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Увод

Във фокуса на екологичния аспект при изследване на проблема за социал-
ната отговорност на бизнесорганизациите е въпросът „Как социално отговорни-
те екологични практики могат да допринесат за опазване ресурсите на планета-
та и едновременно с това за успеха на отделната компания?”. Въздействието
върху околната среда е проблем, който предизвиква все по-голям обществен
интерес и загриженост от страна на различни хора, групи и институции.

Представители на различни заинтересовани страни от дейността на орга-
низациите, водени от различни подбуди, в различна степен са привлечени от
тази идея. Същевременно не бива да се пренебрегва фактът, че ангажирането
с проекти за енергийна ефективност, минимизиране на отпадъците или увелича-
ване на възможностите за рециклирането им, би донесло ползи за организация-
та. При това ползите са не само финансови, но също така могат да се разглеж-
дат и като средство за повишаване на фирмената конкурентоспособност. При-
чината за това е, че усилията за следване на добри екологично отговорни прак-
тики ще бъдат забелязани „отвън” – от всички, които проявяват интерес към
дейността на компанията.

Разглеждайки въпросите за опазване на околната среда в контекста на
концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО), е необходимо да
посочим, че в специализираната литература се е обособила специална област
на изследване. За нея се използват понятията „Екологична социална отго-
ворност” (Environmental Social Responsibility) и „Зелени управленски прак-
тики” (Green Management Practices).

В резултат на това, върху въпроса за опазване на околната среда са фоку-
сирани усилията на различни международни организации, изследователски гру-
пи, учени и практици в сферата на КСО. Той присъства като елемент в изисква-
нията и критериите за добри социално отговорни практики на всички утвърдени
международни организации, стандарти, борсови индекси и инициативи за отчи-
тане на социалната отговорност на бизнеса и социален одит.

Поради това целта на тази разработка е екологичните социално отговорни
практики да се характеризират като средство за повишаване на конкурентоспособ-
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ността. Да се съпоставят резултати от национални проучвания и наше проучване
относно възприемането и прилагането на екологични отговорни практики от българ-
ския бизнес. На тази основа да се очертаят насоки за бъдещото им прилагане в
организациите, като средство за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

1. Развитие на идеите за Екологична социална отговорност
на бизнеса и прилагане на „зелени управленски практики”

Концепцията за екологична социална отговорност започва да се оформя в раз-
работките на редица учени в последното десетилетие на ХХ век.1 Първоначално
нейната интерпретация е в контекста на „ресурсно-ориентираното схващане за фир-
мата”2. Основава се на становището, че компаниите притежават съвкупност от
разнородни ресурси и потенциални възможности, които, ако са ценни, редки, трудни
за имитиране или за заместване с други подобни, представляват източник за устой-
чиво конкурентно предимство. В този смисъл се формулира тезата, че екологична-
та социална отговорност на компаниите, схващана като тяхна специфична способ-
ност, може да се разглежда като източник на устойчиво конкурентно пре-
димство (Hart, 1995). По-късни проучвания във връзка с тази теза (Russo and
Fouts, 1997) показват, че на практика компаниите, следващи добри екологичноот-
говорни политики, притежават и добри финансови резултати.

През 2001 г. McWilliams and Siegel представят своя „икономически мо-
дел” за екологична социална отговорност. В него се отстоява схващането, че
компаниите първо трябва да оценят в каква степен екологичните практики са
желани от техните стейкхолдъри и след това да преценят фирмените разходи и
ползи от удовлетворяване на тези желания. Постигнатите ползи от подобно еко-
логично отговорно поведение за компанията могат да се състоят в: усилване на
продуктовата диференциация, подобряване на фирмената репутация и корпора-
тивния имидж, както и в подобряване на отношенията с работниците и служи-
телите, клиентите, доставчиците, правителството и общността3.

В следващите години започва да се развива една специфична концепция,
насочена към т.нар. „зелени” или „еко” практики. Те се свързват с усилията на
стратегическо ниво да се разработват екологично отговорни политики, които
отговарят на изискванията на т.нар. „зелени пазари” (Kotchen, 2006). При тях
предлагането на фирмените продукти трябва да отговаря на обществените очак-
вания и на изискванията за „екологични продукти”, както и на изискванията за
„екоетикетиране” (eco-labeling) (Bagnoli and Watts, 2003) и др.4

1 Историческата справка за развитие на концепцията за „Екологична социална отговорност” е
направена по: Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/
Strategic Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3, pp. 5-16.

2 Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/Strategic
Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3, p. 6.

3 Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/Strategic
Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3.

4 Пак там, с. 8.
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Посочените понятия са предмет на изследване в общите концепции за „зе-
лено управление” (Green management) и „зелен маркетинг” (Green
marketing). Тяхната основна идея е бизнесът да функционира по екологично
отговорен начин. Това означава той да се развива без да оказва негативно
въздействие на местната или на глобалната околна среда, без на нанася вреда
на местните общности и на обществото и без да вреди на икономиката като цяло.
Както се вижда, зелените управленски практики се интерпретират по-широко и в
последните години се разглеждат в цялостния контекст на социално отговорното
поведение на бизнеса. На първо място, то изисква произвежданите продукти или
предлаганите услуги от бизнес организациите да бъдат екологично безопасни. Удов-
летворяването на това изискване включва широк кръг от дейности – извършване
на продуктови модификации, изменения в производствени, пласментни и логистич-
ни процеси, както и промяна в използваните средства за връзки с обществеността.
Общата цел на тези дейности в крайна сметка е да се създадат конкурентни пре-
димства чрез постигане на промяна в потребителските нагласи спрямо фирмените
продукти или услуги. Постигането на тази цел е резултат от предприетите социално
отговорни фирмени политики и практики, оказващи въздействие върху състоянието
на околната среда и върху живота на местните общности и обществото като цяло.

В специализираната литература се предлага и една малко по-специфична
интерпретация на въпроса за прилагането на зелени управленски практики. Те се
разглеждат като развитие и разширяване на идеята за тотално управление на
качеството. Във връзка с това Florida and Davidson (2001) налагат концепци-
ята за „производство в условия на три нули” (three zero manufacturing). Това
означава бизнес организациите да работят едновременно в условия на „нула де-
фекти” (подсигуряване на качествено производство), поддържане на „нулеви за-
паси” (свързва се с концепцията точно навреме – Just-in time) и „нулеви загуби и
отделяни вредни емисии” (бизнесът да не нанася вреди на околната среда).

Екологичните социално отговорни практики се разглеждат и като съста-
вен елемент от концепцията за „устойчиво развитие”. То се дефинира като
възможност за удовлетворяване потребностите на съвременните поколения, без
това да води до ограничаване на възможностите на бъдещите поколения да
посрещат своите нужди (Brundtland Commission, 1987). Във връзка с това
устойчивостта (sustainability) е цел на обществото за постигане на баланс между
икономическото му развитие, въздействието върху околната среда и качество-
то на живота, която предполага хармонизиране на екологичните, социалните и
икономическите аспекти на дейността на организациите.

Описаните до тук въздействия на бизнес организациите върху околната среда
могат да бъдат разгледани на няколко равнища – локално, национално, регионално и
интернационално. Разнообразие на тяхното въздействие съществува и по отноше-
ние на обекта, върху който те влияят – въздуха, водата, земята, биоразнообразието
и т.н. Някои от посочените параметри са добре изучени в момента, а други тепърва
предстои да бъдат обект на изследване. Така напр. фирмените екологични практи-
ки като фактор за усилване на продуктовата диференциация, подобряване на отно-
шенията с различни стейкхолдъри, както и ролята им за постигане на устойчиво
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развитие, са изследвани от много автори до момента. За разлика от тях, по-задъл-
бочени проучвания предстои да бъдат направени по отношение на взаимодействи-
ята: „екологични продукти – екологични пазари – промяна в потребителските нагла-
си”; „зелени управленски практики и подобряване на фирмената репутация и корпора-
тивния имидж”; „въздействие на зелените управленски практики върху функционал-
ните области на бизнеса (производство, доставки, НИРД, човешки ресурси)” и др.

2. Повишаване на конкурентоспособността чрез прилагане
на екологични социално отговорни практики, изграждащи

корпоративен имидж и репутация

Ролята на екологичните социално отговорни практики за повишаване на
конкурентоспособността е изследвана от много учени. Интерес за нас пред-
ставляват схващанията на един от утвърдените и най-известни учени в между-
народен план, работещ върху въпросите на конкуренцията и конкурентните пре-
димства – Майкъл Портър. Първоначално той формулира тезата, че в резултат
на изразходването на средства за следване на добри екологични практики, ком-
паниите могат да спестят ресурси, което ще рефлектира и върху подобряването
на тяхната производителност (Porter, 1991). По-късно тази теза се разширя-
ва, като се аргументира схващането, че екологичните социално отговорни прак-
тики могат да бъдат източник за подобряване на фирмената конкурентос-
пособност като цяло (Porter and van der Linde, 1995).

Връзката между екологичните социално отговорни практики и повишаване-
то на конкурентоспособността може да се търси посредством създаването на
възможности за увеличаване на стойността за акционерите, осигуряването на
съгласуваност с изискванията на различни правителствени организации и регула-
тори, както и разширяването на стратегическите възможности за прилагане на
“win-win” стратегии (взаимноизгодни стратегии за компанията, от една страна, и
за различни стейкхолдъри, от друга страна). Освен това, следването на зелени
управленски практики се свързва с подобряване на конкурентоспособността по-
средством привличане вниманието на потребителите и инвеститорите поради по-
доброто екологично поведение на фирмите. За целта се предоставя информация
от различни утвърдени в международен мащаб институции, оценяващи и ранжи-
ращи социално отговорното поведение на компаниите. Такива, например, са про-
учванията и класациите на различни специализирани списания (Fortune), както и
на различни борсови индекси (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good
Environmental Leaders Europe 40 Index, Domini Social Index и др.).

Въпросът за изследване на екологичните социално отговорни бизнес прак-
тики, като средство за повишаване на фирмената конкурентоспособност, по-
конкретно, може да се обвърже с възможностите за изграждане на корпора-
тивен имидж, репутация и доверие. Най-общо, корпоративната репутация
отразява начина, по който определена група или обществеността като цяло
възприемат дадена компания през даден период от време посредством фор-
мирано мнение за нейните достойнства или недостатъци, според определени кри-
терии. През 90-те години на ХХ век се счита, че позитивна репутация може да
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бъде изградена на основата на: доходност, нисък риск, пазарна стойност, медийно
представяне, доход от дивиденти, размер на компанията и демонстриране на со-
циална загриженост. В първото десетилетие на ХХІ век към тях се прибавят и
факторите: удовлетвореност на потребителите, изграждане на близки отношения
със стейкхолдърите, кампании, подкрепяни от фирмата (вкл. чрез изграждане на
собствени фондации или даряване на средства за благотворителност) и фирмени
програми по „корпоративно гражданство” (Corporate citizenship).5

По-конкретни проучвания на взаимната връзка „корпоративна социална от-
говорност – корпоративна репутация” показват, че социално отговорните практи-
ки на бизнес организациите могат да подобрят отношенията им с ключовите стей-
кхолдъри (включително банки и инвеститори), да повлияят позитивно на финансо-
вите им резултати, институционалното инвестиране и цената на акциите им, да
намалят вредата от негативни резултати, получили публичност по време на кри-
за6. Всички посочени фактори, резултат от следване на со-циално отговорни прак-
тики, включително екологични, имат положително въздействие върху изгражда-
нето и поддържането на корпоративната репутация и корпоративния имидж.

Така например, още през 1989 г. 67% от анкетираните американски граж-
дани в проучване, посветено на екологичното поведение на компаниите, посоч-
ват че са склонни да платят 5-10% повече за екологични продукти7. Само след
три години (1991), екологично ориентираните потребители в САЩ вече са склонни
да заплатят между 15 и 20% повече за екологични продукти8.

Изследванията от последното десетилетие показват значително нарастване
на значимостта в публичното възприемане на социално отговорните практики
сред потребителите от Северна Америка и Западна Европа (Waller and
Conaway, 2011). Така например, в проучване от 1999 г. се установява, че почти
половината от запитаните респонденти в САЩ скоро са купили продукт от (или
в подкрепа на) компания със силна корпоративна социалноотговорна репутация
(Zadek, 2001). В същата година проучване в страни от Западна Европа посоч-
ва, че 86% от 4000 запитани европейски потребители са заявили, че корпоратив-
ната социално отговорна репутация на компанията оказва значително влияние
върху техните решения за покупка9. Друго проучване в САЩ 6 години по-късно
(Cone, 2004) показва нарастване с 21% в публичната подкрепа на КСО сред
5 По-подробно за авторите и посочените резултати от проучванията им вж. в: Bear, St., N. Rahman, C.

Post. Diversity drivers: How gender composition and director resource diversity affect Corporate Social
Responsibility and Reputation. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2010, pp. 1-6.

6 Bear, St., N. Rahman, C. Post. Diversity drivers: How gender composition and director resource
diversity affect Corporate Social Responsibility and Reputation. Academy of Management Annual
Meeting Proceedings, 2010, pp. 2.

7 Coddington, W. It’s no fad: environmentalism is now a fact of corporate life. Marketing News. Oct,
1990, 7.

8 Sucherd, H. T., M. Polonski. A theory of environmental buyer behavior and its validity: the
envitttronmental action-behavior model. In: Gilly, M. et all. AMA Summer Educators’Conference
Proceedings. American Marketing Association, Chicago, IL, 1991, 2, 187-201.

9 Zadek, S. The civil corporation: The new economy of corporate citizenship. London, England: Farthscan,
2001.
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потребителите. Приблизително 80% от запитаните американци са декларирали,
че корпоративната социално отговорна репутация е оказала влияние върху тех-
ните действия при вземане на решения за покупка и при формиране на предпо-
читания за инвестиране. Повече от 70% от респондентите посочват, че биха
отхвърлили работодател, чийто бизнес се характеризира с ниска социално от-
говорна репутация и също така биха бойкотирали такъв бизнес.10

В първите за България национални проучвания на социално отговорните
бизнес практики в периода 2005-2007 г. не се отчитат ясно формулирани и зая-
вени изисквания на потребителите към бизнеса по отношение на КСО. В едно
от тях (през 2005 г.) се отчита, че само българските граждани с високи доходи
обръщат внимание на някои (индиректни за КСО) фактори в своя потребителс-
ки избор или избор за кариерно развитие. Сред тях, например, са: съобразеност
на методите на работа с екологични стандарти (26,5%), коректно отношение
към служителите (16%), зачитане на човешките права и принципа на недискри-
минация (15%), репутацията на фирмата като добър данъкоплатец (12%)11.
Както се вижда от посочените данни, като водещ критерий за социално отго-
ворно бизнесповедение сред широката българска общественост се възприема
именно следването на добри екологични практики.

В едно от първите регионални проучвания (на Braun&Partners Network, 2008)
за потребителските нагласи спрямо социално отговорните практики на бизнеса в
Централна и Източна Европа, се оформя изводът, че социалната ангажираност на
компаниите тепърва ще заема все по-важно място в поведението на потребителите
при избора на продукти и услуги. И в трите, обхванати от проучването страни –
България, Унгария и Полша, е отчетена значителна осведоменост и заинтересова-
ност по тези въпроси. Най-високи очаквания към компаниите, но и най-ниска удов-
летвореност от представянето им, показват българите. 58,1% от тях са напълно
съгласни с твърдението, че бизнесът трябва да се интересува не само от интереси-
те на акционерите си, но и от тези на други заинтересовани страни – например,
служители, местни общности, потребители, граждански организации, както и окол-
ната среда. За Унгария и Полша тези проценти са съответно 48,3% и 46,4%12.

Формирането на социално отговорни практики, като част от фирмените
стратегии за управление на риска, свързан с репутацията, и изграждането на
позитивен корпоративен имидж, се основава на две принципни постановки – „пра-
1 0 Посочените резултати от изследвания, характеризиращи нарастването на значимостта в публич-

ното възприемане на социалноотговорните практики сред потребителите от Северна Америка и
Западна Европа, са интерпретирани по: Waller, R., R. Conaway. Framing and counterframing the
issue of Corporate Social Responsibility. The Communication Strategies of Nikebiz.com, Journal of
Business Communication, Vol. 48, No 1, January 2011, pp. 84-85.

1 1 ПРООН (UNDP), ЕК, Глобален договор. Проучване „Корпоративна социална отговорност в
България – нови предизвикателства 2007”. Проучване в рамките на проект, финансиран от ЕК и
програмата на ООН за развитие „Ускоряване прилагането на практики на КСО в новите страни
членки на ЕС и страни кандидатки като средство за хармонизация, конкурентоспособности и
социално сближаване”. България, 2007.

1 2 Иванова, М. За Бога, братя, не купувайте: Източноевропейците обръщат все по-голямо внимание на
социалната ангажираност на компаниите при решението какво да потребяват. „Капитал”, бр. 42, 2008.
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вене на добро” или „избягване на вредата” (Minor and Morgan, 2011). Първа-
та отразява усилията за утвърждаване на позитивното убеждение, че компа-
нията „върши правилните неща”. Пример за подобно поведение може да бъде
всичко – от инвестиране в дейности в полза на местната общност до висока
загриженост за собствения персонал или опазване на околната среда. Втората
принципна постановка се характеризира с усилията да се утвърди убеждение-
то, че компанията избягва следването или въвличането директно или индирек-
тно в лоши бизнес практики. Примерите за съществуващи и в момента лоши
бизнес практики, чието целенасочено избягване може да е част от фирмената
стратегия за КСО, могат да бъдат различни – производство, при което се нана-
ся вреда на околната среда или се пилеят ресурси, използване (или покупки от
доставчик, който използва) робски или детски труд, опити за сключване на сделки
с неизгодни условия за доставчици или за клиенти и мн. др.

Възможностите за повишаване на конкурентоспособността чрез
прилагане на екологични социално отговорни практики могат да се ре-
зюмират по следния начин. На първо място, бизнесорганизациите следва да се
стремят към предлагане на екологични продукти, които не само, че не замърся-
ват околната среда, но подпомагат предотвратяването на съществуващи вече
вреди и я предпазват от евентуални бъдещи отрицателни въздействия. Дифе-
ренцирайки по този начин подуктите си, те влияят върху процеса на покупка от
страна на екологичночувствителни потребители. Цените на екологичните про-
дукти могат да са малко по-високи, в сравнение с конвенционалните им анало-
зи, защото, както станя ясно, все повече потребители в международен мащаб
са склонни да заплащат по-висока цена за тях.

Освен екологичноориентираното пакетиране и поставяне на еко-надписи
върху продуктите, важен момент от решенията за организация на дистрибуция-
та и логистиката е тенденцията към използване на по-близкостоящи доставчи-
ци. Така се минимизират транспортните разходи и замърсяванията, които се
нанасят на околната среда, свързани с доставка от местни или регионални дос-
тавчици, в сравнение, например, с продукти, внасяни от чужбина. Освен това,
по този начин се стимулира дейността на местните производители, което де-
монстрира загриженост към местните общности.

При организация на връзките с обществеността ударението трябва да се
поставя върху позитивното екологично въздействие от страна на бизнес орга-
низациите, следващи зелени управленски практики (например, притежаването
на сертификат за биопродукти или сертифициране по ISO 14000). Цялата тази
информация се използва за подобряване на фирмения имидж и репутация чрез
подходящи рекламни и промоционални кампании. Същевременно бизнес орга-
низациите е необходимо да се присъединяват към различни международни, на-
ционални или регионални кампании, насочени към опазване на околната среда.
По този начин те могат да участват в по-мащабни инициативи, които трудно
биха се реализирали самостоятелно от отделна фирма.

Не на последно място, бизнес организациите, следващи социално отговорни
екологични политики, е необходимо да ги отчитат и оповестяват по подходящ
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начин пред широката общественост. Това може да стане чрез използване на раз-
лични средства. Най-разпространеният начин е публикуване на информация в
официалните интернет страници на компаниите. Специфично средство за популя-
ризиране на прилаганите зелени практики е включваните им като елемент от со-
циалния доклад на компанията или като раздел от ежегодно публикувания фир-
мен финансов отчет. Възможно е информацията за следваните добри екологични
практики да бъде включена в доклада на одитора, ако бизнес организацията е
инициирала извършването на социален одит на дейността си. Основната идея е
по този начин всички заинтересовани страни от дейността на компанията да бъдат
информирани за предприетите от нея екологични социално отговорни инициативи.

В обобщение на посочените по-горе факти, може са се формулира тезата,
че усилията за развитие на екологичните социално отговорни практики през пос-
ледните години нарастват както на теоретично, така и на прагматично равни-
ще. Все повече заинтересовани страни от дейността на бизнес организациите
възприемат зелените управленски практики като критерий за устойчиво разви-
тие и стабилност на организациите.

3. Изследване на прилаганите екологични социално отговорни
практики на национално и на регионално равнище в България

На национално ниво у нас може да се отчете слаба положителна тенденция
във връзка с предприемането на добри социално отговорни екологични практики
през последните 5-6 години. Независимо, че се отчита нарастване за периода, по-
малко се инвестира в дейности за увеличаване на енергийната ефективност и
намаляване на замърсяването на околната среда, отколкото в разходи за спонсор-
ство, рекламни дейности със социален ефект и социални дейности за персонала.13

Като цяло у нас екологичните инициативи се отразяват слабо, както в
българските медии, така и от гледна точка публичното разкриване на информа-
ция за тях от бизнес организациите. Така, например, в проучване от 2007 г. от-
носно отразяване на темата за корпоративна социална отговорност в българс-
ките печатни медии се констатира, че едва 1,6% от публикациите, отразяващи
направени дарения, са за екология (за сравнение 23,8% от публикациите са за
дарения в полза на социално слаби деца и възрастни, 20,2% – за болни хора,
15,7% – за спортисти и 13,2% – за култура). Аналогично на това, само в 1,6% от
анализираните публикации става въпрос за действия, подобряващи инфраструк-
турата у нас и в 1,4% от публикациите се коментират въпроси, свързани с бла-
гоустрояване и почистване на природни парокве14.

1 3 Най-често практикуваните форми на дарителство и подпомагане от страна на бизнес организа-
циите са: пряко дарителство (52% от фирмите), дейности, насочени към здравето, квалификаци-
ята и др. грижи за персонала (52%), нефинансова подкрепа от страна на фирмата под формата на
безплатно предоставяни продукти и услуги (27%), разходи за енергийна ефективност и намаля-
ване замърсяването на околната среда (25% от фирмите). Вж.: Корпоративната социална отго-
ворност в българския контекст. Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и
фондация „Помощ за благотворителността в България”. Септември-Октомври 2006, с.16-17.

1 4 Темата „Корпоративна социална отговорност” в българските печатни медии. Програма на ООН
за развитие, България и Алфа рисърч. 2008, с. 14-15.
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Проучените интернет страници на водещите 40 български компании по
пазарна капитализация през 2007 г. показват, че най-оскъдна е предоставената
на тях информация именно относно екологичната им политика. Едва 27,5% от
тях публикуват някакви данни по този въпрос.15 Необходимо е да отбележим,
че в това проучване се констатира съществуването на ясно изразена тенденция
най-подробна информация по екологични въпроси да предоставят организации
от сектори с най-висока степен на замърсяване. Най-голям обем предоставена
информация има на сайта на Кремиковци АД, следвани от „Петрол” АД и „Со-
фарма”16 [1]. Подобна секторна зависимост в предоставянето на фирмена еко-
логична информация е констатирана и на международно ниво.17

Секторна зависимост в степента на прилаганите екологични социално отго-
ворни политики се констатира и в нашето проучване за регион Варна18 – най-голямо
е тяхното разпространение сред индустриалните компании. Така например, 100%
от тях предоставят информация за управление на суровини и отпадъци. В 87,5% от
индустриалните фирми се правят опити за опазване на околната среда чрез прила-
гане на технологии, щадящи природата и града (за сравнение, този дял сред строи-
телните фирми е 43,8%, а сред търговските – 33,4%). Подобно е и разпределението
на отговорите на въпроса за фирмените усилия за опазване на околната среда чрез
намаляване на отделяните вредни емисии и газове във въздуха и водите. 75% от
индустриалните фирми във Варна полагат такива усилия (за сравнение, този дял
сред строителните фирми е 37,5%, а сред търговските – 20%).

В нашето проучване бяха обособените пет области на социално отговорни
практики: 1)околна среда и продукти/пазари; 2) човешки права и условия на
труд; 3) общности, социално развитие и благотворителност; 4) мерки срещу
корупцията и 5) управленски практики и документация. Изследователски инте-
рес за нас представлява въпросът за степента на популярност на екологичните
практики, сравнени с останалите четири изследвани области. Оказва се, че най-
голямо разпространение, както на национално, така и на регионално ниво (Вар-
на), има практиката на дарителството и спонсорството, като част от инициати-
вите за подкрепа на местните общности и социалното развитие. На второ мяс-
то по популярност, са инициативите, които компаниите предприемат за гаранти-
1 5 За сравнение: 58,8% от изследваните компании оповестяват данни за политиките си за развитие/

обучение на персонала, 41,1% разкриват информация за обществени и спонсорски програми.
Вж: Институт за икономическа политика. Представяне на интернет страниците на информация за
корпоративната социална отговорност на 40-те водещи компании по пазарна капитализация. С.,
2007.

1 6 Институт за икономическа политика. Представяне на интернет страниците на информация за
корпоративната социална отговорност на 40-те водещи компании по пазарна капитализация. С.,
2007.

1 7 Вж. по-подробно: KPMG. International Survey of Corporate Sustainability Reporting. 2002. //
www.wimm.nl

1 8 Серафимова, Д., И. Тодоров. Проучване на социалноотговорните практики на българския биз-
нес. Варна, Геа-принт, 2011, с. 82-129. (Проучването е реализирано в рамките на проект №НИР33/
06.04.2009 г., финансиран чрез целева субсидия на Министерство на образованието, младежта и
науката).
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ране спазването на човешките права и подобряване условията на труд на слу-
жителите си. Едва на трето място по степен на разпространение са практиките,
свързани с опазване на околната среда.

При това най-висок е относителният дял на компаниите, които декларират,
че предоставят информация за управление на суровини и отпадъци, според за-
коновите изисквания и стандарти (65,3%). Същевременно, делът на тези от тях,
които посочват конкретни мерки за реализирането на посочената инициатива е
сравнително по-нисък (44%).

На фиг. 1 е показана по-подробна информация относно предоставянето на
информация по екологични въпроси от страна на изследваните варненски фир-
ми. Приблизително две трети от фирмите в региона поддържат и/или предоста-
вят информация за управлението на суровини и отпадъци, според законовите
изисквания и стандарти.

Проучването на екологичните аспекти в дейността на варненските бизне-
сорганизации продължава с по-подробното разглеждане на въпросите за под-
държане и предоставяне на информация относно отделяните от тях вредни еми-
сии и други замърсители, както и за начините, по които се съхраняват вредни
материали (вж. фиг. 2).

Вижда се, че когато въпросите за разкриване на фирмена екологична ин-
формация се конкретизират по отделни проблемни области, делът на фирмите,
които отговарят положително, намалява драстично – средно с около 20% по-
малко, в сравнение с резултатите, показани на фиг. 1. По-малко от половината
от изследваните организации разкриват доброволно информация за отделяните
от тях вредни емисии, както и за начините за съхранение на вредни материали.

При по-подробното изследване на отговорните практики, свързани с пуб-
личното оповестяване на подобна информация, се отчитат и известни различия,
в зависимост от принадлежността на фирмите в групи, съобразно отчетения
годишен оборот и числеността на персонала в тях. Колкото по-висок е отчете-
ният годишен оборот на фирмите, попаднали в извадката, толкова по-голям е

Фиг. 1. Фирмата поддържа и предоставя информация за управление
на суровини и отпадъци, според законови изисквания и стандарти
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Фиг. 3. Предприети конкретни фирмени действия
за опазване на околната среда
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относителният дял на тези от тях, които разкриват информация по изследваните
екологични въпроси. Подобна тенденция се забелязва и при представянето на
фирмите в групи, съобразно броя на персонала им. Например, 61,5% от варнен-
ските бизнес организации с повече от 750 човека персонал разкриват подобна
екологична информация. Относителният дял на фирмите с персонал до 100 чо-
века, които оповестяват такава информация, спада наполовина – 29,4%.

При изследване на конкретните действия, чрез които фирмите се опитват
да намалят вредното си влияние върху околната среда, се оказва, че делът на
тези от тях, които действително полагат целенасочени усилия в тази посока,
варира между 20 и 46,7%, в зависимост от вида на конкретните практики, обект
на проучване (вж. фиг. 3).

Наблюдава се различна степен на активност по отношение на отделните
инициативи за опазване на околната среда. Най-висок е относителният дял на
фирмите, които се стремят да прилагат технологии, щадящи околната среда (46,7%)
и да намаляват отделяните вредни емисии във въздуха (38,7%), следвани от уси-
лията за намаляване на шума (30,7%). Конкретните действия за опазване на окол-
ната среда, които са най-непопулярни сред варненските бизнес организации, са
усилията за намаляване използването на пластмасови опаковки, чаши, чинийки и
др. под. в дейността на фирмата (само 20% от изследваните компании се
придържат към тях). Малък е също така делът на фирмите, които вземат учас-
тие в действия за опазване на национални природни ресурси (21,3%).

От представените данни става ясно, че следването на екологични социал-
но отговорни практики сред българските бизнес оганизации нараства през го-
дините, независимо, че все още не е достатъчно разпространено, сравнено с
международния опит.

Заключение

През последните години все повече изследователи доказват, че екологич-
ната отговорност на съвременните бизнес организации е нещо, което ги облаго-
детелства и разширява границите на икономическото и социалното им влияние.
Тя се възприема като фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособ-
ност. Поради това, мотивацията за нейното практическо прилагане от менид-
жърите се основава на осъзнаване на нейните икономически измерения. Чрез
тях, от една страна, се акцентира върху връзката между бъдещите финансови
резултати и фирмената конкурентна позиция, а от друга – върху състоянието на
околната среда и ресурсите. Ако бизнесът не се грижи за средата и ресурсите,
това означава, че настоящите му действия издигат бариери за неговото бъде-
що развитие.

Прилагането на екологични социално отговорни практики в международен
мащаб е въпрос, който предизвиква все по-голям интерес, както от страна на
учени и изследователи, така и от страна на бизнеса. В последните няколко го-
дини в България нараства броят на бизнес организациите, ангажирани със зеле-
ни управленски практики. Въпреки това, интересът към екологичните аспекти
на КСО у нас, както на национално, така и на регионално ниво, все още е по-
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малък, в сравнение с прилагането на други социално отговорни практики (най-
вече филантропия и инициативи в полза на социално слаби групи или в полза на
персонала).

Подобно на международната практика и у нас се наблюдава секторна за-
висимост при възприемането и публичното отчитане на екологични социално
отговорни практики. Най-висок е относителният дял на фирмите от сектори с
най-висока степен на замърсяване, които прилагат и отчитат зелени управленс-
ки практики. Това показва, че все още в България основен двигател за възпри-
емането им са регулаторните механизми, а не вътрешнофирмените усилия за
устойчиво развитие и социална отговорност.

Във връзка с това, обект на бъдещи проучвания у нас са въпросите за
използване на екологичните продуктови модификации за промяна в потребител-
ските нагласи, възможностите за подобряване на корпоративния имидж и фир-
мената репутация чрез следване на екологични социално отговорни практики,
както и изискванията, които те поставят към организацията на бизнеса и функ-
ционирането на отделните му функционални области.

ENVIRONMENTAL  ASPECTS  OF  SOCIALLY  RESPONSIBLE
BUSINESS  PRACTICES  AND  THEIR  ROLE

FOR  RAISING COMPETITIVENESS

Assoc.  Prof.  Dr  Desislava  Serafimova

Abstract

One of the main issues, on which there are focused the efforts of various international
organizations, research groups, scientists and practitioners in the sphere of corporate social
responsibility, is that of environmental protection. It is present as an element in the requirements
and criteria on good practices of all recognized international organizations, standards, stock
indexes and initiatives for reporting the social responsibility of business and the social audit.

In the article the environmental socially responsible practices are characterized as a
means for raising competitiveness. There are compared the findings of national surveys and
our own survey of the adoption and the application of environmentally responsible practices
on the part of Bulgarian businesses. On that basis there are outlined guidelines for their future
application in organizations as a means for raising their competitiveness.

Keywords: environmental social responsibility, green management practices,
competitiveness.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННОЙ
БИЗНЕС-ПРАКТИКИ  И  ЕЕ  РОЛЬ

В  ПОВЫШЕНИИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Доц.  д-р  Десислава  Серафимова

Резюме

Одним из основных вопросов, на которых сфокусированы усилия различных меж-
дународных организаций, исследовательских групп, ученых и практиков в сфере корпо-
ративной социальной ответственности, является проблема охраны окружающей среды.
Он присутствует в качестве элемента в требованиях и критериях хорошей практики всех
утвержденных международных организаций, стандартов, биржевых индексов и инициа-
тив учета социальной ответственности бизнеса и социального аудита.

В статье экологическая социально ответственная практика характеризуется как сред-
ство повышения конкурентоспособности. Сопоставляются результаты национальных ис-
следований и нашего исследования относительно принятия и применения экологически
ответственной практики болгарского бизнеса. На этой основе определяются направления
будущего применения этой практики в организациях как средство повышения их конку-
рентоспособности.


