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Терминът “предприемач” се появява във френския език през 16 век, 

далече преди да се оформи някаква представа за природата на 

предприемачеството.  

В съвременната икономика на предприемачите се отдава особено 

голямо значение, защото те генерират икономически растеж и 

конкурентоспособност на националните икономики. 

Предприемачеството представлява инициативна, самостоятелна 

дейност на гражданите, на която са присъщи черти като: търговска 

насоченост, имуществена отговорност, риск, самостоятелност при вземане 

на решения, умения да се започне и да се реализира собствен бизнес. 

Предприемачество е и всяка стопанска дейност, насочена към 

производство на материални и други ценности, техни модификации, както 

и прибавянето на нови детайли или части към тях.  

Най-съществената черта на предприемачеството е неговата 

насоченост към получаване на печалба. Без нея предприемачеството не 

може да съществува. 

Прагматизмът като подход в стопанската дейност и начин на 

оценяване се основава на правилото, че всичко, което допринася за 

печалба, икономически и социални ефекти, е добро. При условие, че 

предприемачеството и малкият бизнес се оценяват в смисъла не на 

спекулативна дейност, трябва да се приеме, че са неизменно необходими в 

прехода към изграждане на многосекторно стопанство. Подчертава се този 

момент, защото процесът на неговото формиране е необходим етап към 

изградено и функциониращо пазарно стопанство – по-съвършен модел на 

икономическо развитие, през който икономиката и пазарът трябва да 

доминират над политиката. 

Предприемаческа е дейността или системата от дейности, имащи за 

цел проникването в определени пазарни пространства, пазарни ниши или 

региони, при което рисковете се понасят от комерсиално настроени 

предприемачи. При проникването в пазарна ниша, нейното разширяване и 

трайно присъствие на браншови или стокови пазари конкурентоспособни 

са именно предприемачите, организиращи по нов начин търговските, 

спедиторските, сервизните и други дейности. 

Предприемачите търсят промяната, реагират на нея и я експлоатират 

като възможност. Затова предприемачеството и новаторството вървят 

заедно.  


