
Zelfstandige ondernemingen blijven groeien ondanks aanhoudende economische onzekerheid 

-- Meer dan de helft van de ondernemers die werden ondervraagd gaf aan dat ze voltijdbanen hebben 
gecreëerd in de afgelopen zes maanden en bijna driekwart verwacht voltijdbanen te creëren in de 
komende zes maanden -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 10 april 2014 /PRNewswire/ -- Het onderzoek, dat werd uitgevoerd 
door Entrepreneurs' Organization (EO), maakte de meest recente bevindingen bekend van de Global 
Entrepreneur Indicator, een onderzoek onder bedrijfseigenaren over de hele wereld dat twee keer per 
jaar wordt uitgevoerd. Uit resultaten van meer dan 5.500 ondernemers over de hele wereld, wiens 
bedrijven een gemiddelde jaarlijkse omzet hebben van US$59,7 miljoen en 232 werknemers, blijkt het 
volgende: 

Klik om multimediamateriaal gerelateerd aan dit bericht te bekijken 
op: http://www.multivu.com/mnr/7165251-entrepreneurs-organization-global-entrepreneur-indicator-
survey-results 

 55% van de EO-ondernemers heeft voltijdbanen gecreëerd in de afgelopen zes maanden. 

 In de komende zes maanden verwacht 67% van de ondernemers voltijdbanen te creëren. 

 81% van de ondernemers verwacht dat de winstmarges in de komende zes maanden zullen 
stijgen en 84% gaf aan bereid te zijn een nieuwe bedrijf te starten. 

 90% van de ondernemers in Zuid-Azië en de Verenigde Staten meldde dat ze voltijdbanen 
hebben gecreëerd of dat er geen veranderingen waren in hun personeel. 

 De Verenigde Staten (72%) leiden de verwachtingen van alle regionale banengroei voor de 
komende zes maanden gevolgd door Europa/het Midden-Oosten (70%), Canada (65%), 
Azië/het Stille Oceaan-gebied (62%), Zuid-Azië (61%) en Latijns-Amerika/het Caribisch gebied 
(56%). 

 61% van de ondernemers wereldwijd gaf aan dat de winstmarges in de afgelopen zes maanden 
zijn gestegen. In dezelfde periode meldden de Verenigde Staten de sterkste winsten (63%) 
gevolgd door Europa/het Midden-Oosten (62%), Latijns-Amerika/het Caribisch gebied (61%) en 
Canada (61%). Zuid-Azië en Azië/het Stille Oceaan-gebied lopen wat achter met respectievelijk 
57% en 56%. 

 Latijns-Amerika/het Caribisch gebied (37%), Zuid-Azië (36%) en Canada (35%) melden de 
grootste toegang tot kapitaal. Wereldwijd meldde 33% van de ondernemers een gunstig 
klimaat voor toegang tot kapitaal. 

Ga voor meer informatie over de Global Entrepreneur Indicator: www.entrepreneurindicator.com. 

De Entrepreneurs' Organization (EO) is een dynamisch internationaal netwerk van meer dan 9.500 
bedrijfseigenaren in 40 landen. EO werd in 1987 opgericht door een groep jonge ondernemers en 
transformeert de levens van de ondernemers die de wereld transformeren. EO is de katalysator waarmee 
ondernemers kunnen leren en groeien wat leidt tot grotere zakelijke successen en een rijker privéleven. 
Lidmaatschap van één van de 131 Chapters van de EO is uitsluitend op uitnodiging. Het gemiddelde lid is 
42 jaar en heeft een jaarlijkse omzet van US$59,7 miljoen. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.eonetwork.org 

 

CONTACT: Gustavo Vieira, Entrepreneurs' Organization, telefoonnummer: +1.703.837.6068, e-mail: 
gvieira@eonetwork.org  
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