
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Vezető francia érdekcsoportok –  
férfiközpontú világ 

A felső vezetői fórumok szociológiai megközelítésével a tanulmány 
500 vezető francia érdekcsoportban és a holdudvarukba tartozó vál-
lalati körben – az 1998–2003 közötti időszakban – vizsgálja a veze-
tővé kinevezett nők helyzetét. E posztokon a női szerepvállalás to-
vábbra is marginális, mivel az üvegplafon változatlanul megakadá-
lyozza a nőket a legrangosabb állásokhoz jutásukban. Másodrendű 
pozíciókba szorítja be őket, azaz: üzleti forgalmukat és alkalmazotti 
létszámukat tekintve kisméretű cégekbe és eleve „feminin” ágaza-
tokba kényszeríti a magasan képzett női munkaerőt. A női jelenlét e 
deficitjének okait elemzik a legnagyobb francia vállalatok és érdek-
csoportjaik vezetőségében, és azt igyekeznek megérteni: a gazda-
sági hatalom e világa miért olyannyira „férfiközpontú” és zárt a nők 
számára.  
 
Tárgyszavak: esélyegyenlőség; karrier; nők; vezetőség; 

üvegplafon. 

500 élenjáró francia érdekcsoport felső vezetői fórumai 

A nemek megoszlásának, arányának problematikáját a vezetői állá-
sokban a vezetéselmélet segítségül hívásával, a vezetők és a részvé-
nyesek közti interakció jellege, valamint a gazdasági teljesítmény és az 
igazgatótanács között létesítendő kapcsolatok révén tanulmányozták. E 
vezetőségek (amelyek körébe az igazgatótanácsokon kívül beleértendők 
a felügyelő bizottságok és az irányításban aktívan közreműködő egyéb 
bizottságok) szociológiai és politikai entitásoknak, a hatalomgyakorlás 
eszközeinek, társadalmi normák vektorának tekintendők, nem pedig a 
szervezeti fejlődés „hozadékának”.  

Az igazgatótanácsok a részvénytársaságokban a legelterjedtebbek: 
97%-ukban működnek, tagjaik a részvényesek köréből kerülnek ki. Fő 
feladatuk a részvénytársasági tevékenység irányának meghatározása. 
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság a német típusú rt.-k kettős irá-



nyító szervei. Előbbi tagjai természetes személyek, akik vagy részvé-
nyesek vagy sem, és feladatuk a társaság igazgatása és irányítása. A 
felügyelő bizottságot természetes vagy jogi személyek alkotják, akik 
számára kötelező, hogy részvényesek legyenek; szerepe az igazgatóság 
tagjainak kinevezése, irányító tevékenységük ellenőrzése és a társaság 
bizonyos lépéseinek, akcióinak engedélyezése, illetve jóváhagyása. A 
vezetés e fórumait a törvény által előírtak értelmében kötelezően létre 
kell hozni, miközben a cégek saját döntésétől függően, tehát nem köte-
lezően kialakítandó fórumok közé tartoznak: az ügyvezetői, a stratégiai, 
a végrehajtó, a tanácsadó és más bizottságok.  

A vizsgálat 2003-ban az 500 vezető francia érdekcsoport és az ér-
dekszférájukba tartozó 154 664 cég vezetésében tevékenykedő 16 636 
természetes személyre terjedt ki. A cégek adataiból kiindulva kulcsfon-
tosságú változókat választottak ki, mint pl. az üzleti forgalom, a foglal-
koztatott létszám, a mandátum, azaz a megbízatás, a feladatkör termé-
szete, az ágazat, amelybe a vállalat tevékenységi köre besorolható. E 
változók mindegyikét a nemek aránya, megoszlása szerint osztályozták. 
A kutatás kiinduló feltételezése szerint a nők társadalmilag kevésbé 
megbecsült, kisebb elismertséggel, társadalmi ranggal járó mandátumo-
kat kapnak, mint a férfiak. Ha mégis bekerülnek a felső vezetésbe, akkor 
erre inkább a kisebb vállalati struktúrák esetében találni példát. Ami pe-
dig az adott cég tevékenységi körét illeti: a nők olyan ágazatokba vannak 
beskatulyázva, amelyeket hagyományosan feminineknek minősítenek. E 
feltevéseket klasszikus statisztikai módszerekkel igyekeztek igazolni.  

A nők és a felső vezetői megbízatások 

A vállalatok vezetősége, gazdasági téren, a hatalom első körét je-
lenti. A nők – amint azt e tanulmány be is bizonyítja – kevéssé képvisel-
tetik magukat e szférában (1. táblázat). Csakis a férfiaknak jut a felső 
vezetői megbízatások úgyszólván teljes köre az igazgatótanácsokban és 
más, az irányításra szakosodott testületekben, bizottságokban. A gazda-
sági hatalom tehát alapvetően férfiközpontú. 2003-ban az aktív mandá-
tummal rendelkező nők részaránya igen szerény volt: a vezetés fórumain 
megbízatást teljesítő 16 636 természetes személy közül csak 1339, azaz 
8% volt a nő. A francia vállalatok vezetésében a nők a felső vezetői 
megbízatások mindössze 5,8%-át látják el. A nemek e megoszlása 1998 
óta csak 1,6%-ponttal változott a nők javára. A mandátumok jellegétől 
függően tipológia készíthető: egyesek közvetlenül kapcsolódnak a dön-
téshozó és az irányító posztokhoz, míg mások, amelyek előfordulásának 

 



gyakorisága nagyobb, nem kötődnek direkt módon a felső szintű vezetés 
csúcsához: ezek az ügyvezetés, az igazgatás feladatait testesítik meg 
vagy egyszerű bizottsági tagságot jelentenek. A stratégiai és az irányító 
jellegű megbízatások tekintetében a nők száma még csekélyebb, viszont 
az úgymond másodrendűnek számító mandátumok esetében jelenlétük 
markánsabb. A nők alulreprezentáltak a döntéshozással járó, azt feltéte-
lező megbízatásokban, túlreprezentáltak azonban más mandátumok te-
kintetében. Ha összehasonlítjuk a nők által általánosságban betöltött 
mandátumok %-arányát (azaz az 5,8%-ot) az irányítást jelentő megbíza-
tások nők általi teljesítésének %-arányával, akkor kiderül: a nők 30%-kal 
alulreprezentáltak e posztokon. 22%-kal felülreprezentáltak viszont a kü-
lönböző bizottságok egyszerű tagságát vagy az ügyvezetői posztokat 
illetően. 

1. táblázat 
A mandátumok jellegük és nemek szerinti megoszlása 

 
 Betöltött mandátumok 
 Nők Férfiak 
Összesen  5,8% 94,2% 
Elnökök és igazgatók 4,1% 95,9% 
Ügyvezetők és vezető testületek tagjai 7,1% 92,9% 

 
 
A felső vezetők 5 csoportra osztott gárdájának részletesebb vizsgá-

lata nagyjából alátámasztja a vállalatok szervezeti felépítésére vonatko-
zóan végzett kutatások eredményeit (2. táblázat). Minél magasabbra te-
kintünk a felső vezetői fórumokon betöltött posztok hierarchiájában, an-
nál kevesebb nővel találkozhatunk. Csak az elnöki posztokat vizsgálva, a 
nők jelenléte még elhanyagolhatóbb mérvű: a vállalatok csúcsán a veze-
tői összlétszám csupán 3,6%-át alkotják nők. Ezáltal alulreprezentáltsá-
guk mértéke e tekintetben 38%-os. A vezetői mandátumok típusai szerint 
vizsgálódva kiderül: a nőknek a férfiaknál módszeresen kevesebb esé-
lyük van arra, hogy bekerüljenek a vállalatok felső vezetésébe. A férfiak 
által betöltött megbízatások egyharmada elnöki poszt (32,3%), máskép-
pen fogalmazva: ha egy férfi a felső vezetői fórumok valamelyikén man-
dátumhoz jut, háromszor akkora a valószínűsége, hogy ez elnöki megbí-
zatás. A nőknek viszont ötödannyi esélyük van arra, hogy ilyen hatalmi 
pozícióba kerüljenek, mivel mandátumaik csak 19,3%-a elnöki megbíza-
tás. A nők részvétele a vállalatok vezetésében tehát továbbra is igen-



csak marginális, és tendenciáját tekintve tovább él az a gyakorlat, hogy a 
nőket másodrendű szerepekre kárhoztatják (3. táblázat). A nők tehát 
még a vállalati tanácsokon belül is beleütköznek az üvegplafonba, és a 
látható és láthatatlan akadályok nagy száma gátolja, hogy jelentős ará-
nyokban kerüljenek a gazdasági hatalom, a vezetés legrangosabb és 
stratégiai jelentőségű posztjaira. Ugyanakkor ma már úgy tűnik, hogy – 
bár a szóban forgó tanulmány egyetlen ilyen irányba mutató elemet sem 
tárt fel – a vállalatok újragondolják a nők jelentette apportot, főként a 
stratégiai döntéshozás legfelső szintjein. A lakosság jelentős gazdasági 
potenciállal rendelkező szegmensét képviselő nők ugyanis a vállalatok 
számára nem elhanyagolható előnyt jelenthetnének. 

 
2. táblázat 

A vezetői mandátumok megoszlása és tipológiája jellegük  
és nemek szerint 

 
A mandátum típusa Betöltött mandátumok %-aránya 
 Nők Férfiak 
Összesen  5,8 94,2 
Elnökök  3,6 96,4 
Igazgatók  6,4 93,6 
Ügyvezetők 6,8 93,2 
Vezető testületek tagjai 8,4 91,6 
Egyéb 5,9 94,1 
 
 

3. táblázat 
A mandátumok megoszlása típusaik szerint: a mandátumok  

nemek szerinti összetétele 
 
A mandátumok típusaik szerinti  
megoszlása (%-ban)  

Nők Férfiak 

Elnökök 19,3 32,3 
Igazgatók 8,6 7,8 
Ügyvezetők 51,2 43,2 
Vezető testületek tagjai 12,5 8,4 
Egyéb 8,4 8,3 
Összesen 100 100 

 



A nagy szervezeti struktúrák és bizonyos ágazatok  
zárt világa 

A szerzők azzal a feltételezéssel éltek, hogy a nők kevésbé vannak 
jelen a pénzügyi és humántőkével számottevő mértékben ellátott, jelen-
tős vállalatokban. Ez igaz, érvényes hipotézisnek bizonyult.  

1. A cég üzleti forgalma és a nők jelenléte a vezetői posztokon 

A férfiak általában a legnagyobb üzleti forgalmat lebonyolító cégek-
nél találhatók meg a legnagyobb arányban, míg a nők megelégednek 
azzal, hogy kisebb pénzügyi potenciált megtestesítő gazdasági egysé-
gekben tevékenykedjenek. A cég pénzügyi ereje, súlycsoportja és a nők 
a vezetésben tapasztalható jelenléte közti függőségi kapcsolat valós, és 
tesztekkel alátámasztható. Ez elsődlegesen az egyes cégekre nézve 
igazolódott be, ám még egyértelműbbnek tűnik, ha a vizsgálat gazdasági 
érdekcsoportokra irányul (4. táblázat).  

4. táblázat 
A vezetői mandátumok megoszlása férfiak és nők között  

az érdekcsoport üzleti forgalma függvényében 
 
Üzleti forgalom 1000 euróban A csoporton belül betöltött mandátumok  

(%-ban) 
 Nők Férfiak 

Összesen 8,3 91,7 
0–99 *  * 

100–1000 8,3 91,7 
1001–10 000 10,4 89,6 

10 001–100 000 11,9 88,1 
100 001–1 000 000 8 92 

1 000 001–10 000 000 5,7 94,3 
10 000 000 felett 6 94 

 
* A mandátumok túlságosan csekély száma miatt nincs rá adat. 

 
 
A konszolidált üzleti forgalmat bemutató adatokból az olvasható ki, 

hogy a nők felülreprezentáltak a legkisebb francia érdekcsoportokon be-
lül. Miközben a vezetői mandátumok általánosságban 8,3%-át töltik be 
nők, arányuk 10%-ra emelkedik, ha a pénzügyileg legszerényebben ellá-



tott csoportokat teszik vizsgálat tárgyává. Viszont fordítva is igaz: a legje-
lentősebb üzleti forgalmat lebonyolító csoportokon belül ugyanez az 
arány mindössze 6% körüli. Vagyis igen erős összefüggés figyelhető 
meg a pénzügyi erő és a női vezetői jelenlét között: minél tekintélyesebb 
a pénzügyi pozíció, annál kevésbé vannak jelen a nők a vezetésben. Az 
a feltevés, amely szerint a nők vezetésbeli jelenléte a legnagyobb szer-
vezeti struktúrákban a legjelentéktelenebb, igazolható. Ráadásul az 
utóbbi években – amint arról egyes, hosszabb időszakot átfogó vizsgála-
tok tanúskodnak – e tendencia erősödött.  

2. Kis gazdálkodó egységek és a női jelenlét 

Más kutatások azt a feltételezést támasztják alá, hogy minél jelentő-
sebb a vállalkozás vagy az érdekcsoport mérete, annál ritkább a nők je-
lenléte a felső vezetői szinten. E hipotézis beigazolódott, más szóval: a 
nők alulreprezentáltak a közepes és a nagy, illetve a hatalmas méretű 
vállalkozásokban, amivel párhuzamosan felülreprezentáltak a kis- és az 
egészen csekély méretű szervezetekben. Az érdekcsoportokat illetően e 
tendencia még markánsabb: a nők, akik a mandátumok átlagosan 8,4%-
át birtokolják, a legkisebb, azaz az 500 főnél kevesebbet foglalkoztató 
érdekcsoportokban 10%-ban részesednek e megbízatásokból, míg az 
500 főnél többet alkalmazókban csak 7,8%-os részesedést mondhatnak 
magukénak. A gazdasági hatalom világa összességében tehát szocioló-
giailag még mindig alapvetően nemek szerint megosztott és tendenciá-
jában „szürkeöltönyös világ” marad.  

3. A tevékenységek diverzifikálásának korlátai  

Ugyanezt a gondolatsort folytatva: a nők tevékenységi körei tovább-
ra is kevéssé diverzifikáltak. A vállalatok és az érdekcsoportok vezető 
fórumain a nők ágazati tevékenység szerinti jelenlétét tanulmányozva 
kiderül: abban klasszikusnak számító és szociológiailag markáns ten-
denciák mutathatók ki. A vezetői fórumokon a nők általában a ruházati, 
textil-, bútor-, szálloda- és vendéglátóipar vállalataiban felülreprezentál-
tak, vagyis ezekben a nők vezetői megbízatásainak aránya 12%–16% 
között alakul (5. táblázat). A nők részvétele e tevékenységi körökben, 
ágazatokban 82%-on felüli.  

Léteznek viszont olyan ágazatok is, amelyekből a nők teljességgel 
hiányoznak. Ilyenek: a bányászat, vízgazdálkodás. Arányukat tekintve, a 
nők a legtöbb vezetői megbízatást azokon a területeken mondhatják 

 



magukénak, amelyekhez erősen kötődnek, mint pl. az öltözködés, a pi-
henéssel összefüggő tevékenységfajták, a vendéglátás és a lakberende-
zéssel rokonítható bútoripar. A vállalkozás színterén tehát a nők és a fér-
fiak által preferált szférák között éles kettéosztottság figyelhető meg. Ez 
nagyban alátámasztja az ágazatok elnőiesedésének fokát illető törté-
nelmi, kulturális, szervezeti és stratégiai tényezők súlyát, jelentőségét.  

 
5. táblázat 

A vezetői mandátumok ágazatok szerinti  
megoszlása 

 
Ágazat A nők által betöltött vezetői 

posztok %-ban 
A nők vezetői mandátumai általában  6,6% 
Ruházati ipar  15,6% 
Textilipar 15% 
Bútoripar 14,8% 
Szálloda- és vendéglátóipar 12% 

 

A női vezetés koncentrációjának  
piramisa  

A női vezetők csoportján belüli hatalommegoszlás kérdését vizsgál-
va kimutatható a hatalomkoncentráció mértéke és e női elitcsoporton be-
lüli kiváltságos réteg létezése. A nők által betöltött felső vezetői megbíza-
tások tanulmányozása alapján kijelenthető, hogy e csoporton belül egy-
értelmű hatalomkoncentráció nyilvánul meg, mivel az ún. hatalmi pirami-
son egyre feljebb haladva megfigyelhető: mind több mandátum egyre 
kevesebb nő kezében összpontosul. Azok a nők pl., akiknek legalább 10 
mandátumuk van, a női populáció mindössze 1,7%-át alkotják, miközben 
a mandátumok több mint 12,5%-ával rendelkeznek. Mindenképpen léte-
zik tehát a női vezetői eliten belül is egy kiváltságos réteg, és minimális 
létszámú az olyan női vezető, aki a mandátumok maximális mennyiségét 
mondhatja magáénak. A női vezetők csoportján belül tehát a gazdasági 
hatalom koncentrációja erőteljes. Tökéletes hatalmi piramissal van dol-
gunk, amelynek csúcsára igen kevés nő jut fel, míg talapzatát sokkal 
több női vezető alkotja (1. ábra).  

 



 
 

10 vagy több 
mandátum  

a női népesség

4 mandátum
a női népesség 3%-a 

3 mandátum
a női népesség 8%-a 

2 mandátum
a női népesség 17,3%-a 

1,7%-a 

1 mandátum
a női népesség 64,6%-a 

1. ábra Hatalomkoncentráció a vezetői megbízatással rendelkező 
nők körében 

Következtetések 

A vállalati irányító testületek, tanácsok összetételének nemek sze-
rinti átvilágítása kétséget kizáróan bizonyítja a férfiközpontú vezetés té-
nyét: az 500 vezető francia érdekcsoport vezetői fórumai továbbra is a 
férfiak által féltékenyen őrzött és védett „vadászterületek” maradnak. E 
helyzetet néhány körülmény magyarázhatja. A nők hatalmi szocializáció-
juk hiánya miatt nem készültek fel arra, hogy teljes gőzzel és a nagy ka-
pukon keresztül jussanak be a gazdasági élet nagy megbecsültséggel 
járó, valódi rangot jelentő szféráiba. Ráadásul beleütköznek az erőtelje-
sen férfias vezetői modellekbe, amelyek részben magyarázzák, miért 
marginális jelenlétük a stratégiai posztokon. A nőket visszafogják abbeli 
törekvésükben is, hogy kulcspozíciókat foglaljanak el a vállalatokon belül 
vagy azok vezetői fórumain, testületeiben, mégpedig közvetlenül a ma-
gánélet szférájához fűződő kötöttségek miatt. Ide sorolhatók: a családi, 
az egyéni és a szakmai élet követelményeinek összeegyeztetési nehéz-

 



ségei, a házastársak vagy élettársak kettős karrierjének irányítása, keze-
lése, ám a mobilitással kapcsolatos bizonytalanságok is, amelyek egytől-
egyig olyan elemek, amelyek korlátozzák a nőket, hogy megfeleljenek a 
szervezetek „teljes rendelkezésére állás” követelményének. Másrészt 
pedig a férfiak igyekeznek is távol tartani a nőket a hatalmi pozícióktól, 
és ha mégis oda kerülnek, hajlamosak úgy tekinteni rájuk, mint e posz-
tokra csak ideiglenesen meghívottakra. Ezzel párhuzamosan a nők ma-
guk is kifejleszthetnek olyan, saját bukásukhoz vezető magatartásokat, 
amelyek egészen odáig fajulhatnak, hogy önmaguk is kezdik jogtalannak 
tekinteni magas pozíciókba kerülésüket. Végül: a női vezetői jelenlét rit-
kaságszámba menő ténye még azoknak a nőknek is törékennyé teszi a 
helyzetét, akik erős irányítói potenciált jelentő pozíciókat foglalnak el.  

A vállalatok vezető fórumainak e tanulmány tárgyát képező vizsgála-
ta a munka világával kapcsolatos problémákat veti fel, ám előtérbe állítja 
a hatalom, az elit és annak újratermelése kérdéseit is. Az elsőként emlí-
tett a hatalom, a politika és az ipar összejátszásának terméke, a többi 
feltételezés arra szolgál, hogy sikerüljön magyarázatot találni arra, miért 
marginális a nők jelenléte és szerepe a vállalatok felső vezetői fórumain. 
Annak egyik kulcstényezője, hogy miért hiányoznak a nők a felső szintű 
vezetésből, minden bizonnyal abban keresendő: a nőknek nehézségeik 
vannak a hatalom megközelítésében. A nők nem érezhetik magukat ott-
honosan, nem mozoghatnak fesztelenül e körökben: nem élvezik a tár-
sadalmi dominancia ízét és komplex, bonyolult kapcsolatban vannak a 
tekintéllyel. Nem lettek a hierarchiában, a döntéshozásban szocializálva 
és saját belső ügyükké tették azt a tényt, hogy a hatalom körein kívül 
tartják, azaz kirekesztik őket. A férfiak pedig, akik féltékenyen őrzik elő-
jogaikat, továbbra sem hajlandók ajtót nyitni előttük a cégek felső vezetői 
testületeibe vezető úton. Ráadásul a nők előtt e téren kevés követendő 
példa áll, pontosabban: elvétve akad csak olyan sikeres női modell, ami 
képes lenne szétzúzni, megsemmisíteni azokat a sztereotípiákat, ame-
lyek összekötik a vezetést, a hatalmat és a férfiasságot. Megannyi mo-
dell, amelyek – ha nagy számban léteznének – arra ösztönözhetnék a 
nőket, hogy olyan pályaívet kövessenek, ami a gazdasági élet magas 
szféráiba vezeti őket.  

A hálózatok léte is hozzásegít ahhoz, hogy világossá váljék: miért 
hiányoznak a nők a vállalatok igazgatótanácsaiból. A mandátumok által 
megtestesített gazdasági elitet „az együttműködési kapcsolatok, valamint 
az összejátszásra és az egymás támogatására alapozott versengés há-
lózata” termeli ki és termeli újra. A nők – már csak csekély létszámuk 
miatt sem – nem részesülhetnek a kooptálás és a mentori rendszer elő-



nyeiből. Ez utóbbi kérdések alaposabb megvilágítása céljából a kutatók 
a szakmai életutat feltáró személyes interjúkra alapuló vizsgálatot vé-
geznek majd, az 50 legjelentősebb posztot betöltő női felső vezető köré-
ben, hogy megismerjék azokat a különféle szakmai karriereket, amelyek 
gazdasági hatalomhoz juttatták őket. Minőségi elemzés segítségével pe-
dig azt is igyekeznek majd bizonyítani, hogy a nők sajátos viszonyban 
vannak a hatalommal. Minden bizonnyal kevésbé agresszívek, humánu-
sabbak, együttműködőbbek és a személyes fejlődést, a szakmai önkép-
zést és az etikát helyezik a vállalkozói kapcsolatok középpontjába.  

A vezetői posztok nemek szerinti megoszlásának kérdésköre nem 
problémamentes. Egyfelől tendenciáját tekintve erősíti a női nemhez kö-
tődő sztereotípiákat. Másfelől – különböző értékeket tulajdonítva a ne-
mekhez tapadó sajátosságoknak – összeütközésbe kerül az emberiség-
ről alkotott univerzális felfogással.  
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