magtstrukturer og beslutnings-
tagning udarbejdet for det luxembourgske for-
mandskab for Rådet.

http://eige.europa.eu

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu 

+370 5 215 7444
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Europa-Parlamentet opfordrede til, at flere ledende stillinger 
besættes af kvinder i centralbanker og finansielle institutioner 
i medlemsstaterne og på EU-plan: Den Europæiske Centralbank.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er EU’s 
videnscenter for ligestilling mellem kønnene. EIGE støtter beslutningstagerne 
og alle relevante institutioner i deres bestræbelser på at gøre ligestilling mellem 
mænd og kvinder til virkelighed for alle europæere ved at stille specifik ekspertise 
og sammenlignelige og pålidelige data om ligestilling mellem kønnene i Europa 
til rådighed for dem.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder (EIGE) 
Gedimino pr. 16
01103 Vilnius
LITAUEN

For yderligere oplysninger:

http://eige.europa.eu/
http://facebook.com/eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.youtube.com/user/eurogender
mailto:eige.sec%40eige.europa.eu%20?subject=

