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Investments in social entrepreneurship are the subject of research and debate in the scientific community due to their importance for the sustainability
and market functioning of social enterprises. There
is still a lack of broad debate on the topic, which
makes it particularly relevant and significant.
Abstract: Investments in social entrepreneurship
differ from investments in the conventional sector

Въведение
Инвестициите в социално предприемачество
са обект на изследване и дебат в научните среди
поради значимостта им за устойчивостта и пазарното функциониране на социалните предприятия.
Все още липсва широк дебат по темата, което я
прави особено актуална и значима.
Инвестициите в социалното предприемачество се отличават от инвестициите в конвен50

based on achieved social returns and realized social benefit.
The report attempts to distinguish the stages of
development of social investments, thus aiming to
predict the role of social entrepreneurship in their
implementation and areas where tangible impacts
can be expected.
Keywords: social entrepreneurship, social investments

ционалния сектор на база постигната социална
възвръщаемост и реализирана социална добавена
стойност.
В рамките на доклада се прави опит да се разграничат етапите на развитие на социалните инвестиции, като по този начин се цели да се прогнозира ролята на социалното предприемачество
при тяхната реализация и сферите, в които могат
да се очакват осезаеми въздействия.

Докладът допринася косвено за изясняване и
на социалната сигурност през призмата на социалната икономика, социалното предприемачество
и социалните инвестиции.
Видове социални инвестиции – етапи на развитие
1. Първи етап
Социалните инвестиции се реализират от
бизнес-структури –разглеждат се в контекста на
отговорното инвестиране и се определят като инвестиции (на филантропска основа), които подпомагат реализиращата ги организация да осъществява положително социално въздействие и
да укрепи репутацията си. Водещ мотив е подкрепата на социалната мисия на предприятието,
независимо от възможните финансови загуби от
страна на инвеститора заради известни отстъпки
от негова страна (в областта на финансовата възвръщаемост, ликвидност и др.), съобразно пазарните условия. Разходите спадат към категорията
на връзките с обществеността и рекламния образ
на структурата.
В този етап социалните инвестиции се представят като донорство и филантропия, а реалните
мотиви имат пряко отражение върху възприятието
на клиентите и доставчиците с цел завишаване цената на крайния продукт. Тяхната видимост е свързана с конкретно филантропско събитие, конкретно набиране на средства, с индивидуална човешка
нужда (необходимост от стипендия, лечение и др.).
Този етап се отличава единствено с проявата на
конкретен, изцяло доброволен акт, еманципиран от
дейността на компанията и това, доколко самата тя
кореспондира с визията за съвременно, солидарно
и устойчиво развитие на обществото.
2. Втори етап
Социалните инвестиции започват да се свързват с инвестиции в хора и със запълване на съществени социални дефицити, съотносими към производствената дейност. Най-отчетливо това се отнася
до инвестициите в местната общност в районите с
негативни демографски тенденции и недостиг на
работна сила. Предназначени са да укрепят уменията, здравето и капацитета на хората и да ги подкрепят да участват пълноценно в заетостта и социалния живот. Материалното остойностяване на
така насочените инвестиции дава финансов израз
на направените социални инвестиции. За да се раз-

глеждат като социални, инвестициите, направени
от бизнес-структури, следва да отговарят на поне
една от долуизброените характеристики, посочени
в доклада на Алтернативната комисия за социално
инвестиране :
1. прокарват отговорна социална (или екологична) цел;
2. осъществяват се независимо от държавата, но
в корелация с обичайната дейност на публичните институции;
3. насочени са към мисията на бизнес-структурата като принципен бенефициент на всяко
едно инвестиране;
4. прозрачни са от гледна точка на измерването
и докладването на социалната стойност, която цели да създаде;
5. структурирани са по начин, който създава финансова стойност или организационен капацитет във времето (напр. подпомагайки организацията да инвестира в растеж, придобиване
на активи, укрепване на управлението, генериране на доход и /или правят спестявания).
В допълнение към горепосочените, инвестициите, определени като социални, следва да отговарят и на следните условия:
1. стремят се да укрепят настоящия и бъдещия
капацитет на работниците/служителите и да
подобрят техните възможности за участие в
обществото и пазара на труда;
2. насочени са към уязвими групи и им предоставят повече равни възможности, по-добър
достъп до пазара на труда, възможности за
професионално развитие, по-добра социална
защита, подкрепа за независим живот и адаптирани работни места;
3. работодателите си осигуряват по-здрава,
по-работоспособна и по-квалифицирана работна сила;
4. осигуряват ранна подкрепа за младите хора
за справяне с тежкия проблем с младежката
безработица и спомагат за прекъсване на предаването на неравностойното положение и
бедността между поколенията;
5. осигуряват подкрепа за възрастни хора за оставането им в добро здраве на пазара на труда и за активното им участие в обществото и
икономиката.
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Този втори набор от характеристики ясно
подчертава социалната насоченост на инвестициите и очакваната социална възвръщаемост.
Доброволният характер все още е налице в този етап, но характерът на инвестициите претърпява видима трансформация като се обвързва не с
конкретни и индивидуални актове на добродетел,
а със значимите дефицити на съвременните общества. Основният показател за качеството на социалните инвестиции вече не е количеството, а тяхната устойчивост. Проблемите не трябва просто
да бъдат решени в отделен и изолиран случай, а
в дейностите на компаниите да се имплементира
превантивният, колективен и инвестиционен ефект
(с перспектива). Социално-инвестиционната дейност продължава да бъде доброволна, но в условията на конкуренция между компаниите и във все
по-тясна връзка с националните и стратегически
документи. Въведени са изисквания за прозрачност. С повишаването на изискванията и обществените активности компаниите започват да търсят
подкрепа в неправителствения сектор и особено в
онази част от него, която притежава значим опит
в сферата на пазара на труда и уязвимите групи.
Социалните предприятия се явяват естествен партньор за социалните вложения поради своята публично-частна природа и реални отчетни резултати.
3. Трети етап
В третия етап моделите за идентификация стават квази-нормативни. Основание за това дават два
акта на Европейската комисия (ЕК). Първият е т.
нар. Зелена сделка , а вторият е предложение на
ЕК за Директива относно адекватните минимални
работни заплати в Европейския съюз . В тези предложения се съдържа практическа задължителност
за големи дялове от икономиката да трансформират моделите на своята дейност в посока екологично равновесие и справедливо заплащане, като задължителният елемент е насочен към основните
производствени фактори. Въпросите за заплащането се разглеждат по-малко през призмата на изискванията към компаниите за реализация на инвестиции, които са свързани с производителността
и с конкурентоспособността на бизнеса към настоящия момент, и в по-голяма степен през призмата
на социума, качеството на живот, справедливото и
отговорно разпределение на ресурсите, устойчивото развитие на качеството на човешкия капитал и
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в най-голяма степен с преодоляване на субективното неравенство. Чрез нов модел на инвестиране
в борбата с дискриминацията и бедността, се цели създаването и на нов икономически модел, при
който социалният и екологичният модел са в основата на конкуренцията и конкурентоспособността.
Предвид гореописаните процеси в следващите години може да се предположи, че ще се интегрира задължителен дял на социалните инвестиции на
компаниите. Съществува вероятност отправна точка да бъдат реализираните оборот, печалба, вида
на дейността и въздействието върху устойчивото
развитие на производствените фактори. С голяма
вероятност би се осъществило и остойностяването на възвръщаемостта от социалните инвестиции
по подобие на съществуващите пазарни модели
за конвенционалните инвестиции. Възможно е на
фондовите пазари аспектът устойчивост на бизнес моделите, който има значима роля при оценка стойността на търгуваните активи, да бъде с допълнителна тежест и регулаторно изискуем.
При реализация на този етап ролята на социалните предприемачи може да претърпи известни промени. Първо, вероятно количествата инвестиции и изграждането на мрежи с тяхно участие
ще има огромно значение за конкурентоспособността на националните компании, с цялата условност на термина. Второ, чрез социалните
предприемачи ще се осъществява мониторинг и
отчитане на инвестиции (социален одит), реализирани от компаниите. Трето, между компаниите
ще стартира процес по търгуване на социални дялове – приноси – резултати в полза на обществото
или местни уязвими общности.
Във връзка с гореизложеното, може да се
приеме, че социалните инвестиции влияят върху
управлението на кризи.
В сферата на социално-икономическата теория няколко закономерности са устойчиви и неоспорими. Първата закономерност се отнася до
цикличността в икономиката, която се изразява в
това, че след периоди на ръст тя предизвиква пазарни корекции със социална цена и въпреки регулаторните механизми, неизбежно настъпва. Рецесията в икономическото развитие е процес, който
често е оприличаван с икономическо „чистилище“
- ненужните икономически субекти биват отхвърлени от пазара. Втората закономерност се свързва
с това, че всяка рецесия е различна, но преодолява-

нето ѝ винаги бива обвързано със способността на
обществата да се върнат към растежа въз основата на иновациите. Независимо от вида рецесия, социално-отговорните компании и социалните предприемачи са доказано устойчиви в такива периоди,
а страните, в които тази специфика не е застъпена в достатъчна степен и компаниите, държавата и
гражданският сектор не са организирани чрез взаимосвързаност за постигане целите на устойчиво
развитие, заплащат по-значима социална и икономическа цена. Това поставя въпрос, свързан с доброволния характер на реализация на социалните инвестиции. Разбирането на ЕК търпи известна
трансформация, видно от последните документи ,
свързани с корпоративната социална отговорност,
която се разглежда без наличие на задължителност
при нейното проявление, но и без да се подчертава
нейният изключително доброволен характер. В този смисъл и Зелената сделка е вероятно продължение на тази тенденция, макар и не в целия спектър
на дейности. Кризата, породена от разпространението на пандемията от COVID-19 насърчи взаимопомощта между гражданския сектор и корпоративния по реализация на цели от обществена полза
и в подкрепа на уязвими лица. Тези инициативи,
бидейки спешни, не са в състояние да предизвикат съществена промяна поради ограничените възможности за планиране и реализация. Въпросът
за етични кодекси и натрупвания на корпоративни
ресурси за защита устойчивостта на пазара отвъд
възможностите на публичната власт има потенциал да се превърне в дискусия за асоциирането
на социалните инвестиции чрез неправителствени организации като буфер от последна инстанция
при наличието на различните форми на рецесия и
ограничаваща загубите, икономически и социални,
по време на негативни икономически цикли. Посоченото дава основание да се отбележи, че инвестициите в социалната сфера са антицикличен буфер, който допринася за устойчиво икономическо
развитие. Социалните предприятия са инструмент
за реализация на социални инвестиции, включително и от групи инвеститори, при запазване на
организационната независимост на предприятието от инвеститора и предоставяйки възможност за
отчетност на резултатите. Социалната и солидарна икономика отразява необходимостта от засилване ролята на корпоративния сектор в изграждането
на стабилност на социалния модел и подобряване

условията за конкурентоспособност на пазара, като осигурява ефективност на разходите за постигане на социална възвръщаемост под формата на
качество на човешкия капитал, култура на потребление, екологичен баланс и защита на човешките
права.
Заключение
В заключение, етапите, през които преминава развитието на социалните инвестиции открояват хронологията на тяхното развитие съобразно
социално-икономическите реалности и политики
в областта на икономическата и социална сфера.
Идентифицираните предизвикателства намират
отражение в нормативните документи на равнище
ЕС, които определят и практическото прилагане на
засегнатите в документите идеи. Социалните инвестиции в социалното предприемачество са обект
освен на нормативно регулиране, също и на научно
обосноваване, което допринася за научнообосновано провеждана политика в тази област и необходимост от допълнителни проучвания и изследвания.
Ролята на социалните предприятия, инвестициите
в тях, включително и ролята на неправителствените организации, отразяват съвременното разпределение на отговорностите между държава, с ограничено участие в икономиката, и частния сектор като
двигател на растежа.
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