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Izšlo je posebno poročilo raziskave GEM 
Poročilo GEM 2020/2021 o ženskem podjetništvu:  

Uspešno skozi krizo 
 

November 2021 - Podjetnice predstavljajo približno enega od treh v rast usmerjenih podjetnikov. Globalni 
podjetniški monitor (GEM) v svojem poročilu o ženskem podjetništvu 2020/2021 ugotavlja, da 20,3 % 
anketiranih podjetnic pričakuje, da bodo v naslednjih petih letih zaposlile šest ali več oseb, v primerjavi z 
18,7 % v letu 2019. Odstotek podjetnikov, ki pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih zaposlili šest ali več 
oseb, znaša 48 %.  

Slovenske podjetnice manj ambiciozne glede rasti zaposlovanja 

Podatki za Slovenijo kažejo bistveno nižjo ambicioznost podjetnic. Medtem, ko so pričakovanja slovenskih 
podjetnikov glede rasti njihovih podjetij skladna s svetovnim povprečjem (48 %), so slovenske podjetnice glede 
rasti zaposlovanja bolj zadržane. Le 14,3 % jih pričakuje, da bodo prihodnje leto zaposlile šest ali več oseb. 
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Stopnja ustaljenega podjetništva (ki jo GEM opredeljuje kot lastništvo in vodenje podjetja, ki je izplačevalo 
plače, nadomestila ali druga plačila za opravljeno delo več kot tri leta in pol) znaša za ženske 5,6 %, kar 
predstavlja enega od treh uveljavljenih lastnikov podjetij na globalni ravni. 

GEM je edini globalni raziskovalni vir, ki podatke o podjetništvu zbira neposredno od podjetnic in periodično 
objavlja poročila o ženskem podjetništvu že vse od leta 2005. Poročilo o ženskem podjetništvu 2020/2021 
kaže, da je žensko podjetništvo temeljni dejavnik spodbujanja vključujoče gospodarske rasti v državah v 
razvoju. V nizko- in srednjedohodkovnih gospodarstvih je 17 % podjetnic, 35 % žensk pa si želi vstopiti v 
podjetništvo. Skupaj to pomeni, da več kot polovica žensk v državah v razvoju vidi podjetništvo kot pot v boljšo 
prihodnost, primerjalno z zgolj 25 % v visokodohodkovnih gospodarstvih. 
 
Vpliv pandemije na žensko podjetništvo 
 
Poročilo proučuje tudi vpliv pandemije covid-19 na podjetnice. Raziskava ugotavlja, da je bilo med anketiranimi 
podjetniki, ki so poročali o nedavnem zaprtju podjetja zaradi posledic pandemije, za približno 20 % večja 
verjetnost, da bodo zaprtje podjetja prijavile ženske. Največja razlika med spoloma je bila zabeležena v Severni 
Ameriki in v Evropi, kjer so podjetnice kar 50 odstotno pogosteje poročale o zaprtju podjetja zaradi pandemije 
v primerjavi z moškimi kolegi. Zanimivo je, da je obraten trend opaziti v srednji in vzhodni Aziji, kjer so moški 
pogosteje poročali o zaprtju podjetja zaradi pandemije kot ženske (37,7 % proti 34 %). 

Na svetovni ravni so bile ženske in moški bolj ali manj enaki pri poročanju, da je pandemija omogočila nove 
poslovne priložnosti (40,6 % v primerjavi z 42,2 %). Vendar pa so podjetnice za približno 10 % pogosteje kot 
moški podjetniki poročale o učinkovitosti vladnih ukrepov v nizkodohodkovnih gospodarstvih (44,1 % proti 
39,6 %) in srednjedohodkovnih gospodarstvih (40,3 % proti 35,1 %), obraten trend pa se je pokazal pri 
visokodohodkovnih gospodarstvih (43,9 % proti 47,9 %). 

Slovenske podjetnice manj aktivne na mednarodnih trgih 

Zlasti nizka je stopnja podjetniške aktivnosti evropskih podjetnic, saj znaša le 5,7 % v primerjavi s svetovnim 
povprečjem, ki je 11 odstoten.  Podjetnice v Evropi so imele veliko bolj enakomerno porazdelitev po panogah, 
z najvišjimi stopnjami podjetništva v IKT dejavnosti v vseh regijah, celo višjimi kot moški podjetniki na 
Nizozemskem in v Švici. Prav nasprotno pa podatki za Slovenijo kažejo, da smo ena izmed 10-ih držav 
(Indonezija, Oman, Suadova Arabija, Angola, Maroko, Indija, Italija) v katerih niso poročali o zgodnji podjetniški 
aktivnosti žensk v dejavnosti IKT. 

 

Prof. dr. Karin Širec pojasnjuje: »Pri obravnavi lokalnih, domačih ali mednarodnih tržnih ciljev, analiza kaže 
tudi na to, da večja kot je geografska širitev, nižji je delež podjetnic v primerjavi z moškimi kolegi. Slovenija ima 
pri tem kazalniku izrazitejšo vrzel med spoloma, saj so podjetnice znatno aktivnejše na lokalnih in na 
nacionalnem trgu v primerjavi s podjetniki, ki dominirajo na mednarodnih trgih«. 
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O Globalnem podjetniškem monitorju  
 
Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav aktivno sokreira nadaljnji razvoj 
vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Karin 
Širec, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.  
 
Sponzorji posebnega poročila GEM so Babson College (ZDA), The Cartier Women’s Initiative, The School of Management 
Fribourg, Smith College, The Women Entrepreneurs Finance Initiative. Slovenski del raziskave financira SPIRIT - Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.  
 
Podrobno poročilo raziskave GEM o ženskem podjetništvu lahko najdete na 
https://www.gemconsortium.org/reports/womens-entrepreneurship in na spletni strani Inštituta za podjetništvo in 
management malih podjetij (http://http://ipmmp.um.si/), kjer so objavljeni tudi rezultati preteklih raziskav. 
 
Dodatne informacije 
Prof. dr. Miroslav Rebernik  
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru  
Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij 
Telefon: 02 22 90 254; e-mail: miroslav.rebernik@um.si 
 

 


