
 לצמוח ממשיכות יזמים חברות, מתמשכת כלכלית ודאות-אי חרף

 החודשים בששת מלאה במשרה עבודה מקומות של יצירה על דיווחו בסקר שהשתתפו היזמים ממחצית למעלה -
 - הבאים החודשים בששת מלאה במשרה עבודה מקומות ליצור מצפים רבעי-שלושת וכמעט, האחרונים

'Entrepreneurs -ה ידי-על שנערך, הסקר -/PRNewswire/ - 4102  פרילבא 01 ,וירג'יניה, אלכסנדריה
Organization  (EO ,)מ האחרונים הממצאים את פרסם-orIndicat Entrepreneur Global ,פעמיים הנערך סקר 

 עם, העולם ברחבי יזמים 5,511-מ מיותר שנאספו, הסקר תוצאות אלה. העולם ברחבי עסקים בעלי בקרב בשנה
 :בממוצע עובדים 434-ו דולר מיליון 55.7 של ממוצעת שנתית עסקית הכנסה

entrepreneurs-com/mnr/7165251.vumulti.//www:http-: לחצו, זו להודעה המשויכת במולטימדיה לעיין כדי
results-survey-indicator-entrepreneur-global-organization 

 55% ב מהיזמים-EO האחרונים החודשים בששת מלאה במשרה עבודה מקומות הוסיפו. 

 מלאה במשרה עבודה מקומות ליצור מצפים מהיזמים 77%, הבאים החודשים בששת. 

 81% להקים נכונות הביעו 42% ואילו, הבאים החודשים בששת הרווח בשולי לעלייה מצפים מהיזמים 
 .חדש עסק

 90% על או מלאה במשרה עבודה מקומות של יצירה על דיווחו הברית ובארצות אסיה בדרום מהיזמים 
 .שלהם העבודה בכוח שינוי היעדר

 החודשים בששת העבודה מקומות במספר לצמיחה האזוריות התחזיות את מובילה( 74%) ארה"ב 
( 70%) אסיה דרום(, 74%) פסיפיק-אסיה(, 75%) קנדה(, 71%) התיכון אירופה/המזרח ואחריה, הבאים

 (.57%) הלטינית/הקאריביים ואמריקה

 61% זה זמן בפרק. האחרונים החודשים בששת הרווח בשולי עלייה על דיווח בעולם העסקים מבעלי ,
 אמריקה(, 74%) התיכון אירופה/המזרח ואחריה(, 73%) חזקים הכי הרווחים על מדווחת ארה"ב

, 57%-ו 57%-ב מאחור משתרכות פסיפיק-ואסיה אסיה דרום(. 70%) וקנדה( 70%) הלטינית/הקאריביים
 .בהתאמה

 הטובה הגישה על מדווחות( 35%) וקנדה( 37%) אסיה דרום(, 37%) הלטינית/הקאיריביים אמריקה 
 .להון הגישה מבחינת נוחה סביבה על דיווחו םמהיזמי 33%, גלובלית. להון ביותר

 .com.entrepreneurindicator.www :באתר בקרו Entrepreneur Global-ה על נוסף למידע

 21-ב עסקים בעלי 5,511-מ למעלה של דינמית גלובלית רשת הואEntrepreneurs' Organization  (EO )-ה
 שינוי המחוללים, יזמים של בחייהם שינוי מחולל, צעירים יזמים של קבוצה ידי-על 0547 בשנת שנוסד, EO. ארצות
. יותר עשירים אישיים וחיים עסקית הצלחה להשיג ובכך, ולצמוח ללמוד ליזמים המאפשר הזרז הוא EO. בעולם

 הכנסה עם, 24 הוא הממוצע החבר גיל בלבד; בהזמנה פשרתמתא EO של הסניפים 030-מ לאחד ההצטרפות
 .org.eonetwork.www באתר בקרו, נוסף למידע. בעסק דולר מיליון 7.55 של ממוצעת שנתית

 

: אלקטרוני דואר, +1.703.837.6068  :טלפון, Gustavo Vieira, Entrepreneurs' Organization: קשר יצירת
org.gvieira@eonetwork  
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