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GTZ – Кои сме ние?Опитът на GZT и КСО

по света

Quo vadis? 

GTZ activities

КСО и развитие:въпроси и

разбиране
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� We are a government-owned corporation with 

international operations.

� We provide viable, forward-looking solutions for political, 

economic, ecological and social development in a 

globalised world 

� We implement contracts for the German Federal 

Government and other national and international public and 

private-sector clients.

� We provide services that support complex development and 

reform processes.

Our Mission  
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GTZ worldwideGTZ worldwide

GTZ Head Office, Eschborn und Offices in

Berlin, Bonn und Brussels

Countries with GTZ-Office with special duties

Countries with GTZ-Office

Countries with Development Cooperation Office

Brazil

Bolivia

Chile

Argentina

Peru

Ecuador

Colombia

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Guatemala
El Salvador

Dominican Republic

Haiti

Paraguay

Maroc

Mauretania

Algeria

Mali

Niger Tschad

Nigeria

Senegal

Guinea

Cote 

d‘Ivoire

Ghana

Togo
Benin

Cameroon

Democratic

Republic

Congo

Angola

Namibia

Republic of 

South Africa

Zimbabwe

Zambia

Mozambique

Tanzania

Kenya
Uganda

Rwanda
Burundi

Malawi

Ethiopia

Egypt

Palestine
Jordan

Saudi-

Arabia

Yemen

VAR

Pakistan

Afghanistan

India

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Kasachstan

Uzbekistan
Kyrgyzstan

Tajikistan
AzerbaijanArmenia

Georgia

Ukraine

Rumänien

Bulgarien
Mazedonien

Bosnia-
Herzegovina

Kosovo

Albania

Croatia Serbia and Montenegro

Germany

Belgium

Peoples‘ Republic of 
China

Mongolia

Viet Nam

Thailand

Cambodia Philippines

Indonesia

Russian Federation

• Moskau

• Kaliningrad

• Saratow

• Omsk

• Altay
• Novosibirsk

Burkina 
Faso

•
•

•
•

Madagascar

Tunesia



23.06.2009     Seite 5

GTZ – Who we are?GTZ approach to 

CSR worldwide

Quo vadis? 

GTZ дейности

CSR and development: 

common issues
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Corporate (Social) Responsibility
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Разграничаване на КСО в различни контексти

Европейски съюз

• Добре регулирано, строго

проследявани региона / 

индустриализирани страни

• Отвъд разбирането

• Силен бизнес – въпрос за

КСО

• Силна ангажираност на

заинтересованите страни

• КСО = доброволно

Световен

По-добре регулирано

региони/развитие и преход

страни

Слаби бизнес-случай

Ограничено участие на

заинтересованите страни

Доброволни действия за

постигане на регулаторни

стандарти
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Цели на

частния сектор

Цели за

развитие

Защо КСО въпросите са важни за развитието на агенцията

Създаване на работни места и приходи

Устойчиво използване на природните

ресурси

Опазване на околната среда

Стабилизиране на структурите на всички

нива на управление

Подобряване на здравеопазването за бедни

Защита на световния климат

Приходи / Печалба

Подготовка и достъп до нови пазари

Квалификация на персонала

Гаранция за качеството на продукта

Сертифициране на продукти, 

процеси

Гарантирано изкупуване на

суровините

Корпоративна социална

Отговорност (КСО)
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GTZ работа с частния сектор

• Частната собственост извън

договора продължителност

• Синергиите чрез ефективно

използване на ресурсите от

участниците

• Трансфер на технологии & 

инструменти

• Въвеждане на сътрудничеството

за развитие теми в корпоративна

култура

• Мобилизиране на допълнителни

ресурси за развитие

Привилегии за развитие и

коопериране:

Привилегии за компаниите:

• Неутралност, честност, доверие

Държава, сектор и

междукултурния ноу-хау

• Мрежи и контакти на

правителствата, националните и

международни институции, 

неправителствени организации и

съюзи на труда

• Способност да се координират, 

посредничи и да си сътрудничат

• Консултации и изграждане на

капацитет

• Проект за планиране и

управление
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Синергии за развитие на частния сектор

� Бизнес интереси

� Сектор-специфично ноу-

хау

� Финансови ресурси и

персонал

� Мандат / Мисия в

сътрудничеството за развитие

� Професионални и регионални

ноу-хау

� Финансови ресурси и

персонал> размяна

Фактори

Социални, икономически и

екологични предизвикателства в

развиващите се страни не могат

да бъдат управлявани от самите

правителства

…за сътрудничество и развитие

Основните условия за

инвестиции в развиващите се

страни не могат да бъдат

подобрени от частни компании, 

самостоятелно

Вътрешна

ситуация

…за компаниитеГледна точка

…

Съвместно/общи проекти могат да бъдат реализирани успешно

и ефикасно докато се осигури устойчивост

Резултати
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GTZ – Кои сме ние?Опитът на GTZ за КСО

по света

Quo vadis? 

GTZ дейности

КСО и развитие: ощи

въпроси
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КСО дейности

1. Консултиране на правителства и партньорски

организации

2. Подобряване на капацитета и инофмиране за

КСО

3. Мрежи и Мулти – заинтересовани страни Fora

4. Диалог между правителствата и частния сектор

5. Публично-частни партньорства

Преглед
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КСО дейности (I)

Пример

В китай и Индия GTZ консултира правителствата

относно:

- Разбиране – теория и произход на КСО

- Как да разработят публична мрежа за

повишаване на КСО дейностите: законов

публичен дебат, “хармонизирано общество”

- Как да комуникират с международната общност

Консултиране на правителства по КСО
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CSR activities (II)

Example

In Brazil the Mercosul Competence Centre for 
Corporate Social Responsibility offers 

1.Capacity Building: courses and training in project 
management, planning methods and impact monitoring 
and control etc.

2.Consulting: planning of local development projects, 
management of social investment etc.

3.   Project Management: capacity building in local 
communities, execution of development projects

Improving capacities and information
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КСО дейности (III)

Пример

В под-Сахара Африка GTZ подкрепя местни

инициативи: 

1. Укрепване на местния GC мрежи / КСО инициативи

в Африка на юг от Сахара, се съсредоточи върху

изпълнението и обучение

2. Укрепване на капацитета на / връзките между КСО

инициативи и разработване на политики, се

съсредоточи върху няколко партньорства със

заинтересованите страни в подкрепа на обслужване

и на ЦХР.

Мрежи и диалог между заинтересованите страни
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КСО дейности (IV)

Пример

В 5 държави в Източна / Южна Африка GTZ 

улеснява съвместно с Международния форум на

бизнес лидерите (IBLF), Великобритания, 

обществени дебати относно

Каква е ролята на частния сектор трябва да играе и

за обществото

Какви отговорности, каква услуга за доставка, 

Как да си сътрудничат и партньор между

държавния и частния сектор (ПЧП)

Диалог м/у правителствата и частния сектор
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КСО дейности (V)

От 1999 г. ... 

GTZ е прилагане на ПЧП-програма

1000 публично-частните партньорства

Много конкретни дейности, свързани с КСО

Екологични аспекти на бизнес практика, здравни

проблеми на работното място, здраве в общността, 

човешки права и трудови стандарти (Кръгла маса),

…

Публично частни партньорства
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Партньори в повече от 700 ПЧП проекти по света ... 
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GTZ – Who we are?Опитът на GTZ за КСО по

света

Quo vadis? 

GTZ activities

CSR and development: 

common issues
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GTZ – Кои сме ние?Опитът на GTZ за КСО

по света

Quo vadis? 

GTZ дейности

КСО и развитие: ощи

въпроси
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Имаме нужда от бизнеса с

цел да се насърчи

развитието. Те са тези, с

парите, технологията и

управлението

— Kofi Annan,12. Juli 2004

“

“
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Благодаря Ви!

Констанце Хелмхен

constanze.helmchen@gtz.de

Регионална конференция: 

Корпоративна социална отговорност във време на криза

София,18 и 19 юни, 2009


