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Europejskimi liderkami w małym i średnim biznesie są... Polki!
Uznaje się je za najbardziej przedsiębiorcze w Europie. Wiek XXI
będzie należał do kobiet - pisze „Wprost”. Polki są
właścicielkami 39 % średnich i małych firm i pod tym względem
nikt w Europie nie może się z nimi równać.

Polska bizneswoman
Ma około 45 lat, dwójkę dzieci, pracuje 51 godzin tygodniowo (w czym
znacznie przewyższa swoje europejskie koleżanki) i w 45 % jest
głównym żywicielem rodziny. Taki obraz współczesnej polskiej
bizneswoman opracowała Ewa Lisowska z Warszawskiej Szkoły Głównej
Handlowej. Tak jest już dziś, a na przyszłość analitycy szacują, iż
kobieta będzie odpowiadała nawet za 80% domowych wydatków.

Badania wykazały także, że o 72% większą rentowność sprzedaży
mają firmy z większym odsetkiem kobiet wśród członków zarządu, niż
te o mniejszym odsetku pań na wysokich stanowiskach. 
Szacuje się także, że 30% dyrektorów w dużych firmach w naszym
kraju to kobiety.

Więcej usług
Czas triumfu nadszedł dla kobiet wraz ze zmianą charakteru
gospodarki. Ta, kiedyś nastawiona była na produkcję, wymagającą
silnej, męskiej ręki. Dziś dominuje sektor usług, w którym coraz mniej
osób potrzebnych jest do produkowania dóbr, a coraz więcej do ich
skutecznej sprzedaży. A w tym właśnie najlepiej sprawdzają się
kobiety. 
Reklama, marketing czy public realations szybko stały się dziedzinami,
w których panie odnalazły swoje miejsce. 

„Dawniej panie były zbyt delikatne. Dziś wiem, że należy być miłym dla
innych, ale jak ktoś nadepnie mi na odcisk, odpłacam pięknym za
nadobne” - tłumaczy we „Wprost” Dominika Herbut – Heybowicz z
zarządu Wirtualnej Polski.

Zmiana nastawienia
Szybko rosnące sukcesy kobiet to także wynik zmiany dwóch
czynników. Nastawienia do nich mężczyzn oraz kobiet samych do
siebie. 
Mężczyźni przestali myśleć stereotypowo i zaczęli wreszcie dostrzegać
w kobiecie nie balast, pracownika, który zajdzie w ciąże i odejdzie na
urlop macierzyński, ale zaczęli widzieć w nich główny motor sukcesu w
firmach. Mężczyźni także po prostu wypuścili swoje kobiety z domów.
Stosunek kobiet do siebie samych i do siebie nawzajem także uległ
ewolucji. Bardziej w siebie wierzą, są ambitniejsze, ale przede
wszystkim zaczęły na swoje współpracowniczki patrzeć jak na pomoc,
a nie na wrogi obóz. 
„ Kiedyś kobiety wycinały się między sobą, byłyśmy zazdrosne o
sukcesy koleżanek . Dziś coraz częściej współpracujemy z sobą” -
mówi Ewa Kudliska- Pyrz, dyrektor generalny Mary Kay Cosmetics
Poland.

Kobiecość w biznesie
„Kobiety wnoszą do biznesu kobiecość. Niby to oczywiste, ale
wcześniej świat finansjery był przepełniony męską agresją i potrzebą
dominowania nad innymi. Panie cechuje empatia. Zamiast rywalizować,
starają się zrozumieć współpracowników. To świetnie wpływa na
atmosferę w pracy” – mówi „Wprost” Francois Nail, właściciel firmy
headhunterskiej Naj International. 
Trampoliną do zawodowego sukcesu kobiet jest właśnie najczęściej ich
doskonała umiejętność współpracy z innymi.

Znając życie kobiety pewnie dalej będą z zamiłowaniem wydawały
pieniądze, jednak teraz także będą ich coraz więcej zarabiać. 
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pachnie "cosmopolitan" bardzo mocno :)
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pachnie, ale do cosmo brakuje porady jak zrobic dobra laske
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ale fajna babeczka na tym zdjeciu jest, nie ma co
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