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Въведение
Проблемът с устойчивото развитие е един от основните в света. Взаимовръзката между икономическото развитие и влошаването на околната
среда е очевидна. В съвременните условия повечето от развитите и развиващите се страни избират своя път, следвайки концепцията за устойчивост.
Устойчивото развитие предполага развитие, основано на три компонента
на националната икономика: икономически, социален и екологичен (Ivanov
& Dobreva, 2011). И ако доскоро можехме да си представим процеса на социално развитие в двуизмерна координатна система, в която бяха взети
предвид само социални и икономически параметри и природата се смяташе
за извън границите на управляваната система, сега се използва триизмерна
координата система, включваща в допълнение подсистема за околната среда (природни ресурси).
След въвеждане на концепцията за устойчивото развитие от Комисията Брундланд устойчивостта се възприема не само от нарастващ брой индустриални компании, но и от други заинтересовани страни. Устойчивото
развитие на организационно ниво е описано с помощта на тройна долна
линия, която се представя в икономически, екологични и социални размери
(Topfer, 2000). Концепцията вдъхнови много предприятия, национални и
международни организации, академични институции за търсене на начини
за използване на инструментите за измерване и оценяване на напредъка в
устойчивостта.
В този контекст устойчивото индустриалното развитие може да се
тълкува като процес на непрекъснато подобряване на околната среда, икономически и социални резултати на предприятията, а устойчивостта се интерпретира като резултат от управление на нейните различни аспекти в
предприятията.
Най-ясният и популярен инструмент за оценката на ефективността на
устойчивостта е използването на показатели за изпълнение. По принцип
индикаторите позволяват систематична оценка на изпълнението и те представят информация във форма, подходяща за вземане на решения.
Устойчивостта е често възприемана като основна движеща сила за
оценка на ефективността в индустриалните предприятия. Тя може да бъде
свързана и със създаването на „социално отговорни инвестиционни фондове и инвестиционни рейтинг системи“ (напр. „Индекс за устойчивост на
Dow Jones“) (Ballou, Heitger, & Landes, 2006).
Съвременните предприятия обаче използват устойчивостта като показател за оценка на изпълнението, пряко зависещо както от външни, така
и от вътрешни причини. Именно използването на показатели за изпълнение може да подобри ефективността на предприятието. Показателите за
ефективност могат да помогнат за идентифициране на възможностите за
оптимизация на процесите, подобряване на вътрешните и външната кому489

никация. Тези ползи могат да бъдат постигнати само когато показателите
са правилно избрани.
Настоящата разработка е изцяло с методологическа насоченост.
Нейната цел е да обоснове и изведе система от индикатори за оценка и
измерване на устойчивото развитие на индустриалните предприятия.
В тази връзка основните изследователски задачи са:
- да представи преглед на различните индикатори и системи за
оценка на устойчивостта;
- да формулира препоръки относно избора на показатели за изпълнение, които биха направили възможно повишаването на ефективността при вземането на решения и да се насърчи прилагането на
превантивни мерки;
- да предостави препоръки, как процесът на оценка на изпълнението
на устойчивостта може да се извърши на практика.
Обект на изследване са индустриалните предприятия, в контекста на
системата “човек – природа – предприятие’’ и в цялостния модел на устойчиво развитие. Обектът е разгледан от позицията на миналото, настоящето
и бъдещето.
Предмет на изследването са индикаторите за устойчиво развитие,
тяхната приложимост в различни етапи от производствения процес, в различни по обхват и предмет на дейност индустриални предприятия.
*

*

*

Глобалната отчетна инициатива (GRI) вероятно е най-известната
инициатива, която формулира насоките за глобална устойчивост. С нейна
помощ се определят икономическите, социалните и екологичните показатели на корпоративна дейност, използвани за изготвянето на отчети относно екологичното, социалното и икономическото въздействие. За да се измери устойчивостта на индустриалните предприятия, се използват няколко
индикатора. Те се разграничават на групи:
• икономически;
• екологични;
• социални;
• човешки права;
• човешки ресурси.
Общо са формулирани 70 ключови показатели, представени в подробности в индикаторните протоколи (GRI, Global, 2006). Сред този голям
брой показатели практически няма показатели, свързани с изпълнението по
отношение на качество – като разходи за целия процес, качество на услугата, качество на продукта, въпреки факта, че те са важни за оценка на вътрешните загуби и разходи за лошо качество (Isaksson, 2006).
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Оценката на ефективността е оценка на екологичната ефективност,
която е разработена от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие
(WBCSD) през 2000 г. Методологията на WBCSD разделя показателите на:
- общи индикатори, подходящи за всички дейности;
- специфични за дейността индикатори.
WBCSD също дава ясни препоръки, как да се извърши целият процес
на оценка на екологичната ефективност в Доклада за екологична ефективност (Световен бизнес съвет за устойчиво развитие, 2000). Ключова характеристика на тази методология е интеграция на две измерения за устойчивост: екологични и икономически.
Социалните аспекти не са обхванати от тази методология, но това
може да бъде преодоляно чрез добавяне на социално-икономически показатели, както е предложено от Schaltegger (Schaltegger, S., et al. 2002). Основната опорна точка на методологията на WBCSD е, че информацията за
екологична ефективност, събрана от предприятието, помага да се идентифицират ключовите проблеми и насърчава прилагането на превантивни
мерки. Общо индикаторите могат да бъдат използвани за екологичната
ефективност при изработване на сравнителен анализ между предприятията,
но това зависи от факта, че предприятията решават да не отчитат данните,
свързани с някои от показателите.
Международният стандарт ISO 14031 представлява допълнение към
показателите за изпълнение. Той дава препоръки към предприятията, как
да конструират показатели за подобряване на околната среда и как да ги
използват на практика (International Organization for Standardization, 1999).
В стандарта показателите са разделени на три категории:
• показатели за околната среда (процес);
• показатели за ефективност на управлението;
• показатели за условията на околната среда.
Идеята на това разделение е, че въздействието на корпоративните
операции относно околната среда води до определени промени в самата
околна среда, следователно показателите за ефективност на управлението
са необходими, за да намалее този ефект. Практическото им приложение
може да доведе до положителни промени в управлението на предприятието.
Първият изчерпателен списък на показателите на околната среда за
изпълнение е разработен и препоръчан от германското министерство на
околната среда (BMU) и Федералната агенция за околната среда (UBA)
(BMU и UBA, 1997).
Съществуват и специфични за сектора инициативи – например оценка на ефективността на устойчивостта – инициатива на Британския институт (IChemE) (Fiksel, 2002, Global Mining, 2003), която е адаптирана към
нуждите на определени отрасли. Тази оценка на изпълнението се състои от
екологични, икономически и социални показатели, формиращи индика491

торна система с подход към жизнения цикъл. Все по-голям брой предприятия използват международно признати системи за оценка на изпълнението,
но има и много предприятия, които използват собствен набор от показатели за изпълнение или методологии за оценка на изпълнението. Тези системи не се различават много от анализираните по-горе индикатори за оценка
на ефективността, особено когато са използвани абсолютните и относителните показатели.
Освен това има примери за методологии, базирани на обобщените /
индексирани показатели, разработени от големи компании. Като цяло найголемият недостатък на съществуващите индикатори за оценка на ефективността на устойчивостта е техният фокус върху външното докладване и
подценяването на нуждата от вътрешна информация за вземане на решения, повишаваща ефективността на управлението и действителното подобряване на системата.
Прегледът на устойчивостта на бизнес индикаторните рамки показва,
че не съществуват списъци с показатели и насоки за тяхното прилагане във
времето с цел повишаване на устойчивостта (Veleva & Ellenbecker, 2001).
Следователно основното предизвикателство е да се изберат подходящите
показатели за изпълнение в подкрепа оперативно вземане на решения в
предприятията.
Индикаторите дават полезна информация за системата, която може
да се използва за описване на нейното състоянието и която спомага за откриване на промени и за показване на причинно-следствените връзки
(Miller, 2001). Индикаторите могат да бъдат количествено измерими (количествени) и качествено съпоставими (качествени). Най-добрият подход е
комбинация от двата метода (Diakaki, Grigoroudis & Stabouli, (2006)).
Съществуват четири основни вида количествено измерими показатели:
a/ абсолютни показатели;
b/ относителни показатели;
c/ съвкупни показатели;
d/ индексирани показатели.
Обобщените и индексираните показатели включват данни в определени категории или в едно представяне на нивото на изпълнение.
Такива показатели биха могли да бъдат полезни при цялостната
оценка за изпълнение на предприятието, но им липсва подробна информация и този факт ограничава практическото им използване от гледна точка
на идентификация на възможностите за изпълнение. В това отношение използването на абсолютни показатели е препоръчително. Относителните
показатели са особено полезни при вземането на решения, тъй като позволяват да се наблюдават промените на конкретните стойности (напр. замърсяване) по отношение на общ знаменател (напр. суровина или производствена единица).
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Абсолютните и относителните показатели могат да бъдат изразени в
естествени единици (тонове, литри) и парични единици. Вземайки предвид
естеството на вземане на решения (например стратегическо, оперативно,
иновационно генериране), трябва да се дефинират показатели за изпълнение на ниво предприятие, отдел или процес. За да се гарантира ефективното вземане на решения, трябва да се използват индикатори за всички посочени нива. Освен това, в допълнение към традиционната устойчивост на
показателите – икономически, екологични и социални, трябва да се имат
предвид и комуникационните показатели.
Изследователи от Центъра за устойчиво развитие на Лоуъл производство (LCSP) в Университета в Масачузетс са разработили йерархията
на показателите като инструмент за организиране. Тази йерархия има пет
нива спрямо основното:
(i)
съответствие на съоръжението (напр. брой известия за нарушения);
(ii) експлоатационни качества на съоръженията (напр. Тежки метални емисии във вода в тонове годишно);
(iii) ефекти (напр. емисии на въглероден диоксид от енергия използване в милиони тонове);
(iv) верига за доставка и жизнен цикъл на продукт (напр. използван рециклиран материал след консумация);
(v)
устойчиви системи.
Прилагането на такава йерархия е много полезно, тъй като помага да
се запази ясна структура на показателите и съответства на нивата на предприятието.
Към показателите, които разкриват социалните характеристики на
устойчивото развитие на организираните индустриални зони, могат да се
добавят още и разходите за повишаване квалификацията на персонала;
броят на хората, включени в курсове за образование и допълнително обучение; брой използвани болнични дни; разходи за здравна защита и безопасност на служителите и др.
Конкретният показател за устойчиво развитие в даден момент се изчислява като средно аритметично въз основа на предварително изчисления
напредък на всяко предприятие по отношение на избрания показател.
Формулата, която се използва, е следната (Недева, 2010. с. 101) :

,

където:
Kn е коефициентът на прогресия в n-тия ред на индустриалната зона;
m – индикатор;
Кmn – e коефициент за напредък на m-тото предприятие по отношение на n-тия индикатор.
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Ако приемем, че темпът на напредък на даден индикатор има отрицателна стойност, това означава влошаване на този показател. При липсата
на промяна в стойността на индикатора напредъкът е нулев.
Заключение
Въпреки широкото разпространение на концепцията за индустриалната устойчивост липсват изследвания и публикации относно набора от
показатели за нейното измерване. Независимо от усилията, направени от
1998 г. и до днес, все още са оскъдни подобни изследвания, представящи
не само теоретичните, но и практическите ограничения при формулирането на показателите за измерване на устойчивостта. В този смисъл извършеният систематичен преглед на литературата е опит за анализ на основните показатели, техните най-важни характеристики, както и ограниченията и ползите от тяхното прилагане.
Анализът от проучванията показва слабите действия или решения на
ръководители на индустриалните организации, преди да включат идеята за
устойчивост. Споменатите ползи се отнасят до информационното поколение, което може да помогне за най-категоричното вземане на решения от
разнообразните данни, които индустрията има и които се генерират от използването на показатели за устойчиво развитие. Заключението, което можем да изведем, е, че има ограничения по отношение на практическото използване на набор от показатели за устойчивост и техните ефекти върху
управлението на индустриалните предприятия.
Анализираните показатели за устойчивост имат принос към:
а) науката – очертаване на възможността за консенсус относно набора от показатели за устойчивост, които могат да бъдат използвани при отделните отрасли, независимо от особеностите на извършваната икономическа дейност;
б) практиката – мениджърите в отделните браншове могат да използват набор от показатели за оценка на устойчивостта и нейното докладване.
В този смисъл с настоящата разработка се актуализират и допълват
предишни проучвания върху набора от показатели за оценка на устойчивостта. Освен това то представлява опит за систематизиране на разнообразните мнения по въпросите, свързани с избора и оптимизирането на системата от показатели за оценка на устойчивостта.
Всички представени становища са единодушни относно тезата, че
дългосрочните икономически и социални промени могат да бъдат устойчиви и полезни само при опазване на природните ресурси, от които зависи
развитието. Имплицитна във всички дефиниции е тясната връзка „между
поколенията и поколенията и собствения капитал “(т.е. справедливото раз-
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пределение и достъп до ресурси в рамките на едно и също поколение и
между следващите поколения.
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