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РИСКОВИТЕ ФОНДОВЕ – НЕОБХОДИМ ИНСТРУМЕНТ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Доц. д-р Йордан Йорданов, инж. Светослав Стаменов

В съвременната икономика субектите, предлагащи на пазара нови продук-
ти и услуги, печелят конкурентното съревнование. Те привличат повече потре-
бители и реализират по-големи приходи и печалби. Във връзка с това способно-
стта да се откриват и внедряват иновации играе важна роля за успеха на фир-
мите. За тази цел е необходим научен и изследователски ресурс, което е свързано
с осигуряването на значителни финансови средства. Последното е трудна зада-
ча, тъй като се счита за начинание с повишен риск, при което банковите инсти-
туции не са склонни да отпускат кредити или го правят при неизгодни за фирми-
те условия. Стартиращите фирми също така нямат достатъчна кредитна исто-
рия, за да бъдат оценени положително, както и постоянен паричен поток, за да
обслужват отпуснатия им кредит. Решението в подобни случаи е тъй наречено-
то финансиране с дялово участие, осъществено чрез рисково инвестиране (рис-
ков/ венчърен капитал – РК). Поетият от инвеститора риск се компенсира от
бъдещия успех на фирмата, където инвеститорът участва като съсобственик.

В наши дни подобни инвестиции се осъществяват от фондове за РК, изве-
стни още като венчърни фондове. Те не само инвестират, но и активно подпома-
гат фирмите през целия етап на тяхното развитие и растеж, често създават
висококвалифицирана заетост в нови и иновативни области, където други из-
точници на финансиране са трудно достъпни.

Пример за положителното влияние на дейността на рисковите фондове може
да се даде със САЩ, Великобритания, Италия и други страни, където данните
за реализираните продажби показват важността на подкрепените с РК друже-
ства за техните икономики. Фирми като Genentech, Microsoft, Home Depot и
Intel, които са сред най-изявените американски компании, са получили венчърно
финансиране в началото на тяхното развитие.

Европейската комисия (ЕК) оценява положително влиянието на фондовете
за рисково финансиране и изразява загрижеността си от липсата на достатъчен
финансов ресурс за подкрепа с РК на стартиращи и иновативни фирми1. Във
връзка с това и в изпълнение на поетите задължения по Лисабонската страте-
гия е и подкрепата за създаване на рискови фондове в България. Средствата се
осигуряват от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
1 Removing obstacles to cross-border investments by venture capital funds – Glossary and Expert

group report, COM(2007) 853 final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels,
21.12.2007.



4 9
Статии

българската икономика 2007-2013”, приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за
развитие на предприятията”.

Целта на тази статия е да се покаже, чрез транспониране на резултатите
от дейността на фирми, подкрепени с РК във водещи икономики, че РК подпо-
мага фирмите успешно да преодолеят периоди на икономически спад. Въздей-
ствието се изразява в това, че:

- фондовете за рисков капитал имат положителен ефект върху раз-
витието на местните икономики;

- подкрепените с рисков капитал фирми преодоляват по-успешно
периодите на икономически спад.

Тези твърдения ще бъдат подкрепени с конкретни факти в последващото
изложение.

Инвестициите с РК, имат решаващ принос за растежа на но-
вовъзникналите дружества и положителни ефекти върху икономичес-
кия и индустриалния климат. Рисковото финансиране влияе най-малко на
две макроикономически променливи: създаването на работни места и растеж
на БВП, както и на развитието на иновации.

Италия, САЩ, Великобритания и Естония са малка част от страните, чий-
то икономики изпитват положителен икономически ефект от дейността на фон-
довете за рисково финансиране и фирмите, подкрепени с РК. Данните за Вели-
кобритания2 за 2007 г. показват, че фирмите, подкрепени с рисков капитал, уве-
личават с:

• 8% годишно продажбите, в сравнение с компаниите от FTSE 1003 и FTSE
Mid-250 (съответно 6% и 5% годишно);

• 10% годишно износа, в сравнение с националния темп на нарастване,
който е 4%;

• 14% годишно инвестициите в научно-изследователската и развойната
дейност НИРД, в сравнение с националното увеличение от 1%.

Ползите от рисковия капитал са не само за непосредствения кръг от инвес-
титори, а и за обществото като цяло. Бъдещите пенсионери се ползват от по-
високата възвръщаемост на пенсионните фондове, инвестиращи във фондове за
РК и от създадените в дългосрочен план работни места в резултат от инвестици-
ите. Фондовете за РК плащат милиони евра за данъци всяка година, които под-
държат обществените услуги и генерират състояние за пенсионните фондове.

От друга страна, подкрепените с РК фирми се динамизират и са конкурен-
тноспособни в световен мащаб. В изследване4 на British Venture Capital
Association (BVCA) голяма част (91%) от обезпечените с РК компании посоч-
2 IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of

Private Equity in the UK, Research study, 2007. (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
3 FTSE 100 е английският борсов индекс, който включва 100-те компании с най-голяма пазарна

капитализация, търгувани на борсата в Лондон. Индексът стартира с базова стойност 1000
пункта на 3 януари 1984 година.

4 IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007. (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
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ват, че не биха съществували или растежът им би бил по-бавен, без рискови
инвестиции, което показва, че фондовете за рисков капитал имат положителен
ефект върху развитието на фирмите и местните икономики.

Рисковият капитал оказва значително влияние върху продажбите,
особено сред иновативните компании. Нововъзникващите фирми, подпо-
могнати с РК, имат до 79%5 по-висока вероятност за предлагане на нов про-
дукт на пазара, спрямо останалите нововъзникващи фирми.

През 2007 г. подкрепените с РК дружества в САЩ генерират 17,6% от
БВП на страната6. Фирмите, подкрепени с РК, надминават останалите компа-
нии по ръст на приходи. Техните продажби са нараснали с повече от 11,8%,
докато нарастването на продажбите на останалите компании е 6,5% за същия
период. Продажбите на фирмите, подкрепени с РК, се повишават с 53% за пе-
риода от 2000 г. до 2006 г.

Фиг. 1. Годишен растеж на приходите на италианските фирми
към 2004 г.7

Съдейки по данните от проучване сред италиански фирми за период от
2002,г. до 2004 г., подкрепените с РК дружества са увеличили своите приходи с
24,3%. (фиг. 1), което е почти 8 пъти по-високо от средното за фирмите в стра-
ната – 3,3%8.
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5 Hellmann, T., М. Puri. On the Fundamental Role of Venture Capital, Federal Reserve Bank of Atlanta,
Economic Review, Fourth Quarter 2002, р. 20.

6 National Venture Capital Association, Global Insight, Venture Impact - The Economic Importance of
Venture Capital Backed Companies to the U.S. Economy, Fourth Edition, 2007, ISBN: 0-9785015-4-
3, р. 4

7 Пак там.
8 Price Waterhouse Coopers. The economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy,

Research, March 2006, (http://www.aifi.it/EN/PDF/Statistiche/), р. 23.
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Таблица 1 показва разликата между средния растеж на фирмите, подкрепе-
ни с РК от СЕАФ9 и средния БВП за страните, в които СЕАФ присъства. Виждат
се добре изразените разлики, като ръстът на приходите при фирмите, подкрепени
с РК, надхвърля до 29% средния ръст на БВП в страните, където оперира СЕАФ.

Таблица 1

Годишен растеж на фирмените приходи и БВП за периода 2001-2009 г.10

Пазарът на рисков капитал и неговата ефективност са „ключ” към
създаването на работни места. Иновативните и авангардни фирми, подкрепени
с РК, стабилизират нивото на заетост и приходи в различни сектори като производ-
ството на компютри и периферни устройства, търговията на дребно, производство-
то на полупроводници, софтуер и телекомуникации, биотехнологиите, финансовите
и здравните услуги, медицинските изделия. Бързо развиващите се малки и средни
предприятия (МСП) са един от основните двигатели за растеж и заетост. Фирмите,
включени в индекса NASDAQ11 са само 1% от американските компании, но на тях
се дължат 16% от създадените работни места.12 Според проучване13, проведено за
EVCA от Coopers & Lybrand, числеността на персонала на предприятията, обезпе-
чени с РК, се увеличава средно с 15% годишно за периода 1991-1995 г., което е
седем пъти по-бързо от най-големите европейски компании.

Според BVCA, за период от 5 години – от 2002 до 2007 г. – броят на лица-
та, заети във фирми, обезпечени с британски РК, се е увеличил средно с 8%14

годишно, в сравнение с 0,4% и 3% годишно, съответно за фирмите от FTSE 100
и FTSE Mid-250.

9 СЕАФ – Small Enterprises Assistance Funds.
1 0 „Impact Beyond Investment”, SEAF’s Development Impact Report, 2011, р. 7.
1 1 NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation, абревиатура на из-

вънборсов пазар в САЩ, където се търгуват, бързоразвиващи се технологични фирми.
1 2 Rigaut, A. The development of venture Capital fundraising in Europe – Evidence across countries,

prospects and policy issues, Master Thesis, College of Europe – Bruges Economics Department,
2002. http://aloys.rigaut.free.fr/pdf/Thesis_Coleurop.PDF, р. 20.

1 3 European Investment Bank, Christofidis, C, Debande, O., Financing Innovative Firms Through Venture
Capital, EIB sector papers, February 2001, р.40.

1 4 IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association, The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ръст на приходите на
компаниите, средно за
СЕАФ [%]

24 38 12 24 17 20 20 16 11

Среден ръст на БВП* [%] 8 9 9 12 13 15 17 15 6

Разлика [%] 16 29 3 12 4 5 3 1 5

* За страните в които СЕАФ оперира, претеглен с броя на фирмите за всяка страна.
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Фигура 2 илюстрира годишното увеличение на броя на персонала в друже-
ствата, подкрепени с РК във Великобритания през 2002 г., като изследването
покрива 5-годишен период до 2002 г. .

Фиг. 2. Ръст на заетостта във Великобритания за 2002 г. сред компа-
ниите, подкрепени с РК, и включените в FTSE SmallCap15

В Италия подкрепените с РК дружества също увеличават броя на своите
служители с по-бързи темпове, в сравнение с други подобни по размер италиан-
ски компании.

Фиг. 3. Растеж на заетостта сред италианските фирми към 2004 г.16
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1 5 British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, February 2003, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf), р. 3.

1 6 Price Waterhouse Coopers. The economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, Research,
March 2006, http://www.aifi.it/EN/PDF/Statistiche/TheEconomicImpactofPEandVCItaly.pdf, р. 23.
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Подкрепените с РК компании през периода на проучване (2002-2004 г.) са
увеличили работните места средно с 6,5%, докато на национално ниво това
увеличение е 1,1%, което се вижда на фиг. 3.

Според National Venture Capital Association (NAVCA) заетостта при фир-
мите, подкрепени с РК, в САЩ за периода 2003-2006 г.17 нараства с 3,6% го-
дишно, докато националната заетост нараства с 1,4%. Според проучване18 на
СЕАФ, средната заплата на един зает през 2009 г. в компаниите, подкрепяни от
фонда, е средно с 54% по-висока от средната работна заплата в съответните
страни.

Развитието на рисковото финансиране оказва положително въздействие
върху патентоването, като например удвояването на обема на рисковите ин-
вестиции в Германия е довело до 12% увеличение в броя на молбите за патен-
ти, а удвояването на броя на фирмите финансирани, с РК води до 21% повече
заявки за патент.19 Дружествата във Великобритания, финансирани с РК, уве-
личават разходите за НИРД, като през периода на Дот-ком кризата20 и след нея
увеличението е с 14% годишно, в сравнение с националния ръст от 1%21. Фир-
мите, обезпечени с РК, изразходват средно 45% от общите си разходи за НИРД,
равняващо се средно годишно на 3,4 млн. евра на рисково дружество22. Това
възлиза средно годишно на 50 500 евра на зает в рисково дружество за НИРД и
е 6 пъти по-високо, отколкото разходите за НИРД на зает от фирмите, включени
в ЕС-25 top 500.

По отношение на конкурентноспособността на международните па-
зари и износа, според BVCA за период от 5 години до 2002 г., включително по
време на Дот-ком кризата, подкрепените с РК фирми във Великобритания са
реализирали 2,4 млрд. паунда износ23. Данните24 сочат, че износът на фирмите,
подкрепени с РК, нараства с 62% годишно, в сравнение с ръста за страната от
само 2,9%.
1 7 National Venture Capital Association, Venture Impact – The Economic Importance of  Venture Capital-

Backed Companies to the U.S. Economy – Forth Edition, ISBN: 0-9785015-4-3 2006, www.nvca.org,
р. 5.

1 8 „Impact Beyond Investment”, SEAF’s Development Impact Report, 2011, р. 3.
1 9 Rigaut, A. The development of venture Capital fundraising in Europe – Evidence across countries,

prospects and policy issues, Master Thesis, College of Europe – Bruges Economics Department,
2002, http://aloys.rigaut.free.fr/pdf/Thesis_Coleurop.PDF, р. 19.

2 0 „Дот-ком” криза: на 10-ти март 2000г., Американския фондов пазар замръзва вследствие на
шесторно повишените лихви от страна на държавата. Последва драстичен спад на акциите на Wall
Street, инвеститори губят огромни суми, фирми фалират, икономиките на САЩ и Западна Евро-
па навлизат в криза, продължила до 2003 г.

2 1 IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.

2 2 European Commission, Expert group report on removing obstacles to cross-border investments by
venture capital funds, Directorate General Enterprise and Industry, (http://ec.europa.eu/enterprise/),
р. 10.

2 3 British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 4.

2 4 Пак там, р. 2.
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Подкрепените с РК фирми реализират значителен принос към обществе-
ните приходи. По данни на BVCA за Великобритания, фирмите, подкрепени с
РК имат принос към хазната в размер на 1,7 млрд. паунда.25

Фирмите, финансирани с рисков капитал, са по-успешни от оста-
налите фирми по време на криза. По време на Дот-ком кризата (2001-2003
г.) както и през финансово-икономическата криза, стартирала през 2008 г., капи-
талите, управлявани от фондове за РК, са значителни. Например размерът им
по време на Дот-ком кризата е 253 млрд. щ.д. в САЩ и 135 млрд. евра в Европа
в края на 2002 г. 26 За период от 5 години – до 2002 г., средният годишен темп на
растеж на продажбите на подкрепените с РК фирми във Великобритания е 38%,
което е 3,5 пъти по-висок от този на фирмите, включени в FTSE SmallCap и 4
пъти по-висок от този на компаниите, включени в FTSE Mid-250.27 През този
период фирмите, подкрепени с РК, увеличават средно с повече от два пъти
приходите от продажби на година, а средното ниво на инвестиции се увеличава
с 20%, което дава основание да се направи извод, че подкрепените с РК фирми
растат по-бързо.

Между 2000 и 2004 г. европейските фирми, подкрепени с РК, създават
нови работни места със значително по-бърз годишен темп на прираст от 5,4%,
което е осем пъти повече от общата заетост от 0,7% в ЕС по това време.28

Дори във Великобритания броят на хората, наети от фирми, подкрепени от РК,
се увеличава средно с фантастичните 32% годишно за пет годишен период до
2002 г. на фона на ръстта на заетостта в частния сектор на стойност, от малко
под 1,5%.29

Въпреки глобалния спад на публичните пазари за акционерен капитал през
2001 г., секторът на РК подпомага голям брой предприятия. Във Великобрита-
ния броят на финансираните стартиращи фирми от хай-тек индустрията нара-
стват с 24% за периода от 2000 до 2001 г.30

Дори и в настоящия период на икономически спад, индустрията на РК в
САЩ не е в рецесия. През 2008 г., считана за начало на глобалната финансова и
икономическа криза, в обезпечените с РК фирми са заети повече от 12 млн.
души, като приходите надхвърлят 2,9 трилиона щ.д., съответно представлява-
щи 11% от заетостта в частния сектор и 21% от БВП на САЩ през същата
година (фиг. 4).

2 5 British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 9.

2 6 Weidig, T., T. Meyer. Modelling Venture Capital Funds, European Union – Risk Management and
Monitoring Division, 2003, http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=336052, р. 1.

2 7 British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 2.

2 8 European Commission. Report of Expert Group on removing tax obstacles to cross-border Venture
Capital Investments, http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm, р. 8.

2 9 Пак там, р. 2.
3 0 Пак там, р. 8.
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Работни места в рискови фирми
в САЩ
12,1 млн.

Работни места
в рискови фирми,
като процент от
заетостта в
частния сектор
11%

Приход на
рисковите фирми
в САЩ
2,9 трилиона $

Приход на
рисковите фирми,
като процент от
БВП на САЩ
21%

Всичко

115 милиона
работни места

Фиг. 4. Заетост и приходи на подкрепените с РК фирми
в САЩ през 2008 г.31

3 1 National Venture Capital Association. Venture Impact – The Economic Importance of Venture Capital-
Backed Companies to the U.S. Economy – Fifth Edition, 2009, www.nvca.org, р. 2.

3 2 Пак там, р. 2.

Фиг. 5. Ръст на заетостта и приходите на подкрепените
с РК фирми през 2008 г.32
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През 2008 г. ръстът на заетостта в предприятията, обезпечени с РК, е
1,6% спрямо предхоната година, докато при остналите фирми, опериращи в САЩ,
е едва 0,2% (фиг. 5). Същата тенденция се наблюдава и при растежа на прихо-
дите, като при подкрепените с РК той е 5,3%, спрямо предходата година, а при
останалите фирми е 3,5%.

Изнесената статистика е показателна за мащабите на въздействие, което
фирмите, подкрепени с РК, имат върху икономиките на САЩ, Великобритания
и Италия. В резултат на дейността на фондовете за РК и подкрепените
от тях фирми, значително се повишава темпът на нарастване на заето-
стта във финансираните компании, както и размерите на продажбите и
износа. Същевременно фирмите, привлекли рисков капитал, преодоляват
по-добре периоди на икономически спад.

Естествено, възниква въпросът – какво не ни достига? Няколко са съще-
ствените предпоставки за развитието на пазарите за РК. На първо място, може
да споменем фактори, които пряко засягат очакваната възвръщаемост от про-
екта – съществуването на пазар за излизане от рисковите инвестиции и нивото
на данъчно натоварване върху капиталовите печалби. Реализацията на голяма
капиталова печалба при превръщането на една компания в публична е може би
най-големият стимул за рисковото инвестиране; във връзка с това фондовите
пазари допринасят за развитието на индустрията за рисково финансиране33.

Други фактори, които влияят върху очакваната възвръщаемост, са разходи-
те за създаване на ново предприятие, като част от бариерите, стоящи пред пред-
приемачеството. Те варират от формалностите, необходими за създаването на
предприятие, до регулаторната рамка и административната непрозрачност.

Фондовите пазари са важни за развитието на РК. При първични публични
предлагания на обезпечени с РК предприятия се намаляват транзакционните
разходи в отношенията между рисковите инвеститори и предприемачите. При
успех рисковият мениджър гради репутация, която се използва за привличане
на средства от капиталови доставчици при по-благоприятни условия. От друга
страна, предприемачите, които продават своите предприятия на фондовите па-
зари, имат практически опит в управлението на фирми, познание в определена
технологична област и основен опит за това как се става публична фирма. Те
са естествени кандидати да се превърнат в рискови инвеститори, предлагащи
подкрепа за управлението на фирмите в допълнение на предоставените финан-
сови средства.

Броят на високотехнологичните предприятия, и по този начин
търсенето на РК, трябва да надвишава минимално ниво, така, че рисковият
инвеститор да може да съсредоточи инвестициите си на определени етапи от
развитието на предприятията и/или на определени технологични области. Ако
технологичният сектор като цяло е твърде малък или ако високотехноло-

3 3 Schertler, A. Driving Forces of Venture Capital Investments in Europe: a Dynamic Panel Data Analysis,
Working Paper № 03-27, September 2003, Kiel Institute for World Economics Research Area. http://
www.intech.unu.edu/publications/eifc-tf-papers/eifc03-27.pdf



5 7
Статии

гичните идеи са разпръснати в широк диапазон от технологични облас-
ти, така, че рисковите инвеститори не могат да специализират и да на-
трупат конкретен технологичен опит, не може да се очаква развитие на
ликвиден пазар за РК. Увеличаването на разходите за ИРД е предпоставка за
откриване на нови технологии, и по този начин – за стартирането на нови фирми.
На тази основа ЕК поставя цел за увеличаване на средното ниво на инвестици-
ите за НИРД от 1,9% до 3,0%.34

Друг аспект, който оказва влияние върху развитието на РК, е големината
на рисковия фонд и пазарът на който действа. По-голямата част от съществу-
ващите фондове за РК в Европа са по-скоро малки. Разходите и сложността на
транзграничните инвестиции допълнително поставят в неблагоприятно положе-
ние малките фондове и ги възпират да действат извън собственото им место-
положение и по този начин ограничава потенциала за растеж и специализация в
конкретен сектор или етап от развитието на фирмите. Ограниченият размер на
пазара на РК в много държави-членки на Европейския съюз, особено в новите
държави-членки, където индустрията на РК наскоро стартира, налага рискови-
те фондове да действат транзгранично, за да постигнат устойчиви размери.
Размерът на фонда за РК е важен, не само за да се осигури международно
присъствие, но и за да се даде възможност за поемането на по-голям, но и по-
диверсифициран риск в портфейла на фонда.

Нивото на търсене на РК зависи от три групи фактори35. На първо място,
иновационният потенциал на икономиката определя броя на иновативните идеи
и по този начин – броя на предприятията, обезпечени с рисков капитал, които се
опитват да реализират тези идеи. Второ, търсенето на РК зависи от институ-
ционалната среда, която определя начина, по който се финансират иновативни
идеи. Не на последно място, търсенето на РК зависи от съществуващите инди-
видуални стимули за инвестиращите предприемачи. Индивидуалните стимули
се формират от всички фактори, които влияят върху решенията на индивидите
да започнат собствен бизнес, включително ставката, с която се облагат капи-
таловите печалби. Колкото по-висока е тя, толкова по-ниска е предприемачес-
ката активност в икономиката и по този начин търсенето на РК е по-ниско.

Възможностите за развитие на рисково финансиране в България
могат да се търсят в няколко основни насоки. Приоритетна ос 3 на
Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика 2007-2013 г.” („Конкурентноспособност”) е насоче-
на към „Финансови ресурси за развитие на предприятията”. Цел на оста е
да се повиши инвестиционната активност и предприемачеството чрез развива-
не на финансови инструменти за финансиране на МСП, като например, осигуря-
ване на достъп до рисков капитал.
3 4 European Commission, Europe 2020 – Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels,

3.3.2010, р. 3.
3 5 Schertler, A. Driving Forces of Venture Capital Investments in Europe: a Dynamic Panel Data Analysis,

Working Paper № 03-27, September 2003, Kiel Institute for World Economics Research Area. http://
www.intech.unu.edu/publications/eifc-tf-papers/eifc03-27.pdf, р. 9.
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По две от областите на въздействие са предвидени интервенции за пре-
одоляване недостига на предлагане на РК в страната. Първата е 3.1, насочена
към „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни пред-
приятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг.” Инст-
рументите за финансов инженеринг се изпълняват чрез създаването на Хол-
дингов фонд, като ЕИФ (Европейски инвестиционен фонд) е определен за ме-
ниджър на Холдинговия фонд в рамките на инициативата JEREMIE (Joint
European Resources for Micro to Medium Enterprises). Холдинговият фонд избира
финансовите посредници, които ще предоставят финансовите продукти (микро-
кредитиране, гаранции, рисков капитал) на МСП. Бенефициенти по тази индика-
тивна операция са фондове за РК, инвестиращи в МСП под формата на заеми
или дялово инвестиране в самите фирми.

Подпомагането ще се осъществи чрез осигуряване на средства и подкрепа
на фондовете за рисков капитал, които инвестират в МСП. Би могло да се споме-
нат и останалите операции, които ще съдействат за увеличаване възможностите
за доставяне на финансов ресурс на МСП – 3.1.1 Подкрепа за предоставяне
на гаранции; 3.1.2 Подкрепа за предоставяне на микрокредитиране.

Друга област на въздействие 3.2. е предназначена за „Подкрепа за създа-
ване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България.”
Мрежата предоставя услуги за намиране на подходящ партньор и свързването
на МСП с бизнес ангели. Покриват се оперативните разходи на мрежата, вклю-
чително цената на услугата по свързването, консултирането и обучението на
МСП. Бенефициенти по тази операция са организации, управляващи мрежа от
бизнес ангели.

JEREMIE цели да помогне за преодоляване липсата на достъп до рисков
капитал. Инициативата е стартирана през 2005 г. от ЕК чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Тя е специфичен финансов инструмент, с чиято помощ
средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово под-
помагане на МСП, чрез фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. За усво-
яване на средствата е създаден, както вече споменахме, Холдингов фонд „Дже-
реми България” ЕАД, а ЕИФ управлява средствата по JEREMIE от името и за
сметка на българското правителство.

Работи се по създаването на три подфонда за рисков капитал с помощта
на програмата JEREMIE:

- за подпомагане на проекти до 1,5 млн. евра за стартиращи фирми (venture
capital);

- за фирми в етап на растеж (growth equity);
- смесен инструмент за дългово инвестиране – между рисково финанси-

ране и заем (mezzanine).
За България JEREMIE разполага с финансов ресурс в размер на 199 млн.

евра36. Холдинговият фонд осигурява 70% от средствата, а останалите 30%,

3 6 http://www.mi.government.bg/bg/news/eif-izbra-menidjarite-na-tri-riskovi-fonda-po-jeremie-227.html,
30 септември 2011.
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Фонд за рисков капитал
30 млн. евро

ДЖЕРЕМИ
България ЕАД

до 70%

МСПМСП

Частни
инвеститори

мин. 30%

Фиг. 6. Формиране на капитала на фонда за рисков капитал 37

ДЖЕРЕМИ
България ЕАД

до 50%

Фонд за развиващи се
компании

60 млн. евро

Частни
инвеститори

мин. 50%

МСП

Фиг. 7. Формиране на капитала на фонда за развиващи се компании38

3 7 JEREMIE България, Регионално бизнес развитие. Презентация, С., 12 ноември 2010, с. 3.
3 8 Пак там, с. 5.
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трябва да се набавят от фонд мениджърите. Парите ще се отпускат на микро и
МСП под формата на заем или дялово инвестиране в самите фирми.

Venture capital фондът ще стартира с капитал от 30 млн. евра, като 21 млн.
от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите 9 млн. трябва да бъдат
осигурени от мениджъра (фиг. 6). Периодът на съществуване се предвижда да
е 10+2 години, а размерът на инвестицията – до 1,5 млн. евра на година в МСП.

Growth equity и mezzanine фондовете ще бъдат с капитал от по 60 млн.
евра, като половината от тази сума е осигурена от JEREMIE. Growth equity
фондът е за увеличаване на капитала и е предназначен за малки компании, кои-
то са в напреднало развитие, но имат нужда от собствен капитал. Фондът ще
разполага с 60 млн. евра, от които 30 млн. евра от JEREMIE и 30 млн. евра от
външни инвеститори.

Фондовете ще осигуряват дялово финансиране, гаранционно или друг вид
финансиране, въз основа на собствената си експертиза и конкурентни начала.

Първата крачка по ефективния старт на JEREMIE в България, бе обявата
на конкурс за избор на мениджъри на рисков фонд със средства по инициатива-
та. През ноември 2010 и януари 2011 г. приключи набирането на заявления за
интерес на финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия
Фонд и JEREMIE за прилагането на финансовите инструменти. ЕИФ избра ме-
ниджърите на три рискови фонда, структурирани по JEREMIE. Neveq capital
partners ще управлява фонда за стартиращи малки компании venture capital,
Axxess Capital е избран за мениджър на фонда за компании в процес на растеж
growth equity, а Bulgaria Mezzanine Capital – за смесения инструмент между
дялови инвестиции и заеми mezzanine fund.39

За мениджъри на фондове за стартиращ капитал – seed fund са избрани
два фонда – Eleven и LaunchHub, които ще управляват капитал от 21 млн. евра,
осигурени по линия на JEREMIE и ще инвестират в МСП в техния най-ранен
етап на развитие.40 Очаква се фондовете да направят първите си инвестиции
през есента на тази година.

В заключение, успехът на фирмите и развитието на регионите зависи от
нивото на науката и технологиите, внедряването на иновации и наличието на
мотивирани предприемачи и квалифицирани специалисти. Дори и да съществу-
ват посочените фактори, липсата на рисков капитал би затруднила реализира-
нето на проектите на фаза „идеен проект”.

Достъпът до РК на малките стартиращи предприятия във всяка страна е
особено важно за създаване на динамична среда и растеж на икономиката, тъй
като при тези фирми липсва кредитна история за обезпечаване на средства от
банки и достатъчни парични потоци, за да финансират иновативната си дей-
ност. Според анализ на МИЕТ, 32% от проектите на иновативни компании и над

3 9 http://www.mi.government.bg/bg/news/eif-izbra-menidjarite-na-tri-riskovi-fonda-po-jeremie-227.html,
30 септември 2011.

4 0 http://www.mi.government.bg/bg/news/eleven-i-launchub-shte-upravlyavat-siid-fondovete-po-
iniciativata-jeremie-633.html, 18 април 2012.
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30% от тези за подобряване на технологиите и управлението в предприятията
пропадат поради липса на средства. Така осигуряването на достъп на предпри-
емачите до РК е важна дългосрочна задача, като се има предвид влиянието,
което той оказва върху дейността на фирмите. Като цяло, инвестициите с
РК, имат значителен принос за доброто представяне и растежа на подкрепени-
те с венчърен капитал дружества. По примера на САЩ, Великобритания и Ита-
лия, основните икономически ползи от РК се изразяват в цялостно развитие на
регионите, както и многократно надвишаване, дори в периоди на икономически
спад, на темповете на растеж в подкрепените с РК фирми в сравнение с оста-
налите дружества по отношение на:

- растеж и развитие като цяло;
- създаване на работни места, особено от стартиращи фирми;
- развитие на нови технологии и защита на интелектуалната собственост;
- увеличаване на продажбите;
- увеличаване на износа;
- увеличаване на инвестициите.
Инвестициите с рисков капитал имат многостранно и положително въздей-

ствие върху местните икономики чрез създаване на работни места, увеличава-
не на заплатите на служителите, увеличени поръчки за местни доставчици, по-
големи данъчни вноски, и други. Насърчаването на иновационния процес чрез
подобрен достъп на МСП до рисков капитал в страната е важна стъпка за
преодоляване на съществуващото изоставане спрямо развитите евро-
пейски икономики. Създаването на фондове за РК ще даде допълнителен
тласък на местната икономика, предвид положителния ефект, който те
имат за растежа и развитието на фирмите.

VENTURE  CAPITAL  FUNDS – NECESSARY  INSTRUMENT
FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  BULGARIAN  ECONOMY

Assoc.  Prof.  Dr  Yordan  Yordanov,  Eng  Svetoslav  Stamenov

Abstract

The aim of the present article is to study the importance of venture capital and outline its
contribution to the ensuring of steady growth of the economy. There are presented comparisons
following the example of developed countries such as the USA, Great Britain and Italy in
various periods. It has been found that SMEs and in general companies supported by venture
capital funds have higher growth in sales and revenues, a greater number of created workplaces,
as well as higher competitiveness and export growth rate. Based on the identified problem
areas of venture financing in Bulgaria there are outlined the opportunities offered by Operational
programme (OP) „Development of the competitiveness of Bulgarian Economy 2007-2013" and
the programme JEREMIE.
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ВЕНЧУРНЫЕ  ФОНДЫ – НЕОБХОДИМЫЙ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ
БОЛГАРСКОЙ  ЭКОНОМИКИ  ИНСТРУМЕНТ

Доц.  д-р  Йордан  Йорданов, инж.  Светослав  Стаменов

Резюме

В настоящей статье мы рассматриваем значение венчурного капитала и его значе-
ние для обеспечения устойчивого роста экономики. Предлагаются сопоставления при-
меров развитых стран – США, Великобритании и Италии в различные периоды. Установ-
лено, что МСП и в целом фирмы, поддерживаемые фондами венчурного капитала, отме-
чают более высокий рост реализации и прибыли, рост рабочих мест, а также повышение
конкурентоспособности и темпа роста экспорта. На основе обозначенных проблемных
областей венчурного финансирования в Болгарии выявляются возможности, предостав-
ленные оперативной программой (ОП) „Развитие конкурентоспособности болгарской
экономики 2007-2013 г.” и программой JEREMIE.


