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Изготвил становището: проф. д-р ДОБРИНКА ПЕТКОВА

ЗЛАТЕВА, катедра „Икономическа теория и МИО”, Стопански факултет,
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Тема на дисертационния труд: „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ

БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ –

ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”.

I. Обща характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд анализира генезиса и развитието на интернет

транспортните борси на основата на изследването на полски транспортни

фирми, осигуряващи международен транспорт, в плоскостта на

либерализирането на нормативната уредба на Европейския съюз и

законодателството на държавите-членки относно транспорта.

Развитието на интеграционните процеси в ЕС безспорно

потвърждава актуалността на темата. Авторът я открива в състоянието на

автомобилния транспорт в ЕС, в усилията на Европейската комисия за

изграждане на единен пазар на автомобилния транспорт, в конкуренцията
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между европейските фирми-превозвачи, в противоречието между целите

на Общността и защитата на собствените национални превозвачи.

Докторантът възприема, че интернет транспортните борси спомагат за

осъществяването на целите на ЕС за увеличаване на

конкурентоспособността в транспортния сектор на икономиката в рамките

на единния автомобилен превоз на товари. Формулира основната цел чрез

търсене отговор на въпроса, какви икономически решения и юридически

регулирания стимулират възникването на цялостен европейски

транспортен пазар на автомобилния превоз, каква е ролята на възникването

и развитието на транспортните борси и как тези действия се възприемат от

полските превозвачи. Допълва я с няколко конкретни практически цели.

Използваната методология – синтетичен и аналитичен метод,

функционален, сравнителен, статистически анализ и др. осъществяват

поставените в дисертацията цели и задачи.

Докторантът успешно доказва и верифицира работната си хипотеза,

че в условията на силно конкурентния европейски пазар на автомобилния

транспорт съществуват ефективни икономически инструменти и правни

регламенти, които стимулират функционирането и развитието на

международните транспортни борси.

Информационното осигуряване на дисертационния труд от 106

източника на полски език, чуждестранни източници и онлайн ресурси

свидетелства за задълбочена теоретично-проучвателна работа,

осигуряваща висока осведоменост, методологическа и теоретична

компетентност на докторанта. Проведените от автора собствени

изследвания чрез интервюта и анкетно допитване с въпроси, отразяващи

проблемите в автомобилния транспорт и интернет транспортните борси и

тяхното влияние върху транспортния, спедиторския и логистичния сектор

позволява задълбочен емпиричен анализ, с който се доказват работните
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хипотези и са основание да се формулират научните, научно-

практическите и практическите изводи и препоръки.

Изследването се осъществява на 212 страници. Състои се от увод, 5

глави, заключение, списък на фигури, списък на таблици и използвана

литература. Текстът е обогатен с 58 графики и 19 таблици. В балансирана

и логически последователна структура е извършено дисертационно

изследване с доказан научно-приложен характер.

II. Оценка на резултатите и приносите на кандидата

Запознаването с дисертационния труд ми позволява да обобщя, че в

него няма значителни пропуски и неточности и да констатирам:

• изследван е реален, актуален и ясно определен теоретико-

емпиричен проблем;

• анализът е осъществен с научна зрялост, с методологически и

практически познания, с убедителни самостоятелни емпирични

изследвания;

• авторът познава задълбочено международния транспортен пазар,

транспортния пазар в Полша, европейските нормативи и стратегия за

развитие на автомобилния транспорт, същността и характеристиките на

транспортните борси на европейския пазар на превоз на стоки;

• дисертантът има оценъчно-критична способност, уверено

аргументира позиции и препоръки;

• формулирани са авторови идеи с приносен характер, полезни за

науката и за практиката.

Дисертационният труд сдържа редица научно-приложни приноси,

които надграждат теорията и са практически полезни за усъвършенстване

на пазара на транспортни услуги и конкретно на интернет транспортните

борси. Накратко те могат да се отнесат до:

• приносни идеи съдържа анализът на дейността на транспортните

борси и тяхното влияние върху международния автомобилен пазар;
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• принос с теоретико-приложен характер е анализът на проблемите

и ползите за развитието на пазара на транспортни услуги на различни

онлайн транспортни борси;

• приложен приносен момент са предложените нови инструменти и

механизми за увеличаване на ползите за участниците в онлайн

транспортните борси;

• приносни характеристики се откриват в анализа на нормативната

уредба на ЕС в областта на международния автомобилен превоз на товари;

• практически принос е виждането, че ползването на онлайн

транспортните борси би могло да намали разходите и повиши

ефективността на транспортните фирми;

• научно-методически принос съдържа предложеният механизъм за

използване на интернет транспортните борси в маркетинга, рекламата и

навлизането на нови пазари;

• практически принос е доказването на ролята на полските

превозвачи в международния автомобилен транспорт и препоръките за

увеличаване на ползите от участието им в онлайн транспортните борси.

Положителната оценка на дисертационния труд се повишава от

факта, че са отпечатани девет публикации по темата на дисертационното

изследване, което означава, че научната общност е  широко запозната с

научно-приложните изводи на докторанта.

III. Забележки и препоръки

В дисертационното изследване авторът не би трябвало до отделя

голямо внимание на изяснени в науката моменти, например, че

участниците на пазара са продавачи и купувачи. Анализът на пазара на

транспортни услуги чрез плътното следване на традиционните модели на

пазарните структури – съвършена конкуренция, монопол,

монополистическа конкуренция и олигопол не показва неговата

специфична теоретична характеристика. Например, авторът противоречиво
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твърди, че при монопола предоставяните транспортни услуги често са

хомогенни и многократно уникални по своята форма (с. 20).

Би могло да се препоръча изводите, които авторът прави да са по-

концентрирани, по-категорични и не толкова обяснителни.

Авторефератът от 32 страници отразява дисертационния труд и дава

пълна представа за научното изследване, но се забелязва неуместна

повторяемост, например в работна и изследователска хипотеза, в

актуалност и обосновка на избора на темата, в препоръки и рекомендации.

IV. Заключение

Дисертационният труд, посветен на актуален теоретически и

практически проблем, успешно изпълнява поставената цел и задачи.

Научните, научно-приложните и приложните приноси надграждат

теорията и са полезни за практиката.

Резултатите, постигнати в дисертационния труд напълно

съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав

в Република България, на Правилника за неговото прилагане и на

вътрешните изисквания на ВСУ „Черноризец Храбър“ към трудове за

придобиване на научната степен „доктор на науките“. Въз основа на

констатираното, давам положителна оценка на дисертационния труд и

предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да присъдят на

Пьотр Левандовски, научната степен „доктор на науките“ по

професионално направление 3.8. „Икономика“, докторска програма

„Световно стопанство и международни икономически отношения“.

18.09.2017г. Член на научното жури: ........................

гр. В. Търново ( проф. д-р Д. Златева)


