
Sooline võrdõiguslikkus 
finantsalasel otsustamisel

EU-28 finantssektor on võrdsusest kaugel

Finantsvaldkonnas on otsustajateks peamiselt me
hed. Just nemad teevad olulisi otsuseid, mis mõ
jutavad üldist majandusarengut, rahalist stabiilsust, 
tööhõivet ja majanduskasvu – need tegurid oma
korda puudutavad mitmeti nii naisi kui ka mehi. 
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutami
seks tuleb võtta meetmeid, mis vähendavad soo
list ebavõrdsust.

Olukord Euroopa Liidus on aga halvem. Nii Euroo
pa Investeerimispanka kui ka Euroopa Investeeri
misfondi juhivad mehed ning kummagi nõukogus 
on naisi vähe (vastavalt 7% ja 29%). Ka Euroopa 
Keskpangas puudub sooline võrdõiguslikkus. 
Kogu tegutsemisaja jooksul ei ole Euroopa Kesk
pangal kordagi olnud naispresidenti ning naiste 
osakaal nõukogus on alati olnud alla 10%.

Joonis 1. Finantsvaldkonna soolise tasakaalu areng EU-28s aastail 2003–2015
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Allikas: Euroopa Komisjon, andmebaas naiste ja meeste osaluse kohta otsustamisel.
Märkus. Andmete kättesaadavuse tõttu kasutati keskpankade asepresidentide ja presidentide kohta 2007. aasta andmeid.

Naisi on keskpankade tippametikohtadel väga 
vähe. Viimase aastakümne jooksul ei ole parane
nud naiste võimalused pääseda otsustajate tipp
ametikohtadele. Euroopa Liidu liikmesriikides 
juhivad peaaegu kõiki keskpanku mehed, ainult 
Küprose keskpanga president on naine. Veidi pa
rem on riikide keskpankade asepresidendi ameti
koha olukord: asepresidentidest on naisi ligi viien
dik (10 naist ja 41 meest). Naiste osakaal riikide 
keskpankade juhatustes on samuti mõnevõrra 
suurem: 21% juhatuse liikmetest on naised.



    

Ettevõtluskultuur jätab naised 
kõrvale

Ettevõtete juhatustes on naised endiselt vähemu
ses. Ettevõtluskultuur, kus tööpäevad on pikad ja 
tuleb viibida kontoris kohal, juhtimisstiil on domi
neeriv ja maskuliinne ning värbamis ja edutamis
menetlused on läbipaistmatud, seab naised eba
võrdsesse olukorda.

Joonis 2.  Naisliikmete osakaal suurimate ettevõtete kõrgeimates otsustusorganites aastail 
2010–2015

Naisi otsustajatest (2015) Suurenemine aastail 2010–2015 Vähenemine aastail 2010–2015
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Soolise tasakaalu piirkond

Rohkem statistilisi andmeid naiste ja mees
te osaluse kohta otsustamisel on EIGE soo
statistika andmebaasis.

Allikas: Euroopa Komisjon, andmebaas naiste ja meeste osaluse kohta otsustamisel.

2016. aastal olid Euroopa Liidu suurimates ettevõtetes ainult 
5% tegevjuhtidest naised.

Naistel on võrreldes meestega oluliselt väiksem 
tõenäosus jõuda kõrgetele ametikohtadele liik
mesriikide suurimates börsil noteeritud ettevõ
tetes. 2016. aastal olid Euroopa Liidu suurimates 
ettevõtetes keskmiselt ainult 5% tegevjuhtidest ja 
7% juhatuse eesistujatest naised.

Kuigi on selge, et sooline ebavõrdsus püsib, on 
naiste osakaal börsiettevõtete juhatuses viimastel 
aastatel märkimisväärselt kasvanud: 2003. aastal 
olid liikmesriikides 9% juhatuse liikmetest naised ja 
2016. aastal 23%.



    

Meestele kuulub rahvusvaheline 
monopol

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) nimetas oma 
esimese naistegevjuhi ametisse 2011. aastal. IMFi 
kõrgeim otsustusorgan juhatajate nõukogu koos
neb aga endiselt valdavalt meestest. Kõik Euroopa 
Liitu esindavad IMFi juhatajad on mehed ning ai
nult viis asejuhatajat on naised (Bulgaariast, Küpro
selt, Lätist, Sloveeniast ja Rootsist).

Et juhatajad on sageli ühtlasi ka riikide rahandus
ministrid, kajastab naiste vähesus IMFi kõrgetel 
ametikohtadel olukorda riikide tasandil. Rumeenia 
ja Rootsi on ainsad kaks Euroopa Liidu liikmesriiki, 
kus rahandusminister on naine.

Kuidas parandada soolist tasakaalu 
finantssektoris?

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks saavad 
liikmesriigid võtta mitmesuguseid meetmeid.

Seadusandlike algatuste ja 
sihtmeetmete edendamine

Eriti tõhusaks on osutunud siduvate õigusakti
de vastuvõtmine, nagu selgus Itaalias, kus tänu 

2011. aastal seadusega sätestatud eesmärgile taga
da juhatusliikmete seas naiste 33% osakaal on oluli
selt suurenenud naiste arv kõrgetel ametikohtadel.

Avaliku mõttevahetuse ja 
poliitikaalgatuste edendamine

Liikmesriigid saavad võtta ka muid meetmeid, 
näiteks majandusotsustamise soolise tasakaalu 
küsimuste kajastamine riigi ja piirkondade stratee
giates ja tegevuskavades. Küsimust aitavad tead
vustada ka riigi ja piirkondade kampaaniad ning 
algatused majandusotsustamise soolise tasakaalu 
parandamiseks.

Ettevõtlussektori institutsioonilised 
muudatused

Naiste karjääriarenguks sobivate võimaluste loomi
sel peab osalema ka ärisektor. Praegune ettevõt
luskultuur ja soovimatus määrata kõrgetele juhti
vatele ametikohtadele naisi peavad muutuma.

Itaalia seadusjärgne eesmärk – saavutada 
2011. aastal juhtkondades 33% naiste osakaal – 

suurendas järsult naistippjuhtide arvu.



Euroopa Liidu poliitikaprioriteedid

Euroopa Parlament on kutsunud liikmesriikide 
keskpanku ja finantseerimisasutusi määrama juh
tivatele ametikohtadele rohkem naisi, märkides et 
EKP juhatuses ei ole ühtki naist (2011. aasta resolut
sioon naiste ja ärijuhtimise kohta).

Dokumendis „Strateegiline kohustus soolise võrd
õiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ 
avaldas Euroopa Komisjon taas kord toetust 
2012. aasta ettepanekule võtta vastu direktiiv, mille 
eesmärk on tagada, et naiste esindatus börsil no
teeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuulu
vate juhtorgani liikmete seas oleks vähemalt 40%.

Komisjon aitab tihedas koostöös EIGEga liikmes
riikidel jätkuvalt koguda ja levitada andmeid 
naiste ning meeste esindatuse kohta otsustajate 
tippametikohtadel.

Euroopa Liidu Nõukogu on tunnistanud naiste ja 
meeste võrdse osaluse olulisust kõigil otsustusta
sanditel ja kõigis valdkondades, nimetades seda 
soolise võrdõiguslikkuse paktis (2011–2020) es
matähtsaks valdkonnaks. Oma järeldustes soolise 
võrdõiguslikkuse kohta otsustamisel kutsus nõu
kogu liikmesriike ja komisjoni üles edendama and
mete kogumist ja analüüsimist ning ühtlasi võtma 
sihtmeetmeid, et parandada soolist tasakaalu ot
sustusorganites. Järeldused tuginesid Luksembur
gi eesistumise jaoks koostatud EIGE aruandel soo
lise võrdõiguslikkuse kohta võimupositsioonidel ja 
otsustamisprotsessides.

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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Euroopa Parlament kutsus üles suurendama naiste osakaalu 
juhtivatel ametikohtadel liikmesriikide tasandil keskpankades ja 
finantsasutustes ning Euroopa Liidu tasandil Euroopa Keskpangas.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on soolise võrdõiguslikkuse 
Euroopa Liidu teadmuskeskus. EIGE toetab poliitikakujundajaid ja kõiki 
asjaomaseid asutusi nende tegevuses muuta sooline võrdõiguslikkus kõigi 
eurooplaste jaoks tegelikkuseks, pakkudes eriteadmisi ning võrreldavaid ja 
usaldusväärseid andmeid Euroopa soolise võrdõiguslikkuse kohta.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Gedimino pr. 16
LT01103 Vilnius
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