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MENEDŻERKI
BUDUJĄ WPŁYW INACZEJ
Wykorzystanie aktywności kobiet jest ważne
dla rozwoju gospodarczego, ale zwiększa też efektywność firm

oraz instytucji. Z dwóch dobrych i dobrze zarządzanych zespołów większy
potencjał ma ten, który jest bardziej różnorodny. Menedżerki budują
bowiem swój wpływ nieco inaczej niż mężczyźni – częściej doprowadzają
do konsultacji pomysłów i racjonalnie uzasadniają własne decyzje.
Zatem te organizacje, które świadomie z różnorodności nie korzystają,
pozbawiają się możliwości tworzenia bardziej efektywnej
kultury działania. Potwierdza to wiele badań.
THINKTANK od początku swego istnienia działa na rzecz większego
udziału kobiet w zarządzaniu. Liczne dyskusje, które moderowaliśmy
i w których braliśmy udział, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii,
USA czy w krajach azjatyckich, pokazują, że największe praktyczne
znaczenie ma coaching i mentoring różnorodności. Polityka publiczna,
ale również organizacje biznesowe powinny więc promować
kulturę różnorodności i akceptacji różnych ścieżek rozwoju.
Jednocześnie niezwykle ważne są dialog i mądre wsparcie,
którego doświadczone menedżerki mogą udzielić innym.
Bo nic nie działa tak motywująco jak dobry przykład.
Będziemy starali się częściej pokazywać menedżerki, które odniosły
sukces w różnych branżach i organizacjach. Także po to, by z widokiem
większej liczby kobiet na szczycie oswoić zarówno menedżerki,
jak i menedżerów – często sceptycznych wobec tych pomysłów.
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Badania dowodzą,
że dobrze zarządzane
zespoły, zróżnicowane
kulturowo, wieku,
pod względem płci,
doświadczenia,
osiągają lepsze wyniki
od zespołów
jednorodnych.
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Halina Frańczak, Iwona Georgijew

KOBIETY I WŁADZA
W BIZNESIE
Brak różnorodności we władzach firm powoduje, że potencjał,

jaki do zarządzania wnosi stosowanie niejednorodnych taktyk budowania wpływu,
pozostaje niewykorzystany – ze szkodą dla organizacji.

W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska
przyjęła propozycję legislacyjną dotyczącą promocji kobiet w biznesie. Zgodnie z jej założeniami od 2020 r. duże
firmy w UE będą zobowiązane do tego, by mieć w zarządach i radach nadzorczych 40 proc. kobiet. Niestety,
niekoniecznie będzie to oznaczać zwiększenie wpływu
kobiet na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach.
POD PRESJĄ DO RÓŻNORODNOŚCI?
Programy rozwoju, zatrzymywania i awansowania
kobiet w przedsiębiorstwach, niezbędne do podnoszenia wpływu kobiet w biznesie, są ogromnym wysiłkiem
dla firm. Menedżerowie dużych organizacji w Polsce
zapytani przed rokiem przez Deloitte, czy w Polsce (jak
w Norwegii i we Francji) prawo powinno gwarantować kobietom miejsce w zarządach, odpowiedzieli
negatywnie (54 proc.). Bardziej przeciwni takiemu
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. Firmy tracą na braku kobiet na najwyższych
stanowiskach kierowniczych – to wniosek
z najnowszych badań przeprowadzonych
przez Deloitte. Podczas gdy mężczyźni
u władzy skupiają się na budowaniu presji,
menedżerki stosują metodę
racjonalnego uzasadnienia.

rozwiązaniu są menedżerowie (80 proc.) niż menedżerki (28 proc.). Należy przy tym podkreślić, że prawie co trzecia menedżerka jest przeciwna prawnym
rozwiązaniom gwarantującym kobietom miejsce we
władzach firm. Przyczyn takiej postawy jest wiele – wynikają one z ambicji oraz potrzeby, by wciąż udowadniać wartość własnych osiągnięć.
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Sporym problemem jest też brak zrozumienia
przez wielu menedżerów na wyższych stanowiskach,
bez względu na ich płeć, wartości, jaką wnosi do firm
bardziej powszechny udział kobiet w ich władzach.
Obecnie wśród największych polskich przedsiębiorstw,
które należą do czołówki firm Europy Środkowej,
w 30 proc. zarządów zasiada kobieta, a tylko w 4 proc.
firm to kobieta jest prezesem. Podobnie jest w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie, gdzie w co
czwartym zarządzie jest kobieta, a tylko 6 proc. firm
kierowanych jest przez prezesa kobietę. Analiza zmian
w ostatnich latach nie napawa optymizmem – w Polsce,
tak jak w wielu krajach UE, liczba kobiet w zarządach
spada, a nie rośnie.

Badanie Deloitte
Kobiety i władza w organizacji
Według przeprowadzonych badań menedżerki na najniższych stanowiskach
budują wpływ w organizacji poprzez stosowanie taktyk perswazyjnych
– konsultacji i racjonalnego uzasadniania. Średni szczebel menedżerski,
gdzie jest największa presja na wyniki i najsilniejsze dążenie do awansu,
unifikuje strategie budowania wpływów przez menedżerów obu płci.
Nie widać na tym szczeblu między mężczyznami a kobietami żadnej
różnicy (wszyscy tak samo chętnie stosują taktyki perswazji i wymuszania).
Jednak już na najwyższych stanowiskach różnica jest widoczna.
Kobiety obecne w zarządach wyraźnie częściej niż panowie
stosują taktykę racjonalnego uzasadniania.
Mężczyźni członkowie zarządów – wymuszania i presji.

TAKTYKI BUDOWANIA WŁADZY
Wiele badań światowych udowodniło, że zróżnicowane zespoły, gdy są dobrze zarządzane, osiągają lepsze wyniki niż zespoły jednorodne. Dotyczy to takich
aspektów różnorodności jak płeć, wiek, doświadczenie,
różnice kulturowe.
Skuteczni menedżerowie, by osiągnąć wyznaczone
cele, używają władzy i wywierają wpływ. Mogą do tego
bardziej lub mniej świadomie użyć trzech grup taktyk:
perswazji, wymiany lub wymuszania. Taktyki perswazyjne polegają na racjonalnym uzasadnianiu i inspirowaniu; budują zaangażowanie. Taktyki wymiany wykorzystują konsultacje oraz mechanizm „coś za coś”,

45%

Tylu menedżerów mężczyzn woli mieć
za szefa mężczyznę, a 20 proc. preferuje
szefa kobietę. Z kolei 35 proc. kobiet
woli szefa mężczyznę, a 20 proc. kobietę.
Źródło: badanie Deloitte „Kariera kobiet
w zarządzaniu”, marzec 2011 r.

by skutecznie nakłaniać do pożądanych działań. Taktyki wymuszania wykorzystują natomiast różne rodzaje
presji (jednej osoby lub koalicji osób), by złamać opór
i wymóc efekty. Menedżerki i menedżerowie używają
ich wszystkich z różnym nasileniem – w zależności od
tego, na kogo, po co i kiedy chcą wpłynąć. Na ogół
najczęściej używane są taktyki z grupy perswazyjnej,
a najrzadziej taktyki wymuszania.
W przeprowadzonym przez nas badaniu, które
polegało na podejmowaniu decyzji w opisanych sytuacjach wymagających użycia władzy, kobiety wyraźnie
częściej stosowały taktyki należące do grupy perswazyjnych (uzasadnianie i konsultacje). Takie podejście
do współpracowników poszerza ich horyzonty, buduje zaangażowanie w pracę oraz rozwija. Jednocześnie
warto zauważyć: stosowanie taktyk perswazyjnych wymaga wysiłku i czasu, by osiągnąć długotrwały wynik.
Sądzimy więc, że z tego powodu kobiety wolniej niż
mężczyźni rozwijają swoje kariery.
TAKTYKI BUDOWANIA WPŁYWÓW A KARIERA
Wyniki badań Deloitte, ale także wielu analiz, wskazują, że ogromny wpływ na słabą pozycję kobiet w zarządzaniu firmami mają stereotypy i brak zrozumienia
korzyści, jakie wynikają z ich udziału w zarządzaniu.
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że mężczyźni są
lepiej wypromowani jako sprawujący władzę – a to
dzięki strategii wymuszania, którą stosują w budowaniu kariery w firmach. Nawet na najwyższych stanowiskach mężczyźni nie ustają w stosowaniu presji, w walce i łamaniu oporu. Natomiast prezeski i członkinie
zarządów w relacjach z podwładnymi i współpracownikami zachowują się inaczej – stosują konsultacje, lubią inspirować zespół i sięgać po taktyki racjonalnego
uzasadniania. Stosują je wyraźnie częściej niż panowie
na najwyższych stanowiskach.
Biznes narzuca menedżerom – bez względu na ich
płeć – pewne reguły działania. Wydaje się zatem, że
kobiety powinny zacząć stosować (właściwe mężczyznom) taktyki wymuszania, skoro te są tak skuteczne
przy budowaniu kariery. Okazuje się jednak, że takie
rozwiązanie nie przynosi im korzyści. Dlaczego? Bo
nie są wówczas autentyczne – a autentyzm jest czynnikiem o kolosalnym znaczeniu w postrzeganiu szefa
przez otoczenie (współpracowników i podwładnych).
KRYZYS A RÓŻNORODNOŚĆ
Dominacja w zarządach mężczyzn oznacza przewagę sprawowania władzy poprzez stosowanie taktyk
wymuszania. Kryzys jest czynnikiem wzmacniającym
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Reprezentatywna próba Polaków
Jeśli miałby Pan/Pani wybór, wolałby/wolałaby, aby Pana/Pani
przełożonym był: lmężczyzna lkobieta lpłeć nie ma znaczenia

21% 6% 72%

21% 13% 65%

22% 8% 68%

[1% nie ma zdania]

[2% nie ma zdania]

[2% nie ma zdania]

kobiety

mężczyźni

ogółem

Badanie Deloitte objęło w pierwszym etapie 242 menedżerów z dużych firm,
w tym 131 kobiet i 111 mężczyzn, w drugim (wywiady pogłębione) – 12 menedżerów
najwyższego szczebla w dużych firmach. Zostało przeprowadzone w czerwcu
i lipcu 2012 r. we współpracy z psychologami z doświadczeniem akademickim:
dr hab. Beatą Krzywosz-Rynkiewicz oraz dr Dorotą Wiśniewską-Juszczak.

GDZIE ZACZĄĆ?
Wiele badań wskazuje, że bardzo często okres, gdy
kobiety awansują na stanowiska menedżerskie, nakłada się na czas zakładania rodziny, macierzyństwo.
Kobiety stają wtedy przed ogromnym wyzwaniem
– jak połączyć życie prywatne i karierę? Dochodzi do
skumulowania nowych wyzwań związanych z odpowiedzialnością rodzicielską i potrzebą wykształcenia
w sobie umiejętności potrzebnych do rozwoju biznesu, odpowiedzialności za wyniki finansowe i zarządzania zespołami. Większość organizacji tego problemu
nie dostrzega.
Dlatego potrzebne jest mądre wsparcie. Pomóc
mogą kobiety już zajmujące wysokie stanowiska
– mogą okazać solidarność wobec młodszych koleżanek, podzielić się doświadczeniami. Z kolei organizacje biznesowe i instytucje powinny rozwijać kulturę
różnorodności i akceptacji różnych ścieżek rozwoju
i awansu. Za taką strategią budującą różnorodność
powinny pójść inicjatywy tworzące indywidualne
ścieżki kariery, wspierające coaching i mentoring różnorodności.

Wiele firm wie już, jakie są koszty odejścia ogromnej grupy kobiet, które zostały przygotowane do pełnienia obowiązków menedżerskich na różnych szczeblach – kształcenie menedżerów i ekspertów w wielu
przedsiębiorstwach jest przecież bardzo kosztowne.
Niewiele firm liczy natomiast straty wynikające z braku
zapotrzebowanie na szybkie i skuteczne działanie, na- kobiet na najwyższych stanowiskach. Każda złotówka,
wet jeżeli długofalowo oznacza to duże koszty. Walka każde euro zainwestowane zarówno w budowę środoo przetrwanie, która toczy się w dobie recesji, sprzyja wiska pozwalającego kobietom na rozwój zawodowy,
stosowanym przez mężczyzn taktykom sprawowania jak i w programy umacniające ich wiarę we własne siły,
władzy. Jednak pytanie o jutro biznesu również nale- przynosi firmom korzyści i będzie źródłem ich przeży zadać. Przetrwanie to nie tylko wynik w kwartale wagi konkurencyjnej oraz efektywności finansowej. 
czy półroczu, ale też potencjał na rozwój, umocnienie i zachowanie pozycji firmy na rynku. Menedżerki
Halina Frańczak: dyrektor Działu Komunikacji
są niezbędne na najwyższych stanowiskach, by firmy Korporacyjnej Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.
w długim okresie się rozwijały, były innowacyjne, sta- e-mail: hfranczak@deloittece.com
bilne, efektywne.
Prócz dyskusji o prawnych gwarancjach co do liczby Iwona Georgijew: partner Deloitte, kieruje
kobiet w najwyższych władzach firm należy rozpocząć Zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce
debatę na temat tego, jak wesprzeć utalentowane ko- oraz Europie Środkowej; liderka klubu dla kobiet biznesu
SheXO oraz wewnętrznego programu Diversity.
biety w ich karierze zawodowej. Sam system prawnego e-mail: igeorgijew@deloittece.com
przymusu niewiele da bez świadomie i konsekwentnie
budowanych programów wsparcia rozwoju talentów
w biznesie. Niewystarczająca reprezentacja kobiet Tekst powstał w ramach Klubu Deloitte SheXO rozwijanego
na rzecz budowania networkingu i regularnej wymiany myśli,
w biznesie nie rozpoczyna się na poziomie zarządów a także wspierania w rozwoju osobistym i zawodowym
i rad nadzorczych przedsiębiorstw, ale właściwie od kobiet zarządzających w biznesie.
samego początku kariery zawodowej.
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ZAMAWIAM:
PRENUMERATA THINKTANK + CZŁONKOSTWO W KLUBIE THINKTANK
999 zł KLUB THINKTANK PLUS
(Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach
+ udział w dorocznej konferencji Forum Rozwoju THINKTANK)

599 zł KLUB THINKTANK BASIC
(Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach)

PRENUMERATA THINKTANK
499 zł MAGAZYN THINKTANK + BIBLIOTEKA ONLINE
(Roczna prenumerata THINKTANK + dostęp do biblioteki wiedzy online)

399 zł MAGAZYN THINKTANK
(Roczna prenumerata magazynu)

399 zł ROCZNY DOSTĘP DO BIBLIOTEKI WIEDZY
(Roczny dostęp do biblioteki wiedzy online)

Nazwisko
Imię
Stanowisko
Firma
E-mail
Ulica
Kod, miasto
Telefon
NIP



Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych magazynu THINKTANK, prowadzonej
przez THINKTANK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji zamówienia oraz na ich przetwarzanie
dla potrzeb marketingowych związanych z działalnością tytułu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od THINKTANK
lub jego partnerów na adres elektroniczny podany w formularzu.
Płatność przelewem na konto: Bank Millennium S.A., nr rachunku: 77 1160 2202 0000 0001 3959 5901

Podpis

Zamówienie prosimy przesłać faxem (22) 628 04 12
lub e-mailem: jbudzynska@mttp.pl
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