
 

 

 

Резултати от изследване на знанията и поведението на студентите при 

управление на личните финанси 

В рамките на съвместния си проект “Повишаване на финансовата грамотност на студентите в 

неикономически специалности” JA Bulgaria и NN Bulgaria инициираха онлайн изследване на 

знанията и поведението при управление на личните финанси сред студенти от различни 

специалности в цялата страна. Проучването имаше за цел: 

• Да се измери зависимостта между финансовата грамотност, нагласите и емоциите спрямо 

финансите; 

• Да се установи действителното финансово поведение на студентите; 

• Да се изследва находчивостта на студентите по отношение на ежедневното управление на 

финансите; 

• Да се установи как нивото на финансова грамотност на студентите влияе върху техните 

нагласи и поведение; 

• Да се установи доколко ефективни са били усилията на JA Bulgaria и NN Bulgaria за 

повишаване на финансовата грамотност на студентите чрез въвеждането на дисциплина 

„Лични финанси“ в някои университети в страната до момента. 

Данните бяха събирани в периода 20 май – 10 юни 2019 г. чрез онлайн анкета с времетраене 25 

минути. Броят на респондентите е 265 души, от които 223 се обучават в икономически 

университет, а 42 души се обучават в други университети. 14.3% от респондентите са изучавали 

дисциплината „Лични финанси“, въведена благодарение на усилията на проекта, а 85,7% от 

отговорилите не са имали досег с дисциплината през изминалата академична година. 

Изследването се състоеше от няколко блока въпроси: 

• Блок „финансов коефициент“ с тестов характер, целящ да установи нивото на финансова 

грамотност в областите доходи, бюджет, финансово бъдеще, спестяване, кредити, 

жилище, карти и разплащания. 

• Въпроси, свързани с финансовото поведение 

• Въпроси, свързани с нагласи и отношение спрямо финансите 

На база на проведеното изследване и броя верни отговори в блок „финансов коефициент“ бяха 

формирани 4 сегмента на финансова грамотност, всеки със своя уникална характеристика и 

профил: 

• Сегмент 1 Управляващи много добре парите си (15-20 верни) – тук попадат 9,8% от 

респондентите 

• Сегмент 2 Управляващи сравнително добре парите си (11-14 верни) – тук попадат 52,5% 

• Сегмент 3 Не управляващи добре парите си (6-10 верни) – тук попадат 36,2% 



 

 

• Сегмент 4 Не се интересувам много от парични въпроси (0-5 верни) – тук попадат 1,5% 

Като цяло нивото на финансова грамотност е над средното. Наблюдават се завишени 

предварителни очаквания за собствената грамотност – над 70% от респондентите са очаквали да 

попаднат в сегмент 2 преди попълване на теста, докато след попълване в този сегмент реално 

попадат 52,5%. 

Средният процент на верните отговори е най-висок за тема жилище (59,6%), следвана от карти и 

разплащания (59,6%), доходи, бюджет, финансово бъдеще (55,4%), спестяване (48,4%), кредити 

(42,5%). Интересно е да се отбележи, че при управляващите много добре парите си (сегмент 1) се 

наблюдава чувствително по-голям процент на верни отговори по теми спестяване и кредити, 

отколкото при сегментите с по-ниска финансова грамотност. Най-затруднени са били студентите 

от въпросите, свързани с изчисляване на сложна лихва. 

Проучването даде възможност да се направят следните наблюдения по отношение на 

финансовото поведение на студентите: 

• 67,5% водят бюджет на домакинството с честота на следене веднъж седмично или веднъж 

месечно, като няма съществена разлика между много добре управляващите парите си и 

останалите. 

• Сред начините на следене на бюджета водещо място заема записването в бележник 

(34,1%). Прави впечатление, че за разлика от сегмент 2 и 3 студентите от сегмент 1 

(управляващи много добре парите си) следят бюджета си най-вече като сами си правят 

сметки на компютъра – т.е. може да се предполага, че има връзка между нивото на 

финансова и нивото на дигитална/компютърна грамотност. 

• Студентите от сегмент 1 отделят по-голяма част от своя месечен доход за спестявания (16% 

за сегмент 1 срещу 13,4% за всички респонденти). 

• Една от основните разлики между много добре управляващите парите си и останалите е в 

спестяването за пенсиониране – 73,1% от студентите от сегмент 1 заявяват, че 

понастоящем спестяват за пенсиониране (чрез пенсионен фонд/ пенсионен план, 

застраховка живот, заделяне на пари в банка). Процентът за сегмент 2 и 3 е съответно 

51,1% и 47,9%. 

Сред нагласите и отношението спрямо финансите се открояват следните по-съществени 

наблюдения: 

• Над 90% от студентите имат желание да управляват по-добре парите си, но докато при 

студентите от сегмент 1 основната пречка е, че постоянно го отлагат, то при студентите от 

сегмент 3 тя е, че не знаят откъде да започнат, което налага извода, че усилията за 

подобряване на финансовата грамотност на студентите са много необходими и 

навременни и биха дали добри резултати. 

• Съветите, които родителите на респондентите са им предали по отношение на парите, са 

били свързани повече с предотвратяване на тежко финансово положение и липса на 

средства (да харча разумно, да спестявам, да оставям пари настрана за спешни случаи, да 

следя приходите и разходите си), докато съветите, които респондентите биха давали на 

своите деца, са насочени повече към правилно управление и умножаване на парите. 

Може да се предположи, че тези резултати са отражение на нарастващите доходи в 



 

 

България, на нарастващата прагматичност на младото поколение, или на все по-

навлизащото и сред широката общественост разбиране, че спестовността е само един от 

елементите на доброто финансово управление. 

• Като цяло участвалите в проучването студенти са оптимисти по отношение на своето 

финансово бъдеще – над 70% очакват тяхното благосъстояние, когато се пенсионират, да е 

по-голямо от това на родителите им, а близо 85% очакват благосъстоянието на децата им 

да е по-голямо от това на тях самите. За сравнение в т.нар. „зрели“ пазари (Западна 

Европа, Япония, Южна Корея и др.) проучвания от последните години сочат, че едва 36% 

от младите хора вярвят, че благосъстоянието им ще е по-голямо от това на родителите им. 

Интересно наблюдение е обаче, че сегментът с най-висока финансова грамотност сред 

българските студенти е и най-„песимистичен“ в сравнение с останалите – цитираните по-

горе стойности спадат с около 10 пункта при тази група. Може би тази група е по-наясно с 

рисковете и глобалните тенденции. 

Анализирайки демографията на представителите на изследваните сегменти, може да се каже, че 

има корелация между по-високите доходи и по-добрата финансова грамотност. Студентите, които 

са се обучавали в курса по „Лични финанси“, показват почти еднакво добри резултати на тестовата 

част, което партньорите отчитат като добро постижение на проекта, имайки предвид, че 

контролната група се състои от студенти от икономически специалности. Необходимо е усилията 

по повишаване на финансовата грамотност на студентите от неикономически и нефинансови 

специалности да продължават, за да се натрупа положителният ефект от подобно обучение. 

Радващо е, че изучавалите дисциплината са много по-склонни „Лични финанси“ да бъде включена 

като задължителна дисциплина, отколкото като избираема, в техния университет, което означава, 

че оценяват високо нейната полезност. 


