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Изследването на предприемачеството на Глобалния предприемачески 

мониторинг (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) за 2016 година 

представлява 18-тата поредна година, в която GEM проследява нивата на 

предприемачество в различните фази на предприемаческа активност, 

анализира характеристиките, мотивациите и амбициите на предприемачите и 

изследва обществените нагласи към тази активност. Настоящият доклад 

включва резултати, основаващи се на 65 световни икономики, в които е 

проведено проучване на пълнолетното население (ППН) (на възраст между 18 и 

64 години), и 66 икономики, в които е проведено проучване на националните 

експерти (ПНЕ).1 Държавите, включени в изследването на GEM за 2016 година, 

обхващат 69.2% от световното население и 84.9% от съвкупния световен БВП. В 

Глава 2 на доклада са представени резултатите за всяка участваща икономика, 

със стойности и оценки по ключови показатели на GEM, получени от 

проучването на пълнолетното население, както и оценка на факторите на 

екосистемите (въз основа на проучването на националните експерти). Глава 3 

съдържа таблици с данни за показателите на GEM по икономики и региони. 

Глава 4 съдържа списък на всички екипи и техните спонсори.  

 

По-долу са подбрани ключови констатации от доклада. 

 

СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

В 62 икономики по целия свят2 повече от две-трети от пълнолетното население 

вярват, че предприемачите са добре приети и се радват на висок статус в 

рамките на техните общества. Тези положителни като цяло нагласи по 

отношение на предприемачеството са преобладаващи, въпреки умерените 

средни резултати за медийна видимост. Около 60% от пълнолетното население 

и в трите групи на икономическо развитие вярват, че предприемачите 

привличат значително медийно внимание. Средно две-трети от пълнолетното 

население в инвестиционно-обусловените икономики, считат, че започването 

на бизнес е добър кариерен избор, в сравнение с около 60% в ресурсно- и 

иновационно-обусловените икономики. Африка е регионът, който отчита най-

позитивните нагласи по отношение на предприемачеството, като три-четвърти 

от пълнолетното население в трудоспособна възраст считат, че 

предприемачеството е добър кариерен избор, докато 77% вярват, че 

                                                           
1
 Данните от проучването в Сенегал не са включени в проучването на пълнолетното население. 

2
 Въпросите в този раздел не са задължителни и не са получили отговор от Австрия, Бразилия и 

Ливан. 
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предприемачите са уважавани в техните общества. За разлика от това, Латинска 

Америка и Карибският басейн отчитат най-ниския процент на пълнолетно 

население, което вярва, че предприемачите са високо ценени (63%), докато 

Европа се отличава с най-ниска убеденост, че предприемачеството е добра 

кариера (58%), и най-ниска медийна публичност за тази активност (55%). 

 

ВЪЗПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

Средно 42% от пълнолетното население в трудоспособна възраст виждат добри 

възможности за започване на бизнес в района, в който живеят, с много малка 

разлика между трите нива на икономическо развитие по отношение на 

възприятието за възможности. Във ресурсно- и инвестиоционно-обусловените 

икономики малко повече от половината от пълнолетното население вярват, че 

те имат необходимите умения, за да започнат собствен бизнес, докато една- 

трета посочват, че страхът от неуспех би ги възпрял от преследването на 

предприемачески възможности. Като цяло 22% от анкетираните в 65-те 

икономики са изразили намерение за започване на бизнес през следващите три 

години. Индивидите в Африка показват най-високите нива на предприемаческо 

намерение (42%), докато тези в Латинска Америка и Карибския басейн отчитат 

най-високо възприятие за наличие на способности (63%) и второто най-високо 

ниво на предприемачески намерения (32%). От друга страна, по-малко от 40% 

от европейците виждат възможности в техния регион и по-малко от половината 

вярват, че притежават необходимите умения за преследване на 

предприемачески възможности. 

 

 

ФАЗИ/ ВИДОВЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ 

 

По отношение на нивата на предприемаческа активност в начална фаза (ПАНФ) 

(Total Early-stage Entrepreneurial Activity, TEA), се наблюдава тенденция те да 

бъдат най-високи във ресурсно-обусловените икономики, намалявайки с 

повишаване на нивата на икономическо развитие – средното ниво на ПАНФ за 

ресурсно-обусловените икономики през 2016 г. е почти двойно, отколкото за 

иновационно-обусловените икономики (17% в сравнение с 9%). На регионално 

равнище нивата на ПАНФ са най-високи в Латинска Америка и Карибския 

басейн, както и в Африка. В тези два региона малко под една-пета от 

възрастните в трудоспособна възраст се занимават с предприемаческа дейност 

в начална фаза. В съответствие с ниските си нива на предприемачески 

намерения, Европа отчита най-ниското средно регионално ниво на ПАНФ – 
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половината от нивото за Африка и региона на Латинска Америка и Карибския 

басейн.  

 

Въпреки че процентът на собственост на установен бизнес е най-висок в 

ресурсно-обусловените икономики (което е разбираемо, предвид по-големия 

брой хора, които стартират бизнес в много от тези икономики), разликата в 

средния процент на  установен бизнес между трите групи на икономическо 

развитие е сравнително малка. Сравнението на съотношението между 

установени бизнеси и стартиращи такива, обаче, показва интересни разлики. В 

ресурсно- и инвестиционно-обусловените икономики има средно шест 

собственика на установени бизнеси на всеки десет предприемача в начална 

фаза, докато в иновационно-обусловените  икономики има осем собственика на 

установени бизнеси на всеки десет на фазата на стартиране. В Буркина Фасо 

високият процент на собственост на установен бизнес е съпътстван от високи 

нива на ПАНФ – близо две-трети от населението в трудоспособна възраст в тази 

икономика стартират или управляват собствен бизнес.  

 

Вътрешно-организационната предприемаческа активност (ВОПА) 

(Entrepreneurial Employee Activity, EEA) е незначителна едновременно в 

ресурсно- и инвестиционно-обусловените икономики; въпреки това, тя 

представлява съществена част от предприемаческата активност в групата на 

иновационно-обусловените икономики, като достига малко повече от 

половината от средното ниво на ПАНФ в тази група. От регионална гледна точка 

вътрешно-организационната предприемаческа активност е най-висока в 

Северна Америка и Европа (съответно 6.5% и 4%) и най-ниска в Африка (1%).  

 

Стойностите на бизнесите, прекратяващи дейността си, в ресурсно- и 

инвестиционно обусловените икономики са на едно ниво (съответно 6% и 5%), 

докато стойностите на бизнесите, прекратяващи дейността си, сред 

иновационно обусловените икономики са средно на половината от тези за 

другите две икономически групи. Липсата на печалба от бизнеса е 

последователно цитирана като основна причина за прекратяването на 

дейността, като средно една-трета от излизанията на бизнесите от пазара се 

дължи на тази причина и в трите фази на развитие. Под една-трета от 

излизането на бизнеси от пазара в групата на иновационно-обусловените 

икономики се дължи на по-положителни причини за излизане от пазара като 

например продажба, пенсиониране, предварително планирано излизане от 

пазара или преследване на друга възможност. 
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Снимка – Площад Хачико в оживения търговски район Шибуя в Токио, Япония 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ В НАЧАЛНА ФАЗА 

 

Средно три-четвърти от анкетираните в проучването за 2016 година са заявили, 

че те тяхната предприемаческа мотивация е основана на възможност. Две трети 

от предприемачите в  ресурсно-обусловените икономики са били мотивирани 

от виждане на възможност, а не от необходимост да започнат бизнес поради 

липса на по-добри възможности за работа. В инвестиционно-обусловените 

икономики тази стойност е 71%, докато  иновационно-обусловените икономики 

показват по-висок дял на мотивираните от виждане на възможност 

предприемачи - 79%.  

 

Сред предприемачите, които са мотивирани от виждане на възможност, една 

част от тях се стремят да подобрят своето положение чрез повишаване на 

независимостта или чрез увеличаване на доходите (вместо да поддържат 

своите доходи). GEM нарича тези лица ‘мотивирани от възможност с цел 

подобрение предприемачи’ (improvement-driven opportunity, IDO, 

entrepreneurs). За да се оцени относителното разпространение на 

мотивираните от възможността с цел подобрение предприемачи в сравнение с 

мотивираните от необходимост предприемачи, GEM използва своя 

Мотивационен Индекс (Motivational Index). Този индекс показва, че през 2016 г. 

в ресурсно-обусловените икономики е имало средно 1.2 пъти повече 

мотивирани от възможността с цел подобрение предприемачи, отколкото 

предприемачи мотивирани от необходимост. Инвестиционно-обусловените 

икономики показват по-висок дял - 2.3 пъти. Голяма разлика може да се види в 
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иновационно-обусловените икономики, където има средно почти четири пъти 

повече мотивирани от възможността с цел подобрение предприемачи,  

отколкото предприемачи мотивирани от необходимост. В две европейски 

икономики, Швеция и Финландия, мотивираните от възможността с цел 

подобрение предприемачи са 10 или повече пъти повече от мотивираните от 

необходимост предприемачи. 

 

ПРОГНОЗИ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Трите фази на икономическо развитие са сходни по отношение на дела на 

предприемачите, които не очакват да разкрият нови работни места през 

следващите пет години. Инвестиционно –обусловените икономики имат средно 

малко повече предприемачи, които не са работодатели (46%), докато ресурсно- 

и иновационно-обусловените икономики са на едно ниво - 44%. По отношение 

на предприемачите със среден до висок ръст (т.е. тези, които предвиждат да 

наемат шест или повече лица през следващите пет години) разликите са по-

отчетливи. Една четвърт от предприемачите в иновационно-обусловените 

икономики проявяват стремежи към по-висок ръст, в сравнение с една пета при 

ресурсно- и инвестиционно-обусловените икономики. Африка има средно най-

малкия дял на предприемачи, които не са работодатели (35%). Две от трите 

икономики с по-малко от 15% от предприемачите, които не очакват да разкрият 

нови работни места през следващите пет години, са в този регион, а именно 

Буркина Фасо и Южна Африка (третата е Колумбия). Северна Америка е с най-

високия дял на предприемачи със среден до висок ръст (25%), непосредствено 

следвана от Азия и Океания (23%), докато Латинска Америка и Карибския 

басейн имат най-ниския дял (17%). 

 

ИНОВАЦИИ 

 

Предприемачите в иновационно-обусловените икономики са значително по-

иновативни, като една трета от тях определят своите продукти като нови за 

пазара и в рамките на техните индустрии. На регионално равнище 

интензивността на иновациите е най-ниска в Африка (20%) и най-висока в 

Северна Америка (39%). Няколко икономики показват окуражаваща тенденция 

на високи нива на ПАНФ, съчетани със стабилни нива на иновациите. Белиз е 

лидер в това отношение и се класира на трето място в класацията на GEM по 

тези два показателя. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В НАЧАЛНА ФАЗА ПО 

ПОЛ И ВЪЗРАСТ 

 

Ресурсно -обусловените икономики имат най-високи средни нива на ПАНФ сред 

жените, както и най-високо ниво сред мъжете. В тази група на развитие осем 

жени са се занимавали с предприемачество в начална фаза на всеки десет 

мъже-предприемачи през 2016 г. От друга страна, в иновационно-обусловената 

група само шест жени средно са се  занимавали с предприемачество в начална 

фаза на всеки десет мъже-предприемачи. От регионална гледна точка Латинска 

Америка и Карибският басейн показват най-добър паритет между половете, с 

осем жени, занимаващи се с предприемачество в начална фаза на всеки десет 

мъже-предприемачи. Европа отчита най-ниското участие на жени в 

предприемаческа активност в начална фаза (6%), както и най-ниския паритет 

между половете – жените в този регион е вероятно да бъдат ангажирани в 

ПАНФ само наполовина от своите колеги от мъжки пол.  

 

В ресурсно-обусловените икономики е почти еднакво вероятно за мъжете и 

жените да започнат бизнес от необходимост (като една трета от 

предприемачите и от двата пола са се ангажирали с ПАНФ, поради липса на по-

добри възможности за работа). Жените е по-вероятно да започнат бизнес от 

необходимост, в сравнение с мъжете, и в трите региона (Латинска Америка и 

Карибския басейн, Африка и Европа); въпреки това, в Северна Америка и Азия и 

Океания няма разлика в мотивацията между предприемачите от мъжки и 

женски пол.  

 

В четири икономики жените отчитат равни или по-високи нива на 

предприемачество, отколкото мъжете – Индонезия, Мексико, Бразилия и 

Малайзия. В двете азиатски икономики повече от 80% от жените-предприемачи 

са мотивирани от виждането на възможност, отчитайки по-високи нива на 

мотивация от възможност, отколкото техните колеги от мъжки пол. Разликата 

между половете е особено ясно изразена в Малайзия, където е два пъти по-

вероятно мъжете да бъдат мотивирани от необходимост, в сравнение с жените.  

 

Влиянието на възрастта върху предприемаческата активност е сходно при 

издледваните държави, с най-голямо разпространение на  предприемаческата 

активност сред хората на възраст между 25 и 34 години и 35 и 44 години във 

всичките три фази на развитие. В сравнение с другите две фази на развитие, 

ресурсно-обусловените икономики показват относително високо участие сред 

хората на възраст между 18 и 24 години (почти два  пъти нивото за 



 

8 

 

иновационно-обусловените икономики). Подобен модел се наблюдава и в най-

старата възрастова група обхваната от извадката(55-64 години), като ресурсно-

обусловените икономики отново отчитат средно ниво на участие, което е два 

пъти по-високо от това в иновационно-обусловената група. На регионално 

равнище, Африка, както и Латинска Америка и Карибският басейн показват най-

високи нива на младежка предприемаческа активност (16%), като Северна 

Америка също показва нива от над 10% в тази възрастова група. Латинска 

Америка и Карибският басейн имат най-висок дял на възрастните 

предприемачи (както сред 45-54 годишните, така и сред 55-64 годишните). 

 

УЧАСТИЕ ПО ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР 

 

Около половината от предприемачите в ресурсно- и инвестиционно-

обусловените икономики работят в сектора на търговията на едро/ търговията 

на дребно, в сравнение с една-трета от предприемачите в иновационно-

обусловените икономики. За разлика от това, 46% от предприемачите в 

иновационно-обусловените икономики работят в сектора на информационните 

и комуникационните услуги, финансовите, професионалните и други услуги – 

два пъти повече в сравнение с другите две групи на развитие. От регионална 

гледна точка, регионът на Латинска Америка и Карибския басейн отчита най-

високо ниво на активност в търговията на едро/дребно сред предприемачите в 

начална фаза (58%), докато повече от половината от предприемачите в Африка, 

както и в Азия и Океания, също работят в този сектор. В Европа и Северна 

Америка малко над една-четвърт от предприемачите работят в сектора на 

търговията на едро/дребно, със значително по-високо представителство в 

секторите на технологиите, финансите и професионалните услуги (съответно 

46% и 54%). Африка (13%) и Европа (8%) имат най-много предприемачи в 

сектора на селското стопанство, в сравнение с по-малко от 5% в другите три 

региона. 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА  

 

Екипите на GEM по държави оценяват качеството на съответната 

предприемаческа екосистема чрез проучването на националните експерти 

(ПНЕ). В световен мащаб физическата инфраструктура е оценена като най-

положителната област на предприемаческата екосистема, със средни оценки 

над 6 във всичките три фази на развитие.  Като най-слаба област, със средни 

стойности под 4, е оценено предприемаческото образование в основните и 

средните училища. Предприемаческата екосистема е най-силна като цяло в 
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иновационно-обусловените икономики, докато както ресурсно-облусловената 

група, така и инвестиционно-обусловената група отчитат няколко 

неблагоприятни области (със средни оценки по-ниски от 4). Научно-

изследователският трансфер,  финансирането на предприемачеството и 

тежестите за предприятията на вътрешния пазар/регулациите за навлизане на 

пазара се изтъкват в ресурсно-обусловените  икономики като области, 

ограничаващи предприемачеството; научно-изследователският трансфер се 

изтъква и в инвестиционно-обусловените икономики, както се открояват и 

правителствената политика, данъците и  административния апарат. Оценките за 

правителствени политики за предприемачество показват големи различия 

между нивата на икономическо развитие – както ресурсно-обусловените, така и 

оинвестиционно-обусловените икономики дават ниски оценки на този 

компонент на предприемаческата екосистема - съответно 4.1 и 4.0, докато 

средната стойност за иновационно-обусловените икономики е 4.8. От друга 

страна, оценките за следгимназиално предприемаческо образование и 

динамика на вътрешния пазар са много сходни във всичките фази на 

икономическо развитие. Сред отделните икономики се открояват няколко с 

високи оценки на повечето компоненти на предприемаческата екосистема. 

Както през 2015 г., Швейцария отново отчита стойности за 11 от 12-те оценени 

компонента, които са сред десетте най-високи в извадката. Холандия има десет 

такива високо оценени компонента, Финландия и Обединените арабски 

емирства-  по седем, а Франция - шест.   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящият глобален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг 

2016/17 подчертава разнообразния профил на предприемачеството в целия 

свят, като разкрива области, на които може да се повлияе чрез политики и 

практика. Въз основа на констатациите от доклада, е възможно да се направят 

редица препоръки със широк обхват от глобално значение. Препоръките 

отбелязват, че различни заинтересовани страни (стейкхолъри) играят важна 

роля в създаването на по-добри условия в предприемачески екосистеми, 

включително улесняване на създателите на политики, частния сектор,  

образователите и изследователите. Препоръките за създателите на национални 

политики  са фокусирани върху регулаторните реформи, които ще улеснят 

регистрацията и дейността на новите бизнеси, както и върху начините, по които 

публичният сектор може да осигури ефективни структури за подкрепа и 

менторство на потенциалните и съществуваши предприемачи. 
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Заинтересованите страни съгласно модела на четворната спирала (Quadruple 

Helix) на национално равнище (академичните среди, бизнес сектора, 

правителството, гражданското общество) играят съществена роля и 

препоръките за този сектор подчертават начините, по които образователните 

институции могат да дадат на хората подходящ набор от умения за използване 

на предприемаческите възможности, както и изтъкват значението на 

ефективните ИТ инфраструктури за намаляване на разходите за бизнеса, 

подобряване на достъпа до пазара, подобряване на достъпа до информация и 

предоставянето на възможност за иновации. Препоръките, също така, са 

фокурисани, както върху ключови области, определени като ограничаващи 

предприемаческата активност в редица икономики, включително  достъпа до 

финансиране и културните норми, така и върху начините за насърчаване на 

предприемачеството сред жените и младите хора.  

 

Въпреки това, ефективното изпълнение зависи от признаването и вземането 

под внимание на конкретния контекст на съответните икономики (включително 

профила на развитие, националната култура и политическата и социалната 

динамика). В допълнение към това, предприемаческите екосистеми варират 

значително според нивата на развитие, както и според географските региони.  

 

Основната цел на изследването на GEM и годишните доклади е да се 

предостави на академичните среди, обучителите, създателите на политики и 

практикуващите предприемачи необходимата актуална информация за 

многоизмерния характер на предприемачеството в световен мащаб, която да 

им позволи да приложат конкретни, практични и целеви препоръки. По този 

начин GEM допринася за разширяване познанието за предприемачеството и 

насочването към решения, които могат да улеснят изграждането на по-

подкрепящи екосистеми, в които предприемачите и предприемачеството могат 

да процъфтяват. Информираните решения относно политиките, които 

подпомагат създаването на здравословна предприемаческа среда, ще са в 

помощ на предприемачите, независимо от фазата на бизнес: начинаещи 

компании, утвърдени или серийни предприемачи. 

 


