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Сажетак: Предмет истраживања у овом раду је концепт ризичног капитала, 

једног од најатрактивнијих модела финансијског посредовања у савременим 

условима пословања. Рад ће најпре представити концепт ризичног капитала, 

његову заступљеност на глобалном нивоу, форме у којима се јавља и фазе овог 

типа улагања. Потом ће бити анализирани изазови који су везани за примену овог 

финансијског аранжмана, посебно се осврћући на земље у транзицији. Циљ 

истраживања је да се сагледају кључне одлике ризичног капитала и могућност 

његове имплементације у различитим друштвеним и економским условима, 

имајући у виду препреке са којима се суочавају улагачи овог капитала. 

Кључне речи: ризични капитал, новооснована предузећа, земље у транзицији, 

инвестирање, агенцијски проблем. 

 

Abstract: The subject of this article is the concept of venture capital, one of the most 

attractive model of financial intermediation in the modern business environment. The 

paper will first present the concept of venture capital, its presence on a global level, the 

form in which it occurs and stages of this type of investment. Then it will be analyzed the 

challenges related to the implementation of this financial arrangement, especially in the 

transition countries. The aim of the research is to look at the key features of venture 

capital and the possibility of its implementation in different social and economic 

conditions, given the obstacles faced by the venture capital investors. 

Keywords: venture capital, startup companies, transition countries, investment, agency 

problem. 

 

УВОД 

 

Због променљивих услова привређивања, флексибилност 

предузећа је постала један од кључних предуслова њиховог 

опстанка. С обзиром на то да се велики пословни системи, који су 

деценијама били покретачи убрзаног привредног развоја већине 

земаља, запошљавали највећи део радне снаге и били водећи 

иноватори и носиоци конкурентности националних привреда, често 

нису могли похвалити флексибилношћу, отворен је простор за мање 

пословне ентитете, који се лакше прилагођавају изазовима 

променљивог окружења. Међутим, ови субјекти су у неповољнијем 
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положају кад је у питању доступност квалитетних извора 

финансирања у односу на корпорације. Финансијска моћ 

корпорацијама омогућава повољније финансирање, најчешће путем 

емисије и продаје хартија од вредности. С друге стране, мала и 

средња предузећа најчешће немају приступ берзама и другим 

сегментима организованог финансијског тржишта.  Тај проблем је 

још израженији код предузећа у земљама у транзицији, чије су 

могућности екстерног финансирања додатно ограничене.   

У условима неразвијеног финансијског тржишта, што је 

одлика доброг дела земаља у транзицији, предузећа су, углавном, 

приморана да финансијска средства обезбеђују путем узимања 

кредита од банака, који представљају један од ретких стабилних 

екстерних извора финансирања. Међутим, банкарски кредити у овим 

земљама су веома скупи и за значајан део предузећа недоступни. То 

се посебно односи на предузећа која се налазе у почетним фазама 

развоја. У развијеним земљама проблем финансирања ових 

предузећа значајно је ублажен постојањем могућности финансирања 

на бази ризичног капитала, на чијој анализи се овај рад темељи. У 

првом делу рада биће представљен концепт ризичног капитала, 

његов историјски развој, улога коју имају инвеститори ризичног 

капитала у финансираним предузећима, као и форме у којима се 

ризични капитал може јавити. Други део се односи на анализу улоге 

малих и средњих предузећа у привредама на националном и 

глобалном нивоу, могућности њиховог финансирања и улоге 

ризичног капитала у том процесу. У последњем делу, анализиране су 

препреке које ограничавају улагање ризичног капитала и доводе до 

његове веома мале заступљености у финансирању пословања 

предузећа. 

 

1. КОНЦЕПТ РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА 

 

Предузећа која се налазе у почетној фази развоја тржиште 

углавном перципира као веома ризична, па се стога оваква предузећа 

сусрећу с проблемом доступности финансијских средстава 

неопходних за пословање, било у облику кредита или власничких 

улагања. У тржишним привредама овај проблем је значајно ублажен 

постојањем могућности финансирања путем тзв. ризичног капитала 

(енг. venture capital). Ризични капитал представља средства која 

имућни појединци или институције улажу у млада, првенствено 

технолошки оријентисана, предузећа. С обзиром на то да се налазе у 

почетној фази пословања, ова предузећа су тржишту недовољно 

позната и за улагање високоризична, али имају изузетан развојни 
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потенцијал. Институције и појединци који инвестирају на бази 

ризичног капитала постали су кључни финансијери младих и 

перспективних предузећа, јер је финансирање таквих пословних 

субјеката, услед изражене асиметричне информисаности улагача и 

предузетника, недовољно привлачно осталим актерима на 

финансијском тржишту (Gompers & Lerner 2001, стр. 145). Ризични 

капитал, углавном, има форму власничког улагања у новонастала 

предузећа на дуже стазе, где се, осим финансијске помоћи, 

менаџменту предузећа помаже и у управљању, с циљем повећања 

тржишне вредности финансираног предузећа и остварења капиталне 

добити (Durrani & Boocock 2006, стр. 37). 

Први фондови који су се специјализовали за инвестирање у 

форми ризичног капитала настали су након Другог светског рата, 

при чему су пионири у овој области биле америчке фирме American 

Research and Development Corporation (ARDC) и J.H. Whitney & 

Company, које су настале 1946. године (види Ante, 2008). Међутим, 

концепт ризичног капитала је далеко старији. Овај концепт 

финансирања води порекло с Блиског и Средњег истока, где су 

вековима трговачке активности финансиране на бази поделе профита 

и губитака, што су трговци са Апенинског полуострва преузели пре 

једног миленијума и пренели у Европу (Ҫizakҫa, 1995, наведено у 

Durrani & Boocock, 2006, стр. 37). Данас је финансирање на бази 

ризичног капитала од изузетног значаја за привредни развој. Томе у 

прилог говори и чињеница да многи пословни гиганти, попут 

Microsoft-a, Google-a, Starbucks-a, Intel-a, Staples-a и FedEx-a, свој 

пословни успех добрим делом дугују финансирању на бази ризичног 

капитала у почетним фазама њиховог развоја (Chemmanur, Krishnan 

& Nandy, 2010, стр. 277).  

Појединци и институције који инвестирају на бази ризичног 

капитала (енг. venture capitalists), осим финансирања, пружају и 

знатно већу подршку финансираним предузећима него што то чине 

остали финансијски посредници, јер они активно учествују у 

дефинисању пословне политике, корпоративне културе, 

конципирања  кадровске политике и помоћи при тржишном 

позиционирању предузећа (види Hellmann & Puri, 2002, стр. 194). 

Инвеститори овим предузећима преносе своја експертска знања из 

области финансија, пословања и познавања тржишта и обезбеђују 

пословне и личне контакте с утицајним пословним и регулаторним 

субјектима, који су већини, чак и пословно зрелијих предузећа, 

тешко доступни. На бази ризичног капитала углавном се 

финансирају предузећа која послују у експанзивним секторима, 
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попут сектора информационих технологија, софтвера и 

биотехнологије, који бележе високе стопе раста (Preqin, 2012).  

Тржиште ризичног капитала састоји се од више сегмената, 

односно мањих тржишта, на којима се нуде различите форме 

ризичног капитала. Институционални или формални ризични 

капитал се односи на фирме које имају улогу посредника између 

финансијски моћних институција и појединаца (попут великих 

предузећа, пензијских фондова, имућних породица итд.), од којих 

прикупљају средства, и младих предузећа, у која се прикупљена 

средства улажу (Landström, 2007, стр. 5).  Корпоративни ризични 

капитал је форма ризичног капитала код које су корпорације једини 

извор средстава који фондовима за улагање ризичног капитала стоји 

на располагању, за разлику од институционалног ризичног капитала, 

где се као извор могу јавити и финансијске институције. Притом, 

фондови могу бити независни од корпорација са којима сарађују 

(екстерно вођене инвестиције) или под контролом корпорација 

(интерно вођене инвестиције) (види McNally, 1994, наведено у 

Landström, 2007, стр. 7-8). Неформални ризични капитал се тиче 

финансирања новонасталих предузећа од стране имућних појединаца 

(Wong, 2010, стр. 75), који могу бити пословни анђели или 

неформални инвеститори, који улажу мање износе и остварују нижи 

ниво контроле над пословањем финансираног предузећа него што је 

то случај с пословним анђелима (Landström, 2007, стр. 8-9).  

Циклус улагања на бази ризичног капитала састоји се из 

неколико повезаних и међусобно условљених фаза (види Gompers & 

Lerner, 2001, стр. 152), при чему успешност у реализацији сваке од 

њих зависи од ефикасности у реализацији претходних фаза. Прва 

фаза циклуса улагања ризичног капитала је везана за прикупљање 

финансијских средстава неопходних за инвестирање. У овој фази, 

фондови морају упознати потенцијалне инвеститоре с 

инвестиционим плановима и потенцијалним приносима на улоге. 

Друга фаза је састављена од више етапа. Прва етапа је иницијална 

провера (енг. initial screening) и током ње менаџери фонда морају у 

што краћем року издвојити квалитетне и реалне пројекте и одбацити 

оне за које сматрају да нису довољно атрактивни, полазећи од 

унапред дефинисаних критеријума и очекивања инвеститора. Друга 

етапа је комплетна процена предузећа (енг. due diligence), током 

које се врши детаљна анализа менаџмента, производа и пословног 

потенцијала предузећа, одабраних приликом иницијалне анализе 

понуђених пројеката (Durrani & Boocock, 2006, стр. 62). Ова фаза је 

посебно захтевна код улагања ризичног капитала, јер су у питању 

млада предузећа, чији се приносни потенцијали не могу 
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процењивати на основу пословних резултата из прошлости (види  

Christofidis & Debande, 2001). У трећој етапи, одобравања и 

структурирања (енг. approval and structuring), фондови упознају 

предузећа која су одабрана за финансирање с условима под којим ће 

се реализовати инвестиције. Услови се тичу облика и висине 

улагања, као и дефинисања управљачких права фонда у 

финансираном предузећу, при чему предузеће нема право да утиче 

на понуђене услове (Christofidis & Debande, 2001, стр. 14). Последња 

етапа друге фазе је надзор и унапређење пословања предузећа 

(енг. monitoring and add value) и оквиру ње се врши нагледање 

активности финансираног предузећа, да би се осигурала реализација 

инвестиционог плана и спречило штетно деловање менаџмента 

предузећа. Контролу над пословањем предузећа првенствено 

спроводи представник фонда у борду директора предузећа, што је 

вишеструко корисно и за само предузеће (преношење знања и 

искустава, јачање тржишне позиције предузећа кроз утицај фонда и 

инвеститора и привлачење нових инвеститора) (види детаљније 

Hellmann & Puri, 2002; Durrani & Boocock, 2006; De Clercq & 

Manigart, 2007).  

Трећа фаза циклуса улагања ризичног капитала је фаза у 

којој се циклус завршава и тражи се оптимално решење за излазак 

фонда из финансираног пројекта, које ће инвеститорима обезбедити 

атрактивне приносе, а фонду ојачати тржишну позицију и омогућити 

да прикупи средства и за нове циклусе улагања ризичног капитала. 

Фондовима на располагању стоји више различитих могућности за 

излазак из финансираног пројекта, попут продаје удела: путем 

иницијалне јавне понуде акција, стратешком инвеститору, 

постојећим власницима или менаџерима предузећа, другим 

инвеститорима или окончавања пословања, у случају неуспешног 

улагања (Alemany & Scarlata, 2010, стр. 146). 

На различитим тржиштима преферирају се различите форме 

изласка. Тако је у САД, Канади, Великој Британији и Француској 

најзаступљенији начин изласка фонда из пројекта иницијална јавна 

понуда акција, док се у већини европских земаља за излазак 

углавном користе ванберзанске продаје удела (види Durrani & 

Boocock, 2006). 

 

2. УЧЕШЋЕ РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА У ФИНАНСИРАЊУ 

МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Многе земље у развоју, па чак и делови развијених земаља, 

који су недовољно интересантни великим предузећима, свој 
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привредни раст и развој темеље на пословању малих и средњих 

предузећа (МСП).                   У земљама OECD-a, преко 95% 

предузећа спада у категорију МСП и у њима ради скоро 60% 

запослених у приватном сектору (Dalberg, 2011, стр. 7). Њихов значај 

је посебно велики за земље у развоју, о чему више него јасно говоре 

следећи подаци Светске банке: у земљама у развоју 45% укупно 

запослених ради у МСП, МСП доприносе БДП-у ових земаља у 

износу од преко 33% и отварају 4 од 5 нових радних места (World 

Bank, 2015). Међутим, за разлику од великих предузећа, којима на 

располагању стоје бројни повољни извори финансирања, приступ 

изворима финансирања за МСП је веома отежан (Ерић и остали, 

2012). Светска банка указује да преко 70% МСП у земљама у развоју 

нема приступ кредитима и да мањак потребних кредита достиже 

износ од чак 2,6 билиона америчких долара (World Bank, 2015).  

Да би се превазишао проблем финансирања МСП, који 

постоји и у развијеним земљама, приступило се стварању 

алтернативних извора финансирања, међу којима се посебно истиче 

ризични капитал. Тржиште ризичног капитала већ годинама бележи 

константан раст, о чему сведоче подаци са Графика 1.  

 

График 1.: Глобални тренд финансирања предузећа на бази 

ризичног капитала 

 
Извор: КMPG & CB Insights (2016, стр. 11) 

 

 Приказани график показује да је глобални тренд финансирања 

предузећа на бази ризичног капитала у последњих пет година 

растући. Извесна одступања су се јавила 2012. године (пад износа 

инвестиција на бази ризичног капитала) и 2015. године, када је број 

инвестиција на бази ризичног капитала смањен у односу на 

претходну годину, али је зато износ инвестиција порастао за 

импресивних 43,7%. 
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 Посматрано по секторима, у последњем кварталу 2015. 

године, ризични капитал је највише улаган у сектор интернета (50%), 

телекомуникација (16%), здравствене заштите (13%), софтвера (6%), 

потрошачких производа и услуга (4%) и остало (12%) (КMPG & CB 

Insights, 2016, стр. 17). Посматрано по континентима, у 2015. 

години доминирали су Северна Америка (74,2 милијарде долара 

улагања и 4890 инвестиција), Азија (39,7 милијарди долара улагања 

и 1442 инвестиције) и Европа (13,4 милијарде долара улагања и 1387 

инвестиција) (Ибид, стр. 19). Посматрано по земљама, у 2014. 

години по улагањима на бази ризичног капитала издвајају се САД 

(49.532,43 милиона долара), док су далеко иза њих Јапан (1.862,79 

милиона долара у 2013. години), Канада  (1.464,82 милиона долара), 

Израел (1.165 милиона долара) и Велика Британија (1.112,62 

милиона долара) (OECD, 2015, стр. 103).
2
 

 Иако сектор ризичног капитала у многим земљама, а 

нарочито у оним које су у фази транзиције и развоја, убрзано расте
3
, 

значај овог облика финансијског посредовања за националне 

привреде и финансирање предузећа је и даље веома мали. О томе 

говори висина инвестиција на бази ризичног капитала изражена у 

проценту од БДП-а појединих земаља (наведено према OECD, 2015, 

стр. 103). Највећа вредност овог показатеља забележена је у Израелу 

(0,38%), затим у САД (0,28%), Канади (0,08%) и Шведској (0,07%). 

У земљама у транзицији и у развоју, тај проценат је још нижи: Јужна 

Африка (0.06%), Мађарска (0,03%), Русија (0.01%). Без обзира на 

константан раст сектора ризичног капитала, његово учешће у 

финансирању МСП је занемарљиво и у САД износи 1%, док је у 

Европској унији, заједно са свим осталим облицима власничких 

улагања (енг. equity), остварио учешће у финансирању МСП од свега 

3% (ESBG, 2016, стр. 8).  

 У наставку ће бити анализирани разлози минорне 

заступљености ризичног капитала као модела финансијског 

посредовања на глобалном нивоу, с посебним освртом на земље у 

транзицији. 

  

                                                           
2
 Од земаља бивше СФРЈ, у наведеном извору подаци су доступни једино за 

Словенију, где је 2014. године било 3,32 милиона долара инвестиција на бази 

ризичног капитала. 
3
 Полазећи од 2007. године као базне, инвестиције на бази ризичног капитала у 

2014. години су порасле у Мађарској 2,97 пута, у Јужној Африци 2,75 пута и у 

Русији 2,31 пута (наведено на основу графика из OECD, 2015, стр. 103). 
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3. ПРЕПРЕКЕ ЗА УЛАГАЧЕ РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА 

 

Специфична природа ризичног капитала као облика 

финансијског посредовања, доводи до тога да је његова 

имплементација у пракси праћена бројним изазовима и 

потешкоћама. Један од проблема који је чврсто повезан са 

имплементацијом овог финансијског аранжмана је агенцијски 

проблем. Наиме, инвестирањем на бази ризичног капитала, у већини 

случајева, фондови за улагање ризичног капитала стичу власнички 

удео у финансираном предузећу. Тиме се између фондова и 

предузетника, односно већинских власника финансираних 

предузећа, формира агенцијски однос, где фондови (или менаџери 

фондова) постају принципали, док предузетници (већински власници 

предузећа) добијају улогу агената. Агенцијски однос, који је детаљно 

анализиран у оквиру агенцијске теорије фирме (види Jensen & 

Meckling, 1976), карактерише неједнака информисаност уговорних 

страна, односно асиметрична информисаност, где су агенти 

углавном знатно боље информисани о свим аспектима финансираног 

пројекта. Млада предузећа из сектора високе технологије су посебно 

проблематична с тог аспекта, јер њихова имовина, која би могла 

послужити као колатерал улагачима, најчешће се јавља у облику 

патената и друге нематеријалне имовине, а уз то, њихове профитне 

потенцијале је веома тешко проценити због њихове кратке пословне 

историје (Gompers, Lerner, 2001, стр. 155). Асиметрична 

информисаност агентима ствара простор да делују у сопственом 

интересу, често занемарујући интересе принципала или чак радећи 

на њихову штету, што се у пословној теорији и пракси препознаје 

као агенцијски проблем, који се углавном манифестује кроз 

негативну селекцију (неадекватан избор предузећа за финансирање) 

и морални хазард (непожељно пословно деловање предузетника) 

(види De Clercq & Manigart, 2007). 

За ублажавање агенцијског проблема код инвестирања на 

бази ризичног капитала користе се различите методе, попут улагања 

по фазама, сходно реализацији пројекта, заједничког улагања са 

другим фондовима, уласка представника фонда у одбор директора и 

условљености бенефиција предузетника (попут висине накнада и 

стицања права на опције на акције) пословним успехом предузећа 

(Gompers & Lerner, 2001, стр. 155).  

Осим поменутог, код ризичног капитала је заступљен још 

један агенцијски однос у којем фондови имају улогу агената, док су 

финансирана предузећа принципали. Ни у овој пословној релацији се 

не може искључити могућност појаве агенцијског проблема, односно 
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могућност опортунистичког понашања менаџера фонда на штету 

финансираног предузећа (види Cable & Shane, 1997). 

Опортунистичко и по предузетника штетно понашања менаџера 

фонда за улагање ризичног капитала може се јавити у више облика 

(наведено према De Clercq & Manigart, 2007, стр. 198-199). Прво, у 

случају инвестирања у више предузећа, нека од њих могу бити 

занемарена од стране фонда, што угрожава њихову пословну 

будућност. Друго, улагање по фазама може пружити шансу 

фондовима да константно условљавају предузетника побољшањем 

положаја фонда у њиховом пословном односу. Треће, постоји 

опасност да, услед тежње фонда да што пре изађе из предузећа, 

предузеће изврши иницијалну јавну понуду акција иако за то није 

довољно спремно. 

Осим са аспекта агенцијске теорије фирме, концепт 

ризичног капитала је проблематичан и са становишта теорије 

хијерархије структуре капитала (у оригиналу pecking order theory) 

(Myers & Majluf, 1984). Према овој теорији, предузећа избегавају 

власничко финансирање (енг. equity), где спада и ризични капитал, 

те се, приликом одабира извора финансирања, пре одлучују за 

финансирање сопственим изворима и задуживањем. Сматра се да 

одабиром власничког финансирања (углавном путем емисија акција), 

предузеће, услед асиметричне информисаности уговорних страна, 

ризикује да недовољно информисани инвеститори то протумаче као 

негативан сигнал. Ова теорија се углавном потврђује код 

финансирања зрелих предузећа, док се млада предузећа, нарочито из 

области високе технологије, често одлучују на власничко 

финансирање (Brili R., Majers, S. i Markus, A., 2010, стр. 415-416), 

што даје основу за опстанак ризичног капитала као облика 

финансирања.  

Поред наведених ограничења, имплементација ризичног 

капитала, као облика финансијског посредовања, компликована је и 

због бројних предуслова које треба испунити да би она била 

успешна. Основни предуслови за успешно и ефикасно инвестирање 

ризичног капитала у једној земљи су: стимулативна економска 

политика државе, правна заштита инвеститора, постојање и примена 

одговарајућих стандарда корпоративног управљања, велики број 

образованих и искусних предузетника и развијено финансијско 

тржиште. У литератури постоји низ теоријских модела, у оквиру 

којих су дефинисани критеријуми за избор пројеката за финансирање 

на бази ризичног капитала. Један од најчешће коришћених модела је 

модел који су развили Hisrich & Jankowicz (1990), а унапредили Fried 

& Hisrich (1994). Овај модел се заснива на три основна стуба (Fried & 



Ахмедин Лекпек 

46  Економски погледи, ISSN 1450-7951 

Hisrich, 1994, стр. 30): а) концепту - потенцијали пројекта; б) 

управљању - знање, искуство и карактер предузетника; и ц) 

приносима - могућности остварења високих приноса. На основу овог 

модела, бројни аутори (Bliss, 1999; Leeds & Sunderland, 2003; 

Ahlstrom & Bruton, 2006; Klonowski, 2007 и други) су анализирали 

услове за рад фондова ризичног капитала у земљама у транзицији и 

земљама у развоју. Према њиховим налазима, три кључна 

ограничавајућа фактора за улагања ризичног капитала у земљама у 

транзицији су : а) неповољан утицај владе, б) неискусни и 

недовољно образовани предузетници и ц) неразвијено финансијско 

тржиште. 

За креирање економског и правног пословног окружења у 

једној држави задужена је влада. Иако је са процесом транзиције у 

бившим социјалистичким земљама започет и процес 

демократизације друштва, утицај политичке елите је и даље 

непримерено висок, што проузрокује бројне проблеме. Издвајају се 

две битне последице негативног утицаја владе. Прва последица је 

неефикасан правни систем и неадекватна правна заштита 

инвеститора. Правни системи у земљама у транзицији и земљама у 

развоју не пружају адекватну заштиту потписницима уговора, па 

стога потписан уговор није довољна гаранција да ће уговорне стране 

испоштовати своје обавезе (види Leeds & Sunderland, 2003, стр. 115). 

То је нарочито проблематично за фондове ризичног капитала, који 

улажу у млада и неафирмисана предузећа, што је само по себи веома 

ризично, тако да их правна несигурност у једној земљи може 

демотивисати и одвратити од инвестирања. Друга последица је 

неуспешна економска политика, која резултира ниским извозом, 

слабом конкурентошћу, високом задуженошћу и, што је за 

инвеститоре посебно проблематично, нестабилном валутом и 

високом инфлацијом. Нестабилна домаћа валута и висока стопа 

инфлације спречавају инвеститоре да реално процене очекивани 

принос, јер се вредност локалне валуте, као и цене роба, сировина и 

радне снаге константно мењају (види Bliss, 1999). Поред тога, земље 

у транзицији се често одликују компликованим и нетранспарентним 

пореским системима, који привреднике оптерећују великим бројем 

намета, као и веома скупим и обимним административним 

апаратима, чија неефикасност знатно успорава инвеститоре при 

испуњавању њихових права. Препрека за улагање ризичног капитала 

је и неефикасно спровођење приватизације државних предузећа, за 

која су (или могу бити) заинтересовани фондови ризичног капитала 

(види Bliss, 1999). 
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Предузетници у земљама у транзицији могу бити значајан 

ограничавајући фактор имплементације модела ризичног капитала из 

два разлога (наведено према Bliss, 1999, стр. 251). Први разлог је 

отежана процена менаџерске способности, услед недостатка 

искуства и остварених резултата предузетника, на основу којих је 

тешко проценити да ли су они способни за вођење финансираног 

пројекта. Други разлог су нереална очекивања предузетника, као 

директна последица недостатка знања и искуства предузетника, који 

нису способни да реално процене своје домете, као и домете 

пројекта који желе да реализују. Осим наведеног, проблем 

представљају и ниски стандарди корпоративног управљања у  

земљама у транзицији и земљама у развоју. Наиме, односи између 

инвеститора и предузетника су комплексни и у развијеним земљама, 

али је та комплексност још израженија у земљама у транзицији, 

услед неефикасног правног система и непостојања адекватне 

екстерне ревизије, што омогућава предузетницима да послују 

нетранспарентно и скривају од инвеститора кључне информације о 

свом финансијском положају (види Leeds & Sunderland, 2003, стр. 

114) Због тога је инвеститорима додатно отежана процена 

атрактивности пројекта и менаџерских способности предузетника у 

земљама у транзицији. ,,Релативно одсуство формалних 

институција као што су закони и рачуноводствени стандарди, 

отежава појединцима и институцијама који инвестирају на бази 

ризичног капитала (енг. venture capitalist) да процене да ли су 

предложени пројекти оно што се чини да јесу, а не средство за 

‛доливање’ новца на иностране рачуне“ (The Economist, 2004, 

наведено у Ahlstrom & Bruton, 2006, стр. 307). 

У већини земаља у транзицији финансијско тржиште није 

развијено, што доводи до отежане реализације иницијалне јавне 

понуде, као најатрактивније излазне опције. Стога, фондови 

ризичног капитала у земљама у транзицији морају користити друге 

излазне опције, попут ,,откупа од стране управе, продаје 

стратешким инвеститорима или финансијским инвестирорима“ 

(Leeds & Sunderland, 2003, стр. 115). Наведене опције изласка 

пружају инвеститорима далеко мање профитабилне могућности, јер 

су број купаца власничких удела и њихова куповна моћ ограничени, 

за разлику од развијених финансијских тржишта, које карактерише 

велики број платежно способних купаца. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

   

Мала и средња предузећа су један од кључних покретача 

привредног развоја на националном и глобалном нивоу, чему у 

прилог говори чињеница да је то доминантан облик привредног 

организовања, као и то да ова предузећа запошљавају највећи део 

радне снаге. Ипак, недовољна финансијска снага и мало тржишно 

учешће појединачних МСП, чине их ризичним за финансирање, што 

отежава приступ јефтиним и стабилним изворима финансирања. 

Овај проблем је делимично ублажен захваљујући ризичном 

капиталу. Финансирање на бази ризичног капитала спроводе имућни 

појединци и институције, чиме омогућавају новонасталим, 

перспективним предузећима, која имају ограничен приступ изворима 

финансирања, да убрзају свој развој, стекну стабилну тржишну 

позицију и обезбеде себи место на берзи. Тренд финансирања 

предузећа на бази ризичног капитала је константно растући, али су и 

даље традиционални облици финансирања далеко заступљенији. 

Главни узрок мале заступљености финансирања на бази ризичног 

капитала је агенцијски проблем који је код овог финансијског 

аранжмана, базираног најчешће на власничком улагању, веома 

изражен. Такође, у хијерхији извора финансирања, власничко 

финансирање се узима као последњи избор. Примена ризичног 

капитала је посебно ретка у земљама у транзицији, иако улазак 

фондова ризичног капитала на тржишта ових земаља може 

допринети њиховом привредном опоравку и јачању националног 

тржишта. Разлог томе су бројни проблеми који прате улагање 

ризичног капитала у поменутим земљама, попут: неефикасног 

правног система, нестабилности привреда, дестимулишуће 

економске и пореске политике, неадекватног искуства и образовања 

предузетника, често спремних на скривање битних пословних 

информација од улагача, као и  неразвијеног финансијског тржишта, 

што спречава улагаче да користе иницијалну јавну понуду као 

најефикаснију опцију изласка. Постојећа ситуација је штетна како за 

фондове ризичног капитала, тако и за владу и предузетнике у 

поменутим земљама. Стога, да би се постојећи проблеми превазишли 

на општу корист, неопходне су корените реформе привредног и 

правног система држава у транзицији, као и чвршћа и отворенија 

сарадња између владе, фондова ризичног капитала и предузетника.  
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