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1. Εισαγωγή 
Οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στη δημιουργία και τη λειτουργία των δικών τους 

επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες 

αποτελούν τη μηχανή της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, παρέχοντας όχι μόνο απασχόληση και 

οικονομική ανάπτυξη αλλά συμβάλλοντας επίσης στην τεχνική πρόοδο, στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και στην επίτευξη της περιφερειακής συνοχής και της κοινωνικής σταθερότητας. Παρά την 

αυξανόμενη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η έναρξη και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης 

εξακολουθεί να σχετίζεται με τους άντρες, καθώς κυριαρχούν τόσο σε αριθμό όσο και σε άλλους 

δείκτες. Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο οι γυναίκες και οι άντρες διαφέρουν στις επιχειρηματικές 

τους πρακτικές και σε ποιο βαθμό οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές σε βαθμό που να απαιτούν 

στοχευμένη έρευνα και ειδικά μέτρα στήριξης.  Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες επιχειρηματίες 

είναι αυτές που έχουν στήσει τη δική τους επιχείρηση, διευθύνουν μια επιχείρηση μόνες τους ή με 

συνέταιρο με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Η διαφορά ανάμεσα στη γυναικεία και την ανδρική 

επιχειρηματικότητα είναι ότι για τις γυναίκες, η ενσυναίσθηση και η φροντίδα για τους ανθρώπους 

είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι γυναίκες αναζητούν την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής 

ζωής. Είναι πιο πιθανό να υποτιμούν τον εαυτό τους, τα προϊόντα που δημιουργούν και τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν.  

 

Ο στόχος του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ πρόγραμμα με τίτλο “Επιχειρηματικότητα και 

ενίσχυση της οικονομικής ικανότητας για γυναίκες μικροεπιχειρηματίες στους τομείς της ομορφιάς 

και ευεξίας” Entrepreneurship and financial capacity building for women micro entrepreneurs in the 

beauty and wellness sectors” – εν συντομία EnFinCap – είναι η ενδυνάμωση των (ανεξάρτητων) 

γυναικών μικροεπιχειρηματιών στον κλάδο της ομορφιάς και της ευεξίας σχετικά με τον 

χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τις επιχειρηματικές δεξιότητες, καθώς ο χρηματοοικονομικός 

αλφαβητισμός δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνο για τους τραπεζίτες, τους λογιστές και τους 

επαγγελματίες. Η έλλειψη βασικών χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων επηρεάζει τη ζωή του καθενός 

και οδηγεί σε οικονομικές απώλειες. Η χρηματοοικονομική κουλτούρα είναι η ικανότητα των 

ανθρώπων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται με 

σύνεση τους διαθέσιμους πόρους κατά τη διάρκεια της ζωής τους.  

 

Η ιδέα για το έργο προέκυψε από το γεγονός ότι στην πραγματική ζωή παρατηρείται ότι πολλές μικρές 

επιχειρήσεις, παρόλο που είναι πολύ εξειδικευμένες και επαγγελματίες στην κύρια δραστηριότητά 

τους,  δυσκολεύονται μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν μία βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση, 

εξασφαλίζοντας έτσι τα προς το ζην για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Με δεδομένο ότι η 

παρεχόμενη υπηρεσία είναι υψηλής ποιότητας, τίθεται το ερώτημα γιατί η επιχείρηση δεν 

καταφέρνει να λειτουργήσει με επιτυχία μακροπρόθεσμα. Ορισμένες ad-hoc συνεντεύξεις με 

ιδιοκτήτες τέτοιων μικρών επιχειρήσεων της βιομηχανίας της ομορφιάς και της ευεξίας, οδήγησαν 

στην υπόθεση ότι ο λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη γνώσεων σε άλλους τομείς που είναι 

απαραίτητοι για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης  όπως για παράδειγμα οι 

επιχειρηματικές δεξιότητες και ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα 

του προγράμματος είναι η διερεύνηση, με δομημένο τρόπο, της υφιστάμενης κατάστασης των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ανάμεσα στην ομάδα στόχο 

του προγράμματος, δηλαδή στις γυναίκες μικροεπιχειρηματίες στον κλάδο της ομορφιάς και της 

ευεξίας ώστε να διερευνηθεί αν οι υποθέσεις αυτές οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση.  



 

6 

 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα του ΟΟΣΑ το 2020 για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των 

ενηλίκων, σχεδόν το μισό του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει επαρκείς γνώσεις των βασικών 

χρηματοοικονομικών εννοιών. Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες τείνουν να έχουν χαμηλότερη βαθμολογία 

στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Καθώς οι επιχειρήσεις αυτές 

συνήθως διευθύνονται από γυναίκες, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στις γυναίκες επιχειρηματίες.  

 

Ως μέσο για να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές γνώσεις και του 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, επιλέχθηκε η μέθοδος της έρευνας μεταξύ της ομάδας στόχου.  

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα καλά δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο, εκτός από 

ορισμένες δημογραφικές ερωτήσεις, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων σχετικά με διάφορα 

θέματα του τομέα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

Μέσω των απαντήσεων που συλλέγονται, οι οποίες συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο από τον κάθε 

οργανισμό – εταίρο, συντάσσεται μία εθνική αναφορά. Μετά τη συλλογή όλων των εθνικών 

αναφορών, ακολουθεί η σύνθεση μιας τελικής έκθεσης η οποία περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα από 

τις συμμετέχουσες χώρες. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των υφιστάμενων 

χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των γυναικών μικροεπιχειρηματιών τεσσάρων χωρών – της 

Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας.  

2. Μεθοδολογία 
Για την υλοποίηση των πρώτων βημάτων της δραστηριότητας 1 του προγράμματος, αναπτύχθηκε μία 

μεθοδολογία έρευνας. Το βασικό μέρος της μεθοδολογίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου 

που περιείχε ερωτήσεις σχετικά με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τις επιχειρηματικές 

δεξιότητες προκειμένου να εντοπιστούν οι υφιστάμενες δεξιότητες στο συγκεκριμένο κλάδο και να 

καταγραφούν τα κενά.  

Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τους τομείς των προσωπικών οικονομικών, 

αποταμιεύσεων, δανείων και χρεών, επενδύσεων και της αύξησης του εισοδήματος και της 

επιχειρηματικότητας. Υπήρχαν συνολικά 47 ερωτήσεις και για τη διεξαγωγή του ερωτηματολογίου 

επιλέχθηκε η κλίμακα Likert από το 1 έως το 5, με το 1 να δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα και το 5 να 

δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα. Στο τέλος, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε μία ανοιχτή ερώτηση 

σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα ήθελαν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.  

Η επαφή με τους συμμετέχοντες έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων του προγράμματος, των μέσων 

ενημέρωσης των οργανισμών και μέσω της σύνδεσης με τα μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας, του 

Επιμελητηρίου Χειροτεχνών και μικρών επιχειρήσεων της Σλοβενίας και του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου της Αυστρίας. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν να χρησιμοποιηθούν διάφορα 

επίπεδα ενός συνεργατικού δικτύου καλύπτοντας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στις 

επιχειρήσεις που ανήκουν ή διοικούνται από γυναίκες.  Έτσι, ήταν αναμενόμενο ότι οι απαντήσεις θα 

δίνονταν από ανθρώπους που επηρεάζονται περισσότερο από το θέμα του προγράμματος.  

Το ερωτηματολόγιο διεξήχθη κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2022 με τη χρήση της πλατφόρμας  

Qualtrics. Η χρήση της πλατφόρμας Qualtrics εξόπλισε την έρευνα με αξιοπιστία, παρακολουθώντας 

τον αριθμό των απαντήσεων και της ημερομηνίας και  παρέχοντας τη δυνατότητα εξαγωγής της 

έκθεσης των αποτελεσμάτων σε πολλές πιθανές μορφές. Οι απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο 

ενσωματώθηκαν στην έκθεση από την πλατφόρμα Qualtrics με τη μορφή γραφημάτων. 



 

7 

 

Οι εταίροι διεξήγαγαν έρευνα σε όλη τη χώρα για την κατάσταση του χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη 

Σλοβενία.   
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3. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου ικανοτήτων  

3.1 Αυστρία 
Το τμήμα αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια στην Αυστρία. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τα αποτελέσματα των επιμέρους ερωτήσεων. Συνολικά 

απαντήθηκαν 51 ερωτηματολόγια.  

 

Η πιο αντιπροσωπευτική ομάδα ήταν η ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών ακολουθούμενη από την 

ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Συνολικά δηλαδή, 29 από τους 35 ερωτηθέντες ήταν ηλικίας άνω των 40 

ετών.   

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι επιχειρηματίες ήταν από την Αυστρία, ενώ μόνο ένας 

προερχόταν από άλλη χώρα εκτός των χωρών του προγράμματος δηλαδή εκτός της Αυστρίας, της 

Σλοβενίας, της Βουλγαρίας ή της Ελλάδας.  
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Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν προφανώς γυναίκες λόγω της επιλεγμένης ομάδας στόχου, 

ωστόσο υπάρχουν ανάμεσά τους και πέντε ερωτηθέντες άντρες.   

 

Για τους 26 από τους 35 ερωτηθέντες, η δική τους μικρή επιχείρηση ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος 

ενώ 6 από αυτούς έχουν ως πηγή εισοδήματος την κανονική απασχόληση και 3 έχουν άλλες πηγές 

εισοδήματος.  

 

Ακόμη και το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι σε γενικό επίπεδο έχει χρηματοοικονομική παιδεία. 

Μόνο ένας θεωρεί τον εαυτό του χρηματοοικονομικά αναλφάβητο.    
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Το 89% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα στο ότι ο χρηματοοικονομικός 

αλφαβητισμός είναι σημαντικός για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, κανείς δε 

διαφωνεί με αυτή τη δήλωση.  

 

Το 58% των συμμετεχόντων έχει παρακολουθήσει εκδηλώσεις ή έχει διαβάσει τη βιβλιογραφία 

σχετικά με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ενώ το 25% όχι. Το 18% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.  
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Το 60% των ερωτηθέντων συζητά σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες και τη διαχείριση της 

επιχείρησης με το στενό τους οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Το 20% δεν κάνει κάτι αντίστοιχο 

ενώ ένα άλλο 20% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 

Το 77% των ερωτηθέντων είτε συμφωνεί απόλυτα είτε συμφωνεί στο ότι καταλαβαίνουν τη δομή του 

μισθολογικού κόστους των εργαζομένων τους και γνωρίζουν πώς να το υπολογίσουν. Μόνο το 3% 

διαφωνεί ενώ το 20% δεν είναι σίγουρο.  

 

Το 57% των ερωτηθέντων γνωρίζει τις προσωπικές του ταμειακές ροές και πώς να τις υπολογίσει, ενώ 

το 12% δεν είναι σε θέση να το κάνει και το 31% δεν είναι σίγουρο ή δεν απάντησε.   
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Το 75% έχει στοιχεία των προσωπικών οικονομικών καθώς επίσης και των οικονομικών της 

επιχείρησης. Το 11% δε διαθέτει τέτοια στοιχεία ενώ το 14% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν 

απάντησε στην ερώτηση.  

 

 

Το 74% θεωρεί ότι διαχειρίζεται τις προσωπικές ταμειακές ροές και τις ροές της επιχείρησής του καλά, 

σε αντίθεση με το 35% που δε θεωρεί κάτι τέτοιο, ενώ ένα 22% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τη 

δήλωση αυτή ή δεν έδωσε κάποια απάντηση.  

 

Το 63% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι είναι καλά προετοιμασμένο για απρόβλεπτα έξοδα, το 6% 

δεν είναι προετοιμασμένο και το 31% δεν γνωρίζει αν είναι καλά προετοιμασμένο ή δεν απάντησε 

την ερώτηση.   

 



 

13 

 

Το 51% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί εξωτερικό λογιστή και γνωρίζει πώς να διαβάσει τον 

ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το 23% δεν ξέρει πώς να το κάνει και το 25% 

δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 

Το 48% των ερωτηθέντων έχει καταγράψει τους προσωπικούς χρηματοοικονομικούς στόχους καθώς 

επίσης και τους χρηματοοικονομικούς στόχους της επιχείρησης, το 32% δεν έχει προβεί σε 

καταγραφή των στόχων και το 20% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν έδωσε απάντηση.  

 

Το 72% θεωρεί ότι γνωρίζει τις προσωπικές χρηματοοικονομικές ανάγκες αντίθετα με το 9%, ενώ το 

20% δεν είναι σίγουρο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   
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Το 37% των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει το 10% του εισοδήματός του και δεν έχει αποταμιεύσει  

το λειτουργικό κόστος τριών μηνών για την επιχείρησή του σε αντίθεση με το 40% που έχει κάνει κάτι 

τέτοιο. Το 22% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε.  

 

 

Το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι ικανό να προετοιμάσει ένα μακροπρόθεσμο 

χρηματοοικονομικό πλάνο και έχει ήδη ετοιμάσει ένα τέτοιο πλάνο τόσο για τους προσωπικούς όσο 

και για τους επιχειρηματικούς χρηματοοικονομικούς στόχους.  Το 26% θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση 

να το κάνει και το 31% δεν είναι σίγουρο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 

Το 55% των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξη συνταξιοδοτικών ταμείων και αποταμιεύει για τη 

σύνταξή του ενώ το 28% όχι και το 17% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε.    
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Το 48% των ερωτηθέντων δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με χρέη ενώ το 26% έχει και ένα άλλο 26% 

δεν ήταν σίγουρο ή δεν απάντησε.   

 

Το 74% των ερωτηθέντων δεν ζει πάνω από τις οικονομικές του δυνατότητες, το 3% πιστεύει ότι το 

κάνει ενώ το 23% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε.  

 

Το 54% των ερωτηθέντων έχει σαφές σχέδιο για τη μείωση του χρέους του σε αντίθεση με το 17% 

που δεν έχει σχέδιο ενώ το 28% δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε.   
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Το 63% των ερωτηθέντων είναι ενήμερο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 6% δεν είναι ενήμερο και το 31% δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση 

ή δεν απάντησε καθόλου.   

 

Το 46% των ερωτηθέντων γνωρίζει τα επιτόκια και μπορεί να κάνει υπολογισμούς του χρέους, 20% 

δεν γνωρίζει και 34% δεν έδωσε απάντηση.   
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Το 60% των ερωτηθέντων κατανοεί την ωριμότητα των δανείων του και ξέρει πώς να υπολογίσει τον 

κατάλληλο χρόνο λήξης του δανείου σε αντίθεση με το 12%, ενώ το 28% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί ή δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

Το 31% γνωρίζει διάφορα επενδυτικά προϊόντα, το 23% όχι και το 46% δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε.  

 

Το 46% κατανοεί τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ενώ το 9% δεν κατανοεί τους κινδύνους αυτούς. Το 46% δεν είναι σίγουρο ή δεν απάντησε.  

 

Το 34% των ερωτηθέντων γνωρίζει πώς να καταρτίσει ένα επενδυτικό σχέδιο και να υπολογίσει την 

κερδοφορία μιας επένδυσης σε αντίθεση με το 17% που δεν γνωρίζει τον τρόπο κατάρτισης ενός 
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τέτοιου σχεδίου και τον τρόπο υπολογισμού της κερδοφορίας. Το 51% δε γνωρίζει ή δεν έδωσε 

κάποια απάντηση.  

 

Το 43% πιστεύει ότι γνωρίζει τις στρατηγικές με τις οποίες μπορεί να αυξηθεί το εισόδημά του, το 

12% δεν ξέρει πώς να το κάνει ενώ το 46% είναι ουδέτερο ή δεν απάντησε. 

 

Το 60% των ερωτηθέντων έχει ήδη επενδύσει στην μικρή του επιχείρηση, το 9% όχι και το 31% δεν 

γνωρίζει ή δεν έδωσε απάντηση.   

 

Το 52% των ερωτηθέντων ακολουθεί τους χρηματοοικονομικούς στόχους και τα επενδυτικά σχέδια 

σε αντίθεση με το 14% αυτών ενώ το 34% δε γνωρίζει αν ακολουθεί τους στόχους ή δεν απάντησε.  
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Το 49% κατανοεί τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού ενώ το 12% όχι. Το 40% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε.  

 

Το 68% γνωρίζει πώς να ερευνά τις ανάγκες των πελατών και επενδύει σε υπηρεσίες που καλύπτουν 

αυτές τις ανάγκες. Το 31% δε γνωρίζει ή δεν έδωσε απάντηση.  

 

Το 71% του αρέσει να είναι επιχειρηματίας, το 9% δεν του αρέσει και το 20% δεν απάντησε. 
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Το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί τον εαυτό του πετυχημένο επιχειρηματία, το 3% δεν πιστεύει κάτι 

τέτοιο και το 34% δεν ξέρει ή δεν απάντησε. 

 

Το 46% των ερωτηθέντων δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα σε αντίθεση με το 17% που 

αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Το 37% είναι ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν 

απάντησε. 

 

Το 71% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ικανό να διαχειριστεί την επιχείρησή του με κατάλληλο 

τρόπο. 29% δε γνωρίζει αν είναι ικανό ή δεν απάντησε.  
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Το 52% των ερωτηθέντων μπορεί να εντοπίσει επαγγελματικές ευκαιρίες και να αναπτύξει τις 

ευκαιρίες αυτές γρήγορα ενώ το 6% δεν είναι σε θέση να το κάνει. Το 43% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί ή δεν απάντησε.  

 

Το 55% των ερωτηθέντων έχει ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα και βλέπει τον εαυτό του σαν 

επιχειρηματία στα επόμενα δέκα χρόνια. Το 9% δε βλέπει τον εαυτό του ως επιχειρηματία και το 37% 

είναι παρέμεινε ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε.  
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Το 57% των ερωτηθέντων μπορεί εύκολα να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον εαυτό 

τους και το 43% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν έδωσε απάντηση.  

 

Το 34% πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να αντλήσει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης 

του ενώ το 9% δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Το 57% παρέμεινε ουδέτερο στη δήλωση 

αυτή ή δεν απάντησε.    

 

Το 49% πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε αντίθεση με το 9% ενώ το 

43% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε.  

 

Το 52% πιστεύει ότι είναι καλός διευθυντής, το 9% διαφωνεί και το 40% είναι ουδέτερο ως προς τη 

δήλωση αυτή ή δεν έδωσε απάντηση.   
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Το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει όλες τις τεχνικές ικανότητες για την επιχείρησή του, 

το 6% διαφωνεί με το παραπάνω και το 37% είναι ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε.  

 

Το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει τις απαραίτητες λογιστικές γνώσεις σε αντίθεση με το 

17% που διαφωνεί. Το 29% παρέμεινε ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν έδωσε απάντηση.   

 

Το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει καλές δεξιότητες μάρκετινγκ, 9% δεν πιστεύει κάτι 

τέτοιο για τον εαυτό του ενώ το 40% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε.  
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Το 63% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει καλές κοινωνικές δεξιότητες σε αντίθεση με το 3%. Το 

34% παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε.  

 

Το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μπορεί να διαχειριστεί καλά τους πελάτες του ενώ ένα 3% δε 

θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Το 29% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε.  

 

Το 71% θεωρεί ότι είναι καλό στη λήψη αποφάσεων ενώ το 3% διαφωνεί με το παραπάνω. Το 26% 

παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε.   
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Το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι διαθέτει καλές ψηφιακές δεξιότητες σε αντίθεση με το 14% που 

δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Το 46% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν έδωσε απάντηση.  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν 

υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε παραπάνω και θα τους ενδιέφερε. Οι ερωτηθέντες 

ενδιαφέρθηκαν για το πόσα πρέπει να κερδίζει κάποιος ώστε να μπορεί να απασχολεί προσωπικό, 

πώς να προσλάβουν κάποιον από χώρες εκτός ΕΕ και πώς να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε 

περίπτωση ασθένειας.  

Συμπερασματικά, οι απαντήσεις από την Αυστρία δείχνουν ένα καλό επίπεδο χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού καθώς και ένα υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Στον αντίποδα 

βρίσκεται το γεγονός ότι μόνο το 58% των συμμετεχόντων στην έρευνα διαβάζει βιβλιογραφία 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα ή το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και συμμετέχει σε 

συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

έλλειψη κατάλληλης προσφοράς.  

Διαβάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, δημιουργείται η εντύπωση ότι ο τρόπος διαχείρισης των 

επιχειρήσεων επηρεάζεται κυρίως από τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση των ταμειακών ροών και από 

την εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτά τα θέματα είναι αναμφισβήτητα σημαντικά αλλά δεν είναι τα 

μόνα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διεύθυνση μιας επιτυχημένης επιχείρησης 

μακροπρόθεσμα.  

Οι τομείς στους οποίους οι ερωτηθέντες στερούνται ευαισθητοποίησης ή γνώσης είναι ο 

μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, η μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική, οι 

βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων (π.χ. λογιστική, μάρκετινγκ, επενδύσεις), η διαχείριση 

χρέους (υπολογισμός, αποπληρωμή), η διαχείριση ρευστότητας, η συνταξιοδότηση και η ασφάλιση 

υγείας, οι δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η ψηφιοποίηση της 

επιχείρησης και το μάρκετινγκ. 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαχείριση των πελατών και η αγάπη του να είσαι 

επιχειρηματίας αποτελούν σίγουρα τη δυνατή πλευρά των μικροεπιχειρηματιών.  

Οι συμμετέχοντες έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις σχετικά με θέματα που θα ήθελαν να 

καλυφθούν, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση του τρόπου υπολογισμού του πότε είναι οικονομικά 
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κατάλληλο να απασχολήσουν προσωπικό στην επιχείρησή τους, πώς να προσλάβουν προσωπικό από 

τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) και ποιες είναι οι δυνατότητες ασφάλισης υγείας για τους ίδιους ως 

επιχειρηματίες.  

3.2 Βουλγαρία 
Στο παρόν τμήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τα ερωτηματολόγια στη 

Βουλγαρία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τα αποτελέσματα των επιμέρους ερωτήσεων. 

Συνολικά απαντήθηκαν 52 ερωτηματολόγια.  

 

Γενική ερώτηση 1 – Ηλικιακές ομάδες 

 
 

Το προφίλ των ερωτηθέντων αποτελείται από τις εξής ηλικιακές ομάδες: 38% ηλικίας 31-40 ετών, 31% 
ηλικίας 41-50 ετών και περίπου 15% ανήκει στους κάτω των 31 ετών και στους άνω των 50 ετών.  
 

Γενική ερώτηση 2 – Χώρα 

 

 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν από τη Βουλγαρία.  
 
Γενική ερώτηση 3 – Φύλο 
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Το 35% των ερωτηθέντων είναι άντρες ενώ το υπόλοιπο 65% είναι γυναίκες.  
 

Γενική ερώτηση 4 – Κύρια πηγή εισοδήματος  

 
 

Το 60% των ερωτηθέντων προέρχονταν από μικρές επιχειρήσεις, το 25% ήταν μισθωτοί και για το 15% 
των ερωτηθέντων, οι γονείς ή οι σύντροφοι αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους.   

 
 

Το 79% των ερωτηθέντων θεωρεί πως σε ένα γενικό επίπεδο διαθέτει χρηματοοικονομική παιδεία. 

Μόνο ένα 6% θεωρεί πως είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητο.  
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Το 84% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι ο οικονομικός γραμματισμός είναι 

σημαντικός για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Το 9% διαφωνεί με τη δήλωση αυτή.   

 
 

Το 67% των ερωτηθέντων έχει παρακολουθήσει εκδηλώσεις ή έχει διαβάσει τη σχετική με τον 

οικονομικό γραμματισμό βιβλιογραφία ενώ το 20% δεν το έχει κάνει. Το 13% των ερωτηθέντων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ή δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση.  
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Το 55 % των ερωτηθέντων συζητά σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες και τον τρόπο διαχείρισης της 

επιχείρησης με το στενό του οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον σε αντίθεση με το 20%. Το 24% 

παρέμεινε ουδέτερο στη δήλωση αυτή ή δεν έδωσε απάντηση.  

 
 

Το 67% των ερωτηθέντων είτε συμφωνεί απόλυτα είτε συμφωνεί ότι καταλαβαίνει τη δομή του 

μισθολογικού κόστους των εργαζομένων του και ξέρει πώς να το υπολογίσει. Μόλις το 11% διαφωνεί 

ενώ το 22% δεν είναι σίγουρο.  

 
 

Το 66% των ερωτηθέντων γνωρίζει τις προσωπικές ταμειακές ροές και ξέρει πώς να τις υπολογίζει ενώ 

το 9% δεν είναι σε θέση να το κάνει και το 24% δεν είναι σίγουρο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Το 52% των ερωτηθέντων διατηρεί αποδείξεις των προσωπικών του οικονομικών καθώς επίσης και 

των οικονομικών της μικροεπιχείρησής του. Το 29% δεν το κάνει ενώ το 20% δεν έδωσε κάποια 

απάντηση.  

 
 

Το 39% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαχειρίζεται τις προσωπικές ταμειακές ροές και τις ροές της 

επιχείρησής του καλά ενώ το 22% δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Το 39% δεν ήταν σίγουρο ή δεν απάντησε.  

 
Το 26% των ερωτηθέντων αισθάνεται καλά προετοιμασμένο για κάποιο απρόβλεπτο έξοδο σε 

αντίθεση με το 37% ενώ το υπόλοιπο 37% δε γνωρίζει αν είναι καλά προετοιμασμένο ή όχι ή δεν 

απάντησε.   
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Το 53% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικού λογιστή και ξέρει πώς να διαβάσει 

τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σε αντίθεση με το 37%. Το 11% παρέμεινε 

ουδέτερο στη δήλωση αυτή ή δεν έδωσε απάντηση.  

 
 

Το 38% των ερωτηθέντων έχει καταγράψει τους προσωπικούς χρηματοοικονομικούς στόχους καθώς 

επίσης και τους στόχους της επιχείρησης, το 20% δεν έχει καταγράψει τέτοια πλάνα και το 42% 

δήλωσε πως δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε.  

 
 



 

32 

 

Το 52% πιστεύει ότι γνωρίζει τις προσωπικές του οικονομικές ανάγκες ενώ το 19% όχι και το 28% δεν 

είναι σίγουρο ή δεν απάντησε.  

 
 

Το 57% των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει το 10% του εισοδήματός του και δεν έχει αποταμιεύσει το 

λειτουργικό κόστος τριών μηνών για την επιχείρησή του, το 27% το έχει κάνει και το 17% είναι 

ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν έδωσε απάντηση.  

 
 

Το 19% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ικανό να προετοιμάσει ένα μακροπρόθεσμο 

χρηματοοικονομικό σχέδιο και έχει ήδη ετοιμάσει ένα τέτοιο σχέδιο για τους προσωπικούς και τους 

επιχειρηματικούς οικονομικούς στόχους. Το 52% πιστεύει ότι δεν είναι ικανό να το κάνει και το 28% 

δεν απάντησε.  
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Το 24% των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξη συνταξιοδοτικών ταμείων και αποταμιεύει για τη 

σύνταξή του σε αντίθεση με το 39%. Το 37% δε γνωρίζει ή δεν έδωσε απάντηση.  

 
 

Το 31% των ερωτηθέντων δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με χρέη ενώ το 59% έχει τέτοια 

προβλήματα. Το 11% δεν απάντησε.  

 
 

Το 54% των ερωτηθέντων δε ζει πάνω από τις οικονομικές του δυνατότητες, το 28% πιστεύει ότι το 

κάνει ενώ ένα 17% δε γνωρίζει ή δεν έδωσε κάποια απάντηση.  
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Το 28% των ερωτηθέντων έχει σαφές πλάνο για το πώς θα μειώσει το χρέος του ενώ το 39% δεν έχει 

τέτοιο πλάνο και το 33% δεν απάντησε.  

 
 

Το 41% των ερωτηθέντων είναι ενήμερο σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αντίθεση με το 39% που δεν είναι και ένα 20% που δε γνωρίζει ή 

δεν έδωσε απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση.   
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Το 32% των ερωτηθέντων γνωρίζει τα επιτόκια και μπορεί να υπολογίσει το χρέος του, το 46% δεν 

μπορεί να το κάνει και το 22% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε.  

 
 

Το 26% των ερωτηθέντων κατανοεί την ωριμότητα των δανείων του και ξέρει πώς να υπολογίσει τον 

κατάλληλο χρόνο λήξης του δανείου, το 50% δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο ενώ το 24% δε 

γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 
 

Το 30% των ερωτηθέντων γνωρίζει τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα ενώ το 58% όχι και το 11% δε 

γνωρίζει ή δεν απάντησε.   
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Το 39% κατανοεί τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν την επένδυση σε χρηματοοικονομικά 

προϊόντα σε αντίθεση με το 45% που δεν κατανοεί τους κινδύνους αυτούς ενώ το 15% δεν απάντησε 

στην ερώτηση.   

 
Το 22% των ερωτηθέντων ξέρει πώς να καταρτίσει ένα επενδυτικό πλάνο και να υπολογίσει την 

αποδοτικότητα μιας επένδυσης. Το 59% δε γνωρίζει πώς να καταρτίσει ένα τέτοιο σχέδιο και να κάνει 

τους υπολογισμούς ενώ το 20% είναι ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν έδωσε κάποια 

απάντηση. 
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Το 24% πιστεύει ότι γνωρίζει τις στρατηγικές που θα αυξήσουν το εισόδημά του, το 57% δεν ξέρει 

πώς να το κάνει και το 20% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε.  

 
 

Το 24% των ερωτηθέντων έχει ήδη επενδύσει στην μικρή του επιχείρηση σε αντίθεση με το 67% που 

δεν έχει επενδύσει σε αυτή. Το 9% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε.  

 
 

Το 24% των ερωτηθέντων ακολουθεί τους χρηματοοικονομικούς του στόχους και τα επενδυτικά του 

σχέδια ενώ το 37% δεν το κάνει και το 39% δε γνωρίζει αν τα ακολουθεί ή δεν έδωσε απάντηση.  

 



 

38 

 

 

Το 45% των ερωτηθέντων κατανοεί τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, το 32% δεν ξέρει 

τη διαφορά αυτή και το 22% είναι ουδέτερο ή δεν απάντησε.   

 
 

Το 22% ξέρει πώς να ερευνά τις ανάγκες των πελατών και επενδύει σε υπηρεσίες που καλύπτουν τις 

ανάγκες αυτές, το 20% παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε και το 59% διαφωνεί με την παραπάνω 

δήλωση.   

 
 

Το 85% θα του άρεσε να γίνει επιχειρηματίας σε αντίθεση με το 7% που δεν του αρέσει να είναι 

επιχειρηματίας 9% των ερωτηθέντων δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημένο επιχειρηματία, το 15% δεν πιστεύει κάτι 

τέτοιο και το 59% παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 
 

Το 17% των ερωτηθέντων δεν έχει οικονομικά προβλήματα, το 74% έχει και το 9% παρέμεινε 

ουδέτερο ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε.  
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Το 28% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ικανό να διαχειριστεί την επιχείρησή του με κατάλληλο 

τρόπο. Το 43% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση και το 28% διαφωνεί με την παραπάνω 

δήλωση.  

 
 

 

Το 28% των ερωτηθέντων είναι σε θέσει να εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αναπτύσσει 

γρήγορα τέτοιες ευκαιρίες, το 43% δεν είναι σε θέση να το κάνει ενώ το 28% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με τη δήλωση αυτή ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 
 

Το 28% των ερωτηθέντων έχει σαφές επιχειρηματικό όραμα και βλέπει τον εαυτό του σαν 

επιχειρηματία τα επόμενα δέκα χρόνια. Το 37% δε βλέπει τον εαυτό του ως επιχειρηματία και το 35% 

δε γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   
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Το 26% των ερωτηθέντων μπορεί να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον ίδιο, το 33% δε 

γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση. Το 41% διαφωνεί με τη δήλωση αυτή.   

 

 
 

Το 19% πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να αντλήσει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής 

του σε αντίθεση με το 54% που δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ενώ το 26% δε γνωρίζει 

ή δεν απάντησε στην ερώτηση. 
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Το 28% πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο ενώ το 44% δεν το πιστεύει 

και το 28% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   

 
 

Το 43% θεωρεί τον εαυτό του καλό διευθυντή, το 17% δε θεωρεί ότι είναι καλό και το 39% δε γνωρίζει 

ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 
 

Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει όλες τις τεχνικές δεξιότητες για την επιχείρησή του, 

το 15% διαφωνεί και το 28% δε γνωρίζει ή δεν έδωσε κάποια απάντηση.  
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Το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις λογιστικής σε αντίθεση με το 

48% που διαφωνεί με την παραπάνω δήλωση. Το 35% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   

 
Το 24% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι διαθέτει καλές δεξιότητες μάρκετινγκ, το 39% δεν πιστεύει κάτι 

τέτοιο για τον εαυτό του ενώ το 37% δε γνωρίζει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   

 
 

Το 63% θεωρεί ότι διαθέτει καλές κοινωνικές δεξιότητες, το 13% διαφωνεί και το 24% παρέμεινε 

ουδέτερο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   
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Το 37% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλά τους πελάτες του, το 17% 

διαφωνεί και το 46% παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.   

 
 

Το 63% πιστεύει ότι είναι καλό στη λήψη αποφάσεων, το 13% διαφωνεί και το 24% δε γνωρίζει ή δεν 

απάντησε στην ερώτηση.  

 

Το 50% των ερωτηθέντων  πιστεύει ότι διαθέτει καλές ψηφιακές δεξιότητες, το 30% διαφωνεί και το 

20% παρέμεινε ουδέτερο ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η γενική κατανόηση εκτιμάται στο 3,76 της κλίμακας Likert ενώ 

η επίγνωση του καθενός σχετικά με την οικονομική του κατάσταση υποχωρεί στο 3,26. Οι αριθμοί 

αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν προκλήσεις στην προετοιμασία και την κατάρτιση πάνω σε οικονομικά 

θέματα ανάμεσα στις γυναίκες επιχειρηματίες. Τα τρέχοντα επίπεδα για την ορθή οικονομική 

διαχείριση φαίνεται να είναι αδύναμα. Υπάρχει μία θετική τάση στο να αντιλαμβάνονται ότι 

διαθέτουν την ικανότητα να βελτιώσουν τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές δεξιότητες.  

Καθώς η κατάρτιση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα παρέχεται από πολύ λίγους φορείς στη Βουλγαρία, 

το πρόγραμμα θα συμβάλει σίγουρα στην κάλυψη του υφιστάμενου αυτού κενού. Η ανταλλαγή 

εμπειριών από τις χώρες εταίρους θα διευκολύνει την εισαγωγή της κατάρτισης πάνω σε θέματα 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των γυναικών της χώρας.   

3.3 Ελλάδα 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που συλλέχθησαν από τα ερωτηματολόγια στην 

Ελλάδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τα αποτελέσματα των επιμέρους ερωτήσεων. Στην 

Ελλάδα, ο αριθμός των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν ήταν συνολικά 55 ερωτηματολόγια.   

 

Η πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθε από την πρώτη ηλικιακή ομάδα (<30 ετών) με σημαντική 

συνεισφορά από τις επόμενες δύο ομάδες που ακολουθούν (31-40 έτη, 41-50 έτη) και καθόλου 

απαντήσεις από την τελευταία ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 ετών. Το γεγονός αυτό δείχνει την 

τάση των νεότερων στην επιχειρηματικότητα καθώς καταφέρνουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα 

στο χώρο από μικρή ηλικία.  

 

Η έρευνα διεξήχθη στην Ελλάδα και όλες οι απαντήσεις προήλθαν από Έλληνες πολίτες.  
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Η πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθε από γυναίκες μικροεπιχειρηματίες οι οποίες αποτελούν και 

την κύρια ομάδα στόχο του προγράμματος και μόνο δύο απαντήσεις προήλθαν από άντρες ιδιοκτήτες 

επιχείρησης. 

 

Μία ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα αποθαρρυντική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι για τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, η κύρια πηγή εισοδήματός τους δεν είναι το εισόδημα από την 

επιχείρησή τους αλλά από άλλες μορφές απασχόλησης και ένα μικρό ποσοστό από τους γονείς ή τους 

συντρόφους.  

Ερώτηση 5 – Διαθέτω χρηματοοικονομική παιδεία. 
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Ξεκινώντας με τις γενικές ερωτήσεις, το 44,44% των απαντήσεων έδειξε ότι η ομάδα στόχος θεωρεί 

τον εαυτό της οικονομικά εγγράμματο, τουλάχιστον στη βασική του έννοια. Αντίθετα, σημαντικό ήταν 

και το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα σχετικά με το 

χρηματοοικονομικό τους γραμματισμό.   
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Ερώτηση 6 – Πιστεύω ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι πολύ σημαντικός για τις 

γυναίκες μικροεπιχειρηματίες για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.  

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το 60% των απαντήσεων έδειξε ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 

είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης και το 21,82% συμφωνεί με τη δήλωση 

αυτή.   

Ερώτηση 7 – Έχω διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο ή έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα 

συνέδριο, σεμινάριο, εργαστήριο σχετικά τα οικονομικά μου, τη διαχείριση μικρών επιχειρήσεων 

ή τις επενδυτικές ευκαιρίες.  

 

Το 41,82% των απαντήσεων έδειξε ότι η ομάδα στόχος ενδιαφέρεται  να εμπλουτίσει τις γνώσεις της 

μέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων ενώ το 30,91% έδειξε ότι είναι 

αρκετά ουδέτερο ως προς μία τέτοια ενέργεια.  

Ερώτηση 8 – Συζητώ για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τη διαχείριση της επιχείρησης με τους φίλους 

μου, την οικογένειά μου και με άλλους μικροεπιχειρηματίες. 
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Όσο αφορά τη συμμετοχή σε συζητήσεις με τον κοινωνικό κύκλο του καθενός σχετικά με θέματα 

επιχειρηματικότητας, μόνο οι μισές απαντήσεις (52,73%) ήταν θετικές ενώ οι άλλες μισές ήταν 

ουδέτερες ή ακόμα και αρνητικές. Αυτό υποδηλώνει ότι το θέμα αυτό θεωρείται προσωπικό και η 

ομάδα στόχος δεν αναζητά πάντα βοήθεια ή συμβουλές.   

Ερώτηση 9 – Καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ του καθαρού, του μικτού και του ακαθάριστου 

μισθού τόσο του δικού μου όσο και των υπαλλήλων μου και ξέρω πώς να το υπολογίσω.   

 

Το 62,96% των απαντήσεων επιδεικνύει το θετικό γεγονός ότι η ομάδα στόχος αποκτά βασικές 

γνώσεις χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ιδίως όσο αφορά τις διαφορές ανάμεσα στους βασικούς 

τύπους μισθών.  

Ερώτηση 10 – Καταλαβαίνω τις προσωπικές μου ταμειακές ροές και ξέρω πώς να τις υπολογίσω.  
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Το 67,27% των απαντήσεων δείχνει ότι η ομάδα στόχος κατανοεί τις βασικές έννοιες σχετικά με τις 

προσωπικές ταμειακές ροές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού αυτών, ενώ αντίθετα αυτοί που 

διαφωνούν αποτελούν ένα αρκετά μικρό ποσοστό.  

Ερώτηση 11 – Έχω μηνιαία αποδεικτικά στοιχεία του προσωπικού μου εισοδήματος και των εξόδων 

μου. Το ίδιο ισχύει και για την επιχείρησή μου.  

 

Το 58,18% των απαντήσεων δείχνει ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν απόλυτα με την τήρηση 

μηνιαίου αρχείου του εισοδήματος και των εξόδων τόσο των ιδίων όσο και των επιχειρήσεών τους, 

γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη παρακολούθησης των ταμειακών ροών.  

Ερώτηση 12 – Διαχειρίζομαι πολύ καλά τις προσωπικές μου ταμειακές ροές και τις ταμειακές ροές 

της επιχείρησής μου.  
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Το 48,15% δηλώνει ότι διαχειρίζεται καλά την επιχείρησή του και τις προσωπικές ταμειακές ροές. Το 

ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρχικά ικανοποιητικό αλλά οι άλλες μισές απαντήσεις ισχυρίζονται το 

αντίθετο.   

Ερώτηση 13 – Είμαι καλά προετοιμασμένος για απροσδόκητα προσωπικά έξοδα ή έξοδα της 

επιχείρησής μου.  

 

Το 32,73%, το οποίο αποτελεί ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό, δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του καλά 

προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση απροσδόκητων οικονομικών καταστάσεων, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι μπορεί να μην είναι ικανοί να κάνουν ένα σχέδιο ή τουλάχιστον μία 

χρηματοοικονομική πρόβλεψη.  

Ερώτηση 14 – Χρησιμοποιώ εξωτερικό λογιστή και γνωρίζω πώς να διαβάζω τον ισολογισμό και 

την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  
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Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το 41,82% των απαντήσεων ήταν θετικές και το 34,55% συμφωνεί 

απόλυτα με τη χρήση εξωτερικού λογιστή, υποδηλώνοντας ότι είτε η ομάδα στόχος δεν κατέχει τις 

απαραίτητες λογιστικές δεξιότητες ώστε να διαχειριστεί εσωτερικά τα σχετικά θέματα είτε ότι   είτε 

ότι  δεν έχει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια.  

Ερώτηση 15 – Έχω καταγράψει τους προσωπικούς μου οικονομικούς στόχους και τους στόχους της 

επιχείρησης. 

 

Ένα υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων, το 62,96%, δήλωσε ότι έχει συγκεντρώσει και καταγράψει 

τους προσωπικούς οικονομικούς στόχους και τους στόχους της επιχείρησης αντίστοιχα,  

υποδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και μελλοντικό σχεδιασμό.  

Ερώτηση 16 – Έχω επίγνωση των προσωπικών μου οικονομικών αναγκών και του χρόνου που 

απαιτείται για την υλοποίηση αυτών.  
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Το 40% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση, έχει δηλαδή επίγνωση των 

προσωπικών οικονομικών αναγκών και του απαραίτητου χρόνου υλοποίησης αυτών. Ταυτόχρονα, το 

ίδιο ποσοστό ήταν αρκετά διστακτικό και δεν απάντησε την ερώτηση με σιγουριά.  

Ερώτηση 17 – Αποταμιεύω τουλάχιστον το 10% του συνολικού μου εισοδήματος και έχω 

αποταμιεύσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής μου για τρεις μήνες.  

 

Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είναι αρκετά διχασμένες ανάμεσα στην αποταμίευση 

τουλάχιστον του 10% του εισοδήματος και στην αποταμίευση του λειτουργικού κόστους της 

επιχείρησης για τρεις μήνες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί και το υψηλό ποσοστό αυτών που 

διαφωνούν, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως λόγω κακής διαχείρισης, το μέλλον της 

μικροεπιχείρησης είναι αβέβαιο τη στιγμή που ξοδεύει το ίδιο ποσό που κερδίζει.  

Ερώτηση 18 – Γνωρίζω πώς να ετοιμάσω ένα προσωπικό μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό 

πλάνο και έχω ήδη ετοιμάσει ένα για την επίτευξη των προσωπικών μου οικονομικών στόχων και 

τους στόχους της επιχείρησής μου.  
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Το 41,82% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει πώς να καταρτίσει ένα προσωπικό μακροπρόθεσμο 

χρηματοοικονομικό πλάνο και ένα αντίστοιχο πλάνο για την επιχείρησή του, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι υπάρχει ανεπάρκεια στην ικανότητα του να σκέφτονται μακροπρόθεσμα ή ότι υπάρχει έλλειψη 

εμπιστοσύνης στην ιδέα του να διατηρήσουν μία επιχείρηση μακροπρόθεσμα.  

Ερώτηση 19 – Έχω επίγνωση των συνταξιοδοτικών ταμείων και αποταμιεύω χρήματα σε ένα τέτοιο 

ταμείο για τη σύνταξή μου.  

 

Ένα υψηλό ποσοστό των απαντήσεων (50,91%) δείχνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση των 

διάφορων συνταξιοδοτικών ταμείων και έχουν ήδη ξεκινήσει την αποταμίευση για τη σύνταξή τους.  

Αυτός είναι ένας δείκτης μακροπρόθεσμης διαχείρισης και ότι σκέφτονται το μέλλον.  

Ερώτηση 20 – Επί του παρόντος, παλεύω να διαχειριστώ τα προσωπικά χρέη ή τα χρέη της 

επιχείρησης (χρέη από πιστωτικές κάρτες και/ή δάνεια). 
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Ένας άλλος δείκτης που πρέπει να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι το 45,45% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση, ότι δηλαδή δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα προσωπικά του 

χρέη ή τα χρέη της επιχείρησής του.  Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν κακή διαχείριση 

ή να μην είναι κερδοφόρες ή ότι για την ανάπτυξη της επιχείρησης δεν υπήρχαν προσωπικά κεφάλαια 

και βασίστηκε μόνο σε δάνεια.   

Ερώτηση 21 – Ζω πάνω από τις οικονομικές μου δυνατότητες. 

 

Πρόκειται για άλλη μία περίπτωση διχασμένων απαντήσεων, με την έννοια ότι το ίδιο περίπου 

ποσοστό ισχυρίζεται ότι ζει, ή όχι, πάνω από τις οικονομικές του δυνατότητες. Αναφερόμενοι σε 

αυτούς που διαφωνούν, οι συμμετέχοντες υποδηλώνουν ότι, λόγω κακής οικονομικής διαχείρισης, η 

ζωή που επιλέγουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

από τα κέρδη της επιχείρησής τους. 

Ερώτηση 22 - Έχω το προσωπικό μου σχέδιο για τη μείωση των οικονομικών χρεών ή γνωρίζω πώς 

να καταρτίσω το προσωπικό μου σχέδιο σε περίπτωση εμφάνισης χρέους. 
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Ως απάντηση σε αυτή τη δήλωση, δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή άποψη σχετικά με την ύπαρξη 

ενός προσωπικού σχεδίου για τη μείωση του χρέους, δεδομένου ότι τα ποσοστά είναι πολύ κοντά το 

ένα στο άλλο. Περισσότερες από τις μισές απαντήσεις ανέφεραν την ικανότητα σύνταξης ενός τέτοιου 

σχεδίου, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι είτε δεν το έχουν κάνει είτε δεν είναι ικανοί να το κάνουν. 

Ερώτηση 23 – Κατανοώ τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες 

και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πχ δάνεια, αποταμιεύσεις, κτλ)   

 

Το 41,82% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά σχετικά με την κατανόηση των διαφόρων υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όσο αφορά αυτούς που 

διαφωνούν ή δεν έδωσαν σαφή απάντηση στην ερώτηση, μπορούμε να πούμε ότι το ποσοστό αυτών 

δεν είναι πολύ υψηλό και ότι η ομάδα στόχος δε διαθέτει τις βασικές γνώσεις που σχετίζονται με τις 

κύριες πηγές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης όπως για παράδειγμα τα δάνεια ή με τις πηγές που 

διατηρούν μία επιχείρηση όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες αποταμίευσης.  

Ερώτηση 24 – Κατανοώ τα επιτόκια των πιστωτικών προϊόντων και είμαι σε θέση να υπολογίζω τις 

οφειλές μου.  
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52,73%) δυστυχώς διαφωνεί με τη δήλωση αυτή. Ανακαλύφθηκε 

ένα σημαντικό κενό και αυτό είναι η έλλειψη κατανόησης των επιτοκίων των πιστωτικών προϊόντων 

γεγονός που τονίζει την αδυναμία υπολογισμού των πραγματικών οφειλών και την οργάνωση ενός 

εφικτού σχεδίου αποπληρωμής.  

Ερώτηση 25 – Κατανοώ την ωριμότητα του δανείου των πιστωτικών προϊόντων και ξέρω πώς να 

υπολογίσω την κατάλληλη διάρκεια του δανείου σύμφωνα με το εισόδημά και τα προσωπικά μου 

έξοδα ή του εισοδήματος από την επιχείρησή μου.   

 

Κινούμενοι στο ίδιο μοτίβο, περισσότερο από το 46,3% των απαντήσεων δείχνει έλλειψη γνώσεων 

σχετικά με τη διάρκεια του δανείου των πιστωτικών προϊόντων και τον υπολογισμό της 

καταλληλότερης διάρκειας του δανείου με βάσει τις ανάγκες του καθενός.   

Ερώτηση 26 – Γνωρίζω τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (πχ μετοχές, κρυπτονομίσματα, ομόλογα, 

ακίνητα, συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια, πολύτιμα μέταλλα κτλ) και καταλαβαίνω τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει από την επένδυση σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα.  
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Ένα συντριπτικό ποσοστό του 58,18% ανέφερε ότι δεν κατανοεί ούτε τις στοιχειώδεις έννοιες των 

διάφορων επενδυτικών προϊόντων, ιδίως των προϊόντων της νέας εποχής, ούτε καταλαβαίνει τον 

κίνδυνο από την επένδυση σε αυτά. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την απροθυμία για συμμόρφωση 

με τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τις διάφορες πιθανότητες αύξησης 

του εισοδήματος. 

Ερώτηση 27 – Κατανοώ τους κινδύνους από την επένδυση σε διάφορα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα.  

 

Στην ερώτηση αυτή, το 50,91% των ερωτηθέντων διαφωνεί δυστυχώς για άλλη μια φορά. Η 

πλειοψηφία της ομάδας στόχου δε διαθέτει βασικές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους της 

επένδυσης σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, θέτοντάς τους σε κίνδυνο να πέσουν θύματα 

απάτης, να τους εκμεταλλευτούν και να χάσουν ένα σημαντικό ποσό του προσωπικού και του 

επιχειρηματικού τους κεφαλαίου.    

Ερώτηση 28 – Γνωρίζω πώς να καταρτίσω ένα επενδυτικό σχέδιο για τις μελλοντικές επενδύσεις  

της μικροεπιχείρησής μου και πώς να υπολογίζω την απόδοση αυτής της επένδυσης / καθαρή 

τρέχουσα αξία της δυνητικής επένδυσης.   
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Το 49,09% της ομάδας στόχου δεν ήταν σίγουρο για τις γνώσεις του σχετικά με τη σύνταξη ενός 

επενδυτικού σχεδίου για τις μελλοντικές επενδύσεις της μικροεπιχείρησής τους, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ούτε και μεγάλη 

πιθανότητα ανάπτυξης και επέκτασης.  

Ερώτηση 29 – Γνωρίζω διάφορες στρατηγικές/τακτικές για να αυξήσω το εισόδημά μου.  

 

Για ακόμα μία φορά, το 46,3% των απαντήσεων έδειξε αβεβαιότητα όσο αφορά τις στρατηγικές 

αύξησης του εισοδήματος, καταδεικνύοντας την έλλειψη δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης διαχείρισης 

καθώς και ελέγχου και διαχείρισης του κεφαλαίου. 

Ερώτηση 30 – Έχω ήδη επενδύσει στην μικρή μου επιχείρηση.  
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Το 63,64% της ομάδας στόχου δήλωσε ότι έχει ήδη επενδύσει στη μικρή τους επιχείρηση δείχνοντας 

σιγουριά στη διατήρηση και την ανάπτυξη αυτής καθώς και πίστη στις ικανότητές τους.  

Ερώτηση 31 – Πάντα ακολουθώ τους χρηματοοικονομικούς μου στόχους και το επενδυτικό μου 

σχέδιο.    

 

Ένας άλλος ενδιαφέρων δείκτης αποτελεί το γεγονός ότι το 59,26% των ιδιοκτητών μικρών 

επιχειρήσεων, ακολουθεί πάντα τους οικονομικούς του στόχους και το επενδυτικό τους σχέδιο, 

καταδεικνύοντας επιχειρηματική συνέπεια, την ανάγκη για επιχειρηματικό σχεδιασμό και το 

σεβασμό του εν λόγω σχεδίου προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι.  

Ερώτηση 32 – Κατανοώ τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού.  

 

Το συντριπτικό ποσοστό του 70.91%, απάντησε στην ερώτηση αυτή ότι κατανοεί τη διαφορά μεταξύ 

ενεργητικού και παθητικού, υποδεικνύοντας την ύπαρξη τουλάχιστον βασικών γνώσεων 

χρηματοοικονομικής ορολογίας.  

Ερώτηση 33 – Ξέρω πώς να κάνω έρευνα πεδίου σχετικά με τις ανάγκες των πελατών και να 

επενδύω σε τέτοιες υπηρεσίες για να βελτιώσω την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της 

μικρής μου επιχείρησης.  
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Το 56,36% των απαντήσεων καθιστά σαφές το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες έχουν κοινή γνώση για τη 

διεξαγωγή έρευνας πεδίου σχετικά με τις ανάγκες των πελατών και κατανοούν πως για να είναι η 

επιχείρηση επιτυχημένη, πρέπει να επενδύσουν σε υπηρεσίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα 

και την ικανότητα κερδοφορίας.  

Ερώτηση 34 – Μου αρέσει να είναι επιχειρηματίας καθώς μπορώ να διαχειριστώ κατάλληλα το 

χρόνο μου και το χρήμα.  

 

Το 76,36% των συμμετεχόντων, ένας αρκετά ικανοποιητικός δείκτης, παραδέχτηκε ότι του αρέσει η 

επιχειρηματική του ιδιότητα καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνει το δικό του πρόγραμμα 

και τα χρήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του που μεταβάλλονται συνεχώς.  

Ερώτηση 35 – Ως επιχειρηματίας είμαι πολύ επιτυχημένος.  
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Περισσότερο από το 63,64% των ερωτηθέντων υπογράμμισε την αβεβαιότητα στη διαδοχή της μικρής 

επιχείρησης, γεγονός που δείχνει κακή διαχείριση, έλλειψη πίστης στις δυνατότητες της επιχείρησης 

και την απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του να λειτουργείς μια 

επιχείρηση.  

Ερώτηση 36 – Ως επιχειρηματίας δεν έχω οικονομικά προβλήματα.  

 

Το 56,36% των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα κατά τη 

λειτουργία της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

διαχείριση.   

Ερώτηση 37 – Έχω αρκετές γνώσεις και ικανότητες να διαχειριστώ καλά την επιχείρησή μου.  
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Πάνω από το 50,91% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων 

αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διευθύνουν σωστά την επιχείρησή τους.  

Ερώτηση 38 – Είμαι ικανός να προσδιορίσω μια επιχειρηματική ευκαιρία και να αναπτύξω αυτή 

την επιχειρηματική ευκαιρία πολύ γρήγορα.  

 

Το 54,55% της ομάδας στόχου θεωρεί ότι είναι σε θέση να καθορίσει σωστά τις επιχειρηματικές 

ευκαιρίες και να τις αναπτύξει πολύ γρήγορα, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στις απαντήσεις των 

προηγούμενων δηλώσεων οι οποίες τόνισαν την έλλειψη γνώσεων και διαχειριστικών δεξιοτήτων.  

Ερώτηση 39 – Έχω ένα πολύ ισχυρό επιχειρηματικό όραμα και βλέπω τον εαυτό μου ως 

επιχειρηματία τα επόμενα 10 χρόνια.  

 

Όσο αφορά το επιχειρηματικό όραμα και τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης 

για τα επόμενα δέκα χρόνια, το κοινό εμφανίστηκε μάλλον μπερδεμένο και αβέβαιο. Η δήλωση αυτή 

έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη πίστης στη διαδοχή της επιχείρησης και τη μεγάλη πιθανότητα να 

συναντήσει δυσκολίες τις οποίες μπορεί να μην είναι σε θέση να τις ξεπεράσει.  

Ερώτηση 40 – Μπορώ εύκολα να αναπτύξω ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον εαυτό μου και να 

αποκτήσω τη χρηματοδότηση (επιχειρηματικό κεφάλαιο) αν χρειαστεί. 
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Το 49,06% των συμμετεχόντων τόνισε για ακόμα μία φορά την αβεβαιότητα που βιώνουν οι 

ιδιοκτήτες των πολύ μικρών επιχειρήσεων όσο αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

Ερώτηση 41 - Μπορώ εύκολα να εξασφαλίσω τη χρηματοδότηση (επιχειρηματικό κεφάλαιο) αν 

χρειαστεί. 

 

Το 45,45%, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, διαφωνεί με τη δήλωση ότι η απόκτηση επιχειρηματικού 

κεφαλαίου είναι εύκολη και πιστεύει ότι μπορεί να συναντήσει δυσκολίες στην εύρεση της 

οικονομικής βοήθειας που χρειάζεται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.   

Ερώτηση 42 – Μπορώ εύκολα να καταρτίσω ένα επιχειρηματικό πλάνο.   
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Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή είναι αρκετά συγκεχυμένες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφής 

απάντηση σχετικά με την ικανότητα κατάρτισης ενός εφικτού επιχειρηματικού πλάνου.  

Ερώτηση 43 – Διαθέτω διοικητικές ικανότητες για να διευθύνω την επιχείρησή μου. 

 

Το συντριπτικό ποσοστό του 75,93% δήλωσε ότι διαθέτει διοικητικές ικανότητες για την 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησή του, κάτι το οποίο είναι αρκετά ενθαρρυντικό. 

Ερώτηση 44 – Διαθέτω όλες τις τεχνικές δεξιότητες για να διευθύνω την επιχείρησή μου.  

 

Όσο αφορά τις τεχνικές δεξιότητες, δεν υπάρχει επίσης σαφής απάντηση. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων καταλήγει στο ότι δεν είναι σίγουρο αν διαθέτει τέτοιες ικανότητες ενώ οι υπόλοιποι 

αισθάνονται περισσότερο σίγουροι για τις τεχνικές τους δεξιότητες.  

Ερώτηση 45 – Διαθέτω τις λογιστικές γνώσεις για να διευθύνω την επιχείρησή μου.  
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Το 57,41% της ομάδας στόχου έδωσε αρνητική απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την κατοχή των 

απαραίτητων γνώσεων για την λειτουργία της επιχείρησης τους, κάτι που είναι σύμφωνο με το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι αναζητούν εξωτερική βοήθεια όταν πρόκειται για διαχείριση των 

λογιστικών θεμάτων.  

Ερώτηση 46 – Διαθέτω καλές δεξιότητες μάρκετινγκ ώστε να διευθύνω την επιχείρησή μου.   

 

Το 67,27% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων αισθάνεται σίγουρο με τις δεξιότητες μάρκετινγκ που 

διαθέτει και πιστεύει ότι είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά τόσο την επιχείρηση όσο και 

τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.  

Ερώτηση 47 – Διαθέτω καλές κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες δικτύωσης.  
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Το 54,55% των απαντήσεων δείχνει την ύπαρξη των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιότητες 

που είναι αναγκαίες όταν κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, στοχεύοντας στην προώθηση 

των υπηρεσιών, στη δημιουργία ενός δυνατού δικτύου και στην προσέλκυση νέων πελατών. 

Ερώτηση 48 – Έχω την ικανότητα να διαχειρίζομαι τους πελάτες μου.   

 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που είναι ικανό να διαχειριστεί τους πελάτες του είναι αρκετά υψηλό 

και σημαντικό, υποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αυτοπεποίθηση των ιδιοκτητών των 

επιχειρήσεων σε ότι αφορά τις δεξιότητες μάρκετινγκ, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες 

επιχειρηματικής ανάπτυξης που διαθέτουν.  

Ερώτηση 49 – Είμαι καλός στη λήψη αποφάσεων.  

 

Μία πολύ κρίσιμη πτυχή της λειτουργίας και της ανάπτυξης της επιχείρησης, είναι η ικανότητα της 

λήψης ορθών αποφάσεων. Ευτυχώς, το 69,09% των απαντήσεων επιβεβαιώνει το παραπάνω, 

αποδεικνύοντας την αυτοπεποίθηση των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων στην ικανότητα λήψης 

αποφάσεων.  

Ερώτηση 50 – Διαθέτω καλές ψηφιακές δεξιότητες (μάρκετινγκ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, κτλ) 
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Πάνω από το 56% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες, η ύπαρξη των οποίων 

στις μέρες μας είναι υποχρεωτική, δεδομένης της πρόσφατης νομοθεσίας που απαιτεί την τήρηση 

ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικών τιμολογίων.  

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα από την Ελλάδα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων 

υπογράμμισε την ύπαρξη βασικών γνώσεων των θεμελιωδών οικονομικών εννοιών όπως η διαφορά 

μεταξύ καθαρού και ακαθάριστου, η βασική διαχείριση της ταμειακής ροής και οικονομικά του 

καθενός. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι για λόγους ασφαλείας, διατηρούν αποδείξεις 

των οικονομικών τους συναλλαγών ενώ χρησιμοποιούν εξωτερικό λογιστή για τη διεκπεραίωση πιο 

εξειδικευμένων απαιτήσεων.  

Όσο αφορά τις αποταμιεύσεις, διαπιστώθηκε έλλειψη πρόνοιας για το μέλλον καθώς υπάρχει 

δυσκολία στην αποταμίευση χρημάτων που αντιστοιχούν πάνω από το 10% του μηνιαίου 

εισοδήματος και τα διαφορετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν είναι διαδεδομένα. Το πιο 

ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας ήταν το γεγονός ότι οι γυναίκες μικροεπιχειρηματίες, από την 

αρχή της καριέρας τους, αντιμετωπίζουν χρέη, χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα για να στήσουν 

την επιχείρησή τους κυρίως όμως δεν είναι εξοικειωμένες με τις τραπεζικές υπηρεσίες όπως για 

παράδειγμα οι πιστώσεις, τα δάνεια, τα επιτόκια, οι προθεσμίες κτλ. και αισθάνονται ότι δεν μπορούν 

να έχουν τόσο εύκολα πρόσβαση τα κεφάλαια για την επιχείρησή τους.  

Επιπλέον, δε διαθέτουν τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και τους 

εφικτούς τρόπους αύξησης του εισοδήματός τους. Έχουν μόνο τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο 

κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, πώς να διαχειρίζονται τις δυσκολίες, να ενισχύουν και να 

αναπτύσσουν την επιχείρησή τους και δεν είναι σίγουροι αν θα γίνουν επιχειρηματίες στο εγγύς 

μέλλον.  

Τέλος, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις διοικητικές δεξιότητες ήταν ιδιαίτερα εμφανής, αλλά κυρίως 

ήταν εμφανής σε τεχνικά, λογιστικά και διαχειριστικά θέματα ενώ το πρόβλημα δεν είναι τόσο 

διαδεδομένο όσο αφορά την επικοινωνία, τη διαχείριση των πελατών και τη λήψη αποφάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ευρήματα, τίθεται η βάση για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού. Το γενικό πλαίσιο είναι ότι η ομάδα στόχος διαθέτει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

πάνω σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και της ίδρυσης μιας επιχείρησης αλλά υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη για τον εμπλουτισμό αυτών των γνώσεων ιδίως όσο αφορά τον τραπεζικό τομέα, 
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τις επενδύσεις, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα λογιστικά και φυσικά τη χρήση διάφορων 

τεχνικών εφαρμογών που είναι διαθέσιμες σήμερα.  

3.4 Σλοβενία 
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τα ερωτηματολόγια στη 

Σλοβενία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τα αποτελέσματα των επιμέρους ερωτήσεων. 

Συνολικά, απαντήθηκαν 80 ερωτηματολόγια.  

 

 
 
Η πιο αντιπροσωπευτική ηλικιακή ομάδα ήταν η άνω των 50 ετών ακολουθούμενη από την ηλικιακή 
ομάδα από 41 έως 50 ετών. 64 από τους 80 συμμετέχοντες ήταν άνω των 40 ετών. 

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι επιχειρηματίες ήταν από τη Σλοβενία.  
 
 

 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (91,3%) ήταν γυναίκες, λόγω της επιλεγμένης ομάδας στόχου, αλλά 
υπήρχαν 6 άντρες συμμετέχοντες (7,5%) και 1 (1,2%) non-binary. 
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Για τους 66 από τους 80 ερωτηθέντες (82,5%), η μικροεπιχείρησή τους ήταν η κύρια πηγή 
εισοδήματος, ενώ 7 άτομα (8,8%) έχουν κανονική απασχόληση, 5 (6,3%) έχουν άλλα εισοδήματα και  
για 2 (2,5%) συμμετέχοντες η κύρια πηγή εισοδήματος ήταν οι γονείς τους ή οι σύντροφοί τους.  

 

65 από τους συμμετέχοντες (81,3%) θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές είναι οικονομικά εγγράμματοι.  

Το 13,8% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει αν κατέχει οικονομική παιδεία ενώ το 4,9% τείνει να πιστεύει 

ότι δεν είναι οικονομικά εγγράμματοι.  

 

73 από τους συμμετέχοντες (91,2%) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα στη δήλωση ότι ο 

χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι σημαντικός για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Μόνο ένα 

8,8% δεν ήξερε τι να απαντήσει ή διαφωνεί απόλυτα με τη δήλωση αυτή.  
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Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 50 (62,5%) έχουν παρακολουθήσει εκδηλώσεις ή έχουν 

διαβάσει σχετικά με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, ενώ 23 (28,8 %) δεν το έχουν κάνει. 7 (8,8%) 

δεν ήξεραν τι να απαντήσουν ή δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση.  

 

 
 
56 από τους ερωτηθέντες (70%) συζητούν για επενδυτικές ευκαιρίες και τρόπους διαχείρισης με τους 
φίλους τους, την οικογένειά τους ή άλλους μικροεπιχειρηματίες. 20 από τους ερωτηθέντες (25%) δε 
συζητούν τα αναφερόμενα θέματα με άλλους ενώ 4 από αυτούς (5%) δεν έδωσαν κάποια απάντηση.  
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64 από τους ερωτηθέντες (80%) είτε συμφωνούν είτε συμφωνούν απόλυτα με τη δήλωση ότι 
κατανοούν τη διάρθρωση του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων τους και ξέρουν πώς να το 
υπολογίσουν. Μόνο 7 (8,7%) διαφωνούν με τη δήλωση αυτή ενώ 9 (11,3%) δεν είναι σίγουροι.  
 

 
 
71 ερωτηθέντες (88,8%) έχουν επίγνωση των προσωπικών τους ταμειακών ροών και ξέρουν πώς να 
τις υπολογίσουν ενώ  4 (5%) από αυτούς δεν είναι σε θέση να το κάνουν. 5 (6,3%) συμμετέχοντες δεν 
είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
 

 
 

72 συμμετέχοντες (90,1%) δήλωσαν ότι διατηρούν αρχείο των οικονομικών τους καθώς επίσης και 
των οικονομικών της μικροεπιχείρησής τους. 4 (4,9%) δεν έχουν τέτοιες αποδείξεις ενώ 4 (5%) δεν 
ξέρει ή δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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73 συμμετέχοντες (91,3%) πιστεύουν ότι διαχειρίζονται την προσωπική τους ρευστότητα και τη 
ρευστότητα της επιχείρησής τους καλά, ενώ 2 (2,5%) διαφωνούν με το παραπάνω. 5 (6,2%) ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν ή δεν έδωσαν κάποια απάντηση.  
 

 
 
62 συμμετέχοντες (77,6%) αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι για κάποιο απροσδόκητο οικονομικό 
γεγονός. 4 (4,9%) δεν πιστεύουν ότι είναι καλά προετοιμασμένοι. 14 (17,5%) δε γνωρίζουν αν είναι 
καλά προετοιμασμένοι ή όχι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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66 συμμετέχοντες (82,5%) χρησιμοποιούν εξωτερικό λογιστή και ξέρουν πώς να διαβάσουν έναν 
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 10 (12,5%) δε χρησιμοποιούν εξωτερικό 
λογιστή και δεν γνωρίζουν πώς να διαβάσουν ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων. 4 (5%) 
δε γνωρίζουν ή δεν έδωσαν απάντηση.  
 

 
 

48 συμμετέχοντες (60%) έχουν καταγράψει τους προσωπικούς οικονομικούς τους στόχους καθώς 
επίσης και τους στόχους της επιχείρησής τους. 19 (23,8%) δεν έχουν καταγράψει τέτοια πλάνα και 13 
(16,3%) δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
 

 
 

69 (86,3%) θεωρούν ότι γνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες ενώ  (5%) όχι. 7 (8,8%) δεν 
είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν. 
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52 συμμετέχοντες (65%) αποταμιεύουν τουλάχιστον το 10% του συνολικού τους εισοδήματος και 
έχουν εξοικονομήσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής τους για τρεις μήνες σε αντίθεση με 21 
συμμετέχοντες (26,3%) που δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο.  7 συμμετέχοντες (8,7%) παρέμειναν 
ουδέτεροι ως προς τη δήλωση αυτή ή δεν έδωσαν απάντηση.  
 

 
 

40 συμμετέχοντες (50%) πιστεύουν ότι είναι ικανοί να καταρτίσουν ένα μακροπρόθεσμο 
χρηματοοικονομικό σχέδιο και έχουν ήδη καταρτίσει ένα για τους προσωπικούς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους καθώς επίσης και για τους στόχους της επιχείρησής τους. 20 
συμμετέχοντες (25%) πιστεύουν ότι δεν είναι ικανοί να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια και οι 
υπόλοιποι 20 (25%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
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30 συμμετέχοντες (37,5%) έχουν επίγνωση της ύπαρξης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και 
αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους. 37 συμμετέχοντες (46,3%) δεν αποταμιεύουν και 13 (16,2%) δε 
δεν απάντησαν. 
 

 
 

13 συμμετέχοντες (16,2%) προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους ενώ 65 από αυτούς (81,3%) 
δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. 2 συμμετέχοντες (2,5%) δεν έδωσαν απάντηση στην 
παρούσα ερώτηση. 
 

 
 

65 συμμετέχοντες (81,3%) δε ζουν πάνω από τις οικονομικές τους δυνατότητες, 12 (15,1%) πιστεύουν 
ότι το κάνουν ενώ 3 συμμετέχοντες (3,6%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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53 συμμετέχοντες (66,3%) έχουν σαφές πλάνο μείωσης του χρέους τους σε αντίθεση με 14 από τους 
συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν τέτοιο πλάνο. 13 (16,3%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν.  
 

 
 
48 συμμετέχοντες (60%) είναι ενήμεροι σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενώ 14 (17,6%) όχι. 18 (22,5%) δεν είναι σίγουροι ή δεν έδωσαν 
απάντηση στην ερώτηση αυτή. 
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46 συμμετέχοντες (57,5%) έχουν επίγνωση των επιτοκίων και μπορούν να υπολογίσουν το χρέος τους 
ενώ 10 συμμετέχοντες (12,5%) δεν μπορούν να το κάνουν. 24 (30%) δεν είναι σίγουροι ή δεν 
απάντησαν. 
 

 
 

40 συμμετέχοντες (50%) αντιλαμβάνονται την ωριμότητα των δανείων τους και ξέρουν πώς να 
υπολογίσουν κατάλληλα τη διάρκεια αυτών. 16 συμμετέχοντες (20%) δεν μπορούν να το κάνουν ενώ 
οι υπόλοιποι 24 (30%) ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν με την παραπάνω δήλωση ή δεν έδωσαν 
κάποια απάντηση.  

 
 
48 ερωτηθέντες (59,9%) έχουν επίγνωση των διαφορετικών επενδυτικών προγραμμάτων ενώ 17 
(21,3%) όχι. 15 (18,8%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν. 
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69 συμμετέχοντες(86,2%) συμφωνούν με την παραπάνω δήλωση ότι καταλαβαίνουν δηλαδή τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από την επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. 4 συμμετέχοντες (5%) 
δεν αντιλαμβάνονται τέτοιους κινδύνους ενώ 7 (8,8%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν.  

 
 

30 συμμετέχοντες (37,5%) γνωρίζουν πώς να καταρτίσουν ένα επενδυτικό σχέδιο και πώς να 
υπολογίσουν την κερδοφορία μιας επένδυσης. Σε αντίθεση, 18 συμμετέχοντες (22,5%) δεν ξέρουν 
πώς να κάνουν τέτοια σχέδια και υπολογισμούς. Οι υπόλοιποι 32 συμμετέχοντες ούτε συμφωνούν 
ούτε διαφωνούν με την παραπάνω δήλωση ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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45 συμμετέχοντες (56,3%) θεωρούν ότι γνωρίζουν κάποια στρατηγική για να αυξήσουν το εισόδημά 
τους ενώ 15 από αυτούς (18,7%) δε γνωρίζουν πώς να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι 20 (25%) ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την παραπάνω δήλωση ή δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
 

 
 
69 συμμετέχοντες (86,1%) δήλωσαν πως έχουν ήδη επενδύσει στην μικρή τους επιχείρηση. Αντίθετα, 
4 (5,1%) δεν έχουν επενδύσει στην επιχείρησή τους και 7 (8,8%) δεν απάντησαν.  
 

 
 

50 συμμετέχοντες (62,4%) ακολουθούν τους οικονομικούς τους στόχους και τα επενδυτικά πλάνα, 14 
(17,6%) δεν το κάνουν, και 16 (20%) δεν ξέρουν αν τα ακολουθούν ή όχι ή δεν απάντησαν.  
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75 συμμετέχοντες (93,8%) κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στο ενεργητικό και το παθητικό ενώ 5 
συμμετέχοντες (6,3%) δεν έδωσαν κάποια απάντηση. 
 

 
 
37 συμμετέχοντες (46,2%) γνωρίζουν πώς να διερευνούν τις ανάγκες των πελατών τους και να 
επενδύουν σε υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. 17 συμμετέχοντες στην έρευνα (21,3%) 
δε διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και 26 (32,5%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν. 
 

 
 

76 συμμετέχοντες (95,1%) βρίσκουν ενδιαφέρουσα την ιδέα του να είναι επιχειρηματίες. Μόνο 1 
(1,3%) δεν απολαμβάνει να είναι επιχειρηματίας και 3 (3,8%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν. 
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59 συμμετέχοντες (73,8%) πιστεύουν πως είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες ενώ 3 (3,8%) δεν 
πιστεύουν κάτι τέτοιο. 18 (22,5%) δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν. 
 

 
 

51 συμμετέχοντες (63,7%) δήλωσαν πως δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, 17 (21,3%) 
αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και 12 (15%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν. 
 

 
 

59 συμμετέχοντες (73,7%) πιστεύουν πως είναι ικανοί να διευθύνουν την επιχείρησή τους με 
κατάλληλο τρόπο. 7 από τους συμμετέχοντες (8,8%) θεωρούν ότι δεν διαθέτουν αρκετές γνώσεις και 
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δεξιότητες για να διευθύνουν την επιχείρησή τους καλά. 14 (17,5%) δε γνωρίζουν ή δεν έδωσαν 
απάντηση. 
 

 
 
56 ερωτηθέντες (69,9%) δήλωσαν ότι είναι ικανοί να διακρίνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να τις 
αναπτύξουν γρήγορα. 7 (8,8%) διαφωνούν με την παραπάνω δήλωση ενώ 17 (21,3%) ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν ή δεν έδωσαν απάντηση.  
 

 
 
62 συμμετέχοντες (77,5%) έχουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα και βλέπουν τον εαυτό τους ως 
επιχειρηματία τα επόμενα δέκα χρόνια σε αντίθεση με 4 συμμετέχοντες στην έρευνα (5,1%) οι οποίοι 
δεν βλέπουν τον εαυτό σαν επιχειρηματία και 14 (17,5%) που δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην 
ερώτηση. 
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40 συμμετέχοντες (50%) δήλωσαν ότι μπορούν να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον 
εαυτό τους, 11 (13,8%) δήλωσαν ότι δεν μπορούν και 29 (36,3%) δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν. 
 

 
 
36 συμμετέχοντες (45%) θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη της επιχείρησής τους, 18 (22,5%) θεωρούν ότι δεν μπορούν να το κάνουν ενώ 26 (32,5%) 
δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν.  
 

 
 

52 ερωτηθέντες (65%) πιστεύουν ότι μπορούν να καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο, 11 (13,8%) 
διαφωνούν με το παραπάνω και 17 (21,2%) δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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60 ερωτηθέντες (74,9%) θεωρούν ότι είναι καλοί μάνατζερ αντίθετα με 5 (6,3%) οι οποίοι διαφωνούν 
και 15 (18,8%) που δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
 

 
 
52 συμμετέχοντες (64,9%) πιστεύουν ότι διαθέτουν όλες τις τεχνικές δεξιότητες για την επιχείρησή 
τους. 9 (11,3%) διαφωνούν και 19 (23,8%) δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
 

 
 
20 συμμετέχοντες (24,9%) θεωρούν πως διαθέτουν τις απαραίτητες λογιστικές γνώσεις σε αντίθεση 
με 31 συμμετέχοντες (38,8%) που διαφωνούν με το παραπάνω και 29 (36,3 %) που δε γνωρίζουν ή 
δεν απάντησαν στην ερώτηση.  
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40 ερωτηθέντες (50,1%) θεωρούν ότι διαθέτουν καλές δεξιότητες μάρκετινγκ, 17 (21,3%) δεν 
πιστεύουν κάτι τέτοιο για τον εαυτό τους ενώ 23 (28,6%) δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην 
ερώτηση. 
 

 
 
37 συμμετέχοντες (46,3%) πιστεύουν ότι διαθέτουν καλές κοινωνικές δεξιότητες, 19 (23,8%) 
διαφωνούν με την παραπάνω δήλωση και 24 (30%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν ή δεν 
απάντησαν στην ερώτηση. 
 

 
 
77 ερωτηθέντες (96,3%) θεωρούν ότι μπορούν να διαχειριστούν τους πελάτες τους καλά και 3 (3,8%) 
δε γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
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69 ερωτηθέντες (86,3%) θεωρούν ότι είναι καλοί στη λήψη αποφάσεων, ένας μόνο (1,3%) δεν το 
πιστεύει και 10 (12,5%) δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν.  
 

 
 
51 ερωτηθέντες (63,6%) θεωρούν πως διαθέτουν καλές ψηφιακές δεξιότητες σε αντίθεση με 15 
(18,8%) που δεν πιστεύουν κάτι τέτοιο και 14 (17,5%) που δεν είναι σίγουροι ή δεν απάντησαν.  
 
Συμπερασματικά, οι ερωτηθέντες θεωρούν γενικά ότι το επίπεδο του χρηματοοικονομικού τους 

αλφαβητισμού είναι καλό και ότι αναγνωρίζουν τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 

για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 50% των 

ερωτηθέντων διαβάζει βιβλία σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τον χρηματοοικονομικό 

αλφαβητισμό ή συμμετέχει σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις παρόμοιου θέματος. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς προσφοράς τέτοιων εκδηλώσεων και υλικού ή στο 

γεγονός ότι οι επιχειρηματίες δε γνωρίζουν που να τις αναζητήσουν. Οι επιχειρηματίες ίσως 

χρειάζεται να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να βρουν μαθήματα, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και τη σχετική βιβλιογραφία για θέματα που τους αφορούν.  

Διαβάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, δημιουργείται η εντύπωση ότι ο τρόπος διαχείρισης των 

επιχειρήσεων επηρεάζεται κυρίως από τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση των ταμειακών ροών και την 

εξυπηρέτηση των πελατών. Τα θέματα αυτά είναι αναμφίβολα σημαντικά αλλά δεν είναι τα μόνα 

θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη αν κάποιος θέλει να διευθύνει μια επιτυχημένη επιχείρηση 

μακροπρόθεσμα.  
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Οι τομείς στους οποίους οι ερωτηθέντες στερούνται ενημέρωσης ή γνώσης είναι ο τομέας του 

μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής 

στρατηγικής, των βασικών γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων (πχ λογιστική, μάρκετινγκ, επενδύσεις), 

της διαχείρισης χρέους (υπολογισμός, αποπληρωμή), της διαχείρισης της ρευστότητας, της 

συνταξιοδότησης και της ασφάλειας υγείας, των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης της επιχείρησης και του μάρκετινγκ.  
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4. Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εγχώριας έρευνας, είναι 

φανερό ότι το επίπεδο κατανόησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και των επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων εξακολουθεί να χρειάζεται βελτιώσεις. Παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

αντιλαμβάνεται γενικά την έννοια του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και έχει επίγωνση της 

σημασίας του, εξακολουθεί να μην έχει επαρκείς γνώσεις όταν πρόκειται για πιο σύνθετες 

οικονομικές έννοιες που αφορούν τις επενδυτικές υπηρεσίες, τους τρόπους αύξησης του 

εισοδήματος, το μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή 

στρατηγική, τη διαχείριση της ρευστότητας, τη συνταξιοδότηση και την ασφάλεια υγείας, τη 

ψηφιοποίηση και τη διαχείριση του χρέους. Τα ισχυρά όπλα των μικροεπιχειρηματιών είναι σίγουρα 

η ποιότητα των υπηρεσιών, η διαχείριση των πελατών και η αγάπη για την επιχειρηματικότητα.  

Η Σλοβενία και η Αυστρία τόνισαν ιδιαίτερα την έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας, συνεδρίων, 

σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων ή υλικού πάνω στο 

θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.  

Όσο αφορά τις αποταμιεύσεις, διαπιστώθηκε έλλειψη πρόνοιας για το μέλλον, καθώς υπάρχει 

δυσκολία στο να αποταμιεύσει κανείς περισσότερο από το 10% του μηνιαίου εισοδήματός του και η 

γνώση γύρω από τα διαφορετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Το πιο 

ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας, ήταν το γεγονός ότι οι γυναίκες μικροεπιχειρηματίες, από την 

αρχή της καριέρας τους, αντιμετωπίζουν χρέη, χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα για να στήσουν 

την επιχείρησή τους, αλλά πάνω κυρίως δεν είναι εξοικειωμένες με τις τραπεζικές υπηρεσίες όπως 

για παράδειγμα οι πιστώσεις, τα δάνεια, τα επιτόκια, οι προθεσμίες κτλ. και δηλώνουν ότι 

αισθάνονται πως δεν μπορούν να έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια για την επιχείρησή τους.   

Τα κυριότερα κενά που εντοπίστηκαν σε όλες τις χώρες ήταν η έλλειψη ενθάρρυνσης και εκπαίδευσης 

των νέων επαγγελματιών στο να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση, η έλλειψη προσβάσιμης 

άτυπης εκπαίδευσης για τους μικροεπιχειρηματίες, η έλλειψη σημαντικών ψηφιακών δεξιοτήτων, η 

έλλειψη λογιστικών και επενδυτικών γνώσεων, η ανεπάρκεια γνώσεων των τραπεζικών υπηρεσιών 

και των προϊόντων, ο μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός κτλ. 

Τα κενά θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, είτε με τη μορφή 

έντυπου υλικού είτε με τη μορφή εργαστηρίων ή σεμιναρίων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα όπως η 

διοίκηση επιχειρήσεων, η συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκπαίδευση για την έναρξη 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους νέους κ.ά.  

Μερικές χώρες έχουν ήδη βρει μερικά παραδείγματα καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν περαιτέρω και να διαδοθούν. Για παράδειγμα στην Αυστρία, η πρωτοβουλία του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας, ίδρυσε την Ακαδημία επιχειρηματιών γυναικών, η οποία 

παρέχει εκπαίδευση σε γυναίκες επιχειρηματίες που όπως αναφέραμε προηγουμένως είναι πολύ 

αναγκαία. Η Ελλάδα έχει επίσης ήδη αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο κατάλογο 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την 

επιχειρηματικότητα.  Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από μαθητές, φοιτητές 

και τέλος ενήλικες.  

Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, το πρόγραμμα EnFinCap θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός 

καινοτόμου προγράμματος σπουδών, το οποίο καλύπτει όλες αυτές τις πτυχές και θα οδηγήσει έτσι 
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στην καλύτερη κατανόηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και στην απόκτηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών.   
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