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На 5 юни 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище относно 
 

„Инвестиции със социално въздействие“ 
(становище по собствена инициатива). 

 
На 3 юни 2014 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция „Единен пазар, 
производство и потребление“ да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 501-вата си пленарна сесия, проведена на 
10 и 11 септември 2014 г. (заседание от 11 септември 2014 г.), Европейският икономически и 
социален комитет определи г-жа Rodert за главен докладчик и прие настоящото становище съc 
176 гласа „за“, 37 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства интереса към инвестициите със социално въздействие, но 

подчертава, че те трябва да се разглеждат в контекста на Пакета за социални 
инвестиции (ПСИ) и на Инициативата за социалното предприемачество (ИСП). 

 
1.2 ЕИСК счита, че смисълът на инвестициите със социално въздействие е да се съчетават 

различни междусекторни ресурси за създаване на социално въздействие, както и че 
тези инвестиции са един от компонентите в социалната финансова екосистема. 

 
1.3 Целта на инвестициите със социално въздействие не бива да бъде заменянето на 

публичната отговорност за финансирането на основни дейности в социалния сектор, а 
по-скоро допълването на други източници на финансиране. ЕИСК подкрепя 
обсъжданата от Комисията идея, в съответствие с т.нар. „златно правило за 
финансирането“ („golden rule“), в контекста на фискалната уредба на ИПС социалните 
инвестиции да бъдат изключени от изчисляването на нетния дефицит на държавите. 

 
1.4 Като се има предвид, че достъпът до финансиране е общ проблем за всички МСП, 

следва да се разработят финансови екосистеми, които да са съобразени с конкретните 
нужди и да са подходящи за различните предприемачески модели. Въпреки това ЕИСК 
подчертава, че инвестициите със социално въздействие нямат за цел да финансират 
корпоративната социална отговорност, а по-скоро са насочени към инвестиране в 
социални предприятия по смисъла на определението за ИСП. 
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1.5 За измерването на социалното въздействие като част от възвращаемостта на 
инвестициите ЕИСК настоятелно призовава заинтересованите страни да се опрат на 
извършената работа и вече определените от Комисията и ЕИСК принципи в тази сфера, 
а не да разработват нови методи. 

 
1.6 ЕИСК смята, че най-добрите модели за инвестиции със социално въздействие са 

хибридните капиталови решения, като например дългосрочните хибридни капитали, в 
които често има гарантиран елемент. Комисията следва да проучи широката финансова 
екосистема на иновативните инструменти, която е в процес на създаване, и да направи 
преглед на потенциално положителното � въздействие върху предоставянето на 
капитал за предприятията на социалната икономика и иновациите в сферата на 
социалната политика. 

 
1.7 При разработването на нови инвестиционни инструменти трябва да се отчитат 

особеностите на социалните предприятия, за да се гарантират достъп до 
висококачествени услуги и непрекъснатост на услугите. 

 
1.8 Тъй като социалната икономика и социалните предприятия са недостатъчно развити в 

много държави членки, разработването на пазар на социалните инвестиции е от 
второстепенно значение спрямо пълното прилагане на ИСП на национално равнище, 
което включва също толкова важни мерки, като например изграждане на капацитет, 
признаване и видимост. 

 
1.9 Предприятията от социалната икономика са тясно свързани със сектора на 

гражданското общество. Признаването и запазването на работата в този сектор и 
специфичните модели в социалната икономика са от решаващо значение за създаването 
на така необходимото доверие и новаторски партньорства между секторите. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Европа се възстановява прекалено бавно от безпрецедентна криза и е изправена пред 

значителни обществени предизвикателства, изискващи социални иновации, структурни 
промени и стабилни и устойчиви социални системи. Това налага да се мобилизират 
всички заинтересовани страни и ресурси на обществото за създаване на нови устойчиви 
решения за подкрепа и подобряване на социалното положение в Европа. 
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2.2 В този контекст в представения от Комисията Пакет за социални инвестиции (ПСИ)1 се 
подчертава необходимостта от добре проектирани социални системи, които да 
осигуряват подкрепа на социалните предприятия и социалните предприемачи2 като на 
пионери на промяната и иновациите за допълване на усилията в публичния сектор. 

 
2.3 Освен това в своята Инициатива за социалното предприемачество (ИСП)3 Комисията 

дава предимство на създаването на благоприятна среда за растеж и развитие на 
социалните предприятия и социалната икономика в Европа. През годините ЕИСК 
участва с предоставянето на конкретен експертен опит в тази сфера4. И в двете рамки 
за политиките на ЕС ясно е посочено, че предприятията от социалната икономика, 
както и МСП като цяло, се нуждаят от по-лесен достъп до съобразени със спецификите 
им източници на финансиране. 

 
2.4 Нещо повече, инвеститорите проявяват все по-голям интерес към съчетаване на 

социалните или екологичните ползи с финансовата възвръщаемост на инвестициите5. 
През юни 2013 г. по време на Инвестиционния форум на Г-8 за социално въздействие 
беше създадена работна група за въздействието на социалните инвестиции6, която има 
за цел да ускори развитието на инвестиционния пазар за социално въздействие. 
Понастоящем тази работна група изготвя доклад с препоръки, който трябва да бъде 
публикуван през септември 2014 г. 

 
2.5 В настоящото становище се представя гледната точка на предприятията от областта на 

социалната икономика и инвестициите със социално въздействие, тъй като те 
позволяват да се удовлетворяват социалните потребности и допълват публичните 
усилия за укрепване на социалните политики. Това становище допълва извършеното от 
работната група за инвестициите със социално въздействие и освен това има за цел да 
допринесе към по-широката дискусия за достъпа на предприятията от социалната 
икономика до финансиране. 

 

                                                      
1 

 COM(2013) 83 final. 
2

 Под социална икономика, наричана още „третият сектор“, се разбират неправителствените участници като общностни 
организации, доброволчески организации и социални предприятия, осъществяващи дейности от обществена полза. 
Социалните предприятия са предприятия, осъществяващи предимно социални цели, и излишъците от чиято дейност 
обикновено се реинвестират в предприятието или в общността, а не се разпределят като печалба между собствениците и 
акционерите. 

3 
 COM(2011) 682 final. 

4 
 ОВ C 318, 23.12.2009 г., стр. 22, ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 1, ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 44, ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 

55 и ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 18. 
5 

 Интерес проявяват частни инвеститори – от фондове за рисков капитал до пенсионни фондове, фондации и публични и 
частни банки, както и мрежи като американската TONIIC, Европейската асоциация за благотворителни рискови фондове 
(EVPA) и мрежата за подпомагане Ashoka. 

6 
 https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-investment-taskforce. 
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3. Инвестиции със социално въздействие 
 
3.1 ЕИСК приветства интереса към инвестициите със социално въздействие, но 

подчертава, че те трябва да се разглеждат в контекста на ПСИ и на ИСП и да са 
съсредоточени върху подкрепата за социалните иновации за удовлетворяване на 
социални нужди, а не за генериране на финансови приходи. ЕИСК препоръчва общата 
отправна точка да бъде социалната нужда, след това да се определят най-добрите 
решения и като трета стъпка да се посочи най-добрият начин за финансиране на 
интервенциите. 

 
3.2 ЕИСК счита, че смисълът на инвестициите със социално въздействие е да се 

съчетават различни междусекторни ресурси – на публичната, частната и социалната 
икономика, с цел създаването на социално въздействие. В този контекст инвестициите 
със социално въздействие са един от компонентите на социалната финансова 
екосистема. 

 
3.3 Въпреки това, тъй като става въпрос за сфера, която е в процес на утвърждаване, ЕИСК 

настоятелно призовава различните заинтересовани страни да не � дават прибързано 
или прекалено тясно определение, а да посочат общи характеристики и да 
наблюдават какво е развитието � в държавите членки. От решаващо значение е 
частните социални инвестиции да нямат за цел да заменят публичната отговорност за 
финансирането на основни дейности в социалния сектор, произтичащи от социалното 
законодателство и законови права. 

 
3.4 Факт е, че към инвестициите със социално въздействие има интерес, но той е все още 

нов и в процес на развитие. Първото предизвикателство е да се опишат концепцията 
и планираните инвестиционни цели. Основната цел на текущото обсъждане в 
рамките на Г-8 са социалните предприятия, с няколко нови „подгрупи“ от цели за 
инвестиции. Задачите им са различни комбинации от социални и търговски цели: като 
основна дейност (при социалните предприятия доминират социалните цели) или като 
странична дейност (МСП имат търговски и социални цели). Важно е да се отбележи, че 
макар по естеството си социалните предприятия да са специфични, те все пак са 
обичайна част от икономиката. 

 
3.5 Като се има предвид, че днес много предприятия може да са поели някакви социални 

или екологични ангажименти, не всички от тях могат да бъдат класифицирани като 
социални предприятия. Някои предприятия поемат корпоративна социална 
отговорност (КСО), която Комисията определя като отговорност на предприятията за 
тяхното въздействие върху обществото и околната среда7 – доброволни дейности от 
традиционни, стремящи се към печалба предприятия. 

 

                                                      
7 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm. 
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3.6 Поради това ЕИСК подчертава, че всички инициативи в тази сфера трябва да се 
придържат към определението за социално предприятие, дадено в ИСП, тъй като то 
отчита различните модели на социални предприятия в държавите членки. Съгласно 
ИСП социалното предприятие е „стопански субект в социалната икономика, чиято 
основна цел е да оказва обществено въздействие, а не да извлича печалби за своите 
собственици или акционери“, и отговаря на три основни критерия8. 

 
3.7 С оглед на това ЕИСК счита, че е от решаващо значение да се осигурят подходящи 

финансови екосистеми, включващи широк кръг от инструменти, модели и продукти за 
всички различни модели и структури, вариращи от социално отговорните предприятия 
до предприятията на социалната икономика за социална дейност, като не се забравя, че 
те невинаги са еднакви. Дори ако инвестициите със социално въздействие са насочени 
главно към социалната дейност, следва да се отбележи, че относно достъпа до 
финансиране МСП имат сходни проблеми, които също трябва да бъдат преодолени 
изцяло. 

 
3.8 По мнение на ЕИСК във финансирането на социалните иновации трябва да се 

включва пълният спектър от източници на финансиране – от безвъзмездни 
средства до инвестиции, от които се очаква различна степен на възвращаемост, 
като се отчитат съществуващите бизнес модели на социалните предприемачи. 
Това мнение се различава от най-често използваното определение на Мрежата за 
глобално въздействие на инвестициите (GIIN)9, което гласи, че „инвестициите с 
въздействие са инвестиции, направени в дружества, организации и фондове, с цел да 
генерират измеримо и ползотворно социално и екологично въздействие наред с 
финансова възвращаемост“. От гледна точка на ЕИСК това определение не обхваща 
разнообразието от социални инвестиции, които вече съществуват и трябва да се 
развиват, нито тяхната цел за определяне на нови източници на финансиране за 
социалния напредък. В него социалните инвестиции се разглеждат предимно от гледна 
точка на частния инвеститор, като не се отчита връзката с иновациите в сферата на 
социалната политика. 

 
3.9 Много важна част от инвестициите със социално въздействие е измерването на 

социалното въздействие в резултат на намесата. Позовавайки се на становището си 
относно „Измерване на социалното въздействие“10, ЕИСК застъпва тезата, че 
измерването на социалното въздействие следва да подкрепя социалната мисия, да бъде 
пропорционално и да отчита факта, че въздействието може да бъде измервано по 
различен начин в зависимост от дейността на предприятието. Подобни принципи са 
посочени в доклада на подгрупата на Експертната група на Комисията по въпросите на 

                                                      
8 

 СОМ(2011) 682, стр. 2. 
9 

 Определение на Мрежата за глобално въздействие на инвестициите (Global Impact Investment Network), 
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/aboutus/index.html. 

10 
 ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 18. 
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социалното предприемачество (ЕГКСП), приет през юни 2014 г.11. Във връзка с това 
ЕИСК настоятелно призовава държавите членки и съответните заинтересовани страни 
да се опрат на резултатите от работата и практиките на европейско равнище, а не да 
разработват нови методи. Освен това всякакви допълнителни правила, разработени в 
подкрепа на Европейския фонд за социално предприемачество (ЕФСП), следва да бъдат 
пропорционални и да отразяват потребностите и ограничените ресурси на социалните 
предприятия, в които са вложени инвестициите. 

 
4. Гледната точка на социалните предприятия 
 
4.1 За да се разгърне изцяло потенциалът на предприятията от социалната икономика, е 

необходимо да съществува взаимосвързана финансова екосистема, изградена въз 
основа на съществуващата система за етично и алтернативно финансиране, а не да се 
прилагат традиционните финансови инструменти и логика, които са насочени основно 
към интересите на инвеститорите. 

 
4.2 Както се посочва в предходно становище на ЕИСК12, съществува опасност за много 

предприятия от социалната икономика да се затрудни достъпът до социални 
инвестиции, създадени като инструменти на собствения капитал, тъй като е възможно 
собствеността и контролът да не са съвместими с моделите, ценностите и правните 
форми на предприятията от социалната икономика. 

 
4.3 Ето защо ЕИСК счита, че инвестициите със социално въздействие следва да насърчават 

хибридни капиталови решения. При модела на хибриден капитал се съчетават 
финансово подпомагане и дългосрочни, „търпеливи“ заеми и подобни инструменти, 
чиято устойчивост и дългосрочност са осигурени от публична собственост или 
гаранции. 

 
4.4 ЕИСК призовава Комисията, като първа крачка в тази нововъзникваща сфера на 

дейност, да улеснява най-добрите практики на политиката, свързани с различните 
модели на инвестиции и финансиране със социално въздействие, които са в процес на 
развитие. В този преглед може да се направи оценка на възможностите и 
предизвикателствата, свързани с конкретни инструменти и форми на капитал и техните 
доставчици, като обсъжданите понастоящем облигации за социално въздействие13, 
законите за реинвестиране в общността или италианските социални облигации14. 

 

                                                      
11 

 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf. 
12 

 ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 55. 
13 

 https://www.gov.uk/social-impact-bonds. 
14 

 http://www.ubibanca.com/page/ubicomunita-social-bond. 
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4.5 Тъй като за момента тези иновативни финансови инструменти съществуват предимно 
на местно, регионално и национално равнище, трансграничният интерес е ограничен. 
Ето защо ЕИСК смята, че на този етап ЕС не следва да предоставя допълнителни 
стимули за европейски пазар на инвестиции със социално въздействие. 

 
4.6 В контекста на инвестициите със социално въздействие трябва да се вземат предвид и 

други специфични характеристики на социалните предприятия. Сред въпросите, 
които трябва да се разгледат, са оттеглянето на инвестициите, дългосрочните, а не 
краткосрочните инвестиции, ефектът върху осигуряването на непрекъснатост на 
предоставянето на услуги, въздействието върху социалната мисия на социалните 
предприятия и др. 

 

4.7 Трябва да се разгледат по-подробно стимулите като данъчните облекчения като част от 
механизма за реализиране на приходи, както и начините за балансиране на 
стимулите, предоставяни на инвеститорите, спрямо очакваната пазарна 
възвращаемост. Когато се използват публични средства или стимули, не би трябвало да 
се разрешава възвращаемостта да бъде по-висока от действителната пазарна норма на 
възвращаемост. Комисията следва да направи преглед на видовете капиталови стимули 
и финансовата и/или социалната възвращаемост в държавите членки. Би могло да бъде 
от полза да се отправи покана към пенсионните фондове да обмислят използването на 
такива инвестиции като част от разнообразяването на портфейлите им. 

 

4.8 Също така е важно Комисията редовно да проследява постигнатите от социалните 
инвестиции резултати, за да се гарантира, че основните целеви групи на социалните 
предприятия и на социалната икономика действително получават по-добър достъп до 
подходящ капитал. 

 

5. Допълнителни съображения относно инвестициите със социално въздействие и 
рамката на политиката 

 

5.1 Като се има предвид значението на достъпа до подходящо финансиране през целия 
жизнен цикъл на предприятието, евентуалните промени трябва да се провеждат в 
рамките на политиката за социално отговорни финанси и инвестиции, която е в 
подкрепа на сектора на социалните предприятия на равнището на държавите членки, 
като по този начин се избягва тенденцията на някои държави членки да изпробват 
отделни инструменти вместо да създават широка рамка на политиката. 

 

5.2 Също толкова важно е да се имат предвид всички видове инвеститори — от 
публичния и частния сектор и от гражданското общество, като се отчитат 
индивидуалните им мотиви и очаквания, за да им бъдат гарантирани най-добрите 
партньорства и резултати. Но най-важното е изграждането на инфраструктура за 
инвестиции със въздействие да окаже положително влияние върху социалните модели 
в Европа. Политиката трябва да се определя внимателно според националния контекст 
с цел социалните предприятия и публичният сектор заедно да укрепват системите за 
социална закрила, като същевременно се гарантира всеобщ достъп до качествени и 
достъпни услуги. 
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5.3 В този контекст правителството играе централна роля като „купувач“ на социалното 

въздействие, но основната му отговорност преди всичко е да гарантира социалните 
права. Инициативите за пазар на социални инвестиции трябва да са породени от 
желанието за постигане на положително социално въздействие за общото благо, а не за 
да може правителството да се оттегли от изпълняването на задължението си да 
осигурява социална политика, социална сигурност и социални услуги. 

 
5.3.1 ЕИСК подкрепя обсъжданата от Комисията идея, в съответствие с т.нар. „златно 

правило за финансирането“ („golden rule“), в контекста на фискалната уредба на ИПС 
социалните инвестиции да бъдат изключени от изчисляването на нетния дефицит на 
държавите15. 

 
5.4 В този контекст следва да се вземат предвид становището на ЕИСК относно 

законодателния пакет за социалните инвестиции и други становища, свързани с тази 
тема16, в които се призовава за иновативно финансиране, като се посочва, че добре 
планираните, ефективни и ефикасни социални инвестиции ще увеличат социалното 
въздействие, както и че инвестициите на социалната държава осигуряват социален 
напредък и намаляват бъдещите социални разходи. 

 
5.5 Инвестирането в социални предприятия е особено сложно, тъй като предоставяните 

услуги често са свързани с хора в нужда. Успехът на интервенциите зависи от 
ресурсите, гъвкавостта за приспособяване към променящите се условия и 
осигуряването на непрекъснатост на услугите. Трябва внимателно да се обмисля 
прилагането на традиционната инвестиционна и пазарна логика в тази сфера, за да се 
избягва неблагоприятно въздействие върху ключовите целеви групи, крайния 
потребител. 

 
5.6 Инвестициите със социално въздействие трябва да се разгледат и в по-широкия 

контекст на финансирането, например на обществените поръчки и сключването 
на договори. Инвестициите със социално въздействие за иновации налагат 
установяването на различни взаимоотношения, зависещи от равноправното 
партньорство между заинтересованите страни, сред които централно място имат 
публичните органи. 

 

                                                      
15

  OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 21.  
16 

 ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 91 и ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 21. 
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5.7 Тъй като в много страни секторът на социалните предприятия все още е 
недоразвит, трябва внимателно да се обмисля всяка инициатива в сферата на 
инвестициите със социално въздействие. Пазарът на социални инвестиции изисква 
наличието на търсене и предлагане и следователно и на добре установен сектор на 
социалните предприятия. Разработването на инвестиционен пазар е от второстепенно 
значение спрямо установяването на устойчив сектор на социалните предприятия. 

 
5.8 В този контекст е важно също да се спомене, че социалните предприятия се създават в 

контекста на гражданското общество. Следователно за развитието на социалните 
предприятия от ключово значение са подпомагането на независимо и устойчиво 
гражданско общество и диалогът със социалната икономика на всички етапи. 

 
5.9 Дори при наличието на подходящо финансиране (инвестиции със социално 

въздействие или други), този пазар няма да функционира напълно без изграден 
капацитет за измерване на социалното въздействие и програми за инвестиционна 
готовност. Трябва да се насърчава появата на доставчици на тези услуги за изграждане 
на капацитет – доставчици, които често също са социални предприятия. Освен това е 
необходимо да се създадат връзки между социалните предприятия и света на 
социалните инвестиции, като централна роля би трябвало да заемат специални 
посредници. ЕИСК обаче предупреждава да не се добавят твърде много междинни нива 
или големи участници, тъй като при истинските партньорства за социални иновации 
доверието се гради на преки и тесни връзки между заинтересованите страни (често 
пъти малки субекти, опериращи на местно равнище), които не разчитат на посредници. 

 
5.10 ЕИСК подчертава, че е важно да се прави ясно разграничение между социалното 

въздействие на социалните предприятия като такива и социалното въздействие от 
конкретна дейност или програма на предприятието. Социалните предприятия трябва 
винаги да спазват трудовото законодателство и да зачитат правата на работниците и 
съответните колективни споразумения. 
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5.11 Подкрепянето на социалната икономика и на социалните предприятия изисква 
цялостен поглед върху зараждането, движещите сили и развитието на значимите идеи. 
Всеки един от тези аспекти е предизвикателство пред правителствата и частните 
инвеститори да мислят нетрадиционно за осигуряване на инвестиционен капитал за 
реализиране на пълния потенциал на сектора на социалните предприятия и обществото. 
Освен осигуряване на достъп до финансиране за създаването на благоприятна среда за 
сектора на социалните предприятия в Европа са необходими и други основни 
компоненти. Поради тази причина ЕИСК настоятелно приканва държавите членки да се 
възползват от разпоредбите на ИСП и да разработят национални планове за 
подкрепа на сектора и призовава Комисията да определи водещ отдел, който да 
разработи втора фаза на ИСП за следващите години. 
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