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Съгласно определението на Евростат, иновацията представлява осъществяване на нов 

или значително подобрен продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов 

метод или нов организационен метод на бизнес практики, организация на работното 

място или външни отношения. Минималното изискване за иновация е продуктът, 

процесът, маркетинговият метод или методът на организация да бъдат нови (или 

значително подобрени) за предприятието.  

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 

Кредитният рейтинг на даден заемополучател е рейтингът, даден му от заемодателя 

след оценка на неговата кредитоспособност. 

Многогодишната финансова рамка на ЕС установява максималния годишен размер на 

сумите, които ЕС може да изразходва в различни области на политика за период от 

най-малко 5 години. Многогодишната финансова рамка не е бюджетът на ЕС, но 

осигурява рамка за финансовото програмиране и бюджетната дисциплина. 

Политиката на сближаване през програмния период 2007—2013 г. обхваща 

Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд (т.е. двата 

структурни фонда), както и Кохезионния фонд. Целта е да се засили икономическото 

и социалното сближаване в рамките на Европейския съюз, като се преодолеят 

основните различия между регионите и като се подобрят възможностите за заетост 

и работни места. През програмния период 2014—2020 г. координацията между 

политиката на сближаване и другите политики, които допринасят за регионалното 

развитие, а именно политиката за развитие на селските райони и политиката за 

рибарство и морско дело, е подобрена чрез създаване на общоприложими разпоредби 

за европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Комисията трябва да извърши предварителна оценка за финансовите инструменти, 

като наред с другото разгледа нуждите, които трябва да бъдат посрещнати, 

пропорционалността на интервенцията по отношение на размера на установения 

недостиг на финансиране, добавената стойност на участието на Съюза и полезното 

взаимодействие с другите нови и съществуващи финансови инструменти. Тези аспекти 

може да бъдат включени също и в оценките на въздействието, които Комисията 
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извършва на инициативите, за които се очаква да имат значително икономическо, 

социално и екологично въздействие.  

Секюритизацията е процес, чрез който заемодателят групира и преструктурира активи 

(тук: кредитен портфейл), за да ги подреди в различни рискови категории и да търгува 

с тези нови инструменти (т.е. ценни книжа). 

Целта на „финансирания инструмент за поделяне на риска“ (в периода 2007—2013 г.) 

е да осигури средства за финансовия посредник с оглед подпомагане на отпускането на 

нови заеми и поделяне на свързания с тях риск.  
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За гаранциите по заемите за малки и средни предприятия 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

I. От почти 20 години ЕС помага на европейските малки и средни предприятия да 

получат достъп до дългово финансиране, като им предоставя гаранции по заемите. 

Гаранциите се предоставят на финансови посредници, от които се очаква да увеличат 

кредитирането на жизнеспособни предприятия, които иначе биха срещнали 

затруднения при получаването на заеми. За да подпомогне тези предприятия, ЕС 

предоставя средства за два централно управлявани гаранционни инструмента. 

В рамките на политиката на сближаване ЕС съфинансира подобни инструменти, 

въведени от националните или регионалните органи. Освен това държавите членки 

разполагат със собствени гаранционни инструменти, финансирани на национално или 

регионално равнище. 

Начин на извършване на одита от страна на Сметната палата 

II. Сметната палата се съсредоточи върху двата централно управлявани 

инструмента, които действат понастоящем: Гаранционният механизъм InnovFin за МСП 

за предприятия, ориентирани към научни изследвания и иновации, и Механизмът за 

гарантиране на заеми. През периода 2014—2020 г. се очаква бюджетът на ЕС да 

осигури 1,78 млрд. евро (и до 3,13 млрд. евро, ако се включат допълнителните 

средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции) за покриване на 

потенциалните загуби по кредитите и разходите за управление на тези инструменти, 

които той е делегирал на Европейския инвестиционен фонд.  

III. Сметната палата анализира дали гаранциите от ЕС по заемите са подпомогнали 

растежа и иновациите на по-малките предприятия, като са им дали възможност да 

получат достъп до финансиране. 

IV. Одиторите на Сметната палата посетиха финансовите посредници по Механизма 

за гарантиране на заеми (в Чешката република, Румъния и Обединеното кралство) и по 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП (в Германия и Швеция), както и търговски 

банки и държавни органи в Гърция. Те също така извършиха анализ на случайна 
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извадка от 50 кредита, обхванати от двата инструмента, и проведоха телефонни 

интервюта с извадка от 46 дружества бенефициенти на Гаранционния еханизъм 

InnovFin за МСП. 

Констатации на Сметната палата 

V. В сравнение с миналото, гаранционните инструменти са започвали бързо 

дейността си. Въпреки че наличното финансиране от ЕС се е увеличило значително, 

извършената оценка на нуждите на пазара не обхваща всички инструменти и не 

показва как те следва да отговорят на тези нужди, а до момента Комисията е 

представила само ограничени данни за ефективността на предходните инструменти за 

гарантиране на заемите. При все че механизмите за оценка за настоящите инструменти 

са се подобрили, все още остават редица слабости, като например липса на данни за 

оценяване на въздействието върху иновационната дейност и ограничена възможност 

за проверка на схемите чрез академични изследвания. Комисията е разполагала също 

така с ограничени данни при започване на процеса на преговори относно нивото на 

таксите с Европейския инвестиционен фонд. 

VI. Основната цел на Механизма за гарантиране на заемите и неговите 

предшественици е насърчаване на растежа. Иконометричните данни показват, че 

гаранциите по заемите са изпълнили предназначението си. Те са помогнали на 

предприятията бенефициенти да постигнат по-голям растеж по отношение на общите 

активи, продажбите, броя на служителите и производителността. Въздействието е било 

по-голямо за предприятията, които биха срещнали трудности при получаването на 

заем без гаранцията. Това има важни последици за определянето на бенефициентите 

по схемите. 

VII. Както за настоящите, така и за предходните инструменти обаче Сметната палата 

констатира, че значителен дял от предприятията бенефициенти в извадката не биха 

изпитали трудности при получаването на достъп до финансиране и поради това не са 

имали нужда от гарантиран заем. Кредитирането на дружества, които са имали достъп 

до финансиране, се забелязва особено при частните финансови посредници по 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. Предприятията, които имат достъп до 



 8 

 

финансиране, също се възползват от гаранцията, например под формата на по-нисък 

лихвен процент. Но намаляването на лихвения процент е ограничено и също е 

съпътствано от разходи. Освен това, като подпомагат предприятията да получат достъп 

до търговски заеми, съществува риск за инструментите на ЕС да се конкурират 

с частния сектор. 

VIII. Гаранционният механизъм InnovFin за МСП е замислен с цел да бъде насочен към 

предприятия, извършващи научни изследвания и иновации с голям потенциал за 

високи постижения. Две трети от предприятията в извадката на Сметната палата обаче 

са разработвали само стандартни продукти или процеси, или изобщо не са извършвали 

каквито и да е иновации. И отново, Сметната палата констатира значителни разлики 

между частните и публичните посредници: публичните постигат много по-добри 

резултати в насочеността към предприятия в секторите с интензивно използване на 

знания — с други думи тези, които е по-вероятно да въведат иновации. Това е област, 

в която Европа изостава. 

Какви са препоръките на Сметната палата 

IX. Сметната палата отправя редица препоръки за подобряване на насочването на 

инструментите към „жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране“. 

В случая на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП тези предприятия следва да 

бъдат по-иновативни. 

X. Тъй като има различни финансирани от ЕС гаранционни инструменти и тъй като 

техният размер се е увеличил, Сметната палата препоръчва на Комисията да изготви 

оценка на ефективността на предходните и настоящите гаранционни инструменти, 

както и предварителна оценка на възможните последващи инструменти, включително 

подробен и всеобхватен анализ на потребностите на пазара и разходната ефективност. 

В тази оценка също така следва да се определи как централно управляваните 

инструменти могат да отговорят най-добре на нуждите на пазара, като се гарантира 

координация с инструментите, финансирани на национално и регионално равнище, 

които са съфинансирани от структурните фондове на ЕС, както и с подобни 

инструменти, финансирани изключително от национални или регионални органи. 
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XI. Сметната палата също така препоръчва Комисията да подобри системата си за 

оценяване. 
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Инструменти за подобряване на достъпа до финансиране за по-малките предприятия 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 Малките и средните предприятия1

 Европейската комисия счита, че финансовите инструменти, които се състоят главно 2.

от заеми и гаранции, са „интелигентен начин за финансиране на реалната икономика 

и за насърчаване на растежа и заетостта“

 (МСП, наричани по-долу и „по-малки 1.

предприятия“) често са приветствани като важна движеща сила за растежа, иновациите 

и конкурентоспособността на Европа, както и като ключов фактор в социалната 

интеграция. Съществува мнение обаче, че банките и финансовите пазари не отговарят 

в достатъчна степен на финансовите нужди на по-малките предприятия, като по този 

начин ограничават техните инвестиции и растеж. Главната обосновка за гаранциите по 

заемите е да се преодолее тази ситуация, като се стимулират заемодателите да 

предоставят по-високи равнища на кредитиране при по-добри условия. Чрез 

предоставяне на гаранция третата страна се ангажира да изплати изцяло или частично 

задълженията на заемополучателя, когато последният не може да ги изплати сам. 

2

а) централно управляваните финансови инструменти се финансират от различни 

бюджетни области като научни изследвания; предприятия и промишленост; 

образование и култура. Комисията участва пряко в проектирането 

и разработването на тези инструменти, тяхната инвестиционна стратегия и приноса 

им за ЕС. Решението за създаване на тези инструменти се взема от бюджетните 

органи (Европейският парламент и Съветът) въз основа на предложение на 

Комисията; 

. Поради това финансовите инструменти се 

използват в различни части на бюджета на ЕС: 

                                                      

1 Определени като предприятия, които имат по-малко от 250 работници или служители 
и чийто годишен оборот не надвишава 50 млн. евро или общият им счетоводен баланс не 
надвишава 43 млн. евро. 

2 COM(2014) 686 окончателен от 30.10.2014 г., „Доклад на Комисията до Европейския 
парламенти и Съвета относно финансовите инструменти, подкрепяни от общия бюджет 
съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2013 г.“. 
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б) финансовите инструменти при споделено управление3

 През периода 2014—2020 г. двата основни централно управлявани инструмента, 3.

които Комисията използва за подпомагане на достъпа до дългово финансиране на 

европейските по-малки предприятия, са: 

, използвани в областта на 

политиката на сближаване, се финансират главно в рамките на Европейския фонд 

за регионално развитие и в по-малка степен в рамките на Европейския социален 

фонд (първите два са наричани по-долу „структурни фондове“), Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 

рибарство. През програмния период 2014—2020 г. финансовите инструменти 

могат да бъдат финансирани и в рамките на Кохезионния фонд. Всеки инструмент 

трябва да се прилага в рамките на оперативна програма, управлявана от 

управляващ орган. Управляващият орган отговаря за разработването на 

финансовия инструмент и определя финансовия му размер. 

а) Механизмът за гарантиране на заеми по Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните предприятия4

б) Гаранционният механизъм InnovFin за МСП в рамките на програмата 

„Хоризонт 2020“

; и 

5

 Двата инструмента се различават по своите цели на политиката. Механизмът за 4.

гарантиране на заеми има за цел да подкрепи по-малките предприятия, изправени 

пред трудности при достъпа до финансиране чрез дългови инструменти поради 

предполагаемия висок рисков профил или поради недостатъчна степен на налично 

.  

                                                      

3 Комисията действа в сътрудничество с държавите членки. 

4 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. 
за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките 
и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г.). 

5 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. 
за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания 
и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 
20.12.2013 г.). 
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обезпечение6

 Двата инструмента са предшествани от: 5.

. Гаранционният механизъм InnovFin за МСП има за цел да подпомага 

предприятия, които са насочени към иновации и/или научноизследователска 

и развойна дейност, като същевременно имат по-малко от 500 служители. 

а) Механизма за гарантиране по отношение на МСП, прилаган в периода 1998—

2013 г.7

б) Инструмента за поделяне на риска

, който има цел и финансова структура подобни на Механизма за 

гарантиране на заеми; и 

8

Оперативна структура 

, стартиран като пилотен проект през 2012 г., 

който е подобен на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 

 Европейската комисия носи цялостна отговорност за тези централно управлявани 6.

гаранционни инструменти. Това включва представяне на предложението за програма, 

годишни работни програми и доклади за изпълнението и оценка. Изпълнението обаче 

е поверено на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) срещу договорено 

възнаграждение, определено в споразумението за делегиране на правомощия. 

 ЕИФ извършва подбор на финансови посредници (например търговски банки, 7.

национални насърчителни институции или взаимни гаранционни фондове) и сключва 

с тях гаранционни споразумения от свое име. Посредниците отпускат преки заеми на 

предприятията или издават гаранции на други финансови посредници, които 

предоставят заеми на предприятията. Когато дадено предприятие не изпълни 

                                                      

6 Актив, заложен от заемополучател за обезпечаване на заем. Заемодателят може да 
изземе актива, когато заемополучателят не изпълни задълженията си по заема. 

7 Първо в рамките на „Инициативата за растеж и заетост“ (1998—2000 г.), след това 
в рамките на „Многогодишната програма за предприятията и предприемаческата дейност 
за МСП“ (2001—2006 г.) и впоследствие в рамките на „Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации“ (2007—2013 г.). 

8 В рамките на „Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично 
развитие“. 
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задълженията си по заема, ЕИФ изплаща част от загубата на посредника, както е 

определено в гаранционното споразумение. 

 ЕИФ поддържа списъка от заеми, които посредниците са избрали да включат 8.

в гаранцията, и наблюдава спазването на гаранционните споразумения от страна на 

посредниците. ЕИФ също така редовно докладва на Комисията за напредъка по 

прилагането на инструментите. 

Финансови разпоредби 

 ЕИФ гарантира частично заемите, които посредниците предоставят на малките 9.

предприятия (кредитният портфейл). Целта е да се насърчат финансовите посредници 

да разширят своето кредитиране до по-малките предприятия. Ето защо 

в гаранционните споразумения между ЕИФ и посредниците се посочва, че последните 

трябва да увеличат своето кредитиране над предварително определен праг. Прагът се 

определя на равнището, което посредникът би постигнал без гаранционното 

споразумение, или на нула, когато не е предоставял такъв вид заеми в миналото. При 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП не се прилага праг. 

 Двата инструмента се различават по покритието на кредитния риск. И в двата 10.

случая ЕИФ компенсира финансовите посредници до максимум половината от 

загубите, които биха понесли от отделните заеми в техните портфейли (т.е. процент на 

гаранцията максимум 50 %). При Механизма за гарантиране на заеми обаче общият 

размер на компенсацията е ограничен по договор (за гаранционни споразумения, 

сключени до 31 декември 2016 г., максималният процент варира от 4 % до 20 % от 

размера на гарантирания кредитен портфейл). Загубата над пределната стойност се 

поема изцяло от посредника. С други думи, за всеки заем в неизпълнение ЕИФ 

възстановява загубата до процента на гаранцията, докато бъде достигнат 

максималният размер, който на свой ред се възстановява от Комисията (определен 

като принос на ЕС). Определената пределна стойност за всеки посредник ограничава 

риска за бюджета на ЕС. За разлика от това, в рамките на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП няма такава пределна стойност и ЕИФ е задължен да покрива всички 
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загуби в размер на договорения процент на гаранцията, който обикновено е около 

50 % (вж. фигура 1

Фигура 1 — Покритие на кредитния риск в рамките на двата инструмента 

). 

 

Забележка: Във фигурата е показана ситуацията, при която действителните загуби са по-високи 
от очакваните. 

Източник: ЕСП. 

 За да се ограничи размерът на загубите, които следва да се покрият от гаранцията 11.

по Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, посредниците трябва да се ангажират да 

поддържат минимално равнище на качеството на заемите в своите портфейли. Това 

равнище се определя по отношение на i) минималния кредитен рейтинг на 

заемополучателите и ii) други характеристики на портфейла. Освен това, докато 

частичните гаранции в рамките на Механизма за гарантиране на заеми се предоставят 

безплатно, на посредника се начислява гаранционна такса в размер на 0,5 % или 0,8 % 

годишно (в зависимост от големината на заемополучателя) върху текущата гарантирана 

сума в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 

 Тъй като няма таван по Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, Комисията 12.

и ЕИФ са се споразумели да си поделят свързаните рискове, като ЕИФ има право да 

получи договорена с Комисията премия за риска. 

Механизъм за гарантиране на заеми

Ограничена гаранция

Гаранционен механизъм InnovFin за МСП

Неограничена гаранция

Общ размер на 
кредитния портфейл

Процент на 
гаранцията 

(50 %)

Максимален 
размер на 

загубите, покрити 
от гаранцията

Процент на 
гаранцията 

(50 %)

Действителни загуби

Обезщетяване на 
част от 

действителните 
загуби от ЕИФ

Договорно 
ограничаване на 

загубите

Очаквани загуби

Загуби, поети от посредника 
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Участващи средства от ЕС 

 Средствата от ЕС, предоставени на централно управляваните инструменти за 13.

гарантиране на заемите за по-малките предприятия, са се увеличили с времето, както е 

показано в таблица 1. 



 16 

 

Таблица 1 — Финансови данни за централно управляваните инструменти (в млрд. 

евро) 

Инструмент и период Финансово 
участие на ЕС 
(вж. точка 10) 

Гарантиран
и суми 

Сума от кредитните портфейли на 
посредниците, покрита от гаранцията 
(максимална стойност на портфейла)  

(вж. точка 9) 
Предходни инструменти 

Механизъм за гарантиране по 
отношение на МСП 
за периода 1998—2000 г. 

0,14 2,40 6,17 

Механизъм за гарантиране по 
отношение на МСП 
за периода 2001—2006 г. 

0,27 4,68 10,22 

Механизъм за гарантиране по 
отношение на МСП 
за периода 2007—2013 г. 

0,64 7,34 14,40 

Инструмент за поделяне на 
риска 
(2012—2013 г.) 

0,27 1,13 3,18 

Настоящи инструменти(1) 
Механизъм за гарантиране на 
заеми 2014—2020 г. 
• Ситуация към 

31.12.2016 г. 

 
 

 
 

6,71 

 
 

13,67 

(очакваното кредитиране на предприятия е 
18,90(2)) 

• Очаквана ситуация след 
пълното използване на 
финансовия принос на 
ЕС 

0,72 7,31 
14,89 

(очакваното ниво на кредитиране на 
предприятията е 20,59) 

Гаранционен механизъм 
InnovFin за МСП 2014—2020 г. 
• Ситуация към 

31.12.2016 г. 

  
 

4,08 

 
 

8,65 
(= очаквано кредитиране на предприятия) 

• Очаквана ситуация след 
пълното използване на 
финансовия принос на 
ЕС 

1,06 4,76 
9,53 

(= очаквано ниво на кредитиране на 
предприятията) 

Общо 
настоящи инструменти 
• Ситуация към 

31.12.2016 г. 

  
 

10,79 

 
 

22,32 
(очакваното кредитиране на предприятия 

е 27,55) 
• Очаквана ситуация след 

пълното използване на 
финансовия принос на 
ЕС 

1,78 12,07 
24,42 

(очакваното ниво на кредитиране на 
предприятията е 30,12) 

(1) За предходните инструменти датата, до която е можело да бъдат сключени гаранционни 
споразумения, е изтекла. За настоящите инструменти могат да бъдат сключени 
гаранционни споразумения до 30.6.2021 г. в рамките на Механизма за гарантиране на 
заеми и до 30.6.2022 г.в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 
Следователно по отношение на ситуацията към 31.12.2016 г. гарантираните суми 
и портфейлът от заеми се отнасят до гаранционните споразумения, подписани към тази 
дата. 
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(2) Очакваното кредитиране на предприятия е по-високо от максималната стойност на 
портфейла, тъй като гаранцията на ЕС се предоставя и на гарантиращи институции, които 
сами гарантират отново част от заемите, предоставени от финансовите посредници. 

Източник: ЕСП въз основа на: Данни от Комисията за инструментите до 2006 г., бюджет на ЕС 
за размера на финансовия принос на ЕС за инструментите от 2007 г. нататък, доклад на ЕИФ 
относно ситуацията към 31.12.2016 г. и изчисление на Комисията за очакваната ситуация след 
пълното използване на финансовия принос на ЕС. 

 Така през периода 2014—2020 г. от бюджета на ЕС се очаква да осигури 1,78 млрд. 14.

евро, за да покрие както бъдещите загуби от гарантирания портфейл, така и разходите 

за управление на инструментите. До 31 декември 2016 г. средният размер на 

очакваните загуби във връзка с вече сключените гаранционни споразумения е 9 %9

 В рамките на Механизма за гарантиране по отношение на МСП за периода 1998—15.

2000 г. 52 % от финансовите посредници са понесли загуби, съответстващи на 90 % или 

повече от очакваната загуба по техния портфейл. В рамките на механизма за периода 

2001—2006 г. това е така за 53 % от финансовите посредници. Твърде рано е да се 

предоставят подобни данни за Механизма за гарантиране по отношение на МСП за 

периода 2007—2013 г. 

 

(или 0,98 млрд. евро). Този размер е по-висок в сравнение с предходните механизми 

за гарантиране по отношение на МСП (средният очакван процент на загуби е бил 5,4 % 

за периода 1998—2000 г., 5,1 % за периода 2001—2006 г. и 6,8 % за периода 2007—

2013 г.). 

 За настоящите инструменти (вж. таблица 1

 През 2015 г. беше създаден Европейският фонд за стратегически инвестиции 17.

(ЕФСИ)

) към 31 декември 2016 г. кредитният 16.

портфейл (22,32 млрд. евро) на сключилите договор посредници е гарантиран в размер 

на 10,79 млрд. евро, или дял от почти 50 %. Общият очакван размер на кредитиране на 

предприятия е 27,55 млрд. евро.  

10

                                                      

9 Очакваните загуби се определят от ЕИФ за всяко гаранционно споразумение. За 
споразуменията, сключени до края на 2016 г., процентите варират между 4 % и 20 %. 

. През 2016 г. Комисията, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ЕИФ 

10 Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за 
Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по 
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решават да предоставят част от бюджетните средства на ЕФСИ за допълване на 

приноса на ЕС за двата централно управлявани инструмента. Бюджетът на механизма 

за гарантиране на заеми ще бъде увеличен с 0,55 млрд. евро, а този на Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП — с 0,88 млрд. евро. Следователно общият размер на 

средствата на ЕС ще се увеличи от 1,78 млрд. евро (вж. таблица 1

 В рамките на споделеното управление ЕС също така е предоставил значителни 18.

средства за финансовите инструменти (вж. 

) на 3,13 млрд. евро. 

Споразуменията за делегиране на правомощия между Комисията и ЕИФ бяха в процес 

на изменение към юли 2017 г. 

точка 2). До 31 март 2017 г. действителният 

финансов принос на ЕС за гаранционните инструменти през периода 2007—2013 г. е 

възлизал на 2,5 млрд. евро, а размерът на предоставените заеми се изчислява на най-

малко 18 млрд. евро11

 През периода 2007—2013 г. относителната тежест на (съ)финансирания от ЕС 19.

размер на гаранцията остава малка в сравнение с общия размер на гаранциите, 

издадени в държавите членки (за повече информация вж.

. По изчисления на Комисията размерът на средствата на ЕС, 

отпуснати за всички видове финансови инструменти при споделено управление за 

периода 2014—2020 г., е значително по-висок от този за периода 2007—2013 г. Но 

последните налични данни (до 31 декември 2015 г.) все още не позволяват да се 

определят сумите във връзка с гаранционните инструменти. 

 приложение І). Поради 

увеличените бюджетни средства за тези гаранционни инструменти през периода 

2014—2020 г. обаче (вж. точки 13 и 17—18

                                                                                                                                                                      
инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение 
на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1). 

) се очаква делът да нарасне. Освен това 

през периода 2007—2013 г. средният годишен размер на гарантираните от ЕС заеми е 

представлявал по-малко от 0,5 % от общото банково кредитиране на МСП (макар и със 

11 Доклад на Комисията „Обобщени данни за напредъка във финансирането и прилагането 
на инструментите за финансов инженеринг, докладвани от управляващите органи 
в съответствие с член 67, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“, 
програмен период 2007—2013 г., ситуация към 31 март 2017 г. Следва да се отбележи, че 
близо 83 % от получателите на заеми са МСП, 17 % са физически лица, а 0,11 % са големи 
предприятия. Няма налични данни само за МСП. 
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значителни разлики между държавите членки) (за повече информация 

вж. приложение ІІ). 

 Одитът имаше за цел да оцени дали гаранциите от ЕС по заемите са подпомогнали 20.

растежа и иновациите на по-малките предприятия, като са подобрили достъпа им до 

финансиране. За тази цел Сметната палата провери: 

ПОДХОД НА ОДИТА 

а) дали настоящите гаранционни инструменти са създадени по подходящ начин; 

б) дали бенефициентите биха срещнали затруднения да получат заем без гаранция;  

в) дали гаранционните инструменти са изпълнили целите си или са достигнали до 

предвидените получатели; и 

г) дали системата на Комисията за оценяване е предоставила данни за 

ефективността на гаранционните инструменти. 

 За да анализира дългосрочните резултати и системата за оценяване, Сметната 21.

палата се съсредоточи главно върху инструментите за гарантиране на заемите, които са 

съществували през периода 2001—2013 г. За всички други аспекти Сметната палата се 

съсредоточи върху Механизма за гарантиране на заеми и Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП.  

 Одитните критерии бяха изведени от регламентите за създаване на тези 22.

инструменти, съответните подготвителни документи, предишни доклади на Сметната 

палата, свързани с темата, вътрешните правила и процедури на Комисията 

и академична литература. Критериите са обяснени допълнително в различните 

раздели на настоящия доклад. 

 Одитните доказателства бяха събрани въз основа на: 23.

а) преглед на съответната документация; 

б) анализ на случайна извадка от 50 заема, обхванати от двата текущи гаранционни 

инструмента, в т.ч. посещения на три финансови посредника на Механизма за 
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гарантиране на заеми (в Чешката република, Румъния и Обединеното кралство) 

и два на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП (в Германия и Швеция); 

в) телефонни интервюта с извадка от 46 крайни бенефициенти на Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП (вкл. седем финансови посредника в Чешката 

република, Испания, Франция, Италия и Люксембург); 

г) посещения на две търговски банки и държавни органи в Гърция; 

д) иконометрично проучване на дългосрочните последици от предшествениците на 

Механизма за гарантиране на заеми върху предприятията бенефициенти във 

Франция;  

е) анализ на данни на Комисията и ЕИФ относно гаранциите, както и относно схеми 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към малките 

предприятия в програма „Хоризонт 2020“; и 

ж) интервюта със служители на Комисията и ЕИФ. 

Има слабости при разработването на гаранционните инструменти 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

 Когато създава финансов инструмент, Комисията трябва да вземе предвид, наред 24.

с другото, следните елементи: (i) пазарните нужди и размера на инструмента (т.е. 

размера на финансовия принос, който ЕС ще осигури) и (ii) разходите за управление на 

инструмента. 

 След като инструментът е създаден, той следва бързо да започне да функционира, 25.

за да използва оптимално периода на изпълнение. 

 Поради това Сметната палата провери: 26.

а) дали размерът на инструментите е определян въз основа на подходяща оценка на 

нуждите на пазара; 
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б) дали преговорите на Комисията с ЕИФ относно разходите и таксите са били 

основани на факти; 

в) дали инструментите са започнали да функционират незабавно. 

Размерът на инструментите не се основава на цялостна и актуална оценка на 

нуждите на пазара 

 Тъй като ЕС финансира голям брой финансови инструменти, които функционират 27.

успоредно с инструментите, финансирани на национално или регионално равнище, 

анализирането на нуждите на пазара е от решаващо значение, за да се гарантира 

ефективността на инструментите. 

 Оценките на въздействието и предварителните оценки, извършвани от Комисията 28.

преди стартирането на ново поколение финансови инструменти, следва да предоставят 

информация за нуждите на пазара и да позволяват да се правят заключения относно 

размера на необходимата подкрепа, за да се отговори на тези нужди. Ето защо 

Сметната палата извърши проверка на тези оценки за гаранционните инструменти. 

 За двете програми, в рамките на които са внедрени двата централно управлявани 29.

инструмента (т.е. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките 

и средните предприятия и програма „Хоризонт 2020“), оценките са извършени 

съответно през 2011 г. и 2013 г. За финансовите инструменти по програма 

„Хоризонт 2020“ обаче (включително Гаранционния механизъм InnovFin за МСП) 

специфичната оценка е извършена, след като законодателното предложение за 

програмата вече е било публикувано, а размерът на примерния бюджет вече е бил 

обсъден между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. 

 И в двете оценки е направен анализ на нуждите на пазара (т.е. на недостига на 30.

финансиране). Поради липсата на пълни данни е било трудно да се извърши точно 

количествено определяне на този недостиг, поради което то се основава на редица 

оценки и предположения (вж. каре 1). В резултат на това броят на МСП, които имат 

затруднен достъп до финансиране (между 2 и 3,5 млн. от общо 23 млн. предприятия) 

поради липса/недостиг на обезпечение (предполагаемият им размер е 20 %), а не 
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поради съществени слабости, е изразен като диапазон от стойности (между 0,4 

и 0,7 млн. МСП). В оценката от 2013 г. не са актуализирани данните за недостига на 

финансиране, използвани в оценката от 2011 г. 

Каре 1 — Количествено определяне на нуждите на пазара: оценки и предположения 

Поради липсата на данни трябваше да се оценят редица аспекти, като например:  

• i) МСП, чиито заявления за получаване на банково финансиране са били отхвърлени или 
приети само частично и ii) МСП, които не са кандидатствали заради възможно отхвърляне. 
Те бяха оценени въз основа на проучване и за такива МСП не се счита, че са обхванати от 
съществуващите инструменти, финансирани от ЕС или на национално равнище.  
Според данните от проучването12

• дялна отхвърлянията, свързан с потенциално подходящи банкови транзакции. То се 
основава на няколко отраслови източника и проучвания. 

 делът на МСП, които считат за проблем достъпа до 
финансиране, е намалял от 17 % през 2009 г. на 10 % през 2016 г. Между отделните 
държави обаче се наблюдават съществени различия; 

Примери за предположения, направени в оценките: 

• Счита се, че недостигът на финансиране е подценен, тъй като се допуска например, че 
всяка година на пазара навлизат нови МСП.  
Липсва обаче базово количествено определяне на тези, които се присъединяват към 
групата на МСП, и на тези, които я напускат; 

• Очаква се публичната подкрепа за гаранциите по заемите на равнището на държавите 
членки да намалее, като по този начин се увеличи недостигът.  
В ретроспекция това предположение не изглежда правилно, тъй като според наличните 
данни13

• Очаква се инструментите за гарантиране на заемите при споделено управление да се 
увеличат, но не и да компенсират напълно очакваното намаляване на подкрепата, 
предоставяна от държавите членки.  
Според данни на Комисията през периода 2014—2020 г. се очаква финансовият принос на 
ЕС към всички видове финансови инструменти при споделено управление да бъде 

 равнището на издадените гаранции през годините 2010—2015 г. е било по-високо 
отколкото през всички години от 2000 г. до 2008 г. 2009 г. е била рекордна година; 

                                                      

12 Проучвания на достъпа до финансиране на предприятията в еврозоната, провеждани от 
името на Европейската централна банка и Европейската комисия от 2009 г. насам. 

13 Доклад на AECM за 2016 г. — Факти и цифри, Статистически данни за членовете, 2014—
2015 г. Трябва да се отбележи, че тези данни не предоставят пълна картина, тъй като са 
ограничени до гаранциите, издадени от организациите – членки на AECM, които са се 
увеличили през годините. 
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значително по-голям (около 75 %) в сравнение с приноса му през периода 2007—2013 г. 
(вж. точка 18). 

 Оценката от 2011 г., и по-специално свързаното с нея проучване14, проведено от 31.

името на Комисията, включва подробен анализ на различните варианти (различни 

финансови инструменти и различни бюджети) и оценява тяхното въздействие. 

Оценката от 2013 г. не съдържа същото ниво на варианти и информация за 

въздействието. По-специално, въпреки че в рамките на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП е щял да бъде предоставен много по-голям принос от ЕС в сравнение 

с еквивалента му през предходния период (вж. таблица 1), липсва оценка на 

въздействието върху недостига на финансиране и на капацитета за усвояване15

 Предоставеният финансов принос на ЕС за двата централно управлявани 32.

инструмента не се разпределя от държавата членка, региона или сектора. 

В съответствие с тяхната правна база, инструментите са свързани с търсенето, като 

финансовите посредници отговарят на поканите на ЕИФ за изразяване на интерес. 

Въпреки че нуждите на пазара, а оттам и възможното въздействие на гаранциите се 

различават в отделните държави членки, анализът на недостига на финансиране за 

двата инструмента е извършен само на равнището на ЕС. В оценките от 2011 г. и 2013 г. 

не е използвана наличната информация за нуждите на пазара в редица държави 

членки и региони. Всъщност между 2006 г. и 2008 г. в рамките на инициативата 

JEREMIE

, която 

да взема под внимание също и комбинираното въздействие на всички други 

финансирани от ЕС гаранционни инструменти, взети заедно. 

16

                                                      

14 Проучване, извършено от Economisti Associati в сътрудничество с EIM Business & Policy 
Research, Партньорството за оценка, Centre for Strategy and Evaluation Services и Центъра за 
европейски политически изследвания. 

 (Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия) ЕИФ е 

изготвил „анализ на недостига“ на национално равнище за 19 държави членки по тяхно 

15 Той е свързан със способността за намиране на финансови посредници, които са готови да 
използват гаранционния инструмент, и със способността на финансовите посредници да 
одобряват заеми за достатъчен брой предприятия, към които са насочени гаранционните 
инструменти. 

16 Инициатива, стартирана от Комисията и групата на ЕИБ. 
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искане. Също така през 2012 г. е проведено проучване за Комисията, с което да се 

направи преглед на заемните, гаранционните и капиталовите схеми, подпомагани 

с национални средства в държавите членки на ЕС. През 2014 г. е извършена 

актуализация, но поради ограничения в определения обхват на проучванията, 

прегледите за всяка държава членка не са пълни. 

 В оценката от 2011 г. се изразява очакване, че най-голям катализиращ ефект ще 33.

бъде постигнат в държавите членки, които са се присъединили към ЕС след 2004 г. Въз 

основа на сключените гаранционни споразумения между ЕИФ и финансовите 

посредници в рамките на двата инструмента до края на 2016 г. обаче, приблизително 

три четвърти от очакваните заеми ще бъдат генерирани в четири държави членки, 

които са се присъединили към ЕС преди 2004 г. При по-голямата част от държавите 

членки, които се присъединяват към ЕС след 2004 г., въздействието на двата 

инструмента, от гледна точка на преодоляването на финансовия недостиг, е по-слабо, 

отколкото за основните държави членки бенефициенти.  

 ЕФСИ (вж. точка 17) ще допълни в значителна степен двата инструмента. Както 34.

Сметната палата посочи в своето Становище № 2/201617

 По отношение на съфинансираните от структурните фондове инструменти 35.

в предишен Специален доклад

, за ЕФСИ не е имало оценка 

и анализ на причините за недостига и пазарните нужди, както и относно най-добрия 

начин за решаването на проблемите, свързани с тях. 

18

                                                      

17 Становище № 2/2016 „ЕФСИ — ранно предложение за разширяване на обхвата 
и удължаване на срока на действие“ (точки 21 и 22) (OВ C 465 от 13.12.2016 г.). 

 се изтъква фактът, че за периода 2007—2013 г. 

нуждите на пазара невинаги са били правилно оценявани от компетентните органи 

в държавите членки. В резултат на това значителен брой финансови инструменти са 

прекалено големи.  

18 Специален доклад № 19/2016 на ЕСП „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови 
инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.“, точки 46—54 
(http://eca.europa.eu). 



 25 

 

Нивото на разходите и таксите не е било достатъчно обосновано 

 ЕИФ получава административна такса като възнаграждение за предоставяните 36.

услуги, както и такса за изпълнение, която да стимулира постигането на специфични 

цели. Максималният общ размер на административните такси и таксите за изпълнение, 

начислявани от ЕИФ през периода на действие на всеки механизъм, следва да бъде 6 % 

от финансовото участие на ЕС. Тази такса е възлизала на 9 % за инструментите от 

периодите 1998—2000 г. и 2001—2006 г., а след това Комисията е успяла да я намали 

до 6 %. 

 Комисията също (i) изплаща на ЕИФ такса за управление на касовите средства19

 Максималният размер на разходите и таксите за управление, дължими за двата 38.

инструмента през периода на тяхното действие, е 129,7 млн. евро, както е посочено 

в 

, 37.

изплатени от бюджета на ЕС за двата инструмента и (ii) възстановява на ЕИФ някои 

други непредвидени разходи за управление при представяне на оправдателни 

документи. Комбинираният таван за тези разходи е 1 % от финансовия принос на ЕС за 

Механизма за гарантиране на заеми и 1,5 % от приноса му за Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП.  

таблица 2. Разходите ще нараснат, след като допълването на финансовото участие 

от ЕФСИ бъде формализирано с изменения на споразуменията за делегиране на 

правомощия (вж. точка 17

                                                      

19 По отношение на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП ЕИФ прехвърля таксите на 
ЕИБ, която в действителност управлява касовите средства. 

).  
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Таблица 2 – Максимален размер на дължимите разходи и такси за управление 

(в млн. евро) 

 Механизъм за 
гарантиране на 

заеми 

Гаранционен 
механизъм InnovFin 

за МСП 

ОБЩО 

Финансово участие на ЕС 717,00 1 060,00 1 777,00 
Общ размер на 
разходите и таксите за 
управление, от които 

50,18 79,50 129,68 

- Административна 
такса 

20,07 29,68 49,75 

- Такса за изпълнение 22,94 33,92 56,86 
- Такса за управление 

на касовите средства 
и други разходи 

7,17 15,90 23,07 

Финансово участие на ЕС 
без разходи и такси 

666,82 980,50 1 647,32 

Източник: ЕСП въз основа на бюджетна информация на ЕС и споразуменията за делегиране на 
правомощия между Комисията и ЕИФ. 

 Годишните20 разходи и такси за управление за двата инструмента ще бъдат около 39.

6,5 млн. евро (като не се включва допълването на приноса със средства от ЕФСИ). 

Въпреки че ЕИФ е предимно публична собственост21

 Ето защо, преди да навлезе във фазата на преговори с ЕИФ, Комисията следва да 40.

се запознае с данните за разходите, i) направени от ЕИФ за управлението на 

предходните инструменти за гарантиране на заемите, ii) направени от националните 

гарантиращи институции за управление на инструментите за гарантиране на заемите и 

iii) начислявани от ЕИФ на други органи, от които е получил мандат за управление (като 

например ЕИБ или националните органи). Сметната палата провери дали са получени 

такива данни. 

, като ЕС притежава 29,81 % от 

дяловия капитал, все пак е важно да се предвидят такива такси които да са подходящи. 

                                                      

20 Като се има предвид жизнен цикъл от 21 години. 

21 Европейският съюз притежава 28,1 % от дяловия капитал, а ЕИБ притежава 59,9 %. 
Капиталът на ЕИБ се притежава от 28-те държави членки на Европейския съюз. 
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 Беше установено, че Комисията не разполага с подробна информация за 41.

действителните разходи на предходните схеми. Тя е разполагала с ограничена 

информация относно таксите, плащани от други органи, които са упълномощили ЕИФ 

да управлява финансови инструменти от тяхно име, и е било направено твърде малко, 

за да се съпоставят нейните разходи с тези, извървани от други гаранционни 

инструменти, управлявани на национално ниво. 

 За сравнение, за гаранционните инструменти, съфинансирани от структурните 42.

фондове, наложеният таван от съответните регламенти за разходите и таксите за 

управление е по-висок от 6 %, начислявани за централно управляваните инструменти. 

Действителните разходи обаче са останали под тавана. Според индикативни данни 

относно прилагането на гаранционните инструменти, съфинансирани от структурните 

фондове22 през периода 2007—2013 г. средните годишни23

 В допълнение към горепосочените такси, по отношение на Гаранционния 43.

механизъм InnovFin за МСП ЕИФ има право да получава премия за риск като 

компенсация за поделяне на риска за този инструмент (вж. 

 разходи и такси за 

управление са понастоящем в същия диапазон като тези, плащани от Комисията за 

двата инструмента, предмет на одита. 

точка 12 и фигура 1

 Рискът, свързан с експозицията на ЕИФ, зависи от рисковия профил на базисния 44.

портфейл и от размера на финансовия принос на ЕС, като последният се изплаща на 

годишни вноски и преди реалното одобрение на гаранциите. До 2022 г. заемите могат 

да бъдат включени в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, така че е 

възможно рисковият профил на портфейла да продължи да се променя. 

). 

 Финансовите посредници трябва да плащат гаранционна такса (вж. точка 11

                                                      

22 Източник: Вж. бележка под линия 11. Данните са индикативни, тъй като за значителен 
брой гаранционни фондове не са докладвани такси или са докладвани нулеви такси. 

), 45.

която е приход за Механизма. Финансовият принос на ЕС ще бъде използван за 

23 Въпреки това има съществени разлики в разходите и таксите в зависимост от страните 
и финансовите инструменти. Вж. Специален доклад на ЕСП № 19/2016, точки 109—131. 
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изплащане на премиите за риск единствено когато гаранционната такса е недостатъчна 

да покрие пълния размер на премията за риск, на която ЕИФ има право. 

 Таксата за риск се определя в размер на 1,25 % годишно върху 80 % от текущата 46.

гарантирана сума (тъй като се очаква финансовото участие на ЕС да съответства на 20 % 

от общата гарантирана сума за всички посредници, взети заедно). Максималният общ 

размер на таксата за риск, начислявана от ЕИФ през периода на действие на 

Механизма, е 10 % от приноса на ЕС (т.е. 106 млн. евро).  

 Съществува опасност таксата да свръхкомпенсира ЕИФ за реално поетия риск. Това 47.

се дължи на факта, че таксата се плаща върху 80 % от текущата гарантирана сума дори 

когато изплатеният финансов принос на ЕС надвишава 20 % от гарантираната сума 

(с други думи, когато действителната експозиция на ЕИФ е по-малка от 80 %). Въпреки 

това няма механизъм за проверка на таксата за риск за ЕИФ до 2022 г. Например през 

периода 2014—2015 г. финансовото участие на ЕС е надвишило текущата гарантирана 

сума, поради което ЕИФ не е поел никакъв риск, но въпреки това е получил 

приблизително 0,5 млн. евро под формата на такси за риск.  

Бързо започване на фазата на изпълнение  

 Предишни одити на Сметната палата са показали, че прилагането на финансовите 48.

инструменти представлява значително предизвикателство, при което забавянията 

излагат на риск постигането на целите24

 По същество Механизмът за гарантиране на заеми е продължение на предходния 49.

Механизъм за гарантиране по отношение на МСП, което е улеснило бързото му 

пускане в действие. Но бързото стартиране на Гаранционния механизъм InnovFin за 

МСП, който в някои отношения е нов инструмент, е значително постижение.  

. Ето защо Сметната палата провери дали тези 

закъснения са избегнати. 

                                                      

24 Например: Специален доклад на ЕСП № 2/2012 „Финансови инструменти за МСП, 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие“, точка 88; Специален 
доклад на ЕСП № 19/2016, точка 93; Специален доклад на ЕСП № 5/2015 „Успешно 
и насърчително ли е действието на финансовите инструменти в областта на развитието на 
селските райони?“, точка 68 (http://eca.europa.eu). 
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 И за двата инструмента споразуменията между Комисията и ЕИФ са били сключени 50.

до юли 2014 г. До края на 2014 г. ЕИФ вече е сключил гаранционни споразумения 

с шестте посредника с очакван обем на кредитиране от почти 1,4 млрд. евро. До края 

на 2016 г. степента на изпълнение (по отношение на използвания финансов принос от 

ЕС) е била 80 %. По същото време финансовите посредници са предоставили заеми, 

съответстващи на около 27 % от техния очакван размер на заемите. 

Инструментите за гарантиране на заемите не са били насочени в достатъчно 

степен към предприятията, които изпитват затруднения да получат заем 

 Обикновено заемодателите начисляват по-високи лихвени проценти и такси, 51.

съобразени със заемополучателите с по-висок рисков профил. Те обаче може и да не 

бъдат склонни да начисляват високи лихви и да поемат рискове над определено 

равнище, като вместо това предпочитат да ограничат кредитната си дейност. 

Вследствие на това е възможно жизнеспособни проекти да не бъдат финансирани от 

банки, тъй като се считат за прекалено рисковани, по-специално когато 

заемополучателите не разполагат с начин за доказване на тяхната кредитоспособност 

и/или валидността на техните проектни предложения25

 Фактът, че има заемополучатели с жизнеспособни проекти, които не могат да 52.

получат достъп до финансиране, е главното основание за финансирането от ЕС на 

инструменти за гарантиране на заемите. Това основание е посочено в подготвителните 

документи и в съответните регламенти за създаване на проверените два механизъма. 

По-специално е посочено, че „Механизмът за гарантиране на заеми следва (…) да 

. За целите на настоящия 

доклад жизнеспособни предприятия, които не са в позиция да получат заем от 

търговски кредитори, се разглеждат като „жизнеспособни предприятия без достъп до 

финансиране“. 

                                                      

25 Например желанието на заемополучател да предостави обезпечение с изискваното 
качество и количество може да се разглежда като израз на неговата кредитоспособност. 
Източник: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, “Guarantee Arrangements for Financial 
Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast?” („Гаранционни механизми за 
финансовите обещания — докъде следва да се простира защитната мрежа?“ Преглед на 
ОИСР: Тенденции на финансовите пазари, том 2011 – брой 1.  
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намали особените трудности, пред които са изправени жизнеспособните МСП при 

достъпа до финансиране поради това, че са възприемани като високорискови, или 

поради факта, че не разполагат с достатъчно налично обезпечение“26. За Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП в регламента за „Хоризонт 2020“27 се посочва, че 

„утвърдени иновативни дружества — както малки, така и големи — не могат да получат 

заеми за по-рисковани научноизследователски и иновационни дейности“ и че 

„необходимите иновации за постигане на целите на политиката обикновено се оказват 

твърде рисковани за пазара (…)“. Също така разпоредбите на Финансовия регламент, 

съгласно които „финансовите инструменти нямат за цел да бъдат заместител на (…) 

частното финансиране“28

 Следователно тези инструменти не са замислени като общи субсидии, 53.

предназначени да намалят разходите за лихви на по-малките предприятия като цяло, 

или на тези, които са иновативни, а имат за цел да подобрят достъпа до финансиране 

на предприятия, които не биха могли да вземат заем от търговски заемодатели. 

, предполагат фокус към „жизнеспособни предприятия без 

достъп до финансиране“. 

 Поради това Сметната палата провери: 54.

а) дали предприятията, които се ползват от гаранции по заемите, са имали трудности 

с достъпа до финансиране; 

б) дали Комисията е използвала по ефективен начин мерките за по-точно насочване 

на финансирането към „жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране“; 

и 

                                                      

26 Регламент (ЕС) № 1287/2013. 

27 Регламент (ЕС) № 1291/2013, приложение XI, част II, Раздел 2.3. 

28 Член 140, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 26,10 относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
(OВ L 298, 26.10.2012 г., стр.: 1). 
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в) дали инструментите са използвани успешно в държавите членки с финансови 

затруднения. 

Слабости при насочване на финансирането към „жизнеспособни предприятия без 

достъп до финансиране“ 

 Въз основа на подбраната от Сметната палата извадка от заеми (96 предприятия) 55.

за двата инструмента беше установено, че едва 40 % от заемите са предоставени на 

предприятия, които иначе биха изпитали затруднения да получат финансиране от 

търговски заемодател. Това равнище не се различава съществено от нивото от 43 %29, 

което Сметната палата установи в предишните си одити на Механизма за гарантиране 

по отношение на МСП30

 При схемата на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 35 % от предприятията 56.

биха срещнали трудности за получаване на търговски заем без гаранцията от ЕС. Но 

дори сред тази подгрупа от иновативни предприятия някои са имали достъп до 

финансиране с рисков капитал или са могли да получат търговски заем чрез 

предоставяне на лични гаранции. 

 (предшественик на Механизма за гарантиране на заеми), 

който има много сходни цели и до голяма степен е разчитал на подобни посредници.  

 Сметната палата съпостави също така поведението на публични и частни 57.

посредници в областта на подбора на бенефициентите31

                                                      

29 Въз основа на извадка от 181 заема, предоставени от девет посредника. 

 чрез използване на косвени 

показатели, които са свързани със степента на финансовите ограничения: 

30 Специален доклад на ЕСП № 4/2011 „Одит на механизма за гарантиране по отношение на 
МСП“, точка 103 (http://eca.europa.eu). 

31 Спрямо общия брой на предприятията, които са получили заем по един от двата 
действащи финансови инструмента към 30.6.2016 г. 
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а) възраст и големина на предприятието, тъй като по-новите и по-малките 

предприятия обикновено изпитват повече финансови затруднения32

б) заемът като част от общите активи на предприятието за измерване на финансовото 

значение на заема като източник на финансиране в капиталовата структура на 

предприятието.  

; и  

 Тези показатели разкриват съществена разлика между поведението на публичните 58.

и частните посредници в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 

Публичните посредници трайно показват по-добри резултати от частните при 

определянето на предприятията, които е по-вероятно да се нуждаят от гаранция. 

Например предприятията, създадени преди по-малко от пет години представляват 

35 % от кредитния портфейл на публичните посредници в сравнение с 16 % от този на 

частните посредници. По-вероятно е също така публичните посредници да предоставят 

сравнително голям размер финансиране на бенефициентите: повече от половината 

заеми, предоставени от тях, представляват над 10 % от активите на съответния 

заемополучател, докато това се отнася само за една четвърт от заемите, предоставени 

от частни посредници33

 Фактът, че частните посредници по Гаранционния механизъм InnovFin за МСП са се 59.

фокусирали в по-голяма степен към предприятия с достъп до търговски заеми, е 

свързан с начина, по който е разработен инструментът. В регламента за „Хоризонт 

2020“ се посочва, че Механизмът е насочен към подобряване на достъпа до дългово 

финансиране, но не се съдържа изрично изискване за фокусиране към „жизнеспособни 

предприятия без достъп до финансиране“. В споразумението между Комисията и ЕИФ 

е посочено, че целта на механизма е единствено „да стимулира (…) посредниците да 

разширят пряко или косвено дълговото финансиране (…)“. В споразуменията между 

ЕИФ и посредниците не е посочено, че посредниците следва да се насочат към 

.  

                                                      

32 Вж. например: Ferrando и др., „Оценка на финансовите условия и условията за 
финансиране на предприятията в Европа: финансовият модул в CompNet“, Серия работни 
документи на ЕЦБ № 1836, 2015 г. (стр. 10). 

33 Също така съществуват големи разлики и ако се използва по-нисък праг. 
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предприятия, които изпитват затруднения с достъпа до търговски заеми. Докато за 

публичните посредници е по-вероятно да бъдат насочени към такива предприятия 

поради техните цели на политиката, частните посредници нямат такава мотивация 

и гаранционното споразумение с ЕИФ не изисква от тях да го правят. Всъщност един 

частен посредник, посетен от Сметната палата, дори не беше запознат с факта, че 

акцентът следва да бъде върху жизнеспособни предприятия, на които е отказан заем 

(вж. точка 52

 Предприятията с достатъчен достъп до финансиране все пак могат да се 60.

възползват от гаранцията, например като получават заеми за по-дълъг срок или в по-

големи размери. Освен това, в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 

посредниците могат да намалят лихвения процент под пазарната ставка. Икономиите 

от лихвите са пропорционални на степента на риск на заемополучателя. Въпреки това, 

тъй като предприятията с достъп до търговски заеми са по-скоро с нисък риск, 

икономиите са незначителни. Средният размер на икономиите, констатирани от 

Сметната палата в нейната извадка, е между 0,3 % и 0,4 %, т.е. не повече от 1 000 евро 

годишно при заем от 250 000 евро (средна стойност в рамките на Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП). 

). 

Въпреки че е постигнала успех с една мярка за по-добро насочване на 

финансирането към „жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране“, 

Комисията все още не е въвела други възможни мерки, по-специално по отношение 

на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 

 Сметната палата вече отбеляза, че в рамките на предходния н Механизъм за 61.

гарантиране по отношение на МСП значителна част от бенефициентите са били 

предприятия с достъп до търговски заеми. Сметната палата препоръча в тази връзка, че 

„следва да се обмислят подходящи мерки за намаляване нивото на икономическите 

загуби от неефективност, като наред с другото се използват добрите практики, които 

вече са установени от някои посредници“34

                                                      

34 Специален доклад на ЕСП № 4/2011, препоръка 5. 

. В своя отговор на тази препоръка 

Комисията изрази съгласие, че „за всяка последваща програма следва да се предвидят 
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подходящи мерки за намаляване нивото на икономическите загуби от 

неефективност“35

 В своето законодателно предложение за текущия Механизъм за гарантиране на 62.

заеми Комисията въведе таван от 150 000 евро за допустимите за гарантиране заеми. 

Счита се, че заемополучателите, които искат по-малки заеми, срещат повече трудности 

при достъпа до финансиране. 

. 

 Въпреки че този таван е одобрен, законодателите са въвели изключение. По-63.

значимите по размер заеми могат да бъдат гарантирани в рамките на Механизма за 

гарантиране на заеми, ако се докаже, че бенефициентът не изпълнява условията за 

допустимост за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП36. Посредник, който желае 

да одобри заем над установения таван, трябва най-напред да провери дали 

заемополучателят не е в състояние да отговори на някое от 14-те условия за 

допустимост по отношение на иновациите в рамките на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП (вж. точка 89

 Ето защо таванът не е довел до пренасочване на Механизма за гарантиране на 64.

заеми към като цяло по-рискови, по-малки и по-млади предприятия. Това се 

илюстрира от редица статистически данни за портфейлите: 

). Тъй като това е сравнително тромав процес и неговата 

логика трудно може да бъде разбрана, повечето финансови посредници са 

поддържали гарантираните си заеми под тавана. 

а) средният размер на заемите е намалял, а делът на заемите над 150 000 евро е 

спаднал от 37 % при предходния механизъм до 15,8 % в при Механизма за 

гарантиране на заеми; и 

б) делът на заемите за микропредприятията (т.е. с по-малко от 10 служители) се е 

увеличил до 82 % в сравнение със 74 % в рамките на предходния механизъм. 

                                                      

35 Специален доклад на ЕСП № 4/2011, отговор от страна на Комисията на точка 103. 

36 Гаранционният механизъм InnovFin за МСП се използва за заеми между 25 000 и 7,5 млн. 
евро. 
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 Въпреки това продължават да се гарантират по-големи заеми, понякога дори чрез 65.

заобикаляне на правилата. Един посредник на Механизма за гарантиране на заеми (от 

трите одитирани) е надвишил тавана на няколко пъти чрез одобряване на множество 

заеми за едно предприятие на една и съща дата. ЕИФ е установил тази практика и е 

поискал допълнителна информация за един случай. След анализ ЕИФ е приел, че за 

този конкретен случай е налице адекватна икономическа обосновка. Тези заеми 

представляват повече от 10 % от гарантирания кредитен портфейл на посредника.  

 Добре обмислените критерии за допустимост могат да бъдат друг начин, за да се 66.

осигури, че гаранциите се предоставят на жизнеспособни предприятия без достъп до 

финансиране (вж. примера в каре 2). По отношение на Механизма за гарантиране на 

заеми подобни критерии за допустимост са установени в гаранционните споразумения 

с финансовите посредници. Що се отнася до Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, 

обаче, Комисията не е наложила такива критерии в споразумението за делегиране на 

правомощия, което е сключила с ЕИФ (вж. точка 59

Каре 2 — Примери за критерии за допустимост, използвани на други места, които биха могли 

да се приложат и за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 

). Въпреки това Сметната палата 

отбелязва, че от прилаганите общо 14 критерия за оценка на иновативния характер на 

предприятието (от които трябва да бъде изпълнен един) два се отнасят до начинаещи 

предприятия. Тези два критерия обаче са били използвани само от малък брой 

предприятия бенефициенти на гаранционен заем по Гаранционния механизъм InnovFin 

за МСП (20 % към 31.12.2016 г.). 

В програмата за отпускане на заеми на Американската администрация на малкия бизнес от 

заемодателите се изисква да обосноват използването на гаранцията, като докажат 

невъзможността на заемополучателя да получи средствата от алтернативни конвенционални 

източници без гаранцията. Това включва вземането под внимание на наличните лични активи 

на собственика на предприятието. 

 Начисляването на лихви, които са над средното пазарно ниво, е алтернативен 67.

подход, чиято цел е да се осигури, че за гаранцията се подават заявления най-вече от 

жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране. Наистина, предприятията, 

които имат достъп до финансиране, могат да получат лихвен заем на пазарно ниво, 
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и следователно нямат стимул да кандидатстват за по-скъпоструващия гарантиран заем. 

Въпреки че подобна ценова политика се прилага от някои национални насърчителни 

институции, тя не се използва в контекста на Гаранционния механизъм InnovFin за 

МСП. 

 Структурата на Комисията за мониторинг на гаранционните инструменти не 68.

позволява да се проверява периодично дали посредниците се фокусират към 

„жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране“. По отношение на 

Механизма за гарантиране на заеми показателят за мониторинг е делът на МСП, които 

считат, че не биха получили финансиране без гаранцията. Необходимите данни за 

установяване на това обаче трябва да бъдат събирани чрез проучване само два пъти 

през периода на действие на механизма. Подобен показател е използван за оценка на 

предходния механизъм, но размерът на извадката е бил твърде малък, за да се 

направят някакви заключения на равнището на отделните посредници. За 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП не е използван такъв показател.  

 В академичната литература се предлагат редица алтернативни показатели 69.

(вж. каре 3), които могат да предоставят своевременна информация за дела на 

предприятията, които имат достъп до търговски заеми на ниво отделни посредници. 

Тъй като тези показатели разчитат на данни, които обикновено са получени от 

кредитните досиета, необходимите данни биха могли да се съберат от посредниците. 

Към днешна дата обаче Комисията не е проверила приложимостта на алтернативните 

показатели. 



 37 

 

Каре 3 — Примери за алтернативни показатели 

• Показател за инвестиционни ограничения: въз основа на метод за класифициране по 

презумпция, който позволява да се определят финансови ограничения на всяко 

предприятие, в зависимост от серия променливи стойности от неговия счетоводен баланс 

и отчета му за приходите и разходите, както и взаимодействията им с някои 

инвестиционни/финансови сценарии37

• Показател за финансови ограничения: използван за определяне на предприятията, за 

които може да се счита, че са с ограничено кредитиране, чрез използването на модел, 

който свързва финансовите данни на предприятията с отговорите, които те дават 

в проучването на ЕС относно достъпа до финансиране на малките и средни предприятия

. 

38

• Съществуващи национални показатели, като например оборот и кредитен рейтинг, 

предоставени от Banque de France за всяко предприятие, което подава годишни отчети. 

. 

• Специфичен модел на прогнозиране, разработен въз основа на проучвания, извършени 

като част от предишни оценки или академични изследвания39

Усвояването на инструментите е било бавно в държавите членки с финансови 

затруднения 

. 

 Цикличните спадове, особено финансовите кризи, обикновено водят до 70.

увеличаване на недостига на финансиране (т.е. необходимото финансиране не е на 

                                                      

37 Ferrando and Ruggieri, “Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area 
Companies” („Финансови ограничения и производителност — данни от предприятията 
в еврозоната“, Серия работни документи на ЕЦБ № 1823, 2015 г. 

38 Ferrando et al., “Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial 
module in CompNet” („Оценка на финансовите условия и условията за финансиране на 
фирми в Европа: финансовият модул в CompNet“), Серия работни документи на ЕЦБ 
№ 1836, 2015 г. 

39 Reint Gropp, Christian Gruendl and Andre Guettler, “The Impact of public guarantees on bank 
risk taking – Evidence from a natural experiment”, („Въздействието на публичните гаранции 
върху поемането на риск от банките — данни от естествен експеримент), Серия работни 
документи на ЕЦБ № 1272, декември 2010 г. 
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разположение) за по-малките предприятия40. Ето защо подобряването на достъпа до 

финансиране на по-малките предприятия е важен елемент от Европейския план за 

икономическо възстановяване от 2008 г.41

 Националните бюджети на въпросните три държави членки са били сериозно 71.

ограничени. Техните правителства не са могли да подкрепят националните си 

гаранционни схеми и равнището на подкрепяната от държавата гаранционна дейност 

рязко е намаляло. Тъй като схемите на ЕС имат за цел да допълват усилията на 

държавите членки

. Поради същата причина Комисията и три 

държави членки, които се ползват от финансова помощ от ЕС (Латвия, Гърция 

и Португалия), се съгласиха да приложат различни мерки за тази цел.  

42

 Сметната палата установи, че централно управляваните гаранционни инструменти 72.

на ЕС имат значително по-малък успех по отношение на усвояването в тези държави 

членки в сравнение с инструментите, съфинансирани от структурните фондове. 

Въпреки че предшественикът на Механизма за гарантиране на заеми е съществувал 

към момента на настъпване на кризата, от тези три държави членки ЕИФ е сключил 

договор само с един финансов посредник в Латвия през 2009 г. Усвояването на 

предшественика на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, който съществува от 

края на 2012 г., е задоволително в Португалия, но не и в другите две държави членки.  

, Сметната палата провери дали в тези страни централно 

управляваните гаранционни инструменти на ЕС и подобните на тях инструменти, 

съфинансирани от Структурните фондове, се прилагат успешно. 

                                                      

40 Схеми за гарантиране на кредити при отпускане на заеми на МСП в Централна, Източна 
и Югоизточна Европа, доклад на Работната група по Виенската инициатива относно 
схемите за гарантиране на кредити, 2014 г. 

41 COM(2008) 800 окончателен от 26.11.2008 г., „Европейски план за икономическо 
възстановяване“. 

42 Съображения 3, 11 и 27 от Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 2006 година за създаване на Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации (CIP) (OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15), съображение 1, 
член 8, параграф 1 и член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1287/2013 за създаване на 
Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 
(COSME), съображения 2, 20, 21 и 22 от Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седма рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).  
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 Структурните фондове съфинансират гаранции и „финансирани инструменти за 73.

поделяне на риска“. И двата инструмента са имали за цел да преодолеят недостига на 

кредитиране за по-малките предприятия, но само последният инструмент предоставя 

на посредниците както покриване на кредитния риск, така и ликвидност. Недостатъкът 

на един „финансиран инструмент за поделяне на риска“ е, че заемите за по-малките 

предприятия трябва да се финансират изцяло или частично от публични средства43

 Дори за финансовите инструменти, съфинансирани от структурните фондове, 74.

обаче предоставянето на средства за предприятията не е било извършено в периода на 

най-голям стрес, а по-скоро след това. В Латвия между 2009 г. и 2012 г. едва 16 % от 

сумата, предвидена за „финансирани инструменти за поделяне на риска“ в рамките на 

управляваната от ЕИФ схема

, 

а това означава, че могат да бъдат подпомагани по-малко на брой предприятия. 

Сметната палата установи, че инструментите, в които са използвани публични средства 

за финансиране на най-малко половината от заемите, имат по-голям успех при 

отпускането на средства на предприятията, тъй като предоставянето на ликвидност 

компенсира ограниченията в ликвидността на търговските банки. Това обяснява защо 

— като инструменти, които не предоставят ликвидност на търговските банки — 

централно управляваните гаранции от ЕС по заемите не са усвоени в задоволителна 

степен във въпросните държави членки.  

44

 Забавените плащания на по-малки предприятия от финансовите инструменти, 75.

съфинансирани от структурните фондове, са в разрез с постиженията на Института за 

растеж в Гърция. Това е небанков финансов институт, създаден от гръцката държава 

, са отпуснати на по-малки предприятия. Изплатените 

средства от финансовите инструменти на по-малки предприятия в Гърция също са 

забавени и са били ускорени едва към края на срока за предоставяне на помощ през 

2015—2016 г. 

                                                      

43 В контекста на гаранциите ефектът на лоста (от гледна точка на обема на заемите,дължащ 
се на публично финансиране) обикновено е по-висок, тъй като публичният бюджет 
покрива само провизии за бъдещи загуби. 

44 Схемата е приведена в действие в рамките на „Съвместните европейски ресурси за 
финансиране на макро, малки и средни предприятия“ (JEREMIE). 
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и германската банка за развитие Kreditanstalt für Wiederaufbau като еднократна мярка 

за предоставяне на заеми на по-малки предприятия. Той е разполагал с капитал от 

200 млн. евро, които за по-малко от една година е успял да преобразува в заеми. 

Според интервюираните от Сметната палата търговски банки в Гърция, основната 

причина за бързото отпускане на средства е била, че изпълнението е било предмет на 

много по-прости правила от тези за инструментите в рамките на структурните фондове.  

 Комисията е реагирала на трудностите при усвояването. По-специално през 2011 г. 76.

Комисията е позволила финансовите инструменти в рамките на структурните фондове 

да бъдат използвани също и за финансиране на работен капитал — нещо, което преди 

това е било позволено само при изключителни обстоятелства. Това е оказало 

положително въздействие върху плащанията за по-малките предприятия и е било 

обосновано с обстоятелствата по това време. 

 Историята на гаранциите по заемите обаче показва, че подобни промени не се 77.

отменят, след като тези специфични обстоятелства вече не са приложими. Така 

обикновено се стига до смекчаване на изискванията за допустимост. Например, докато 

предшествениците на Механизма за гарантиране на заеми първоначално са били 

насочени към инвестиционни заеми, финансирането на работен капитал вече е станало 

обичайна практика. Предшественикът на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е 

подпомагал само заеми с минимален матуритет от две години. Гаранционният 

механизъм InnovFin за МСП подпомага също и заеми с годишен матуритет, 

включително кредитни линии. Въпреки че такива промени несъмнено увеличават 

усвояването на схемите, те също така повишават и риска, че инструментите няма да 

постигнат ефективно целите на публичната политика или в крайна сметка ще се 

конкурират с частния сектор (вж. каре 4

Каре 4 — Ситуации, в които гаранциите на ЕС подпомагат финансов продукт, който не е 

подходящ за целите на водените от тях политики 

). 

Целта на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е да подпомага иновационната дейност на 

предприятията. Револвиращи кредитни линии на годишна база или заеми с годишен матуритет 

са допустими за подпомагане. Тези видове заеми обаче не предоставят необходимата 

стабилност за подпомагане на средносрочен проект, какъвто обикновено е иновацията. 
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Заемите за работен капитал са допустими в рамките на гаранциите от ЕС по заемите. Част от 

тези гаранции са били финансирани със средства от ЕФСИ и следва да допринесат за 

постигането на неговата обща цел за мобилизиране на инвестиции. Тези заеми обаче невинаги 

водят до нови инвестиции. Една пета от интервюираните от Сметната палата предприятия, 

които са се възползвали от Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, не са могли да 

определят връзката между заема и инвестицията или да посочат по какъв начин заемът ще 

допринесе за развитието на техния бизнес. 

Гаранциите от ЕС по заемите следва да подпомагат предприятия, които нямат достъп до 

дългово финансиране. Ето защо използването на гарантиран заем за рефинансиране на 

съществуващ заем не е позволено. В случая на заемите за работен капитал обаче е 

невъзможно това да се контролира. В своя одит Сметната палата попадна на един такъв заем 

на стойност 74 000 евро.  

Целите са частично постигнати 

 Двата гаранционни инструмента имат различни цели. Поради това в настоящия 78.

раздел те са разгледани поотделно. Сметната палата провери: 

а) дали предшествениците на Механизма за гарантиране на заеми са насърчавали 

растежа на предприятията; 

б) дали Гаранционният механизъм InnovFin за МСП е бил насочен към подпомагане 

на извършването от предприятията на научноизследователски и иновационни 

дейности с голям потенциал за високи постижения. 

Предшествениците на Механизма за гарантиране на заеми са подпомагали растежа 

на предприятията 

 Растежът на предприятията може да се прояви под формата на създаване на 79.

работни места, повишена производителност и по-висок коефициент на оцеляване. За 

да се наблюдава ефектът от гаранцията, не е достатъчно например да се сравни броят 

на заетите лица в дадено предприятие преди то да се е възползвало от гаранцията, 

с броя им няколко години по-късно, тъй като е възможно и други фактори да са 
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допринесли за това45

 Като част от настоящия одит Сметната палата възложи съпоставително проучване 80.

за оценка на въздействието на дългосрочния ефект на гаранциите от ЕС по заемите 

в една държава членка — Франция

. Вместо това оценката на последиците следва да се основава на 

съпоставка между това, което се е случило с предприятията, ползващи се от гаранции, 

и това, което би се случило без такава подкрепа. 

46. Финансовото участие на ЕС за посредниците във 

Франция, чиито портфейли бяха анализирани в проучването, представлява повече от 

25 % от общия бюджет на Механизмите за гарантиране по отношение на МСП, които са 

функционирали през периода 2001—2013 г. В проучването се съпоставя броят на 

променливите величини на резултатите47 за по-малките предприятия, които са се 

възползвали от гарантирани от ЕС заеми в периода 2002—2012 г. с предприятията, 

които не са били бенефициенти на такива гаранции („група за сравнение“). Ефектите са 

изчислени на годишна база за 10-годишния период след годината на получаване на 

заема. Приложение III

 Резултатите от проучването са положителни по отношение на всички анализирани 81.

изходни променливи. Предприятията бенефициенти са отбелязали по-голям растеж от 

групата за сравнение по отношение на общите активи, продажбите и разходите за 

заплати. След първоначалния спад на производителността, те са станали и по-

продуктивни от групата за сравнение. Първоначалният спад на производителността се 

 съдържа допълнителни подробности относно методологията. 

                                                      

45 Това вече е посочено като едно от опасенията на Сметната палата в контекста на 
предходната нейна одитна дейност относно Механизма за гарантиране по отношение на 
МСП; вж. Специален доклад на ЕСП № 4/2011. 

46 Проучването е изготвено от изследователски екип от Politecnico di Milano School of 
Management and Emlyon Business School: Bertoni, Colombo и Quas (2016 г.), „Окончателен 
доклад: Дългосрочно въздействие на гаранциите по кредитните портфейли върху 
ефективността на МСП“, (предстояща публикация).  

47 Разходите за заплати (общите разходи за служителите в дадено предприятие, използвани 
като косвен показател за нивото на заетост), продажбите, общият размер на активите, 
коефициентът на платежоспособност (собственият капитал, разделен на общия размер на 
активите), коефициентът на текуща ликвидност (текущите активи, разделени на текущите 
пасиви), възвръщаемостта на активите (печалбата преди данъчно облагане, разделена на 
общиия размер на активите), общата факторна производителност и вероятността за 
оцеляване. 
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обяснява с факта, че е необходимо време, за да може инвестициите да станат напълно 

продуктивни. Въпреки че заемите са увеличили активите почти незабавно, 

реализирането на ефекта върху продажбите и разходите за заплати е отнело още 2—

3 години. Гарантираните заеми са донесли още дългове за предприятията, но този 

допълнителен дълг не ги е направил по-уязвими. И действително е било по-малко 

вероятно предприятията бенефициенти да преустановят дейността си, отколкото 

групата за сравнение (вж. фигура 2). 
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Фигура 2 — Ефект от гарантираните заеми върху по-малките предприятия 

 

Източник: ЕСП въз основа на Окончателен доклад: дългосрочното въздействие на гаранциите по кредитните портфейли върху резултатите от 
дейността на МСП, от Bertoni, Colombo и Quas (2016 г., предстоящо публикуване). 
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 Въпреки че положителните резултати са постижение, констатираното цялостно 82.

въздействие за по-малките предприятия във Франция е по-слабо от оцененото в две 

други проучвания за анализ на гаранционните инструменти във Франция или на други 

места, където се използва подобна методология (вж. таблица 3

Таблица 3 — Ефект за по-малките предприятия според различни проучвания 

).  

Проучване Фокус Влияние върху 
заетостта 

Влияние върху 
продажбите 

Bertoni, Colombo и 
Quas (2016 г.) 

Гаранции от ЕС по заемите, 
предоставени на по-малките 
предприятия във Франция през 
периода 2002—2012 г. 

7,9 % през 
година 4 

6,7 % през 
година 4 

Lelarge, C., Sraer, D. 
и Thesmar, D. 
(2010 г.)48

Френска гаранционна схема за 
стартиращи предприятия 
предимно през периода 1995—
2000 г. 

  

16 % през 
година 6 

-- 

Asdrubali и Signore 
(2015 г.)49

Гаранции от ЕС по заемите, 
предоставени на по-малки 
предприятия в държавите от 
Централна, Източна и Югоизточна 
Европа през периода 2005—2007 г. 

  
17,3 % през 
година 5 

19,6 % през 
година 5 

 През 2005 г. Комисията е изчислила, че създаването/запазването на едно работно 83.

място в контекста на Механизма за гарантиране по отношение на МСП би струвало 

1 330 евро50

                                                      

48 Lelarge, C., Sraer, D. и Thesmar, D., “Entrepreneurship and credit constraints 
(„Предприемачество и кредитни ограничения“): Evidence from a French loan guarantee 
program” („Предприемачество и кредитни ограничения: данни от френска програма за 
гаранции по заемите“, Международни различия в предприемачеството, издателство на 
Университета в Чикаго, 2010 г., (стр. 243—273). 

. Ако се предположи, че нарастването на разходите за заплати, така както е 

установено от съпоставително проучване, отразява единствено растежа на заетостта, 

Сметната палата изчисли, че всяко работно място, което е създадено/запазено 

49 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, “The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs Evidence from CESEE Countries” („Икономическо въздействие на гаранциите на ЕС 
върху кредитирането на МСП — данни от държавите в Централна, Източна и Югоизточна 
Европа“, Изследвания и анализ на пазара, ЕИФ, Работен документ 2015/29. 

50 SEC(2005) 433 от 6.4.2005 г., „Приложение към предложението за решение на Европейския 
парламент и на Съвета относно създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност 
и иновации (2007—2013 г.)“. 
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в резултат на предоставените от ЕС гаранции за по-малки предприятия във Франция 

всъщност е на стойност 8 000—11 000 евро, т.е. седем пъти повече от прогнозната 

оценка.  

 Проучването също така потвърждава, че по-доброто насочване може да направи 84.

инструментите по-ефективни. По-специално, гарантираните заеми са имали по-голям 

ефект върху по-малките и по-младите предприятия, т.е. предприятията, които според 

академичната литература е по-вероятно да изпитват финансови ограничения. 

Гарантираните заеми също така са имали по-голям ефект, когато размерът на 

публичният принос за всяко евро от гарантираните заеми — т.е. очакваната загуба, е 

бил по-голям (вж. таблица 4

Таблица 4 — Фактори, които влияят върху ефективността на гаранциите 

). 

 Продажби Размер на 
заплатите Aктиви 

Размер 
Ефектът е по-голям за по-малките предприятия (т.е. 
с продажби под 370 000 евро): 

+ 2,7 пп + 4,4 пп + 5,7 пп 

Възраст 
Ефектът е по-голям за предприятията, създадени преди 
по-малко от 7 години 

- + 2,3 пп - 

Публичен принос 
Увеличението с един процентен пункт на публичния 
принос за всяко евро от гарантирания заем е 
увеличило ефекта с: 

+ 2,7 пп + 3,9 пп + 4,6 пп 

Забележка: пп = процентен пункт. 

Източник: Bertoni и др. (2016 г.). 

 В предишния си одит на Механизма за гарантиране по отношение на МСП 85.

Сметната палата констатира, че „резултатите от гаранцията биха могли също така да 

бъдат постигнати чрез финансиране от националните бюджети. (…) Като се има 

предвид (големият дял на) заемополучатели, чийто бизнес се извършва най-вече на 

местно ниво, нуждата от интервенция от страна на ЕС невинаги е била доказана по 

задоволителен начин“51

                                                      

51 Специален доклад на ЕСП № 4/2011, точка 104. 

. Комисията прие съответната препоръка и заяви, че „това вече 
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е било взето под внимание при дискусиите и планирането за следващото поколение 

финансови инструменти, като „гарантирането на добавена стойност на ниво ЕС“ е един 

от ключовите принципи, които трябва да бъдат съблюдавани от всички предлагани 

инструменти“52

 Предишното заключение на Сметната палата, че добавената стойност на ниво ЕС 86.

не може да бъде доказана, остава валидно и за Механизма за гарантиране на заеми 

поради описаните по-долу две причини. На първо място, в своето законодателно 

предложение относно Механизма за гарантиране на заеми Комисията посочва, че 

приемникът на механизма за ГМСП ще се съсредоточи основно върху гаранциите за 

трансгранични заеми и заеми с участието на повече от две държави, както и върху 

секюритизацията, в съответствие с препоръките на Европейската сметна палата с оглед 

оптимизиране на добавената стойност на ниво ЕС.

.  

53 Законодателният орган обаче не е 

транспонирал това в регламента, уреждащ функционирането на Механизма. Ето защо 

към момента на одита трансграничните заеми и многонационалните заеми в контекста 

на Механизма за гарантиране на заеми бяха ограничени. Не е имало и операции по 

секюритизация. Дори в рамките на предходния Механизъм за гарантиране по 

отношение на МСП за периода 2007—2013 г. операциите за секюритизация са имали 

ограничен успех, тъй като са подписани само две операции. Едно от обясненията за 

това е ограничената дейност на пазара на секюритизация от 2008 г. насам54

 На второ място, намалява значението на демонстрационния и катализиращия 87.

ефект, както и на ефекта върху изграждането на капацитет

.  

55

                                                      

52 Пак там, отговор на Комисията на препоръка № 6. 

, посочени като аргумент за 

добавена стойност на ниво ЕС, по-специално за държавите членки, които са се 

53 COM(2011) 834 окончателен от 31 ноември 2011 г. 2011 г. „Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност 
на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020 г.)“. 

54 Обобщаващ доклад за оценка от отдела на ЕИБ за оценка на операциите, „Дейности на 
ЕИФ по секюритизация на МСП за периода 2004—2015 г.“, март 2017 г. 

55 Става въпрос за капацитета на интервенцията на ЕС да влияе върху развитието на 
политиките в държавите членки и да прехвърля експертни познания от ЕС и ЕИФ към 
органите и/или финансовите институции в държавите членки. 
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присъединил към ЕС след 2004 г. (вж. също и точка 33). Това се дължи на факта, че 

използването на финансирани от ЕС финансови инструменти се е увеличило 

значително през последните години (вж. точки 13, 17 и 18), което е довело до 

повишаване на експертния опит на държавите членки при прилагането на тези 

инструменти. От своя страна това намалява необходимостта от гаранционни 

инструменти на ЕС56. Освен това държавите членки могат да използват структурните 

фондове за финансиране на свои собствени национални инструменти (вж. точки 72—

74

Гаранционният механизъм InnovFin за МСП не е бил насочен в достатъчна степен към 

научни изследвания и иновации с голям потенциал за високи постижения 

).  

 Гаранционният механизъм InnovFin за МСП се урежда от разпоредбите на 88.

Регламента за програма „Хоризонт 2020“. Това е общ регламент, който урежда 

прилагането на различни интервенции, независимо дали са под формата на 

безвъзмездна финансова помощ, гаранции или капиталово финансиране. Като общ 

регламент той обхваща всички видове иновации. Въпреки това, по отношение на 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП регламентът посочва, че фокусът следва да 

бъде насочен към подпомагането на предприятия, „ангажирани 

с научноизследователски и иновационни дейности (…) с голям потенциал за високи 

постижения“57

 Тъй като регламентът за „Хоризонт 2020“ не съдържа допълнително определение 89.

за „рискови инвестиции в областта на (…) научните изследвания и иновациите с голям 

потенциал за високи постижения", Комисията е определила 14 критерии за 

допустимост в областта на иновациите (вж. 

. Такива дейности включват рискови инвестиции. 

приложение IV

                                                      

56 Вж. също „Окончателна оценка на Програмата за предприемачество и иновации“, в която 
се посочва, че след като един подход е установен и по-широко приет, следва да се 
развиват финансовите инструменти, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, април 
2011 г. 

). Предприятие, което би 

искало да се възползва от гарантиран заем, трябва да отговаря на един от тези 

критерии. Критериите обхващат широк набор от възможни характеристики на 

57 Регламент (ЕС) № 1291/2013, приложение 1, стр. 144. 



 49 

 

предприятията, като например това дали предприятието има определено ниво на 

разходи за научни изследвания и иновации, дали е спечелило награда за иновации, 

дали е получило безвъзмездни средства или заем за научни изследвания и иновации, 

права за регистрирани технологии, дали се разраства бързо или получава инвестиции 

от фонд за рисков капитал или бизнес ангел.  

 Два от трите най-често използвани критерия са с общ характер: 90.

а) критерий, използван в 27 % от случаите (данни към края на 2016 г.): 

бенефициентът „възнамерява да (…) инвестира в производство, разработване или 

внедряване на нови или значително подобрени продукти, процеси или услуги, 

които са иновативни и има наличие на риск от технологичен или промишлен 

провал (…)“; 

б) критерий, използван в 12 % от случаите: бенефициентът осъществява дейност на 

пазара в продължение на по-малко от седем години и „разходите за научни 

изследвания и иновации представляват най-малко 5 % от общите му оперативни 

разходи през най-малко една от трите години, предшестващи заявлението на 

бенефициента“. 

 Въз основа на проверка на извадка от заеми Сметната палата оцени дали 91.

посоченият в регламента фокус е бил постигнат. Сметната палата класифицира 

предприятията в три групи: i) без иновации (15 % от извадката на Сметната палата), ii) 

разработване на стандартни продукти или процеси (50 % от извадката на Сметната 

палата) и iii) високорискови иновации (35 % от извадката на Сметната палата). В каре 5 

са посочени примери за проекти и предприятия за всяка категория. Иновациите 

в резултат на разработването на стандартни продукти или процеси се разглеждат като 

нови само за предприятието (т.е. възможно е продуктите или процесите вече да 

съществуват на пазара)58

                                                      

58 Вж. речник на термините на Евростат (

. Високорисковите иновации надхвърлят това условие 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): 
„иновациите следва да бъдат нови за съответното предприятие: за продуктовите 
иновации те не трябва непременно да бъдат нови на пазара, а за иновациите при 
процесите не е задължително предприятието да е първото, което е въвело процеса“. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained�
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и Сметната палата установи, че едва 35 % от предприятията попадат в тази категория. 

Дори сред тях, обаче, много малко предприятия са имали забележителна иновационна 

дейност. 

 Следователно, 65 % от предприятията в извадката на Сметната палата отразяват 92.

широко определение за иновация, въпреки че е трябвало акцентът да бъде върху по-

ограниченото понятие за иновация с голям потенциал за високи постижения (вж. 

точка 88). 

Каре 5 — Примери за проекти и предприятия, ползващи се от Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП 

• Онлайн търговец на дребно на детско облекло е използвал гарантиран заем, за да 

финансира разширяването на асортимента си. 

Без иновации 

• Ресторант с лиценз за франчайз е използвал заема, за да финансира увеличаването на 

площта на ресторанта с 25 %.  

• Заемът е използван за финансиране на разработването на приложение за смартфон, 

предоставящо информация за заседателни зали (хора, оборудване и дали са заети). 

Редица подобни инструменти вече съществуват. 

Разработване на стандартни продукти или процеси 

• Предприятие, произвеждащо театрално оборудване, е използвало заема единствено като 

финансиране за работен капитал. Предприятието е насочено към разработване на 

собствени продукти, които са подобни на вече съществуващи на пазара. 

• Заемът е използван за финансиране на изграждането на станция за производство на 

биогаз от битови отпадъци. Въпреки че такива станции функционират в съседни държави, 

това е нов проект в съответната държава, което го прави високорискова инвестиция. 

Високорискови иновации 

• Заемът е използван във връзка с разработването на 3D-принтирана охладителна система 

като неделима част от металните матрици за производство на пластмаса. Подобни 

приложения се използват от други предприятия, но сложността и съвременният 

технологичен характер на проекта го превръщат във високорискова инвестиция. 



 51 

 

• Заемът е използван за инвестиране в оборудване за производство на нов вид 

хроматографски продукт, който да се използва във фармацевтичната промишленост. 

Продуктът предлага същите характеристики като съществуващо решение, но на по-ниска 

цена. Продуктът се основава на резултатите от изследванията на проект, финансиран по 

линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. 

 За да проследи резултатите в областта на иновациите на предприятията, 93.

получаващи подкрепа, Комисията използва показателя „процент участващи МСП, 

осъществяващи нововъведения за предприятието или пазара“. Този показател не 

идентифицира високорискови иновации с голям потенциал за високи постижения и по 

този начин отразява едно по-широко определение за иновации59. Освен това 

Комисията определя сравнително малка целева стойност от 50 % за дела на 

предприятията, осъществяващи нововъведения за предприятието или пазара. Като се 

има предвид, че приблизително половината от европейските предприятия в широк 

смисъл извършват някаква иновационна дейност, не може да се счита, че тази цел е 

постиганата успешно60

 Сметната палата също така съпостави Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 94.

с други схеми за подпомагане, насочени към по-малки предприятия в областта на 

иновациите, и оцени резултатите от изпълнението на отделните посредници при 

подбора на предприятия с интензивно използване на знания

. Комисията вероятно би постигнала целта, дори ако просто 

разпределя финансирането на случаен принцип между предприятията. 

61

                                                      

59 Следва да се отбележи, че в изготвената през 2011 г. оценка на Economisti Associati et al 
(вж. бележка под линия 14) се посочва, че едно по-тясно определение за иновация би 
било по-целесъобразно. По-тясното определение би обхванало новостта на продуктите от 
пазарна гледна точка или приноса за продажбите на новите продукти/проекти. 

. ЕСП използва 

интензивността на използваните знания на основния отрасъл на съответното 

60 В „Проучването на иновациите в Общността през 2012 г.“ се посочва, че 52,8 % от 
предприятията са извършвали „иновационна дейност“ между 2008 г. и 2010 г.; в 
„Проучването на иновациите в Общността през 2014 г.“ се докладва равнище от 48,9 % 
между 2010 г. и 2012 г. и 49,1 % между 2012 г. и 2014 г. 

61 Спрямо общия брой на предприятията, които са получили заем към 30.6.2016 г. 
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предприятие62, тъй като това е добър показател за вероятността предприятието да 

извършва научни изследвания и иновации с голям потенциал за високи постижения. 

Действително, предприятията, осъществяващи дейност във високотехнологичните 

сектори или предоставящи услуги с интензивно използване на знания, е по-вероятно да 

въвеждат иновации. Ето защо, ако механизмът бъде ефективно насочен към 

иновациите, предприятията бенефициенти неизбежно ще бъдат концентрирани 

в сектори с интензивно използване на иновации. Насочването към 

високотехнологичните сектори и услугите с интензивно използване на знания също 

така е важно от гледна точка на политиката (вж. каре 6

Каре 6 — Значението на секторите с интензивно използване на знания и технологии 

).  

Иновациите могат да се осъществяват в предприятие, от който и да е отрасъл. Но за да се случи 

това, често са необходими специфични вложени ресурси, т.е. научноизследователска 

и развойна дейност и/или работна сила с висше образование. Евростат използва два критерия 

за класифициране на икономическите сектори по интензивно използване на технологии 

и знания.  

Според Комисията Европа е засегната от ниска производителност и намаляваща 

конкурентоспособност поради изоставане в областта на иновациите. В исторически план 

Европа разполага със солидна научна база, но е в неблагоприятно положение, що се отнася до 

превръщането на научните открития в продукти63. Това не е общ проблем, който засяга 

европейската промишленост като цяло. Водещите европейски инвеститори в областта на 

научните изследвания и развойната дейност са в среднотехнологичния сектор, например 

автомобилите. Основният проблем обаче е фактът, че има по-малко дейност във 

високотехнологичните сектори като фармацевтичната промишленост, биотехнологиите 

и информационните и комуникационните технологии64

                                                      

62 Въз основа на получената от Евростат обобщена матрица на отрасловите кодове, 
използвани за съставянето на статистика за високотехнологичните отрасли и услугите 
с интензивно използване на знания. 

. Следователно повече сектори 

63 SEC(2011) 1427 окончателен от 30.11.2011 г., Оценка на въздействието, придружаваща 
Съобщение на Комисията „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания 
и иновации“. 

64 Европейска комисия: Документи по теми за Групата на високо равнище за увеличаване на 
въздействието от програмите на ЕС за научни изследвания и иновации, 2017 г. 
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с интензивно използване на знания и технологии заслужават по-голямо внимание, не само 

защото Европа изостава във високотехнологичните сектори, но и защото има по-голяма 

вероятност предприятията в тези сектори да произвеждат иновации65

 Сметната палата установи, че настоящият Гаранционен механизъм InnovFin за МСП 95.

е подпомогнал повече предприятия с интензивно използване на знания в сравнение 

с неговия предшественик, инструментът за поделяне на риска. Нарастващата роля на 

публичните посредници е допринесла за поставяне на по-голям акцент върху 

предприятията с интензивно използване на знания. Делът на тези предприятия 

в портфейлите на публичните посредници в рамките на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП (76 %) е много подобен на постигнатия дял на схемите за предоставяне 

на безвъзмездни средства по програмата „Хоризонт 2020“, които са ориентирани към 

по-малките предприятия. За разлика от тях частните посредници са насочени в много 

по-малка степен към предприятия с интензивно използване на знания (41 %), като по 

този начин се намалява общият дял за механизма като цяло (вж. 

. 

фигура 3

                                                      

65 Въз основа на резултатите от проучване на Общността в областта на иновациите от 2014 г.  

).  
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Фигура 3 — Интензивност на използваните знания от предприятията, подпомагани от 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, и схемите за по-малките предприятия по 

програма „Хоризонт 2020“ 

 

Забележка: Секторите с интензивно използване на знания и технологии включват 
високотехнологичните и среднотехнологичните отрасли и услугите с интензивно 
използване на знания, така както са определени в съответните насоки на 
Евростат. 

Източник: ЕСП въз основа на данни, предоставени от ЕИФ и Комисията.  

Системата на Комисията за оценяване е предоставила само ограничени данни за 

ефективността на инструментите 

 Европейската комисия финансира инструменти за гарантиране на заемите за по-96.

малките предприятия от края на 90-те години на ХХ век. Насочеността на тези гаранции 

е претърпяла развитие във времето, но основната цел остава същата: да се увеличи 

достъпът до финансиране за по-малките предприятия и да се подпомогнат 

предприемачеството и иновациите с цел да се насърчи по устойчив начин развитието 

на по-малките предприятия и повишаването на заетостта в целия ЕС. В съответния 

регламент за всеки инструмент са посочени крайни срокове за междинните и/или 

окончателните оценки и тяхното съдържание. Наред с другото, от оценките се очаква 
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да дадат отговор на въпроса: „Доколко ефективна е била интервенцията от страна на 

ЕС (т.е. гаранциите по заемите)?“ Поради това Сметната палата провери: 

а) дали предишните оценки са доказали ефективността на инструментите за 

гарантиране на заемите; и 

б) дали съществуващите механизми за оценка на настоящите инструменти са 

подходящи. 

В предишните оценки не са предоставени солидни данни за ефективността на 

инструментите 

 В рамките на 18-те години от първото въвеждане на инструментите на ЕС за 97.

гарантиране на заемите Комисията е представила три междинни и две окончателни 

оценки. В нито една от тези оценки обаче не са предоставени солидни данни по 

отношение на въздействието на гаранциите. Обикновено в оценките се одобрява 

общият размер на гарантираните заеми или броят на подпомогнатите по-малки 

предприятия. Тези показатели обаче не измерват по подходящ начин ефективността 

или ползите66

 Оценките са разчитали предимно на качествени методи като интервюта 98.

и проучвания; количествените методи са пренебрегнати. Освен това те не доказват, че 

наблюдаваните промени при бенефициентите се дължат на гаранциите, а не на 

приноса на други фактори. Проучванията са използвани за компенсиране на непълните 

данни, но не са имали за цел да свържат наблюдаваните промени с гаранционния 

инструмент. Тъй като предприятията са подложени на проучване едва няколко години 

след като са получили гарантиран заем, рискът по отношение на надеждността е 

нараснал.  

 от гледна точка на благосъстоянието. 

 Има две допълнителни причини за липсата на надеждни оценки. Първо, оценките 99.

са извършени твърде рано, като окончателната оценка е проведена едва в средата на 
                                                      

66 Този аргумент е изтъкнат от Bosworth, Barry, Andrew S. Carron, и Elisabeth Rhyne, „The 
Economics of Federal Credit Programs” („Икономика на федералните програми за 
кредитиране“), Вашингтон: Институт Brookings, 1987 г. 
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програмния цикъл. Второ, в оценките се възприема много ограничена позиция, 

насочена единствено към настоящата програма, като по този начин не се оценява 

въздействието от предишни, като цяло сходни програми. 

Събирането на данни в подкрепа на бъдещите оценки се е подобрило, но все още 

има недостатъци 

 Методологията за оценка на въздействието може да се разработи и приложи най-100.

лесно на етапа на разработване на дадена нова програма. Изискванията за събиране на 

данни следва да се обмислят в началото на програмата, а не след като тя вече се е 

изпълнявала от много години67

 ЕИФ и Комисията неотдавна предприеха стъпки за подобряване на процеса на 101.

оценяване. Първо, Комисията вече планира да провежда окончателните оценки на 

много по-късен етап от цикъла на програмата. На второ място, ЕИФ и службите на 

Комисията са публикували изследване през 2015 г., в което се оценява икономическото 

въздействие на гарантираните заеми, предоставени на предприятията в Централна 

и Източна Европа в периода 2005—2007 г.

.  

68

 Към момента на провеждане на одита на Сметната палата Комисията вече беше 102.

изготвила условията за междинна оценка на настоящите гаранционни инструменти, 

 Комисията възнамерява да го използва 

като основа за оценяване на въздействието от гаранциите върху постиженията на по-

малките предприятия. На последно място, понастоящем ЕИФ е в по-добра позиция да 

идентифицира бенефициенти, като използва съществуващите бази данни с времеви 

серии от данни за предприятията, които могат да послужат за извършване на по-

количествен анализ. 

                                                      

67 Center for Global Development, “When will we ever learn? – Improving lives through impact 
evaluation“ (Център за световно развитие, „Кога ще си извлечем поуки? – Подобряване на 
живота чрез оценка на въздействието“), Доклад на работната група по въпросите на 
пропуските в оценяването, 2006 г. 

68 Asdrubali, Pierfederico и Signore, Simone, “The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs Evidence from CESEE Countries” („Икономическо въздействие на гаранциите на ЕС 
върху кредитирането на МСП — данни от държавите в Централна, Източна и Югоизточна 
Европа“, Изследвания и анализ на пазара, ЕИФ, Работен документ 2015/29. 
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която се очаква да бъде завършена до края на 2017 г. Тя обаче все още не е извършила 

никаква работа по отношение на методологията за окончателната оценка. Например, 

тя все още не е определила (i) как да оценява дали Гаранционният механизъм InnovFin 

за МСП в действителност води до увеличаване на иновационната дейност, което е 

неговата основна цел, и (ii) как да изолира неговото въздействие от това на други 

програми69

 Концепцията, предоставена от Asdrubali и Синьоре (2015 г.) съпоставя ефекта от 103.

гаранционните инструменти на ЕС с всички други възможни източници на 

финансиране, включително други гаранции, финансирани от национални или други 

инструменти на ЕС, като например структурните фондове. Въпреки че дълговите 

инструменти се различават в известна степен (например „ограничени“ спрямо 

„неограничени“ или насочени към подгрупа от по-малки предприятия), те често 

действат като близки заместители на търговските банки или предприятията, търсещи 

финансиране, и преследват много сходни цели. Съвместното анализиране на 

възможно най-много инструменти отчасти би отстранило основното ограничение на 

проектната методология. Към момента на извършване на одита на Сметната палата 

обаче не бяха предприети стъпки в тази насока. 

. Непълните данни също биха могли да окажат влияние върху оценката на 

този механизъм. 

 В допълнение, пропуските в оценяването биха могли да се запълнят с повече 104.

академични изследвания. Въпреки това, макар че съгласно принципа на прозрачност70

                                                      

69 За подобна оценка са необходими специфични данни, както може да се види например в 
Bondonio, Biagi и Stancik, Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, 
Investment and R&D („Съпоставителна оценка на въздействието на публичното 
финансиране на иновациите, инвестициите и НИРД“), Технически доклади на Съвместния 
изследователски център, 2016 г. 

 

всеки договор за безвъзмездна финансова помощ трябва да бъде публикуван, освен 

ако средствата не са изплатени на физическо лице, това не се отнася за 

бенефициентите на гаранции. Това означава, че изследователите извън ЕИФ нямат 

достъп до данни за бенефициентите. Други публични институции, използващи сходни 

70 Член 128, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 
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поверителни данни, са въвели специфични процедури за предоставяне на достъп до 

тези данни71 за изследователски цели чрез „център за защитени данни“72 или 

посредством партньорства между външни изследователи и служители на 

организацията73

 До този момент акцентът е бил главно върху оценяването на въздействието върху 105.

търсенето, т.е. доказване на въздействието на програмата върху постиженията на по-

малките предприятия. Много по-малко са анализирани три аспекта: (i) ефектът върху 

предлагането, като например до каква степен гаранциите карат посредниците да 

отпускат повече кредити, отколкото биха го направили без тях; (ii) по какъв начин 

ползите от косвената субсидия, предоставена чрез гаранционните инструменти, се 

разпределя в действителност между доставчиците и бенефициентите

.  

74, и (iii) по какъв 

начин гаранциите засягат конкуренцията между банките. Въпреки че ЕИФ често има 

достъп до подходящи данни, тези данни не се отчитат за целите на оценката. Когато 

Сметната палата извърши такъв анализ на предлагането за Чешката република, където 

за период от три години пет големи банки са започнали да си сътрудничат с ЕИФ, 

успяхме да установим ясно положително въздействие върху предоставянето на 

кредити само в една от банките. 

 По различните области на политиката бюджетът на ЕС предоставя средства за 106.

инструменти за гарантиране на заемите, насочени към по-малките предприятия, които 

функционират успоредно с гаранционните инструменти, финансирани на национално 

равнище. Общите заключения на Сметната палата са, че финансовият размер на 

гаранционните инструменти е определен без изчерпателен анализ на нуждите на 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

                                                      

71 Като например във Франция разрешаването от страна на Комитета за поверителност на 
статистическите данни към Националния статистически и икономически институт. 

72 Евростат. 

73 Като тези, които се използват от някои централни банки. 

74 Съгласно икономическата теория икономическите ползи от всяка субсидия се разпределят 
между доставчици и потребители, независимо от приложимия правен акт. 
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пазара и че твърде много предприятия бенефициенти нямат реална нужда от 

гарантиран заем. Въпреки това броят на получилите гарантиран заем е нараснал. 

Степента на иновационните дейности, подпомагани от един от инструментите, обаче е 

била доста скромна и не е съответствала на насочеността и амбицията за високи 

постижения, посочени в регламента. Накрая, Комисията все още не е предоставила 

достатъчно данни за въздействието на инструментите и тяхната разходна ефективност. 

Комисията следва да реагира на по-голямата част от формулираните по-долу 

препоръки на Сметната палата, когато изготвя предварителните оценки за 

инструментите приемници в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

Структура на гаранционните инструменти 

 Бюджетът на ЕС финансира централно управляваните гаранционни инструменти 107.

успоредно с инструментите при споделено управление. Въпреки че всички 

финансирани от ЕС инструменти са увеличили размера си в сравнение с предходния 

период 2007—2013 г., извършените оценки на нуждите на пазара не обхващат всички 

инструменти и не показват как инструментите следва да отговорят колективно на тези 

нужди с цел избягване на дублирането и конкуренцията между тях (вж. точки 27—35

 Двата настоящи централно управлявани инструмента са започнали дейността си 108.

без забавяне. Въз основа на гаранционните споразумения, сключени до края на 2016 г., 

приблизително три четвърти от очакваните заеми ще бъдат концентрирани в четирите 

държави членки, където броят на по-малките предприятия, нуждаещи се от достъп до 

финансиране, е най-голям (вж. 

).  

точки 33 и 48—50

 Прилагането на финансови инструменти има своята цена. Комисията обаче е 109.

разполагала с ограничени данни при започване на процеса на преговаряне с ЕИФ 

относно нивото на таксите (вж. 

).  

точки 36—47). 
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Препоръка 1 — Оценка на нуждите на пазара и получаване на данни за разходите за 

управление  

Комисията следва:  

а) Да оцени пазарните нужди и начина, по който различните гаранционни инструменти на ЕС 

най-добре могат да отговарят на тези нужди редом с инструментите, финансирани на 

национално/регионално ниво, като по този начин осигуряват добавена стойност на ниво 

ЕС. 

 Целева дата на изпълнение — преди представянето на предложения за създаването на 

нови финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

б) Да получи и анализира съответните данни относно разходите за управление на 

гаранционните схеми, като например действителните разходи, извършени от ЕИФ или от 

управляваните на национално ниво схеми, с цел да бъде по-добре подготвена за 

преговори с ЕИФ и да осигури подходящо ниво на таксите. 

 Целева дата на изпълнение — преди преговорите с ЕИФ за новите мандати в контекста на 

следващата многогодишна финансова рамка. 

Достъп до финансиране 

 Инструментите за гарантиране на заемите са предназначени да подпомагат 110.

предприятията с жизнеспособни проекти, които изпитват затруднения да получат 

дългово финансиране. Сметната палата обаче установи, че 60 % от предприятията 

в нейната извадка са можели да получат търговски заем, без да използват тези 

инструменти. Делът на тези предприятия, които получават подкрепа, е дори малко по-

висок за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, където достига 65 %. Освен това 

Сметната палата установи, че при Гаранционния механизъм InnovFin за МСП частните 

посредници са имали по-голям дял такива предприятия в своите портфейли. 

В действителност, в своето споразумение за делегиране на правомощия с ЕИФ 

Комисията не уточнява, че иновативните жизнеспособни предприятия без достъп до 

финансиране са целева група за инструмента (вж. точки 55—59). Предприятията 

с достъп до търговски заеми също могат да се възползват от гаранцията, като например 

получат намален лихвен процент в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за 

МСП (вж. точка 60). 
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 Въпреки че намаляването на максималния размер на заемите, които са допустими 111.

по Механизма за гарантиране на заеми, е довело до увеличаване на дела на 

подпомагане за „жизнеспособни предприятия без достъп до финансиране“, Комисията 

само частично е използвала други възможни мерки за подобряване на ситуацията. 

Освен това настоящите мерки за мониторинг не осигуряват периодична информация 

относно постигнатия дял на „жизнеспособните предприятия без достъп до 

финансиране“ (вж. точки 61—69

 Достъпът до финансиране е станал още по-значим въпрос по време на 112.

финансовата криза, особено в тежко засегнатите държави членки, които са получили 

макрофинансова помощ. Централно управляваните гаранционни инструменти на ЕС 

обаче са оказали само ограничена помощ в тези страни, най-вече защото нямат за цел 

да осигурят ликвидност на посредниците. Въпреки че са използвани също и финансови 

инструменти, съфинансирани от структурните фондове, плащанията за по-малките 

предприятия са извършени предимно след, а не по време на периода на максимален 

стрес (вж. 

). 

точки 70—77

Препоръка 2 — Насоченост към предприятия, които се нуждаят от гаранция 

). 

Комисията следва:  

а) Да включи в законодателното предложение за евентуалния инструмент, приемник на 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, конкретни разпоредби за насочване на 

помощта към жизнеспособни предприятия без необходимия достъп до финансиране 

и разпоредби, които да възпрепятстват замяната на финансирането от частния сектор. 

 Целева дата на изпълнение — при представянето на предложение за създаването на 

евентуален инструмент-приемник в контекста на следващата многогодишна финансова 

рамка. 

б) Да въведе механизми за намаляване на дела на подпомогнатите предприятия, които биха 

получили търговски заеми и без подкрепата от ЕС. Комисията следва да оцени разходите 

и ползите на евентуалните мерки за постигане на такова намаление. 
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 Целева дата на изпълнение — преди въвеждането на евентуалния инструмент-приемник 

в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

в) Да извършва годишен мониторинг на дела на предприятията, които имат достъп до 

търговски заеми без подкрепа от ЕС, и да предприема корективни действия, ако този дял е 

прекалено голям. Мониторингът следва да се извършва въз основа на предоставената от 

финансовите посредници информация, като по този начин се избягва добавянето на 

допълнителна административна тежест за предприятията. 

 Целева дата на изпълнение — при въвежданетона евентуалния инструмент-приемник 

в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

Постигане на целите 

 Предшествениците на Механизма за гарантиране на заеми са били насочени към 113.

насърчаване на растежа. Наличните иконометрични данни потвърждават успеха на 

инструментите в това отношение. Предприятията бенефициенти са постигнали по-

голям растеж, отколкото групата за сравнение по отношение на общия размер на 

техните активи, продажбите, разходите за заплати и производителността. 

Проучванията показват също, че ефектите са били по-високи за тези предприятия, 

които потенциално биха били затруднени да получат заеми без гаранцията 

(вж. точки 79—87

 Гаранционният механизъм InnovFin за МСП е разработен с цел да постави акцент 114.

върху подпомагането на изследвания и иновации с голям потенциал за високи 

постижения. В Регламента за „Хоризонт 2020“ обаче този термин не е определен. Две 

трети от предприятията в извадката на Сметната палата са извършвали иновации 

единствено чрез разработване на стандартни продукти или процеси, или изобщо не са 

извършвали иновации. Определените критерии за допустимост по отношение на 

иновациите не са успели да отстранят такива предприятия от подпомагането. Целта на 

инструмента по отношение на иновациите е много скромна, тъй като Комисията счита, 

че е постигнат успех, ако едва половината от всички предприятия въвеждат иновации, 

независимо от степента на иновациите. Както и в случая с достъпа до финансиране, 

Сметната палата констатира големи различия между частните и публичните 

). 
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посредници, като последните са насочени много по-успешно към предприятия 

в сектори с по-интензивно използване на знания (вж. точки 88—95

Препоръка 3 — Насоченост към високорискови иновации 

). 

Комисията следва:  

а) Да включи в законодателното предложение за евентуален инструмент-приемник ясно 

определение за вида подпомагана иновация и в съответствие с това да определи размера 

на инструмента. 

 Целева дата на изпълнение — при представянето на предложение за създаването на 

евентуален инструмент-приемник в контекста на следващата многогодишна финансова 

рамка. 

б) Да направи преглед на критериите за допустимост в областта на иновациите, за да 

гарантира, че всеки последващ инструмент ще подпомага основно предприятия, 

ангажирани с дейности с голям потенциал за високи постижения, изискващи рискови 

инвестиции.  

 Целева дата на изпълнение — преди въвеждането на евентуалния инструмент-приемник 

в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

Система за оценяване 

 Въпреки 18-годишната история на гаранциите от ЕС по заемите, до момента 115.

Комисията е предоставила само ограничени данни за постигнатите резултати. 

Причините за това положение са непълни данни, преждевременни оценки 

и неподходящо измерване. По отношение на бъдещите оценки Комисията взе още не е 

обмислила начина, по който (i) ще извърши всеобхватна оценка на прилаганите 

различни гаранционни инструменти на ЕС и (ii) ще оцени ефекта върху предлагането 

и конкуренцията между банките. Пропуските в оценяването биха могли да се запълнят 

с повече академични изследвания, но те са възпрепятствани от ограничителните 

правила за поверителност (вж. точки 97—105). 
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Препоръка 4 — Подобряване на системата за оценка 

Комисията следва:  

а) Да извърши всеобхватна последваща оценка на предходния инструмент на Механизма за 

гарантиране на заемите, като постави акцента върху това дали гаранциите са били като 

цяло ефективни. 

 Целева дата на изпълнение — до края на 2019 г. 

б) Да разработи методология за анализ на ефекта на гаранциите върху предлагането на 

заеми, конкуренцията между банките и иновационната дейност на предприятията, както 

и за анализ на разпределянето на косвената субсидия между заемодателите 

и бенефициентите. 

 Целева дата на изпълнение — до края на 2019 г. 

в) В допълнение към индивидуалните крайни оценки за всеки от двата централно 

управлявани гаранционни инструмента, да се представи една комбинирана оценка на 

относителната им ефективност и, доколкото е възможно, да се направи съпоставяне със 

сходни дългови инструменти на ЕС, използвани в миналото или по време на периода на 

действие на текущите инструменти. 

 Целева дата на изпълнение: когато се изискват следващите крайни оценки. 

г) Да се разработи система, която да даде възможност на изследователите да получават 

достъп до данни за бенефициентите на гаранциите. 

 Целева дата на изпълнение — до края на 2018 г. 
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Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител 

Баудилио ТОМЕ МУГУРУСА — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието 

му от 7 ноември 2017 г. 

 За Сметната палата 

 

 Клаус-Хайнер ЛЕНЕ 

 Председател 

 



 1 

 

ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ГАРАНЦИОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

Приложение І 

На фигурата по-долу е представен преглед по държави членки за периода 2007—

2013 г. на общия размер на гаранциите за всяка държава членка. Поради липса на 

данни Сметната палата направи редица оценки и предположения (вж. бележките под 

фигурата). Въпреки че поради това данните не са напълно точни, фигурата все пак дава 

добра представа за мащаба. Държавите членки, за които Сметната палата не разполага 

с данни за финансираните на национално равнище гаранции, не са включени в тази 

фигура. 
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Бележки: 
1) Данните за „националните гаранции“ от Европейската асоциация на взаимните гаранционни схеми 

(AECM) не са пълни. Тя събира данни от своите членуващи организации, но не всички гарантиращи 
институции са членове на тази организация. Поради това данните за някои държави членки (като 
например Германия или Италия) са занижени. 

2) Както се посочва в доклада на Economisti Associati и др. (вж. бележка под линия 14

3) Тъй като редица национални гарантиращи институции, докладващи данни на ОИСР или на AECM, 
също така успяват да гарантират и инструменти, съфинансирани от ЕС при споделено управление, 
възможно е някои суми да са отчетени два пъти. 

), равнището на 
публична подкрепа трудно може да се оцени, тъй като в някои случаи публичната интервенция е 
под формата на държавна гаранция. Когато това е така, стойността на публичната подкрепа е 
известна само ако и когато е налице неизпълнение на задълженията и се мобилизират публични 
средства за погасяване на заемите. 

4) Данните за „гаранциите в рамките на Структурните фондове“ са изчислени въз основа на 
финансовото участие на ЕС, като се приема, че той представлява 50 % от гарантираната сума. Това 
води до занижаване на броя на държавите членки (тъй като процентът може да се увеличи до 80). 

Източник: ЕСП въз основа на: 
- за „националните гаранции“: данни от AECM за годините 2009—2013 (http://AECM.eu), данни от 

ОИСР за няколко държави за годините 2007—2013 (http://stats.oecd.org); 
- за „гаранциите в рамките на структурните фондове“: доклад на Комисията, „Обобщени данни за 

напредъка във финансирането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг, 
докладвани от управляващите органи в съответствие с член 67, параграф 2, буква й) от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета, програмен период 2007—2013 г., ситуация към 31 декември 2015 г.; 

- за „гаранциите при споделено управление“: оперативни доклади на ЕИФ към 31.12.2016 г. 
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ДЯЛ НА КРЕДИТИРАНЕТО НА МСП, ГАРАНТИРАНО ОТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС 

ИНСТРУМЕНТИ, СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ЗАЕМИТЕ ЗА МСП 

Приложение ІІ 

На фигурата по-долу е представена оценка по държави членки на средния годишен дял 

на кредитирането на МСП за периода 2007—2013 г. от средния годишен дял на 

кредитирането на МСП от финансирани от ЕС инструменти (централни и при споделено 

управление). За някои държави членки няма налични данни за общото кредитиране на 

МСП, така че те не са включени във фигурата. 

 
Бележки: 
1) Няма налични данни за общия размер на новите кредити за МСП като такива. Поради това 

Сметната палата използва като заместител заемите, различни от револвиращи кредити 
и овърдрафти, дългове по кредит за удобство и разширени дългове по кредитна карта — до 
и включително 1 млн.евро.  

2) Отделните заеми, гарантирани с инструменти на ЕС, може да надвишават 1 млн. евро. Поради 
посочения в бележка (1) заместител, Сметната палата изключи всички заеми над 1 млн. евро 
в рамките на Механизма за гарантиране по отношение на МСП и инструмента за поделяне на 
риска. По отношение на заемите, гарантирани в рамките на Структурните фондове, това не беше 
възможно, тъй като няма обобщени данни относно сумите на отделните заеми. Това може да е 
довело до завишаване. 

3) Сметната палата е изчислила гарантираните заеми по Структурните фондове на ниво държави 
членки, тъй като е бил на разположение единствено общият размер на кредитните задължения за 
всички държави членки, взети заедно. 

Източник: ЕСП въз основа на: 
- за „структурните фондове“: доклад на Комисията, „Обобщени данни за напредъка във 

финансирането и прилагането на инструментите за финансов инженеринг, докладвани от 
управляващите органи в съответствие с член 67, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета, програмен период 2007—2013 г., ситуация към 31 декември 2015 г.; 

- за „Механизма за гарантиране по отношение на МСП“: данни за заемите на ЕИФ към 31.12.2016 г.; 
- за „общия размер на кредитирането на МСП“: хранилище за статистически данни на Европейската 

централна банка (http://sdw.ecb.europa.eu) и за някои държави (CZ, DK и HU) — данни от ОИСР 
(http://stats.oecd.org). 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМЕТРИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ 

Приложение III 

 Проучването анализира резултати за повече от 57 000 предприятия във Франция, 1.

които са се ползвали от инструментите на ЕС за гарантиране на заемите през периода 

2002—2012 г. Финансовите данни за тези предприятия са получени от съществуващите 

бази данни с динамичен ред на финансовите данни за предприятията. За да се оцени 

въздействието, в проучването бяха сравнени предприятията бенефициенти с група за 

сравнение от предприятия, които не са се ползвали с гаранции. Тези предприятия са 

избрани въз основа на извадка от 0.5 милиона дружества във Франция с помощта на 

двуетапна процедура, за да се гарантира, че предприятията в групата за сравнение 

показват сходни характеристики с тези на предприятията бенефициенти (преди 

получаване на заема) от гледна точка на регион, възраст, промишлен сектор и всички 

анализирани променливи стойности. 

 Чрез съпоставка на резултатите на двете групи предприятия, в проучването беше 2.

изчислен ефектът на условното средно третиране на гарантираните заеми върху 

предприятията. Прочуването също така включва и проверки за удостоверяване на 

надеждността на резултатите, например вследствие на непаралелен растеж или 

грешен подбор поради наличието на данни. 

 Теоретичното ограничение на проучването произтича от факта, че с модела се 3.

оценява общото икономическо въздействие на гаранциите и свързаните с тях заеми 

без възможност за разграничаване на двата ефекта. Вследствие на това измереното 

въздействие е на получаването на заем, гарантиран от ЕС, за разлика от всеки друг 

възможен източник на финансиране, включително националните публични 

гаранционни схеми. 
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КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ 

Приложение ІV 

 Крайният бенефициент на „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“ е МСП или 1.
малко дружество със средна пазарна капитализация, което възнамерява да използва 
операцията в полза на крайния бенефициент на „Гаранционния механизъм InnovFin за 
МСП“, за да инвестира в производството, разработването или въвеждането на нови 
или значително подобрени (i) продукти, процеси или услуги, или (ii) методи на 
производство или доставка, или (iii) организационни иновации в процесите, 
включително бизнес модели, които са иновативни и когато е видно от извършена от 
външен експерт оценка, че съществува риск за технологичен, индустриален или 
търговски неуспех, или  

 Крайният бенефициент на „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“ е „бързо 2.
развиващо се предприятие“, което е МСП или малко дружество със средна пазарна 
капитализация, което функционира в рамките на пазар от по-малко от 12 години (след 
първата си търговска продажба) и чийто среден годишен ръст на заетите в него лица 
или на вътрешния оборот е по-голям от 20 % на година, в рамките на тригодишен 
период, и е с десет или повече служители в началото на наблюдавания период, или  

 Крайният бенефициент на „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“ е МСП или 3.
малко дружество със средна пазарна капитализация, което функционира в рамките на 
пазар от по-малко от 7 години (след първата си търговска продажба) и чиито 
научноизследователски и иновационни разходи представляват най-малко 5 % от общия 
размер на неговите оперативни разходи през поне една от трите години, 
предшестващи заявлението му за подкрепа на операция в полза на краен бенефициент 
по „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“, или предприятие (и по-специално 
стартиращо предприятие) без финансови сведения за изминали периоди, чиито 
научноизследователски и иновационни разходи представляват най-малко 5 % от общия 
размер на неговите оперативни разходи в съответствие с текущите му финансови 
отчети, или  

 Крайният бенефициент на „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“ е МСП или 4.
малко дружество със средна пазарна капитализация, което има значителен потенциал 
за иновации или за да бъде предприятие, с интензивно използване на 
научноизследователски и иновационни дейности, когато е изпълнено поне едно от 
следните условия:  

а) Годишните разходи за научни изследвания и иновации на крайния бенефициент на 
Гаранционния механизъм InnovFin за МСП съгласно последния му финансов отчет 
са равни или надхвърлят 20 % от размера на сумата на операция в полза на краен 
бенефициент по „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“, при условие че 
в бизнес плана на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за 
МСП се посочва нарастване на разходите му за научни изследвания и иновации, 
което е най-малко равно на размера на операция в полза на краен бенефициент по 
„Гаранционния механизъм InnovFin за МСП; или  
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б) Крайният бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП се задължава 
да изразходва най-малко 80 % от размера на сумата на операция в полза на краен 
бенефициент по „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП“ за научни 
изследвания и иновационни дейности, както е посочено в неговия бизнес план, 
а останалата част — за разходи, необходими за реализирането на тези дейности; 
или 

в) На крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП официално 
са отпуснати безвъзмездни средства, заеми или гаранции от схемите на ЕС за 
подкрепа на изследванията и иновациите или чрез финансовите им инструменти, 
или от националните или регионалните схеми за подпомагане на изследванията 
и иновациите през последните тридесет и шест (36) месеца, при условие че сумата 
на операция в полза на краен бенефициент по „Гаранционния механизъм InnovFin 
за МСП“ не покрива същите разходи; или  

г) През последните двадесет и четири (24) месеца крайният бенефициент на 
Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е получил награда за 
научноизследователска и развойна дейност или за иновации, предоставена от 
институция или орган на ЕС; или  

д) През последните двадесет и четири (24) месеца крайният бенефициент на 
Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е регистрирал поне едно право върху 
технология (като например патент, полезен модел, право върху промишлен 
дизайн, топографии на полупроводникови изделия, сертификати за допълнителна 
закрила за лекарствени продукти или други продукти, за които може да се получат 
такива сертификати за допълнителна закрила, сертификат за растителни видове 
или авторски права върху софтуер), а целта на операцията за крайния бенефициент 
на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е да позволи пряко или косвено, 
използването на тази технология; или  

е) Крайният бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е стартиращо 
МСП и е получил инвестиция през последните двадесет и четири (24) месеца от 
инвеститор на рисков капитал или от т.нар. „бизнес ангел“, който е член на мрежа 
на „бизнес ангели“; или такъв инвеститор на рисков капитал или „бизнес ангел“ е 
акционер в предприятието на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм 
InnovFin за МСП по време на подаване от страна на крайния бенефициент на 
заявлението за подпомагане чрез операция на „Гаранционния механизъм InnovFin 
за МСП; или  

ж) Крайният бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП има нужда от 
инвестиция за рисково финансиране, която, въз основа на бизнес план, изготвен 
с цел навлизането на нов продукт или географски пазар, надхвърля 50 % от 
средния му годишен оборот през предходните 5 години; или  

з) Разходите за научни изследвания и иновации на крайния бенефициент на 
Гаранционния механизъм InnovFin за МСП представляват най-малко 10 % от общия 
размер на оперативните му разходи през поне една от трите години, предхождащи 
подаването от страна на крайния бенефициент на заявлението за подпомагане 
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чрез операция на „Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, или предприятие 
без финансови сведения за изминали периоди, чиито разходи за научни 
изследвания и иновации представляват най-малко 10 % от общия размер на 
неговите оперативни разходи в съответствие с текущите му финансови отчети, или  

и) Крайният бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е малко 
дружество със средна пазарна капитализация и неговите разходи за 
научноизследователска и иновационна дейност представляват:  

i) най-малко 15 % от общия размер на оперативните му разходи през поне една 
от трите години преди подаването от страна на крайния бенефициент на 
заявлението за подпомагане чрез операция на „Гаранционния механизъм 
InnovFin за МСП, или  

ii) най-малко 10 % от общия размер на годишните му оперативни му разходи 
през трите години, предшестващи подаването от страна на крайния 
бенефициент на заявлението за подпомагане чрез операция на 
„Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, или  

к) Крайният бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП е направил 
разходи за научни изследвания и иновации, които през последните 36 месеца са 
били признати от компетентни национални или регионални органи или институции 
като разходи, за които може да се иска подпомагане чрез мерките за общата 
подкрепа, одобрени Европейската комисия и имащи за цел да стимулират 
предприятията да инвестират в научни изследвания и иновации, при условие че i) 
този орган или институция е независим от финансовия посредник/междинния 
финансов посредник, който използва Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, 
както и от крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, и ii) 
операцията в полза на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin 
за МСП се отнася до допълнителните разходи, както е посочено в бизнес плана на 
крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, и iii) 
операцията в полза на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin 
за МСП не покрива същите допустими разходи, които вече са взети предвид от 
горепосочените мерки; или  

л) През последните 36 месеца крайния бенефициент на Гаранционния механизъм 
InnovFin за МСП е бил признат за иновативно предприятие от институция или орган 
на ЕС или от национална или регионална институция или орган, при условие, че 
във всеки отделен случай  

i) признаването се основава на обществено достъпни критерии, когато тези 
критерии:  

• не се ограничават до конкретна промишленост или сектор нито отдават 
предпочитание на конкретна промишленост или сектор, и  

• трябва да отразяват поне един от критериите, посочени в член 5, 
параграф 2, с изключение на член 5, параграф 2, буква г), 4), или трябва да 
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отразява същността на поне един от тези критерии, но без да бъдат по-
малко ограничителни; както и  

ii) органът или институцията са независими от финансовия 
посредник/междинния финансов посредник, който използва Гаранционния 
механизъм InnovFin за МСП, както и от крайния бенефициент на Гаранционния 
механизъм InnovFin за МСП; както и  

iii) операцията на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за 
МСП се отнася до допълнителните разходи, както е посочено в бизнес плана 
на крайния бенефициент на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

СМЕТНА ПАЛАТА 

„ФИНАНСИРАНИТЕ ОТ ЕС ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАЕМИТЕ — 

ПОСТИГНАТИ СА ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ, НО Е НЕОБХОДИМО ПО-

ДОБРО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ И КООРДИНИРАНЕ С 

НАЦИОНАЛНИТЕ СХЕМИ“ 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

I. Комисията разширява гаранциите за финансовите посредници чрез редица финансови 

инструменти за малките и средните предприятия (МСП). Въпреки че целта на някои от 

гаранциите е да се увеличи обемът на кредитирането за жизнеспособни предприятия, други 

се съсредоточават по-конкретно върху насочването към определени пазарни сегменти като 

например кредитиране на иновативни предприятия, микропредприятия или социални 

предприятия или върху предоставянето на подчинени заеми на рискови бенефициенти.  

II. Комисията отбелязва необходимостта от разграничаване между Механизма за гарантиране 

на заеми и Гаранционния механизъм InnovFin за МСП по отношение на неговите данни и 

констатации поради разликата в проектирането на инструментите и различията в 

набелязаните предприятия и цели. 

Механизмът за гарантиране на заеми е ограничен гаранционен инструмент, при който всички 

загуби се покриват само от бюджета на ЕС и който се осъществява от Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) като упълномощен субект. Гаранционният механизъм InnovFin 

за МСП е неограничена гаранция, която съчетава ресурсите от бюджета на ЕС и поемането 

на риска на високо равнище от страна на ЕИФ, привеждан в действие от ЕИФ като 

упълномощен субект. Съгласно този механизъм ЕИФ предоставя поемането на допълнителен 

риск въз основа на своя собствен капитал.  

И за двата инструмента бюджетът на ЕС се използва предимно за поемане на риск, а само 

част от него (до общо 6 % през целия срок на действие на механизмите) се използва за 

възнаграждение на упълномощения субект. 

III. Следва да се има предвид, че докато растежът може да се счита за имплицитна цел и на 

двата анализирани механизма, иновациите са специален акцент на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП, който не е насочен само към МСП, но и към малки предприятия със средна 

капитализация.  

V. Комисията извърши необходимите предварителни оценки и за двете програми. Поуките, 

извлечени от предишните програми, бяха отразени също и при разработването на новите 

програми.  

Всички финансови инструменти подлежат на последващи и окончателни оценки, при които 

се използва стандартизирана рамка за оценка на Комисията, с която се анализира и 

ефективността. 

При обсъждането на таксите с ЕИФ Комисията счете, че разполага с изчерпателни 

доказателства, включително оценки на разходите за управление на Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП, финансови отчети на ЕИФ и корпоративни оперативни планове на ЕИФ, и 

това беше счетено за достатъчно. Тези доказателства бяха използвани за подкрепа на 

позицията на Комисията при преговорите с ЕИФ, довели до договорените равнища на 

таксите и условията за тяхното изплащане.  

VI. Комисията счита, че би било от полза, ако иконометричното проучване бъде публично 

достъпно в своята цялост. 
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VII. Комисията отбелязва, че констатациите на Сметната палата се отнасят за извадка от 

операции и може да не се прилагат за целия набор от бенефициенти на механизмите. Освен 

това анализът в този доклад се основава на насочване само към тези дружества, които 

въобще не биха получили заем от търговските заемодатели. Изискването на всеобхватния 

Финансов регламент обаче е операциите да са насочени към преодоляване на 

„неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации“. 

Трудностите при достъпа до финансиране се дължат на подхода на финансовия сектор за 

оценка на кредитоспособността/риска. Само предприятията с най-високи оценки вероятно 

ще получат финансиране, без да прибягват до използването на обезпечение. Предприятията с 

много ниски оценки ще бъдат отхвърлени и няма да им бъде предложено никакво 

финансиране. 

Следователно инструментите за гарантиране на заеми са предназначени също така да 

подпомагат МСП, които имат достъп до финансиране, но при неприемливи условия по 

отношение на необходимите обезпечения, срокове и/или цена на заемите. Без гаранцията 

проектите често пъти не биха били осъществени от МСП, което води до неоптимална 

инвестиционна ситуация. Гаранциите са предназначени да отговорят по подходящ начин на 

бизнес моделите на МСП, като им дадат възможност за растеж на дългосрочна устойчива 

основа.  

VIII. В допълнение към акцента, който Сметната палата посочва, в основният акт „Хоризонт 

2020“ се определят други цели за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП: 

- Иновации може да има във всички МСП (на всички етапи и във всички сектори), които 

желаят да използват иновации, за да се развиват и разрастват и да интернационализират 

своите дейности.  

- Инструментът „Хоризонт 2020“ трябва да създаде по-добри условия за МСП. Особено 

внимание се обръща на несигурността на иновациите, способността за установяване на 

резултатите от иновациите и липсата на достатъчно обезпечение в много области. 

- Финансирането е насочено към всички видове иновации: технологични, иновации в 

областта на услугите и т.н. 

Гаранционният механизъм InnovFin за МСП се основава на критериите за допустимост по 

отношение на иновациите в съответствие с концепциите в основния акт на „Хоризонт 2020“, 

залегнали в признатото Ръководството от Осло, и в съответствие с други съответни насоки 

относно подкрепата за МСП (насоки относно риска). Следователно Гаранционният 

механизъм InnovFin за МСП включва всички четири вида иновации: продуктови иновации, 

процесни иновации, организационни иновации и маркетингови иновации. 

IX. Финансовият регламент изисква насочване към МСП, които са изправени пред 

неефективности на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации. Комисията счита, че 

това означава не само наличие на финансиране, но и подобрени условия (по-ниска цена, по-

дълъг срок на падежа, изискване за по-малко обезпечение и наличност на продукта, които в 

противен случай не биха били предложени).  

Комисията счита, че потенциалният правоприемник на Гаранционния механизъм InnovFin за 

МСП не следва да подпомага преобладаващо МСП и малки предприятия със средна 

капитализация, ангажирани с високорискови иновационни дейности, а следва да продължи 

да подпомага МСП и малки предприятия със средна капитализация, които правят 

продуктови иновации и иновации в областта на услугите и бизнес моделите във всички 

сектори на икономиката, както е посочено в Ръководството за иновации от Осло.  

X. Комисията ще продължи да извършва предварителни и последващи оценки на 

гаранционните инструменти за МСП в рамките на стандартната рамка за оценка на 
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Комисията, която може да бъде допълнена с допълнителен анализ на гаранционните 

инструменти. 

XI. Комисията не счита за подходящо да промени настоящата си рамка за оценка, която 

обхваща всички нейни дейности, тъй като това би противоречало на целите за опростяване и 

рационализиране. 

Въпреки това, за да допълни стандартните оценки и предварителните оценки, Комисията ще 

продължи да използва методиката, приложена към проучването сред държавите в Централна, 

Източна и Югоизточна Европа
1
 и проучването на Сметната палата, и ще разшири обхвата на 

оценката до още държави. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

5. 

а) Въпреки че целите на предишните механизми за гарантиране по отношение на МСП бяха 

сходни с тези на Механизма за гарантиране на заеми, по-голямото приемане на риска от 

страна на финансовите посредници беше определено като предварително условие за 

подобряване на допълняемостта на механизма спрямо предишните механизми за гарантиране 

по отношение на МСП. 

9. Съгласно Гаранционния механизъм InnovFin за МСП няма приложим праг в смисъл, че 

посредниците трябва да изградят нов портфейл от заеми, отговарящи на критериите за 

иновации. 

11. Ограниченията върху кредитното качество на портфейла служат i) за отразяване на 

апетита за риск на посредника и ii) за оптимизиране на използването на бюджета на ЕС. 

12. В рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП експозицията на ЕС е 

ограничена до размера на поетите като задължение бюджетни средства на ЕС (намалени за 

някои елементи). 

15. Нивата на очакваните загуби са прогнозни оценки, основани на най-надеждните налични 

данни, и крайният резултат ще се различава, напр. в зависимост от икономическия цикъл. 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

27. За програмния период 2014—2020 г. законодателната рамка на финансовите 

инструменти, съфинансирани от структурните фондове, предвижда ясни изисквания за 

предварителните оценки, които трябва да включват оценка на съгласуваността „с други 

форми на публична интервенция, насочени към същия пазар“ (член 37, параграф 2, буква б) 

от Регламента за общоприложимите разпоредби). 

29. Оценката за финансовите инструменти по програмата „Хоризонт 2020“ беше извършена в 

допълнение към оценката за програмата „Хоризонт 2020“, за да се усъвършенства и 

задълбочи разбирането на Комисията за нуждите на пазара преди стартирането на 

инструментите.  

31. Както беше посочено в коментарите по параграф 29, бяха извършени предварителни 

оценки на механизма за гарантиране на заеми по Програмата за конкурентоспособност на 

                                                       

1  Asdrubali, Pierfederico и Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries“ [„Икономическо въздействие на гаранциите на ЕС върху кредитирането на МСП — данни от 

държавите в Централна, Източна и Югоизточна Европа“], Изследвания и анализ на пазара, ЕИФ, Работен документ 

2015/29. 
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предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и Гаранционния механизъм 

InnovFin за МСП. Освен това усвояването и търсенето на пазара, които възникнаха в рамките 

на пилотния инструмент за поделяне на риска, в съчетание с анализа на наличните 

проучвания послужиха като входни данни за предложението на Комисията за индикативния 

принос на ЕС, отпуснат на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. 

32. Тъй като законодателят в основните законодателни актове ясно посочва, че те следва да 

бъдат паневропейски инструменти без предварително определени разпределения за 

отделните държави членки, в действителност всеобхватният паневропейски подход към 

анализа на пазарните различия беше счетен за целесъобразен. 

33. Комисията счита, че чистите размери на заемите може да не са подходящ показател за 

анализиране на географския обхват на Механизма за гарантиране на заеми и на 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. Не може да се очаква, че „по-малките“ държави 

членки биха се възползвали от подобни абсолютни суми на подпомогнато финансиране като 

по-големите държави членки. 

Напротив, държавите членки, които се присъединиха към ЕС след 2004 г., бяха добре 

обхванати, когато се сравняват сумите, подписани и за двата механизма, с относителния 

размер на техните икономики. 

34. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е изграден въз основа на анализ 

на недостига на инвестиции за цялата икономика и е проектиран като гъвкав пазарно 

ориентиран инструмент. Инструментите с допълващо финансиране (Механизмът за 

гарантиране на заеми и Гаранционният механизъм InnovFin за МСП) подлежаха на отделни 

предварителни оценки, които включваха оценки на съответните неефективности на пазара. 

Сумите на допълващото финансиране не са фиксирани, а се изразяват като тавани, които 

може да бъдат допълнително преразгледани. Поради това ЕФСИ по дефиниция ще бъде в 

състояние да отговори на правилното ниво на нуждите на пазара. Тъй като ЕФСИ интегрира 

своята подкрепа в съществуващи инструменти на равнището на ЕС, ЕФСИ и одитираните 

централно управлявани гаранционни инструменти функционират заедно като единен 

механизъм спрямо пазара. 

35. Комисията счита като положителен аспект големия процент (82 %) от оценките на 

пазарните нужди, извършени от държавите членки, които са отговорили на проучването на 

ЕСП, независимо от факта, че оценките не са изрично изисквани от правната рамка. 

38. Комисията би искала да отбележи, че таблица 2 е само показателна, тъй като 

действителният размер на дължимите такси зависи от действителния принос, за който е поет 

ангажимент, както и от действително извършените дейности. 

По-голямата част от таксите са насочени към резултатите в съответствие с изискванията на 

Финансовия регламент. 

40. Комисията счита, че е полезно да разполага с такива данни, преди да пристъпи към 

преговори. По тази причина Комисията е получила прогнозата за разходите на Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП и също така 

редовно анализира финансовите отчети на ЕИФ, за да разбере приходите от таксите на ЕИФ 

и неговия принос за цялостната рентабилност на ЕИФ, и в по-общ план продължава да прави 

усилия за получаване на допълнителни съответни подробни данни относно разходите за 

текущите гаранционни инструменти. 

Такива данни често са поверителни и не може да бъдат получавани от пряко съпоставими 

инструменти. Въпреки това, дори при липсата на такива данни, Комисията следва да може да 

приключи преговорите въз основа на наличната информация. 
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Между другото, съответната референтна стойност се съдържа в рамката на ЕСИФ за периода 

2014—2020 г., при която се предвижда по-висок таван на таксата (7 %) за фондовете, но за 

много по-кратък период на усвояване (до 2023 г.). 

За централно управляваните инструменти Комисията договори такси на два етапа. Първо, 

общата рамка беше установена в рамково споразумение с ЕИФ в съответствие с Финансовия 

регламент. Второ, в рамките на тази обща рамка бяха договорени такси за отделни 

споразумения. Данните, посочени по-горе, бяха използвани и на двата етапа. 

41. Комисията счита, че разполага със значителни елементи от тази информация. 

Моля, вж. отговора по точка 40. 

Сравняването на разходите за паневропейските централно управлявани инструменти с 

национално управляваните схеми за гарантиране ще бъде от ограничено значение, тъй като 

тези схеми нямат географската компетентност на централните мандати и не подлежат на 

същите изисквания за докладване, мониторинг и одит, на които подлежат схемите на ЕС. 

42. В своя Специален доклад 4/2011 Сметната палата заявява, че „таксите, които се плащат 

на ЕИФ, се изчисляват, като се вземат предвид: 

 постигнатите целеви нива на индикаторите за изпълнение; 

 географското разпределение на държавите, отговарящи на критериите за допустимост; и 

 степента на новост и сложност на гаранционния инструмент.“ 

При всяко сравнение между централно управляваните инструменти и инструментите, 

съфинансирани от структурните фондове, трябва да се има предвид, че основните 

инструменти имат различно географско покритие, степен на новост и сложност, изисквания 

за докладване, цели и структури. 

45. Покритието на недостига е до предварително уговорена горна граница, която не може да 

бъде превишена. 

46. Комисията сравни предложената такса с други пазарни оферти за експозиция на риск от 

ВВВ по това време. 

Максималният общ размер на таксата за риск, начислявана от ЕИФ по време на срока на 

действие на механизма, може да достигне 10 % от приноса на ЕС само в случай на недостиг 

на таксата за риска, въпреки че ЕИФ е поел съответния риск в полза на целия механизъм. 

47. Механизмът на таксите е предназначен да управлява таксите за риска през целия период 

на усвояване и не може да бъде оценен надеждно чрез ограничен моментен преглед, 

направен в самото начало на периода на усвояване. 

51. Анализът в този доклад се основава на насочване само към тези дружества, които въобще 

не биха получили заем от търговските заемодатели. Изискването на всеобхватния Финансов 

регламент обаче е операциите да са насочени към преодоляване на „неефективността на 

пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации“. 

Трудностите при достъпа до финансиране се дължат на подхода на финансовия сектор за 

оценка на кредитоспособността/риска. В първа стъпка заемодателят оценява дали дадена 

дейност е платежоспособна, т.е. дали дейността е жизнеспособна и дали исканата сума за 

финансиране може да бъде възстановена от бъдещи очаквани парични потоци. Ще бъдат 

разгледани финансови отчети, данъчни регистри, публични кредитни регистри и др. и ще 

бъдат дадени кредитни оценки. Само предприятията с най-високи оценки вероятно ще 

получат финансиране, без да прибягват до използването на обезпечение. Предприятията с 
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много ниски оценки ще бъдат отхвърлени и няма да им бъде предложено никакво 

финансиране. 

Следователно инструментите за гарантиране на заеми са предназначени също така да 

подпомагат МСП, които имат достъп до финансиране, но при неприемливи условия по 

отношение на необходимите обезпечения, срокове и/или цена на заемите. Без гаранцията 

проектите често пъти не биха били осъществени от МСП, което води до неоптимална 

инвестиционна ситуация. Гаранциите са предназначени да отговорят по подходящ начин на 

бизнес моделите на МСП, като им дадат възможност за растеж на дългосрочна устойчива 

основа.  

52. В съответствие с основния акт на програмата „Хоризонт 2020“ Гаранционният механизъм 

InnovFin за МСП е разработен с цел да подобри достъпа до финансиране за ориентираните 

към иновации МСП и за малките предприятия със средна капитализация. Това се постига 

чрез предлагане на нефинансиран финансов инструмент — гаранция, при която се 

събира значителен частен капитал в съответствие с Финансовия регламент. Комисията 

счита, че Гаранционният механизъм InnovFin за МСП не се конкурира с частния сектор, тъй 

като увеличава присъствието на частния сектор във финансирането на иновациите 

пропорционално на гаранционния процент и при подобрени условия за ориентираните към 

иновации предприятия в съответствие с основния акт на програмата „Хоризонт 2020“. 

Същите принципи важат и за механизма за гарантиране на заеми по COSME. 

55. Комисията отбелязва, че констатациите на Сметната палата се отнасят само за ограничена 

извадка от операции и може да не се прилагат за целия набор от бенефициенти на 

механизмите. 

Комисията счита, че поради въведените по-строги предварителни изисквания за допустимост 

в рамките на Механизма за гарантиране на заеми в сравнение с предшестващите 

инструменти, броят на подпомогнатите дружества, които имат ограничен достъп до 

финансиране, значително е нараснал. За Механизма за гарантиране на заеми Сметната палата 

стига до заключението, че 50 % от МСП в нейната извадка биха имали трудности при 

получаването на достъп до финансиране, докато Комисията заключи въз основа на същата 

извадка, че 73 % от МСП биха имали трудности да получат достъп до финансиране при 

подходящи условия (достатъчно финансиране). 

Комисията анализира частта от извадката, предоставена от Сметната палата, и стигна до 

заключението, че и за двата механизма заедно поне 45 % от бенефициентите биха имали 

трудности при получаването на достъп до финансиране при подходящи условия. 

56. Целта на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, изложена в основния акт, е да се 

подобри достъпът до дългово финансиране. Следователно фактът, че дадено предприятие би 

могло да получи капиталова инвестиция или друго финансиране, няма никакво влияние. 

Освен това програма „Хоризонт 2020“ разполага с други финансови инструменти за 

подкрепа на капиталовия риск (като например InnovFin Equity, Инструмента за МСП). 

59. Гаранцията никога не покрива 100 % от кредитната експозиция и от финансовите 

посредници се изисква да запазят значителна икономическа експозиция на всеки заем. 

Поради това те са мотивирани да се съсредоточат върху жизнеспособни предприятия, които 

са в състояние да заемат средства и да изплащат заема.  

Гаранционният механизъм InnovFin за МСП е разработен така, че да подпомага както 

публичното, така и частното посредничество при отпускането на заеми на иновативни 

предприятия, като насърчава подобрените условия на финансиране от гледна точка на по-

ниска цена, наличие на съответния вид финансиране, подходящо за нуждите на МСП, по-

дълги матуритети и често при по-малки изисквания за обезпечение. Комисията наблюдава 
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повишаване на апетита за поемане на риск от страна на финансовите посредници, тъй като 

гаранцията частично облекчава риска, произтичащ от информационната асиметрия между 

заемодателя и заемополучателя, както и възприемания риск на заемополучателя от 

заемодателя. 

60. Спестяването на лихви за крайните бенефициенти не е основната цел на Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП. Това е един от компонентите на увеличения достъп до 

финансиране. Той е в допълнение към други ползи, които могат да бъдат приписани на 

намесата чрез Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, напр. по-високи нива на 

финансиране, по-ниски изисквания за обезпечения, по-дълги матуритети, по-удобна форма 

на финансиране, адаптирана към нуждите на ориентираните към иновации МСП и към 

малките предприятия със средна капитализация.  

61. В случая с Механизма за гарантиране на заеми изискванията за допълняемост са 

значително затегнати чрез създаването на два варианта за поемане на допълнителен риск от 

финансовия посредник. Беше изрично посочено, че поемането на риск, което попада в 

рамките на обичайните бизнес практики на финансовия посредник (например, както е 

определено в политиката за кредитен риск и събиране на средства), няма да бъде 

подпомагано с гаранцията на ЕС. Минимални прагове бяха установени по отношение на 

допълнителния кредитен риск, който даден финансов посредник трябва да приема на 

равнището на отделните портфейли по отношение на обичайната си дейност, за да отговаря 

на изкисванията за гаранцията от ЕС.  

64. Таванът произтичаше от аспекта на допълване; акцентът върху по-рисковите дружества 

(не непременно по-младите и по-малките) беше резултат от поставянето на нов акцент в 

рамките на програмата. 

65. Комисията счита, че по принцип не следва да има изкуствено разделяне на заеми. Като 

част от мониторинга си ЕИФ оспорва такива транзакции, когато те бъдат открити. По 

принцип ЕИФ изисква от посредника търговска обосновка за предоставянето на множество 

заеми на едно и също МСП. 

В конкретния случай, посочен от ЕСП, финансовият посредник е издал гаранция за заеми, 

предоставени от търговски заемодател. Решението за това как да се предоставят заемите е 

оставено на търговския заемодател. ЕИФ оспори издаването на няколко гаранции за едно и 

също МСП, поиска допълнителна информация от финансовия посредник и получи обяснение 

относно търговската обосновка за предоставянето на множество заеми, което обяснение 

ЕИФ прецени за достатъчно. 

66. При предварителната оценка на инструмента InnovFin беше установено, че иновативните 

дружества са били затруднени от липсата на достъп до рисково финансиране. Поради това 

споразуменията за делегиране с ЕИФ съдържат подробни критерии за допустимост относно 

иновациите (за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП), относно МСП и относно 

равнищата на транзакциите и на портфейлите на МСП (приложими и за двете). Тези 

критерии са напълно съвместими със съответните им основни актове. 

67. Икономическата теория зад неефективността на пазара, произтичаща от асиметричната 

информация между заемодателя и заемополучателя, се основава точно на идеята, че — над 

определено ниво — финансовите посредници няма да сметнат за изгодно да начисляват по-

високи лихвени проценти на заемополучатели, които се възприемат като по-рискова група 

(поради  въпроси, свързани с моралния риск и неблагоприятния подбор); вместо това те 

предпочитат да разпределят предоставяния от тях кредит. Поради това на пазара 

съществуват финансово жизнеспособни МСП, но те не могат да получат достатъчен по 

размер кредит дори при високи лихвени проценти. Следователно политиката с високи 

лихвени проценти крие риска да бъде неефективна. 
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Механизмът на прехвърляне на ползата функционира така, че проектите с най-голям 

кредитен спред, т.е. най-рисковите заемополучатели, получават по-голяма полза. Този 

механизъм на прехвърляне на ползата стимулира крайните получатели да изберат 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, ако техните разходи за лихви, като се вземе 

предвид гаранцията, са по-ниски отколкото без гаранцията. Това допълнително показва, че 

инструментът стимулира посредниците да предоставят финансиране на по-рискови 

иновативни дружества. Гарантираният заем би бил по-скъп в случай на отрицателна полза, 

което би направило заемът непривлекателен. 

68. Комисията счита, че информацията, необходима за оценка дали финансирането е 

предоставено на предприятие, което няма достъп до достатъчно финансиране, може да бъде 

получена само от самото предприятие. 

Комисията трябваше да обмисли как да създаде система за мониторинг, която да е разходно 

ефективна и да не създава ненужна административна тежест за МСП. Поради това честотата 

на извършвания мониторинг на настоящата система за мониторинг се счита за подходяща за 

Механизма за гарантиране на заеми. 

69. Въпреки че може да съществува такъв академичен подход, на практика финансовите 

посредници не осъществяват дейността си по този начин. Всеки финансов посредник има 

собствен подход към оценката на кредитния риск, който може до известна степен да е 

свързан с оценката на критериите, определени от Сметната палата. Други фактори обаче 

също играят роля (като например наличието на обезпечение, съществуващите кредитни 

експозиции и т.н.). Тъй като Механизмът за гарантиране на заеми подкрепя до голяма степен 

микропредприятията, трябва също да се отбележи, че такива дружества в повечето случаи 

дори нямат официално одитирани счетоводни баланси, а осъществяват дейност въз основа на 

прости отчети за приходите и разходите. Към 31 декември 2016 г. по Механизма за 

гарантиране на заеми бяха подпомогнати повече от 50 % новосъздадени предприятия, а по 

Гаранционния механизъм InnovFin за МСП — повече от 17 % новосъздадени предприятия, 

които нямат достатъчно дълго кредитно минало, което да може да бъде анализирано. 

73. Основната цел на Механизма за гарантиране на заеми е да допринесе за разрешаване на 

структурните проблеми (начално финансиране, асиметрия на информацията, липса на 

обезпечение и т.н.), с които се сблъскват МСП в областта на достъпа до финансиране. 

Финансовият инструмент не е предназначен да бъде кризисен инструмент.  

Осигуряването на ликвидност се преодолява чрез други средства, като паричната политика 

на Европейската централна банка или заемите за МСП, отпускани от Европейската 

инвестиционна банка. 

74. Финансовите инструменти, съфинансирани от структурните фондове, се изпълняват по 

време на програмните периоди, а именно 2007—2013 г. за посочения пример. Създаването на 

финансовите инструменти от управляващите органи е важна стъпка в жизнения цикъл на 

инструментите и включва процедури като избор на управител на фонда или проверка на 

спазването на правилата за държавна помощ. 

75. За да се постигнат целите на политиката на сближаване и както е договорено от 

съзаконодателите, структурните фондове имат специфични правила, които трябва да се 

спазват, като например географски ограничения с по-силен акцент върху 

необлагодетелстваните райони. 

76. Тази възможност не беше въведена само като мярка за подобряване на плащанията, а и 

като целенасочен и пряк отговор на финансовата криза. 

77. Механизмът за гарантиране на заеми има за цел да подпомогне заетостта и растежа и това 

не се постига само чрез инвестиционни заеми. Фактът, че финансирането на работния 
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капитал е напълно допустимо, не се дължи на „смекчаване на критериите за допустимост“, а 

на адаптиране към икономическата реалност. В днешната икономика финансирането на 

продукти зависи в голяма степен от отрасъла, в който МСП осъществява дейност. Ако едно 

МСП осъществява дейност в сектора на услугите, необходимостта от финансиране на 

дълготрайните активи е много ниска (това би изисквало инвестиционни заеми). Тези МСП 

имат нужда от достъп до механизми за работен капитал например за обучение на персонала и 

развитие на умения. Те може да се нуждаят от сложни ИТ системи, уебсайтове и управление 

на уебсайтове, услуги „в облак“ и др. Но тези видове услуги могат да бъдат наети или да се 

появят просто като разходи в отчета за приходите и разходите. Традиционните краткосрочни 

механизми за работен капитал, предоставяни револвиращо за няколко месеца, обаче не са от 

особена помощ за МСП, тъй като те се нуждаят от по-дълъг хоризонт на планиране (такъв е 

случаят например и с търговците на дребно, които купуват стоково-материални запаси за 

коледните празници, земеделските производители, които финансират предварително 

реколтата чрез закупуване на семена, торове и др.).  

Статистическите данни на Евростат потвърждават, че „въпреки че предприятията с висок 

растеж осъществяват дейност във всички сектори на стопанската икономика в целия ЕС, 

техният дял в сектора на услугите е по-висок в по-голямата част от държавите членки“. Вж. 

Бюлетин на Евростат 209/2016 от 26 октомври 2016 г.
2
 

Поради това Механизмът за гарантиране на заеми, както и Гаранционният механизъм 

InnovFin за МСП, позволява да се подпомагат различни финансови продукти (работен 

капитал, инвестиционни заеми, лизинг), при условие че минималният срок на падежа на тези 

продукти е 12 месеца. 

Каре 4 — Ситуации, в които гаранциите на ЕС подпомагат финансов продукт, който не 

е подходящ за целите на неговата политика  

Помощта по линия на механизмите варира от минимум 12 месеца до максимум 10 години 

(Механизмът за гарантиране на заеми) и 12 години (Гаранционният механизъм InnovFin за 

МСП), като по този начин действително се стимулира по-дългосрочното финансиране.  

Следва също така да се отбележи, че в някои сектори с висок стокооборот (потребителски 

стоки, облекло) дори 12 месеца може да са достатъчен период за пълен иновационен цикъл. 

Кредитите за оборотен капитал могат да бъдат използвани от определени дружества за 

инвестиране в нематериални активи или ноу-хау. Този разход няма да отговаря на условията 

за стандартни инвестиционни заеми. Освен това кредитирането на работен капитал с 

минимална продължителност от 12 месеца спомага за стабилизиране на финансовото 

състояние на дружеството, което го прави по-склонно към инвестиции. Освен това 

необходимостта от повече работен капитал често е резултат от инвестиционни проекти. 

79. В Доклада относно заетостта и растежа Комисията проследява създаването на работни 

места в МСП, които са получили финансиране (през 2015 г. номиналното създаване на 

работни места е било 9,4 %). След това тази стойност се сравнява с други данни за растежа 

на заетостта на МСП, за да се види дали подпомаганата популация се представя по-добре или 

по-зле от общата популация данни на МСП, напр. вж. Годишния доклад относно 

европейските малки и средни предприятия за 2015/2016 г., в който се посочва, че заетостта 

във всички европейски МСП (подпомагани или не) е нараснала общо с 1,5 %. 

                                                       

2  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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81. Комисията приветства заключенията на Сметната палата, тъй като те предполагат, че 

програмите за гарантиране на заеми наистина стимулират растежа на МСП. Комисията 

счита, че би било от полза, ако проучването бъде публично достъпно в своята цялост. 

83. Комисията отбелязва, че предполагаемата сума от 1 330 EUR за създаване и поддържане 

на едно работно място в рамките на Механизма за гарантиране на МСП е прогнозна средна 

стойност за усвояването на средства за цяла Европа, докато посоченото съпоставително 

проучване се отнася само за Франция. Освен това поради различията в методологиите, 

използвани при изчисленията, двете цифри не са пряко съпоставими. 

86. Комисията счита, че предходният доклад не съдържа категорично заключение по въпроса 

за добавената стойност на ЕС. 

Комисията отбелязва, че тя привежда в действие програми въз основа на приетите от 

законодателя основни актове.  

В окончателния правен текст се постановява следното в член 8 (Регламент (ЕС) № 1287/2013 

от 11 декември 2013 г.): 

Член 8  

Действия за подобряване на достъпа до финансиране за МСП  

1. Комисията подкрепя действия, които имат за цел улесняване и подобряване на достъпа 

до финансиране за МСП във фазите им на започване на дейност, растеж и прехвърляне, 

които допълват използването от държавите членки на национално и регионално равнище 

на финансови инструменти за МСП. За да се осигури допълняемост, посочените действия 

се координират тясно с действията, предприети в рамките на политиката на сближаване, 

в рамките на Програма „Хоризонт 2020“ и на национално или регионално равнище. С тези 

действия се цели насърчаване на усвояването и предоставянето на финансиране под 

формата както на капиталови, така и на дългови инструменти, което може да включва 

начално финансиране, финансиране от неформални инвеститори и финансиране под 

формата на квазикапиталови инструменти, в зависимост от пазарното търсене, като 

същевременно се изключва източването на активи.  

2. В допълнение към посочените в параграф 1 действия от подкрепата на Съюза могат да 

се ползват и действия за подобряване на трансграничното финансиране и на 

финансирането с участието на много държави, в зависимост от пазарното търсене, като 

с това се съдейства на МСП да интернационализират своите дейности в съответствие с 

правото на Съюза.  

Механизмът за гарантиране на заеми е приведен в действие така, както бе приет от 

законодателя. Опцията за секюритизация беше публикувана заедно с опцията за гаранция и 

насрещна гаранция под формата на покана за изразяване на интерес. Но в този момент тя не е 

намерила търсене на пазара.  

В този момент няма и пазарно търсене на трансгранично кредитиране. 

87. Комисията отбелязва, че демонстрационният и катализиращият ефект настъпват, когато 

финансовите посредници са готови да предоставят по-високо рисково финансиране на МСП, 

което се дължи на Механизма за гарантиране на заеми в участващите в програмата страни. 

Те го правят, като предлагат по-рискови продукти за финансиране или като увеличават 

обемите на вече съществуващи по-високорискови продукти за финансиране. 

Отделни примери за такива продукти са: 
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 Altum, Корпорацията за финансиране на развитието на Латвия, създаде нов продукт за 

финансиране за подпомагане на стартиращи предприятия без прибягване до обезпечение
3.
 

 В Гърция, която търпи сериозен спад в отпускането на заеми за МСП, четири финансови 

институции са подписали гаранционни споразумения с цел предлагане на продукти за 

кредитиране на МСП със значително намалени изисквания за обезпечение
4
. 

 В Дания Vaekstfonden, Датският фонд за растеж, който е инвестиционният фонд на 

датската държава, създаде нов подчинен заемен продукт за подпомагане на МСП в 

селскостопанския сектор
5
. 

Що се отнася до Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, множество програми за 

иновативни дружества бяха създадени на равнището на държавите членки от националните 

насърчителни банки. 

88. Общ отговор по точки 88 и 89: 

В допълнение към акцента, който Сметната палата посочва, в основният акт на „Хоризонт 

2020“ се определят други цели за Гаранционния механизъм InnovFin за МСП: 

- Иновации може да има във всички МСП (на всички етапи и във всички сектори), които 

желаят да използват иновации, за да се развиват и разрастват, и да интернационализират 

своите дейности. 

- Инструментът „Хоризонт 2020“ трябва да създаде по-добри условия за МСП. Особено 

внимание се обръща на несигурността на иновациите, способността за установяване на 

резултатите от иновациите и липсата на достатъчно обезпечение в много области. 

- Финансирането е насочено към всички видове иновации: технологични, иновации в 

областта на услугите и т.н. 

Гаранционният механизъм InnovFin за МСП се основава на критериите за допустимост по 

отношение на иновациите в съответствие с концепциите в основния акт на „Хоризонт 2020“, 

залегнали в признатото Ръководство от Осло, и в съответствие с други съответни насоки 

относно подкрепата за МСП (насоки относно риска). Следователно Гаранционният 

механизъм InnovFin за МСП включва всички четири вида иновации: продуктови иновации, 

процесни иновации, организационни иновации и маркетингови иновации
6
. 

91. Комисията отбелязва, че констатациите се отнасят само за извадката от операции и може 

да не се прилагат за целия набор от бенефициенти на механизма.  

От Гаранционния механизъм InnovFin за МСП не се изисква да се ограничава само до 

високорискови иновации. Всички разгледани заеми са в съответствие с критериите за 

допустимост на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП. Поради това всички те са 

иновативни.  

92. Комисията счита, че целите на механизма не следва да се ограничават до иновации с 

голям потенциал за високи постижения. 

                                                       

3  Съобщение за медиите на латвийски език: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-

eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro и 

описание на продуктите на английски език:  http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532 
4  Съобщения за медиите: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm; 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm  

https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme 
5  http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf  
6  Ръководство от Осло ISBN 92-64-01308-3 

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf
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Въпреки че в регламента съществува препратка към големия потенциал за високи 

постижения, правното основание включва също и: i) подобрен достъп до дългово 

финансиране; и ii) подпомагане на предлагането на нови или подобрени продукти и услуги 

на пазара (...). 

Каре 5 — Примери за проекти и предприятия, ползващи се от Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП 

Първо тире: Комисията счита, че този онлайн магазин и този ресторант могат да имат 

елементи на иновации, тъй като всеки от тях отговаря на поне един от критериите за 

иновации. 

Комисията посочва, че въпреки че концепцията за ресторантите не е иновативна сама по себе 

си, неотдавнашните развития в сектора по отношение на новите начини на доставка или по-

здравословната храна може да определят определени проекти за иновативни. 

Четвърта точка: Комисията изтъква, че дружеството непрекъснато разработва свои собствени 

нови продукти, които биха могли да се определят като иновативни. Това е предвидената цел 

на механизма, както е посочено в регламента.  

94. Комисията счита, че използването на критерия „интензивно използване на знания“ като 

заместител на вероятността дружеството да извършва научноизследователска дейност и 

иновации с голям потенциал за високи постижения ограничава определението на 

иновациите, както е посочено от законодателя. Законодателят изрично потвърди, че „всички 

видове МСП могат да внедрят иновации“ и че „МСП могат да бъдат намерени във всички 

сектори на икономиката“. (Глава 3.2 от основния акт на „Хоризонт 2020“: „Обосновка и 

добавена стойност за Съюза“). Акцентът само върху предприятията с интензивно използване 

на знания би благоприятствал икономиките с по-голям дял на предприятията с интензивно 

използване на знания и би поставил в неизгодно положение икономиките с по-малък дял на 

тези предприятия, като по този начин би увеличил различията между икономиките. Като се 

има предвид покриващият целия ЕС обхват на механизма, Гаранционният механизъм 

InnovFin за МСП следва да спомогне за свеждането на тези различия до минимум.  

Комисията счита, че използването на израза „основани на знания“ като заместител на израза 

„с интензивно използване на иновации“ е опростяване, което не е в съответствие с 

посоченото по-горе потвърждение от страна на законодателя.  Това опростено определение 

за интензивност на иновациите след това се използва от Сметната палата като референтен 

показател за сравнение на ефективността на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 

спрямо други схеми за подпомагане. 

95. Важен фактор за по-голям акцент върху предприятията, изискващи интензивно 

използване на знания, е изчерпателният набор от критерии за допустимост по Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП в сравнение с инструмента за поделяне на риска. 

97. Комисията използва стандартизирана система за оценка, при която ефективността е един 

от оценяваните критерии. Тя обаче не е специално разработена за финансови инструменти с 

дълги срокове на усвояване. 

Комисията не счита за подходящо да промени настоящата си рамка за оценка, която обхваща 

всички нейни дейности, тъй като това би противоречало на целите за опростяване и 

рационализиране. Въпреки това, за да допълни стандартните оценки и предварителните 

оценки, Комисията ще продължи да използва методиката, приложена към проучването сред 
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държавите в Централна, Източна и Югоизточна Европа
7
 и проучването на Сметната палата, и 

ще разшири обхвата на оценката до още държави. 

Както признава и Европейската сметна палата, генерирането на първичните данни и 

съответните съпоставими данни е сложно и отнема много време, и може да бъде извършено 

само за пазари, за които такива данни са налични.  

99. Комисията би искала да отбележи, че графикът и обхватът на оценките са предвидени в 

съответното законодателство. 

102. Въпреки че все още не съществува методика за окончателната оценка, Комисията би 

искала да посочи, че е публикувана междинна оценка
8
, която обхваща Гаранционния 

механизъм InnovFin за МСП.  

103. В рамките на бюджетните ограничения и ограниченията за набиране на персонал 

Комисията може да обмисли предлагането на съвместни оценки за няколко финансови 

инструмента на ЕС в бъдеще. Настоящите законодателни изисквания обаче предвиждат 

отделни оценки за всяка програма. 

104. Предоставянето на данни би могло да се предвиди в зависимост от приложимите 

законодателства и съгласието на упълномощените субекти и финансовите посредници. 

Комисията ще проучи заедно с упълномощените субекти степента и условията, при които 

могат да бъдат предоставяни данни за научноизследователски цели. 

105. Комисията признава, че може да е полезно да се разработи такава методика и ще проучи 

дали може да се разработи достатъчно надеждна методика и да се получат надеждни данни. 

Първоначалният анализ на Комисията обаче показа наличието на опасения за това дали 

подобна методика би могла да предостави анализ на разпределянето на косвени субсидии 

между доставчика и бенефициента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

106.  

- Размерът на инструментите беше определен въз основа на: i) неефективностите на пазара, 

установени в предварителната оценка; ii) основния акт, приет от законодателя; и iii) 

наличието на бюджетни ресурси. 

- Всички бенефициенти на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП, които Сметната 

палата анализира, отговаряха на критериите за допустимост по отношение на иновациите. 

- Големият потенциал за високи постижения не е единствената цел на дълговия механизъм 

съгласно Регламента (ЕС) № 1291/2013 относно програмата „Хоризонт 2020“. 

- При своята оценка на всички инструменти Комисията предоставя оценка на разходната 

ефективност, тъй като това се изисква от стандартизираната рамка за оценки. 

                                                       

7  Asdrubali, Pierfederico и Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries“ [„Икономическо въздействие на гаранциите на ЕС върху кредитирането на МСП — данни от 

държавите в Централна, Източна и Югоизточна Европа“], Изследвания и анализ на пазара, ЕИФ, Работен документ 

2015/29. 

8  Междинна оценка на финансовите инструменти на програма „Хоризонт 2020“, окончателен доклад, изготвен от 

Центъра за стратегии и оценки LLP (CSES). 
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107. Комисията оценява нуждите на пазара и начина, по който различните гаранционни 

инструменти на ЕС могат най-добре да отговорят на тези нужди в дадения момент и въз 

основа на наличната към този момент информация при изготвянето на новите инструменти. 

При анализирането на тези нужди на пазара за бъдещи програми Комисията обаче не може 

да знае какви инструменти ще се прилагат в бъдеще на национално и регионално равнище и 

може да основе своята оценка само на предположение относно националната и регионалната 

намеса. Поради това е невъзможно да се постигне перфектна координация с националните 

органи. При все това за програмния период 2014—2020 г. законодателната рамка за 

финансовите инструменти, съфинансирани от структурните фондове, предвижда ясни 

изисквания за предварителните оценки, които трябва да включват оценка на съгласуваността 

„с други форми на публична интервенция, насочени към същия пазар“ (член 37, параграф 2, 

буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби). 

109. Вж. отговора на Комисията по препоръка 1, буква б). 

Препоръка 1 — Оценка на нуждите на пазара и получаване на данни за разходите за 

управление 

а) Приета: 

Както е посочено в документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, трябва да 

бъде осигурено по-добро взаимно допълване между финансовите инструменти на равнището 

на ЕС и инструментите, управлявани от държавите членки в рамките на политиката на 

сближаване. 

Що се отнася до оценките на неефективностите на пазара, ще се използват най-добрите 

налични данни по времето на предварителната оценка, а при отсъствието на налични данни 

ще продължи да се използва подходяща експертна преценка относно пазара. 

б) Приета: 

Комисията вече полага разумни усилия, за да получи информация относно разходите за 

управление въз основа на законно достъпна информация и възнамерява да увеличи усилията 

си в това отношение. Получаването на такива данни от националните схеми обаче може да е 

трудно, а данните може да не са пряко сравними и уместни. Освен това в допълнение към 

разходния елемент подходящото равнище на таксите ще бъде определено, като се вземе 

предвид стимулиращият елемент на възнаграждението, който се изисква съгласно 

Финансовия регламент. 

110. Анализът в този доклад се основава на насочване само към тези дружества, които не 

биха получили заем от търговските заемодатели. Изискването на всеобхватния Финансов 

регламент обаче е операциите да са насочени към преодоляване на „неефективността на 

пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации“. 

Трудностите при достъпа до финансиране се дължат на подхода на финансовия сектор за 

оценка на кредитоспособността/риска. Само предприятията с най-високи оценки вероятно 

ще получат финансиране, без да прибягват до използването на обезпечение. Предприятията с 

много ниски оценки ще бъдат отхвърлени и няма да им бъде предложено никакво 

финансиране. 

Следователно инструментите за гарантиране на заеми са предназначени също така да 

подпомагат МСП, които действително имат достъп до финансиране, но при неприемливи 

условия по отношение на необходимите обезпечения, срокове и/или цена на заемите. Без 

гаранцията проектите често пъти не биха били осъществени от МСП, което води до 

неоптимална инвестиционна ситуация. Гаранциите са предназначени да отговорят по 

подходящ начин на бизнес моделите на МСП, като им дадат възможност за растеж на 

дългосрочна устойчива основа. 
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Комисията отбелязва, че констатациите на Сметната палата се отнасят само за ограничен 

брой операции и може да не се прилагат за целия набор от бенефициенти на механизмите. Тя 

счита, че поради въведените по-строги предварителни изисквания за допустимост в рамките 

на Механизма за гарантиране на заеми в сравнение с предшестващите инструменти, броят на 

подпомогнатите дружества, които имат ограничен достъп до финансиране, значително е 

нараснал. За Механизма за гарантиране на заеми Сметната палата стига до заключението, че 

50 % от МСП в нейната извадка биха срещнали трудности при получаването на достъп до 

финансиране. Комисията заключи въз основа на същата извадка, че 73 % от МСП биха имали 

трудности при получаването на достъп до финансиране при подходящи условия (достатъчно 

финансиране). 

111. Комисията счита, че информацията, необходима за оценка дали финансирането е 

предоставено на предприятие, което няма достъп до достатъчно финансиране, може да бъде 

получена само от самото предприятие. 

Комисията трябваше да обмисли как да създаде система за мониторинг, която да е разходно 

ефективна и да не създава ненужна административна тежест за МСП. Поради това честотата 

на извършвания мониторинг на настоящата система за мониторинг се счита за подходяща за 

Механизма за гарантиране на заеми. 

112. Инструментите помогнаха, като отговориха на повишения риск при кредитирането на 

МСП, като по този начин предоставиха възможност банките да продължат да финансират 

МСП по време на криза. Тези инструменти са допълнени с други мерки от други субекти, 

като например Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка, които 

са съсредоточени върху осигуряването на ликвидност.  

Вж. също така отговорите по точки 70—77. 

Препоръка 2 — Насоченост към предприятия, които се нуждаят от гаранция 

а) Приета: 

Понастоящем Комисията не е в състояние да поеме ангажименти за следващия програмен 

период. Ако обаче бъде решено да се предложат последващи инструменти в областта на 

иновациите, Комисията ще продължи да разработва такива инструменти в съответствие с 

основните актове, приети от законодателя. В този случай инструментите ще имат, както е в 

случая с действащите инструменти, обхванати в настоящия доклад, критерии за допустимост 

за крайните получатели, които са в пълно съответствие с основните актове. 

б) Частично приета: 

Финансовият регламент изисква насочване към МСП, които са изправени пред 

неефективности на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации. Комисията счита, че 

това означава не само наличие на финансиране, но и подобрени условия (по-ниска цена, по-

дълъг срок на падежа, изискване за по-малко обезпечение, наличност на продукта, които в 

противен случай не биха били предложени). Създаването на възможност за подобрени 

условия на финансиране за крайните бенефициенти изисква сътрудничество с цялата верига 

от участници, прилагащи даден финансов инструмент, което включва както частните, така и 

публичните посредници.  

в) Отхвърлена: 

Изискването за годишен мониторинг на голям брой транзакции на МСП, чрез проверка и 

оценка на данните, притежавани от финансовите посредници, би довело до ненужна 

административна тежест за финансовите посредници и МСП и също така не би било 

разходно ефективно. Комисията обаче ще продължи да изисква редовно последващо 

докладване (по-често от веднъж в годината) и ще изисква мониторинг на всички финансови 
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посредници, за да се гарантира спазването на договорните изисквания за допустимост при 

предоставянето на финансиране. Именно чрез договорните условия за допустимост 

Комисията гарантира, че финансирането се предоставя само на целевите получатели в 

съответствие с правното основание.  

114. Всички анализирани дружества в рамките на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП 

отговарят на поне един критерий за допустимост по отношение на иновациите. 

Препоръка 3 — Насоченост към високорискови иновации 

а) Приета: 

Понастоящем Комисията не е в състояние да поеме ангажименти за следващия програмен 

период. Ако обаче бъде решено да се предложат последващи инструменти за иновациите, 

Комисията ще продължи да разработва такива инструменти в съответствие с основните 

актове, приети от законодателя. В този случай инструментите ще имат, както е в случая с 

действащите инструменти, обхванати в настоящия доклад, критерии за допустимост за 

крайните получатели, които са в пълно съответствие с основните актове. 

Размерът на потенциалните последващи инструменти ще зависи от: 

- неефективностите на пазара, установени в предварителната оценка; 

- основните актове, приети от законодателя. и 

- наличието на бюджетни ресурси; 

б) Частично приета: 

Без да се засягат резултатите от пазарните оценки, които трябва да бъдат извършени, 

Комисията счита, че в областта на научните изследвания и иновациите съществуват 

редица различни специфични видове неефективности на пазара, сред които липсата на 

подпомагане за високорискови иновационни дейности, както и че потенциалният 

правоприемник на Гаранционния механизъм InnovFin за МСП следва да подпомага във 

все по-голяма степен, но не преобладаващо, МСП и малки предприятия със средна 

капитализация, ангажирани с високорискови иновационни дейности. Комисията признава 

необходимостта от преразглеждане на критериите за допустимост, за да се гарантира 

увеличаване на дела на иновативните дружества, ангажирани с високорискови 

иновационни дейности. 

115. Комисията използва стандартизирана система за оценка, при която ефективността е 

един от оценяваните критерии. Тя обаче не е специално разработена за финансови 

инструменти с дълги срокове на усвояване. 

Комисията не счита за подходящо да промени настоящата си рамка за оценка, която обхваща 

всички нейни дейности, тъй като това би противоречало на целите за опростяване и 

рационализиране. Въпреки това, за да допълни стандартните оценки и предварителните 

оценки, Комисията ще продължи да използва методиката, приложена към проучването сред 

държавите в Централна, Източна и Югоизточна Европа
9
 и проучването на Сметната палата, и 

ще разшири обхвата на оценката до още държави. 

                                                       

9  Asdrubali, Pierfederico и Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries“ [„Икономическо въздействие на гаранциите на ЕС върху кредитирането на МСП — данни от 

държавите в Централна, Източна и Югоизточна Европа“], Изследвания и анализ на пазара, ЕИФ, Работен документ 

2015/29. 
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Препоръка 4 — Подобряване на системата за оценка 

а) Приета: 

По отношение на Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ за периода 2007—

2013 г.) се предвижда последваща оценка (включително оценка на Механизма за гарантиране 

по отношение на МСП) въз основа на стандартната рамка за оценки на Комисията. За да 

стане оценката изчерпателна, тя ще бъде допълнена от иконометрично проучване на 

въздействието върху два пазара, които все още не са анализирани за инструмента, 

предшестващ Механизма за гарантиране на заеми. 

б) Частично приета: 

Комисията признава, че може да е полезно да се разработи такава методика и ще проучи 

дали може да се разработи достатъчно надеждна методика и да се получат надеждни данни. 

Първоначалният анализ на Комисията обаче показа наличието на опасения за това дали 

подобна методика би могла да предостави анализ на разпределянето на косвени субсидии 

между доставчика и бенефициента. 

в) Отхвърлена: 

Би било трудно финансовите инструменти, изпълнявани чрез две различни програми, да 

бъдат оценявани заедно по съдържателен начин, тъй като свързаните с тях програми 

преследват различни цели. Рамката за оценка и на двете програми вече съществува и е 

включена в основните актове на двете програми. 

Извън съществуващата рамка за оценка Комисията ще оцени допълнително съществуващите 

и предишните гаранционни инструменти по отношение на тяхното въздействие. 

г) Частично приета:  

Предоставянето на данни би могло да се предвиди в зависимост от приложимото 

законодателство и съгласието на упълномощените субекти и финансовите посредници. 

Комисията ще проучи заедно с упълномощените субекти степента и условията, при които 

могат да бъдат предоставяни данни за научноизследователски цели. 

Комисията ще проучи условията за предоставяне на данни до края на 2019 г. 



 
Събитие Дата 
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друг одитиран обект) 

24.7.2017 

Приемане на окончателния доклад след съгласувателната 
процедура 

7.11.2017 

Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг 
одитиран обект) на всички езици 

24.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящия доклад Сметната палата анализира дали 
гарантираните от ЕС заеми са подпомогнали растежа и 
иновациите на по-малките предприятия чрез 
улесняване на достъпа им до финансиране. Сметната 
палата установи, че Механизмът за гарантиране на 
заеми е подпомогнал растежа на предприятията 
бенефициенти, що се отнася до общия размер на 
активите, продажбите, разходите за заплати и 
производителността. Гаранционният механизъм 
InnovFin за МСП обаче не е бил достатъчно ориентиран 
към иновационни предприятия с висок потенциал за 
големи постижения. В допълнение, и при двата 
инструмента много предприятия в действителност не са 
се нуждаели от гаранциите. Въпреки че дейностите по 
оценяване са се подобрили, продължават да 
съществуват редица слабости. Сметната палата отправя 
редица препоръки към Европейската комисия за 
подобряване на насочването на гаранциите към 
жизнеспособни предприятия без достъп до 
финансиране, както и към по-иновативни предприятия. 
Сметната палата също така подчертава значението на 
разходната ефективност, тъй като сходни инструменти 
вече съществуват в държавите членки.
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