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ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИ  

В РЕАЛНИ АКТИВИ, СЪЗДАВАЩИ СМЕСЕНА СТОЙНОСТ  

(ТРОЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ) 
 

Радослав Пашов 

 

Резюме: Настоящата статия се стреми да изследва и покаже новите управленски 

концепции, които оказват непосредствено влияние върху парадигмата на  

инвестиционното проектиране в реални активи, която прегръщаща все повече идеята за 

създаваната „смесена стойност“ (blended value) – икономическа, социална и екологическа. 

Налице е процес, при който все повече инвестиции се насочват към предприятия или 

осъществяват от предприятия, които се стремят да генерират положителна екологична, 

социална и финансова стойност. Този нов тип инвестиции, наречени „инвестиции за 

въздействие“ (impact investing), имат за цел заедно със създаване на чисто икономическа 

стойност, да допринасят и за справяне с редица екологични и социални проблеми като 

намаляване последиците от глобалното затопляне, подобряване достъпа до образование, 

борба със замърсяването, безработицата и бедността.  

 

Ключови думи: инвестиции в реални активи, социално предприятие, споделена стойност, 

смесена стойност, двоен и троен краен резултат 

 

Въведение 

 

Традиционните инвеститори в реални активи се стремят към максимално 

увеличаване на финансовата възвръщаемост, съобразена с риска, но изключвайки всички 

останали екологични и социални ефекти, които биха довели до намаляване на 

възвръщаемостта, т.е. – създаване стойност и генериране на възвръщаемост в една 

„вакуумна среда“ (Freundlich T., 2005), в която социалните и екологични разходи не са 

вътрешно присъщи за организацията. За тях инвестирането обикновено се разглежда като 

дейност, отделна и различаваща се от усилията за създаване на положително екологично и 

социално въздействие. И тук обаче настъпват значими промени свързани със 

завишаващите се изисквания за все по-задълбочено доказване на устойчивото развитие във 

всички сектори на икономиката – частен, публичен, неправителствен, както и на 

изместването на основния бизнес фокус за съществуването на една компания. 

Традиционните търговски компании вече обръщат поглед към цялостната стойност, която 

създават техните инвестиционни проекти в реални активи, поради желанието им да 

достигнат до нови целеви клиентски групи, разработване на нови продукти и услуги, 

създаване на нови пазари, тестване на нови бизнес модели, повишаване на ангажираността 

към марката и т.н. 

Този преход от благотворителен към финансов капитал и обратно е и теоретично 

обусловен от налагането в управленската сфера на съвременните концепции за социално 

предприятие, споделена стойност, смесена стойност, двоен и троен краен резултат. 
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1. Концепция за социално предприятие  

 

В периода след публикуване на  доклада „Нашето общо бъдеще“ през 1987 г. до 

сега, настъпва съществена конвергенцията между „световете“ на организациите създадени 

с цел печалба, неправителствените организации (НПО), ангажирани с екологични и 

социални проблеми и държавния сектор. Всеки от тези сектори продължава да има своя 

концепция, цел, инструментариум и подходи на съществуване, но същевременно се 

наблюдава и значително размиване на границите относно обхвата на дейностите, с които 

се ангажират.  

Тази конвергенция има за резултат и създаването на нова организационна бизнес 

единица – т.нар. социално предприятие (наричано още предприятие създаващо троен краен 

резултат), която акумулира в себе си бизнес процеси и от трите сектора. 

Многообразието от сферите на дейност на социалните предприятия (производство, 

здравни услуги, екопродукти и т.н.) разширяват потенциала за по-широко приложение на 

социалните предприятия за справяне със съвременните екологични и социални 

предизвикателствата.  

 

Дефиниции за социално предприятие 

 

Икономическата литература няма единно определение за понятието „социално 

предприятие“, както и за обхвата на дейностите, с които се ангажира. 

Defourny, J., Nyssens, M. (2012) изразяват мнение, че за възникването на 

концепцията за социалните предприятия като цяло допринасят две мисловни школи – „на 

спечеления доход“ и „на социалната иновация“. Те представят първоначалните виждания 

за социалните предприятия като произхождащи от третия сектор на икономиката и 

базирани на неправителствените организации. 

Мисловната школа „на спечеления доход“ поставя основите на концепцията за 

социално предприятие, дефинирайки го предимно от гледна точна на стратегиите за 

генериране на доходи. По-голямата част от публикациите се основават главно на интереса 

на нестопанските организации да станат по-търговски, съсредоточавайки се върху 

получаване на приходи в подкрепа на социалната мисия на организацията с нестопанска 

цел, както и на възможностите на намиране на по-широк кръг от финансови източници. 

Основните научни трудове в тази школа са на Skloot, E. (1987), Young, D. & Salamon, L. M. 

(2002). 

Втората мисловна школа – „на социалната иновация“ – разглежда предприемачите 

в неправителствения сектор като „създатели на промяна“, тъй като те създават „нови 

комбинации“ в следните направления: нови услуги, ново качество на услугите, нови 

производствени методи, нови производствени фактори, нови форми на организация или 

нови пазари. Социалното предприемачество е въпрос на резултати, а не само на доходи 

(Young, D. 1986). 

Според Alter, S. K. (2002) терминът „социално предприятие“ за първи път е 

разработен през 70-те години, за да определят бизнес дейностите, които нестопанските 

организации започват да развиват като начин за създаване на възможности за работа на 

групи в неравностойно положение. 

В своите трудове Alter, S. K. разработва три архетипа на социално предприятие 

въз основа на това как социалната програма и дейностите на предприятията се свързват: 

бизнес дейности, които са вградени в социалните програми, бизнес дейности, които се 



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2022, https://spisanie-su.eu 

 
 13  

припокриват със социалната програма и бизнес дейности, които допълват, но са отделни 

от социалната програма. 

Smit, A. (2012) посочва, че първият, който налага и използва понятието „социално 

предприятие“ е Freer Spreckley през 1978.  

В САЩ през 80-те години на 20 в. се използва многообразие от термини за 

описване на организациите със социални цели (Defourny J. and Nyssens M., 2010): 

предприятие с нестопанска цел, предприемачество с нестопанска цел, предприятие със 

социално предназначение, социална иновация, бизнес със социално предназначение, 

предприятие за създаване на богатство в общността, публично предприемачество. 

В THE BLENDED VALUE MAP: Tracking the Intersects and Opportunities of 

Economic, Social and Environmental Value Creation, (Emerson, J, 2003. Revised January 15, 

2004), Emerson, J. използва понятието „социално предприятие“ за обозначаване на 

предприятия с двоен краен резултат, предприятия със социално предназначение, 

нестопански бизнес предприятия и предприятия създадени с цел печалба, но с определена 

мисия. Социалните предприятия обикновено търсят смесена възвръщаемост – финансовата 

или поемане на допълнителен риск в преследване на социална и/или екологична стойност. 

Lane, M. D., & Casile, M (2011) дефинират социалното предприятие като 

организация, чиято организационна мисия по същество включва отстраняване на някои 

социални дефицити или създаване на някакво социално благо. Тези организации се 

стремят към печалба или да се издържат с минимална пряка държавна подкрепа. 

Yunus М. (2006) разглежда социалното предприятие като бизнес, за създаване на 

максимална социална печалба и помагане на хората, но не и за лични облаги.  

Yunus, М. (2010) в контекста на социалното предприемачество прави и по-

радикална констатация за съвременната икономическа система като твърди, че 

„съществуващата ни теория за капитализма е погрешна дотолкова, доколкото погрешно 

представя човешката природа, и заключава, че представянето на капитализма на хората 

като „едноизмерни същества, чиято единствена мисия е да увеличи максимално печалбата“ 

представлява „лошо изкривена картина“, защото не успява да признава, че човешките 

същества също са водени от безкористни мотиви“. 

Wanda Wuttunee W., Rothney R., Gray L. (2008) споделят виждането, че социалните 

предприятия имат хибридно качество на реагиране на незадоволени социални нужди чрез 

бизнес средства. Следователно характерът на отчетността им се различава от тази на 

традиционните организации с нестопанска цел (НПО). Първо, те генерират човешки и 

финансови ресурси, които до голяма степен действат в съответствие с правилата на пазара, 

второ, те са отговорни за постигането на социалната стойност, която е въплътена в тяхната 

мисия и се осланят на принципите на етиката и морала на „прави добро“. 

В своето проучване те приемат по-широко дефиниране на социалното 

предприятие като предприятие създадено с цел печалба, което поставя силен акцент върху 

социални и екологични цели, както и финансови такива. Те търсят смесена възвръщаемост, 

двоен или троен краен резултат, където са включени и екологичните цели. Предприятието 

има ясен план за разпределяне на печалбата (или излишъците) към социалната цел. 

От своя страна The Social Enterprise Alliance определя социалните предприятия 

като „Организации, които са ангажирани с основна неудовлетворена нужда или решават 

социален или екологичен проблем чрез пазарно ориентиран подход“ 

(https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/, преглед на 04.07.2020, 23.56 ч.). 

Alter, К. и Nicholls в своите разработки (вече посочени в изложението) разглеждат 

социалното предприятие и като само финансираща се организация. 
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Николай Нинов (2016) дефинира социалните предприятия като „уникална по 

порода форма на социално предприемачество, позволяваща едновременното съчетаване на 

икономически и социални цели в едно, което се явява предпоставка за провеждане на 

ефективна социална политика и осигурява подкрепа за уязвимите групи в българското 

общество“. 

В труда си „Анализ на социалното предприемачество в България“, Мария 

Куманова и Надя Шабани извеждат следното определение за социално предприятие: 

„стопанска дейност, развивана най-често от ЮЛНЦ, имаща изразен социален ефект върху 

лица от уязвими групи с цел да: подобри жизненото им равнище; осигури заетост; 

предостави услуги или друга форма на подкрепа, имаща за цел ефективното им социално 

включване“. 

Съгласно изложените до момента позиции на различни изследователи може да се 

изведе основно мнение, че социалните предприятия се стремят да изградят един по-

справедлив и устойчив свят чрез прилагане на пазарно-ориентирани стратегии към 

днешните екологични и социални проблеми. Социалните предприятия пряко адресират 

социалните и екологични потребности чрез своите продукти, услуги, инвестиционни 

намерения и цялостна дейност. Те търсят генериране на приходи, за да преследват двоен и 

троен краен резултат, т.е. социални и екологични цели, освен финансови цели.  

Днес много организации с нестопанска цел или благотворителни организации 

виждат социалното предприемачество като начин да намалят зависимостта си от даренията 

и безвъзмездни средства, като търговските дружества разглеждат своето трансформация в 

социалното предприятие като начин за създаване на по-голяма обща стойност и намиране 

на по-широк спектър за финансиране.  

В наши дни надделява англо-саксонският модел, който надхвърля ограниченията 

на неправителствения сектор и се фокусира върху бизнес същността на социалните 

предприятия – учредени за генериране на печалба, но създаващи и смесена стойност за 

заинтересованите страни. 

Може да обобщим, че наблюдаваме преминаване на нов етап в правенето и 

функционирането на бизнеса – Enterprise 2.0 (Aaron M., van Bavel R., 2013). 

 

Възникване на социалното предприятие като икономическа категория – причини и 

време 

 

Причините за възникване на социалните предприятия се крият още в късните 70-те 

и ранните 80-те години на 20-ти век, като се наблюдават нюанси в силата на факторите 

предопределящи появата и развитието им като нова икономическа категория в Европа и 

САЩ.  

Научната литература по темата е изключително обширна по отношение 

изясняване на термините социално предприятие, социално предприемачество и определяне 

на мястото на социалните предприятия. Поради хибридния си характер, социалните 

предприятия са обект на изследване от учени и емпирици от различни сфери – икономисти 

от публичния, частния и неправителствения сектор, социолози, историци, държавни 

служители и др. 

В Европа водещ мотив за полагане на основите на появата на социалното 

предприятие е сложната икономическа обстановка през 80-те и началото на 90-те години 

на 20 в., която се характеризира с висока безработица, големи публични разходи за 

социална защита, дефицити и обща макроикономическа несигурност. Изправени пред 
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необходимостта за съкращаване на публичните разходи, правителствата оставят ниша за 

развитие на организации, които могат да подпомогнат процеса на социална защита.  

Самото понятие „социално предприятие“ се появява за пръв път в Европа в 

законов акт през 1991 г. в Италия, като се свързва с неправителствения сектор, който е 

силно развит в тази страна (включително кооперативното движение) – създава се 

специфична правна форма на „социални кооперации“ (Defourny J., Nyssens M., 2010).  

Подобно на Европа, сложната икономическа обстановка в САЩ през 80-те години, 

създава необходимите условия за създаване на нов икономически субект, който да 

отговаря на изискванията на своето време. Икономическите сътресения и необходимостта 

от съкращаване на разходи, за да се балансира бюджетния дефицит, отваря вратите на 

организации и компании, които да се включат на свободния пазар на социални услуги и да 

заемат част от икономическото пространство освободено от правителствените институции. 

Salamon L. (1993, 1995, 1997), Eikenberry A., Kluver J. (2004), Crimmins, J. C. & Keil, M. 

(1983), Young, D. (2001, 2002, 2003) отбелязват, че социалните предприемачи в САЩ, за да 

изпълняват своята функция, започват да прибягват до използването на чисто търговски 

практики, с които да подпомогнат дейността си (и при липса на печалба). 

Като цяло, въпреки по-слабо развития социален сектор в сравнение с Европа, в 

Съединените щати концепцията за социално предприятие датира от 1993 г. Harvard 

Business Schools създава „Инициатива за социално предприемачество“. Инициативата е 

важен пробив в налагането на социалното предприятие като форма за осъществяване на 

икономическа активност. 

Макар като концепция исторически да възникват по едно и също време, 

социалните предприятия в САЩ и континентална Западна Европа се различават от гледна 

точка на спектъра, който заемат в икономическата координатна система от икономически 

субекти и „отношението“ към печалбата.    

За Западна Европа е характерно развитието на социалното предприемачество като 

част от неправителствения сектор (Grenier, P. 2003) с основен източник на финансиране 

дарения, грантове и различни социални плащания от централната и местната власт.   

Социалните предприятия се разглеждат като алтернатива на традиционните 

благотворителни организации (Defourny J., Nyssens M. 2008).  

Независимо, че има автори, които не изключват възможността социалните 

предприятия да функционират в корпоративния сектор (Nicholls, A. 2005), науката и 

практиката в Европа е фокусирана и разглежда социалните предприятия като част от 

третия сектор и като неправителствени организации. 

За разлика от Европа, в САЩ социалното предприятие се разглежда в много по-

широка перспектива и опериращо сред по-голяма бизнес среда, където се търси 

генериране на приходи и печалба. Сред американските научни кръгове се разбира, че 

социалните предприятия включват организации, които попадат в патримониума на тези 

ориентирани към печалба, но същевременно са и ясно ангажирани със социално полезни 

дейности. Те са компании, които се обвързват с реализирането на печалба, но залагащи в 

своята дейност и социални цели и/или организации с нестопанска цел, ангажирани с 

търговска дейност в подкрепа на социалната си мисия. 

В САЩ социалното предприемачество се разглежда и като носител на 

новосъздаващия се „четвърти сектор“ на икономиката, където максимизирането на 

печалбата може да бъде в синхрон със социални или екологични цели – отстояване на  

смесени корпоративни цели (Defourny J., Nyssens M. 2008). 
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Типология на социалното предприятие 

 

Типологията на социалните предприятия и тяхното място в икономическия 

спектър дават отговор на въпроса защо те са подходящ носител на концепцията за 

„устойчиво развитие“.  

Сред авторите, които разглеждат въпроса за типологията на социалните 

предприятия е Alter. Alter, K. (2007) използва хибриден спектър на икономически субекти, 

за да позиционира и разграничи същността на социалните предприятия спрямо останалите 

дружества, опериращи в икономическата повърхност. 

От лявата страна на спектъра са организациите, които създават социална 

устойчивост и са отдадени на реализирането на социални цели (следва да се добавят и 

екологични цели), а от дясната тези, които формират икономическа устойчивост и са 

създадени и търсят икономическа стойност. Целостта от организации по абсцисата 
формират „устойчив еквилибриум“. 

Alter, K. детерминира социалните предприятия като търсещи социална стойност и 

в непосредствена близост до компаниите, които са създадени с цел печалба и формиращи 

икономическа стойност. 

През 2008 г. Chertok M., Hamaoui J. and Jamison E. (2008) в Stanford Social 

Innovation Review излагат своята визия за мястото на социалните предприятия сред 

спектъра от социални и финансови възвръщаемости. За разлика от Alter K., който 

позиционира социалните предприятия в спектъра по-близък до неправителствените 

организации, то Chertok M., Hamaoui J. and Jamison E. виждат новата икономическа форма 

като едновременно съчетаваща в себе си структурата на компаниите създадени с цел 

печалба и структурата на неправителствените организации. Според тях социалните 

предприятия акумулират в себе си едновременно филантропски и търговски капитал. 

Друго разграничение между социалните предприятия и традиционната компания 

прави Social Enterprise Association, но през погледа на създаваната стойност и 

възвръщаемостта. Социалните предприятия отново са позиционирани между 

неправителствените организации и търговските дружества, който целят финансова 

възвръщаемост. 

Една от добрите разработки за мястото на социалното предприятие сред палитрата 

от икономически субекти е на Social Enterprise Alliance 

https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/, преглед на 04.07.2020, 23.56 ч.). От 

Алианса правят кратко графично обобщение на това какво е социалното предприятие и 

къде  то е позиционирано в икономическата равнина.  

Описвайки го с редица ключови думи като иновация, хибрид, социална 

отговорност, троен краен резултат, устойчивост, конвергенция, филантропия, генериране 

на приходи, целево инвестиране, всъщност те разкриват многообразната същност на 

социалните предприятия и основната им характеристика – да комбинират практики от 

неправителствения и корпоративния сектор, за да създават устойчивост.  

Цялостен, обобщен модел на икономическите субекти, техните сфери на дейност и 

места на припокриване на активностите представят Defourny J. & Nyssens M (2012), като те 

се основават на разработките на Pestoff, V. (1998, 2005) и извеждат икономическата 

равнина като триъгълна координатна система. 

Първото деление на координатната система е по различни видове стопански 

участници: държавата, частните компании с търговска цел и общностите. Второто деление 
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подчертава ресурсите, на които тези стопански субекти разчитат, за да развиват своята 

дейност. Според тях социалните предприятия се характеризират с многообразие относно 

мястото им в икономическата среда. Те обхващат и трите сектора на икономиката и се 

развиват според своите заложени цели.  

В обобщение на въпроса свързан с типологията на социалните предприятия, може 

да заключим, че те са икономическия субект, който комбинира в себе си трите 

икономически свята – корпоративен, неправителствен и държавен, стремейки се за 

доставят продукти и услуги създаващи трикомпонентна стойност – икономическа, 

социална и екологична. 

 

2. Концепция за споделената стойност (Shared value) 

 

Концепцията за споделената стойност (shared value) е нова икономическа мисъл, 

която засяга редица сфери на икономическия живот – устойчиво развитие, екологични и 

социални аспекти в поведението на една компания, различни измерения на стойност, която 

създават и трябва да създават дружествата, касае включително и начините за оценка на 

инвестиционните проекти.   

Michael Porter & Mark Kramer (2011) я представят официално за прът път в Harvard 

Business Review през 2011 г. 

„Капиталистическата система е под обсада“, започват своята публикация Porter и 

Kramer. Според авторите през последните години бизнесът все повече се разглежда като 

основна причина за социалните, екологичните и икономическите проблеми на нашето 

съвремие и просперира за сметка на обществото. Те споделят виждането, че 

„легитимността на бизнеса е спаднала до нива, които не са наблюдават в близката история 

и бизнесът е заседнел в порочен кръг“. Според тях голяма част от проблема се крие в 

самите компании, които продължават да гледат тесногръдо на създаването на стойност, 

оптимизирайки краткосрочните си финансови резултати, като същевременно пропускат 

важните нужди на своите клиенти и пренебрегват по-широките влияния от дейността си, 

които определят техния дългосрочен успех. 

Също така в своята статия Porter и Kramer отбелязва, че правителството и 

гражданското общество често вземат проблема в свои ръце, опитвайки се да се справят със 

социалните слабости за сметка на бизнеса. Предполагаемите компромиси между 

икономическата ефективност и социалния прогрес са институционализирани в 

продължение на десетилетия, поради което бизнес организациите трябва да поемат 

водещата роля в обединяването на целите на бизнеса и обществото. 

Те споделят, че повечето компании остават ограничени в своите действия до 

„социалната отговорност“, в която обществените въпроси са в периферията, а не в 

сърцевината. 

Решението, което дават авторите на този многогодишен сблъсък между печалба и 

екологично и социално се корени в „принципа на споделената стойност, който включва 

създаване на икономическа стойност по начин, който също така създава стойност за 

обществото чрез справяне с неговите нужди и предизвикателства“. Те са категорични, че 

„бизнесът трябва да обвърже успеха на компанията със социалния прогрес. Споделената 

стойност не е социална отговорност, филантропия или дори устойчивост, а нов начин за 

постигане на икономически успех“.  
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Концепцията за споделената стойност размива границата между организациите, 

създадени с цел печалба и нестопанските такива, като в същото време легитимира и 

появата на нови видове хибридни предприятия, каквито са социалните предприятия. 

Porter и Kramer дефинират концепцията за споделената стойност като политики и 

оперативни практики, които повишават конкурентоспособността на едно дружество, като 

същевременно подобряват икономическите и социалните условия в общностите, в които 

оперира. Споделената стойност се фокусира върху идентифицирането и разширяването на 

връзките между обществения и икономическия прогрес. Тя се основава на виждането, че 

както икономическият, така и социалният прогрес трябва да се разглежда през  

принципите на стойността. Стойността се обвързва с генерираната полза спрямо 

разходите, а не само с ползата сама за себе си. Според авторите обаче бизнесът рядко 

разглежда обществените въпроси от гледна точка на стойността, за него те са периферни 

въпроси.  

Те казват също, че в социалния сектор мисленето в стойностно отношение е дори 

по-рядко срещано. Ако правителствата и неправителствените организации започнат да 

мислят повече за стойността, която създават, то техният интерес и този на бизнеса 

неизбежно ще се доближат. 

Двамата мислители заключават, че целта на съществуването на бизнес единицата 

трябва да бъде предефинирана към създаване на споделена стойност, а не само към 

печалба. 

Това според тях ще доведе до следваща вълна на иновации и растеж в световната 

икономика. Също така ще се преформулира и капитализма и връзката му с обществото. 

Porter и Kramer отбелязват, че бизнеса и обществото са се сблъсквали твърде дълго 

помежду си. Това е отчасти защото икономистите са узаконили идеята, че за да се 

осигурят обществени ползи, компаниите трябва да ограничат икономическия си успех. От 

друга страна, решаването на социални проблеми е преотстъпено изцяло на правителствата 

и на неправителствените организации. Справянето с обществените недъзи и ограничения 

не води непременно до разходи за компаниите, тъй като те могат да внедряват иновации 

чрез използване на нови технологии, методи на работа и управление – и в резултат на това 

да увеличат производителността си и да разширят своите пазари. 

Именно в последното се крие и влиянето, което концепцията за споделената 

стойност има върху развитието на парадигмата за оценка на инвестиционни проекти в 

реални активи. За разлика от традиционното разбиране за търсене основно на финансова 

рентабилност, Porter и Kramer оспорват този възглед и посочват, че посредством нови 

технологии, управленски умения и способности може да се постигне не противопоставяне, 

а взаимодопълване на изгодите за различните контрагенти на компанията. От своя страна, 

както вече е посочено от Ненков, Д. (2008), правилното инвестиране в реални активи 

(каквито са технологиите), са в пряка връзка с увеличаване благосъстоянието на 

собствениците, които са едни от ключовите бенефициенти от успеха на една компания. 

Оттук можем да заключим, че чрез използването на концепцията за споделената стойност 

може да се разшири обхвата на икономическата, екологичната и социална стойност, което 

оказва натиск върху оценителите да търсят и прилагат по-широк поглед върху структурата 

на стойността и ефектите, които създават инвестиционните проекти, както и целия спектър 

от бенефициенти. 

Чрез своята теория Michael Porter and Mark Kramer дават сигнал и за промените, 

които трябва и настъпват сред инвеститорите, от гледна точка на изискванията към 

дейността на компаниите.  



Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2022, https://spisanie-su.eu 

 
 19  

На база изложените теоретични постановки в концепцията на преден план излиза 

необходимостта от отговор на въпроса защо посредством реализиране на инвестиционни 

проекти в реални активи инвеститорите и мениджърите трябва да създадат споделена 

стойност. 

Отговор на тази своеобразен проблем (бизнес-социум-екология) авторите дават 

като определят, че не всички печалби са еднакви. Според тях печалбите, включващи 

социална цел, представляват по-висша форма на капитализъм – такива, които ще дадат 

възможност на обществото да напредва по-бързо, като същевременно позволява на 

компаниите да растат още повече.  

Заложеното виждане, че създаването на икономическа стойност ведно със 

социална и екологична такава, ще е една от най-значимите сили на растежа в глобалната 

икономика, е пряко свързано с реализирането и правилната оценка на инвестиционните 

проекти, тъй като именно те са един от основните фактори за увеличаване 

благосъстоянието. От тук възниква нуждата от преосмисляне на традиционните подходи и 

методи, които разглеждат оценката главно във финансов аспект. Новите тенденции налагат 

развитие и еволюция в областта на инвестиционното оценяване главно поради факта, че 

днес тя не отговаря на необходимостта за всеобхватно разглеждане на стойността и 

ефективността, които се създават от инвестиционните проекти. В съвременния 

икономически свят се търсят все повече допълнителните стойности, които могат да се 

генерират за различните контрагенти на компаниите, което води до стимулиране 

икономическата мисъл за това как, с какви методи, може да бъде оценен един проект, за да 

покаже споделената стойност, която се създава.  

Самите автори на концепцията казват, че създаването на споделена стойност ще 

изисква конкретни и съобразени показатели, приложими за съответната бизнес единица 

във всяка област. 

Може да обобщим, че Porter и Kramer виждат в своята концепция за споделената 

стойност основа за преоткриване на капитализма. Авторите критикуват търсенето на 

краткосрочни печалби и посочват, че ключът към успеха е в търсенето на устойчивост и 

споделени усилия за постигане на баланс между интересите на различните икономически, 

социални и екологични играчи.  

Все пак се подчертава фактът, че капиталовите пазари ще продължат да оказват 

натиск върху компаниите да генерират краткосрочни печалби, което според тях би довело 

до повече загуби. 

Съгласно тяхната визия има три основни начина, по които компаниите могат да 

създават възможности за споделена стойност: чрез преосмисляне на продукти и пазари, 

чрез предефиниране на продуктивността във веригата за създаване на стойност и 

изграждане на подкрепящи клъстери от индустрията в местоположенията на компанията. 

Концепцията за споделената стойност е широко порицавана поради „замътването“ 

на водите на устойчивостта, като същевременно сама по себе си някои автори заявяват, че 

тя не е нова, оригинална концепция (Matthews, М., 2011).  

А прогреса на една компания е в пряка зависимост от реализацията на инвестиции 

в реални активи и по конкретно – правилното оценяване на тези инвестиции. Оттук е 

пряката връзка, тъй като в концепцията shared value предвижда едновременно създаване на 

стойност на стейкхолдърите. Концепцията обаче не дава отговор в парично отношение за 

създадената споделена стойност (monetization). Тук идва и една от критиките, че по-скоро 

тя е консултантска, но като фактор променяш възгледа за оценка на стойността, остава на 
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финансисте да дефинират начините за правилна и коректна оценка на инвестиционни 

проекти, създаващи споделена стойност 

 

3. Концепция за смесена стойност (blended value) 

 

Jed Emerson (2003), бащата на термина „смесена стойност“, заявява, че „през 

последните години ставаме свидетели на значително увеличение на висшите мейнстрийм 

изпълнителни директори, обсъждащи социалното и екологичното представяне на техните 

фирми, но не като средство за ПР и маркетингова кампания, а като стратегия за 

увеличаване на общата стойност на техните компании и се увеличават дискусиите сред 

различни групи инвеститори (корпоративни, филантропски/социални) как да се проследи и 

оцени стойността на нефинансовите резултати на капиталовите инвестиции“. Тези нови 

процеси „са част от възникващия набор от нови институции, методологии и капиталово-

инвестиционни инструменти, способни да максимизират тази стойност“. 

Според него текущата инвестиционна рамка е разделена на две крайности –    

инвеститорите се стремят или да „се справят добре“ или „да правят добро“, т.е. търсят 

финансова изгода или безвъзмездна такава. 

Съгласно това традиционно поляризирано разбиране тези, които търсят капитал, 

могат да го получат в различни форми, в зависимост от това дали са създадени с цел 

печалба или са неправителствени организации. За третия сектор основните източници за 

финансиране на проекти са: безвъзмездна субсидии (форма на капиталова инвестиция, 

която има за цел да подпомогне създаването на социална стойност, без да се очаква 

връщане на главница или лихва); възстановим грант (безлихвени заеми, но с плащания на 

главница). 

Изцяло търговските компании набират средства чрез заеми или дялово участие от 

капиталовите пазари. 

Текущото разбиране за инвестициите и възвръщаемостта се основава на 

традиционно разделение в създаването на стойност – социална срещу икономическа 

стойност. „Това разбиране по своята същност е погрешно“, казва Emerson. 

Той доразвива своите възгледи като споделя, че това е един дисонанс,  фалшива 

дихотомия, при която се иска да се направи инвестиционен избор въпреки, че половината 

от информацията за инвестиция е „на масата и само половината от истинската й стойност 

се разглежда“.  

Инвеститорите реално не знаят как да работят в пространство, което разширява 

рамката, така че да включва и други, освен строго финансовите показатели. Поради, което 

са принудени да избират само между 2 алтернативи – финансова възвръщаемост или липса 

на такава заради търсенето на социална стойност.  

Според него е „необходимата обединяваща рамка, която разширява дефиницията 

за инвестиране и възвръщаемост отвъд историческото финансово определение и нова 

дефиниция, способна да съдържа по-широко разбиране за стойността от това, което най-

често се отразява в традиционно одобрените финансови оперативни коефициенти…“. 

Emerson споделя, че основната природа на инвестициите и възвръщаемостта не е 

компромис между социалните и финансовите интереси, а по-скоро преследването на 

единна цел, съставена от двете. 

Затова се нуждаем и от „нови показатели, нови концепции, които не са просто 

компромис между две привидно конкурентни цели…“. 
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Инструментът, чрез който Emerson вижда да преодолее настоящата неспособност 

да се проследи създаването на социална и финансова стойност е посредством числов 

„лексикон“ и „карта на смесената стойност“.  

Тази карта е предназначена за корпоративния сектор, нестопанските и 

академичните общности, които се интересуват от максимизиране на смесената (социална, 

екологична и икономическа стойност) стойност.  

В Картата на смесената стойност се дават редица определения, които обхващат 

широк спектър от проблеми при оценяването и на инвестиционни проекти: 

Смесена стойност: традиционно стойността се разбира като икономическа или 

социална стойност. Това води до разбирането, че търговките компании създават 

икономическа стойност и организациите с нестопанска цел създават социална стойност; 

също така инвеститорите са разделени на такива опериращи на капиталовия пазар и такива 

ангажирани изцяло с благотворителни инициативи 

Инвестиция. Традиционно, терминът „инвестиция“ е използван за капиталови 

инвестиции, които търсят финансова възвръщаемост. В нашето съвремие терминът 

разширява своя обхват и се отнася до всяко разпореждане с капитал, което се стреми към 

създаване на стойност и възвръщаемост като цяло. Според Emerson инвестицията приема 

три форми: пазарно ориентирана, инвестиции с отстъпка и филантропски инвестиции.  

Пазарно ориентирани инвестиции са тези инвестиции, търсещи традиционна 

финансова възвръщаемост. 

Инвестиции с отстъпка са тези инвестиции, търсещи определено ниво на отстъпка 

от пазарния процент възвръщаемост, в замяна на генерирането на други форми на 

нефинансова доходност. Счита се, че те осигуряват по-ниска възвръщаемост, спрямо 

традиционните такива. 

Филантропските инвестиции не генерират финансова възвръщаемост за 

инвеститора, но се възприемат като генериращи социална възвращаемост. 

Социално инвестиране: инвестиране, което се стреми да генерира както 

финансова, така и социална / екологична стойност и възвращаемост.  

За разлика от традиционната рамка за инвестиции/възвръщаемост, концепцията за 

смесената стойност дефинира, че и двете функции (икономическа и социална) трябва да 

бъдат интегрирани и напълно оценени, за да се постигне максимизиране на социалната и 

финансовата стойност и възвръщаемост за акционерите. Така се постига „смесен ROI“ 

(смесена възвръщаемост на инвестициите) (Emerson, J., 2003). 

Съвременното инвестиране в проекти търсещи смесена стойност изисква 

инвеститорите да мислят за инвестирането си като „единна инвестиционна стратегия –   

подход към управлението на финансовите активи, който максимизира не само 

икономическите резултати и възвръщаемостта, но и социалното и екологичното 

въздействие“ (Bonini, S., Emerson, J., 2005). 

Друго предизвикателство е, че няма общоприет набор от подходи  и методи, чрез 

които да се оценява ефективността на нефинансовите аспекти, както на организациите, 

така и на инвестиционните фондове.  

Потенциалните ползи от постигането на смесена социална, екологична и 

икономическа стойност са големи, но изграждането на тази смесена стойност очевидно не 

е без предизвикателства. В допълнение към доминиращото мислене, което ни налага 

традиционния възглед, че организациите с нестопанска цел създават чисто социална и 

екологична стойност, а търговските компании създават само финансова стойност, има 

редица други предизвикателства като проектирането на подходящи капиталови 
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инвестиционни инструменти, неясноти как най-добре да се оценят финансовите и 

организационните резултати, как да се създаде ефективна държавна политика, данъчна и 

регулаторна среда за новия тип инвеститори в смесена стойност.  

Freundlich, T. (2005) споделя, че „инвестициите в смесена стойност се смятат за 

водещ индикатор за по-справедлив свят“. Изходната точка на инвестиционното 

предложение за смесена стойност е идеята, че стойността се максимизира, когато 

инвеститорите използват своите пълни активи в преследването на своята инвестиционна 

стратегия за смесена стойност, т.е. трябва да се определи пълния набор от налични активи 

на инвеститора – финансови и нефинансови.  

Световният икономически форум през 2006 г. издава доклад посветен на 

„инвестирането в смесена стойност“ (World Economic Forum, 2006). В него се излага 

визията за стимулиране на икономическото развитие, създаване на социална и/или 

екологична стойност и справяне с предизвикателствата през глобалната общност.  

Чрез инвестирането в смесена стойност се стреми „да се ангажира капитал в 

създаване на устойчиви, дългосрочни решения за тези същите предизвикателства“.  

Световният икономически форум в доклада си разглежда икономическата 

стойност като опция за създаване на различни форми на социално и екологично 

въздействие и не може тя да бъде отделен компонент на стойност в рамките на дадена 

инвестиция. Според тях  се търси резултат с множество компоненти на стойността. 

 

4. Концепция за троен краен резултат (tripple bootom line – TBL) 

 

Когато говорим за термина „троен краен резултат“ името на един автор излиза на 

преден план – John Brett Elkington.  

В своята творба „Cannibals with forks. The triple bottom line of 21st century 

business“, John Brett Elkington (1997) институционализира концепцията за тройния краен 

резултат като я пречупва през призмата на корпоративния сектор и капитализма, които 

имат възможност да надградят текущата мейнстрийм конюнктура на функциониране чрез 

включване на „устойчивост“ в своя бизнес модел. Той предлага седем „революции“, които 

след като се вземат в предвид от компаниите ще доведат до синхрон и хармонизация 

между стремежа към печалба и постигане на социална и екологична справедливост. Този 

баланс се представя като триъгълник с три ключови елемента – хора, планета, печалба., 

т.нар. 3 П (people, planet, profit).    

Революциите на Елкингтън са в следните направления: 

Пазарите – от съгласие към конкурентност 

Той разяснява, че чрез пазарите ще се създаде конкуренция, която ще оказва 

натиск на компаниите да преминат от „нулево въздействие“ към „положително 

въздействие“ т.е. търси се устойчиво развитие въз основа на тройния краен резултат.   

Ценности - от твърди към меки 

Според Elkington ние вече търсим ценностите на „световния гражданин“, където 

предимство има качеството пред количеството и дългосрочното въздействие става 

обвързващо за представянето на организациите, които имат отговорност пред своите 

заинтересовани страни.  

Прозрачност – от затвореност към отвореност 

В тази „революция“ отново се обръща внимание на все по-значимата роля на  

заинтересованите страни, които компаниите не могат да игнорират. Elkington вижда в 

отчитането на устойчивото развитие на компанията инструмент за предоставяне на 
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информация относно визията на компанията и начин да се съпостави тази визия с 

останалите компании на пазара. Ключов момент при представянето на едно дружество е 

възможността то да води диалог с различните заинтересовани страни, да бъде проверявано 

и да се осланя на различни глобални стандарти. 

Технология на жизнения цикъл – от продукт към функция 

Фокусът тук е ангажираността на производителите към производствения процес и 

елиминиране на страничните и нежелани ефекти, които той оказва. Следва да се оценява 

външното въздействие, което има компанията и тя да е отговорна за целия жизнен цикъл 

на продуктите. В тази революция отново ясно е застъпено търсенето на „устойчиво 

развитие“.  

Партньорство – от подриване до симбиоза 

Според Elkington една организация трябва задължително да се осланя на 

коопериране и развиване на партньорства, както и на печелена на лоялност. Създаването 

на лоялност и партньорства правителство-индустрия-неправителствени организации 

придобива все по-голямо значение.  

Време – от по-широко към по-дълго 

Авторът очертава, че има две измерения на времето, за да се постигне 

устойчивост. От една страна, компаниите трябва да действат възможно най-бързо, а от 

друга страна, дългосрочният поглед е основен показател за устойчивостта.  

Корпоративно управление – от ексклузивно към приобщаващо 

Тук се обръща внимание отново на цялостното въздействие, което имат 

компаниите и търсенето на механизми в корпоративното управление, които да приобщават 

заинтересованите страни към дейността и влиянието на организацията.  

Elington поставя началото на активна дискусия за ролята на устойчивото развитие 

при осъществяване на икономическа дейност през призмата на тройния краен резултат. 

След него редица други автори излагат своите мисли за ролята на тройния краен резултат. 

Colbert, B., Kurucz, E., (2007) дават определение на тройния краен резултат като 

„концепция, която признава важността на връзката между икономическото представяне на 

компанията и нейното социално и екологично представяне“. Те добавят също, че 

„тройният краен резултат е концепция, която предлага чадър, под който мениджърите 

могат да бъдат свободни легитимно да се примирят или дори да се възползват от 

очевидните парадокси и напрежение при управлението на сложна организация.“  

Целта на тройния краен резултат е да увеличи организационната стойност, стреми 

се към едновременно създаване на стойност за всички заинтересовани страни в 

организацията и към постигане на позитивно въздействие върху елементите на бизнеса, 

към създаване стойност за обществото като цяло. 

Компаниите вече осъзнават повече от всякога, че вече не могат да пренебрегват 

отрицателните външни ефекти, а именно отрицателните въздействия върху околната среда 

и че е неустойчиво да се следва икономически модел, насочен тясно или единствено към 

икономическите печалби (Wirtenberg, 2012). 

Slaper, Т., Hall, Т. (2011) дават своето определение: „троен краен резултат е 

счетоводна рамка, която включва три измерения на представянето: социално, екологично и 

финансово. Тя се различава от традиционните рамки за отчитане, тъй като включва 

екологични (или природни) и социални мерки, които могат да бъдат трудни за определяне 

на подходящи средства за измерване. Измеренията на тройния краен резултат също 

обикновено се наричат трите P (peoples, planet, profit): хора, планета и печалби“. 
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Според Savitz, A., Weber, K. (2006) тройния краен резултат „улавя същността на 

устойчивостта, като измерва въздействието на дейностите на организацията върху света... 

включително както нейната рентабилност, така и стойността на акционерите и нейния 

социален, човешки и екологичен капитал.“ 

Krajnc, D., Glavič, P. (2005) дават по-широка дефиниция – „въздействието на 

индустрията може да се определи в троен краен резултат, обхващащо трите аспекти на 

устойчивостта, които са екологичните показатели, социалната отговорност и 

икономическия принос. Компаниите вече са включени в различни дейности, насочени към 

справяне с устойчивото развитие, което се определя като създаване на стоки и услуги, 

използващи процеси и системи, които не замърсяват, пестят енергия и природни ресурси, 

икономически жизнеспособни, безопасни и здравословни за служителите, общностите и 

потребителите, социално и творчески възнаграждаващ всички работещи хора“. 

Miller, К. (2020) от своя страна споделя своето виждане, че  „тройният краен 

резултат е бизнес концепция, според която фирмите трябва да се ангажират да измерват 

своето социално и екологично въздействие – в допълнение към финансовите си резултати 

– вместо да се фокусират единствено върху генерирането на печалба или стандартния 

„краен резултат“. Тя може да бъде разделена на „три П“: печалба, хора и планета“. 

В заключение може да се обобщи, че концепцията за тройния краен резултат е 

опит за противовес на самоцелното търсене на печалба без да се обръща внимание на 

негативните ефекти, които може да има дейността на компанията върху околната среда и 

обществото.   

Не случайно Elkington използва думата „канибали“, за да опише природата на 

търговските компании, а именно – да поглъщат други бизнеси, да се уповават на първични 

стремежи и инстинкти.  

Агресивността на корпоративния свят, която Elkington ни представя е може би 

основната причина за популярността на концепцията за тройния краен резултат, която като 

контрапункт иска да насърчи фирмите да създават освен икономическа стойност и 

екологична и социална такава.  

Концепцията за TBL предполага и разширява парадигмата за оценяване на 

инвестиционни проекти. Оценката трябва да включва по-задълбочено събиране на данни и 

трябва да разшири визията за ефективност, отвъд единствено финансовите параметри. 

 

Заключение 

 

Специалистите по оценяване на инвестиционни проекти в реални активи се 

сблъскват със значителни предизвикателства, породени от промяна на възприемането за 

стойността, които търговските предприятията създават на собствениците (инвеститорите), 

поради изменението в цялостната инвестиционна рамка, прегръщаща все повече идеята за 

създаваната „смесена стойност“ (blended value) – икономическа, социална и екологическа.  

Изхождайки от промяната в обхвата на търсената възвръщаемост и навлизане на 

концепцията за „възвръщаемост, която обхваща всички аспекти от живота“ (living return) 

(Freundlich T., 2005), е нужно да се надгради и текущата традиционна парадигма за оценка 

на инвестиции в реални активи, извеждаща създаването на финансова стойност като 

единствен критерий за позитивна оценка на проект.  

Наред с настъпващата промяна следва да се решат и няколко ключови въпроса, 

които ще предопределят и посоката на развитие на парадигма за оценка на инвестиции в 

реални активи: 
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1. Инвестирането в проекти, създаващи, както финансови, така и екологични и 

социални резултати е още по-трудно от инвестирането в проекти търсещи реализацията на 

чисто финансови цели. Предизвикателствата, пред които е изправен съвременния оценител 

на инвестиции в реални активи са свързани с наличието на нови инвестиционни стратегии, 

сливане на публичното и филантропското финансиране с частния капитал, търсене на 

техники за постигане на екологични и социални резултати в контекста на финансовата 

ефективност, повишаване изискванията към търсената информация относно създаваната 

смесена стойност. 

2. Липсва единна теоретична постановка за микса от подходи и методи за оценка 

на инвестиционни проекти, създаващи смесена стойност – финансова, социална и 

екологична.  

3. Все още се наблюдава значителна „пропаст“ между теоретичните разбирания за 

оценяване на инвестиции от и в социални предприятия и реален и широкообхватен 

практически опит в областта, който да спомогне за утвърждаване на новите тенденции в 

инвестиционното оценяване. 

4. Няма единна дефиниция и това какво е „социално предприятие“. 
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