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Comhionannas go mór in easnamh san earnáil airgeadais in AE-28
Tríd is tríd, is faoi fhorlámhas na bhfear atá an 
chinnteoireacht san earnáil airgeadais. Is iad na fir 
a ghlacann cinntí tábhachtacha a mbíonn tionchar acu 
ar fhorbairt fhoriomlán an gheilleagair, cobhsaíocht 
airgeadaíochta, fostaíocht agus fás — ar fachtóirí iad sin 
ar fad a théann i bhfeidhm ar shaol na bhfear agus na 
mban ar bhealaí éagsúla. Caithfear aghaidh a thabhairt 
ar an easpa comhionannais inscne sin chun spriocanna 
Straitéis Eoraip 2020 i leith fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a ghnóthú.

Mar sin féin, ar leibhéal AE, níl cuma chomh maith 
céanna ar an scéal. Fir atá i gceannas ar an mBanc 
Eorpach Infheistíochta agus ar an gCiste Eorpach 
Infheistíochta, agus is beag ban atá i measc na 
gcomhaltaí boird (7 % agus 29 % faoi seach). Tá easpa 
comhionannais inscne le feiceáil sa Bhanc Ceannais 
Eorpach (BCE) chomh maith. Ní raibh ban-uachtarán 
riamh ag BCE agus níor mhná iad breis is 10 % de 
chomhaltaí na Comhairle Rialaithe riamh.

Figiúr 1: Feabhsúcháin ar chothromaíocht inscne san earnáil airgeadais in AE-28, 2003-2015
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Foinse: an Coimisiún Eorpach, Bunachar Sonraí Ban agus Fear sa Chinnteoireacht.
NB: I gcás leasghobharnóirí/gobharnóirí tánaisteacha na mbanc ceannais, úsáidtear sonraí ó 2007 de bharr gurb iad sin na sonraí atá ar fáil.

Is fánach an bhean atá le feiceáil sna poist is fearr 
sna bainc cheannais. Is léir an easpa dul chun cinn 
le deich mbliana anuas i dtaobh seilbh na mban ar 
phoist thábhachtacha cinnteoireachta. Ar an leibhéal 
náisiúnta, is beag nach bhfuil fir i gceannas ar gach 
banc ceannais de chuid Bhallstáit AE. Sa Chipir amháin 
atá banghobharnóir. Tá cuma níos fearr ar an scéal ar 
an leibhéal leasghobharnóra sna bainc cheannais 
náisiúnta, inar bean í duine as cúigear (10 ban, 41 fear). 
Tá cionroinnt na mban ar bhoird náisiúnta na mbanc 
ceannais beagáinín níos airde chomh maith, is mná iad 
21 % de chomhaltaí boird.
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Mná fágtha ar an imeall leis an 
gcultúr corparáideach
Is mionlach fós iad na mná ar bhoird chorparáideacha. 
Leis an gcultúr corparáideach lena ngabhann uaireanta 
fada, éileamh ar dhaoine a bheith san oifig go 
fisiciúil, stíleanna ceannasaíochta fireanna agus easpa 
trédhearcachta i gcleachtais earcaíochta agus ardaithe 
céime, fágtar mná faoi mhíbhuntáiste.

Figiúr 2:  Cionroinnt na mban den chomhlacht cinnteoireachta is airde de na cuideachtaí is mó, 2010-2015
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Raon comhionannais inscne

Má tá tuilleadh staitisticí faoi mhná agus fir 
sa chinnteoireacht ag teastáil uait, bí cinnte 
Bunachar Sonraí Staitisticí Inscne de chuid 
EIGE a sheiceáil.

Foinse: an Coimisiún Eorpach, Bunachar Sonraí Ban agus Fear sa Chinnteoireacht.

In AE in 2016, ní mná iad ach 5 % de na príomhoifigigh 
fheidhmiúcháin sna cuideachtaí is mó.

Tá i bhfad níos lú mná ná fir fostaithe sna poist is fearr 
sna mórchuideachtaí luaite sna Ballstáit. Ar an meán in 
AE in 2016, ní mná iad ach 5 % de na príomhoifigigh 
feidhmiúcháin agus 7 % de na cathaoirligh sna 
cuideachtaí is mó.

Más léir go bhfuil éagothroime inscne ann i gcónaí, 
tá ardú mór tagtha ar chionroinnt na mban ar bhoird 
feidhmiúcháin na gcuideachtaí liostaithe le blianta 
beaga anuas. In 2003, níor mhná iad ach 9 % de 
chomhaltaí bord feidhmiúcháin sna Ballstáit, agus 23 % 
in 2016.



An Institiúid Eorpach
um Chomhionannas Inscne

    

Monaplacht ag na fir ar an leibhéal 
idirnáisiúnta
Cheap an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) 
bean mar CEO den chéad uair in 2011. Ach tá an Bord 
Gobharnóirí — an comhlacht cinnteoireachta is airde 
sa chiste airgeadaíochta idirnáisiúnta — go mór faoi 
fhorlámhas na bhfear. Is fir iad na gobharnóirí ar fad 
a dhéanann ionadaíocht ar son AE agus ní mná iad ach 
cúigear de na gobharnóirí malartacha (ón mBulgáir, ón 
gCipir, ón Laitvia, ón tSlóivéin agus ón tSualainn).

Os rud é gur minic a bhíonn poist mar aire airgeadais 
ag na gobharnóirí chomh maith, is léiriú ar an staid ar 
an leibhéal náisiúnta é seo. Is iad an Rómáin agus an 
tSualainn an dá Bhallstát AE amháin inar bean í an t-aire 
airgeadais.

Conas tuilleadh cothromaíochta 
inscne a thabhairt isteach san 
earnáil airgeadais
Tá raon leathan beart ar fáil do na Ballstáit lena chinntiú 
go mbainfear amach comhionannas inscne.

Tionscnaimh reachtacha agus bearta 
spriocdhírithe a chur chun cinn

Tá fianaise ann go bhfuil reachtaíocht cheangailteach 
thar a bheith éifeachtach, mar a léiríodh san Iodáil, áit 

inar tháinig méadú mór ar líon na mban ar bhoird mar 
thoradh ar sprioc reachtach a tugadh isteach in 2011 
chun mná a cheapadh chun 33 % de na poist ar bhoird.

Díospóireacht phoiblí agus tionscnaimh 
bheartais a neartú

Tá bearta eile ar fáil do na Ballstáit, ar nós cothromaíocht 
inscne a chur san áireamh sa chinnteoireacht 
eacnamaíoch i straitéisí agus pleananna gníomhaíochta 
náisiúnta agus réigiúnacha. Cuidíonn feachtais agus 
tionscnaimh ar son na cothromaíochta inscne sa 
chinnteoireacht eacnamaíocht ar leibhéal náisiúnta 
agus réigiúnach chun feasacht a mhúscailt freisin.

Athrú institiúideach san earnáil 
chorparáideach

Caithfidh an earnáil ghnó bealaí a lorg chun tuilleadh 
deiseanna a chruthú do mhná. Tá réitigh ag teastáil 
chun athrú ó fhréamh a dhéanamh ar an gcultúr 
corparáideach agus an doicheall roimh mhná 
a cheapadh i bpoist ardleibhéil boird.

San Iodáil, mar thoradh ar sprioc reachtaithe de 33 % de 
na mná a bheith ar bhoird in 2011, tháinig méadú géar ar 

líon na mban i bpoist ag an leibhéal is airde.
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Tosaíochtaí beartais AE
Tá Parlaimint na hEorpa ag éileamh go gceapfaí 
tuilleadh ban i bpoist rialaithe sna bainc cheannais 
agus in institiúidí airgeadais na mBallstát, agus dúirt sí 
gur ábhar imní di an easpa ban ar bhord feidhmiúcháin 
BCE (rún maidir le mná sa cheannaireacht ghnó 2011).

Sa Straitéis maidir le comhionannas inscne 2016-2019 
dhearbhaigh an Coimisiún Eorpach a thiomantas chun 
togra le haghaidh rialacháin maidir le hionadaíocht 
40 % ban ar a laghad a bheith i measc stiúrthóirí 
neamhfheidhmiúcháin i gcuideachtaí liostaithe.

Leanfaidh an Coimisiún de thacaíocht a thabhairt do 
na Ballstáit chun sonraí a bhailiú agus a scaipeadh 
maidir le hionadaíocht ban agus fear i bpoist mhóra 
chinnteoireachta, i ndlúthchomhar le EIGE.

Tá aitheantas tugtha ag Comhairle an Aontais Eorpaigh 
don tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht chothrom 
ban agus fear ar gach leibhéal agus i ngach réimse 
cinnteoireachta agus luadh mar réimse tosaíochta é sa 
chomhaontú um chomhionannas inscne 2011-2020. 
I gconclúidí na Comhairle maidir le comhionannas 
idir mná agus fir i réimse na cinnteoireachta, iarrtar ar 
na Ballstáit agus ar an gCoimisiún feabhas a chur ar 
bhailiú agus anailísiú sonraí agus bearta spriocdhírithe 
a ghlacadh chun cothromaíocht inscne a fheabhsú 
i gcomhlachtaí cinnteoireachta. Bhí na conclúidí sin 
bunaithe ar thuarascáil EIGE maidir le comhionannas 
inscne sa chumhacht agus sa chinnteoireacht, 
a ullmhaíodh le haghaidh Uachtaránacht Lucsamburg.

http://eige.europa.eu

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu 
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D’fhógair Parlaimint na hEorpa gur chóir go mbeadh 
níos mó ban i bpoist rialaithe i mbainc cheannais agus in 
institiúidí airgeadais i mBallstáit agus ar leibhéal AE: An 
Banc Ceannais Eorpach.

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne 

Is é an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) lárionad eolais AE 
maidir le comhionannas inscne. Cuireann EIGE tacaíocht ar fáil don lucht déanta 
beartais agus gach institiúid ábhartha lena gcuid iarrachtaí chun comhionannas 
idir mná agus fir a chur i bhfeidhm i saol na nEorpach ar fáil trí shaineolas agus 
sonraí inchomparáide agus iontaofa maidir le comhionannas inscne a chur ar 
fáil san Eoraip.
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