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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА

ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Гл. ас. д-р Петя Данкова

Въведение

В контекста на сътресенията в световната икономика през последните
години, бизнес лидерите, политическите лидери и обществото като цяло се из-
правят пред неизбежния въпрос за отговорностите на бизнеса. Според проучва-
не от 2000 г., от стоте най-развити икономики в света, четиридесет и девет са
държави, а петдесет и една са корпорации1. В прогнозите си за драматични
промени в бизнес моделите към 2020 г. Price Waterhouse Coopers очакват голе-
мите корпорации да се превърнат в „минидържави” с нарастваща роля в обще-
ството2. „Корпорациите създават по-голяма част от богатството на на-
циите и определят начина, по който то се създава. И все пак те не са
пряко отговорни пред хората, от които зависи тяхното съществуване”,
коментира Търнбъл3. Успоредно с дискусията за социалната отговорност на
бизнеса, на преден план се поставя значимостта на човешкия фактор за реали-
зирането й в практиката на бизнес организациите4.

В тази статия са представени човешките ресурси (ЧР) на бизнес органи-
зацията в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност
(КСО). Разгледана е накратко същността на концепцията за КСО и двупосоч-
ното взаимодействие между ЧР и КСО в организацията. Обобщени са между-
народните рамки на КСО и мястото на ЧР в тях, както и възможностите за
отчитане на КСО. Направен е кратък анализ на емпирични данни за КСО за
страните от Европейския съюз (ЕС).

1 Anderson, S. and J. Cavanagh. Top 200 - The Rise of Corporate Global Power. Institute for Policy
Studies, 2000.

2 Price Waterhouse Coopers. Managing Tomorrow’s People. The Future of Work to 2020, 2007.
3 Turnbull, S. The Case for Introducing Stakeholder Corporations, 2003.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=436400 / Изтеглено м. декември 2011 г.
4 Brown, А. Corporate Social Responsibility and HR’s Role: From Cinderella to Business Impact.

CIPD Walton and Weybridge Branch, 2006; Pierce, M., and K. Madden, Driving Success: Human
Resources and Sustainable Development, World Business Council for Sustainable Development, p. 5;
Strandberg, C. The Role of Human Resource Management in Corporate Social Responsibility, Strandberg
Consulting; и др., 2009.
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Концепцията „корпоративна социална отговорност” (КСО)

Дискусията за отговорностите на бизнеса в обществото не е от днес. Преди
повече от четиридесет години Фридман задава знаковия въпрос „Какво ще рече
да твърдим, че „бизнесът” има отговорности?”5. Широко цитиран е негови-
ят отговор, че „отговорността на бизнеса е да увеличава печалбите си”.
Противоположно е, обаче, мнението на редица автори, според които в обсега на
въздействието и отговорността на бизнес организацията попадат широк кръг за-
интересовани лица и обществото като цяло6. Дракър коментира твърдението на
Фридман с думите: „Безпредметно е да се твърди, че бизнесът има само
една отговорност: икономически резултати. Безспорно е, че бизнес, който
не носи печалба, поне равна на цената на капитала си, е безотговорен; той
пропилява обществен ресурс. Икономическите резултати са основата, без
която бизнесът не може да реализира никоя от своите други отговорнос-
ти, не може да бъде добър работодател, добър гражданин, добър съсед.
[...] Всяка организация трябва да поеме пълна отговорност за въздействи-
ето си върху своите служители, околна среда, клиенти и върху всеки и всич-
ко, до което се докосне. В това се състои нейната социална отговорност.”7.

Изясняването на същността на концепцията за социалната отговорност на
бизнеса изисква да бъде подчертано какво не е КСО (фиг. 1). Считаме, че в
едната крайност на погрешните отговори за същността на КСО стои разбира-
нето, че отговорността на бизнеса е да максимизира изгодата за своите соб-
ственици на всяка цена. Противоположно по съдържание, но също толкова по-
грешно е виждането, че КСО се състои в корпоративна филантропия, в раздава-
не на средствата на собствениците в подкрепа на благотворителни каузи. Дока-
то през 2002 г. Портър8 отъждествява социалните цели с корпоративната фи-
лантропия, то четири години по-късно той твърди, че „КСО може да бъде много
повече от разход, принуда или дарителство – тя може да бъде източник
на възможности, иновации и конкурентни предимства”9.
5 Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times

Magazine, Sept. 13, 1970.
6 Habisch, A. Corporate Citizenship: gesellschaftliches Engagement von Unternehmen in Deutschland.

Berlin / Springer, 2003; Janisch, M. Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: vom Shareholder
Value zum Stakeholder Value, St. Gallen Hochschule, 1992; Patsch, O. Anspruchsgruppen-Management:
Perspektiven, Reflexionen und Orientierungen, St. Gallen Hochschule, 2001; Carroll, A. and A.
Buchholtz. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. Cincinnati, Ohio: South-Western
College Pub. Thomson, 2003; Donaldson, T. and L. Preston. The Stakeholder Theory of the Corporation:
Concepts, Evidence and Implications, Academy of Management Review, 1999, Vol. 20, No 1, pp. 65-
91. Berman, Sh., A. Wicks, S. Kotha and T. Jones. Does Stakeholder Orientation Matter? The
Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance, Academy of
Management Journal, 1999, Vol. 42, No 5, pp. 488-506.

7 Drucker, P.  The New Society of Organizations, Harvard Business Review, 1992 Sept.-Oct, pp. 95-104
8 Porter, M. and M. Kramer. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business

Review, 2002 December, pp. 57-69
9 Porter, M. and M. Kramer. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and

Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 2006 December, pp. 1-14
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Присъединяваме се към цитираното виждане на Дракър за отговорности-
те на организацията и виждането на Портър за КСО като източник на конку-
рентно предимство. Считаме, че същността на КСО следва да бъде изведена
от разбирането, че бизнес организацията представлява динамична социо-ико-
номическа система, концентрираща усилията на множество различни заинте-
ресовани лица (stakeholders) и осигуряваща синергия между тях, като по този
начин се реализират социални и икономически резултати, както за самата орга-
низация, така и за всички заинтересовани лица (ЗЛ). ЗЛ са „всеки индивид или
група, които оказват влияние върху процеса на постигане целите на орга-
низацията, както и които са повлияни от този процес”10 и включват както
нейните собственици, така и работещите в организацията, клиентите, доставчи-
ците, бизнес партньорите, местната общност и местната власт, обществото
като цяло. Следователно, между организацията и ЗЛ съществуват двупосочни
взаимоотношения и изгоди. Реализирането на целите на организацията е немис-
лимо без участието и подкрепата на ЗЛ и обратно – интересите на ЗЛ не могат
да бъдат постигнати без участието на организацията.

Фиг. 1. Същност на корпоративната социална отговорност

В този смисъл, КСО може да се дефинира като отговорност на биз-
нес организацията за въздействието й върху нейните ЗЛ, от взаимодей-
ствието с които зависи нейното дългосрочно успешно развитие. Следо-
вателно, социално отговорно е такова поведение на бизнес организацията, при
което тя зачита законовите права на своите заинтересовани лица; предоставя
на служителите си здравословни и безопасни условия на труд, честно заплаща-
не, справедливи възможности за развитие; предлага на клиентите си качестве-
ни и безопасни продукти и услуги; работи лоялно със своите бизнес партньори;

10 Freeman, R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hal,
1984, р. 32.
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минимизира негативните въздействия от дейността си върху околната среда и
акцентира върху устойчивото ползване на природните ресурси; допринася за
икономическата стабилност и устойчивото развитие на общината, на чиято те-
ритория функционира.

Човешките ресурси и КСО

ЧР са ключови ЗЛ за организацията. Без техните вложения под формата
на знания, умения, талант, лоялност, организацията не би могла да реализира
своите цели. Важна особеност на ЧР, обаче, е, че освен основна група ЗЛ, те
представляват и ключов фактор за реализиране интересите на останалите ЗЛ
на организацията, тъй като от тях до голяма степен зависи производството на
качествени продукти/услуги и оттук удовлетвореността на клиентите, подобря-
ване на финансовия резултат, а оттук и удовлетвореността на собствениците,
стабилността на организацията, а и удовлетвореността на нейните бизнес парт-
ньори (фиг. 2). Удовлетворените интереси на ЗЛ, според изложената по-горе
постановка, са тъждествени на високо ниво на КСО. Заедно с това, удовлетво-
рените интереси на ЗЛ имат като пряк резултат подобряване имиджа на органи-
зацията, повишаване на нейната конкурентоспособност11, а оттук и подобрява-
не на финансовия резултат от дейността. Следователно, ЧР са ключов фактор
за реализиране на КСО в организацията.

Фиг. 2. Взаимно влияние на КСО и ЧР в организацията12

1 1 За взаимната връзка между КСО и конкурентоспособността на бизнес организацията, вж. Данкова, П.
(2008). Корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на предприятието, в: Конку-
рентоспособен растеж на българската индустрия, Сборник доклади, УНСС, София, 2008,  с. 301-305.

1 2 По-подробно, вж. Данкова, П. Роля на човешките ресурси за реализиране на корпоративна
социална отговорност, в: Икономиката и управлението на ХХI век – решения за стабилност и
растеж, Академично издателство„Ценов”, Свищов, 2011, с. 325-332.
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Взаимодействието между ЧР и КСО обаче е двупосочно – КСО също
оказва своето въздействие върху ЧР. В научната литература са цитирани реди-
ца проучвания13 в подкрепа на положителното въздействие на КСО върху моти-
вацията на ЧР, върху лоялността им към организацията, както и върху нивото на
производителността14. Страндберг15 отбелязва, че хората все повече искат да
работят за организации със „съвест”. При това, следва да се подчертае тен-
денцията все повече млади хора да изразяват такива предпочитания. „Мла-
дите таланти” предпочитат техните работодатели да бъдат „социално отговор-
ни” и да не екстернализират бизнес разходи върху тях и върху обществото16.
Според проучване, проведено сред студенти в 20-те най-големи икономики в
света през 2003 г., трима от всеки петима запитани биха предпочели да работят
за компания с ясно изразени етични ценности и положително въздействие върху
обществото17. Според проучване на Economist Intelligence Unit сред висши ме-
ниджъри и инвеститори в компании по цял свят, 68% от запитаните считат, че
ангажираността на ЧР с целите на организацията е пряк резултат от възприе-
мането на КСО и тя влияе пряко върху финансовите резултати. Следователно,
както твърди сър Кадбъри преди почти цял век, „Благополучието на служи-
телите и печалбата са двете страни на една и съща монета”18.

Международни рамки на КСО и място на ЧР в тях

На международно равнище основните принципи за социално отговорното
поведение на бизнес организациите са систематизирани за пръв път през 1999 г.
на Световния икономически форум в Давос, по инициатива нагенералния секре-
тар на ООН Кофи Анан. Създаден е Глобалният договор на ООН (United
Nations Global Compact), който цели утвърждаването на социална отговорност в
бизнеса чрез придържане към десет фундаментални принципа в четири основ-
ни направления (фиг. 3). В този документ на преден план е изведена значимост-
та на ЧР в бизнес организацията, с акцент върху уважението на техните права и
предоставянето на благоприятни условия на труд.

През 2000 г. на среща на високо равнище на ЕС в Лисабон държавните
глави за пръв път се обръщат директно към бизнеса със „специален апел към
чувството за корпоративна социална отговорност на компаниите, с ог-
лед на най-добрите практики за обучение през целия живот, организаци-
1 3 Вж. например Society for Human Resource Management. Corporate Social Responsibility: United

States, Australia, India, China, Canada, Mexico and Brazil: A Pilot Study. Virginia, 2007.
1 4 След въвеждане на социално отговорни бизнес практики, датската фармацевтична компания

Novo Nordisk отчита 5% спад в текучеството на персонала, а Sears отчитат 20% спад в този
показател. Skinner, C. Links Between CSR and HR, Ethical Corporation Magazine, 2002 June.

1 5 Strandberg, C. The Role of Human Resource Management in Corporate Social Responsibility, Strandberg
Consulting, 2009.

1 6 Price Waterhouse Coopers  Managing Tomorrow’s People. The Future of Work to 2020, 2007.
1 7 Chadwick, G. Profit with a conscience, The Independent, 21/03/2005.
1 8 Brown, А. Corporate Social Responsibility and HR’s Role: From Cinderella to Business Impact.

CIPD Walton and Weybridge Branch, 2006.
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ята на работата, равните възможности, социалното включване и устой-
чивото развитие”. През 2001 г. Европейската комисия публикува документ,
озаглавен Зелена книга за насърчаване на европейска рамка за корпора-
тивната социална отговорност, в който се казва „Европейският съюз е заг-
рижен за корпоративната социална отговорност, тъй като тя може да
допринесе съществено за постигането на стратегическата цел от Лиса-
бон – да се превърне в най-конкурентноспособната и динамична иконо-
мика, основана на знанието”19.

Фиг. 3. Принципи на Глобалния договор на ООН20

Значимостта на КСО се извежда на ново равнище от Международната
организация по стандартизация с въвеждането, през октомври 2010 г., на стан-
дарта ISO 26000 Социална отговорност. В него КСО се дефинира като „от-
говорност на организацията за въздействието на нейните решения и дей-
ствия върху обществото и околната среда, посредством прозрачно и етич-
но поведение, което допринася за: устойчивото развитие, вкл. здравето
и благополучието на обществото; съобразяване с очакванията на заин-
тересованите лица; спазване на законите и международните норми на
поведение”21.

ЧОВЕШКИ ПРАВА
1. Бизнес организациите следва да подкрепят и уважават опазването на

международно възприетите права на човека и
2. да гарантират, че не нарушават и не злоупотребяват с правата на човека.
УСЛОВИЯ НА ТРУД
3. Бизнес организациите следва да подкрепят свободата на сдружаване и ефикасно

признаване на правото на колективно договаряне;
4. премахването на всякакви форми на насилствен и принудителен труд;
5. неизползването на детски труд;
6. елиминирането на дискриминацията по отношение на правото на труд.
ОКОЛНА СРЕДА
7. Бизнес организациите се призовават да възприемат превантивен подход спрямо

заплахите за околната среда;
8. да предприемат инициативи за повишаване отговорността към околната среда
9. да насърчават развитието и разпространението на технологии, щадящи околната

среда.
АНТИКОРУПЦИЯ
10. Бизнес организациите следва да се противопоставят на корупцията във всичките

й форми.

1 9 Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of
the European Communities, COM (2001) 366 Final, Brussels, 2001.

2 0 Източник: http://www.unglobalcompact.org
2 1 www.iso.org/iso/social_responsibility
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Отчитане на КСО и на отношението към ЧР в организацията

Глобалният договор на ООН, като доброволна инициатива, не разчита на
формални регулаторни инструменти за реализиране на заложените в него прин-
ципи. Присъединилите се към Договора организации се задължават да публи-
куват годишен отчет за прилагането на принципите в практиката. Чрез своята
интернет страница Глобалният договор на ООН дава публичност на тези док-
лади, а също така оповестява имената на компаниите, които не публикуват съот-
ветни отчети. Що се отнася до съществения въпрос за съдържанието на тези
отчети, Глобалният договор препоръчва методиката на Глобалната инициа-
тива за отчитане22.

Глобалната инициатива за отчитане извежда насоки за разработване на
„Социален и екологичен отчет” на организацията, който да се състои от следни-
те три основни раздела: (1) Профил и стратегия на организацията23; (2) Управ-
ленски подход24; (3) Индикатори за оценка на резултатите на компанията. Съще-
ственият принос на Глобалната инициатива за отчитане се състои именно в
предлагането на конкретни индикатори за измерване на постигнатите от орга-
низацията социални, екологични и икономически цели. Индикаторите за оценка
се поделят в шест групи, по-конкретно:

Индикаторите за оценка на икономическите резултати се отнасят до
икономическото измерение на устойчивото развитие, свързано с влиянието на
икономическото състояние на компанията върху нейните заинтересовани лица,
както и върху икономическата система на локално, национално и глобално рав-
нище. Тези индикатори се разделят в следните подгрупи: (1) Ефективност; (2)
Пазарно присъствие; (3) Индиректно икономическо въздействие.

Индикаторите за оценка на влиянието върху околната среда се отнасят
до екологичното измерение на устойчивото развитие, свързано с влиянието на
компанията върху екосистемите, въздуха, водата, биоразнообразието и др. Ас-
пектите, в които се разглеждат тези индикатори, са: (1) Материали; (2) Енергия;
(3) Вода; (4) Биоразнообразие; (5) Вредни емисии, замърсявания и отпадъци; (5)
Продукти и услуги; (6) Съблюдаване на съответни регулации; (7) Транспорт.

Индикаторите за оценка на трудовите практики и условията на труд се
базират на съществуващите международни норми и се отнасят до: (1) Създаване
на работни места; (2) Отношения между мениджмънт и персонал; (3) Здраве и
безопасни условия на труд; (4) Обучение и квалификация; (5) Равни възможности.
2 2 Идеята за създаване на Глобалната инициатива за отчитане е стартирана през 1997 г. от CERES –

коалиция на представители на бизнеса и неправителствения сектор за постигане на устойчиво
развитие, базирана в САЩ. През 1999 г. в инициативата се включва Програмата на ООН за
околната среда, а първите указания за отчитане са публикувани през 2000 г. През октомври 2006
г. Глобалният договор на ООН и Глобалната инициатива за отчитане сформират стратегически
алианс за популяризиране и подпомагане на социално отговорни бизнес практики.

2 3 В тази част на отчета се представя общ поглед върху корпоративната стратегия и върху това как
тази стратегия се съотнася към принципите за КСО и устойчиво развитие.

2 4 В тази част на доклада се предоставя информация относно това как компанията реализира своята
стратегия и постига своите цели.
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Индикаторите за оценка на съблюдаването правата на човека дават възмож-
ност на компанията да отчете доколко се вземат предвид правата на човека в
следните основни направления: (1) Инвестиции и доставки; (2) Недискриминация;
(3) Свобода на сдружаването и колективното договаряне; (4) Детски труд; (5) На-
силствен труд; (6) Безопасност на труда; (7) Права на местното население.

Индикаторите за оценка на влиянието върху обществото касаят след-
ните аспекти: (1) Община; (2) Корупция; (3) Публична политика; (4) Нелоялна
конкуренция; (5) Съблюдаване на съответни регулации.

Индикаторите за оценка на продуктовата отговорност се отнасят до
следните аспекти: (1) Здраве и безопасност на потребителя; (2) Етикети на
продуктите и услугите; (3) Маркетингови комуникации; (4) Поверителни данни
за клиента; (5) Съблюдаване на съответни регулации.

Прегледът на възприетите индикатори показва съществен акцент върху отчи-
тането на практики, свързани с ЧР на организацията, в т.ч. отношения между ръко-
водство и персонал, безопасни условия на труд, възможности за развитие, предос-
тавяне на равни възможности и др. Счита се, че социално отговорната компания
следи за наличието на такива практики и по своята верига на доставките.

В обобщение, присъединяването на една организация към Глобалния до-
говор на ООН означава готовност за придържане към неговите принципи, и по-
конкретно, съблюдаване правата на ЧР, както и готовност за ежегодно разра-
ботване и публично оповестяване на отчет за социалното и екологично въздей-
ствие на организацията. В табл. 1 са обобщени данни за компаниите в държави-
те от ЕС по отношение присъединяването към Глобалния договор и публикува-
нето на „Социален и екологичен отчет”, за периода от 2000 до 2011 г. 25

Понастоящем 2830 бизнес организации в ЕС са се присъединили към Гло-
балния договор, като за периода от 2000 до 2011 г. се наблюдава тенденция към
увеличаване на техния брой. Великобритания, Германия, Швеция и Холандия са
страните, в които организации са възприели принципите на Глобалния договор
още през първата година на неговото оповестяване. Днес Испания и Франция
са държавите от ЕС с най-голям брой организации, присъединени към Догово-
ра, съответно 845 и 694. Далеч зад тях остават Дания (214), Германия (186),
Великобритания (173), Швеция (121), Италия (109), а в останалите страни броят
е под 100. В противоположния край на спектъра са Малта (единствената държава
без организация, членуваща в Глобалния договор), Люксембург (1), Унгария
(2), а по 3 члена имат Румъния, Латвия, Словакия и Ирландия. В България 41
бизнес организации са възприели принципите на Глобалния договор, като през
последните години у нас намалява броят на присъединяващите се към него
организации.

Индикатор за това, доколко присъединилите се към Глобалния договор на
ООН организации спазват заложените в основата му принципите, е публикува-
нето на ежегоден „Социален и екологичен отчет”. На фиг. 4 са обобщени данни
относно дела на бизнес организациите, които не са публикували такъв отчет, по
25 Източник: http://www.unglobalcompact.org / Изтеглено м. декември 2011 г.
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държави. Финландия и Естония са единствените държави, в които всички орга-
низации-членки публикуват съответни отчети. Непосредствено след тях, „от-
личници” в придържането към принципите на Глобалния договор са Холандия
(6% от членовете са без отчет), Люксембург (7%), Швеция (11%), Дания (11%),
Германия (13%). Държавата с най-голям брой организации-членки, непублику-
ващи отчет, е Кипър (55% от членовете са без отчет), следвана от Чехия и
Словения (по 50%), Ирландия и Румъния (по 43%). По този индикатор България
може да се отнесе към страните с недобро ниво на КСО – 37% от организации-
те-членки у нас се отчитат към принципите на Глобалния договор на ООН и по-
конкретно към принципите, свързани с ЧР в компаниите.

Фиг. 4. Дял на бизнес организациите, непубликуващи отчет
за спазването на принципите на Глобалния договор на ООН (%)
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Заключение

Дискусията за същността, значението и прилагането в практиката на кон-
цепцията за КСО ще придобива все по-голяма значимост за развитието на биз-
неса през ХХI век. Тази дискусия стартира през 1992 г. на конференция на ООН
по околната среда и развитието26, където е приета програмата „Дневен ред
21”27, представляваща стратегия за постигане на дългосрочно устойчиво раз-
витие, при което икономическият растеж, социалното развитие и опазването на
околната среда вървят ръка за ръка и взаимно се подкрепят28. ООН продължа-
ва ангажимента си към тази кауза, като през 1999 г. разработва Глобалния до-
говор, а по-късно обявява десетилетието 2005-2014 г. за декада на образовани-
ето по устойчиво развитие. Основен акцент в утвърдените международни рам-
ки на КСО се поставя върху правата на ЧР в бизнес организациите, условията
на труд, възможностите им за развитие. Взаимодействията между ЧР и КСО,
обаче, са двупосочни – ЧР представляват не само ключово ЗЛ, но и фактор за
реализиране на КСО в организацията. Считаме, че проучването на това двупо-
сочно взаимодействие е поредното предизвикателство пред научната общност.

2 6 На тази конференция в Рио де Жанейро участват 150 държави от цял свят. България е представ-
лявана от президента Ж. Желев.

2 7 Agenda 21, UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development,
1992.

2 8 В Съобщение на Европейската комисия от 24.07.2009 г., обобщаващо напредъка по реализиране на
Стратегията, се подчертава, че дългосрочните цели на ЕС за устойчиво развитие могат да бъда
постигнати посредством: (1) Бързо преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии и ниско
потребление на суровини, материали и енергия, основаваща се на енергоефективни и ресурсое-
фективни технологии, устойчив транспорт и промени в моделите на потребление.; (2) Защита на
биологичното разнообразие и опазване на водите и други природни ресурси. Според документа,
унищожаването на биологичното разнообразие в ЕС продължава с тревожно темпо. Това се отра-
зява негативно върху качеството на нашия живот и живота на бъдещите поколения, а заедно с това
възпрепятства устойчивото и дългосрочно икономическо развитие.; (3) Насърчаване на социално-
то приобщаване. Според документа, съществува опасност най-уязвимите групи в обществото да
бъдат най-тежко засегнати от икономическата криза и да страдат най-дълго от последиците от нея,
ако не бъдат взети ефикасни мерки.; (4) Борба с бедността в световен мащаб.; и др. Вж. Commission
Of The European Communities, Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review
of the European Union Strategy for Sustainable Development, Brussels, 24.7.2009.
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THE HUMAN  RESOURCES  OF  THE  ORGANIZATION  IN  THE CONTEXT
OF  THE CONCEPT  OF  CORPORATE SOCIAL  RESPONSIBILITY

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Petya  Dankova

Abstract

In the present article the author aims at presenting the human resources (HR) of the
business organization in the context of the concept of corporate social responsibility (CSR).
There is discussed briefly the essence of the concept of CSR. There is outlined the two-way
interaction between HR and CSR in the organization, as is revealed that the level of CSR of the
organization greatly influences its HR; and that along with this the organizational capacity for
realization of the CSR is directly dependent on its HR. There are generalized the international
framework of CSR and the place of HR in it, as well as the possibilities for reporting on CSR.
There is made a brief analysis of empirical data on CSR for EU countries.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  В  КОНТЕКСТЕ
КОНЦЕПЦИИ  КОРПОРАТИВНОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гл.  асс.  д-р  Петя Данкова

Резюме

В настоящей статье автор задается целью представить человеческие ресурсы (ЧР)
бизнес-организации в контексте концепции корпоративной социальной ответственности
(КСО). Коротко рассматривается сущность концепции КСО. Отмечено обоюдное взаимо-
действие между ЧР и КСО в организации, причем установлено, что уровень КСО органи-
зации оказывает сильное влияние на ее ЧР; вместе с тем организационная способность
реализации КСО непосредственно зависит от ее ЧР. Обобщены международные рамки
КСО и место ЧР в них, а также и возможности учета КСО. Сделан краткий анализ эмпири-
ческих данных о КСО в странах ЕС.


