
СТАНОВИЩЕ

от проф. д ик н Христо Маринов Иванов ВСУ „Черноризец Храбър”
за дисертационния труд на д-р ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ

на тема „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ
ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ

АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”
за придобиване на  научна степен „доктор на науките“

Професионално направление 3.8. “ Икономика“
Докторска програма „Световно стопанство и международни

икономически отношения“
Авторът на дисертационния труд притежава научна степен „кандидат

на икономическите науките „.

1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата

Приносите на кандидата за научната степен „доктор на науките“

ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ са в три направления:

Новост в науката:

Констатирам, че транспортът, спедицията и логистиката, са

използвани, като нови методи за интегриране на световната търговия. За

безпроблемното функциониране на този процес служат транспортните

борси. В ерата на динамичното развитие на интернет мрежата, интернет

транспортните борси са отлично средство за бързо развитие на малките и

средните предприятия. В резултат на конкуренцията производителите

търсят по-евтино транспортиране на продуктите си и за тази цел се

предпочитат външни за тях фирми. На страницата на интернет борсите

предлагането на оферти става много бързо и в относително кратък период

от време може да се намери нискотарифен превозвач. Това са предимно

малките и средните предприятия, които дори и при малки товари могат да

печелят. По този начин борсите се превръщат в постоянен регулатор на

Европейския пазар за стоки и услуги в областта на автомобилния

транспорт по отношение на количеството (оферти относно товари за

превоз и свободни транспортни средства).



Научно-практическа новост

Успешно е защитена научно-практическата новост в

дисертационният труд на ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ, че транспортните

борси предлагат на своите потребители обслужване чрез всички налични

видове транспорт. Малките и средни предприятия, използващи услугите на

транспортните борси се  възползват от предлаганото обслужване. За

отбелязване е, че по-голямата част от борсите автоматично блокират

достъпа на ненадеждните фирми. В допълнение потребителите често

използват функцията напомняне за срокове за плащане (т.нар. Заповед за

плащане), както и чрез борсата се опитват да рекламират своите услуги. В

малките и средните предприятия от сектора на интернет услугите,

констатирах, че транспортните борси играят важна роля. Резултатите

показват, че функционирането на борсите не се ограничава само до

основните задачи, като например търсене на превоз на товари или

превозни средства. Борсите често подпомагат предприемачите в областта

на маркетинга, рекламата и откриване на нови пазари, като предлагат

програми за планиране на всеки маршрут в детайли. Всеки потребител

може да получи информация относно  неговия бъдещ партньор.

ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ ни представя в своето научно изследване и

обогатяване на съществуващи знания. В това се състои една от неговите

заслуги, която е доказана чрез издигнатата от него хипотеза, цел и задачи.

Практическа новост

Някои от предложените научни постижения в дисертационния труд са

внедрени в практиката. ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ доказва, че чрез

използването на транспортните борси, се спестява, не само време, но също

така се осигурява и достъп до много по-широка група от фирми.

Публикуваните обяви на транспортната борса, той смята, че са гаранция за

бързи и лесни решения на проблеми, свързани с организацията на



транспорта и спедицията. Транспортната борса, ни е представена като

мощен инструмент, който, от една страна улеснява работата на

спедиторските и логистични услуги, а от друга реализирането на

икономическия ефект. Чрез използването на функциите на борсата може

бързо и лесно да се подобри организацията на транспортната фирма, а

също и да се намалят транзакционните разходи. Статистически той

установява в дисертационният си труд, че съществува значима връзка

между броя на служителите в предприятието и въздействието върху

развитието на ТСЛ сектор. Достига до заключението, че колкото е по-

голямо предприятието, толкова по-малко е значението на борсата. Достига

и до обобщението, че голямо въздействие върху взаимоотношенията

между наемащите и наемателите оказва транспортът и логистиката при

движението на стоки. Това е важно за определяне на въздействието на

борсата върху износителя и вносителя.

2. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Критичните ми бележки са незначителни и се отнасят главно до

техническото оформление на дисертационният труд. При завършването на

главите не установих в класическия вид подредбата по глави и

поднесените обобщения, изводи и практически препоръки. Такива

забелязах, че съществуват в края на дисертационният труд. Тях ги приемам

и предполагам, че са авторово дело.

Правя и няколко препоръки за бъдещата дейност на дисертанта:

1.Да изследва в бъдещите си научни трудове, по задълбочено

европейските директиви, отнасящи се до изследваният от него проблем. А

това са повече от 10 Релевантни актове от Европейското законодателство;

2.Въз основа на европейското законодателства да предлага конкретни

предложения за изменения в полското законодателство, които да са в

съответствие в европейските директиви и да водят до по-висока

ефективност и ефикасност;



3.Да предложи конкретно внедряването на най-новите световни

изменения в Интернет услугите при дейността на борсите в Полша;

4.Освен рекламната дейност да анализира в бъдещите си научни

трудове и PR новостите в търговията, логистиката и спедицията на стоките

и услугите.

Смятам, че е доказана издигнатата хипотеза, защитена е целта на

дисертационният труд и са изпълнени предполагаемите задачи.

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение смятам, че качествата на кандидатката за „доктор на

науките” на дисертационния труд ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ са

неоспорими. Той ме убеди, че е придобил необходимите знания и опит

самостоятелно да формулира, изследва, оценява и анализира научни и

научно-приложни проблеми и да предлага обосновани решения. На

основание изискванията на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на

академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилник за

прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република

България, представеният ми за рецензия дисертационен труд с автор

ПЬОТР ЛЕВАНДОВСКИ констатирам, че представлява задълбочено и

самостоятелно научно изследване с научнo-приложни резултати и

отговаря на изискванията за придобиване на научна степен “доктор на

науките”.

Варна, 17.09.2017 г. …………………………………

Проф. д ик н Христо Иванов


