
Rodová rovnosť 
v rozhodovacích 

finančných orgánoch

Finančný sektor v krajinách EÚ-28 má do rovnosti ďaleko

Rozhodovaniu vo finančnom sektore dominujú 
muži. Prijímajú dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyv
ňujú celkový ekonomický rozvoj, menovú stabili
tu, zamestnanosť a rast – všetky faktory, ktoré sa 
dotýkajú životov žien i mužov rôznym spôsobom. 
Tematizovanie týchto rodových nerovností je ne
vyhnutné na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľné
ho a inkluzívneho rastu.

Na úrovni EÚ je však situácia menej optimistická. 
Európska investičná banka a Európsky investičný 
fond sú vedené mužmi, pričom len veľmi málo 
žien je zastúpených v správnych radách (7 % v EIB, 
resp. 29 % v EIF). Ani v Európskej centrálnej banke 
nevládne rodová rovnosť. V priebehu celej svojej 
histórie ECB nikdy nemala prezidentku a členstvo 
žien v Rade guvernérov nikdy neprekročilo 10 %.

Obrázok 1: Zlepšenie rodovej vyváženosti vo finančnom sektore v štátoch EÚ-28 (2003 – 2015)
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Zdroj: Európska komisia, Databáza údajov o ženách a mužoch v rozhodovacích procesoch.
Poznámka: Pre námestníkov/viceguvernérov a guvernérov centrálnych bánk sa použili údaje z roku 2007, keďže aktuálnejšie údaje neboli k dispozícii.

Ženy sú sotva viditeľné v špičkových funkciách 
centrálnych bánk. Napredovanie žien pri dosaho
vaní kľúčových rozhodovacích funkcií za posled
ných desať rokov jednoznačne stagnuje. Na vnú
troštátnej úrovni sú takmer všetky centrálne banky 
členských štátov EÚ vedené mužmi. Iba Cyprus 
má guvernérku. Pozitívnejšie to vyzerá v radoch 
viceguvernérov národných centrálnych bánk, kde 
takmer každé piate miesto patrí žene (10 žien, 
41 mužov). Podiel žien v správnych radách národ
ných centrálnych bánk je tiež nepatrne vyšší a tvo
rí 21 % všetkých členských miest.



    

Firemná kultúra vytláča ženy na 
vedľajšiu dráhu

Ženy stále tvoria menšinu v dozorných radách fi
riem. Firemná kultúra, vyznačujúca sa dlhým pra
covným časom, požiadavkou na fyzickú prítom
nosť v kancelárii, dominantným mužským štýlom 
vedenia a nedostatkom transparentnosti v nábo
rových a propagačných praktikách stavia ženy do 
nevýhodnej pozície.

Obrázok 2: Podiel žien v najvyšších rozhodovacích orgánoch najväčších podnikov (2010 – 2015)

Ženy v rozhodovacích procesoch v roku 2015
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Oblasť rodovej rovnováhy

Ak máte záujem o ďalšie štatistiky týkajúce 
sa žien a mužov v rozhodovacích procesoch, 
hľadajte v databáze rodových štatistík EIGE.

Zdroj: Európska komisia, Databáza údajov o ženách a mužoch v rozhodovacích procesoch.

V EÚ v roku 2016 zastávajú ženy iba 5 % pozícií generálnych 
riaditeliek najväčších podnikov.

U žien je podstatne menej pravdepodobné ako 
u mužov, že budú zamestnané v najvyšších pozí
ciách najväčších verejne registrovaných podnikov 
v členských štátoch. V EÚ bolo v roku 2016 v prie
mere iba 5 % žien vo funkcii generálnej riaditeľky 
(CEO) a 7 % bolo členkami dozorných rád v najväč
ších podnikoch.

Hoci jasná rodová nerovnováha pretrváva, v po
sledných rokoch došlo k výraznému nárastu po
dielu žien vo výkonných radách spoločností verej
ne kótovaných na burze. V roku 2003 bolo medzi 
členmi výkonných rád v členských štátoch len 9 % 
žien, čo však do roku 2016 stúplo na 23 %.



    

Muži si držia medzinárodný 
monopol

Medzinárodný menový fond (MMF) vymenoval 
ženu do funkcie generálnej riaditeľky prvýkrát 
v roku 2011. V Rade guvernérov – najvyššom roz
hodovacom orgáne v rámci MMF – však drvivou 
väčšinou prevládajú muži. Guvernéri MMF repre
zentujúci EÚ sú muži a len päť miest alternátov 
patrí ženám (z Bulharska, Cypru, Lotyšska, Slovinska 
a Švédska).

Keďže guvernéri často obsadzujú aj funkciu minis
tra financií, nedostatok žien na vedúcich miestach 
v MMF odráža situáciu na národnej úrovni. Rumun
sko a Švédsko sú jediné dva členské štáty EÚ, kde je 
ministrom financií žena.

Ako priviesť viac rodovej rovnováhy 
do finančného sektora?

Členské štáty môžu prijať širokú škálu opatrení na 
zabezpečenie rodovej rovnosti.

Presadzovať legislatívne iniciatívy 
a cielené opatrenia

Zavedenie záväzných právnych predpisov sa 
ukázalo ako zvlášť účinné, o čom svedčí situácia 

v Taliansku, kde legislatívny cieľ 33 % žien v správ
nych radách v roku 2011 viedol k prudkému náras
tu žien v týchto pozíciách.

Posilnenie verejnej diskusie a politických 
iniciatív

Členské štáty môžu zaviesť aj iné opatrenia, ako je 
napríklad rodová rovnováha v ekonomickom roz
hodovaní v národných a regionálnych stratégiách 
a akčných plánoch. Kampane a iniciatívy podpo
rujúce rodovú rovnováhu v ekonomickom rozho
dovaní na národnej a regionálnej úrovni takisto 
prispejú k zvýšeniu povedomia.

Inštitucionálna zmena v podnikovom 
sektore

Podnikateľský sektor sa tiež musí zapojiť do vytvá
rania viacerých príležitostí pre rozvoj žien. Podniko
vá kultúra a neochota menovať ženy do vysokých 
pozícií v radách potrebuje transformačné riešenie.

Cieľ stanovený zákonmi v roku 2011, podľa ktorého 
sa v Taliansku malo dosiahnuť 33 % zastúpenie žien 

v predstavenstvách, viedol k prudkému zvýšeniu počtu 
žien na najvyšších pozíciách.



Priority politiky EÚ

Európsky parlament chce viac žien v riadiacich funk
ciách v centrálnych bankách a finančných inštitú
ciách v členských štátoch a zároveň poukazuje na 
znepokojujúcu absenciu žien vo výkonnej rade ECB 
(uznesenie o ženách a riadení podnikov z roku 2011).

V Strategickom záväzku k rodovej rovnosti na obdobie 
rokov 2016 – 2019 Európska komisia opätovne po
tvrdila svoj záväzok k návrhu smernice z roku 2012 
mať aspoň 40percentné zastúpenie žien medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burzách cenných papierov.

Komisia bude aj naďalej podporovať členské štáty 
pri zhromažďovaní a šírení údajov o zastúpení žien 
a mužov vo vysokých rozhodovacích pozíciách, 
v úzkej spolupráci s inštitútom EIGE.

Rada Európskej únie uznala dôležitosť rovnakej 
účasti žien a mužov na všetkých úrovniach a v ob
lastiach rozhodovania a zaradila ju ako prioritnú 
oblasť paktu rodovej rovnosti na roky 2011 – 2020. 
Závery Rady o rovnosti žien a mužov v rozhodo
vacej oblasti vyzývajú členské štáty a Komisiu, aby 
zlepšili zber a analýzu dát, a takisto prijali cielené 
opatrenia na zlepšenie rodovej rovnováhy v roz
hodovacích orgánoch. Tieto závery sa zakladajú na 
správe inštitútu EIGE o rovnosti žien a mužov pri 
moci a rozhodovaní, pripravenej pre luxemburské 
predsedníctvo.

http://eige.europa.eu

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu 
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Európsky parlament vyzval k zvýšeniu počtu žien na 
vedúcich pozíciách v centrálnych bankách a vo finančných 
inštitúciách v členských štátoch a na úrovni EÚ: Európska 
centrálna banka.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je centrom poznatkov EÚ o rodovej 
rovnosti. Inštitút EIGE poskytovaním odborných poznatkov a porovnateľných 
a spoľahlivých údajov o rodovej rovnosti v Európe podporuje tvorcov politík 
a všetky príslušné inštitúcie v ich úsilí, ktoré sa zameriava na to, aby sa rovnosť 
medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou pre všetkých Európanov.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, EIGE 
Gedimino pr. 16
LT01103 Vilnius
LITVA/LITHUANIA
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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=

