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Дисертационният труд с обем от 280 страници се състои от
въведение, изложение в три глави, заключение и библиография, списък
на таблиците, списък на графиките и списък на схемите. Съдържанието
на разделите  е разпределено в отделни параграфи, като в края на всеки
раздел са направени конкретни обобщения, изводи, практически
препоръки или добри практики.

Библиографията съдържа 235 заглавия, от които на полски - 228 и 7
интернет адреса.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” и насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на
научното жури на ………..2018 г. от ………… ч. в Заседателната зала на
Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър” и на сайта www.vfu.bg Раздел „Докторантури”.

http://www.vfu.bg/
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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Въведение
Влиянието на технологиите върху развитието на малките и средни

предприятия (МСП) следва да се разглежда от различни перспективи и
позиции. Без съмнение, комуникацията играе огромна роля в развитието на
съвременното общество. Индивидът, който е усвоил подходящи умения за
комуникация, успява по-добре да си взаимодейства с останалите членове
на обществото, създава трайни връзки и социални структури. Благодарение
на усъвършенстването на уменията за общуване, човешката цивилизация
се развива, а последващите начини на комуникация предизвикват по-
нататъшно цивилизационно развитие.

Реалните маркетингови концепции са се появили, когато масовите
комуникационни медии стават популярни и предоставят на
рекламодателите огромни възможности. В продължение на десетилетия
учените и практиците развиват все по-добри методи за достигане до
потребителите чрез пресата, радиото или телевизията. Процесите на
усъвършенстване на комуникацията протичат спонтанно, така че възниква
въпросът за същността на движещата сила на процеса, който Шумпетер
определя като „творческа деструкция".1 Безспорно източникът се крие в
същността на човешката природа, чиято иманентна характеристика е
непрекъснатият стремеж към доброто, което в материален аспект се
изразява в стремеж за благоденствие.

Секторът на МСП, както в Република Полша, така и по света,
въпреки трудностите в дефинирането на това понятие и плаващите му
граници, обхваща най-голям брой предприятия. В настоящето този сектор
играе много важна роля в макро- и микроикономиката на Полша. МСП в
Полша са най-големият работодател, произвеждат почти половината от
полския БВП, като едновременно с това са основният източник на
конкуренцията и развитието на пазарната икономика.

Малките и средните предприятия са най-често създаваните фирми в
Полша, но също така точно този сектор е засегнат от най-много фалити
през първите три години на тяхната дейност.

Изборът за технологично развитие на предприятията от сектора в
МСП се отразява на процеса на производство, конкурентоспособност,
обуславя нивото на печалбите, формира организационните ресурси,

1Д. Е. Елиот, Сравнителни икономически системи, Уадсуарт Публишинг Компани, Белмонт 1985, стр. 100-
111.
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включително знанията и уменията. Заобикалящата среда на
нововъзникващите малки и средни предприятия се характеризира с
постоянни технологични промени. Ако организациите ги пренебрегват,
тези промени носят значителни рискове, но ако се предвидени, могат да
представляват сериозна възможност за развитие на организацията. Всеки
метод за придобиване на нови технологии има своите предимства и
недостатъци. Във всеки случай фирмата трябва да оцени разходите,
свързани с придобиването на нови технологии, като вземе предвид
технологичния растеж, разполагаемите възможности на машинния парк и
своето финансово състояние.

Всеки метод за придобиване на нови технологии има своите
предимства и недостатъци. Във всеки случай фирмата трябва да оцени
разходите, свързани с придобиването на нови технологии, като вземе
предвид технологичния растеж, разполагаемите възможности на машинния
парк и своето финансово състояние. Компаниите трябва да предприемат
нови развойни инициативи, за да внедрят технологиите с пълна
информираност за собствените си възможности, но обективно. Във всеки
случай, не трябва да се надценяват своите възможности. Не е удачно да се
принуждават хората да вземат решения или управляват събития, за които
не притежават съответните знания.

Поради тази причина хората, фирмите, икономиките са под
постоянен натиск за увеличаване на своята ефективност. Рационалните
стопански субекти се стремят към най-ефективно използване на ресурсите,
с които разполагат. Процесът на увеличаване на ефективността се проявява
чрез разработване и прилагане на по-ефективни инструменти и методи на
действие.

Новите цифрови компетенции подобряват използването на интернет
технологиите в маркетинга на фирмите за:

1) Организиране на системи за управление: на разнообразни интернет
данни, които се получават във фирмата, позволяващи на умела
визуализация, анализ и наблюдение на тенденциите, както и на
промените в обхвата на взетите решения, използването на
динамични модели за визуализация на данни и др.;

2) Използване на социалните медии като канали за комуникация и
изграждане на истинска ангажираност и съвместно участие или
създаване на стойност, а не само като масова реклама;

3) Използване на нови, мобилни комуникационни канали и
мултискрининг (според доклада Connected Life на фирма TNS от
септември 2016, полският потребител на интернет (49,4 %) може да
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използва допълнително 3 устройства, докато седи пред екрана на
телевизора: лаптоп, смартфон или таблет;

4) Динамична промяна в моделите на потребление, получаване на
данни за пазарната среда, взаимна комуникация;

5) Използване на социалните медии, което често в полските фирми се
смята за допълнителен инструмент за подкрепа на продажбите.
Президентите и висшите мениджъри основно ги разглеждат като
инструменти за онлайн реклама, а не като онлайн канала за
комуникация и др.

Литературата по темата показва широк спектър от различни
предимства, произтичащи от използването на интернет. Литературата в
областта описва условията за развитие на предприятията, особено в
сектора на малките и средни предприятия.

Според Т. Гобан-Клас - обществото става информационно в момента,
когато неговото ниво на развитие, както и сложността на мащаба на
социалните и икономическите процеси изискват прилагането на
съвременни техники за събиране, обработване, предаване и използване на
огромни количества информация. Ето защо, в информационното общество:

 информацията и получените от нея знания представляват
първичен производствен фактор,

 универсален фактор е използването на ИКТ,
 работната сила се състои предимно от компютърни

специалисти,
 по-голямата част от националния доход се създава в широко

разбирания ИТ сектор.

Пространственият критерий, т.е. териториалният, изследва
разпространението на информационните технологии в пространството.
Този критерий разглежда, освен останалите фактори, влиянието на
технологиите, свързващи местните общности с глобалната мрежа, върху
социологическите аспекти на функционирането на обществото и
икономическите аспекти на функциониране на икономиката.
Стратегическата роля на информацията, развитието и разпространението
на интернет, както и тенденциите за интеграция водят до премахване на
бариерите между местните общности и внедряването на идеята за
глобалното село.

Културният критерий разглежда културообразуващата функция на
информацията. Това означава, че интернет прониква във всички механизми
за масова комуникация, образование и обучение.
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Последният критерий - икономическият включва разделяне и
изследване на информационния сектор в икономиката. В този случай се
разглежда концепцията за икономика на знанието и информацията, както и
за икономика на информационния сектор. Икономическият подход
позволява да се оцени степента на компютъризация на обществото и
икономиката на базата на професионалната мобилност, както и степента на
участие на ИТ сектора в общата заетост. По този начин, информационното
общество се определя като общество, в което доминиращата
професионална група е тази свързана с ИТ сектора.

2. Актуалност и значимост на темата

В периода на развитие на информационното общество са правени
опити най-точно да се характеризира това явление, което е и причината в
литературата да се среща такова голямо разнообразие от дефиниции. Всяка
от тях цели да представи квинтесенцията на този въпрос. Въпреки това или
поради това всеки изследовател на този проблем има собствен начин за
неговото описване. Й. Оленски също прави опит да дефинира явленията,
които характеризират информационното общество. Той описва основните
характеристики на това общество, които включват:

 информационен характер на прогреса - означава, че постигнатият
напредък се реализира благодарение на информацията и се въвежда
чрез информационни процеси и системи,

 социално и икономическо развитие, чието следствие е появата на все
по-сложни функционални структури на организацията на
обществото и икономиката, което от своя страна изисква достъп до
повече ресурси и информация,

 информацията става обществено благо,
 човек, за да бъде пълноправен и ефективен член на обществото,

както и активен стопански субект, трябва постоянно да
усъвършенства своите информационни ресурси,

 информацията, освен капитала, труда и природните ресурси, се
превърна в един от основните продуктивни фактори,

 факторите, благодарение на които съвременната цивилизация става
наистина информационна са съвременните информационни
технологии, т.е. методи и технически средства за генериране,
събиране, обработка, съхранение, трансфер и обмен на информация,

 развитието на информационните технологии позволи създаването на
глобални информационни системи, в съвременните икономики се е
развил и се развива динамично информационният сектор. Той се е
превърнал в основен сегмент на социалната и икономическа
инфраструктура.
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Независимо от степента на функционирането на фирмата онлайн,
нейното присъствие в интернет става абсолютно задължително.
Навлизането на виртуалния пазар не означава мигновен успех -
необходими са промоционални дейности, а така също и дефиниране на
последователна визия за развитието на електронния бизнес от самото
начало.

Необходимо е да се обърне внимание на елементите на създаването
на уебсайт, неговото управление, рекламиране и гарантиране на точните
защити. Средствата, които ще бъдат използвани за популяризиране на
електронния бизнес, не трябва да се губят, между другото поради
непрекъснато нарастващия пазар на електронни клиенти, в резултат, наред
с другото, от нарастващия достъп до безжичен интернет.

В Република Полша в края 80 и 90 години на ХХ век възниква доста
трудна икономическа ситуация, която е отчасти в резултат от
неподходящата структурата на предприятията, опериращи в този период на
пазара. В пазарната икономика малките предприятия играят важна роля
като незаменим елемент на всеки здравословно функциониращ пазар.
Могат да бъдат посочени множество примери за благоприятното
въздействие на малките и средните предприятия върху цялата икономика,
но като цяло най-често се забелязва ролята на тези елементите на
икономическата система, които:

 генерират нови работни места, обикновено с използване на
изостанали трудоемки технологии;
 генерират иновации в областта на производствените техники;
 създават нови идеи за продукти и услуги;
 създават нови, досега несъществуващи пазари;
 ефективно и ефикасно запълват съществуващите пропуски на
пазара, явяващи се непривлекателни за големи предприятия;
 реорганизират съществуващите икономически структури по
творчески начин и т.н.

Така че практиката на пазарната икономика показва, че малките и
средни предприятия са основен елемент на една добре функционираща
икономическа система, а ограничаващите фактори произлизат единствено
от принципите на свободната конкуренция. От тази гледна точка
създаването на количествени и качествени критерии, насочени към
дефиниране на сектора на малките и средните предприятия в икономиката
може да има значителна практическа полза и да отговори на специфичните
нужди на икономическата политика, благодарение на факта, че това ще
допринесе за:
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 формулиране и внедряване на ефективна политика за
промотиране и подкрепа на развитието на сектора на МСП;
 изграждане на ефективна система;
 финансиране на развитието на малки/средни фирми, включващо
от една страна данъчната система, а от друга - система за външно
финансиране;
 създаване на ясни и лесно сравними статистически колекции за
социално-икономически анализ и изследване на динамиката на
трансформациите в този сектор.

Новата икономика, която започва с развитието на интернет, и която
свързва привидно отдалечени събития като глобализацията и виртуалната
реалност, предизвиква огромни промени във функционирането на бизнес
средата. Фирмите са принудени да действат в съответствие със стратегията
за непрекъсната модернизация в околната среда (генеративна стратегия).

Важна роля в придобиването на технологии за иновационния процес
в предприятията от сектора на МСП играе нейния трансфер, който се
разбира като действие за предоставяне на пазара на нови или
усъвършенствани технологии. На практика това са всички форми на
дифузия на иновации и техническо образование, които позволяват
ефективно използване на новите технологии (без този последен елемент
дифузията на съвременни технологии не би била възможна).

Интерактивността е най-важната характеристика, която отличава
интернет от други средства за масова информация. Това означава
двупосочна комуникация и контрол на потребителя върху получените
съобщения. Това създава възможности за създаване на диалог между
фирмата и клиента, индивидуален диалог, при който всеки клиент се
третира отделно. Персонализираните техники позволяват адаптиране на
уеб страниците към нуждите и изискванията на клиента.

В обобщение, може да се каже, че информационното общество е
общество, в което информацията се е превърнала в основна и най-важна
стока, а индивидите и институциите все повече зависят от нея.

3. Обект и предмет на изследването

Периодите на проучванията бяха ограничени от практическа гледна
точка, въпреки че пълните икономическите аспекти относно обхвата на
компютъризацията би трябвало да се разглеждат за целия период на
действие на организацията. По отношение на времевите рамки, обхватът на
анализа е ограничен до описание на състоянието за периодите 2004-2009 и
2009-2016 година, защото това е периодът, в който настъпиха най-
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големите социално-икономически промени в стопанските дейности в
Полша.

Обект на изследванията са малки и средни предприятия в
Република Полша и дейностите по прилагането на интернет технологиите.
Като база на теоретичния анализ на поведението на предприятията е
използван системен подход, с отчитане на население, ресурси, позиции и
теоретична дискусия.

Предмет на изследване са процесите на създаване на е-
маркетингова стратегия и идентифициране на е-технологичните и е-
организационни проблеми на  МСП, както и условията за управление на
информацията в маркетинга на МСП.

4.Обхват на изследването

Основната цел на труда е да се определи използването на интернет
технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни
предприятия. Допълнителна цел на тази дисертация е проучване на
ефективността на настоящите и бъдещи интернет технологии, използвани в
малките и средни предприятия.

Допълнителна цел на дисертацията е проучване, дали интернет може
да се разглежда като инструмент за изграждане на конкурентно
предимство.

5. Изследователски проблем

Друга цел на дисертацията е проверка на тезите, които са
формулирани на базата на научния анализ в теоретичната част на труда. В
емпиричната част на дисертацията е поставена изследователската теза:
силата на въздействие на интернет технологиите върху
ефективността на предприятието зависи от група фактори, свързани
с вътрешната специфика на дадено предприятието и
характеристиките на заобикалящата среда, в която то функционира.

В допълнение към основните хипотези в труда са изведени
допълнителни спомагателни съображения:

1) дейностите на сектора на малките и средни предприятия в областта
на управлението на маркетинговите иновации позволяват да се
повиши нивото на конкурентоспособност в бурна среда.
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2) нарастващият интерес на полското общество към пазаруването по
интернет определя увеличаването на използването на иновации от
предприятията в сектора на МСП.

3) използваните от фирмите в сектора на МСП интернет технологии в
значителна степен влияят на подобряването на ефективността на
техните маркетингови действия.

Приема се, че проверката на тази изследователска хипотеза, която се
явява спекулация или предположение, определя необходимостта от
получаване на отговори на следните изследователски въпроси:

 Какви интернет технологии влияят върху дейността на сектора
на МСП?

 Какво е значението на интернет технологиите за сектора на
МСП?

 Кои са факторите, определящи използването на интернет в
предприятията?

 Как изглежда развитието на сектора на МСП, когато се
използва иновативен интернет инструмент?

 Как използваните от фирмите в сектора на МСП интернет
технологии влияят на подобряването на ефективността на
техните маркетингови действия?

6. Авторова теза

Изборът на темата и формулирането на изследователските
въпроси беше предизвикан от следните обстоятелства:

1) Интернет, като сравнително нова среда за комуникация, дава
възможност за оригинално представяне на фирмата и асортимента ѝ,
особено в сектора на малките и средни предприятия.

2) Използването на интернет позволява на малките и средни
предприятия частично да изравнят своите шансове по отношение на
големите компании. Те получават възможност за лесно представяне на
своите оферти и всякаква друга информация, която може да бъде
полезна за клиента.

3) Проучването на ефективността на организацията, като се вземе
предвид нейния процесен аспект, изисква широк поглед върху
нейната информационна система. ИТ в дадена организация е
съществен елемент за нейното ефективно управление и условие за
ефективно функциониране на пазара. Поради това ефективността на
информационните системи непряко се превръща в оперативна
ефективност, въпреки че тезата е твърде широка и не отчита други
аспекти на дейността.
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4) Днес сме в състояние да измерваме и контролираме
последствията от маркетинговите дейности онлайн: ефектите от
позиционирането или кампаниите, популяризиращи нашия профил
във Facebook, дори можем да следим в реално време - това несъмнено
е едно от най-големите предимства на маркетинговите дейности,
извършвани в интернет. При повечето е-маркетингови кампании,
показването на резултатите е съвсем просто, което вероятно е
причината за предпочитанията към тях.

5) Като се има предвид сложността на разглежданите въпросите,
този труд може да се счита само за опит за оценка на ефективността
на използването на Интернет в стопанската дейност. Оценката на
ефективността на използването на интернет технологиите в
маркетинговите дейности на малките и средни предприятия в Полша
не се отнася само за изолирано ИТ решение, а за комплекс от ИТ
ресурси, базирани на тази технология, което вероятно в известна
степен ограничава областта на научните изследвания.

6) Икономическият прогрес предизвика бавно изгубване на
ключовото значение на традиционните източници на пазарно
предимство, като икономиите на мащаба, инфраструктурата, каналите
за дистрибуция и капитала. В момента предприятията трябва да
отдават все по-голямо значение на управлението на културата на
организацията, знанията и опита на служителите, дългосрочните
взаимоотношения с клиентите и иновациите, особено в областта на
разработването на продукти и услуги. Изключително важен фактор за
изграждането на конкурентно предимство е информацията. Ефективен
инструмент в подкрепа на управлението на организацията е, наред с
другото, маркетинговата информационна система (SIM), която
свързва хората, информацията и съвременните информационни
технологии и позволява по-подробното познаване на предпочитанията
и нуждите на обслужваните клиенти.

7) Маркетинговите информационни системи се използват не само
за управление на бизнеса. Те също са ценен инструмент в подкрепа на
оперативните дейности на фирмата с акцент върху онлайн продажбите
(електронна търговия).

8) Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се
превърнали в много важен елемент, който създава или допринася за
конкурентното предимство. Обикновено съществуват два вида
иновации: радикални и постепенни. Първият вид обикновено се
използва от американските фирми и се състои в събирането на
специалисти от много области на едно място, представянето на даден
проблем и решаването му от тях. По този начин възникват
радикалните иновации. А постепенните иновации, често използвани
от японските фирми, представяват постепенно подобряване на
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продукта или например в производствения процес. Иновациите са
източник на конкурентно предимство, което се създава съвместно с
останалите функционални отдели. Иновацията, за да бъде източник на
конкурентно предимство, трябва да предложи допълнителна стойност
на потенциалните потребители. Често това означава, че иновациите
предлагат по-голямо удобство в сравнение със съществуващите
решения на пазара.
9) Една от ключовите области на използването на маркетингови
иновации в сектора на електронната търговия са технологиите, които
често действат в синергия с останалите области. Развитието на
електронната търговия е свързано с трансформациите в областта на
информационните и комуникационните технологии. Използването на
информационните технологии и онлайн инструментите е основната
детерминанта за развитието на иновациите в електронната търговия,
което позволява автоматизиране и опростяване на индивидуалните
процеси на онлайн търговията.

7.Цел и задачи на дисертационният труд

Основна цел на дисертационният труд е да се разкрият и анализират
съвременните предизвикателства, въздействие на интернет технологиите
върху ефективността на предприятието, свързани с вътрешната специфика
на даденото предприятие и характеристиките на заобикалящата среда, в
която то функционира.

8. Методология на изследването

Методологията на изследването. Като основен изследователски
метод е приет методът на индукцията. Той се състои от въвеждане на общи
заключения и определяне на тяхната истинност чрез емпиричен анализ на
наблюдаваните явления и процеси. Методът се основава на изводи и
заключения, получени на базата на особеностите, извлечени от общата
информация за свойствата на обекта или явлението. Този метод прилага
принципа, че единствено фактите могат да бъдат основание за научни
заключения. Тези факти са действително настъпили ситуации
(икономически, правни и организационни).

Индуктивните методи включват различни видове анализи,
експертизи, статистически данни и официални документи, използвани в
социалните изследвания.

Освен това, са използвани и два основни изследователски метода, т.е.
синтетични и аналитични методи, характеризиращи се със специален
преглед на изследваната действителност. Анализът третира
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действителността като съвкупност от индивидуални и специални свойства
и събития. Процедурата на този изследователски метод се основава на
разделяне на проучвания обект (малки и средни предприятия, които в
рамките на своята стопанска дейност използват интернет технологии) на
части и изследване на всяка от тях поотделно или откриване на
компонентите на предмета на изследване (процесите на създаване на е-
маркетингови стратегии и идентификация на е-технологичните  и е-
организационните проблеми на МСП, а така също и управление на
информацията в маркетинга на МСП). Отрицателна черта на аналитичния
метод е прекомерно експониране на излишни подробности, което понякога
води до изгубване на цялостния поглед върху целия обект на проучване.
Това затруднява цялостното и обективно познаване на реалността, която
несъмнено представлява съвкупност от независими елементи, но в същото
време - комплект от тясно свързани една с друга части, свързани в
ограничена цялост.

Научните изследвания са извършени при използването на следните
източници на данни:

− литература, която се занимава с въпроси, свързани с
ефективността от използването на интернет технологии,

− структурирани и неструктурирани индивидуални интервюта,
− анализ на артефакти (в този контекст конкретни решения в

областта на интернет приложения във фирмата, напр. интернет
страници).

Използването на няколко източника на данни позволява прилагането
на метода на триангулация на източниците на информация, чрез който се
потвърждават или отхвърлят някои теоретични хипотези, с помощта на
данните, получени от няколко независими източника.

Резултатите от изследванията, представени тук, са резултат от
самостоятелния анализ, извършен от автора въз основа на посочения по-
горе изследователски материал и творческа разработка на заключенията,
формулирани от автора.

Трудът се отличава с теоретично-емпиричен характер. В
теоретичната част е направен критичен анализ на полската и чуждестранна
литература. Особеният характер на интернет като трансформираща
технология изисква исторически преглед на въпроса. Освен това, поради
спецификата на изследваната тема възниква необходимостта от
представяне на концепцията от гледна точка на икономиката,
управлението, включително стратегическо управление и ИТ. Това придава



15

на дисертацията интердисциплинарен характер, тъй като разглежда
допирните области на споменатите по-горе области.

Следователно конкурентоспособността може да се определи като
многоизмерна характеристика на едно предприятие, произтичаща от
неговите вътрешни характеристики и свързана със способността да се
адаптира към промените, настъпили в околната среда. Чрез нея се
определят отличителните способности на фирмата да предприема
действия, които гарантират стабилно и дългосрочно развитие и допринасят
за изграждането на пазарна стойност.

Процесът на научните изследвани, приет за решаване на проблемите
на научните изследвания и проверка на поставената изследователска
хипотеза, се състои от три етапа:

Първи етап (предварителен) - концептуализация, формулиране на
основната изследователска теза на базата на целта на изследването,
изследователския проблем и специфичните проблеми, които
произтичат от него.

Втори етап (основен) - провеждане на същинските изследвания и
анализ на резултатите и проверка на приетата теза.

Трети етап (заключителен) - в които резултатите са използвани
като основа за формулиране на окончателни заключения и писмена
разработка на изследователските резултатите в настоящия труд.

9. Ограничения в обхвата на дисертационният труд

Използването на интернет технологиите изисква широка обществена
осведоменост за тяхната полезност. Някои съвременни предприемачи не са
убедени за ползите от ползването на интернет. Ако даже се убедят в
неговата полезност, те могат да имат трудности в придобиването на
подходящи умения, за да го ползват. Но сега, в обществения живот се
включват хора, които са израснали заобиколени от компютри, за които те
са нещо естествено. Когато те започнат да заемат ръководни длъжности,
развитието на електронния бизнес ще се ускори значително. Единствено
малобройни стопански субекти постигат в интернет зашеметяващ успех,
но всеки трябва да присъства в интернет пространството.

Друг императив е изискването за прилагане на решения за
използване на интернет инфраструктурата. Информационните системи и
технологии, както и използването им в бизнес решенията помагат на
малките и средни предприятия да поддържат и създават конкурентно
предимство, което се дължи не толкова от факта, че са участници в
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електронния бизнес, а по-скоро са резултат от усилията на фирмите за
повишаване на вътрешната си ефективност, за да действат онлайн.
Прилагането на информационните системи и технологии в МСП
непосредствено влияние в макроикономически мащаб и по този начин
върху степента на развитие на икономиката като цяло.

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд обхваща въведение, три глави и заключение,
с общ обем от 280 страници. Основният текст съдържа 18 таблици, 13
фигури и 42 диаграми. Списъкът на използваните източници е о 235
заглавия, от които на полски – 228 и 7 интернет адреса. Изложението на
дисертационният труд е структурирано, както следва:

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА И ТЕРМИНИТЕ
ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. МЯСТО И РОЛЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИКОНОМИКАТА НА ПОЛША

1.1. Участие и динамика на развитието на малките и средни
предприятия в Полша
1.2. Използването на технологичните иновации
1.3. Оценка на процеса на еволюция на технологичните промени
1.4. Обобщение

ГЛАВА II. E-БИЗНЕСЪТ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА
ТРАДИЦИОННИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

2.1. Значение на интернет за дейността на е-бизнеса
2.2. Правни условия за електронен бизнес
2.3. Полският пазар за електронна търговия в числа
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БИБЛИОГРАФИЯ

ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В Увода на дисертационния труд е обоснован изборът на темата в
контекста на нейната актуалност и практическа приложимост.
Формулирани са изследователския проблем и авторовата теза. Дефинирана
е целта на изследването и са посочени изследователските задачи,
поставени за решаване. Определени са обектът, предметът и обхватът на
дисертационното изследване. Посочени са ограниченията по изследваната
проблематика, използваният инструментариум и публичното представяне
на основните резултати от дисертационния труд.

Реализацията на така формулираните цели еднозначно определя
логиката на съдържанието на дисертацията. Дисертацията е разделена на
три глави.

Глава I. Error! Bookmark not defined.Място и роля на малките и
средните предприятия в икономиката на Република Полша

Първата глава на дисертационният труд представлява въведение в
проблематиката на функционирането на МСП в Полша. В литературата и
практиката се цитират редица аргументи, които потвърждават това
становище. Тези аргументи също притежават качествен характер,
посочващ някои специфични черти на тази група стопански субекти, както
и количествен, изразен в техния икономически потенциал. Изборът на
технологията е едно от най-големите предизвикателства при вземане на
решения в предприятията, особено в МСП. Заобикалящата среда на
нововъзникващите малки и средни предприятия се характеризира с
постоянни технологични промени. Ако организациите ги пренебрегват,
тези промени носят значителни рискове, но ако се предвидени, могат да
представляват сериозна възможност за развитие на организацията.

Глава II. E-бизнесът като алтернатива на традиционните
стопански дейности

Във втората глава на дисертационния труд, обект на обсъждане е
въпросът за осъществяване на стопанската дейност в рамките на
електронния бизнес, на проактивна и интегрирана визия за развитието на е-
бизнеса. Обърнато е внимание на елементите, необходими за създаването
на уебсайт, неговото управление, рекламиране и гарантиране на точните
защити. Средствата, които ще бъдат използвани за популяризиране на
електронния бизнес, не трябва да се губят, наред с увеличения брой на
електронни клиенти и нарастващия достъп до безжичен интернет.
Предприемачите не само трябва да решат, дали да използват или не
интернет, а по-скоро до каква степен тяхното участие ще се основава на
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подходящо изградена онлайн оферта. Представени са дефиниции, които
позволяват локализирането на електронния бизнес в цялата икономика.
Разглеждането на редица дефиниции на функционирането на интернет
позволява да се посочи сложността на проучвания проблем.  Описаната в
тази глава форма на стопанска дейност в малък мащаб може да осигури
конкурентоспособност на нашата икономика на световния пазар на е-
бизнеса. Изведени и анализирани са детерминанти на електронния бизнес.
Поради специфичния пазар на функционирането на електронната
търговия, той е предмет на много регламенти относно:

a) общите условия за провеждане на стопанска дейност,
б) сключването на договори,
c) защитата на потребителите,
d) данъчните закони.
Млади висшисти, безработни и работещи, които искат да спечелят

нещо допълнително, ентусиасти с идеи за електронен бизнес, които искат
да комерсиализират своя идея без риск от допълнителни разходи - тези
хора биха могли да се заемат с интернет дейности без никакви
формалности.

Глава III. Информационно-икономически аспект на използването
на интернет в маркетинга на малките и средни предприятия

Третата глава на дисертационния труд се отличава с по-различен
характер от останалите глави. Във връзка с представените в първа и втора
глави постулати на научната доктрина и практическия опит от стопански
дейности в рамките на е-бизнеса, в тази част е направен подробен анализ на
използването на интернет и неговото влияние на икономическата и ИТ
дейности на полските МСП. Анализирани са също технологичните дефицити
в Полша и в другите страни от Европейския съюз и уязвимостта на e-
организацията, която отразява степента на използване и възможностите,
предлагани от тенденциите на новата икономика и преобладаващите макро-
икономически условия, в страната. Акцентирано е върху значението на
интернет за маркетинговото управление като са прецизирани условията,
структурата и реализацията на е-маркетинговите стратегии. Нов проблем,
който се появява в гореспоменатата проблематика, е за електронната поща
като инструмент на маркетинга. Последният проблем, повдигнат в тази глава,
е индикацията и прецизирането на дефицитите в е-технологиите и е-
организацията.

Цялата дискусия приключва с препоръки относно интернет
технологиите в маркетинговата дейност на сектора на малките и средните
предприятия в Република Полша.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните интернет технологии са необходими за дейността на

фирмите в Полша. Някои обобщения, които могат да се посочат, се отнасят
до следните заключения:

1) Очевидно е, че интернет освен в ролята си на доставчик на
развлечения за даден потребител, предлага и редица възможности за
бизнес. С други думи фирмите чрез достъп до тази среда са в състояние да
рационализират функционирането си и увеличат генерираните печалби.
Основните области, в които интернет може да се използва в една фирма са:

 източник на информация - получаване на информация за нуждите
на клиентите, тенденции, пазарни тенденции, оферти на
конкурентите, контакт с клиента - комуникация с купувача чрез
електронна поща, формуляри за запитвания, проучвания за
измерване на удовлетворението след покупката, създаване на имидж,
 трябва да се има предвид, че интернет трябва да бъде инструмент
за подкрепа на основните дейности на фирмата. Важно е фирмата да
може да го използва разумно (мъдро), защото само тогава той ще
бъде истинска подкрепа за постигането на стратегическите цели на
организацията.

2) Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се
превърнали в много важен елемент, който създава или допринася за
конкурентното предимство. Обикновено съществуват два вида иновации:
радикални и постепенни. Иновациите са източник на конкурентно
предимство, което се създава съвместно с останалите функционални
отдели. Иновацията, за да бъде източник на конкурентно предимство,
трябва да предложи допълнителна стойност на потенциалните
потребители. Често това означава, че иновациите предлагат по-голямо
удобство в сравнение със съществуващите решения на пазара.

3) Информационната система е отговорна за препращане на всички
материали т.е. тези, които се получават и могат да повлияят на бъдещата
конкурентна позиция на фирмата и нейните дейности. Информацията се
предоставя на съответните компетентни лица в рамките на организацията.
Информацията в наши дни е много важна за конкурентната позиция на
фирмата. Предоставяна на компетентните служители в организацията, най-
често на ръководния персонал, и в точното време тя може решително да
повлияе върху успеха на фирмата. Също така помага в избора на стратегия,
която се възползва от създадените на пазара възможности и силните
страни на организацията, като същевременно избягва въздействието на
възникналите опасности в тази среда и влиянието на слабостите на
организацията.
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4) Необходимо е да се обърне внимание на елементите на създаването
на уебсайт, неговото управление, рекламиране и гарантиране на точните
защити.

5) Използването на интернет технологиите изисква широка
обществена осведоменост за тяхната полезност. Някои съвременни
предприемачи не са убедени за ползите от ползването на интернет. Ако
даже се убедят в неговата полезност, те могат да имат трудности в
придобиването на подходящи умения, за да го ползват. Но сега, в
обществения живот се включват хора, които са израснали заобиколени от
компютри, за които те са нещо естествено. Когато те започнат да заемат
ръководни длъжности, развитието на електронния бизнес ще се ускори
значително.

6) Някои от тях ще го използват само за информационни цели, други
за комуникация или търговия. Това зависи между другото от вида на
предлагания продукт, териториалния обхват, в който фирмата оперира.

Могат да се изведат практически предложения за формиране на
местната данъчна политика, от гледна точка на оценката на
ефективността на данъчни облекчения, освобождавания и тяхното
въздействие върху местното развитие.

1) Ефективността на маркетинговите дейности, тълкувани като
съотношение на постигнатите резултати към необходимите разходи,
направени за получаване на тези резултати, тя ще бъде верифицирана чрез
анализ на независими променливи, които са маркетингови иновации.

2) Внедряването на системи за анализ на данни за клиентите на CRM
или планиране на фирмените ресурси ще бъде една от основните области
за подобряване на МСП в целия Европейски съюз. Също толкова важни
възможности за фирмите ще бъдат интранет и екстранет, т.е. вътрешните
мрежи на фирмите, чрез които предприемачите организират
функционирането на фирмата и работата на служителите при много ниски
разходи.

3) Промените във вътрешните и външните условия на функциониране
на предприятията трябва да отчитат новите маркетингови стратегии и
вероятните посоки на промяна.

4) Използването на социални медии за цели, като например човешки
ресурси, маркетинг, продажби, обслужване на клиенти,
иновации/научноизследователска и развойна дейност, корпоративна
социална отговорност трябва да бъдат вписани в стратегическата визия на
организацията.

5) За трансформиращите технологии, тази оценка изисква определяне
на крайната цел на включените процеси, тъй като трансформиращата
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технология значително ги засяга. Интернет оказва влияние върху
икономическите процеси, въпреки че степента на това влияние е спорна.

6) Липсата на достатъчен контрол в обхвата на дискусионните
списъци изисква активно участие в редактирането им, тъй като например
може да възникнат отрицателни и в същото време неверни мнения,
изказвани от конкурентите.

7) Внедряването на съвременни технологични решения, които да са
съобразени с индивидуалните нужди на предприятието могат да донесат
значителни ползи.

8) Ефектите от използването на интернет технологиите ще бъдат
забележими, когато тези технологии бъдат включени в информационната
система на организацията в съответствие със стратегията за развитие на
предприятието.

9) Интернет технологиите са лост в процеса на създаване на стойност
от информационните ресурси, като необходимо условие е както
възможността за използване на този лост, така и умението да бъде
използван.

10) Оценката на ефективността не се отнася само за изолирано ИТ
решение, а за комплекс от ИТ ресурси, базирани на тази технология.
Поради характеристиките на интернет технологиите подходящ контекст за
оценка на ефективността на използването на интернет трябва да бъде
проблематиката за създаване на стойност в областта на нематериалните
активи.

11) Освен това за необходимостта от използването на интернет
технологиите в дейността на МСП решаващи се оказват индивидуалните
характеристики на организацията. Ресурсите на интернет технологиите
представляват инфраструктурата, която дава възможност за генериране и
използване на ИТ ресурси.

12) Организационната ефективност свидетелства за способността на
предприятието да реализира стратегията за създаване на стойност.
Влиянието на интернет технологиите върху ефективността на
функционирането на полските МСП, които се характеризират с висока
организационна ефективност е значително по-висока, отколкото сред тези,
които се характеризират с ниска организационна ефективност.

13) В ерата на глобализацията на икономиката се увеличава
конкуренцията между фирмите като изисква от тях непрекъснато,
постоянно наблюдение, анализ на околните процеси и бързо реагиране в
рамките на организацията, за да запазят пазарната си позиция.

14) Постигането на бизнес целите и конкурентно предимство в голяма
степен зависи от способността на организацията да адаптира
организационните си решения, методи, умения на персонала и
инструменти, като напр. интернет технологии, към предизвикателствата на
съвременната икономика на информационния етап от развитието на
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цивилизацията. Използването на информационните технологии може и
трябва да доведе до ново качество в управлението на предприятието. ИТ
системата предоставя инструменти, които нямат съответствия в
класическата обработка на информация.

15) Информационните технологии традиционно се използват за
подпомагане на текущата дейност на предприятието и все повече се
използват в нова роля като инструменти за повишаване на
конкурентоспособността на е-фирмата. Стратегическото значение на
информационните технологии е свързано с концепцията за информацията
като стратегически ресурс. Информацията е в основата на създаването на
стратегия и потенциален източник на конкурентно предимство.
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IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД

Научно-приложни приноси и научно-практически приноси:
1. Формулирани са нови препоръки по отношение на увеличаване на

ефективността  в разработката и внедряването на все по-ефективни
инструменти и методи на действие.

2. В рамките на проведените изследвания е разксрита зависимостта
между тенденциите в интернет маркетинга и използването на мобилни
инструменти в информационно-технологичен контекст.

3. В резултат на проведените изследвания са разкрити съществени
проблеми, свързани със системното прилагане на маркетинговите
инструменти в обхвата на развитието на функционалността на интернет в
дейността на полските фирми.

4. Създаден е модел, чиято цел  е поетапно внедряване на нови
технологични решения в предприятията чрез поетапно внедряване на
съвкупността от маркетингови инструменти.

5. Приложени са иновативни инструменти, които имат влияние за
развитието на сектора на МСП в Полша.



24

V. СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ТРУДОВЕ СВЪРЗАНИ С
ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА

В дисертацията Авторът използва резултатите от своите
изследвания, поместени в следните публикации:

1. М.Сикорски., "Трансгранично и междутериториално сътрудничество
в процеса на обединяване на континента" в колективна работа "Гранични
региони на външните граници на Европейския съюз", научна редакция М.
Сикорски, Бялисток 2005

2. M. Сикорски., „Е-технологичен и е-организационен дефицит в
полския сектор на МСП - общи бележки" в колективен труд на тема „Пазар
на иновациите в Полша" научна редакция Й. Сикорски, Сувалки 2008

3. M. Сикорски.,"Рисков капитал - Venture capital като източник на
финансиране за малките и средни предприятия" в колективен труд на тема
"Фактори в подкрепа на развитието на малките и средни предприятия в
Полша", научна редакцията на Г. Михалчук, И. Пжиходцка и Й. Сикорски,
Бялисток 2008
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