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1. Въведение 
Жените все повече участват в създаването и управлението на собствен бизнес. По този начин те 

участват активно и в предприемаческите дейности, които са двигател на социално-

икономическото развитие, като осигуряват не само заетост и икономически растеж, но и 

допринасят за техническия прогрес, подобряването на качеството на живот, постигането на 

регионално сближаване и на социална стабилност. Въпреки нарастващото значение на женското 

предприемачество, започването и развитието на бизнес все още се свързва с мъжете, тъй като 

те доминират както по численост, така и по други показатели. Спорен е въпросът дали жените и 

мъжете се различават в предприемаческите си практики и доколко тези различия са значими, 

доколкото налагат целенасочени изследвания и конкретни мерки за подкрепа. Всъщност жените 

предприемачи са тези, които са създали собствен бизнес, управляват бизнес сами или в 

партньорство, с мажоритарен дял. Разликата между женското и мъжкото предприемачество е, 

че за жените емпатията и грижата за хората са от първостепенно значение. Жените търсят баланс 

между фокусирането върху бизнеса и личния живот. Те са по-склонни да подценяват себе си, 

продуктите, които създават, и компаниите, които управляват. 

 

Целта на финансирания от Еразъм+ проект „Изграждане на предприемачество и финансов 

капацитет за жени микропредприемачи в секторите за красота и уелнес“ – накратко EnFinCap – 

е да даде възможност на (независими) жени микропредприемачи от индустрията за красота и 

уелнес по отношение на финансовата грамотност и предприемаческите умения . Тъй като 

финансовата грамотност не е и не трябва да е уникална за банкери, счетоводители и 

професионалисти. Липсата на основни финансови умения се отразява на живота на всеки от нас 

и води до финансови загуби. Финансовата култура е способността на хората ефективно да 

използват знанията и уменията си, за да управляват разумно своите материални ресурси през 

целия си живот. 

 

Идеята за проекта се роди поради факта, че в реалния живот може да се наблюдава, че много 

малки предприятия, въпреки че са много квалифицирани и професионални в основната си 

дейност, се борят да управляват устойчив и печеливш бизнес в дългосрочен план, като по този 

начин си осигуряват препитание за себе си и семействата си. При факта, че предоставяната услуга 

е с високо качество, възниква въпросът защо бизнесът не успява да работи успешно в 

дългосрочен план? Някои специални интервюта със собственици на такива микробизнеси от 

индустрията за красота и уелнес доведоха до предположението, че причината може да е липсата 

на знания в други области, необходими за управление на успешен бизнес, като 

предприемачески умения и финансова грамотност . За да се проучи дали тези предположения 

водят в правилната посока, една от първите задачи на проекта EnFinCap е да проучи какво е 

настоящото състояние на предприемаческите умения и финансовата грамотност сред целевата 

група на проекта - жени микро предприемачи в областта на красотата и уелнес индустрията по 

структуриран начин. 

 

Според „Международното проучване на финансовата грамотност на възрастните на OECD/INFE 

2020 г.“ около половината от възрастното население на ЕС няма достатъчно познания по основни 

финансови концепции. Освен всичко друго, жените са склонни да имат по-нисък резултат за 
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финансова грамотност от останалата част от населението. Тъй като такива бизнеси обикновено 

се управляват от жени, ние избрахме да се съсредоточим върху жените предприемачи. 

 

Като средство за получаване на необходимата информация относно състоянието на 

предприемаческите знания и финансовата грамотност беше избран методът на проучване сред 

целевата група. В рамките на проекта е разработен добре структуриран въпросник, който, освен 

някои демографски въпроси, обхваща широк кръг от въпроси, отнасящи се до няколко различни 

теми от областта на предприемаческите умения и финансовата грамотност. Чрез събраните 

отговори, които се събират на национално ниво от всяка партньорска организация, се изготвя 

национален доклад. След събирането на всички национални доклади, следващата стъпка е 

синтезирането на окончателен доклад, съдържащ всички данни от участващите страни. Този 

доклад по-специално съдържа анализи на съществуващите финансови компетенции на жени 

микропредприемачи от 4 държави – Австрия, България, Гърция и Словения. 

2. Методи 
За изпълнението на първите стъпки от дейността резултат 1 по проекта беше разработена 

изследователска методология. Основната част от методологията беше разработването на 

въпросник, съдържащ въпроси относно финансовата грамотност и предприемаческите 

компетенции, за да се идентифицират съществуващите умения в областта и да се набележат 

пропуските. 

Въпросникът съдържаше въпроси в областта на личните финанси, спестяванията, заемите и 

дълговете, инвестициите и увеличаването на доходите и предприемачеството. Броят на 

въпросите беше 47, а за провеждането на въпросника беше избрана скала на Ликерт от 1 до 5, 

като се започне от 1 = напълно несъгласен до 5 = напълно съгласен. Накрая респондентите 

отговориха на открит въпрос дали има тема, по която искат да получат повече информация. 

С участниците се свързваше предимно чрез каналите на социалните медии на проекта, 

медийните канали на организациите и чрез връзката с членовете на Камарата на Лариса, 

Камарата на занаятите и малкия бизнес в Словения и Австрийската търговска камара. Приетият 

подход беше да се използват различни слоеве на мрежа за сътрудничество, обхващаща много 

МСП с акцент върху предприятия, притежавани или управлявани от жени. Така се очакваше 

отговорите да бъдат дадени от хора, които са най-засегнати от темата на проекта. 

Въпросникът е проведен през месец април 2022 г. с помощта на платформата Qualtrics. 

Използването на платформата Qualtrics осигури на нашето изследване достоверност, 

проследяване на броя на отговорите и датата, както и възможност за експортиране на отчета за 

резултатите в много възможни форми. Отговорите от въпросника бяха въплътени в доклада от 

платформата Qualtrics под формата на графики. 

Партньорите проведоха национално проучване, очертаващо ситуацията с финансовата 

грамотност и предприемаческите компетенции в Австрия, България, Гърция и Словения. 
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Резултати от въпросника за компетенциите 

3.1 Австрия 
Този раздел представя резултатите, получени от въпросниците в Австрия. Резултатите се 

представят с резултатите от отделните въпроси. В Австрия бяха получени 51 отговора на 

въпросника. 

 

Най-представената група е възрастовата група над 50 години, следвана от възрастовата група 41-

50 години. Така общо 29 от 35 анкетирани са били на възраст над 40 години. 

 

Както се очакваше, повечето предприемачи бяха от Австрия, докато само един от страна, 

отбелязана като „друга“, което означава, че не е една от страните по проекта Австрия, Словения, 

България или Гърция. 
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Повечето респонденти очевидно бяха жени, поради избраната целева група, но все пак има и 5 

мъже. 

 

За 26 от 35 респонденти техният собствен микробизнес е основен източник на доходи, докато 6 

имат постоянна работа, а 3 други доходи. 

 

Дори 76% от анкетираните се смятат за финансово грамотни на общо ниво. Само 1 респондент 

смята себе си за финансово неграмотен. 

 

89% от анкетираните са съгласни или напълно съгласни, че финансовата грамотност е важна за 

успешен бизнес. Всъщност никой не е съгласен с това твърдение. 
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58% са посещавали събития или са чели литература за финансова грамотност, докато 25% не са 

го правили. 18% не знаят или не са отговорили. 

 

60% от респондентите обсъждат инвестиционните възможности и управлението на компанията 

с най-близкото си обкръжение. 20% не, а 20% не знаят или не са отговорили. 

 

77% от респондентите или са напълно съгласни, или са съгласни, че разбират структурата на 

разходите за заплати на своите служители и знаят как да я изчислят. Само 3% не са съгласни, а 

20% не са сигурни. 
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57 % от анкетираните са запознати с личния си паричен поток и знаят как да го изчислят,  

докато 12 % не могат да го направят, 31 % не са сигурни или не са отговорили. 

 

75 % от респондентите имат доказателства за лични финанси, както и за финанси на своя 

микробизнес. 11% нямат такива доказателства, а 14% не знаят или не са отговорили. 

 

 

74% смятат, че анкетираните смятат, че управляват добре личния си паричен поток и паричния 

поток на бизнеса си, докато 35 не мислят така, докато 22% не знаят или не са отговорили. 
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63% от анкетираните се чувстват добре подготвени за неочаквани финансови събития, 6% не, а 

31% не знаят дали са добре подготвени или не са отговорили. 

 

51% от анкетираните използват външно счетоводство и знаят как да четат баланс и отчет за 

доходите, 23% не знаят и 25% не знаят или не са отговорили. 

 

48% от анкетираните са написали лични финансови цели, както и финансови цели за своя бизнес, 

32% нямат такива писмени планове и 20% не знаят или не са отговорили. 
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72% смятат, че са наясно с личните си финансови нужди, докато 9% смятат, че не са, а 20% не са 

сигурни или не са отговорили. 

 

37% от анкетираните не спестяват 10% от доходите си и не са спестявали оперативните разходи 

за 3 месеца за бизнеса си, 40% са го направили, а 22% не знаят или не са отговорили. 

 

 

43% от анкетираните смятат, че са способни да изготвят дългосрочен финансов план и вече са 

изготвили такъв за своите лични и бизнес финансови цели. 26% смятат, че не са в състояние да 

го направят, а 31% не са сигурни или не са отговорили. 
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55% от анкетираните знаят за съществуването на пенсионни фондове и спестяват за 

пенсиониране, 28% не знаят и 17% не знаят или не са отговорили. 

 

48% от анкетираните нямат проблеми със задълженията си, докато 26% имат проблеми и 26% не 

знаят или не са отговорили. 

 

74% от анкетираните не живеят над финансовите си възможности, 3% смятат, че го правят, а 23% 

не знаят или не са отговорили. 
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54% от анкетираните имат ясен план за намаляване на финансовия си дълг, докато 175 нямат 

такъв план, а 28% не знаят или не са отговорили. 

 

63% от анкетираните са информирани за финансовите продукти на финансовите институции, 6% 

не са и 31% не знаят или не са отговорили. 
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46% от анкетираните са запознати с лихвите и могат да направят изчисления на дълга си, 20% не 

могат, а 34% не знаят или не са отговорили. 

 

60% от респондентите разбират падежа на кредитите си и знаят как да изчислят подходящия 

падеж на кредита, 12% не могат да го направят, докато 28% не знаят или не са отговорили. 

 

31% имат познания за различните инвестиционни продукти, 23% не знаят и 46% не знаят не е 

отговорил. 
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46% разбират различните рискове, свързани с инвестирането във финансови продукти, 9% не 

разбират такива рискове, докато 46% не знаят или не са отговорили. 

 

34% от анкетираните знаят как да направят инвестиционен план и да изчислят доходността на 

инвестицията, 17% не знаят как могат да направят такъв план и изчисление, а 51% са неутрални 

или без отговор. 

 

43% смятат, че знаят за стратегии за увеличаване на доходите си, 12% не знаят как да го направят, 

докато 46% са неутрални или не са отговорили. 

 

60% от анкетираните вече са инвестирали в микробизнеса си, 9% не са инвестирали в бизнеса 

си, 31% не знаят или не са отговорили. 
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52% от анкетираните следват своите финансови цели и инвестиционни планове, 14% не, а 34% 

не знаят дали следват или не отговарят. 

 

 

49% разбират разликата между активи и пасиви, 12% не знаят тази разлика, 40% са неутрални 

или не са отговорили. 

 

68% знаят как да проучват нуждите на клиентите и да инвестират в услуги, покриващи тези 

нужди, 31% са неутрални или не са отговорили. 
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71% обичат да бъдат предприемачи, 9% не обичат да бъдат предприемачи и 20% не са 

отговорили. 

 

63% от анкетираните смятат себе си за успешни предприемачи, 3% не мислят така, 34% са 

неутрални или без отговор. 

 

46% от анкетираните нямат финансови проблеми, 17% имат финансови проблеми, 37% са 

неутрални или без отговор. 
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71% от анкетираните смятат, че са способни да управляват бизнеса си по подходящ начин. 29% 

не знаят или не са отговорили. 

 

 

52% от респондентите са в състояние да идентифицират бизнес възможности и да развият тази 

възможност бързо, 6% не могат да го направят, докато 43% са неутрални или без отговор. 

 

55% от респондентите имат ясна предприемаческа визия и се виждат като предприемачи през 

следващите 10 години, 9% не се виждат като предприемачи, 37% са неутрални или без отговор. 
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57% от анкетираните могат да разработят бизнес модел за себе си, 43% не знаят или не са 

отговорили. 

 

34% смятат, че могат лесно да съберат средства за развитие на своя бизнес, 9% смятат, че не 

могат, докато 57% не знаят или не са отговорили. 

 

49% смятат, че могат да създадат бизнес план, 9% смятат, че не могат, 43% не знаят или не са 

отговорили. 
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52% смятат, че са добри мениджъри, 9% смятат, че не са, 40% не знаят или не са отговорили. 

 

 

58% от анкетираните смятат, че притежават всички технически компетенции за своя бизнес, 6% 

не са съгласни и 37% не знаят или не са отговорили. 

 

54% от анкетираните смятат, че притежават необходимите счетоводни познания, 17% не смятат 

така, 29% не са отговорили или не знаят. 
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51% от анкетираните смятат, че имат добри маркетингови умения, 9% не мислят това за себе си, 

докато 40% не знаят или не са отговорили. 

 

63% от анкетираните смятат, че имат добри социални умения, 3% не мислят така, докато 34% са 

неутрални или не са отговорили. 

 

68% от анкетираните смятат, че могат да управляват добре клиентите си, 3% не мислят така, а 

29% са неутрални или без отговор. 
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71% смятат, че са добри хора, вземащи решения, 3% не мислят така, 26% са неутрални или не са 

отговорили. 

 

 

40% от анкетираните смятат, че имат добри дигитални убийства, 14% не мислят така, 46% са 

неутрални или не са отговорили. 

В края на въпросника респондентите трябваше да отговорят на отворен въпрос: „Има ли тема, 

която не е спомената по-горе и би била интересна за вас?“. Анкетираните се интересуват колко 

трябва да печелите, за да можете да си позволите служители; как да наемете човек от страни 

извън ЕС и как да осигурите застраховка в случай на болест. 

В заключение, отговорите от Австрия сочат добро ниво на ниво на финансова грамотност и 

високо ниво на осъзнаване на значението на финансовата грамотност за управление на успешен 

бизнес. В противоречие с това ниво на информираност е фактът, че само 58% четат литература 

относно предприемачеството или финансовата грамотност или посещават конференции, 

семинари или други събития по тези теми. Това може да се дължи на липса на подходяща 

оферта. 

Когато се прочетат резултатите от проучването, остава впечатлението, че начинът на управление 

на бизнеса се влияе най-вече от краткосрочното управление на паричните потоци и 

обслужването на клиентите. Тези теми без съмнение са важни, но не са единствените теми, 

които трябва да се вземат предвид, за да управлявате успешен бизнес в дългосрочен план. 



 

24 

 

Там, където респондентите нямат осведоменост или знания, е областта на дългосрочното 

финансово планиране, дългосрочната бизнес стратегия, основните познания по бизнес 

администрация (напр. счетоводство, маркетинг, инвестиции), управление на дълга (изчисление, 

погасяване), управление на ликвидността, пенсионно и здравно осигуряване , възможности за 

финансиране на развитие на бизнеса, дигитализация на бизнеса и маркетинг. 

Силните страни на микро предприемачите определено са качеството на услугата, управлението 

на клиенти и любовта да бъдеш предприемач. 

Беше даден интересен принос за темите, които да бъдат обхванати в проектите, тъй като 

респондентите споменаха, че биха искали да получат информация как да изчислят кога има 

икономически смисъл да наемат персонал в техния бизнес, как да наемат персонал от трети 

страни (извън ЕС ) и какви са възможностите за здравно осигуряване за тях като предприемачи. 

3.2 България 
Този раздел представя резултатите, получени от въпросниците в България. Резултатите се 

представят с резултатите от отделните въпроси. В България бяха получени 52 отговора на 

въпросника. 

 
Общ въпрос 1 – Възрастови групи 

 
 

Профилът на респондентите се състои от 38% хора на възраст 31-40 години, 31% хора на 
възраст 41-50 години и около 15% от възрастовите групи под 31 години и над 50 години. 
 

Общ въпрос 2 – Държава 
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Очаквано всички респонденти са от България . 

 
Общ въпрос 3 – Секс 

 

 
 
35% от анкетираните са мъже, а всички останали са жени. 

 
Общ въпрос 4 – Основен източник на доходи 

 

 
 

60% от респондентите са от микробизнес, 25% са заети хора, а за 15% от респондентите 
родителите или партньорите са техният основен източник на доходи. 
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79 % от респондентите смятат себе си за финансово грамотни на общо ниво. Едва 6% от 

анкетираните смятат себе си за финансово неграмотни. 

 

 

 
 
84% от анкетираните са съгласни или напълно съгласни, че финансовата грамотност е важна за 

успешен бизнес. 9% от анкетираните не са съгласни с това твърдение. 

 

 

 
 

67 % от респондентите са посещавали събития или са чели литература за финансова 

грамотност, докато 20 % не са го правили. 13 % от анкетираните не знаят или не са отговорили. 
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55 % от респондентите обсъждат инвестиционните възможности и управлението на 

компанията с най-близкото си обкръжение. 20 % не, а 24 % не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

67 % от респондентите или са напълно съгласни, или са съгласни, че разбират структурата на 

разходите за заплати на своите служители и знаят как да я изчислят. Само 11% не са съгласни, 

докато 22% не са сигурни. 
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66 % от анкетираните са наясно с личния си паричен поток и знаят как да го изчислят,  

докато 9 % не могат, 24 % не са сигурни или не са отговорили. 

 

 
 

52 % от респондентите имат доказателства за лични финанси, както и за финанси на своя 

микробизнес. 29 % нямат такива доказателства, а 20 % не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

39 % от респондентите смятат, че респондентите смятат, че управляват добре личния си 

паричен поток и паричния поток на бизнеса си, докато 22 % не мислят така, а 39 % не знаят или 

не са отговорили. 
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26% от анкетираните се чувстват добре подготвени за неочаквани финансови събития, 37% не, 

а 37% не знаят дали са добре подготвени или не са отговорили. 

 

 
 

53 % от анкетираните използват външно счетоводство и знаят как да четат баланса и отчета за 

приходите и разходите, 37 % не знаят и 11 % не знаят или не са отговорили. 

 
 

38 % от респондентите са написали лични финансови цели, както и финансови цели за своя 

бизнес, 20 % нямат такива писмени планове и 42 % не знаят или не са отговорили. 
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52 % смятат, че са наясно с личните си финансови нужди, докато 19 % смятат, че не са, а 28 % не 

са сигурни или не са отговорили. 

 

 
 

57% от анкетираните не спестяват 10% от доходите си и не са спестявали оперативните разходи 

за 3 месеца за бизнеса си, 27% са го направили, а 17% не знаят или не са отговорили. 
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19 % от анкетираните смятат, че са способни да изготвят дългосрочен финансов план и вече са 

изготвили такъв за своите лични и бизнес финансови цели. 52 % смятат, че не са в състояние да 

направят това, а 28 % не са сигурни или не са отговорили. 

 

 
 

24% от анкетираните знаят за съществуването на пенсионни фондове и спестяват за 

пенсиониране, 39% не знаят и 37% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 
31% от анкетираните нямат проблеми със задълженията си, докато 59% имат проблеми, а 11% 

не знаят или не са отговорили. 
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54% от анкетираните не живеят над финансовите си възможности, 28% смятат, че го правят, а 

17% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

28% от анкетираните имат ясен план за намаляване на финансовия си дълг, докато 39% нямат 

такъв план, докато 33% не знаят или не са отговорили. 
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41% от анкетираните са информирани за финансовите продукти на финансовите институции, 

39% не са и 20% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

32% от анкетираните са запознати с лихвените проценти и могат да направят изчисления на 

дълга си, 46% не могат, а 22% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

26 % от респондентите разбират падежа на заемите си и знаят как да изчислят подходящия 

матуритет на заема, 50 % не могат да го направят, докато 24 % не знаят или не са отговорили. 
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30% имат познания за различните инвестиционни продукти, 58% не знаят и 11% не знаят не са 

отговорили. 

 

 
 

39 % разбират различните рискове, свързани с инвестирането във финансови продукти, 45 % не 

разбират такива рискове, докато 15 % не знаят или не са отговорили. 
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22% от респондентите знаят как да направят инвестиционен план и да изчислят доходността на 

инвестицията, 59% не знаят как могат да направят такъв план и изчисление, а 20% са неутрални 

или без отговор. 

 

 
 

24% смятат, че знаят за стратегии за увеличаване на доходите си, 57% не знаят как да го 

направят, докато 20% са неутрални или не са отговорили. 

 
 

 
 

24% от респондентите вече са инвестирали в свой микробизнес, 67% не са инвестирали в своя 

бизнес, 9% не знаят или не са отговорили. 
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24% от анкетираните следват своите финансови цели и инвестиционни планове, 37% не, а 39% 

не знаят дали следват или не са отговорили. 

 

 
 

45 % разбират разликата между активи и пасиви, 32 % не знаят тази разлика, 22 % са неутрални 

или не са отговорили. 

 

 
 



 

37 

 

22% знаят как да проучват нуждите на клиентите и да инвестират в услуги, покриващи тези 

нужди, 20% са неутрални или не са отговорили, а 59% не са съгласни. 

 

 
 

85 % обичат да бъдат предприемачи, 7 % не обичат да бъдат предприемачи и 9 % не са 

отговорили. 

 

 
 

26% от анкетираните смятат себе си за успешни предприемачи, 15% не мислят така, 59% са 

неутрални или без отговор. 
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17 % от респондентите нямат финансови проблеми, 74 % имат финансови проблеми, 9 % са 

неутрални или без отговор. 

 

 
 

28% от анкетираните смятат, че са способни да управляват бизнеса си по подходящ начин. 43% 

не знаят или не са отговорили. 28% от анкетираните не са съгласни с твърдението. 
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28 % от респондентите са в състояние да идентифицират бизнес възможности и да развият тази 

възможност бързо, 43 % не могат да го направят, докато 28 % са неутрални или не са 

отговорили. 

 

 
 

28 % от респондентите имат ясна предприемаческа визия и се виждат като предприемачи през 

следващите 10 години, 37 % не се виждат като предприемачи, 35 % са неутрални или без 

отговор. 

 

 
 

26% от анкетираните могат да разработят бизнес модел за себе си, 33% не знаят или не са 

отговорили. 41% от анкетираните не са съгласни с твърдението. 
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19 % смятат, че могат лесно да съберат средства за развитие на своя бизнес, 54 % смятат, че не 

могат да го направят, докато 26 % не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

28 % смятат, че могат да създадат бизнес план, 44 % смятат, че не могат, 28 % не знаят или не са 

отговорили. 
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43% смятат, че са добри мениджъри, 17% смятат, че не са, 39% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

56% от анкетираните смятат, че притежават всички технически компетенции за своя бизнес, 

15% не са съгласни и 28% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

17% от анкетираните смятат, че притежават необходимите счетоводни познания, 48% не смятат 

така, 35% не са отговорили или не знаят. 
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24% от анкетираните смятат, че имат добри маркетингови умения, 39% не мислят това за себе 

си, докато 37% не знаят или не са отговорили. 

 

 
 

63% от анкетираните смятат, че имат добри социални умения, 13% не мислят така, докато 24% 

са неутрални или не са отговорили. 
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37% от анкетираните смятат, че могат да управляват добре клиентите си, 17% не мислят така, а 

46% са неутрални или не са отговорили. 

 

 
 

63 % смятат, че са добри лица, вземащи решения, 13 % не мислят така, 24 % са неутрални или 

не са отговорили. 

 

 

50% от анкетираните смятат, че имат добри дигитални убийства, 30% не мислят така, 20% са 

неутрални или не са отговорили. 

В заключение, общото разбиране е оценено с 3,76 по скалата на Ликърт, докато 

информираността за личните финанси е намаляла на 3,26. Числата разкриват, че има 

предизвикателства при подготовката и обучението по финансови въпроси сред жените 

предприемачи. Настоящите нива за правилно финансово управление изглеждат слаби. Има 

положителна тенденция да се възприема наличието на личен капацитет за подобряване на 

необходимите финансови умения. 

Тъй като обучението по въпросната тема се предоставя от много малко организации в България, 

проектът определено ще допринесе за преодоляване на съществуващата празнина. 
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Споделянето на опит от страни партньори ще улесни включването на обучение по финансова 

грамотност за жените в страната. 

3.3 Гърция 
Този раздел представя резултатите, получени от въпросниците в Гърция. Резултатите се 

представят с резултатите от отделните въпроси. В Гърция бяха получени 55 отговора на 

въпросника. 

 

 

По-голямата част от отговорите идват от първата възрастова група, със значителен принос от 

следващите две и няма отговори от последната. Това показва склонността на по-младите хора 

към предприемачество, тъй като те успяват да направят първите си стъпки на терена от малки. 

 

Анкетата е проведена в Гърция и всички отговори са от гръцки граждани. 

 

По-голямата част от отговорите идват от жени микропредприемачи, които са пряката целева 

група на проекта, и само два отговора от мъже собственици на бизнес. 
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Интересен и същевременно обезсърчаващ показател е фактът, че основният източник на доходи 

на участниците в проучването не са доходите от микробизнес, а други форми на заетост, и малък 

процент от родители или партньори . 

Q5 – Аз съм финансово грамотен. 

 

Като се започне от общите въпроси, 44,44% от отговорите показват, че целевата група се смята 

за финансово грамотна, поне в основната си концепция. Противно на това, процентът на онези, 

които твърдят, че не са съгласни или категорично не са съгласни по отношение на тяхната 

финансова грамотност, също е важен. 
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Въпрос 6 – Мисля, че финансовата грамотност е много важна за жените микро предприемачи 

за подобряване на бизнес резултатите. 

 

Очаквано, 60,00% от отговорите сочат, че финансовата грамотност е от решаващо значение за 

развитието на бизнеса, а 21,82% са съгласни по темата. 

Q7 - Прочел съм поне една книга или съм присъствал на поне 1 конференция, семинар, 

уъркшоп за лични финанси, управление на микро компании или инвестиционни 

възможности. 

 

41,82% от отговорите показват, че целевата група се интересува от повишаване на знанията си 

чрез посещаване на конференции, семинари и работни срещи, докато 30,91% изглеждат доста 

неутрални. 

Q8 - Обсъждам възможности за инвестиции/управление на компанията с моите приятели, 

семейство и други микро предприемачи. 
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По темата за участието в дискусии, свързани с предприемачеството със социалния кръг, само 

половината от отговорите (52,73%) са положителни, докато другата половина са неутрални или 

дори отрицателни. Това показва, че се възприема като личен въпрос и целевата група не винаги 

търси помощ или консултация. 

Q9 - Разбирам разликата между нетната, брутната и брутната брутна заплата от мен или моите 

служители и знам как да я изчисля. 

 

62,96% от отговорите показват положителния факт, че целевата група придобива основни 

познания по финансова грамотност, особено по отношение на разликите между основните 

видове заплати. 

Q10 - Разбирам моя личен финансов паричен поток и знам как да го изчисля. 
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62,96% от отговорите показват, че целевата група има основно разбиране за техния личен 

финансов паричен поток и начина на изчисляването му, докато обратният отговор е с доста нисък 

процент. 
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Въпрос 11 - Имам месечни доказателства за моите лични приходи и разходи, както и за микро 

бизнеса. 

 

58,18% от отговорите показват, че са силно съгласни с воденето на месечни доказателства за 

личните приходи и разходи, както и за техния микробизнес, факт, който показва необходимостта 

от проследяване на паричните потоци. 

Q12 – Управлявам много добре личния си паричен поток и паричния поток на микро бизнеса. 

 

48,15%, приятен процент, твърдят, че управляват добре микробизнеса и личните парични 

потоци. Този процент може да е задоволителен в началото, но другата половина от отговорите 

твърдят друго. 
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Въпрос 13 - Добре съм подготвен за неочаквани финансови събития в моя личен/микро 

бизнес. 

 

32,73%, много нисък процент, твърдят, че се оказват добре подготвени за справяне с неочаквани 

финансови събития, което показва, че може да не са в състояние да направят поне чернова на 

финансова прогноза. 

Q14 - Използвам външно счетоводство и знам как да чета баланса и отчета за доходите. 

 

Интересен факт е, че 41,82% от отговорите са положителни, а 34,55% са силно съгласни с 

използването на външен счетоводител, което показва, че или целевата група не придобива 

необходимите счетоводни умения, за да управлява съответните въпроси вътрешно, или че няма 

самочувствие за това. 
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Q 15 - Записах моите лични/микро бизнес финансови цели. 

 

Висок процент от 62,96% твърдят, че са събрали и записали своите лични и микро бизнес 

финансови цели, което показва необходимост от по-добро управление и бъдещо планиране. 

Q16 - Наясно съм с личните си финансови нужди и техните времеви аспекти на тяхното 

реализиране. 

 

40,00% от отговорите са положителни относно осъзнаването на личните финансови нужди и 

времето, необходимо за тяхното реализиране. В същото време същият процент изглежда доста 

неохотно и не отговаря с увереност. 
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Въпрос 17 - Спестявам поне 10% от общия си доход и съм спестил за 3 месеца оперативни 

разходи за микробизнес. 

 

Отговорите в този раздел за спестявания изглеждаха доста разделени между спестяване без 

спестяване на поне 10% от общия доход или спестяване за 3 месеца на бизнес оперативни 

разходи. Важно е да се подчертае високият процент на отрицателните отговори, което показва, 

че може би поради лошо управление бъдещето на микробизнеса е несигурно, когато изразходва 

същата сума от печалбата. 

Q18 - Знам как да изготвя личен дългосрочен финансов план и вече съм подготвил такъв за 

моите финансови цели и финансовите цели на микробизнеса. 

 

41,82% от отговорите са отрицателни по отношение на знанията за изготвяне на личен и 

дългосрочен финансов план за микробизнес, което показва, че има дефицит на компетентности 

за дългосрочно мислене или липса на увереност в идеята за поддържане на бизнес в 

дългосрочен план. 
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Q 19 - Наясно съм с пенсионните фондове и спестявам в пенсионни фондове за 

пенсионирането си. 

 

Високият процент от 50,91% отговаря положително на осведомеността на няколко пенсионни 

фонда и вече е започнал да спестява за пенсиониране. Това е показател за дългосрочно 

управление и мислене напред. 

Q20 – В момента се боря с дългове (дългове по кредитни карти и/или заеми) личен/микро 

бизнес. 

 

Друг важен за споменаване показател е фактът, че 45,45% от отговорите са положителни за 

борбата с личния или бизнес дълг. Това показва, че бизнесът може да бъде лошо управляван 

или нерентабилен, или че за развитието на бизнеса не е имало лични средства и се е основавало 

само на заеми. 
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Въпрос 21 - Живея над финансовите си възможности. 

 

Това е поредният случай на разделени отговори, в смисъл че горе-долу еднакъв процент 

твърдят, че живеят или не над финансовите си възможности. Позовавайки се на отрицателните 

отговори, те посочват, че поради лошо финансово управление животът, който собствениците на 

микробизнес избират да водят, не може да се поддържа от печалбите на техния бизнес. 

Q22 - Имам личен план за намаляване на финансовите дългове или знам как да изготвя личен 

план в случай на възникване на дълг. 

 

Като отговор на това твърдение не можем да имаме ясна визия от гледна точка на наличието на 

личен план за намаляване на дълга, тъй като процентите са много близки един до друг. Повече 

от половината от отговорите посочват способността за изготвяне на такъв план, а останалите 

отговарят, че или не са, или не са в състояние да го направят. 
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Въпрос 23 - Разбирам различни финансови продукти, предлагани от банки и други финансови 

институции (напр. заеми, спестявания, …) 

 

41,82% от отговорите са положителни за разбирането на различните услуги, които банките и 

финансовите институции предлагат. Във връзка с отрицателните или не толкова ясни отговори, 

може да се каже, че процентът не е толкова висок и на целевата група липсват основни познания 

относно основните източници на финансиране на бизнес, като заеми, или източниците за 

поддържане на бизнес, като спестовни услуги. 

Q 24 - Разбирам лихвените проценти по кредитни продукти и съм в състояние да правя 

изчисления на задълженията си. 

 

 

52,73% от отговорите на тази тема са, за съжаление, отрицателни. Беше открит значителен 

пропуск и това е липсата на разбиране на лихвените проценти на кредитните продукти, факт, 

който подчертава невъзможността за изчисляване на действителните задължения и 

организиране на изпълним план за погасяване. 
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Q 25 - Разбирам падежа на заема на кредитните продукти и знам как да изчисля най-

подходящия падеж на заема според моя доход и лични разходи или доход от микробизнес. 

 

Движейки се по същия модел, повече от 46,30% от отговорите показват липсата на познания по 

отношение на падежа на кредита на кредитните продукти и изчисляването на най-подходящия 

матуритет на кредита въз основа на нуждите. 

Q26 - Наясно съм с различни инвестиционни продукти (напр. акции, крипто, облигации, 

недвижими имоти, пенсионни фондове, взаимни фондове, ценни метали, …) и разбирам 

риска от инвестирането в различни финансови продукти. 

 

Огромен процент от 58,18% посочват, че нямат дори основни познания за различните 

инвестиционни продукти, особено тези от новата ера, или разбират риска от инвестиране в тях. 

Този факт показва липсата на воля да се съобразим с възможностите, които ни предоставят 

новите технологии и различните шансове за увеличаване на доходите. 
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Въпрос 27 - Разбирам риска от инвестирането в различни финансови продукти. 

 

50,91% от отговорите за съжаление отново са отрицателни. По-голямата част от целевата група 

не придобива основни познания за риска от инвестиране в различни финансови продукти, което 

ги излага на риск от измама, внедряване и загуба на значително количество личен и бизнес 

капитал. 

Въпрос 28 - Знам как да направя инвестиционен план за бъдещите инвестиции на моя 

микробизнес и как да изчисля възвръщаемостта на тази инвестиция / нетната настояща 

стойност на потенциалната инвестиция. 

 

49,09% от целевата група не са сигурни в знанията си за изготвяне на инвестиционен план за 

бъдещи инвестиции на микробизнеса, което показва, че няма дългосрочно финансово 

планиране и голяма възможност за развитие и разширяване. 

Q29 - Наясно съм с няколко стратегии/тактики за увеличаване на приходите ми. 
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Още веднъж, 46,30% от отговорите показват несигурност относно осведомеността относно 

стратегиите за увеличаване на доходите, което показва липсата на дългосрочни управленски 

умения и контрол и управление на капитала. 

Q30 - Вече инвестирах в своя микро бизнес. 

 

63,64% от целевата група твърдят, че вече са инвестирали в своя микробизнес, като показват 

увереност в поддържането и развитието му и вяра в своите умения 

Q31 - Винаги следвам финансовите си цели и инвестиционен план. 
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Друг интересен показател е фактът, че 59,26% от собствениците на микробизнес винаги следват 

своите финансови цели и инвестиционен план, демонстрирайки бизнес последователност, 

необходимост от бизнес планиране и зачитане на този план, за да бъдат постигнати бизнес 

целите. 
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Въпрос 32 – Разбирам разликата между пасиви и активи. 

 

70,91%, огромен процент, отговарят, че разбират разликата между пасиви и активи, което 

показва наличието на поне основни познания по финансова терминология. 

Q33 - Знам как да правя полеви проучвания относно нуждите на клиентите и да инвестирам в 

такива услуги, за да подобря производителността и способността за печалба на моя 

микробизнес. 

 

56,36% от отговорите изясняват факта, че собствениците имат общи познания за провеждането 

на теренни проучвания по отношение на нуждите на клиентите и разбират, че за да бъде 

бизнесът успешен, те трябва да инвестират в услуги, които повишават производителността и 

капацитета за печалба. 

Q34 - Харесва ми да съм предприемач, тъй като мога правилно да управлявам времето и 

парите си. 
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76,36% от общия процент, което е доста задоволителен показател, признават, че харесват 

предприемаческия си статут, тъй като им дава възможност да организират собствената си 

програма и пари според постоянно променящите се нужди. 

Q35 - Като предприемач съм много успешен. 

 

Повече от 63,64% от отговорите подчертават несигурността в приемствеността на микробизнеса, 

индикатор, който показва лошото управление, липсата на вяра във възможностите на бизнеса и 

измерването на предимствата и недостатъците на управлението на бизнес. 

Q36 - Като предприемач нямам финансови проблеми. 

 

56,36% от собствениците на бизнес твърдят, че се справят с финансови проблеми, докато 

управляват бизнеса си, подчертавайки необходимостта от по-добро и по-ефективно управление. 
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Въпрос 37 - Имам достатъчно знания и умения, за да управлявам добре бизнеса си. 

 

Повече от 50,91% от отговорите твърдят, че собствениците на микробизнес придобиват 

необходимите знания и умения, за да управляват правилно своя бизнес. 

Въпрос 38 – Мога да определя бизнес възможността и да я развия много бързо. 

 

54,55% от целевата група смятат, че са в състояние правилно да определят бизнес 

възможностите и да ги развиват много бързо, показател, който не отговаря на отговорите на 

предишни твърдения, които подчертават липсата на знания и управленски умения. 

Q39 - Имам много силна визия за предприемачество и се виждам като предприемач през 

следващите 10 години. 
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По отношение на предприемаческата визия и възможността за поддържане на бизнеса през 

следващите 10 години публиката изглеждаше доста объркана и несигурна. Това твърдение има 

за резултат липсата на вяра в приемствеността на бизнеса и високата вероятност за среща с 

трудности, а може би и невъзможността да ги преодолеете. 

Q40 - Мога лесно да разработя бизнес модела за себе си и да получа финансиране (рисков 

капитал), ако е необходимо. 

 

49,06% от отговорите подчертават още веднъж несигурността, която собствениците на 

микробизнес изпитват, когато става въпрос за бизнес планиране. 

Q41 - Мога лесно да получа финансиране (рисков капитал), ако е необходимо. 

 

45,45%, доста висок процент, не са съгласни с твърдението, че придобиването на рисков капитал 

е лесно и смятат, че могат да срещнат трудности при получаването на финансовата помощ, от 

която се нуждаят, за да поддържат и развиват своя бизнес. 
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Q 42 - Мога лесно да създам бизнес план. 

 

Отговорите на това твърдение са доста объркващи, тъй като няма ясен отговор относно 

способността за създаване на осъществим бизнес план. 

Q43 - Притежавам управленски компетенции, за да управлявам бизнеса си. 

 

Огромният процент от 75,93% твърдят, че са придобили управленски компетенции за ефективно 

управление на бизнеса си, показател, който е доста обнадеждаващ. 

Q44 - Притежавам всички технически компетенции, за да управлявам бизнеса си. 
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Що се отнася до техническите компетенции, също няма ясен отговор. По-голямата част от 

отговорите завършват с това, че не са сигурни в притежаването на такива компетенции, докато 

останалите въпроси се чувстват по-уверени в техническите си умения. 

Q45 - Притежавам всички счетоводни познания, необходими за управление на моя бизнес. 

 

57,41% от целевата група са отговорили отрицателно по отношение на притежаването на 

адекватни счетоводни познания за управление на техния бизнес, отговор, който е в съответствие 

с факта, че повечето от тях търсят външна помощ, когато става въпрос за управление на 

счетоводството. 

Q46 - Имам добри маркетингови умения, за да управлявам бизнеса си. 

 

67,27% от собствениците на бизнес се чувстват уверени, когато става въпрос за маркетингови 

умения, и се намират в позиция да рекламират ефективно бизнеса и услугите си. 
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Q 47 - Имам добри социални умения и умения за работа в мрежа. 

 

54,55% от отговорите показват наличието на необходимите социални умения, задължителни при 

притежаване на бизнес, насочени към популяризиране на услугите, създаване на силна мрежа и 

привличане на нови клиенти. 

Q48 - Имам способността да управлявам клиентите си. 

 

Процентът на способността да управляват своите клиенти е доста висок и значителен, което още 

веднъж показва доверието в маркетинговите, социалните и бизнес уменията за развитие на 

собствениците на бизнес. 
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Въпрос 49 - Имам добри умения за вземане на решения. 

 

Един много важен аспект от управлението и развитието на бизнес е способността за вземане на 

правилни решения. За щастие, 69,09% от отговорите дойдоха, за да ни уверят по тази тема, 

доказвайки доверието на собствениците на бизнес в техните умения за вземане на решения. 

V50 - Имам добри дигитални умения (маркетинг, електронни фактури, нехартиена работа 

и т.н.) 

 

Повече от 56,00% от отговорите са положителни, когато става дума за ефективни дигитални 

умения, които са задължителни в наши дни, предвид най-новото законодателство, което изисква 

водене на електронни книги и електронни фактури. 

В заключение, резултатите от Гърция показват, че по-голямата част от отговорите подчертават, 

че има основни познания за фундаменталната икономика, като разликата между бруто и нето, 

основното управление на паричния поток и тяхната лична икономика. Също така е много важно 

да се посочи, че от съображения за сигурност те пазят доказателствата за своите икономически 

транзакции, докато използват външен счетоводител за обработката на по-специфични 

изисквания. 

По отношение на спестяванията беше показана липса на обезпеченост за бъдещето, тъй като 

има трудности при спестяване на повече от 10% от месечния доход, а познанията за различните 

пенсионни фондове не са толкова разпространени. Най-интересният извод от проучването е 
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фактът, че жените микропредприемачи от началото на кариерата си са изправени пред дългове, 

трябва да заемат пари за създаването на своя бизнес, но най- вече не са запознати с банковите 

услуги, като като кредити, заеми, лихвени проценти, срокове и т.н., и твърдят, че смятат, че не 

могат да получат достъп до средствата за своя бизнес толкова лесно. 

Освен това те не придобиват фундаментални знания относно инвестиционните услуги, 

възможните начини за увеличаване на доходите си; имат само основните познания за това как 

да съставят бизнес план, да управляват трудностите, да подобряват и развиват бизнеса си и не 

са сигурни дали ще бъдат предприемачи в близко бъдеще. 

И накрая, липсата на доверие в управленските умения беше силно изразена, но най-вече по 

технически, счетоводни и управленски въпроси, докато проблемът не е толкова разпространен 

по отношение на комуникацията, работата с клиенти и вземането на решения. 

Като се вземат предвид всички тези констатации, се поставя основата за разработване на 

учебния материал. Общият контекст е, че целевата група придобива фундаментални знания по 

отношение на финансовата администрация и стартирането на бизнес, но има спешна нужда от 

подобряване на тези знания, особено по отношение на банковия сектор, инвестициите, 

финансовите услуги, счетоводството и, разбира се , използване на различните технически 

приложения, които са налични днес. 

3.4 Словения 
Този раздел представя резултатите, получени от въпросниците в Словения. Резултатите се 

представят с резултатите от отделните въпроси. 80 отговора на въпросника бяха получени в 

Словения. 

 

 
 
Най-представена е възрастовата група над 50 години, следвана от възрастовата група от 41 до 
50 години. 64 от 80 анкетирани са на възраст над 40 години. 
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Очаквано повечето предприемачи са от Словения. 
 
 

 
 
По-голямата част от респондентите (91,3%) са жени, поради избраната целева група, но все още 
има 6 (7,5%) мъже и 1 (1,2%) небинарни. 
 
 

 
 
За 66 (82,5%) от 80 респонденти техният микробизнес е основният източник на доходи, докато 7 
(8,8%) имат постоянна работа, 5 (6,3%) имат други доходи и за 2 (2, 5%) респонденти техните 
родители/партньор са основният източник на доходи. 
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65 (81,3 %) респонденти смятат себе си за като цяло финансово грамотни. 13,8% от анкетираните 

не знаят отговора, а 4,9% от анкетираните са склонни да смятат, че не са финансово грамотни. 

 

73 (91,2%) респонденти са съгласни или напълно съгласни, че финансовата грамотност е важна 

за успешния бизнес. Само 8,8% от анкетираните или не знаят отговора, или не са съгласни. 

 

 
 

50 (62,5%) респонденти са посещавали събития или са чели литература за финансова грамотност, 

докато 23 (28,8%) не са го направили. 7 (8,8%) анкетирани не знаят отговора или изобщо не са 

отговорили. 
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56 (70%) респонденти обсъждат инвестиционни възможности и управление на компанията със 
своите приятели, семейство или други микро предприемачи. 20 (25%) респонденти не обсъждат 
посочените теми с други, докато 4 (5%) респонденти не знаят или не са отговорили. 
 

 
64 (80%) респонденти са съгласни или напълно съгласни, че разбират структурата на разходите 
за заплати на своите служители и знаят как да я изчислят. Само 7 (8,7%) не са съгласни, а 9 (11,3%) 
не са сигурни. 
 

 
 
71 (88,8 %) респонденти са запознати с личния си паричен поток и знаят как да го изчислят, 
докато 4 (5 %) не могат да го направят. 5 (6,3 %) не са сигурни или не са отговорили. 
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72 (90 ,1 %) респонденти имат доказателства за лични финанси, както и за финанси на своя 
микробизнес. 4 (4,9 %) нямат такива доказателства, а 4 (5 %) не знаят или не са отговорили. 
 

 
73 (91,3%) респонденти смятат, че управляват добре личния си паричен поток и паричния поток 
на бизнеса си, докато 2 (2,5%) не смятат така. 5 (6,2%) анкетирани не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
62 (77,6%) респонденти смятат, че са добре подготвени за неочаквани финансови събития. 4 
(4,9%) анкетирани не смятат, че са добре подготвени. 14 (17,5 %) анкетирани не знаят дали са 
добре подготвени или не или не са отговорили на въпроса. 
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66 (82,5%) респонденти използват външно счетоводство и знаят как да четат баланс и отчет за 
доходите, 10 (12,5%) респонденти не използват външно счетоводство и нямат познания за четене 
на баланси и отчети за доходите. 4 (5%) анкетирани не знаят или не са отговорили. 
 

 
 

48 (60%) респонденти имат написани личните си финансови цели, както и финансовите цели за 
техния бизнес. 19 (23,8%) анкетирани нямат такива писмени планове, а 13 (16,3%) не знаят или 
не са отговорили. 
 

 
 



 

75 

 

69 (86,3%) анкетирани смятат, че са наясно с личните си финансови нужди, докато 4 (5%) смятат, 
че не са. 7 (8,8%) анкетирани не са сигурни или не са отговорили. 
 

 
 

52 (65%) респонденти спестяват поне 10% от общия си доход и имат 3 месеца оперативни 
разходи за микробизнес, които си струват спестяванията. 21 (26,3%) не пестят от доходите си и 
нямат спестени 3 месеца оперативни разходи за микробизнес. 7 (8,7%) анкетирани не знаят или 
не са отговорили. 
 

 
 

40 (50%) респонденти смятат, че са способни да изготвят дългосрочен финансов план и вече са 
подготвили такъв за своите частни и бизнес финансови цели. 20 (25%) смятат, че не са способни 
да го направят, а 20 (25%) не са сигурни или не са отговорили. 
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30 (37,5%) респонденти знаят за съществуването на пенсионни фондове и спестяват за 
пенсиониране . 37 (46,3%) анкетирани не спестяват за пенсия. 13 (16,2%) анкетирани не знаят 
или не са отговорили. 
 

 
 

13 (16,2%) респонденти се борят с дългове. 65 (81,3%) респонденти нямат проблеми със 
задълженията. 2 (2,5%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 

65 (81,3%) анкетирани не живеят над финансовите си възможности, 12 (15,1%) смятат, че го 
правят, а 3 (3,6%) не знаят или не са отговорили. 
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53 (66,3%) респонденти имат ясен план как да намалят финансовия си дълг, докато 14 (17,4%) 
нямат такъв план. 13 (16,3%) анкетирани не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
48 (60%) респонденти са информирани за финансовите продукти на финансовите институции. 14 
(17,6%) респонденти не знаят за тези продукти. 18 (22,5%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 

46 (57,5%) респонденти са запознати с лихвените проценти и могат да направят изчисления на 
дълга си. 10 (12,5%) анкетирани не могат, а 24 (30%) не знаят или не са отговорили. 
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40 (50%) респонденти разбират падежа на заемите си и знаят как да изчислят подходящ падеж 
на заема. 16 (20%) не могат, а 24 (30%) не знаят или не са отговорили. 

 
 
48 (59,9%) респонденти познават различни инвестиционни продукти, а 17 (21,3%) не. 15 (18,8%) 
не знаят или не са отговорили. 
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69 (86,2%) респонденти разбират различните рискове, които могат да възникнат при 
инвестиране във финансови продукти. 4 (5%) не разбират подобни рискове, докато 7 (8,8%) не 
знаят или не са отговорили. 
 

 
30 (37,5%) респонденти знаят как да съставят инвестиционен план и как да изчислят доходността 
на инвестицията. 18 (22,5%) не знаят как могат да направят такъв план и изчисления. 32 (40%) са 
неутрални или без отговор. 
 

 
 
45 (56,3%) анкетирани смятат, че знаят стратегии за увеличаване на доходите си, а 15 (18,7%) 
анкетирани не знаят как да го направят. 20 (25%) респонденти са неутрални или без отговор. 
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69 (86,1%) респонденти вече са инвестирали в своя микро бизнес. 4 (5,1%) не са инвестирали в 
бизнеса си. 7 (8,8%) анкетирани не знаят или не са отговорили. 
 

 
50 (62,4%) анкетирани следват своите финансови цели и инвестиционни планове, 14 (17,6%) не, 
а 16 (20%) не знаят дали следват или не са отговорили. 
 

 
 

75 (93,8%) респонденти разбират разликата между активи и пасиви, 5 (6,3%) са неутрални или 
без отговор. 
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37 (46,2%) респонденти знаят как да проучат нуждите на клиентите и да инвестират в услуги, 
покриващи тези нужди. 17 (21,3%) анкетирани нямат такива познания, а 26 (32,5%) са неутрални 
или не отговарят. 
 

 
76 (95,1%) респонденти обичат да бъдат предприемачи. Само 1 (1,3%) респондент не харесва да 
бъде предприемач и 3 (3,8%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
59 (73,8%) анкетирани смятат себе си за успешни предприемачи, докато 3 (3,8%) анкетирани не 
смятат така. 18 (22,5%) са неутрални или без отговор. 
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51 (63,7%) от анкетираните нямат финансови проблеми, 17 (21,3%) имат финансови проблеми , 
а 12 (15%) са неутрални или без отговор. 
 

 
59 (73,7%) анкетирани смятат, че са способни да управляват бизнеса си по подходящ начин. 7 
(8,8%) анкетирани смятат, че нямат достатъчно знания и умения, за да управляват добре бизнеса 
си. 14 (17,5%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
56 (69,9%) респонденти са в състояние да идентифицират бизнес възможности и да ги развият 
бързо. 7 (8,8%) не могат, а 17 (21,3%) са неутрални или не са отговорили. 
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62 (77,5%) респонденти имат ясна предприемаческа визия и се виждат като предприемачи през 
следващите 10 години . 4 (5,1%) респонденти не се виждат като предприемачи, 14 (17,5%) са 
неутрални или без отговор. 
 

 
 
40 (50%) респонденти могат да разработят бизнес модел за себе си, 11 (13,8%) не могат и 29 
(36,3%) не знаят или не са отговорили. 
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36 (45%) респонденти смятат, че могат лесно да получат финансиране за развитие на своя 
бизнес, 18 (22,5%) респонденти смятат, че не могат, докато 26 (32,5%) не знаят или не са 
отговорили. 
 

 
 

52 (65%) анкетирани смятат, че могат да направят бизнес план, 11 (13,8%) смятат, че не могат да 
направят бизнес план, а 17 (21,2%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
60 (74,9%) анкетирани смятат, че са добри мениджъри, 5 (6,3%) смятат, че не са, 15 (18,8%) не 
знаят или не са отговорили. 
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52 (64,9%) респонденти смятат, че притежават всички технически компетенции за своя бизнес. 
9 (11,3%) не са съгласни и 19 (23,8%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 
20 (24,9 %) анкетирани смятат, че притежават необходимите счетоводни познания. 31 (38,8%) 
анкетирани смятат, че нямат знания, а 29 (36,3%) не знаят или не са отговорили. 
 

 
 

40 (50,1%) анкетирани смятат, че имат добри маркетингови умения, 17 (21,3%) не мислят това 
за себе си, докато 23 (28,6%) не знаят или не са отговорили. 
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37 (46,3%) анкетирани смятат, че притежават добри социални умения, 19 (23,8%) не смятат 
така, докато 24 
(30%) са неутрални или не са отговорили. 
 

 
 
77 (96,3%) респонденти смятат, че могат да управляват добре клиентите си, а 3 (3,8%) са 
неутрални или не отговарят. 
 

 
 
69 (86,3%) респонденти смятат, че са добри хора, вземащи решения, 1 (1,3%) не смятат така, а 
10 (12,5%) са неутрални или не отговарят. 
 

 
 
51 (63,6%) респонденти смятат, че имат добри цифрови убийства, 15 (18,8%) не мислят така, а 
14 (17,5%) са неутрални или не отговарят. 
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В заключение, респондентите като цяло смятат, че нивото им на финансова грамотност е добро 

и че осъзнават значението на финансовата грамотност, за да управляват успешен бизнес. От 

друга страна, само 50% от анкетираните четат литература, засягаща предприемачеството и 

финансовата грамотност или посещават конференции, семинари и други събития на подобни 

теми. Това може да се дължи на липсата на адекватно предлагане на такива събития и материали 

или поради факта, че предприемачите нямат знания къде да ги търсят. Може да се наложи 

предприемачите да развият определени умения, които биха им позволили да намират курсове, 

обучения, семинари и литература по теми, които са от значение за тях. 

Когато се прочетат резултатите от проучването, остава впечатлението, че начинът на управление 

на бизнеса се влияе най-вече от краткосрочното управление на паричните потоци и 

обслужването на клиентите. Тези теми без съмнение са важни, но не са единствените теми, 

които трябва да се вземат предвид, ако човек иска да управлява успешен бизнес в дългосрочен 

план. 

Там, където респондентите нямат осведоменост или знания, е областта на дългосрочното 

финансово планиране, дългосрочната бизнес стратегия, основните познания по бизнес 

администрация (напр. счетоводство, маркетинг, инвестиции), управление на дълга (изчисление, 

погасяване), управление на ликвидността, пенсия и здравеопазване застраховка, възможности 

за финансиране на развитие на бизнеса, дигитализация на бизнеса и маркетинг.  
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4. Заключение 
Като се вземат предвид всички теми, анализирани в рамките на това общонационално 

проучване, става ясно, че нивото на разбиране на финансовата грамотност и предприемаческите 

умения все още се нуждаят от подобрения. Въпреки че по-голямата част от респондентите като 

цяло разбират понятието финансова грамотност и са наясно с нейното значение, те все още не 

са достатъчно информирани, когато става въпрос за по-сложни икономически концепции, 

свързани с инвестиционни услуги, възможни начини за увеличаване на доходите им, 

дългосрочно финансово планиране, дългосрочна бизнес стратегия, управление на ликвидността, 

пенсионно и здравно осигуряване, дигитализация и управление на дългове. Силните страни на 

микро предприемачите определено са качеството на услугата, управлението на клиенти и 

любовта да бъдеш предприемач. 

Словения и Австрия подчертават особено липсата на подходяща литература, конференции, 

семинари, обучения и други подобни събития или материали по темата за финансовата 

грамотност. 

По отношение на спестяванията беше показана липса на обезпеченост за бъдещето, тъй като 

има трудности при спестяване на повече от 10% от месечния доход, а познанията за различните 

пенсионни фондове не са толкова разпространени. Най-интересният извод от проучването е 

фактът, че жените микропредприемачи от началото на кариерата си са изправени пред дългове, 

трябва да заемат пари за създаването на своя бизнес, но най-вече не са запознати с банковите 

услуги, като кредити, заеми, лихвени проценти, срокове и т.н., и твърдят, че смятат, че не могат 

да получат достъп до средствата за своя бизнес толкова лесно. 

Основните пропуски, които бяха идентифицирани във всички страни, бяха липсата на 

насърчаване и образование за млади професионалисти да започнат собствен бизнес, липсата на 

достъпно неформално образование за микропредприемачи, липса на значителни дигитални 

умения, липса на счетоводни и инвестиционни познания, недостиг на познаване на банковите 

услуги и продукти, недостатъчно дългосрочно финансово планиране и др. 

Пропуските биха могли да бъдат подобрени чрез предлагане на допълнителна информация, или 

под формата на писмени материали, работни срещи или семинари, по отношение на 

определени теми, като например бизнес администрация, сътрудничество с финансови 

институции, начално обучение на ниво професионално образование за млади хора, и т.н. 

Някои държави вече са открили примери за добри практики, които биха могли да бъдат 

доразвити и разпространени. Например в Австрия инициативата на Търговската камара на 

Австрия откри „Академия за жени предприемачи“, която предоставя обучение на жени 

предприемачи, което, както споменахме по-горе, е много необходимо. Гърция също така вече е 

разработила огромен списък от образователни програми за повишаване на финансовата 

грамотност и предприемачеството през последните години. Те са предназначени за всички 

възрастови групи, от ученици до студенти и накрая възрастни. 

Въз основа на цялата тази информация проектът EnFinCap ще пристъпи към разработването на 

иновативна учебна програма, която да обхваща всички тези аспекти и по този начин да доведе 

до по-добро разбиране на финансовата грамотност и придобиване на необходимите умения 

сред жените предприемачи. 


