СТАНОВИЩЕ
от
доц.д-р Ангел Георгиев
Нов български университет
професионално направление 3.7 Администрация и управление
на дисертационен труд: „ Иновационата политика и подходи в управлението на
международните инвестиции в индустриалния сектор на република Казахстан“
и автореферат към него,
представени от Алмагул Акбулатовна Камиева
към катедра „Администрация и управление“ на Факултет „ Международна
икономика и администрация “ на Варненски свободен университет
1. Актуалност и значимост на проекта за дисертацията
Темата на дисертацията е „вкоренена“ в актулните и перспективни
проблеми на икономическото развитие в Казахстан. Тя свързва в едно
индустрията ( промишлеността) (1), международните инвестиции(2),
иновационните политики(3), и подходите в управленитето им( 4) за
целите на интензивното развитие на Републиката.
Политиките са съществено предизвикателство и бариера пред
развитието и конкурентоспособността на националните икономики.
Казахстан не е изключение. Тези политики влияят върху темповете на
растеж, структурата на икономиката, върху нейното пазарно
представяне, конкурентоспособност и върху жизненото равнище на
населението.
Рисковете, които съпътстват всяка иновационна политика, всяко
технологично превъоръжаване чрез международните инвестиции и/
или без тях са факт, който характеризира
цикъла „ научните
изследвания - пазарна реализация“ на научно- технологичните
продукти и потреблението. Съществува реална опасност, научнотехнологичните
( иновационните) решения да прераснат в икономически“ балони“ с
тежки икономически и политически последици, особено за страните с
променящи се парадигми на развитието.
Ето защо считам, че избраната тема е актулна, има своя собствена
значимост и съществен изследователски принос. Причините, за да бъде
такава дисертацията са няколко:
- Индустриалният сектор е „мотор“ за икономиката на Казахстан и
остро се нуждае от иновативни решения, за да се подобри качеството
и конкурентните възможности на националната икономика;
- За да бъде адекватен на пазарните изисквания в този сектор са
необходими, както национална научно-техническа политика, така и
предприемачески действия на фирмено( корпоративно) ниво;
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- Необходима е системна адаптация към бизнес средата и
едновременно с това промяна на бизнес средата в съответствие с
очакванията на бизнеса и на технологиите(иновациите);
- Международните инвестиции обвързват националното развитие с
глобалното, но те имат своя “цена“ и особености, за които е
необходима съответна подготовка.
Това услужнява задачите пред корпоративния мениджмънт и в още
по-голяма степен задачите пред държавното управление на ниво
политики и подходи.
2. За предмета и обекта на дисертацията
Считам, че от представеният текст става ясно, че дисертацията има
ясно очертани предмет и обект на изследване със съществена
значимост не само за Казахстан.
Дисертантката точно, правилно и логично е отграничила обхвата на
изследването до ключивите характеристики за развитието.
Това са етапите в развитието на иновационните политики в
индустриалния сектор( първа глава на дисертацията), подходите към
управлението на чуждестранните инвестиции( втора глава) и
инвестиционната привлекателност на промишлените предприятия
( трета глава).
Така въприетият структурен подход е конструктивен и води до ниво
на аналитичност, която е необходима за технико-икономическата
обосновка на политиките в иновационното развитие, за избора на
подходи към носителите на иновациите- чуждустранните инвестиции.
Логическата структура на дисертацията включва едновременно
исторически и обектно-ориентирани подходи. Прагматичността и
обсноваността на политиките, като на държавно така и на
корпоративно ниво са довели до нова концептуалност.
Обемът на представената дисертация е 218 страници.
Тя представлява завършен и апробиран дисертационен труд в
рамките на изследователската работа на Казахстанския университет
за иновационни и телекомуникационни системи и на стратегията
„Казахстан- 2050“.
По важно обаче е смисловата обвързаност на отделните части,
доброто им балансиране и ясната целенасоченост на изследването.
( виж.т. 8 от автореферата).
Изследователската хипотеза в дисертацията е ясна, обоснована и
постижима в рамките на ефективното управление при разработването
и реализацията на иновационните политики и на общонационалните
задачи пред Казахстан.
Това докторантката е успяла да обсонове и да подчертае по подходящ
научно-обоснован начин.
3. За изследователския потенциал на дисертацията
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Направен е сериозен опит да се обхване необятното.
Възприетият логичен подход и използваната добра структура са
произвели четим, обснован и логичен научен текст на дисертацията.
Докторантката е използвала около 200 източника на руски и
английски езици.Тя е очевидно добре информиран човек. Умее да
работи, да анализира и критично да осмисля, както фактите от
живота, така и прочетеното от академичната литература.
Материалите от Давос- 2016г., изследователските резултати от някои
регионални научни конференции са отчетени професионално като
контекст на ставащото в Казахстан.
От текста става ясно, че изследователското поле и амбициите на
дисертацията са много широки- от структурата на държавната
иновационна политика, през технологичното превъоръжаване
( чуждестранните инвестиции) и мотивите на индустрията да се
развива върху политики основаващи се на наука и знание.
Това е постигнато убедително.
Представеният текст е отлична основа за практическо използване при
разработването и прилагането на общи и специфични политики за
развитието на република Казахстан.
4. За мястото на сравнителния анализ в дисертацията
Това е важен аспект застъпен в дисертацията. Използван е достатъчно
широко. Референтните политики в САЩ, Япония, Южна Корея се
използват по конкретно тъй като са политики, разработени в
„ развити пазарни“ условия, докато пазарът на научно-технологични
иновации в Казахстан все още изостава от равнището на тези страни.
Направени са адекватни препоръки, как това да стане като се отчита
както историческата, така и логическата основа на иновациите, на
индустриалното развитие и на особеностите на международните
инвестиции в Републиката.
В дисертацията се анализира и оценява критично регулативната
функция на държавата и на адаптивните възможности на
промишлените предприятия, но в конкретните вече пазарни условия.
Направена е уговорката за какъв тип пазари се говори и към каква
основана на знание иновационна политика се стреми Казахстан.
Конкурентоспособността
придобивана от иновациите и от
международните инвестиции върви успоредно с допълнителния
риск, които поемат, както държавата така и промишлените
предприятия.
Това е убедително подчертано в дисертацията.
Използвана е много добра аналитична база, с критичен анализ и
обосновка на препоръките за бъдещата клъстерна организация на
иновационните политики.
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5. За достоверността, точността и надежността на информацията
използвана в дисертацията
Считам,
че в дисертацията
се стъпва на много богата и
представителна информационна база. Използваните и цитирани
автори са авторитети за съответните области.
За да бъде надеждна иновационната политика се нуждае от регулярно
получаване на точна , достоверна и надежна информация.
Без да го се извежда като самостоятелен проблем, дисертантката
характеризира и този аспект на иновационната политика на държавно
и корпоративно ниво. В перспективата, която очертава участието на
Казахстан в глобализацията, това е важен и много практически
значим аспек на индустриалното и общото икономическо развитие.
6. Съответствие с изискванията предявявани към дисертационните
разработки
Считам, че предложената
дисертация на тема „Иновационата
политика и подходи в управлението на международните инвестиции в
индустриалния сектор на република Казахстан“ отговаря на общите
изисквания и стандарти за дисертационен труд.
Показано е високо ниво на информираност, а така също и на
самостоятелност и умение да се работи със сложни, динамични
системи. Обвързаността с актуалните проблеми на развитието в
Казахстан показват и гражданската позиция на докторантката.
Заключение:
Предоставената дисертация е посветена на актуална и значима
проблематика,
не само за Казахстан. Докторантката Алмагул
Акбулатовна Камиева показва завършеност и системност в работата,
която предоставя за обсъждане, вкус към сложни и комплексни
решения с гражданска отговорност за тяхното прилагане.
Убеден съм в ползата за Казахстан ако разработката и предложенията
бъдат приложени в практиката по изработването и прилагането на
различни политики, необходими за ефективното управление на
ндустриалния сектор на републиката.
Като имам впредвид текста на дисертацията и на автореферата към
нея, предлагам убедено на членовете на научното жури да присъдят
образователната и научна степен „доктор“ на Алмагул Акбулатовна
Камиева по професионално направление 3.7 Администрация и
управление.
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10.08.2017г.

доц.д-р Ангел Георгиев
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