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1 Uvod
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Ženske vse pogosteje ustanavljajo in vodijo svoja podjetja. Na ta način 
aktivno sodelujejo tudi v podjetniških dejavnostih, ki so gonilo družbeno-
gospodarskega razvoja, saj poleg zaposlovanja in gospodarske rasti zagotavljajo 
tudi tehnični napredek, izboljšujejo kakovost življenja, dosegajo regionalno 
kohezijo in socialno stabilnost. Kljub naraščajočemu pomenu ženskega 
podjetništva je ustanovitev in razvoj podjetja še vedno povezana z moškimi, 
saj ti prevladujejo tako po številu kot tudi po drugih kazalnikih. Sporno je, ali se 
ženske in moški razlikujejo v svojih podjetniških praksah in v kolikšni meri so te 
razlike tako pomembne, da zahtevajo ciljno usmerjene raziskave in posebne 
podporne ukrepe. Dejansko so podjetnice tiste, ki so ustanovile svoje podjetje, 
ga vodijo same ali v partnerstvu z večinskim deležem. Razlika med ženskim in 
moškim podjetništvom je v tem, da sta za ženske najpomembnejša empatija 
in skrb za ljudi. Ženske iščejo ravnovesje med osredotočanjem na poslovno 
in zasebno življenje. Pogosteje podcenjujejo sebe, izdelke, ki jih ustvarjajo, in 
podjetja, ki jih vodijo.

Cilj projekta, ki ga financira program Erasmus+, “Podjetništvo in krepitev 
finančnih kompetenc za mikropodjetnice v sektorjih lepote in dobrega počutja” 
- krajše EnFinCap - je opolnomočiti (neodvisne) mikropodjetnice v industriji 
lepote in dobrega počutja glede finančne pismenosti in podjetniških spretnosti. 
Ker finančna pismenost ni in ne sme biti značilna le za bančnike, računovodje 
in strokovnjake. Pomanjkanje osnovnih finančnih veščin vpliva na življenje 
vsakega od nas in vodi v finančne izgube. Finančna kultura je sposobnost ljudi, 
da učinkovito uporabljajo znanje in spretnosti za pametno upravljanje svojih 
materialnih virov skozi vse življenje.

Zamisel o projektu se je porodila zaradi dejstva, da je v resničnem življenju 
mogoče opaziti, da številna mala podjetja, čeprav so zelo usposobljena in 
strokovna v svoji osnovni dejavnosti, težko vodijo trajnostno in dolgoročno 
dobičkonosno poslovanje ter s tem zagotavljajo preživetje sebi in svojim 
družinam. Glede na to, da so opravljene storitve zelo kakovostne, se postavlja 
vprašanje: Zakaj podjetje dolgoročno ne deluje uspešno? Nekaj priložnostnih 
intervjujev z lastniki takšnih mikropodjetij s področja lepote in dobrega počutja 
je pripeljalo do domneve, da je razlog morda pomanjkanje znanja na drugih 
področjih, potrebnih za uspešno poslovanje, kot so podjetniške spretnosti in 
finančna pismenost. 

Da bi raziskali, ali te domneve vodijo v pravo smer, je ena od prvih nalog projekta 
EnFinCap strukturirano raziskati, kakšno je trenutno stanje podjetniških veščin 
in finančne pismenosti med ciljno skupino projekta - mikropodjetnicami v 
industriji lepote in dobrega počutja. 
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Po podatkih mednarodne raziskave o finančni pismenosti odraslih “OECD/INFE 
2020” približno polovica odraslega prebivalstva EU nima zadostnega znanja o 
osnovnih finančnih pojmih. Med drugim imajo ženske praviloma nižje rezultate 
na področju finančne pismenosti kot preostali prebivalci. Ker takšna podjetja 
običajno vodijo ženske, smo se odločili osredotočiti na podjetnice. 

Za pridobitev potrebnih informacij o stanju podjetniškega znanja in finančne 
pismenosti je bila izbrana metoda anketiranja ciljne skupine. V okviru projekta je 
bil razvit dobro strukturiran vprašalnik, ki poleg nekaterih demografskih vprašanj 
zajema širok nabor vprašanj, ki se nanašajo na več različnih tem s področja 
podjetniškega znanja in finančne pismenosti. 

Na podlagi zbranih odgovorov, ki jih vsaka partnerska organizacija zbere na 
nacionalni ravni, se pripravi nacionalno poročilo. Po zbiranju vseh nacionalnih 
poročil je naslednji korak sinteza končnega poročila, ki vsebuje vse podatke iz 
sodelujočih držav. 

To poročilo vsebuje zlasti analize obstoječih finančnih kompetenc 
mikropodjetnic iz štirih držav - Avstrije, Bolgarije, Grčije in Slovenije. 

2 Metode

Za izvedbo prvih korakov dejavnosti 1, ki je rezultat projekta, je bila razvita 
raziskovalna metodologija. Osnovni del metodologije je bila priprava 
vprašalnika z vprašanji o finančni pismenosti in podjetniških kompetencah, da 
bi ugotovili obstoječa znanja na tem področju in opredelili vrzeli. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja s področja osebnih financ, varčevanja, posojil 
in dolgov, naložb in povečanja dohodka ter podjetništva. Število vprašanj je 
bilo 47, za izvedbo vprašalnika pa je bila izbrana Likertova lestvica od 1 do 5, od 
1 = močno se ne strinjam do 5 = močno se strinjam. Na koncu so anketiranci 
odgovarjali na odprto vprašanje o tem, ali obstaja tema, o kateri želijo pridobiti 
več informacij.

Udeleženci so bili večinoma kontaktirani prek kanalov socialnih medijev 
projekta, medijskih kanalov organizacij in prek povezave s člani zbornice 
Larissa, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Avstrijske gospodarske 
zbornice. Sprejeti pristop je bil, da se uporabijo različne plasti mreže 
sodelovanja, ki zajema številna MSP, s poudarkom na podjetjih, ki so v lasti ali jih 
vodijo ženske. Tako je bilo pričakovati, da bodo odgovore posredovali ljudje, ki 
jih tema projekta najbolj zadeva. 

Vprašalnik je bil izveden v mesecu aprilu 2022 z uporabo platforme Qualtrics. 
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Uporaba platforme Qualtrics je našo raziskavo opremila z verodostojnostjo, 
spremljanjem števila odgovorov in datuma ter možnostjo izvoza poročila o 
rezultatih v številnih možnih oblikah. Odgovori iz vprašalnika so bili v poročilu s 
platforme Qualtrics zajeti v obliki grafov.

Partnerji so izvedli raziskavo po državah, v kateri so opisali stanje finančne 
pismenosti in podjetniških kompetenc v Avstriji, Bolgariji, Grčiji in Sloveniji.

3.1  Avstrija

3 Rezultati vprašalnika o    
 kompetencah

V tem poglavju so predstavljeni rezultati, pridobljeni z vprašalniki v Avstriji. Re-
zultati so predstavljeni z rezultati posameznih vprašanj. V Avstriji je bilo prido-
bljenih 51 odgovorov na vprašalnik. 

Najbolj zastopana skupina je bila starostna skupina nad 50 let, ki ji je sledila sta-
rostna skupina od 41 do 50 let. Tako je bilo skupaj 29 od 35 anketirancev starih 
nad 40 let.
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Po pričakovanjih je bila večina podjetnikov iz Avstrije, le eden pa iz države, ki je 
bila označena kot “druga”, kar pomeni, da ni bila ena od držav projekta: Avstrija, 
Slovenija, Bolgarija ali Grčija.

Večina anketirancev je bila zaradi izbrane ciljne skupine ženskega spola, vendar 
je bilo med njimi tudi 5 moških.

Za 26 od 35 anketirancev je bil glavni vir dohodka lasten mikro posel, 6 jih je 
imelo redno zaposlitev, 3 pa druge dohodke.
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Kar 76 % anketirancev meni, da so finančno pismeni na splošni ravni. Le 1 anke-
tiranec meni, da je finančno nepismen.

89 % anketirancev se strinja ali popolnoma strinja, da je finančna pismenost 
pomembna za uspešno poslovanje. Pravzaprav se nihče ne strinja s to trditvijo.
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58 % se jih je udeležilo dogodkov ali prebralo literaturo o finančni pismenosti, 25 
% pa ne. 18 % ne ve ali ni odgovorilo.

60 % anketirancev se o naložbenih priložnostih in upravljanju podjetja pogo-
varja s svojim ožjim okoljem. 20 % se o tem ne pogovarja, 20 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo.

77 % anketirancev se popolnoma strinja ali strinja, da razumejo strukturo 
stroškov plač svojih zaposlenih in jih znajo izračunati. Le 3 % vprašanih se s tem 
ne strinja, 20 % pa ni prepričanih.
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57 % anketirancev se zaveda svojega osebnega denarnega toka in ga zna iz-
računati, 12 % ga ne zna izračunati, 31 % pa ni prepričanih ali ni odgovorilo.

75 % anketirancev ima dokazila o osebnih financah in financah svojega mikro 
podjetja. 11 % vprašanih teh dokazil nima, 14 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

74 % anketirancev meni, da dobro upravljajo osebni denarni tok in denarni tok 
svojega podjetja, 35 jih meni drugače, 22 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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63 % anketirancev meni, da so dobro pripravljeni na nepričakovane finančne 
dogodke, 6 % ne, 31 % pa ne ve, ali so dobro pripravljeni, ali niso odgovorili.

51 % anketirancev uporablja zunanje računovodstvo in zna brati bilanco stanja 
in izkaz poslovnega izida, 23 % ne, 25 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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48 % anketirancev ima napisane osebne finančne cilje in finančne cilje za svoje 
podjetje, 32 % jih teh načrtov nima, 20 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

72 % jih meni, da se zavedajo svojih osebnih finančnih potreb, 9 % jih meni, da 
se jih ne zavedajo, 20 % pa ni prepričanih ali ni odgovorilo.

37 % anketirancev ne prihrani 10 % svojih prihodkov in nima prihranjenih 
stroškov poslovanja za 3 mesece za svoje podjetje, 40 % jih je to storilo, 22 % pa 
ne ve ali ni odgovorilo.
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43 % vprašanih meni, da so sposobni pripraviti dolgoročni finančni načrt in da 
so ga že pripravili za svoje zasebne in poslovne finančne cilje. 
26 % jih meni, da tega niso sposobni, 31 % pa ni prepričanih ali ni odgovorilo.

55 % anketirancev se zaveda obstoja pokojninskih skladov in varčuje za svojo 
pokojnino, 28 % ne, 17 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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48 % vprašanih nima težav z dolgovi, 26 % jih ima, 26 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

74 % vprašanih ne živi nad svojimi finančnimi zmožnostmi, 3 % jih meni, da živi, 
23 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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54 % anketirancev ima jasen načrt za zmanjšanje svojega finančnega dolga, 175 
jih nima takšnega načrta, 28 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

63 % anketirancev je seznanjenih s finančnimi produkti finančnih institucij, 6 % 
jih ni, 31 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

46 % anketirancev pozna obrestne mere in zna izračunati svoj dolg, 20 % tega 
ne zna, 34 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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60 % anketirancev razume ročnost svojih posojil in zna izračunati primerno 
ročnost posojila, 12 % tega ne zna, 28 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

31 % jih pozna različne naložbene produkte, 23 % jih ne pozna, 46 % pa ne ve, ni 
odgovorilo.
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46 % jih razume različna tveganja, povezana z naložbami v finančne produkte, 
9 % jih teh tveganj ne razume, 46 % pa jih ne ve ali ni odgovorilo.

34 % anketirancev zna pripraviti naložbeni načrt in izračunati donosnost 
naložbe, 17 % jih ne ve, kako lahko pripravijo tak načrt in izračun, 51 % pa je nev-
tralnih ali ni odgovorilo.

43 % jih meni, da poznajo strategije za povečanje svojega dohodka, 12 % jih ne 
ve, kako bi to storili, 46 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.
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60 % anketirancev je že investiralo v svoje mikro podjetje, 9 % jih ni investiralo v 
svoje podjetje, 31 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

52 % vprašanih sledi svojim finančnim ciljem in naložbenim načrtom, 14 % jih ne 
sledi, 34 % pa ne ve, ali sledijo, ali ne.

49 % jih razume razliko med sredstvi in obveznostmi, 12 % jih te razlike ne poz-
na, 40 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.
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68 % jih ve, kako raziskati potrebe strank in vlagati v storitve, ki te potrebe 
pokrivajo, 31 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

71 % jih želi biti podjetnik, 9 % jih ne želi biti podjetnik, 20 % pa ni odgovorilo.
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63 % vprašanih meni, da so uspešni podjetniki, 3 % jih meni, da niso, 34 % pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.

46 % anketirancev nima finančnih težav, 17 % jih ima finančne težave, 37 % pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.

71 % anketirancev meni, da so sposobni ustrezno upravljati svoje podjetje. 29 % 
vprašanih ne ve ali ni odgovorilo.
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52 % anketirancev je sposobnih prepoznati poslovne priložnosti in jih hitro 
razviti, 6 % jih tega ni sposobnih, 43 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

55 % anketirancev ima jasno podjetniško vizijo in se vidi kot podjetniki v 
naslednjih 10 letih, 9 % se ne vidi kot podjetniki, 37 % pa je nevtralnih ali ni 
odgovorilo.

57 % anketirancev lahko samo razvije poslovni model, 43 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo.
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34 % jih meni, da lahko zlahka pridobijo sredstva za razvoj podjetja, 9 % jih meni, 
da tega ne morejo storiti, 57 % pa jih ne ve ali ni odgovorilo.

49 % jih meni, da lahko pripravijo poslovni načrt, 9 % jih meni, da tega ne morejo 
storiti, 43 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

52 % jih meni, da so dobri vodje, 9 % jih meni, da niso, 40 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo.
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58 % anketirancev meni, da imajo vse tehnične kompetence za svoje 
poslovanje, 6 % se s tem ne strinja, 37 % pa ne ve ali ni odgovorilo. 

54 % anketirancev meni, da imajo potrebno računovodsko znanje, 17 % jih meni 
drugače, 29 % pa ni odgovorilo ali ne ve.

51 % anketirancev meni, da imajo dobre marketinške sposobnosti, 9 % jih tega 
ne meni o sebi, 40 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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63 % anketirancev meni, da imajo dobre socialne veščine, 3 % jih meni, da ne, 
medtem ko je 34 % nevtralnih ali ni odgovorilo.

68 % anketirancev meni, da lahko dobro upravljajo svoje stranke, 3 % jih meni 
drugače, 29 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

71 % jih meni, da so dobri odločevalci, 3 % jih meni drugače, 26 % je nevtralnih ali 
ni odgovorilo.
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Na koncu vprašalnika so anketiranci odgovorili na odprto vprašanje: “Ali obstaja 
kakšna tema, ki ni bila omenjena zgoraj in bi bila za vas zanimiva? “. Anketirance 
je zanimalo, koliko je treba zaslužiti, da si lahko privoščimo zaposlene, kako 
zaposliti osebo iz držav zunaj EU in kako si zagotoviti zavarovanje v primeru 
bolezni. 

Zaključimo lahko, da rezultati iz Avstrije kažejo na dobro raven finančne 
pismenosti in visoko raven zavedanja o pomenu finančne pismenosti za 
uspešno poslovanje. V nasprotju s to stopnjo ozaveščenosti je dejstvo, da 
je le 58 % vprašanih bralo literaturo o podjetništvu ali finančni pismenosti ali 
se udeleževalo konferenc, seminarjev ali drugih dogodkov o teh temah. To je 
morda posledica pomanjkanja ustrezne ponudbe. 
Ob branju rezultatov raziskave dobimo vtis, da na način upravljanja podjetij 
najbolj vplivata upravljanje kratkoročnega denarnega toka in storitve za stranke. 
Te teme so nedvomno pomembne, vendar niso edine, ki jih je treba upoštevati 
za dolgoročno uspešno vodenje podjetja.
Anketiranci so premalo ozaveščeni oziroma jim primanjkuje znanja na 
področju dolgoročnega finančnega načrtovanja, dolgoročne poslovne 
strategije, osnovnih znanj o upravljanju podjetij (npr. računovodstvo, trženje, 
naložbe), upravljanja dolgov (izračun, odplačevanje), upravljanja likvidnosti, 
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, možnosti financiranja razvoja 
podjetij, digitalizacije poslovanja in trženja. 
Močne strani mikro podjetnikov so zagotovo kakovost storitev, upravljanje 
strank in ljubezen do podjetništva. 
Anketiranci so navedli, da bi radi dobili informacije o tem, kako izračunati, kdaj je 
ekonomsko smiselno zaposliti osebje v svojem podjetju, kako zaposliti osebje 
iz tretjih držav (zunaj EU) in kakšne so možnosti zdravstvenega zavarovanja za 
njih kot podjetnike.

40 % anketirancev meni, da imajo dobro digitalno znanje, 14 % jih meni drugače, 
46 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.



EnFinCap 26

V tem poglavju so predstavljeni rezultati, pridobljeni z vprašalniki v Bolgariji. 
Rezultati so predstavljeni z rezultati posameznih vprašanj. V Bolgariji je bilo 
pridobljenih 52 odgovorov na vprašalnik. 

Profil anketirancev sestavlja 38 % oseb, starih od 31 do 40 let, 31 % oseb, starih 
od 41 do 50 let, ter približno 15 % oseb, starih manj kot 31 let in več kot 50 let.

3.2  Bolgarija

Splošno vprašanje 1 - Starostne skupine

Pričakovano so bili vsi anketiranci iz Bolgarije.

Splošno vprašanje 2 - Država
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35 % anketirancev je moških, vsi ostali pa so ženske. 

Splošno vprašanje 3 - Spol

60 % anketirancev je bilo iz mikropodjetij, 25 % je bilo zaposlenih, za 15 % 
anketirancev pa so starši ali partnerji glavni vir dohodka. 

Splošno vprašanje 4 - Glavni vir dohodka
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79 % anketirancev meni, da so finančno pismeni na splošni ravni. 
Le 6 % anketirancev meni, da so finančno nepismeni.

84 % anketirancev se strinja ali popolnoma strinja, da je finančna pismenost 
pomembna za uspešno poslovanje. 
9 % anketirancev se s to trditvijo ne strinja.
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67 % anketirancev se je udeležilo dogodkov ali prebralo literaturo o finančni 
pismenosti, 20 % pa ne. 
13 % anketirancev ne ve ali ni odgovorilo.

55 % anketirancev se o naložbenih priložnostih in upravljanju podjetja 
pogovarja s svojim ožjim okoljem. 20 % se o tem ne pogovarja, 24 % pa ne ve ali 
ni odgovorilo.

67 % anketirancev se popolnoma strinja ali strinja, da razumejo strukturo 
stroškov plač svojih zaposlenih in jih znajo izračunati. Le 11 % vprašanih se s tem 
ne strinja, 22 % pa ni prepričanih.
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66 % anketirancev se zaveda svojega osebnega denarnega toka in ga zna 
izračunati, 9 % ga ne zna izračunati, 24 % pa ni prepričanih ali ni odgovorilo.

52 % anketirancev ima dokazila o osebnih financah in financah svojega mikro 
podjetja. 
29 % takih dokazil nima, 20 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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39 % anketirancev meni, da dobro upravljajo osebni denarni tok in denarni tok 
svojega podjetja, 22 % jih meni drugače, 39 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

26 % anketirancev meni, da so dobro pripravljeni na nepričakovane finančne 
dogodke, 37 % ne, 37 % pa ne ve, ali so dobro pripravljeni, ali pa niso odgovorili.

53 % anketirancev uporablja zunanje računovodstvo in zna brati bilanco stanja 
in izkaz poslovnega izida, 37 % ne, 11 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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38 % anketirancev ima napisane osebne finančne cilje in finančne cilje za svoje 
podjetje, 20 % jih teh načrtov nima, 42 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

52 % jih meni, da se zavedajo svojih osebnih finančnih potreb, 19 % meni, da se 
jih ne zavedajo, 28 % pa ni prepričanih ali ni odgovorilo.
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57 % anketirancev ne prihrani 10 % svojih prihodkov in nima prihranjenih 
stroškov poslovanja za 3 mesece za svoje podjetje, 27 % jih je to storilo, 17 % pa 
ne ve ali ni odgovorilo.

19 % vprašanih meni, da so sposobni pripraviti dolgoročni finančni načrt in da 
so ga že pripravili za svoje zasebne in poslovne finančne cilje. 
Kar 52 % vprašanih meni, da tega niso sposobni, 28 % pa ni prepričanih ali ni 
odgovorilo.

24 % anketirancev se zaveda obstoja pokojninskih skladov in varčuje za svojo 
pokojnino, 39 % ne, 37 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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31 % anketirancev nima težav z dolgovi, 59 % jih ima, 11 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo.

54 % anketirancev ne živi nad svojimi finančnimi zmožnostmi, 28 % jih meni, da 
živi, 17 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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28 % anketirancev ima jasen načrt za zmanjšanje svojega finančnega dolga, 39 
% ga nima, 33 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

41 % anketirancev je seznanjenih s finančnimi produkti finančnih institucij, 39 % 
ne, 20 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

32 % anketirancev pozna obrestne mere in zna izračunati svoj dolg, 46 % tega 
ne zna, 22 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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26 % anketirancev razume ročnost svojih posojil in zna izračunati primerno 
ročnost posojila, 50 % tega ne zna, 24 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

30 % jih pozna različne naložbene produkte, 58 % jih ne pozna, 11 % pa ne ve in 
ni odgovorilo.
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39 % jih razume različna tveganja, povezana z naložbami v finančne produkte, 
45 % jih teh tveganj ne razume, 15 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

22 % anketirancev zna pripraviti naložbeni načrt in izračunati donosnost 
naložbe, 59 % jih ne ve, kako lahko pripravijo tak načrt in izračun, 20 % pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.

24 % jih meni, da poznajo strategije za povečanje svojega dohodka, 57 % jih ne 
ve, kako to storiti, 20 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.
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24 % anketirancev je že investiralo v svoje mikro podjetje, 67 % jih ni investiralo v 
svoje podjetje, 9 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

24 % vprašanih sledi svojim finančnim ciljem in naložbenim načrtom, 37 % jih ne 
sledi, 39 % pa ne ve, ali sledijo, ali ne.
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45 % jih razume razliko med sredstvi in obveznostmi, 32 % te razlike ne pozna, 
22 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

22 % jih zna raziskati potrebe strank in vlagati v storitve, ki te potrebe pokrivajo, 
20 % je nevtralnih ali ni odgovorilo, 59 % pa se s tem ne strinja. 

85 % jih želi biti podjetnik, 7 % jih ne želi biti podjetnik, 9 % pa ni odgovorilo.
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26 % vprašanih meni, da so uspešni podjetniki, 15 % jih meni drugače, 59 % pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.

17 % anketirancev nima finančnih težav, 74 % jih ima finančne težave, 9 % je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.
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28 % anketirancev meni, da so sposobni ustrezno upravljati svoje podjetje. 43 
% vprašanih ne ve ali ni odgovorilo. 28 % anketirancev se s trditvijo ne strinja. 

28 % anketirancev je sposobnih prepoznati poslovne priložnosti in jih hitro 
razviti, 43 % jih tega ni sposobnih, 28 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

28 % anketirancev ima jasno podjetniško vizijo in se vidi kot podjetniki v 
naslednjih 10 letih, 37 % se ne vidi kot podjetniki, 35 % pa je nevtralnih ali ni 
odgovorilo.
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26 % anketirancev lahko samo razvije poslovni model, 33 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo. 41 % anketirancev se s trditvijo ne strinja. 

19 % jih meni, da lahko brez težav pridobijo sredstva za razvoj svojega podjetja, 
54 % jih meni, da tega ne morejo storiti, 26 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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28 % jih meni, da lahko pripravijo poslovni načrt, 44 % jih meni, da tega ne 
morejo storiti, 28 % pa ne ve ali ni odgovorilo.

43 % jih meni, da so dobri vodje, 17 % jih meni, da niso, 39 % pa ne ve ali ni 
odgovorilo.

56 % anketirancev meni, da imajo vse tehnične kompetence za svoje 
poslovanje, 15 % se s tem ne strinja, 28 % pa ne ve ali ni odgovorilo. 
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17 % anketirancev meni, da imajo potrebno računovodsko znanje, 48 % jih meni 
drugače, 35 % pa ni odgovorilo ali ne ve.

24 % anketirancev meni, da imajo dobre marketinške sposobnosti, 39 % jih o 
sebi ne meni tako, 37 % pa ne ve ali ni odgovorilo.
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63 % anketirancev meni, da imajo dobre socialne veščine, 13 % jih meni 
drugače, 24 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

37 % anketirancev meni, da lahko dobro upravljajo svoje stranke, 17 % jih meni 
drugače, 46 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

63 % jih meni, da so dobri odločevalci, 13 % jih meni drugače, 24 % pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.
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50 % anketirancev meni, da imajo dobro digitalno znanje, 30 % jih meni 
drugače, 20 % pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

Splošno razumevanje je bilo ocenjeno s 3,76 na Likertovi lestvici, medtem ko je 
zavedanje o osebnih financah ocenjeno s 3,26. Številke razkrivajo, da obstajajo 
izzivi pri pripravi in usposabljanju o finančnih vprašanjih med ženskami - 
podjetnicami. 

Zdi se, da so trenutne ravni za ustrezno finančno upravljanje šibke. Obstaja 
pozitiven trend zaznavanja, da imajo osebne kompetence za izboljšanje 
potrebnih finančnih veščin.

Ker usposabljanje na to temo v Bolgariji izvaja zelo malo subjektov, bo projekt 
zagotovo prispeval k odpravi te vrzeli. Izmenjava izkušenj iz partnerskih držav 
bo olajšala uvedbo usposabljanja o finančni pismenosti za ženske v državi.



EnFinCap 47

V tem poglavju so predstavljeni rezultati, pridobljeni z vprašalniki v Grčiji. 
Rezultati so predstavljeni z rezultati posameznih vprašanj. V Grčiji je bilo 
pridobljenih 55 odgovorov na vprašalnik. 

Večina odgovorov je prišla iz prve starostne skupine, precejšen prispevek sta 
prispevali naslednji dve starostni skupini, iz zadnje starostne skupine pa ni bilo 
nobenega odgovora. To kaže na nagnjenost mlajših ljudi k podjetništvu, saj jim 
že v mladosti uspe narediti prve korake na tem področju.

3.3 Grčija

Raziskava je bila izvedena v Grčiji, vsi odgovori pa so prihajali od grških 
državljanov.

Večino odgovorov so poslale mikropodjetnice, ki so neposredna ciljna skupina 
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Zanimiv in obenem zastrašujoč kazalnik je dejstvo, da glavni vir dohodka 
udeležencev v raziskavi ni dohodek iz mikropodjetja, temveč druge oblike 
zaposlitve, v majhnem odstotku pa tudi od staršev ali partnerjev.

projekta, le dva odgovora pa so poslali moški lastniki podjetij.

V5 - Sem finančno pismen.

Pri splošnih vprašanjih je 44,44 % odgovorov pokazalo, da se ciljna skupina šteje 
za finančno pismeno, vsaj na osnovni ravni. V nasprotju s tem je bil pomemben 
tudi odstotek tistih, ki so trdili, da se s svojo finančno pismenostjo ne strinjajo ali 
močno ne strinjajo.
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V6 - Menim, da je finančna pismenost zelo pomembna za mikropodjetnice, da bi izboljšale 
poslovno uspešnost.

Po pričakovanjih je 60,00 % odgovorov pokazalo, da je finančna pismenost 
ključna za razvoj podjetja, 21,82 % pa se jih s tem strinja.

V7 - Prebral(a) sem vsaj eno knjigo ali se udeležil(a) vsaj ene konference, seminarja ali delavnice o 
osebnih financah, upravljanju mikro podjetij ali naložbenih priložnostih.

41,82 % odgovorov je pokazalo, da je ciljna skupina zainteresirana za izboljšanje 
svojega znanja z udeležbo na konferencah, seminarjih in delavnicah, 30,91 % pa 
jih je bilo povsem nevtralnih.
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V8 - O naložbenih priložnostih/upravljanju podjetja se pogovarjam s prijatelji, družino in drugimi 
mikro podjetniki.

Na temo vključevanja v razprave o podjetništvu v svojem socialnem okolju je 
bila le polovica odgovorov (52,73 %) pozitivnih, druga polovica pa nevtralnih ali 
celo negativnih. 
To kaže, da se to dojema kot osebna zadeva in da ciljna skupina ne išče vedno 
pomoči ali svetovanja.

V9 - Razumem razliko med neto, bruto in bruto plačo mene ali mojih zaposlenih in jo znam 
izračunati.

62,96 % odgovorov kaže na pozitivno dejstvo, da ciljna skupina pridobi osnovno 
znanje o finančni pismenosti, zlasti glede razlik med osnovnimi vrstami plač.
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V10 - Razumem svoj osebni finančni denarni tok in ga znam izračunati.

62,96 % odgovorov kaže, da ima ciljna skupina osnovno razumevanje svojega 
osebnega finančnega denarnega toka in načina njegovega izračunavanja, 
medtem ko je nasprotnih odgovorov precej malo.

V11 - Imam mesečna dokazila o svojih osebnih prihodkih in odhodkih ter tudi o mikro podjetju.

58,18 % odgovorov kaže, da se popolnoma strinjajo z vodenjem mesečnih 
evidenc o osebnih prihodkih in odhodkih ter o svojem mikro podjetju, kar kaže 
na potrebo po spremljanju denarnih tokov.
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V12 - Zelo dobro upravljam osebni denarni tok in denarni tok mikro podjetja.

48,15 %, kar je zadovoljiv odstotek, jih trdi, da dobro upravljajo mikro podjetja in 
osebne denarne tokove. Ta odstotek je morda na prvi pogled zadovoljiv, vendar 
druga polovica odgovorov trdi drugače.

V13 - Dobro sem pripravljen na nepričakovane finančne dogodke v 
mojem osebnem/mikro podjetju.

32,73 %, kar je zelo nizek odstotek, jih trdi, da so dobro pripravljeni na 
obvladovanje nepričakovanih finančnih dogodkov, kar pomeni, da morda niso 
sposobni pripraviti vsaj osnutka finančne napovedi.
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V14 - Uporabljam zunanje računovodstvo in znam brati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Zanimivo je, da je bilo 41,82 % odgovorov pozitivnih, 34,55 % pa se jih popolnoma 
strinja z uporabo zunanjega računovodje, kar kaže na to, da ciljna skupina bodisi 
ne pridobi potrebnih računovodskih znanj za notranje upravljanje ustreznih 
vprašanj bodisi da nima dovolj samozavesti, da bi to storila.

V15 - Zapisal/a sem svoje osebne finančne cilje/mikro podjetja.

Visok odstotek, 62,96 %, je trdil, da so zbrali in zapisali svoje osebne finančne 
cilje in finančne cilje mikro podjetja, kar kaže na potrebo po boljšem upravljanju 
in načrtovanju prihodnosti.
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V16 - Zavedam se svojih osebnih finančnih potreb in časovnih vidikov njihovega uresničevanja.

40,00 % odgovorov je bilo pozitivnih glede zavedanja o osebnih finančnih 
potrebah in časa, potrebnega za njihovo uresničitev. Hkrati se je enak odstotek 
zdel precej zadržan in ni odgovoril z zaupanjem.

V17 - Prihranim vsaj 10 % svojega celotnega dohodka in prihranim za 
trimesečne stroške poslovanja mikro podjetja. 

Odgovori na to poglavje o varčevanju so se izkazali za precej razdeljene med 
varčevanjem, ki ne bi prihranilo vsaj 10 % celotnega dohodka, in varčevanjem za 
trimesečne stroške poslovanja podjetja. Pomembno je pojasniti visok odstotek 
negativnih odgovorov, kar kaže na to, da je morda zaradi slabega vodenja 
prihodnost mikropodjetja negotova, če porabi enak znesek ustvarjenega 
dobička.
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V18 - Vem, kako pripraviti osebni dolgoročni finančni načrt, in sem ga že pripravil za svoje finančne 
cilje in finančne cilje mikro podjetja.

41,82 % odgovorov je bilo negativnih glede znanja o pripravi dolgoročnega 
finančnega načrta osebnega in mikro podjetja, kar kaže na pomanjkanje 
kompetenc za dolgoročno razmišljanje ali pomanjkanje zaupanja v idejo o 
dolgoročnem vodenju podjetja.

V19 - Poznam pokojninske sklade in v njih varčujem za svojo pokojnino.

Visok odstotek 50,91 % jih je pozitivno odgovorilo na ozaveščenost o več 
pokojninskih skladih in je že začelo varčevati za pokojnino. To je pokazatelj 
dolgoročnega upravljanja in razmišljanja v prihodnost.



EnFinCap 56

V20 - Trenutno se spopadam z dolgovi (dolgovi na kreditnih karticah in/ali posojili) v osebnem/
mikro podjetju.

Drugi ključni kazalnik, ki ga je treba omeniti, je dejstvo, da je bilo 45,45 % 
odgovorov pozitivnih glede boja z osebnim ali poslovnim dolgom. To kaže, da so 
bila podjetja lahko slabo vodena ali nedonosna ali da za razvoj podjetja ni bilo 
osebnih sredstev in je temeljilo le na posojilih.

V21 - Živim nad svojimi finančnimi zmožnostmi.

To je še en primer deljenih odgovorov, kar pomeni, da več ali manj enak 
odstotek ljudi trdi, da živijo ali ne živijo nad svojimi finančnimi zmožnostmi. Če 
se sklicujemo na negativne odgovore, ti kažejo, da zaradi slabega finančnega 
upravljanja življenja, ki so si ga izbrali lastniki mikro podjetij, ni mogoče podpirati 
z dobičkom njihovega podjetja.
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V22 - Imam svoj osebni načrt za zmanjšanje finančnih dolgov ali vem, kako vzpostaviti osebni načrt 
v primeru nastanka dolga.

Kot odgovor na to trditev ne moremo imeti jasne vizije glede obstoja osebnega 
načrta za zmanjšanje dolga, saj so odstotki zelo blizu drug drugemu. Več kot 
polovica odgovorov je navedla zmožnost priprave takšnega načrta, medtem ko 
so preostali odgovorili, da tega niso storili ali da tega niso sposobni storiti.

V23 - Razumem različne finančne produkte, ki jih ponujajo banke in druge finančne institucije (npr. 
posojila, varčevanje, ...)

41,82 % odgovorov je bilo pozitivnih glede razumevanja različnih storitev, ki 
jih ponujajo banke in finančne institucije. Glede na negativne ali ne tako jasne 
odgovore lahko rečemo, da odstotek ni tako visok in da ciljna skupina nima 
osnovnega znanja o glavnih virih financiranja podjetja, kot so posojila, ali virih za 
vzdrževanje podjetja, kot so varčevalne storitve.
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V24 - Razumem obrestne mere kreditnih produktov in znam izračunati svoje dolgove. 

52,73 % odgovorov na to temo je bilo žal negativnih. Odkrita je bila pomembna 
vrzel, in sicer nerazumevanje obrestnih mer kreditnih produktov, kar poudarja 
nezmožnost izračuna dejanskih dolgov in organizacije izvedljivega načrta 
odplačevanja.

V25 - Razumem ročnost kreditnih produktov in vem, kako izračunati najprimernejšo ročnost kredita 
glede na svoj dohodek in osebne stroške ali dohodek mikro podjetja.

Po istem vzorcu je več kot 46,30 % odgovorov pokazalo pomanjkanje znanja o 
ročnosti kreditnih produktov in izračunu najprimernejše ročnosti kredita glede 
na potrebe posameznika. 
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V26 - Poznam različne naložbene produkte (npr. delnice, kriptovalute, obveznice, nepremičnine, 
pokojninske sklade, vzajemne sklade, dragocene kovine ...) in razumem tveganje, ki ga prinaša 

vlaganje v različne finančne produkte.

Velik odstotek, 58,18 %, jih je navedlo, da nimajo niti osnovnega znanja o 
različnih naložbenih produktih, zlasti tistih iz nove dobe, in da ne razumejo 
tveganja, ki ga prinaša vlaganje vanje. To dejstvo kaže na pomanjkanje volje, da 
bi se prilagodili možnostim, ki nam jih ponujajo nove tehnologije, in različnim 
možnostim za povečanje dohodka.

V27 - Razumem tveganje, ki ga prinaša vlaganje v različne finančne produkte.

50,91 % odgovorov je bilo žal spet negativnih. Večina ciljne skupine ne pridobi 
osnovnega znanja o tveganju vlaganja v različne finančne produkte, zaradi česar 
so izpostavljeni tveganju, da jih prevarajo, razporedijo in izgubijo velik znesek 
osebnega in poslovnega kapitala.
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V28 - Vem, kako izdelati naložbeni načrt za prihodnje naložbe v mikro podjetje in kako izračunati 
donosnost te naložbe / neto sedanjo vrednost potencialne naložbe.

49,09 % ciljne skupine ni bilo prepričanih o svojem znanju o pripravi 
naložbenega načrta za prihodnje naložbe mikro podjetja, kar kaže na to, da ni 
dolgoročnega finančnega načrtovanja in ni velikih možnosti za razvoj in širitev.

V29 - Poznam več strategij/taktik za povečanje svojega dohodka.

Še enkrat, 46,30 % odgovorov je pokazalo negotovost glede poznavanja 
strategij za povečanje dohodka, kar kaže na pomanjkanje sposobnosti 
dolgoročnega upravljanja ter nadzora in upravljanja kapitala.
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V30 - V svoje mikropodjetje sem že investiral.

63,64 % ciljne skupine je izjavilo, da so že vlagali v svoje mikropodjetje, kar kaže 
na zaupanje v njegovo ohranjanje in razvoj ter prepričanje v svoje sposobnosti.

V31 - Vedno sledim svojim finančnim ciljem in naložbenemu načrtu.

Zanimiv je tudi podatek, da 59,26 % lastnikov mikropodjetij vedno sledi svojim 
finančnim ciljem in naložbenemu načrtu, kar kaže na doslednost poslovanja, 
potrebo po poslovnem načrtovanju in spoštovanju tega načrta, da bi dosegli 
poslovne cilje.
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V32 - Razumem razliko med obveznostmi in sredstvi.

70,91 %, kar je pretežni odstotek, jih je odgovorilo, da razumejo razliko med 
obveznostmi in sredstvi, kar kaže na vsaj osnovno poznavanje finančne 
terminologije.

V 33 - Vem, kako opraviti terensko raziskavo o potrebah strank in vlagati v takšne storitve za 
izboljšanje produktivnosti in sposobnosti zaslužka svojega mikro podjetja.

56,36 % odgovorov jasno kaže, da imajo lastniki skupno znanje o izvajanju 
terenskih raziskav o potrebah strank in razumejo, da morajo za uspešno 
poslovanje vlagati v storitve, ki povečujejo produktivnost in zmožnost zaslužka.
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V34 - Rad sem podjetnik, saj lahko ustrezno upravljam svoj čas in denar.

76,36 % vseh anketirancev, kar je precej zadovoljiv kazalnik, je priznalo, da jim je 
njihov podjetniški status všeč, saj jim omogoča, da si sami organizirajo program 
in denar v skladu s svojimi vsakokratnimi potrebami.

V35 - Kot podjetnik sem zelo uspešen.

Več kot 63,64 % odgovorov je izpostavilo negotovost pri nasledstvu mikro 
podjetja, kar kaže na slabo upravljanje, pomanjkanje prepričanja v poslovne 
sposobnosti ter merjenje prednosti in slabosti vodenja podjetja.
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V36 - Kot podjetnik nimam finančnih težav.

56,36 % lastnikov podjetij je trdilo, da se med vodenjem podjetja ukvarjajo 
s finančnimi vprašanji, kar kaže na potrebo po boljšem in učinkovitejšem 
upravljanju.

V37 - Imam dovolj znanja in spretnosti za dobro vodenje svojega podjetja.

Več kot 50,91 % odgovorov trdi, da lastniki mikropodjetij pridobijo ustrezno 
znanje in spretnosti za pravilno vodenje svojega podjetja.
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V38 - Zelo hitro znam opredeliti poslovno priložnost in jo razviti.

54,55 % ciljne skupine meni, da so sposobni ustrezno opredeliti poslovne 
priložnosti in jih zelo hitro razviti, kar je kazalnik, ki ne ustreza odgovorom 
na prejšnje trditve, ki so izpostavile pomanjkanje znanja in vodstvenih 
sposobnosti.

V39 - Imam zelo močno podjetniško vizijo in se v naslednjih 10 letih vidim kot podjetnik.

Glede vizije podjetništva in možnosti ohranitve podjetja v naslednjih 10 letih so 
bili poslušalci precej zmedeni in negotovi. Posledica te izjave je pomanjkanje 
prepričanja v nasledstvo podjetja in velika možnost, da se bodo srečali s 
težavami in jih morda ne bodo mogli premagati.
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V40 - Sam lahko zlahka razvijem poslovni model in po potrebi pridobim finančna sredstva 
(tvegani kapital).

49,06 % odgovorov je ponovno poudarilo negotovost, s katero se soočajo 
lastniki mikropodjetij, ko gre za načrtovanje poslovanja.

Q41 - Po potrebi lahko zlahka pridobim finančna sredstva (tvegani kapital).

45,45 %, kar je precej visok odstotek, se ne strinja s trditvijo, da je pridobivanje 
tveganega kapitala enostavno, in meni, da lahko naletijo na težave pri 
pridobivanju finančne pomoči, ki jo potrebujejo za ohranjanje in razvoj svojega 
podjetja.
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V42 - Brez težav lahko pripravim poslovni načrt.

Odgovori na to trditev so precej zmedeni, saj ni jasnega odgovora glede 
zmožnosti oblikovanja izvedljivega poslovnega načrta. 

V43 - Imam vodstvene sposobnosti za vodenje svojega podjetja.

Pretežni odstotek, 75,93 %, jih trdi, da so pridobili vodstvene kompetence za 
učinkovito vodenje podjetja, kar je precej spodbuden kazalnik.
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V44 - Imam vse tehnične kompetence za vodenje svojega podjetja.

Tudi pri tehničnih kompetencah ni jasnega odgovora. Večina odgovorov 
se konča z odgovorom, da niso prepričani o posedovanju teh kompetenc, 
medtem ko se preostali vprašani počutijo bolj samozavestni glede svojih 
tehničnih spretnosti.

V45 - Imam vse računovodsko znanje, ki ga potrebujem za vodenje svojega podjetja.

57,41 % ciljne skupine je odgovorilo negativno glede posedovanja ustreznega 
računovodskega znanja za vodenje podjetja, kar je v skladu z dejstvom, da jih 
večina išče zunanjo pomoč, ko gre za vodenje računovodstva.
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V46 - Imam dobre trženjske sposobnosti za pospeševanje svojega poslovanja.

67,27 % lastnikov podjetij se počuti samozavestno, ko gre za marketinške 
veščine, in menijo, da so sposobni učinkovito promovirati svoje podjetje in 
svoje storitve.

Q47 - Imam dobre socialne veščine in veščine mreženja.

54,55 % odgovorov kaže na obstoj potrebnih socialnih veščin, ki so obvezne pri 
vodenju podjetja in so namenjene promociji storitev, ustvarjanju močne mreže 
in pridobivanju novih strank.
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V48 - Znam upravljati svoje stranke.

Odstotek tistih, ki znajo upravljati svoje stranke, je precej visok in pomemben, 
kar ponovno kaže na zaupanje v marketinške, socialne in poslovne razvojne 
sposobnosti lastnikov podjetij.

V49 - Imam dobre sposobnosti odločanja.

Zelo pomemben vidik vodenja in razvoja podjetja je sposobnost sprejemanja 
pravilnih odločitev. K sreči nas je 69,09 % odgovorov prepričalo o tej temi, kar 
dokazuje, da lastniki podjetij zaupajo v svoje sposobnosti odločanja.
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V50 - imam dobra digitalna znanja (trženje, e-računi, delo brez papirja itd.)

Več kot 56,00 % odgovorov je bilo pozitivnih glede učinkovitih digitalnih 
veščin, ki so danes obvezne zaradi najnovejše zakonodaje, ki zahteva vodenje 
elektronskih knjig in e-računov.

Rezultati iz Grčije kažejo, da je večina odgovorov poudarila, da imajo osnovno 
znanje o temeljnih ekonomskih načelih, kot so razlika med bruto in neto, 
osnovno upravljanje denarnega toka in njihova osebna ekonomija. Prav tako 
je zelo pomembno navesti, da iz varnostnih razlogov hranijo dokazila o svojih 
gospodarskih transakcijah, medtem ko za obravnavo bolj specifičnih zahtev 
uporabljajo zunanjega računovodjo.

Glede varčevanja se je pokazalo pomanjkanje rezervacij za prihodnost, 
saj je težko prihraniti več kot 10 % mesečnega dohodka, znanje o različnih 
pokojninskih skladih pa ni tako razširjeno. Najzanimivejša ugotovitev raziskave 
je bila, da se mikropodjetnice že od začetka svoje kariere soočajo z dolgovi, da 
so morale posojati denar za ustanovitev podjetja, predvsem pa ne poznajo 
bančnih storitev, kot so krediti, posojila, obrestne mere, roki itd. in trdijo, da se 
jim zdi, da do sredstev za svoje podjetje ne morejo tako enostavno priti. 
Poleg tega ne pridobijo temeljnega znanja o investicijskih storitvah, izvedljivih 
načinih za povečanje dohodka; imajo le osnovno znanje o tem, kako pripraviti 
poslovni načrt, obvladovati težave, krepiti in razvijati svoje podjetje, in niso 
prepričani, ali bodo v bližnji prihodnosti postali podjetniki.

Nazadnje se je pokazalo pomanjkanje zaupanja v vodstvene spretnosti, 
vendar predvsem pri tehničnih, računovodskih in vodstvenih vprašanjih, 
medtem ko težava ni tako razširjena pri komunikaciji, ravnanju s strankami in 
sprejemanju odločitev.

Ob upoštevanju vseh teh ugotovitev je določena podlaga za razvoj gradiva za 
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usposabljanje. V splošnem kontekstu ciljna skupina pridobi temeljno znanje 
o finančnem upravljanju in ustanovitvi podjetja, vendar je nujno treba to 
znanje nadgraditi, zlasti na področju bančništva, naložb, finančnih storitev, 
računovodstva in seveda uporabe različnih tehničnih aplikacij, ki so danes na 
voljo.

V tem poglavju so predstavljeni rezultati, pridobljeni z vprašalniki v Sloveniji. 
Rezultati so predstavljeni z rezultati posameznih vprašanj. V Sloveniji je bilo 
pridobljenih 80 odgovorov na vprašalnik. 

Najbolj zastopana skupina je bila starostna skupina nad 50 let, ki ji je sledila 
starostna skupina od 41 do 50 let. Od 80 anketirancev jih je bilo 64 starejših od 
40 let.

3.4 Slovenija

Po pričakovanjih je bilo največ podjetnikov iz Slovenije.
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Večina anketirancev (91,3 %) je bila zaradi izbrane ciljne skupine ženskega 
spola, vendar je bilo še vedno 6 (7,5 %) moških anketirancev in 1 (1,2 %) 
nebinaren.

Za 66 (82,5 %) od 80 anketirancev je bil njihov mikro posel glavni vir dohodka, 
7 (8,8 %) jih ima redno zaposlitev, 5 (6,3 %) ima druge dohodke, za 2 (2,5 %) 
anketiranca pa so glavni vir dohodka starši/partner.

65 (81,3 %) anketirancev meni, da so na splošno finančno pismeni. 13,8 % 
anketirancev ne pozna odgovora, 4,9 % anketirancev pa meni, da niso finančno 
pismeni. 
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73 (91,2 %) anketirancev se strinja ali popolnoma strinja, da je finančna 
pismenost pomembna za uspešno poslovanje. Le 8,8 % anketirancev ne pozna 
odgovora ali se z njim ne strinja. 

50 (62,5 %) anketirancev se je udeležilo dogodkov ali prebralo literaturo o 
finančni pismenosti, 23 (28,8 %) pa ne. 7 (8,8 %) anketirancev ne pozna 
odgovora ali sploh ni odgovorilo.



EnFinCap 75

56 (70 %) anketirancev se o naložbenih priložnostih in upravljanju podjetja 
pogovarja s prijatelji, družino ali drugimi mikro podjetniki. 20 (25 %) 
anketirancev se o omenjenih temah ne pogovarja z drugimi, 4 (5 %) anketiranci 
pa ne vedo ali niso odgovorili.

64 (80 %) anketirancev se strinja ali popolnoma strinja, da razumejo strukturo 
stroškov plač svojih zaposlenih in jih znajo izračunati. Le 7 (8,7 %) anketirancev 
se s tem ne strinja, 9 (11,3 %) pa jih ni prepričanih.
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71 (88,8 %) anketirancev se zaveda svojega osebnega denarnega toka in ga zna 
izračunati, 4 (5 %) pa tega ne znajo. 5 (6,3 %) anketirancev ni prepričanih ali ni 
odgovorilo.

72 (90,1 %) anketirancev ima dokazila o osebnih financah in financah svojega 
mikro podjetja. 4 (4,9 %) anketiranci teh dokazil nimajo, 4 (5 %) pa ne vedo ali 
niso odgovorili.
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73 (91,3 %) anketirancev meni, da dobro upravljajo osebni denarni tok in 
denarni tok svojega podjetja, medtem ko 2 (2,5 %) anketiranca menita drugače. 
5 (6,2 %) anketirancev ne ve ali ni odgovorilo.

62 (77,6 %) anketirancev meni, da so dobro pripravljeni na nepričakovane 
finančne dogodke. 4 (4,9 %) anketiranci menijo, da niso dobro pripravljeni. 14 
(17,5 %) anketirancev ne ve, ali so dobro pripravljeni ali ne, oziroma na vprašanje 
niso odgovorili.
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66 (82,5 %) anketirancev uporablja zunanje računovodstvo in zna brati 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, 10 (12,5 %) anketirancev ne uporablja 
zunanjega računovodstva in nima znanja o branju bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida. 4 (5 %) anketiranci ne vedo ali niso odgovorili.

48 (60 %) anketirancev ima napisane osebne finančne cilje in finančne cilje 
svojega podjetja. 19 (23,8 %) anketirancev takšnih pisnih načrtov nima, 13 (16,3 
%) pa ne ve ali ni odgovorilo.
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69 (86,3 %) anketirancev meni, da se zavedajo svojih osebnih finančnih potreb, 
medtem ko 4 (5 %) menijo, da se jih ne zavedajo. 7 (8,8 %) anketirancev ni 
prepričanih ali ni odgovorilo.

52 (65 %) anketirancev prihrani vsaj 10 % svojih skupnih prihodkov in ima 
prihranke v vrednosti treh mesecev stroškov poslovanja mikro podjetja. 21 
(26,3 %) anketirancev ne prihrani nič od svojih prihodkov in nima prihranjenih 3 
mesecev stroškov poslovanja mikropodjetja. 7 (8,7 %) anketirancev ne ve ali ni 
odgovorilo.
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40 (50 %) anketirancev meni, da so sposobni pripraviti dolgoročni finančni 
načrt in so ga že pripravili za svoje zasebne in poslovne finančne cilje. 20 (25 
%) jih meni, da tega niso sposobni storiti, 20 (25 %) pa ni prepričanih ali ni 
odgovorilo.

30 (37,5 %) anketirancev se zaveda obstoja pokojninskih skladov in varčuje za 
svojo pokojnino. 37 (46,3 %) anketirancev ne varčuje za pokojnino. 13 (16,2 %) 
anketirancev ne ve ali ni odgovorilo.



EnFinCap 81

13 (16,2 %) anketirancev se spopada z dolgovi. 65 (81,3 %) anketirancev nima 
težav z dolgovi. 2 (2,5 %) anketiranca ne vesta ali nista odgovorila.

65 (81,3 %) anketirancev ne živi nad svojimi finančnimi zmožnostmi, 12 (15,1 %) 
jih meni, da živi, 3 (3,6 %) pa ne vedo ali niso odgovorili.
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53 (66,3 %) anketirancev ima jasen načrt, kako zmanjšati svoj finančni dolg, 14 
(17,4 %) pa ga nima. 13 (16,3 %) anketirancev ne ve ali ni odgovorilo.

48 (60 %) anketirancev je seznanjenih s finančnimi produkti finančnih institucij. 
14 (17,6 %) anketirancev ni seznanjenih s temi produkti. 18 (22,5 %) anketirancev 
ne ve ali ni odgovorilo.
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46 (57,5 %) anketirancev pozna obrestne mere in zna izračunati svoj dolg. 10 
(12,5 %) anketirancev tega ne zna narediti, 24 (30 %) pa ne ve ali ni odgovorilo.

40 (50 %) anketirancev razume ročnost svojih posojil in ve, kako izračunati 
primerno ročnost posojila. Tega ne zna 16 (20 %) vprašanih, 24 (30 %) pa ne ve 
ali ni odgovorilo.
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48 (59,9 %) anketirancev pozna različne naložbene produkte, 17 (21,3 %) pa ne. 
15 (18,8 %) vprašanih ne ve ali ni odgovorilo.

69 (86,2 %) anketirancev se zaveda različnih tveganj, ki se lahko pojavijo pri 
naložbah v finančne produkte. 4 (5 %) anketiranci teh tveganj ne razumejo, 7 
(8,8 %) anketirancev pa ne ve ali ni odgovorilo.
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30 (37,5 %) anketirancev ve, kako sestaviti naložbeni načrt in kako izračunati 
donosnost naložbe. 18 (22,5 %) anketirancev ne ve, kako lahko izdelajo tak načrt 
in izračune. 32 (40 %) anketirancev je nevtralnih ali niso odgovorili.

45 (56,3 %) anketirancev meni, da pozna strategije za povečanje svojega 
dohodka, 15 (18,7 %) anketirancev pa ne ve, kako to storiti. 20 (25 %) 
anketirancev je nevtralnih ali niso odgovorili.
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69 (86,1 %) anketirancev je že investiralo v svoje mikro podjetje. 4 (5,1 %) 
anketiranci še niso investirali v svoje podjetje. 7 (8,8 %) anketirancev ne ve ali ni 
odgovorilo.

50 (62,4 %) anketirancev sledi svojim finančnim ciljem in naložbenim načrtom, 
14 (17,6 %) jih ne sledi, 16 (20 %) pa ne ve, ali sledijo, ali pa niso odgovorili.
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75 (93,8 %) anketirancev razume razliko med sredstvi in obveznostmi, 5 (6,3 %) 
anketirancev pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

37 (46,2 %) anketirancev zna raziskati potrebe strank in vlagati v storitve, ki te 
potrebe pokrivajo. 17 (21,3 %) anketirancev tega znanja nima, 26 (32,5 %) pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.
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76 (95,1 %) anketirancev želi biti podjetnik. Le 1 (1,3 %) anketiranec ne mara biti 
podjetnik, 3 (3,8 %) pa ne vedo ali niso odgovorili.

59 (73,8 %) anketirancev meni, da so uspešni podjetniki, 3 (3,8 %) anketiranci 
pa menijo, da niso. 18 (22,5 %) anketirancev je nevtralnih ali niso odgovorili.
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51 (63,7 %) anketirancev nima finančnih težav, 17 (21,3 %) jih ima, 12 (15 %) pa je 
nevtralnih ali ni odgovorilo.

59 (73,7 %) anketirancev meni, da so sposobni ustrezno upravljati svoje 
podjetje. 7 (8,8 %) anketirancev meni, da nimajo dovolj znanja in spretnosti 
za ustrezno vodenje svojega podjetja. 14 (17,5 %) anketirancev ne ve ali ni 
odgovorilo.
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56 (69,9 %) anketirancev zna prepoznati poslovne priložnosti in jih hitro razviti. 
Sedem (8,8 %) jih tega ni sposobnih, 17 (21,3 %) pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

62 (77,5 %) anketirancev ima jasno podjetniško vizijo in se v naslednjih 10 letih 
vidi kot podjetniki. 4 (5,1 %) anketiranci se ne vidijo kot podjetniki, 14 (17,5 %) pa 
je nevtralnih ali ni odgovorilo.
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40 (50 %) anketirancev lahko razvije svoj poslovni model, 11 (13,8 %) ne more, 
29 (36,3 %) pa ne ve ali ni odgovorilo.

36 (45 %) anketirancev meni, da lahko zlahka pridobijo sredstva za razvoj 
svojega podjetja, 18 (22,5 %) jih meni, da tega ne morejo storiti, 26 (32,5 %) pa 
ne ve ali ni odgovorilo.
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52 (65 %) anketirancev meni, da lahko izdelajo poslovni načrt, 11 (13,8 %) 
jih meni, da ne morejo izdelati poslovnega načrta, 17 (21,2 %) pa ne ve ali ni 
odgovorilo.

60 (74,9 %) anketirancev meni, da so dobri menedžerji, 5 (6,3 %) jih meni, da 
niso, 15 (18,8 %) pa ne ve ali ni odgovorilo.
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52 (64,9 %) anketirancev meni, da imajo vse tehnične kompetence za svoje 
poslovanje. 9 (11,3 %) anketirancev se s tem ne strinja, 19 (23,8 %) pa ne ve ali ni 
odgovorilo.

20 (24,9 %) anketirancev meni, da imajo potrebno računovodsko znanje. 31 
(38,8 %) anketirancev meni, da nimajo potrebnega znanja, 29 (36,3 %) pa ne ve 
ali ni odgovorilo. 
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40 (50,1 %) anketirancev meni, da imajo dobre marketinške veščine, 17 (21,3 %) 
jih o sebi ne meni tako, 23 (28,6 %) pa ne ve ali ni odgovorilo.

37 (46,3 %) anketirancev meni, da imajo dobre socialne veščine, 19 (23,8 %) jih 
meni drugače, medtem ko jih 24 (30 %) je bilo nevtralnih ali niso odgovorili.
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77 (96,3 %) anketirancev meni, da lahko dobro upravljajo svoje stranke, 3 (3,8 
%) pa so nevtralni ali niso odgovorili.

69 (86,3 %) anketirancev meni, da so dobri odločevalci, 1 (1,3 %) ne meni tako, 
10 (12,5 %) pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.
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51 (63,6 %) anketirancev meni, da imajo dobre digitalne sposobnosti, 15 (18,8 
%) jih meni drugače, 14 (17,5 %) pa je nevtralnih ali ni odgovorilo.

Anketiranci na splošno menijo, da je njihova raven finančne pismenosti dobra 
in da se zavedajo pomena finančne pismenosti za uspešno poslovanje. Po 
drugi strani pa le 50 % vprašanih bere literaturo o podjetništvu in finančni 
pismenosti ali se udeležuje konferenc, seminarjev in drugih dogodkov s 
podobno tematiko. To je morda posledica pomanjkanja ustrezne ponudbe 
takšnih dogodkov in gradiv ali pa dejstva, da podjetniki nimajo znanja o tem, 
kje jih iskati. Podjetniki bodo morda morali razviti določene spretnosti, ki bi jim 
omogočile iskanje tečajev, usposabljanj, delavnic in literature o temah, ki so 
zanje pomembne. 

Ob branju rezultatov raziskave dobimo vtis, da na način upravljanja podjetij 
najbolj vplivata upravljanje kratkoročnega denarnega toka in storitve za 
stranke. Te teme so nedvomno pomembne, vendar niso edine, ki jih je treba 
upoštevati, če želimo dolgoročno voditi uspešno podjetje.

Anketiranci so premalo ozaveščeni oziroma jim primanjkuje znanja na 
področju dolgoročnega finančnega načrtovanja, dolgoročne poslovne 
strategije, osnovnih znanj s področja poslovne administracije (npr. 
računovodstvo, trženje, naložbe), upravljanja dolgov (izračun, odplačevanje), 
upravljanja likvidnosti, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, možnosti 
financiranja poslovnega razvoja, digitalizacije poslovanja in trženja. 
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4 Zaključek

Ob upoštevanju vseh tem, ki so bile analizirane v tej raziskavi na ravni države, 
je jasno, da je treba raven razumevanja finančne pismenosti in podjetniških 
spretnosti še izboljšati. Čeprav večina anketirancev na splošno razume koncept 
finančne pismenosti in se zaveda njegovega pomena, še vedno nimajo dovolj 
znanja, ko gre za kompleksnejše ekonomske koncepte v zvezi z investicijskimi 
storitvami, izvedljivimi načini za povečanje dohodka, dolgoročnim finančnim 
načrtovanjem, dolgoročno poslovno strategijo, upravljanjem likvidnosti, 
pokojninskim in zdravstvenim zavarovanjem, digitalizacijo in upravljanjem dolgov. 
Močne strani mikro podjetnikov so vsekakor kakovost storitev, upravljanje strank in 
ljubezen do podjetništva.
Slovenija in Avstrija sta posebej poudarili pomanjkanje ustrezne ponudbe 
literature, konferenc, seminarjev, usposabljanj in drugih podobnih dogodkov ali 
gradiv na temo finančne pismenosti. 

Glede varčevanja se je pokazalo pomanjkanje rezervacij za prihodnost, saj je 
težko prihraniti več kot 10 % mesečnega dohodka, znanje o različnih pokojninskih 
skladih pa ni tako razširjeno. Najzanimivejša ugotovitev raziskave je bila, da se 
mikropodjetnice že od začetka svoje kariere soočajo z dolgovi, da so morale 
posojati denar za ustanovitev podjetja, predvsem pa ne poznajo bančnih storitev, 
kot so krediti, posojila, obrestne mere, roki ipd., in trdijo, da se jim zdi, da do 
sredstev za svoje podjetje ne morejo tako enostavno priti.
Glavne vrzeli, ki so bile ugotovljene v vseh državah, so bile pomanjkanje spodbude 
in izobraževanja mladih strokovnjakov za ustanovitev lastnega podjetja, 
pomanjkanje dostopnega neformalnega izobraževanja za mikro podjetnike, 
pomanjkanje pomembnih digitalnih znanj, pomanjkanje računovodskega in 
naložbenega znanja, pomanjkljivo poznavanje bančnih storitev in produktov, 
nezadostno dolgoročno finančno načrtovanje itd. 
Vrzeli bi lahko izboljšali z dodatnimi informacijami v obliki pisnega gradiva, delavnic 
ali seminarjev o določenih temah, kot so poslovna administracija, sodelovanje s 
finančnimi institucijami, začetno usposabljanje na ravni poklicnega izobraževanja 
za mlade itd. 
Nekatere države so že našle nekaj primerov dobrih praks, ki bi jih lahko še naprej 
razvijale in širile. Na primer, v Avstriji je bila na pobudo Gospodarske zbornice 
Avstrije odprta “Akademija za ženske podjetnice”, ki zagotavlja usposabljanje za 
podjetnice, ki je, kot smo že omenili, zelo potrebno. Tudi Grčija je v zadnjih letih 
že razvila obsežen seznam izobraževalnih programov za izboljšanje finančne 
pismenosti in podjetništva. Namenjeni so vsem starostnim skupinam, od učencev, 
dijakov, študentov do odraslih.

Na podlagi vseh teh informacij bo projekt EnFinCap nadaljeval z razvojem 
inovativnega učnega načrta, ki bo zajemal vse te vidike in tako omogočil boljše 
razumevanje finančne pismenosti in pridobivanje potrebnih znanj med 
podjetnicami. 
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