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Дисертационната дисертация бе обсъдена и насочена към защита срещу научната комисия 
на Факултета по администрация и управление на Факултета по международна икономика и 

администрация „Свободен университет„ Черноризец Храбър “, Варна. 

Хабилитационната работа се състои от 268 страници текст. Той има въведение, 

презентации на съдържанието в четири глави, окончателни заключения, списък с библиографии 

и списък на таблици, чертежи и карти. Съдържанието на всяка глава е разделено на отделни 

подраздели. В края на всяка глава са представени конкретни заключения. 

Основният текст на дисертацията съдържа 59 таблици, 96 рисунки и 8 карти. Списъкът на 

референтната литература се състои от 198 заглавия на полски и английски език. Литературата е 

до голяма степен осигурена от статистически проучвания на международни организации: 

EUROSTAT, UNCTAD, Съединените нации, ОИСР и институции, отговорни за събирането на 

данни за преките чуждестранни инвестиции в отделни европейски страни, включени в 
проучването. 

Авторът на дисертацията е доктор по икономически науки по специалността икономика на 

инвестициите. Освен това е заместник-декан на Факултета по икономика на Академията Jakub от 

Paradyż в Гожов Велкополски (Полша). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния трудпред научнотожурище се състои на ……………. 

201..г. в ………………. часа, в заседателната зала на ВСУ «Черноризец 

Храбър».Материалите по защитата са на разположение на тези които проявяватинтерес, 
в канцеларията на катедра“Администрация, управление и политическинауки” към 

факултета „Международна икономикаи администрация” на ВСУ „Черноризец 

Храбър“,стая Г-8, присекретаря на катедрата –Нина Паскова. 
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I ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИЗЕРТАЦИЯТА 

1. Въведение 

В съвременния свят технологията се превръща в ключ към 

конкурентоспособността в икономиката и икономическото развитие на отделните 

държави.  Още преди много години инвестирането в развитието на нови технологии и 

тяхното разпространяване бяха признати за движеща сила на икономическия растеж.  
Новите технологии осигуряват по-продуктивни методи на работа и откриват нови 

перспективи за дейността на човека. Освен това те позволяват повишаване на 

качеството и нарастване на продуктивността, съкращаване на времето необходимо за 
въвеждане на продукта на пазара, както и удовлетворяване на още неудовлетворените 

нужди на човека. Чрез разнообразие на изделията и услугите на пазара, техническите 

иновации, прилаганите от фирмите процеси на планиране, внедряване, контрол и оценка 
на техническите промени, модерни технологии, създават възможността да се повиши 

тяхната конкурентоспособност и да се ускори тяхното развитие. Растежът на 

икономическото благоденствие носи полза на цялото общество, тъй като осигурява по-

всеобщо удовлетворяване на човешките нужди и по-добро качество на живота на 
отделните хора и на семействата. Начинът, по който се използват тези облаги, както и 

техния обхват, са преди всичко въпрос на обществено-икономическата политика.   

Съществена роля в областта на придобиване на нови технологии се приписва на 
директните чуждестранни инвестиции (ДЧИ), които се реализират предимно чрез 

проиновативните предприятия, в това число преди всичко чрез транснационалните 

корпорации (ТНК). Благодарение на ангажирането на тези международни предприятия, 
се извършва дифузия на технологиите, тоест пренасяне и използване на комбинацията 

от знания, умения, опит, технически и организационни разрешения, използвани за 

производството или употребата на стоки и услуги от едно място на друго. В контекста 

на трансфера в международен мащаб, тя се състои в разпространяването на технологии 
от страната, от която те произлизат, към други чуждестранни пазари. 

За страните, чиито способности за развитие са ограничени от мащаба на собствените 

им ресурси, подпомагането им с капитал от транснационалните корпорации във формата 
на директни, чуждестранни инвестиции, може да се превърне в основен фактор на 

растежа и поправянето на степента на конкурентоспособността на икономиките.   

Именно по такъв начин  разглеждат придобиването на директни инвестиции от 

чужбина болшинството страни в Централна и Източна Европа, които са започнали 
епохален процес за трансформация на икономическия строй. Нуждите от преустройство 

и модернизация на икономиките на тези страни значително превишава техните 

финансови и технически възможности. При незначителното ниво на национални 
спестявания и ниския акумулационен капацитет на родните предприятия, 

подпомагането с външен капитал се превърна за тях в едно от главните условия за 

икономическо развитие. 
Следва да се подчертае, че притокът на ДЧИ не се ограничава изключително до 

допълването на вътрешната акумулация на капитала, но също така – което е много 

съществено – обхваща именно такъв важен трансфер на знания, технологии, умения, 

организационни и свързани с мениджмънта разрешения. Те представляват обаче 
съществен фактор, оказващ непосредствено влияние върху предприятията на страната 

бенефициент на инвестициите, но също така на икономическото развитие на страната-

импортьор. Първо трансферът на технологии повишава физическите ресурси на 
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достъпните производствени фактори, обхващащи чуждестранните служители 

извършващи технически услуги или заемащи ръководни постове в местните фирми, 

импортираните машини и съоръжения, чуждестранни суровини, компоненти и части 
недостъпни в дадената страна, както и придружаващите ги контракти за трансфер на 

технологии. Второ – чуждестранните технологии допринасят за икономическия растеж 

чрез използване на съществуващите ресурси – могат да създадат нови възможности за 

работа на безработните, да намалят неизползвания потенциал в някои сектори на 
икономиката. И освен това трансферът на чуждестранните технологии може да 

предизвика значително нарастване на производителността на съществуващите фактори 

(работна сила, капитал и натурални ресурси, в това число поземлени имоти) чрез 
повишаване на капацитета на производството при запазване на неизменното количество 

на инвестициите или намаляване на обема на инвестициите при запазване на 

непроменен капацитет на производството. 
 

2. Валидността на изследванията 
 Разпространението на технологии, знания и умения, модернизация и 
въвеждане на иновации са най-важните ползи за региона от чуждестранни инвестиции. 

Те са особено ценни в периферните и слабо развити региони. Обикновено тези региони 

се нуждаят от нови концепции за развитие, стратегии, които ще помогнат за 
модернизиране на региона чрез използване на науката и технологиите. Въпреки това, за 

да се развие технологията, са необходими високи финансови разходи, които често не се 

развиват от слабо развитите региони.Решението на този проблем са чуждестранните 

инвестиции, които запълват тази празнина. 
 Поради факта, че областта, свързана с притока на преки чуждестранни 

инвестиции към страните, които трансформират икономиката и тяхното въздействие 

върху избрани области на стопанския живот, все още изглежда като неразработена 
изследователска област, за автора е разумно да проучи ролята на преките чуждестранни 

инвестиции в разпространението на съвременните технологии. 

 

3. Предмет и обект на изследването 

Предмет на изследванията описани в дисертацията бе оценката на резултатите 

от ДЧИ, както и влиянието на дейността на предприятията възникнали в резултат на 
тези инвестиции за дифузия на нови технологии, знания и умения в Полша. 

Дисертацията представлява изследване на тази проблематика в условията на откритата 

икономика. 

 Oбект на изследване са транснационалните корпорации, свързани с преките 
инвестиции, които се отразяват в процеса на разпространение на технологии, знания и 

умения.Населението, обхванато от проучването, е набор от клонове на най-големите 

транснационални корпорации в света, работещи в Полша (подбор чрез сравняване на 
списъка на полската Агенция за информация и чуждестранни инвестиции (PAIiIZ и 

списание „Fortune“). 

 

4. Проблеми на изследванията 
Проблемите на изследването на тази дисертация са фокусирани върху следните 

аспекти: 
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1. Да се проучи сътрудничеството на транснационалните корпорации с 

предприятията от страната на депозиране. 

2. Анализ на инвестиционната и развойната дейност на предприятията с 
чуждестранен капитал. 

3. Определяне на нивото на започване: разпространение на технологии, знания и 

умения. 

 

5. Авторска теза 
 Основната теза на тази дисертация е тази тезаче недостатъчната 

акумулативност (снабдяване с технология, знания, умения) на предприятията от слабо 

развитите страни са предпоставка за търсене на външни източници във формата на ДЧИ. 

Освен това въз основа на извършения литературен анализ и проведените сондажни 
изследвания, по отношение на гореспоменатия стремеж, бяха формулирани следните 

изследователски тези относно изследваната група от предприятия:  

H1: Въвеждането на нов продукт (иновации на продукта) положително влияят върху 
резултатите на фирмата. 

H2: Модернизирането на технологията влияе положително върху резултатите на 

фирмата (рентабилността на фирмата).  

 

6. Цел и задачи на дисертацията 
 Основната цел на дисертацията беше да се определи мащабът на 

въздействието на клоновете на най-големите транснационални корпорации в света, 
опериращи на полския пазар в областта на разпространението на технологии, знания и 

умения. 

На така поставената цел би трябвало да послужи реализацията на следните задачи: 
1. Класифициране на терминологията касаеща ДЧИ. 

2. Посочване на мотивите благоприятстващи притока на ДЧИ до дадена страна/регион. 

3. Демонстриране на икономическо-социалните последствия от притока на ДЧИ до 
Полша. 

4. Формулиране на предложенията, които могат да допринесат за интензификацията на 

чуждестранните инвестиции пристигащи в Полша. 

5. Определяне на размерите и динамиката на ДЧИ в света. 
6. Определяне на ролята на транснационалните корпорации в регулирането на притока 

на ДЧИ, както и трансфера на технологии, знания и умения. 

 

7. Методология 
В разсъжденията касаещи първите четири изследователски задачи е използвана 

конкретна и всеобщо достъпна литература по предмета, както и емпиричен материал 
съдържащ се в разработките на Главно Статистическо Управление, Институт за 

Изследвания на Пазарната Икономика, Института за Конюнктури на Цените в 

Чуждестранната Търговия, както и на Държавната Агенция за Информация и 
Чуждестранни Инвестиции - главно списъка на най-големите чуждестранните 

инвеститори в Полша. За това послужиха също източници на чуждестранни 

статистически данни изготвени от: EUROSTAT, UNCTAD, UNITED NATIONS, OECD, 
както и институциите отговорни за събиране на данни касаещи ДЧИ в отделните 

европейски страни, обхванати от изследването.  
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Във възможно най-широка степен се стараехме да вземем предвид публикуваните в 

литературата по предмета изследвания отнасящи се до анализираните въпроси. 

Останалите две изследователски цели бяха реализирани по пътя на емпирично 
изследване, в което бяха използвани количествените методи на взаимозависимост на 

икономическите явления, главно анализ на регресията, както и анкетата като 

специфична форма за провеждане на статистически изследвания. 

Изследването е разделено на два етапа: 
ЕТАП 1 – ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕСК РИСЪРЧ  

Този етап обхваща събирането и анализирането на достъпната информация и преглед на 

досегашните изследвания касаещи състоянието на иновативния потенциал на 
предприемачеството в Полша, както и дейността на фирми с участието на чуждестранен 

капитал в тази област. Освен това изследването донесе материали и данни използвани 

при създаването на изследователски въпроси и първоначални хипотези. Цел на 
експертизата беше встъпителната диагноза на проблема на иновативността на 

предприятията в Полша, както и изграждане на теоретичните фундаменти за съставяне 

на хипотези и предложения въз основа на извършените на по-нататъшния етап  

емпирични изследвания. 
ЕТАП 2 – ЕМПИРИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Поредният етап на изследването бе реализиран с употребата на количествена 

изследователска техника – анкетен метод. С цел максимализирането на ефективността 
на проведеното изследване, проектираният инструмент за изследване беше по-рано 

проверен в пробно изследване, извършено върху проба от 30 предприятия. 

Измервателен инструмент беше анкетният лист. Основната част на анкетния лист се 
състои от: 

 част A – сътрудничество с предприятията в страната бенефициент на 

инвестициите, 

 част B – свързана с инвестициите и развитието дейност на предприятията с 

участието на чуждестранен капитал, 

 част C – иницииране на дифузия на технологии, знания и умения.  

В изследването са използвани следните статистически показатели: 

 показатели относно структурата и интензивността, 

 средното аритметично число,  

 показател за валидността (с цел да се покаже мястото на дадения фактор, мотив 
и др. в йерархията на важност).  

Освен това Авторката се е стремяла към изследване на зависимостта между броя на 

иновациите и резултатите на изследваните фирми. В този случай е бил използван 
коефициентът на линейна корелация на Пирсон, както и коефициентът на корелацията 

на ранговете на Спирман, както и непараметричният тест на Крускал-Уолис. 

 

8. Ограничения на обхвата на проблема 
Изпълнението на приетата тема на дисертацията беше придружено от следните 

ограничения: 
1. Чуждестранните инвестиции, освен прякото въздействие върху икономиката на 

дадена страна, могат също да окажат непряко въздействие (портфейлни 

инвестиции) - методът за количествено определяне на данните, събрани от 
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финансовите институции, често прави невъзможно да се разграничат тези два 

потока от чуждестранен капитал. 

2. Ограничен достъп до цифрови данни, свързани с научните изследвания - (защита 
на данните от предприятията), - оригинален подбор на извадката. 

3. Обяснение и тълкуване на различни общи проблеми, свързани с притока на 

преки чуждестранни инвестиции в дадена страна, предложени от международни 

институции като: EUROSTAT, UNCTAD, Обединените нации, OECD. 
4. Съкращаване на изследователския период. 

5. Забавено публикуване на финансови данни от институции, които събират 

информация за дейността на предприятията с чуждестранен капитал. 
 

II ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Дисертационният труд е с обем 273 страници, стои се от увод, 4 раздела, 

заключение, списък на фигури, списък на таблици и използваната литература. 

Съдържанието на разделите е разпределено на отделни параграфи. Основният текст 
съдържа 96 фигури и 59 таблици. Списъкът на използваните литературни източници 

състои се от 198 заглавия на английски и полски език. Изложението на дисертационния 

труд е структуриран, както следва: 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ИЗБРАНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ДИРЕКТНИ 

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА 

СЪЗДАВАНЕ НА ДИФУЗИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯ, ЗНАНИЕ И УМЕНИЯ 

 1.1. Основни понятия и класификация на преките чуждестранни инвестиции 

 1.2. Преки чуждестранни инвестиции като форма на експанзия на 
транснационалните корпорации (ТКС) в съвременната икономика. Форми на 

международен трансфер на технологии от транснационални корпорации 

1.3. Бизнес мотиви като детерминанти на преките чуждестранни инвестиции 
1.4. Обезщетения и заплахи, произтичащи от преки чуждестранни инвестиции за 

икономиката на страната домакин 

ГЛАВА 2. ПРЕКИ ПЪТНИ ИНВЕСТИЦИИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА 

2.1. Характеристики на инвестиционната привлекателност на избрани региони на 
света в светлината на преките чуждестранни инвестиции 

2.2. Размерът и структурата на преките чуждестранни инвестиции в света  

2.3. Централна и Източна Европа като място на капиталови инвестиции под 
формата на преки чуждестранни инвестиции 

2.4. Транснационални корпорации в оформянето на глобалните потоци от преки 

инвестиции и международното разпространение на знания и умения 

ГЛАВА 3. ДИРЕКТНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛША В 

СВЕТЛИНАТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА, ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 

3.1. Методология за отчитане на преките чуждестранни инвестиции 

3.2Входящите потоци и структурата на преките чуждестранни инвестиции в 

Полша  

3.3. Предприятия с чуждестранен капитал в Полша 

3.4. Преки чуждестранни инвестиции в процеса на разпространение на 
технологии, знания и умения в предприятия в Полша 
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ГЛАВА 4. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ОБЛАСТ НА СВЕТОВНАТА 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ И 

ЗАПОЧВАНЕ НА ДИФУЗИЯТА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА  
4.1. Общо очертаване на количествените методи за взаимозависимост на 

икономическите явления 

4.2. Методология на изследването. Характеристики на изследователската извадка 

4.3. Разпространение на технологии, знания и умения в резултат на преки 
чуждестранни инвестиции 

4.4. Императиви за създаване на условия за разпространение на технологии, 

знания и умения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В раздел първи е показана същината и класификацията свързана с проблемите на 

ДЧИ. Тук е представена също проблематиката на ДЧИ като форма на експанзия на 
транснационалните корпорации (КНТ) в съвременната икономика, както и формите на 

международен трансфер на технологии от транснационалните корпорации.   

Характеризирани са също мотивите на предприятията като детерминанти за извършване 

на ДЧИ. В обобщението на този раздел са посочени ползите и опасностите свързани с 
ДЧИ за икономиките на приемащата страна. По този начин бяха определени редица 

потенциални области на макроикономическо въздействие на ДЧИ върху икономиката 

приемаща инвестициите: технологии, трудов пазар и инвестиции.  
Параграф 1.1. представя подробно описание на международния капиталов поток под 

формата на преки чуждестранни инвестиции. Авторът представя ПЧИ като специален 

вид международен капиталов трансфер, най-напредналата форма на 
интернационализация на компанията.Като капиталова инвестиция, извършена извън 

страната на пребиваване на инвеститора, за да предприеме бизнес там от нулата или да 

придобие права на собственост върху съществуващо предприятие в мащаб, позволяващ 

пряко участие в управлението. В резултат на това се извършва не само прехвърляне на 
средства, но и прехвърляне на конкретни инвестиционни стоки.Разширяването на 

гореспоменатите определения на ПЧИ са тези, предложени от: Международния Валутен 

Фонд (IMF), Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) и 
Европейския Съюз (ЕU). 

В параграф 1.2. акцентира върху преките чуждестранни инвестиции като форма 

на разширяване на транснационалната корпорация (TCN), както и върху формите на 

международен трансфер на технологии от транснационалните корпорации. 
Транснационалните корпорации са характерен елемент на съвременната световна 

икономика и един от основните участници в процеса на глобализация. Това са 

предприятия, които са много разнообразни по размер, обхват, обект, форми и методи на 
работа.  TCN се определят като образувания, които са акционерно дружество или друга 

икономическа единица, състояща се от предприятие майка и свързани с нея 

чуждестранни филиали. Трябва да се подчертае, че концепцията за транснационални 
корпорации е тясно свързана с концепцията за преки чуждестранни инвестиции, тъй 

като чрез преки транснационални корпорации се правят чуждестранни преки 

инвестиции. Трябва да се добави обаче, че транснационалната корпорация е 

институционалният израз на капиталова инвестиция и същевременно неговото 
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производство, разпределение и други въпроси, свързани с преките операции на 

чуждестранните пазари, са негова същност. От друга страна, FDI са специална форма на 

капиталово участие, осъществявана извън страната на произход. 
Горните съображения създадоха предпоставката да обяснят понятието „технология“ 

и „трансфер на технологии“ в този параграф.Основната причина за процеса на трансфер 

на технологии е нейното неравномерно разпределение във времето и пространството и 

различното ниво на технологичен напредък. Създаването и големината на 
технологичните пропуски зависят преди всичко от иновационния капацитет на 

икономиката, който се състои от научно-изследователската база на страната и фирмата, 

икономическите стимули стимулиращи технологичните процеси, спецификата на 
технологичния процес и характера на държавната политика. 

Ефектите, свързани с трансфера на знания и умения, са пряка последица от 

извършването на стопанска дейност от чуждестранни лица. Те се отнасят до оформянето 
на принципите за прехвърляне на технологични решения, ноу-хау, организационни и 

управленски техники или маркетинг. 

В параграф 1.3. представено е описание на мотивите на преките чуждестранни 

инвестиции от TNC. 
Поради различното възприемане на същността на ПЧИ в световната 

икономическа литература, съществуват много теории, в които авторите се опитват да 

идентифицират най-важните фактори, определящи това явление. Като се вземат предвид 
почти тридесет теории, те бяха синтезирани. 

В тази част от работата споменахме и инвестиционния климат, а именно всички 

дейности, които насърчават потенциалните инвеститори да поемат преки инвестиции в 
дадена страна. 

Параграф 1.4. съдържа описание на ползите и заплахите от преки чуждестранни 

инвестиции за икономиката на приемащата страна. В тази част от работата бяха 

разграничени пет потенциални области на макроикономическо въздействие на преките 

чуждестранни инвестиции върху икономиката на страната домакин. Това са: 

технология, пазар на труда, инвестиции, платежен баланс и национален доход. Всички 

видове въздействия на ПЧИ в приемащата страна могат да бъдат положителни или 

отрицателни. Те бяха анализирани в три перспективи: качествено, количествено и 

локално. 

Заключенията и съображенията от горната глава са следните: 

1. За целите на тази работа, както емпирична, така и теоретична, беше прието 
дефиницията за преки чуждестранни инвестиции, третирайки я като инвестиции, 

предприети от стопански субекти в дадена страна, за да се получи трайно влияние върху 

дейността на предприятието в друга държава или да се създаде ново предприятие от 

чужбина. 
2. В контекста на приетата тема на настоящия документ следва да се отбележи, 

че ефектите, свързани с трансфера на знания и умения, са пряка последица от 

чуждестранни бизнес операции, извършвани в дадена страна в резултат на предприети 
преки чуждестранни инвестиции. Те се отнасят до отношения, които формират 

принципите на трансфер или споделяне на технологични решения, ноу-хау, техники за 

организация и управление, маркетинг и др.Разпространението на знания и умения се 

отнася до ефектите от проникването и разпространението на пренесени идеи и решения 
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и е косвено повлияно от чуждестранния капитал върху икономиката на приемащата 

страна.Процесите на разпространение, инициирани от FDI, следователно ще бъдат 

ограничени до влиянието на транснационалните корпорации върху средата, в която 
работят техните чуждестранни клонове. 

3. Трябва да се подчертае, че степента и обхватът, в които знанията, уменията и 

технологиите могат да бъдат обменяни между чуждестранните дъщерни дружества на 

трети страни и предприятията домакин на FDI, зависят до голяма степен от политиките, 
провеждани от транснационалните корпорации, и по-специално от принципите, 

функциониращи в техните системи за управление. 

4. Резултатите от изследването на значимостта на мотивите на предприятията, 
осъществяващи преки инвестиции в страните от ЕС, показват, че по-голямата част от 

чуждестранните предприятия се ръководят от желанието да придобият нов пазар за 

своите продукти и да максимизират печалбите. В допълнение, голям и усвояващ пазар, 
евтини производствени фактори, както и стимули и инвестиционни стимули са важен 

фактор за инвеститорите. 

5. Потокът от капитали и технологии се признава при сделки с капиталови и 

финансови сметки. Тъй като технологията може да бъде под формата на закупуване на 
услуги, да бъде въплътена в стоки и да се появи под формата на дарение, прехвърлянето 

му ще бъде регистрирано по текущата сметка. Установено е, че преките инвестиции 

също предизвикват непряко въздействие върху икономиката. Те не се признават 
директно в платежния баланс, защото тяхното разкриване обикновено се отнася за по-

дълъг период от време. Те са свързани, между другото, с процеса на създаване на 

капитал и увеличаване на производителността. 
В раздел втори е направена характеристика на инвестиционната атрактивност 

на избрани региони в света, отнасяйки ги към FDI,  вземайки предвид основните 

фактори, които са решаващи за избора на място за бъдещата локализация на FDI. 

Представени са размерите, структурата на FDI, а също така разположението на 
международните предприятия, измервани чрез обема на FDI, използвайки най-новите 

данни на UNCTAD. Освен това, имайки предвид дестинацията на изследователския 

процес, вниманието бе насочено към Централна и Източна Европа като място на 
капиталовложение във формата на FDI, както и въпросите свързани с 

транснационалните корпорации в оформянето на световните трансфери на директни 

инвестиции. Концерни, които имат значително участие в международната дифузия на 

технологии, знания и умения.  
В параграф 2.1. акцентът беше поставен върху инвестиционната 

привлекателност на избрани региони по света. Тук е посочено, че инвестиционната 

привлекателност се определя като екип от предимства и недостатъци на инвестиционния 
обект. 

Този параграф също така се опитва да характеризира инвестиционната привлекателност 

на избрани региони по света, въз основа на данни на EUROSTAT, UNCTAD и OECD. 
Анализът на инвестиционната привлекателност на отделните региони на света се 

основава на седем основни, обективно измерими показатели, влияещи върху живота на 

домакините в дадена страна: годишна промяна в брутния вътрешен продукт, брутен 

вътрешен продукт на глава от населението, безработица в края на дадена година, 
целогодишна инфлация, баланс на доходите и разходи на централния държавен бюджет 

за дадена година, целогодишна стойност на износа на стоки, целогодишна стойност на 

вноса на стоки. 
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В параграф 2.2. представени са размерите и структурата на преките чуждестранни 

инвестиции в света. На базата на работата на Маркусен, Навароти и Венейбълс са 

направени многобройни емпирични наблюдения върху различни аспекти на дейността 
на мултинационалните предприятия както на макро-, така и на микроикономическо 

ниво. Макроикономическите наблюдения позволяват, между другото, да се посочи, че: 

 Of Броят на преките чуждестранни инвестиции нараства бързо в целия свят, най-

вече в края на 80-те и началото на 90-те години; по-голямата част от ПЧИ се 

насочиха към средно развитите страни и Китай; 

 Countries Развитите страни са не само източник на по-голямата част от преките 
чуждестранни инвестиции, направени в света, но и техните основни получатели; 

 Голяма част от световната търговия се осъществява в рамките на международни 

компании; 

 Повечето емпирични проучвания показват наличието на допълняемост между 

международната търговия и ПЧИ; 

 Политическият риск, макроикономическата нестабилност и 
непоследователността на икономическата политика в приемащата страна имат 

отрицателен ефект върху преките чуждестранни инвестиции. 

Параграф 2.3. повдига въпроса за Централна и Източна Европа като капиталова 
инвестиция под формата на преки чуждестранни инвестиции. Благодарение на 

прогресивните интеграционни процеси в Европа, бившите социалистически страни 

постоянно намаляват разстоянието между тях и силно индустриализираните страни. 

Въпреки че Централна и Източна Европа се разглежда като цяло, страните от региона се 
различават значително по отношение на икономическите резултати, капацитета за 

усвояване на ПЧИ и подхода за използване на инвестиционни стимули. Полша и Чехия 

са страни, които могат да се похвалят със специални успехи в привличането на 
чуждестранен капитал. 

От друга страна, докладът на Конференцията на Организацията на обединените нации за 

търговия и развитие (UNCTAD) ясно показва, че предвид размера на отделните 
икономики, някои страни от региона на Централна и Източна Европа превъзхождат 

Полша и Чешката република. В това отношение те се справят особено добре - въпреки 

кризата, която оказва натиск върху техните крехки икономики - другите две страни от 

Вишеградската група: Унгария и Словакия. И накрая, „новаците“ в ЕС, Румъния и 
България са признати за нови сили в региона. 

В параграф 2.4. характеризира се ролята на транснационалните корпорации в 

оформянето на глобалните потоци от преки инвестиции и международното 
разпространение на технологии за знания и умения.Посочено е, че потенциалът на 

иновативността на съвременните TNC се състои от различни фактори, които създават 

възможности за самостоятелно и широкомащабно приготвяне на иновации, а след това 

ги пускат на пазара като т.нар. глобални продукти с широк кръг получатели. 
Собствените ресурси и уменията на TNC причиняват, че те играят основна роля в 

провеждането на научноизследователски и развойни дейности, чийто ефект е появата на 

нови, често технологично напреднали решения. Стремежът към поддържане на 
конкурентни предимства на чуждестранните пазари от своя страна налага 

необходимостта от трансфер на технологии, разработени в предприятията майки, на 

чуждестранни клонове и клонове на TNC. Широкият спектър от операции на TNC чрез 
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мрежата от звена, разположени в различни региони на света, определя, че те са лидери в 

процеса на внедряване и разпространение на иновативни решения в света.  

Заключенията и мислите от ГЛАВА II са следните: 
1. Чуждестранните инвеститори оцениха инвестиционната привлекателност на 

региона на Централна и Източна Европа през призмата на 21 фактора. Елементите на 

най-високата оценка са: членство в дадена страна в Европейския съюз и т.нар 

"персонални фактори" - включително квалификацията на служителите, тяхната 
мотивация и ефективност, както и качеството на академичното образование.Най-ниски 

са: лоши условия за научноизследователска и развойна дейност, липса на социална и 

политическа стабилност, неефективна борба с престъпността и корупцията, липса на 
прозрачност в обществените поръчки и непредсказуемост на икономическата политика. 

2 Като се имат предвид прогнозите, свързани с макроикономическата позиция на 

Централна и Източна Европа, може да се каже, че тя ще остане регионът на най-висок 
икономически растеж в Европейския Съюз.Основната движеща сила ще бъдат тези 

предприятия, които ще могат да запазят своята конкурентоспособност след 

присъединяването си към Общността. Предимството пред останалата част от Европа е и 

фактът, че пазарният потенциал на нововъзникващите икономики и тяхната стабилност 
могат да се комбинират напълно. 

3. Понастоящем доминиращата позиция сред високо развитите страни като 

основни получатели на чуждестранен капитал са: USA, страни от Европейския Съюз 
(Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Германия, Белгия, Ирландия, Италия), 

както и Канада и Австралия. Това отразява тяхната позиция в глобалната икономика. 

4. Концентрацията на инвестициите в групата на силно развитите страни е 
резултат от оценката на световната икономика към съвременния модел, основан на 

знания и иновации. 

5. Значението на традиционните производствени суровини в общите 

производствени разходи намалява. Ролята на квалификациите и качеството в сегашните 
производствени системи. По-малката производителност на ресурсите е по-малко важна. 

Промяната е резултатът от прехвърлянето на центъра на тежестта от трудоемки и 

ресурсоемки дейности (автоматизирането им в резултат на технически и технологичен 
прогрес) в капиталоемки процеси (основно основани на иновации и развитие на 

човешкия капитал). 

Разсъжденията в раздел трети се отнасят към същността на проблема съдържащ 

се в главната теза на настоящата дисертация.  
Тя изразява връзката между проблематиката, касаеща функционирането на 

полските предприятия и притока към тях на капитал във формата на ДЧИ. Този раздел 

освен характеристиката на методологията на регистрирането на ДЧИ, се концентрира 
също така върху характеристиката на притока и структурата на ДЧИ в Полша. Освен 

това подробно е показано функционирането на предприятията с участието на 

чуждестранен капитал в Полша, а преди всичко е показана ролята на ДЧИ в процеса на 
дифузия на технологии, знания и умения в предприятията на територията на Полша. 

Параграф 3.1. се фокусира върху методологията за отчитане на преките 

чуждестранни инвестиции. Сравнението на данните за преките чуждестранни 

инвестиции, поставени в различни видове доклади и публикации, както и литературата 
по темата, се характеризира с доста голямо несъответствие в отчетените цифри, което 

поражда съмнения относно коректността на резултатите, формулирани на тяхна основа. 
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В Полша мониторингът на притока на преки чуждестранни инвестиции в Полша 

се осъществява основно от Националната Банка на Полша (NBP), Държавна Агенция за 

Информация и Чуждестранни Инвестиции (PAIiIZ), Конференция на ООН за Търговия и 
Развитие (UNCTAD). 

В параграф 3.2. представени са характеристиките на притока и структурата на 

преките чуждестранни инвестиции в Полша (представената статистика на преките 

инвестиции съответства на международните стандарти, включени в OECD Benchmark 
definition - 4th edition oraz IMF Balance of Payments and International Investment Position 

Manual - 6th edition). 

Описайки тенденциите при формирането на преките чуждестранни инвестиции в Полша 
през този период, първо бяха взети предвид цифрите, свързани с притока на 

чуждестранен капитал към даден регион, и след това подробно са описани произходът и 

отрасловата структура на FDI, пристигащи в Полша. 
Анализът на притока на ПЧИ в Полша се основава на публикациите на Министерството 

на Икономиката, Националната Банка на Полша и PAIiIZ. 

Параграф 3.3. представя характеристиките на предприятията с чуждестранен 

капитал в Полша. Дружествата с чуждестранен капитал са съвместно предприятие на 
чуждестранен капитал и полски или само чуждестранен капитал и могат да бъдат 

предприятия за производство, търговия и услуги.  

Според статистиката на Централната Статистическа Служба през 2005 г. 
анализираната група лица с чуждестранно капиталово участие обхваща 16837 единици, 

което означава увеличение с 6.5% спрямо 2004 г. (при 2.9% година по-рано). През 2006 

г. се наблюдава ново увеличение на предприятията с чуждестранен капитал спрямо 2005 
г. със 7.0% (при 6.5% година по-рано). През следващата година - 2007 г. групата с 

чуждестранни капитали обхвана 18515 единици, което означава допълнително 

увеличение спрямо 2006 г. с 2.8% (при 7.0% година по-рано). През 2009 г. бе отчетено 

ново нарастване на групата лица с чуждестранно участие. По отношение на 2008 г. това 
увеличение е 5.1% (при 13.9% година по-рано - 2008 г.). През 2011 г. броят на бизнес 

единиците с чуждестранен капитал възлиза на 24 910 броя, т.е. с 7.9% повече от 

миналата година. Друг - 2014 г. е леко увеличение на броя на лицата с чуждестранен 
капитал (26 464). Въпреки това, 2015 г. доведе до намаляване на горното Броят на 

фирмите, създадени през тази година, се колебаеше около 25,961. Характерната 
тенденция е показана на фиг. 3.1 

 
Фиг. 3.1. Брой на лицата с участие на чуждестранен капитал през периода 2004-2015 г. 

Източник:Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005-2015 roku, GUS, 
Warszawa 2006-2016 
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В края на 2012 г. чуждестранният капитал идва от 125 страни. 90.8% от 

чуждестранния капитал са от страни от ЕС, 94.0% от страните от OECD. Подобно на 

предходната година, страните, които са намерили столицата с най-висока стойност в 
Полша, са Холандия (21,0% от общия чуждестранен капитал), Франция (17,6%), 

Германия (16,9%).През 2013 г. чуждестранният капитал идва от 107 страни, от които 

почти 90% от ЕС. През 2014-2015 г. капиталът се излива от над 120 страни, от които, 
както и през 2013 г., главно от страни от ЕС - Фигура 3.2. 

 
Фиг. 3.2. Произходът на ПЧИ, участващи в стопански субекти в Полша през 2004-2015 г 

Източник: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005- 2015, GUS, 
Warszawa 2006-2016. 

 
Параграф 3.4 акцентира върху ролята на преките чуждестранни инвестиции в 

процеса на разпространение на технологии, знания и умения в предприятията в Полша. 

В светлината на гореизложеното тук е посочена една от детерминантите на 
иновативността на регионалната икономика, т.е. разходите, направени за 

научноизследователска и развойна дейност. 

Основният критерий, използван за измерване на разходите за 

научноизследователска и развойна дейност в национален мащаб, е показателят GERD 
(Gross Domestic Expenditure on Research and Development). Този показател отразява 

общия размер на разходите, предназначени за научноизследователска и развойна 

дейност в страната за дадена година, независимо от техния източник. Полската 
икономика се характеризира с относително ниско равнище на иновации и разходи в 

сферата на научните изследвания и развитието в сравнение с други страни от ЕС. От 

2008 г. обаче е възможно да се наблюдава увеличение на общите вътрешни вътрешни 

разходи за научноизследователска и развойна дейност в текущите цени с 86,3% в Полша 
(през 2001-2007 г. увеличение с 37,4%). 2015 г. се увеличава с 1566813 милиона PLN до 
1798302 милиона PLN. 

Заключенията и мислите от ГЛАВА III са следните: 

1. В ерата на прогресиращата глобализация и либерализацията на достъпа до 

пазари има много предпоставки, въз основа на които може да се очаква по-нататъшна 
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интернационализация на изследователските дейности, а оттам и разпространение на 

технологии, знания и умения в полските предприятия. 

2. Необходимост от висока степен на гъвкавост в областта на научните 
изследвания, състояща се в възможността за незабавен достъп до група от служители с 

подходяща квалификация, поради бързо променящите се технологии. В резултат на това 

пазарите, които могат да осигурят база от подходящи служители, ще привлекат 

корпорации, за да намерят изследователска дейност на техните територии. 
3. Демографските промени, които се характеризират със застаряването на 

обществата в много развити страни, могат да доведат до недостиг на служители с 

подходяща квалификация и по този начин да насърчат корпорациите да намерят своите 
клонове, когато има необходимите квалификации в достатъчни количества. 

4. Знанието, неговото създаване и използване е една от определящите фактори за 

постигане на икономически растеж. Само сътрудничеството и обменът на технологични 
и иновативни знания с други страни водят до устойчиво развитие на дадена страна и 

осигуряват адекватно ниво на конкурентоспособност. 

Осъзнавайки този факт, страните доброволно влизат в международната мрежа от 

знания, иновации и технологични ресурси. Поддържа се начинът за поддържане на 
високи потоци от входящи и изходящи преки чуждестранни инвестиции в тази мрежа. 

Знанията и технологиите, които съпътстват потока от ПЧИ, позволяват достъп 

до най-новите технологии, производство на съвременни продукти и услуги с висока 
добавена стойност, развитие на нови умения и участие във външни ползи от местни 

компании и институции. 

Целта на четвърти раздел е въвеждането в изследователския процес, чрез 
общо начертаване на описа на използваните в изследването статистически методи. По-

нататък се извършва характеристика на пробата за изследване, за да се премине след 

това към показване на резултатите от извършените изследвания. Въз основа на 

структурата на изследователския инструмент, те са поделени на три части, които 
последователно демонстрират екземплификацията на извършените изследвания. 

Първата част касае сътрудничеството между филиалите на най-големите 

транснационални корпорации в Полша с предприятията от страната бенефициент на  
инвестициите. Втората част на изследването се концентрира върху дейността свързана с 

изследването, развитието и инвестициите на изследваната група от предприятия. Затова 

пък третата част касае ефектите от функционирането на предприятията с чуждестранно 

участие в Полша, при което се обръща внимание главно на дифузията на технологии, 
знания и умения. Обобщението на последния раздел на настоящата дисертация се 

състои в посочването на императиви за създаването на дифузии на технологии, които 

приети от ръководните елити, могат съществено да допринесат за увеличаването на 
притока на капитал във формата на ДЧИ.  

Параграф 4.1 представя преглед на количествените методи за взаимозависимост 

на икономическите явления. 
В параграф 4.2. методологията на изследването е охарактеризирана и е описана 

тестовата проба. Населението, обхванато от проучването, е набор от клонове на най-

големите транснационални корпорации в света, работещи в Полша. 

Групата инвеститори беше избрана чрез сравняване на списъка на полската 
Агенция за информация и чуждестранни инвестиции - 500-те най-големи чуждестранни 

инвеститори в Полша, към края на 2016 г. и списанието "Fortune" от 2016 г. - топ 500 

корпорации в света, класифицирани по приходи през 2016 година.  
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В резултат на предприетите действия е получено връщане на 96 правилно 

попълнени проучвателни въпросника (с общо 290 броя), което означава маневреност от 

33% и позволява обобщаване на резултатите за цялото население.  
В параграф 4.3. представя резултатите от изследванията за разпространението 

на технологии, знания и умения в резултат на преки чуждестранни инвестиции. Авторът 

представи резултатите от проучването в три части: 

I Сътрудничество на изследваната група предприятия с предприятията от 

страната на депозита. 

II Инвестиционни и развойни дейности. 

III Иницииране на разпространението на технологии, знания и умения. 

IV Знания и умения. 

В първата част беше посочено, че дъщерните дружества на транснационални 

корпорации, които участват в проучването, намиращи се в Полша, си сътрудничат с 
местни организации. Това сътрудничество се отнасяше основно до контактите с 

полските предприятия без участието на чуждестранен капитал.  

Над 60% от отговорите ясно показват полските предприятия като най-голямата група 

бизнес партньори за предприятия с чуждестранен капитал. В същото време близо 40% 
от респондентите декларират сътрудничество с едно или две полски предприятия и 20% 

с най-малко три. Сътрудничеството с други предприятия с чуждестранен капитал се 

осъществява от близо 30% от изследваните предприятия, от които близо 17% с едно или 
две други предприятия с чуждестранен капитал и 12% с най-малко три. Субективният 

обхват на сътрудничеството между предприятията с чуждестранен капитал и 
предприятията от приемащата страна е представен в графика 3.4. 

a) по брой предприятия 

 

b) по брой показания 

Графика 3.4. Предмет-обхват на сътрудничеството между предприятия с чуждестранен 
капитал и местен капитал 

Източник: собствено проучване въз основа на резултатите от проучването 
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В допълнение, изследваната група предприятия с чуждестранен капитал, като най-

важната от предложените мотиви за сътрудничество с местни субекти, и по този начин 

получи най-голям брой индикации, изброени: постигане на икономии от мащаба и 
увеличаване на пазарния дял (4.47), постигане на ползите от специализацията (3, 88) и 

намаляване на пазарния риск (3.87) 

Като обобщение на първата част на въпросника относно сътрудничеството на 

предприятия с чуждестранен капитал с дружествата от страната депозит бе оценен 
общия опит на това сътрудничество. 

Във втората част на анализа анкетираните фирми отговориха на въпроса за 

интензивността на инвестициите. 71% от предприятията са създадени в резултат на 
стартиране на ново предприятие и 27% чрез закупуване на акции в съществуващо 

дружество с ограничена отговорност, закупуване на акции от съществуващо акционерно 

дружество или чрез съвместно предприятие. Голяма част от предприятията (80%), в 
които инвеститорът е купувал акции, акции, цялото предприятие или неговата част, не е 

предоставил информация за средната годишна инвестиционна интензивност в периода 

преди появата на чуждестранен капитал.  

Въз основа на резултатите от изследването бяха определени тенденциите в 
интензивността на инвестициите в предприятия с чуждестранно участие, както в 

установените от чуждестранния инвеститор, така и в тези, които той е купувал. 

Резултатите от проучването показват, че предприятията с чуждестранен капитал са 
извършвали предимно инвестиции, свързани с машините (70%). Голяма част от 

показанията (65%) за инвестиции в областта на обучението на служителите показват 

какво е обвързано от предприятия с чуждестранно участие с интелектуален капитал и 
знания, третирани от тези предприятия като много важен актив на компанията.20% от 

показанията за научноизследователска и развойна дейност е потвърждение, че 

чуждестранните инвеститори работят в технологично напреднали райони, а тези, които 
се нуждаят от изследвания (Фигура 3.5). 

 

Фиг. 3.5. Проекти, изпълнявани в предприятия, създадени от чуждестранен инвеститор / след 
влизането на чуждестранния инвеститор 

Източник: собствено проучване въз основа на резултатите от проучването 
 

Освен това резултатите от изследванията, проведени сред клоновете на най-

големите транснационални корпорации в света, работещи в Полша, в областта на 
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иновационната дейност, показаха, че по-голямата част от средните и големите 

компании, присъстващи на полския пазар, са активни в иновациите - работата по 

иновативни проекти е предприета от близо 80% от тях. Малко по-малко успешно 
завършиха иновационната дейност. 72% от промишлените предприятия и 70% от 

търговските и обслужващи компании могат да се определят като новатори, защото 

въвеждат иновации в поне една област (продукти и услуги, маркетинг, процеси или 

организация). 
В производството и изпълнението на иновациите, изследователските и развойни 

дейности играят ключова роля, но компаниите с чуждестранно участие в Полша 

осъществяват иновативни дейности и чрез сътрудничество с други дружества и 
закупуването на материални и нематериални активи.Най-често извършвана дейност по 

обсъжданите работи е: закупуване на нови или значително подобрени машини, 

устройства и софтуер - извършено от 74% от изследваните промишлени предприятия и 
67% от търговските и обслужващите фирми. Нещо повече, ефективността на покупките 

на дълготрайни активи и софтуер в контекста на иновационното производство беше 

много висока (Фигура 3.6). 

 

 

Фиг. 3.6Иновативна дейност на изследваните предприятия (в%) 
Обяснения: новатори - компании, които са въвели поне един вид иновации 
Иновативни фирми - фирми, които са започнали работа по поне един вид иновации  
Източник: собствено проучване въз основа на резултатите от проучването 
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дейността на чуждестранните инвеститори, оказват влияние върху повишаването на 
производителността на местните индустрии, е оценено специфично статистическо 
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работата водят до следните изводи: 

 виждаме въздействието на технологичния ресурс, натрупан от 

чуждестранни инвеститори в Полша върху производителността на 
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междинни стоки под формата на внос, подобряват 

производителността на местната промишленост. 
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управление на организацията. Според тях най-много промени са настъпили в областта 

на управлението на качеството (35%). Малко по-малко промени се наблюдават в 

сферата на управлението на научноизследователската и развойна дейност на 
предприятията (25%), както и в областта на управлението на информацията (25%).  
Промени в сферата на управлението на персонала бяха посочени от 20% от 

анкетираните лица. Най-малко промени, според респондентите, се случиха в областта на 

управлението на здравето и безопасността (10%). 
В сферата на управлението на качеството влиянието на чуждестранния капитал е 

свързано с: подобряване на качеството на процесите и услугите (40% от показанията), 

нови сертификати за качество (25% от предприятията), подобряване на квалификациите, 
отговорни за подобряване и контрол на качеството (23%) и въвеждане на универсална 

система ISO (20%). 

Резултатите от проучването показаха също, че преките чуждестранни 
инвестиции оказват влияние върху промяната на политиката по заетостта в компанията. 

Мнозинството от респондентите (около 69%) признават, че ПЧИ са имали значително 

влияние върху политиката по заетостта в предприятието, от които 35% от 

предприятията са въвели по-ефективна организация на работата, в 30% от изследваните 
предприятия степента на квалификация на служителите е увеличена и в 25% нови или 

предишните системи за стимулиране бяха подобрени. В някои предприятия работните 

часове бяха по-гъвкави (15%). Най-малък брой предприятия, защото само 5% под 
влиянието на чуждестранния капитал въведоха работа на смени. 

Параграф 4.4. то се отнася до императива за създаване на условия за 

разпространение на технологии, знания и умения. Параграфът подчертава факта, че 
ефективността на разпространението на техническите знания, предавани от 

чуждестранни инвеститори, зависи до голяма степен от настоящото ниво на 

технологиите в местните компании и техните иновативни способности, които определят 

възможността за сътрудничество с инвеститора и неговата същност (например при 
производството на компоненти), и следователно обхвата на получените знания. 

Заключения и мисли от ГЛАВА IV: 

Въз основа на горния анализ могат да се направят следните заключения: 

1. Появата на чуждестранен капитал в предприятията на страната на 

депозита (както под формата на "зелени" инвестиции, така и чрез 

навлизане на вече съществуващо дружество) е свързана в повечето случаи 

с предприемането на инвестиционни предприятия в тези предприятия, но 

това не са еднократни инициативи, а през следващите години. 
2. Това показва ясно изразените мнения за отрицателното въздействие на 

чуждестранния капитал върху полската икономика под формата на поемане и 

ликвидиране на местни предприятия. 

3. Инвестициите, извършвани от предприятия с чуждестранен капитал, най-често 
се свързват с покупка на дълготрайни активи, обучение на служителите и 

модернизация на сгради и съоръжения. 

4. Това доказва участието на чуждестранен капитал в трудоемки области на 
дейност. 

5. Инвестиционните планове на предприятия с чуждестранно участие се фокусират 

и върху традиционните фактори на производство; В същото време се забелязва 
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значително повишаване на интереса към технологиите, което дава надежда за 

развитието на технологично интензивни области в бъдеще, създавайки 

привлекателността на страната и повишавайки нейната конкурентна позиция. 
6. Компаниите с чуждестранен капитал предпочитат собствени източници на 

финансиране за инвестиционни проекти, а предпочитанията им могат да 

произтичат от все още високите разходи за чуждестранен капитал в Полша. 

7. Ролята на технологично внесените стоки е важна за производителността на 
местните промишлени предприятия. 

8. Натрупването на технологични ресурси от местни компании също е важно като 

фактор, свързан с капацитета на усвояване, но не по-малко важен от ползите, 
свързани с вноса на технологии. 

9. Изборът на източник за трансфер на технологии се влияе както от типа на 

внедрените в предприятието иновации, така и от подкрепата на институциите за 
бизнес среда. 

10. Съществува положителна връзка между броя на иновациите и динамиката на 

пазарния дял. 

11. Съществува положителна връзка между броя на продуктовите иновации и 
динамиката на общия ръст на продажбите и рентабилността на компанията. 

12. ПЧИ имат значително въздействие върху оформянето на тези бизнес системи, 

които са свързани с широко разбраните знания и умения на това предприятие - 
включително система за управление и организация, управление на качеството, 

както и заетост. 

13. ПЧИ имат положително въздействие върху политиката по заетостта в 
изследваните предприятия, по-специално върху производителността на труда и 

квалификацията на служителите. 

14. ПЧИ помагат за увеличаване на заетостта. 

15. Вследствие на това ПЧИ имат положително въздействие върху повишаването на 
конкурентната позиция на дружеството. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значението на ДЧИ, като един от най-важните фактори на трансфера на знания, 
технологии и иновации, а също така, нарастване и модернизация на националната 

икономика, е толкова по-голямо колкото недостатъка на националните финансови 

средства прави невъзможно не само провеждането на дейности с цел поправянето на 

конкурентоспособността на страната, но също така когато не е възможно 
самостоятелното създаване на иновации.  Шанс на намаляване на технологическата 

празнина между регионите на развитите и регионите на развиващите се страни е именно 

дифузията на знанието и технологията с помощта на експанзивна дейност на 
чуждестранните предприятия. 

Дифузията на технологиите, знанията и уменията, модернизацията и въвеждането на 

иновативности, са най-важната полза за региона приемащ чуждестранни инвестиции. 

Особено ценни са инвестициите в периферните, слабо развити региони. Обикновено 
тези региони не се нуждаят от нови концепции на развитие, стратегия на действие, 

които чрез използване на науката и техниката ще позволят да се модернизира региона. 

Обаче за да настъпи развитие на технологиите, са необходими високи финансови 
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инвестиции, които често нямат слабо развитите региони. Разрешението на този проблем 

са именно чуждестранните инвестиции, които ще запълнят тази празнина.  

От проведените изследвания става ясно, че сътрудничеството между предприятията 
с участието на чуждестранен капитал и предприятията от страната на 

капиталовложението, следва да бъде оценена положително. Болшинството, т.е. 85% от 

изследваните предприятия сътрудничат с полските предприятия на основата на 

икономическо партньорство, а повече от 20% от тези, които не сътрудничат, декларират 
започването на такова сътрудничество в бъдеще. Повече от 65% се стараят при това да 

задълбочават икономическите връзки и развитието на сътрудничеството също в 

допълнителни области, което укрепва връзките между предприятията, а също така води 
до обмяна на икономическия опит и може положително да повлияе върху повишаването 

на нивото на използваните в предприятията знания и умения.  

Сътрудничеството между предприятията с участието на чуждестранен капитал и  
предприятия от страната на капиталовложението е често ограничена до основните 

области или до определен вид водена дейност. Това се отнася в такъв случай предимно 

създаването на връзки „назад“ с доставчиците на продукти и услуги, пасивното 

отношение на предприятията относно въпросите свързани със сътрудничеството в 
развиващите се области, такива като извършване на работи по изследването и 

развитието, или общо провеждане на изследвания на пазара, както и на тези 

предприятия, които действат в индустриалните клонове, където изграждането на 
контакти с други субекти е естествено и произлиза от спецификата на бранша или на 

предприятията притежаващи потвърдени контакти с икономическите партньори още 

преди появяването на чуждестранния инвеститор. Следователно трябва да се наблегне 
върху по-голямата интензификация на дейностите, водещи до асимилирането на 

предприятията с чуждестранно участие с полската икономика.  

Въз основа на проведения анализ на изследователския материал, може да се 

констатира, че появяването на чуждестранния капитал в предприятията на страната 
бенефициент на инвестициите е било свързано в болшинството от  случаите с 

предприемането в тези предприятия на инвестиционни мероприятия, при което това не 

са били еднократни инициативи, а продължение през поредните години Освен това 
инвестициите реализирани от предприятия с участието на чуждестранен капитал са били 

свързани най-често със закупуваните на тайни средства, обучението на  персонала, 

модернизация на сградите и зданията, което свидетелства за ангажирането на 

чуждестранния капитал в трудоемки области на действие.   
Резултатите от проведените изследвания сред филиалите на най-големите 

транснационални корпорации на света действащи в Полша, в областта на иновативната 

активност, оказва, че болшинството от средните и  големите фирми присъстващи на 
полския пазар, са били активни иновативно – работите върху иновативните проекти са 

били провеждани от почти 80% от тях. На малка част от тях се е удало да приключат 

иновативната дейност успешно. Дори 72% от индустриалните фирми и 70% от 
търговските и предлагащи услуги фирми могат да бъдат наречени иноватори, понеже са 

въвели иновации в поне една област (продукти и услуги, маркетинг, процеси или 

организации)  

Централна роля при създаването и внедряването на иновации изпълняват също 
работите над изследванията и развитието (И+Р). Изследователски работи показват, че в 

групата на изследваните предприятия, независимо от сектора най-често провежданите 

работи са били свързани с изследването + развитието вътре във фирмата или групата в 
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Полша. Както индустриалните, така и занимаващите се с търговия и услуги фирми най-

високо оценяват ефективността на собствените работи по изследването + развитието. 

Индустриалните фирми много често са поръчвали работи по изследването + развитието 
на висши учебни заведения и други обществени институции.  

За да се провери до каква степен импортираните или свързаните с дейността на 

чуждестранните инвеститори технологии се оказвали влияние върху повишаването на 

производителността на националните индустриални браншове, това равенство беше 
оценено статистически. Опитът за интерпретация на проведените приблизителни 

равенства, дават основание да се твърди, че се вижда влиянието на технологическите 

резерви, кумулирани от чуждестранните инвеститори в Полша върху 
производителността на националните индустриални браншове.   Коефициентът при 

променлива означаваща влиянието на технологията свързана с чуждестранните 

инвестиции е съществена, ако въведем импорт на технологии във формата на  
напреднали от технологическа гледна точка на посредствени блага. Трябва обаче да се 

има предвид факта, че връзката между дейността на чуждестранните корпорации а 

нарастването на производителността е по-сложен и свързан не само с технологически 

резерви, но също напр. с присъствието на чуждестранни фирми в дадения бранш.  След 
отхвърлянето на подялбата на резерви от изследването + развитието, генерирани от 

чуждестранните и национални фирми (т.е. влиянието на изследването + развитието 

свързано с дейността на чуждестранните инвеститори) се налага изводът, че външните 
ефекти свързани с притока на напреднали технологии на недиректни ползи  във формата 

на импорт, поправят производителността на браншовите на националната индустрия.   

Извършените изчисления, верификация и интерпретация на резултатите от 
изследването, потвърждават поставените в дисертацията тези, които гласят:   

H1: Въвеждането на нов продукт (иновацията на продукта) положително влияят върху 

резултатите на фирмата. 

H2: Модернизирането на технологиите положително влияе върху резултатите на 
фирмата (рентабилността на фирмата). 

Проведеният анализ оказва, че съществува положителна зависимост между броя 

на иновациите и динамиката на участието в пазара, както и положителна зависимост 
между броя на иновациите на продуктите и динамиката на растежа на продажбата общо, 

както и рентабилността на предприятието.  

Спрямо трансферираните знания, умения, изследвания показаха, че ДЧИ оказват 

съществено влияние върху формирането на тези системи на дейности на предприятието, 
които са свързани с широко разбираните знания и умения на това предприятие – между 

другото системата за мениджмънт и организация, мениджмънт на качеството, а също 

така и на работната заетост. Положително въздействат върху политиката относно 
работната ръка в изследваните предприятия, а особено върху продуктивността на труда 

и квалификациите на персонала. ДЧИ допринасят за нарастване на работната ръка, а 

впоследствие оказват положително влияние върху повишаването на 
конкурентоспособната позиция на предприятието. 

В резюме следва да се подчертае, че недостатъкът от роден капитал значително 

ограничава възможността за динамизиране на полската икономика, изисква 

разширяване на използването на съвременни технологии, методи и техники на 
мениджмънт, необходимост от постоянно предприемане в местните предприятия на 

дейности адаптиращи към изискванията на глобализиращия се пазар. Това са само част 

от причините, поради които трансферът на капитал във формата на ДЧИ, трябва да бъде 
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разглеждан като нещо изключително необходимо. Подкрепянето на полската икономика 

с чуждестранен капитал във формата на чуждестранни инвестиции е и ще бъде 

несъмнено един от важните фактори на по-нататъшното й развитие. Поради това би 
трябвало да се изисква създаването на по-благоприятен инвестиционен климат, 

поощряващ чуждестранните инвеститори към инвестиране на свободни капитали. 

Препоръчва се при това изграждането на система от поощрения стимулиращи преди 

всичко притока на чуждестранен капитал към областите, имащи решително влияние 
върху развитието на икономиката – създаващи нови работни места, разширяващи 

обхвата на предложение на новите технологии и съвременни разрешения в сферата на 

мениджмънта и организацията на стопанската дейност, динамизиращи експорта, а 
впоследствие водещи до поправяне на конкурентоспособността на икономиката, както 

на територията на страната, така и в Европейския Съюз. 

 

IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД 
Проучването, извършено от автора на дисертацията, само по себе си е важен принос за 
развитието на методологията на преките чуждестранни инвестиции в Централна и 

Източна Европа. Най-важните резултати, представляващи научната новост на 

дисертацията на хабилитиране, включват следните елементи: 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

1. Определяне на методологията на мащаба на въздействието върху 

полската икономика на чуждестранните предприятия. 

2. Развитие на връзката между броя на иновациите и динамиката на 

пазарния дял на предприятията с чуждестранен капитал (общи продажби 

и доходност на предприятието). 

3. Определяне на въздействието на ПЧИ върху оформянето на системите на 

дейностите на предприятията, свързани с широко разбираните знания и 

умения на това предприятие, включително система за управление и 

организация, управление на качеството, както и заетост. 
ПРАКТИЧЕСКА РАЗМЕР НА ИЗПИТВАНИЯТА: 

1. Осигуряването на полската икономика с чуждестранен капитал под формата на 

чуждестранни инвестиции е и несъмнено ще бъде един от важните фактори за 
по-нататъшното му развитие. Поради това би било препоръчително да се създаде 

по-благоприятен инвестиционен климат, който да насърчи чуждестранните 

инвеститори да инвестират свободния си капитал тук. 

2. Препоръчително е да се изгради система от стимули, стимулиращи преди всичко 
притока на чуждестранен капитал в райони, които оказват решаващо влияние 

върху развитието на икономиката - създаване на нови работни места, 

разширяване на обхвата на използваните нови технологии и модерни решения в 
областта на управлението и организацията на бизнес операциите, динамизиране 

на износа и, следователно, на операторите. да се подобри 

конкурентоспособността на икономиката както в страната, така и в Европейския 
Съюз. 

3. Оскъдността на вътрешния капитал значително ограничава възможностите за 

динамизиране на полската икономика, необходимостта от разширяване на 

използването на съвременни технологии и методи и техники за управление, 
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необходимостта от непрекъснато адаптиране към изискванията на 

глобализиращия се пазар в местните предприятия са само част от причините, 

поради които прехвърлянето на капитали под формата на преки чуждестранни 
инвестиции трябва да се възприемат като изключително необходими. 

Резултатите от това изследване могат да се използват за определяне на обхвата 

на досегашното влияние на чуждестранния капитал под формата на преки 

чуждестранни инвестиции за изграждане на конкурентния потенциал на страната 

по отношение на аспектите, обсъдени в изследването. Те могат да бъдат и ценен 

източник на анализ на насоките за по-нататъшна активност на чуждестранните 

инвеститори в страната. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ НАУЧНИ ИЗПИТВАНИЯ: 

1. Преките чуждестранни инвестиции допринасят за продуктово и технологично 
преструктуриране, модернизация и растеж на пазарната стойност на 

предприятията, в които са инвестирани, те носят със себе си ефективни методи 

на управление, организация и маркетинг, както и достъп до чужди пазари. 

2. При огромно търсене на капитал чуждестранните инвестиции трябва да бъдат 
желана поредица от процеси на развитие. 

3. Появата на чуждестранен капитал в предприятията в страната на депозита, 

свързана в повечето случаи с предприемането на инвестиционни предприятия в 
тези предприятия, но това не са еднократни инициативи, а продължават през 

следващите години. 

4. Инвестициите на предприятия с чуждестранен капитал най-често се свързват с 
покупката на дълготрайни активи, обучението на служителите и модернизацията 

на сгради и съоръжения, което доказва участието на чуждестранен капитал в 

трудоемки области на дейност. 

5. Инвестиционните планове на предприятия с чуждестранно участие са 
фокусирани върху традиционните фактори на производство; в същото време се 

наблюдава увеличаване на интереса към технологиите, което дава надежда за 

развитието на технологично интензивни области в бъдеще, създавайки 
привлекателността на страната. 

6. Ролята на технологично внесените стоки е важна за производителността на 

местните промишлени предприятия. 
7. Натрупването на технологични ресурси от местни фирми също е важно като 

фактор, свързан с капацитета за усвояване, но не по-малко важен от ползите, 

свързани с вноса на технологии. 

8. Изборът на източник за трансфер на технологии се влияе както от типа на 
внедрените в предприятието иновации, така и от подкрепата на институциите за 

бизнес средa. 

9. Съществува положителна връзка между броя на иновациите и динамиката на 
пазарния дял. 

10. Съществува положителна връзка между броя на продуктовите иновации и 

динамиката на общия ръст на продажбите и рентабилността на компанията. 

11. FDI имат значително въздействие върху оформянето на тези бизнес системи, 
които са свързани с широко разбираните знания и умения на това предприятие - 

включително система за управление и организация, управление на качеството, 

както и заетост. 
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12. FDI имат положително въздействие върху политиката по заетостта в 

изследваните предприятия, по-специално върху производителността на труда и 

квалификацията на служителите. 
13. FDI помагат за увеличаване на заетостта. 

14. FDI следователно имат положително въздействие върху повишаването на 

конкурентната позиция на дружествотo. 

 

V ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
МОНОГРАФИИ, НАУЧНИ ИЗДАНИЯ 

1. Бичковска М.,.; Директни, чуждестранни инвестиции като фактор, формиращ 

развитието на региона на примера на Любуското воеводство през 1990-2000 г., 
Издател: Печатна група Д. Крзановски, ISBN 83-60065-87-X, Szczecin 2006.  

2. Бичковска М.,., Marcinkowski T.; Използване на маркетингови инструменти в 

интернет от сектора на малките и средни предприятия; ISBN 978-83-926546-1-2; 

Гожув Улкп 
3. Бичковска М.,., Kaczmarek A., Czyrka K.; Сътрудничество на предприятия на 

полско-германската граница в Еврорегиона Pro Europa Viadrina (опит на 

полските предприятия); Издател PWSZ в Гожов Велкополски; ISBN 978-83-
89682-54-3; 2011. 

4. Бичковска М.,. (Ed); Развитие на трансграничните региони, Сътрудничество на 

предприятията на полско-германската граница в Еврорегиона Pro Europa 
Viadrina (опит на полските предприятия), Wyd. PWSZ в Gorzów Wlkp., ISBN 978-
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5. Бичковска М., (Ed); Предприемачество по границата - избрани проблеми - 
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полско-германската граница (опит на немски предприятия); ISBN 978-83-63134-

25-9; 2012. 
7. Бичковска М., Frąś J., редприемачеството като възможност за развитие на 
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8. Бичковска М.,.; Nedyalkova A., Икономически и управленски проблеми в 

икономиката; Изследвания и работа на ЕК PWSZ No. 3; TOM I, Издателство 

PWSZ в Gorzów Wlkp., 2013 ISBN 978-83-63134-77-8, Gorzów Wlkp 

9. Бичковска М., Kaczmarek A., Soboń J., Европейски изследвания и работа № 10. 
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ГЛАВИ В МОНОГРАФИИ, РЪКОВОДСТВА, СКРИПТИ, ПУБЛИКАЦИИ 
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1. Бичковска М., Влиянието на преките чуждестранни инвестиции върху 

развитието на предприятието, в Новите тенденции в управлението на стойността 
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2. Бичковска М., Формиране на преки чуждестранни инвестиции в Любушково 

воеводство като фактор, влияещ върху развитието на региона; Европейска 
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