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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на темата на изследване. Трябва да отбележим, че
успехът на осъществяваните в Полша реформи до голяма степен зависи от
умелото реализиране на стратегически важните направления в политиката за
регионално и национално развитие. Към днешна дата стратегическите цели на
държавата са насочени към активизиране дейността на полския бизнес и към
задействане с тази цел на импулси за неговото развитие.
Една от ефикасните стъпки по пътя към постигане целите на посочената
стратегия може да стане реализирането на ефикасен модел за управление
развитието на териториално-стопанските зонални формирования или Special
Economic Zones (SEZ). В световната практика развитието на дейността на
зоналните формирования със специален режим на функциониране се разглежда
като структурна съставляваща на политиката за иновационно-инвестиционно
развитие на държавата, благодарение на която се появява възможност за
апробиране на прогресивни механизми за организация и управление на
иновационната предприемаческа дейност, както и за привличане на собствен и
чуждестранен инвестиционен капитал в развитието на приоритетните отрасли и
производства на националната икономика.
Полша има всички основания да разчита на уникалното си географско
положение, както и на наличния производствен и кадрови потенциал, за да
получи всички предимства от функционирането на разположените на нейна
територия териториално-стопански формирования. Като се имат предвид тези
факти, възниква необходимостта от решаване на актуална и стратегически
значима съвкупност от управленско-икономически проблеми за развитието SEZ
в Полша, благодарение на което да се реализират възможностите за развитие на
националната икономика с опора на иновационно-инвестиционна активност,
мотивиране увеличаването на износа, привличане на външен капитал,
активизиране на вътрешния капитал, както и балансирано развитие на
регионите.
На изследването на различните аспекти на функциониране на SEZ в
Полша и в другите страни по света като цяло са посветени трудовете на наши и
чужди учени, сред които: Алгиев С.К., Алпатова Е.С., Бовермен М., Гранадос
Дж., Зименков Р.И., Капустин А.К., Костюнина Г.М., Крюкова Е.В., Павлов
П.В., Смородинская Н.В., Чешлик А., Штан М.В. и други. Впрочем
преобладаващата част от теоретическите и практическите изследвания не
обхващат нови аспекти и възможности за ефективно развитие на съвременните
форми на териториалните формирования със специален режим на
функциониране. Става дума по-конкретно за технопарковите формирования
като прогресивни форми на териториално-стопанските зони.
Проблемите на икономическата безопасност винаги са били във фокуса
на вниманието на учени от различни области на знанието за миналото и
съвременността. На теоретико-методологическите основи и на практически
препоръки за осигуряване на икономическа безопасност са посветили научния
си потенциал такива учени като: В. Иноземцев, Е.А. Кантонистова, М.А.

Смирнов, И.Р. Тазутдинов, Ю. Халим и др. Но не докрай проучени остават
вопросите за осигуряване на националната икономическа безопасност в
контекста на създаване и функциониране на SEZ.
Така че комплексното изследване на процеса по управление развитието
на териториално-стопанските зонални формирования в едно конкретно
икономическо пространство ни се струва особено актуално както в теоретичен
аспект, така и от гледна точка практическото използване на неговите резултати.
От това е предизвикан интересът и обусловен изборът на темата на
дисертационния труд, определени са неговите цели и задачи.
2. Обект и предмет на изследването. Обект на изследването е процесът
на развитие на SEZ в Полша.
Предметът на изследването обхваща теоретичните, методологическите,
както и практическите аспекти на управление ефективното развитие на
полските SEZ в условията на въздействие на външни фактори (екстерналии).
Обхватът на изследването включва два аспекта:
- времеви – в изследването са използвани данни за периода от 2010 г. до
2016 г.;
- пространствен – изследването обхваща територията на Република
Полша.
3. Изследователски проблем. В период, когато се увеличават количеството
и мащабът на предизвикателствата и заплахите от глобализационното развитие, а
също така се усложняват процесите за постигане на национален социалноикономически ръст, съпровождано он разбалансиране на регионалното развитие,
изтичане на кадрови ресурси в чужбина, усилване на борбата за конкурентни
позиции на страната на световната арена, възниква необходимостта от задействане
на „точки за растеж“, каквито могат да станат SEZ на полска територия.
Едновременно с това безусловно значимо е да се регулират процесите в тяхната
дейност на най-високо държавно равнище с цел максимизиране на получаваните
изгоди от различен характер и минимизиране рисковете и заплахите за
осигуряване на националната икономическа безопасност, свързани с
функционирането на SEZ в Полша.
4. Авторска теза. В дисертацията авторът издига две тези за това, че:
- по-нататъшното разширяване на мащабите в дейността и развитието на
технопарковите формирования в страната като прогресивни форми на SEZ ще
послужи като катализатор за растежа на националната иновационна активност,
увеличаване износа на високотехнологична продукция, предимно на
интелектуална собственост, а благодарение на това и за повишаване нивото на
националната конкурентоспособност.
- чрез оптимизиране на системата за управление на развитието на SEZ могат
да бъдат нивелирани рисковете и заплахите в осигуряването на национална
икономическа безопасност, както и да се повиши ефективността от
функционирането им на територията на конкретна държава.
5. Цел и задачи на изследването. Цел на изследването е обосноваване на
теоретико-методологическите, научно-методическите, а също така на прилож-

ните основи на управлението на ефективността в процеса на развитие на SEZ в
Полша.
В съответствие с поставената цел в дисертацията са формулирани
следните задачи:
- да се определят и анализират теоретичната същност на териториалностопанските зонални формирования, тяхното видово многообразие, роля и
значимост в условията на нарастващи рискове и заплахи за националната
безопасност в икономическата глобална система;
- да се анализират концептуалните методологически подходи за
управление на ефективното развитие на териториално-стопанските зони със
специален режим на функциониране;
- да се изследва методическата база за определяне ефективността в
развитието на SEZ, както и да се определи методическият инструментариум за
оценяване ефективността на управление на тяхната дейност;
- да се извърши диагностика на съвременното състояние и дейността на
SEZ в Полша, да се определят ключовите фактори и предпоставки за тяхното
развитие;
- да се оцени дейността на технопарковите формирования и да се изясни
тяхната роля за ефективно развитие на териториално-стопанските зонални
формирования в Полша;
- да се разработят насоки за оптимизация и стимулиране на ефективното
развитие на полските териториално-стопански зони;
- да се определи и обоснове значението на организацията за управление
осигуряването на икономическа безопасност в ефективната дейност на SEZ на
територията на Полша;
- да се разкрие ролята и значението на формирането на национална
система за бенчмаркинга на SEZ.
6. Методология на изследването. Като методологическа база на
изследването послужиха научните трудове на водещи полски и чужди учени,
посветени на решаването на проблемите за ефективно функциониране на SEZ, а
също така на въпросите за оптимизиране на управленския механизъм в тяхната
дейност на територията на конкретна държава.
За разкриване целите и задачите на дисертациония труд бяха използовани
формално-логически методи, методи за емпирично изследване и теоретично
познание, както и специални научни методи. От формално-логическия
методически инструментариум бяха използвани: историзъм (в процеса на
изследване еволюцията на SEZ), теория на системите
(за изясняване
специфичните характеристики на териториално-стопанските зони, а също така
за изследване процесите на управление на това сложно системно
формирование), диалектика, анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция (за
обосноваване на насоките и пътищата за оптимизиране управлението на
ефективното развитие на SEZ). От групата методи за емпирично изследване и
теоретично познание в дисертацията бяха използвани методите на сравнение,
описание, измерване (за обща и аналитична характеристика на развитието на
SEZ в икономическото пространство на Полша), както и хипотетико-

дедуктивният метод (за проверка на издигнатата хипотеза за ролята и
значението на технопарковите формирования като прогресивна форма на SEZ).
Освен изброените по-горе авторът използва и специални методи: синергия,
кибернетичен, комплексен и интегративен подход, структурно-функционален,
информационен, технически, методи на икономико-математически анализ,
методи на сравнителна оценка, създаване на класификации, оптимизационен (за
изследване на отделни аспекти от функционирането на SEZ).
Основа на дисертационното изследване са най-важните положения в
съвременната икономическа теория, както и резултатите от комплексния анализ
на опита от полската и чуждестранната практика за ефективно развитие на SEZ,
основаващи се на прокарване на прогресивни технологии с активното
посредничество на държавата.
7. Ограничения на изследването. Ограниченията, които са наложени от
рамките на настоящия дисертационен труд, включват следното:
- в дисертацията не е включен анализ на статическите данни за 2017 г.
поради липса на обнародвана статистическа отчетна информация за дейността
на SEZ в Полша на интернет сайтовете на съответните министерства и
ведомства;
- извън обхвата на изследването остават аспектите за управление на
системата за осигуряване на икономическа безопасност на регионално равнище,
включително мониторинг над дейността на териториално-стопанските зони;
- извън рамките на настоящия труд остана аналитическото изследване на
ефективността в дейността на други форми и видове SEZ освен технопарковете;
- в дисертацията не намериха отражение въпросите за осигуряване на
социална и екологична безопасност в резултат от дейността на териториалностопанските зони в икономическото пространство на Полша.
ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структурата и обемът на дисертационния труд са обусловени от целта,
задачите и логическата последователност в провеждането на изследването.
Дисертацията се състои от увод, четири раздела, които включват петнадесет
параграфа, както и заключение.
Структура на дисертационния труд:
УВОД
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВА 1. TЕОРЕТИЧЕСКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКА
СЪЩНОСТ
НА
УПРАВЛЕНИЕТО
НА
РАЗВИТИЕТО
НА
ТЕРИТОРИАЛНО-СТОПАНСКИТЕ ЗОНИ
1.1. Понятие за SEZ: теоретически подходи към неговото определение
1.2. Еволюция на типовете SEZ и особености в управлението на тяхното
развитие
1.3. Компаративен анализ на научните подходи за управление развитието
на SEZ
Изводи към глава 1

РАЗДЕЛ 2. MЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ И КРИТЕРИАЛНИ
ПОДХОДИ КЪМ ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
РАЗВИТИЕТО НА SEZ
2.1. Oценка на ролята на държавното регулиране за ефективното развитие
на SEZ
2.2. Mетодически подходи към оценката на ефективното функциониране
на SEZ
2.3. Mетодически инструментариум за определяне ефективността на
управление на SEZ
Изводи към глава 2
РАЗДЕЛ 3. OЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА SEZ В
ПОЛША
3.1. Фактори и предпоставки за ефективно развитие на SEZ на
територията на Полша
3.2. Aнализ на развитието на териториално-стопанските зони в Полша
3.3. Бенчмаркингов анализ на развитието на полските технопаркови
формирования като прогресивна форма на SEZ
Изводи към глава 3
РАЗДЕЛ 4. HАСОКИ И ПЪТИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА SEZ В
ПОЛША
4.1. Държавното стимулиране за развитие на прогресивните форми на
SEZ в Полша
4.2. Oптимизация на управлението за ефективно развитие на SEZ в Полша
на база на чуждия опит
4.3. Kонцептуален модел за държавно стратегическо управление на
развитието на SEZ в Полша
4.4. Hационалната система за бенчмаркинг на SEZ като средство за
повишаване ефективността на тяхното функциониране
Изводи към глава 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
CПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ІІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В увода са представени актуалността, предметът и обектът на
дисертацията, целта, задачите и методологията на изследването, а също така е
обосновано теоретическото и практическото значение на получените резултати.
В първи раздел „Tеоретическа и методологическа същност на
управлението на развитието на териториално-стопанските зони“ е разкрита
същността на SEZ; определени са теоретическите подходи към определението
на понятието; изследвани са еволюцията на типовете териториално-стопански
зонални формирования и особеностите в управлението на тяхното развитие;
направен е компаративен анализ на научните подходи за управление развитието
на SEZ в съвременните условия на развитие.
В първия параграф „Понятие за SEZ: теоретически подходи към
неговото определение“ е представен детайлен теоретически анализ на
развитието на териториално-стопанските зони и са обосновани същностните им
характеристики.
Проведеното изследване на теоретико-методологическите основи за
управление развитието на териториално-стопанските зонални формирования ни
позволява да твърдим, че откакто SEZ като форма за международно
сътрудничество и като инструмент за държавно регулиране на процесите на
национално развитие претърпява съществени същностни и видови
трансформации в динамичното си развитие, се променя и нейното възприемане
като сложно, многопланово мултипликативно явление от съвременния живот.
Със задълбочаване интернационализацията на националните икономики
през XXI век SEZ променя съществено икономическото си съдържание и
значение. Еволюцията на териториално-стопанските зони протича от прости
организационно-функционални форми, по онова време свързани предимно с
търговска дейност, към сложни форми, ориентирани към интензифициране на
комерсиалното използване на научно-техническите иновации, производството
на качествено и технологично сложни стоки, предоставяне на широк спектър
услуги и т.н.
Ефективността в управлението на SEZ се проявява в способността за
формиране на тъй наречените „капани“ за мигриращия глобален инвестиционен
капитал, както и на полюси за растеж на собствената икономика на страната.
Въпросът за ефективно управление на зоната се състои в необходимостта от
разработване на такъв модел, който би позволил да се организират рационално
отношенията между държавната власт и управляващите компании на SEZ.
Обобщавайки резултатите от теоретичния анализ на разглежданото
икономическо явление, смятаме за целесъобразно да отделим три основни
аспекта на същностното понятие за SEZ: организационно-управленски,
преференциален и териториален (фиг. 1.).
От своя страна проведеното теоретично изследване ни дава възможност
аргументирано да твърдим следното: феноменът за ефективността на
развитието на териториално-стопански зони се състои в това, че те са способни
да реализират съвкупност от различен род поставени задачи на определената

територия не автоматично, а само при условие, че са организирани и
управлявани рационално.
SEZ е неразделна част от
държавата

Преференциален
аспект

Принцип за териториална
обособеност

Принцип за особен режим
на стопанисване

Принцип за управленски и
предприемачески риск
Принцип за рефлексивно
поведение
Организационно-

управленски
аспект

Принцип за информативна
достатъчност
Принцип за конкурентни
предимства

ОСИГУРЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА SEZ

СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Териториален
аспект

Принцип за равноправно
партньорство
Принцип за съгласуване на
целите
Принцип за рентабилност и
ефективност

Фиг. 1. Ключови аспекти на понятието „SEZ“
В резултат от проведения анализ за развитието на териториалностопанските зони в условията на нарастващи рискове и заплахи за осигуряване
на националната безопасност, освен общоизвестните в световната практика
качествени характеристики, можем да отделим и такива, каквито са SEZ като
инхибитор на кризисни явления в социално-икономическото развитие и
резонатор на хармоничното развитие на социално-икономическата система на
микро- и макроравнище. При това следва да подчертаем специално и факта, че
дейността на SEZ може да бъде както катализатор за националната безопасност,
така и да служи като декатализатор, усилвайки рисковете и заплахите за
нейното осигуряване.
Във втория параграф на дисертацията „Еволюция на типовете SEZ и
особености в управлението на тяхното развитие“ е разкрит характерът на
глобалните промени в процесите на социално-икономическото развитие,

обосновано е инструменталното качество самодостатъчност като начин за
адаптиране към глобалните екстерналии.
Следва да констатираме, че SEZ, извървявайки сложен еволюционен път
на развитие, към днешна дата не са изгубили значението си, а напротив –
увеличили са го многократно. Съвременното им видово многообразие
потвърждава тяхната значимост като неразделна част от глобалната
икономическа система. Ще отбележим, че ако в периода на създаването им
териториално-стопанските зонални формирования със специален режим на
дейност се използват за решаване на определени проблеми от национален
мащаб, то сега мисията им излиза на глобално равнище на развитие. За целия
исторически период на функциониране на SEZ съществено еволюира и
научната представа за семантиката на тази категория.
Свободни
зони
Търговскоскладови зони
Промишленопроизводствени
зони
Научнотехнологични
зони
Обслужващи
зони
Комплексни
зони
Фиг. 2. Еволюция на типовете SEZ
В дисертацията се подчертава, че еволюционното трансформиране на
типовете SEZ от прости към сложни е обусловено от въздействието на
съвкупност фактори, най-значими от които са: значителните структурни
промени в икономиките на промишлено развитите страни в света;
концентрацията на монополния капитал; централизацията на банковия ресурсен
капитал; активното внедряване достиженията на научно-техническия прогрес;
ликвидирането на световната колониална система.

В съвременната световна практика се наблюдава широк спектър типове и
видове такива зонални формирования. В литературата се срещат около тридесет
класификационни признака на SEZ, но учените и досега не са изработили за тях
единна универсална типология. След задълбочен анализ на представените в
наши и чужди източници съществуващи класификационни признаци на SEZ
стигнахме до извода, че изследователите обръщат недостатъчно внимание на
въпросите за тяхното влияние върху националната икономическа безопасност.
Така например смятаме, че би било целесъобразно допълването на
съществуващата класификация с признака „характер на въздействието върху
икономическата безопасност“ и разделянето на SEZ на такива, които:
- стимулират осигуряването на ИБ;
- влияят деструктивно върху осигуряването на ИБ;
- застрашават осигуряването на ИБ.
По този начин в работата е обоснован още един инструментален статут на
свободните икономически зони – инструмент за осигуряване на ИБ на мезо- и
макроравнище.
На съвременния етап в условията на глобализация на световните
стопански връзки функционирането на SEZ оказва съществено влияние върху
ИБ за сметка на активното развитие и внедряване в производството на
прогресивните технологии, на постиженията на науката и техниката.
Като резюмираме изложеното по-горе, можем да направим извода, че
изучаването на историческия опит от развитието на SEZ в различни страни по
света свидетелства за тяхната многоплановост като явления, за изключително
важната им роля за ускоряване на социално-икономическото развитие както на
отделни региони, така и на цели национални социално-икономически системи.
В третия параграф „Компаративен анализ на научните подходи за
управление развитието на SEZ“ е представен интегриран концептуален модел
за самодостатъчно развитие на ТКС.
Процесът на развитие предвижда управление на определена съвкупност
от елементи: явления, ресурси, обекти. В условията на непрекъснати промени
във външната и вътрешната среда на функциониране на териториалностопанската зона със специален режим на дейност въздействие оказват
различни многообразни фактори, които могат да сдържат развитието ѝ и да
доведат до негативни последствия. Поради това в конкретната SEZ трябва да
бъде разработена ефикасна система, модел или концепция за управление на
нейното развитие, които да се базират на съответните организационноикономически механизми.
В дисертацията е използван компаративен анализ на SEZ, който
представлява своеобразна теоретична и методологическа предпоставка за
изследване на икономическите проблеми в тяхното развитие, даваща
възможност да се реализира изследователската задача, като се взема предвид
съвкупността от всички значими фактори.
Проведеният в дисертационния труд компаративен анализ на научните
подходи към управление развитието на SEZ ни позволи да обосновем
конструкция на интегративен концептуален методологически модел, който

съчетава в органично единство 19 научни подхода. В него 6 научни подхода
(системен,
комплексен,
регионален,
хармонизиращ,
кибернетичен,
синергетичен) формират ядрото на предложения от автора методологичен
модел, а 13 подхода (ресурсен, адаптивен, факторен, структурен,
информационен, оптимизационен, маркетингов, глобалистичен, стратегически,
процесен, проектен, ситуационен, поведенчески) са помощни при решаване
конкретните задачи за функционирането на SEZ.
Факторен

Ресурсен
Адаптивен

Структурен

Регионален
подход

Системен
подход
Процесен

Информационен

Синергетичен подход

Управление
развитието
на SEZ

Комплексен
подход

Проектен

Стратегически

Оптимизационен

Кибернетичен
подход

Хармонизиращ
подход

Ситуационен

Поведенски

Глобалистичен

Маркетингов

Фиг. 3. Концептуален методологически модел за управление
развитието на SEZ
По този начин разкриването на теоретико-методологическата същност на
самодостатъчното развитие е осъществено чрез изясняване на конструктивната
разлика между понятията „самодостатъчност“ и „автаркия“; определяне на
параметрите и границите на „коридора на самодостатъчност“; разработване на
класификация на самодостатъчността в разреза на 24 признака; обосноваване на
инструменталното качество самодостатъчност за безопасното развитие на
социално-икономическата система; интегриране на концептуалните подходи за
развитие на транспортно-комуникативната система в контекста на развитие на
глобализационните процеси и еволюирането на самодостатъчността до
триизмерен концептуален модел.
Във втория раздел на дисертациония труд „Mетодически основи и
критериални подходи към оценката на ефективното управление на
развитието на SEZ“ е представена обобщена оценка за ролята на държавното

регулиране за ефективно развитие на териториално-стопанските зони; разкрити
са методическите подходи към оценяване ефективното функциониране на SEZ,
а също така е изследван методическият инструментариум за определяне
ефективността на тяхното управление.
Първият параграф „Oценка на ролята на държавното регулиране за
ефективното развитие на SEZ“ е посветен на въпросите за разкриване
влиянието на държавата върху формирането и развитието на териториалностопанските зонални формирования в икономическото пространство на
страната.
Териториално-стопанските зони със специален режим на дейност
представляват обективна необходимост в процеса на развитие на световното
стопанство, те са тясно свързани помежду си и имат голямо значение за
участващите в него страни. Обективната необходимост от държавно регулиране
на процесите на функциониране на дадените зонални формирования е
обусловена от факта, че SEZ са сложна структура, характеризираща се с
комплекс от взаимосвързани цели и задачи, с наличието на ресурси за
постигане на поставените цели и задачи, със зависимост от външната среда, с
хоризонтално и вертикално разделение на труда.
Успехът във функционирането на териториално-стопанските зони се
определя не само от наличието на детайлно разработена стратегия за тяхното
функциониране, но и от гъвкавото управление на зоната през последващите
етапи в нейното развитие, осъществявано от специални органи, както и от
разбирателството и добре регулираната система за взаимодействие между
държавата и бизнеса. По този начин SEZ е само инструмент за държавно
регулиране на икономиката. Той има своята област за ефективно прилагане,
своите достойнства и недостатъци.
С цел повишаване ефективността от държавното регулиране в
дисертацията е предложено да се използва концепцията за анализ на
заинтересуваните кръгове – stakeholder analysis.
Можем да твърдим, че използването на анализа на заинтересуваните лица
(stakeholder analysis) като методически инструмент ще позволи напълно да се
преодолеят недостатъците на съществуващия подход към оценката на
ефективното управление на развитието на SEZ. Това ще позволи за сметка на
диференцирано отчитане интересите на различните взаимодействащи със
зоните страни – от държавата до крайния потребител на продукцията на SEZ –
да се проследяват комплексно всички възможни позитивни и негативни
последици от нейното функциониране. В резултат от използването на анализа
на заинтересуваните лица ще бъде възможно да се акумулира разностранна
информация за функционирането на териториално-стопанските формирования
– икономически, социални, екологични и други показатели за тяхната дейност –
наличието на която представлява непременно условие за осъществяване на
качествено управление на една такава сложна социално-икономическа
институция като SEZ.
За реализирането на тази цел трябва преди всичко да бъдат ясно
разграничени заинтересуваните лица за SEZ: държава, регион, отрасъл,

резиденти на зоналното формирование, обикновени предприятия, чужди
инвеститори, както и население.
Агрегирана схема на групите стейкхолдъри на SEZ е изобразена на фиг. 4.
Органи на
властта
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SEZ
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Фиг. 4. Система на отношенията между основните групи
стейкхолдъри в контекста на развитие на SEZ
По-нататък е необходимо за всяка страна да бъдат определени всички
потенциални изгоди, както и загубите, свързани с функционирането на
териториално-стопанските зони. Целесъобразно е в крайния резултат да бъдат
използвани интегралните показатели, които и ще позволят да се определи
комплексната оценка за ефективността на функциониране на SEZ.
Използването на концепцията за анализ на заинтересуваните кръгове –
stakeholder analysis ще позволи да се преодолеят недостатъците на
съществуващия подход към оценка на ефективното управление на развитието
на SEZ за сметка на диференцирано отчитане интересите на различните
взаимодействащи си със зоната страни, от държавата до обикновения
потребител; да се проследяват комплексно всички възможни позитивни и
негативни последици от функционирането на SEZ и в резултат ще направи
възможно натрупването на достатъчен обем информация: икономически,
социални, екологични и други показатели, наличието на които е непременно
условие за осъществяване на качествено управление на такава сложна
социално-икономическа институция, каквато е териториално-стопанското
зонално формирование.
Така множество аспекти на ефективното функциониране на SEZ се
определят преди всичко от равнището на рационалност на избрания модел за
държавно регулиране на тяхното създаване и развитие. За успешното им
развитие на територията на конкретна страна, включително и на Полша, е
необходимо разработването на методически принципи, а също така на модел за
управление, които да отчитат съвкупността от специфични ключови фактори.
Във втория параграф „Mетодически подходи към оценката на
ефективното функциониране на SEZ“ са изследвани и анализирани
различните методически похвати за определяне ефективността на
функциониране на свободните икономически зони в конкретен териториален
континуум.
Под ефективност на SEZ авторът разбира степента на съответствие между
фактическия или очакван резултат и планирания (прогнозирания), тоест

постигането на поставената цел за функционирането на териториалностопанското зонално формирование. Ефективността на функциониране на SEZ,
тоест разглеждането ѝ от позицията на вътрешния процес на развитие,
характеризира степента на получения ефект от използването на едни или други
разходи и ресурси в краткосрочна (средносрочна) перспектива. От своя страна
анализът на ефективното развитие на SEZ от позициите на външния процес
позволява да се видят резултатите и да се усетят ефектите в дългосрочна
перспектива.
Проведеното в дисертационния труд изследване показа, че и досега не
съществува общопризната унифицирана методика, позволяваща да се оцени
обективно ефективността на функциониране на зоналните формирования.
Синтезът на научната литература и водещите разработки по дадената тематика
ни позволява да предложим модифицирана методика за оценка на
резултативността на дейността на SEZ, основаваща се на методиката на Е.В.
Крюкова (фиг. 5.).
Комплексна
методика
(модификация
на методиката
на Крюкова
Е.В.)

Отчитаме тежестта
на показателите

Отчитаме етапа
от жизнения
цикъл на SEZ

БЛОК 1
Оценката се извършва чрез сравняване на фактическите показатели с
планово-прогнозните показатели и
превръщане на резултатите в точкова
оценка в зависимост от степента на
постигане на планово-прогнозните
Процедура на показатели. При утвърждаване на
показатели
комплексната планово-прогнозните
трябва
да
се
отчита
етапът
от
методика
жизнения цикъл на SEZ.

Отчитаме
плановопрогнозните
показатели

Отчитаме
темпа на
растеж
( Tr)

БЛОК 2
Оценката се извършва чрез анализ
Tr на показателите и превръщане
на получените резултати в точкова
оценка в зависимост от оптималния Tr по всеки показател. След
това показателите се разделят на 4
групи. При пресмятане на крайния
показател по блок №2 се отчита
тежестта на групите показатели

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА
Окончателният показател за ефективността се намира въз основа на
резултатите от крайните показатели по блок №1 и блок №2 с отчитане
тежестта на всеки блок за окончателния резултат

Фиг. 5. Процедура за оценка по предлаганата Комплексна методика за
оценка ефективността на функциониране на SEZ
Изложената в настоящия труд Комплексна методика отчита следните
параметри: етап от жизнения цикъл на териториално-стопанската зона;
планово-прогнозни показатели; темп на растеж по отделните показатели;

преценка на тежестта на показателите. При това всички параметри се вземат
предвид при изчисляването не направо на общия интегрален показател, както се
предлага в работата на Е.В. Крюкова, а е предложено процесът на оценяване
ефективността на SEZ да се разбие на два успоредни процеса (блока) с
последващо изчисляване на окончателния показател, което повишава
значително равнището на обективност на получените резултативни данни.
В третия параграф „Mетодически инструментариум за определяне
ефективността на управление на SEZ“ са разкрити методическите подходи
за оценяване ефективността на системата за управление дейността на
териториално-стопанските зони.
Целта за постигане баланс на интересите и хармонично развитие обуславя
необходимостта да бъде реализиран на всички равнища действен механизъм за
управление развитието на SEZ с високо ниво на организационна зрялост.
Създавайки SEZ от какъвто и да било тип и осигурявайки стабилното ѝ
функциониране, управляващите органи трябва да вземат предвид интересите на
всички страни в съответствие с предлаганата в този труд концепция за
стейкхолдърите, за да бъдат избегнати различния род проблеми в националната
социално-икономическа система.
В дисертацията е обоснована целесъобразността на макроравнище да
бъде използвана комплексна система за управление въз основа на подхода BSC,
която е базирана на измерване на ефективността. Дадената система за
управление е ориентирана към целите на субектите на SEZ и включва всички
аспекти – от виждането за общите цели до индивидуалните конкурентни
стратегии, а също така формулиране и контролиране на мероприятията с
използване на балансирани показатели – КРІ.
Балансираната система показатели (BSC) позволява на управленския
персонал да отдели ключовите аспекти на развитие. Опитът от нейното
практическо прилагане в продължение на почти две десетилетия показва, че за
всяка сфера на дейност обектите имат своите особености, които корелират и с
ресурсното, и с конкурентното положение. Затова на субектите на управление
се предлага въз основа на разчетените показатели да отделят основополагащите
фактори за развитие и на тази основа да активизират адресираното управленско
въздействие в нужните направления. По този начин системата BSC е обективна
за целите на ефективното управление дейността на обектите на SEZ.
Главни елементи на BSC са ключовите показатели за резултативност или
ефективност (KPI) и стратегическата карта. Въз основа на подбиране на
ключовите показатели (Key Performance Indicator, KPI) предприятието от SEZ
ще има възможност да получава добре балансирана картина на кратко- и
средносрочните цели, финансовите и нефинансовите показатели за дейността,
показателите за лидерство или изоставане, а също така външните и вътрешните
перспективи. Ако предприятието включи специалните отраслови КРІ, то
получава допълнително предимство от интегрираната в посочения модел
компонента на бенчмаркинга.
На фигура 6. е представен процесът на определяне ефективността на
избрания модел за управление на териториално-стопанската зона.

Етап 1.Определяне на целите, събиране на информация, избор на методи за изследване
Определяне на
стратегическите и
тактическите цели

Обект на
изследване

Подготовка и обработка на
информационната база; подбор на
методическия инструментариум

Етап 2. Диагностика на системата за управление на SEZ
2.1. Експрес анализ на управлението
Организационна структура на управлението

Функции на управлението

2.2. Анализ на механизма на управление
2.2.1. Анализ на основните функционални системи за управление
2.2.2. Анализ на формите, методите и инструментите за управление
2.2.1. Анализ на основните функционални системи за управление

Етап 3. Оценка ефективността на управление на SEZ
ОЦЕНКА НА РАВНИЩЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО
3.1. Определяне на показателите по блокове
3.2. Изчисляване на показателите в съизмерим вид
Избор на скала
за оценка

Определяне стойностите
на показателите по
блокове

Изчисляване на приведените показатели

3.4. Определяне равнището на управленска устойчивост
Събиране на
разчетите по блокове

Изчисляване на
интегралния показател

3.3. Определяне на интегралния показател

Етап 4. Коригиране механизма за управление на SEZ
Анализ на получените резултати за ефективността на управление на SEZ, откриване
несъответствията в управлението, избиране на действени инструменти и методи за
управление, усъвършенстване механизма на управление

Етап 5. Коригиране на стратегическите и тактическите цели

Фиг. 6. Схема на оценка ефективността на модела за управление на
SEZ
По този начин авторът на дисертацията формулира и предлага за
практическо прилагане тристепенен комплексен модел за оценяване
ефективността на управление на SEZ (микро-, макро-, мезоравнище), който
позволява да се открият предимствата и недостатъците (силните страни и
„тесните“ места) в управлението, а също така включва оперативно реагиране и

разработване на конкретни мероприятия за подобряване на определени
показатели и фактори, оказващи вътрешно и външно влияние върху
резултативността на териториално-стопанската зона.
В трети раздел на дисертационния труд „Oценка на съвременното
развитие на SEZ в Полша“ са анализирани предпоставките и факторите за
ефективно развитие на териториално-стопанските зони в Полша, направена е
оценка за състоянието на развитие на SEZ в Полша, осъществен е
бенчмаркингов анализ на технопарковите формирования като прогресивен вид
SEZ.
В първия параграф „Фактори и предпоставки за ефективно развитие
на SEZ на територията на Полша“ е представен детайлизиран анализ на
предпоставките и основните фактори в съвременното развитие на
териториално-стопанските зони на територията на страната.
Полша има всички предпоставки за успешно развитие на териториалностопанските зонални формирования на нейна територия. По-конкретно
международните наблюдатели характеризират полската икономика като
безопасна на развиване на бизнес и дългосрочно планиране с ниска вероятност
за финансов риск. Възможностите за предоставяне на широки перспективи за
влагане на инвестиционен капитал, модернизирането на инфраструктурното
обезпечаване и внедряването на съвременни технологии в предприятията от
промишлената сфера като цяло са в състояние да изведат националната
икономика в траектория на стабилен растеж.
Икономиката на Полша е една от най-перспективните икономики на
континента. Това е една от държавите в ЕС, които успяха да устоят на
рецесията от 2009 година. Ръководството на страната направи колосални
усилия с цел максимално привличане на капитал за прогресивното развитие на
националната икономика.
Следва да отбележим също, че в Република Полша е формиран един от
най-големите по обем потребителски пазар, който наброява около 40 милиона
души. Това е най-голямата стойност на дадения показател сред страните от
Европейския Съюз, което обуславя интензивното развитие на производствената
дейност на нейна територия.
Броят на населението на Полша (по данни за 2017 година) е 38,634 млн
души, плътността на населението е 123 души на квадратен километър. По този
показател тя заема 7-о място сред страните в Европа и 6-о място по брой на
населението сред страните от ЕС. Макар като цяло да се наблюдава намаляване
природния прираст на населението, но едновременно с това полската нация
притежава едно от най-младите трудоспособни населения в Европа, което
наброява 17,64 милиона души. Не по-малко важен е фактът, че Полша влиза в
групата страни с най-високо равнище на социално развитие и заема лидиращи
позиции сред страните от Централна Европа от гледна точка ниво на оптимизма
у населението.

Трябва да отбележим и още един позитивен за чуждите инвеститори
фактор – това са ниските в сравнение с други европейски страни разходи за
заплащане на труда.
Един от съществените фактори за растеж на националната икономика е
осигуреността с висококвалифицирана работна сила. Ще отбележим, че в
страната е формирана ефективно функционираща образователна система, която
подготвя специалисти на високо ниво на професионална подготовка. Найвисока квалификация на подготовка осигурява създадената равномерно по
територията система от 430 висши учебни заведения.
Удачното географско положение на страната в самия център на Европа я
прави привлекателна за влагане на инвестиционни ресурси в дейността на
предприятия, ориентирани както към западната, така и към източната част на
континента. В литературата Република Полша често се споменава като
„сърцето на Европа“ поради геополитическото си положение. Благодарение на
това тя е играла и продължава да играе значима роля в историята на Европа.
Основните търговски пътища, преминаващи през нейна територия, съединяват
севера и юга, изтока и запада на Европа.
През последните години Полша става лидер по темповете на нарастване
на БВП, една от първите страни в света по инвестиционна привлекателност.
Един от ключовите фактори за инвестиционната привлекателност на страната
стана създаването на нейна територия на SEZ. Успешно функциониращите в
продължение на голям период от време териториално-стопански зонални
формирования и ефективната дейност на Агенцията за информация и
инвестиции на Полша продължават да играят ролята на мотивиращ фактор за
привличане на инвестиционен капитал в националното икономическо
пространство.
Във втория параграф „Aнализ на развитието на териториалностопанските зони в Полша“ е направена оценка за развитието на SEZ от
момента на създаването им и до днес.
Полските териториално-стопански зонални формирования заемат горните
редове в международните рейтинги, затова анализът на еволюцията и мястото
им в държавната политика представлява значителен научен и практически
интерес.
Сега в икономическото пространство на Република Полша функционират
14 териториално-стопански зонални формирования, в състава на повечето от
които са разграничени и техни отделни подзони.
Териториалната площ на действащите SEZ представлява около 18,8
хиляди хектара. При това според действащото законодателство лимитът на
заеманата от всички зони площ в страната е фиксиран на 20 хиляди хектара.
Ще отбележим, че създадените SEZ не са статични: в продължение на
последното десетилетие заеманата от тях територия е увеличена тройно и
постоянно се увеличава, тъй като се откриват нови площадки за инвестиции
(табл. 1.).
Таблица 1.
Основни параметри на SEZ в Полша

№

SEZ

1.
2.
3.

Полша
Pomorska
Slupska
KostrzynSlubice
WarmiaMazury

4.
5.
6.
7.
8.

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.

Suwalki
Legnica
Kamienna
Gora
Walbrzych
INVEST
PARK
Lodz
Katowice
Krakow –
Technology
Park
Mielec
Tarnobrzeg

Година
на
основане
От 1995
2001
1997
1997

Брой
области
4
3
3

113,79
10,6
2
6,33

Брой
издадени
разрешения
2668
121
85
296

Брой
работници
290094
19600
4000
31000

1997

2

1057

4

122

9419

1996

3

635

2,4

90

7658

1997

1

1700

7,33

140

12011

1997

373

2,2

43

7083

Югозапад

2920

21,7

188

44300

3
3

Център
Юг

1339
1200

13
22

286
275

33000
57000

1997

2

Юг

866

4

219

21408

1995

4

различни

1496

8,1

330

17077

1997

6

различни

1743

7,95

307

19411

1997

5

Изток/
център

645

2,18

166

7127

Регион на
Полша

Площ, ха

Инвестиции,
млрд злоти

18792
2040
910
1868

2

Север
Север
Северозапад
Северозапад
Североизток
Северозапад
Югозапад

1997

4

1997
1996

WISLOSAN

Starachowi
ce

Като правило SEZ в Полша обхващат от два до четири региона
(войводства – бел. авт.), което осигурява ефективно координиране и
сътрудничество между регионите и предотвратява концентриране на вложените
инвестиции на една територия. Някои войводства, площта на които е заета от
една SEZ, даже не граничат помежду си.
По състояние към началото на 2016 година зоналните формирования в
Полша са привлекли приблизително 34 милиарда щатски долара (по усреднен
курс за 1995—2015 г.). За последните две десетилетия са издадени почти 2700
разрешения за инвестиране и около 300 хиляди души са трудоустроени в
териториално-стопанските зони.
При общ анализ на количествения състав на регистрираните подзони
можем да определим безусловните лидери сред SEZ. Така най-голям брой – 227
подзони – има Катовицката териториално-стопанска зона. Аутсайдер по този
показател е Валбжихският Инвестиционен Парк, в неговия състав влизат 186
подзони. В края на тройката лидери е Европарк Мелец, неговата структура се
състои от 168 функциониращи подзони.
Най-голям брой области има в териториално-стопанската зона
Тарнобжег, в нейния състав влизат 6 области, макар че при това тя не е лидер

по заемана площ сред всички SEZ в Полша. Най-малък брой – 1 област – има в
Легницката териториално-стопанска зона.
Задълбоченият анализ на заеманата от SEZ територия ни позволява да
направим извода, че безусловен лидер по площ е Валбжихската териториалностопанска зона „Invest Park“, която е основана на 15 април 1997 г. В нейната
структура влизат 41 подзони в четири войводства. Във Валбжихската SEZ
осъществяват стопанската си дейност 151 компании, трудоустроени са около 45
хиляди души. Тази териториално-стопанска зона заема 4-о място в Европа. На
Валбжихския INVEST PARK се пада 15,5% от цялата територия, заемана от
всички полски зонални формирования.
Най-малка относителна тежест в териториалната структура се пада на
Каменногорската SEZ. Около 2% от цялата площ на зоните или 373 ха са
отделени за нейното функциониране. Едновременно с това трябва да признаем,
че дадената териториално-стопанска зона не заема последните места в списъка
на SEZ по основните показатели за икономическа ефективност на дейността.
Най-голямо количество инвестиционни ресурси са получили
Валбжихската и Катовицката SEZ – по 19% от общия обем. Заедно с това си
струва да отбележим, че по показателите за брой издадени разрешения и брой
заети работници Катовицката териториално-стопанска зона значително
превъзхожда Валбжихския INVEST PARK (с 98 и 12700 единици съответно).
Най-малки реципиенти на инвестиционен капитал са четири SEZ от 14-те:
Каменногорската, Сувалската, Слупската и Стараховицката. В тяхната дейност
са вложени общо 8% от всички инвестиционни ресурси, приблизително по 2%
във всяка или 2,2, 2,4, 2,0 и 2,18 млрд злоти съответно.
Средният обем натрупани инвестиции на 1 ха площ в SEZ представлява
5199 х. евро. Диапазонът на този показател се колебае от 1494,4 х. евро в
Слупското зонално формирование до 10528,7 х. евро в SEZ Катовице.
Безусловни лидери в ефективното влагане на инвестиран в територията на
зоналните формирования капитал са: на първо място – Катовицката SEZ
(10528,7 х. евро); на второ – Лодзинската SEZ (8471,7 х. евро); на трето –
Валбжихският Инвестиционен Парк – (7386,7 х. евро).
Ефективността на функциониране на SEZ в Полша се потвърждава от
резултатите на рейтинга „fDi Global Free Zones of the Year 2017“, в който за
трета поредна година териториално-стопанските формирования на страната
попадат в различни номинации. Така например сред най-добрите SEZ,
специализирани в инвестиции в сферата на образованието, победител за
Европейския макрорегион през 2017 година стана Katowice SEZ, която си
сътрудничи тясно с местните училища и колежи, както и Starachowice SEZ,
поддържаща инициативата „Регионален клъстер за професионално
образование“. Освен това като най-добра SEZ за малкия и среден бизнес в
Европа беше призната Lodz special economic Zone. Беше фиксирано
увеличаване броя на резидентите на зоната с 9% и сега тя наброява 237
инвеститора. Зоната се ориентира към привличане и подкрепа на малкия и
средния бизнес, осигурявайки им инвестиционна помощ, подкрепа от местните
власти и деловите партньори.

Фактът, че световните рейтингови агенции признават лидерството на
полските SEZ, обуславя търсенето на насоки и пътища за оптимизиране
повишаването на ефективността на тяхното развитие в бъдеще.
В третия параграф „Бенчмаркингов анализ на развитието на полските
технопаркови формирования като прогресивна форма на SEZ“ са разкрити
въпросите, свързани с развитието на технопарковете в икономическото
пространство на Полша, въз основа на бенчмаркингово изследване са
предложени най-добри практики с цел стимулиране ефективното развитие на
SEZ.
Технопарковите формирования (ТФ) са един от основните видове
териториално-стопански зони. Те позволяват да се формира такава
икономическа среда, която да осигурява устойчиво развитие на научнотехнологическото и производственото предприемачество, създаване на
иновационно активни малки и средни субекти на предприемачество,
разработване на производство и доставяне на собствения и чуждите пазари на
конкурентоспособна наукоемка продукция.
В монографията авторът издига хипотезата, че по-нататъшното
разширяване мащабите на дейност и развитие на ТФ в страната като
прогресивна форма на SEZ ще служи като катализатор за растежа на
националната иновационна активност, износа на високотехнологична
продукция, предимно с интелектуален характер, а благодарение на това и за
повишаване равнището на националната конкурентоспособност.
С цел проверка на издигнатата хипотеза авторът използва методически
инструмент – бенчмаркинг. Обобщаването на получените резултати позволява
да отделим от общия списък на 18-те изследвани технопаркови формирования 3
парка с най-добри показатели в много от представените по-горе карти на
стратегическите групи. Това се оказаха технопарковете в Краков, EUROпаркМелец и био-нано паркът в Лодз.
Авторът представя аналитическите резултати от бенчмаркинговото
изследване и определя най-добрите практики в посочените ТФ.
По този начин проведеното изследване потвърждава, че технопарковите
формирования се проявяват като прогресивни форми за развитие на SEZ, които
представляват своего рода ефект „3 в 1“ като:
- катализатор за териториалното развитие;
- мотиватор за иновационно-инвестиционната активност;
- инструмент за растеж на националната конкурентоспособност чрез
повишаване дела на износа на полски интелектуален продукт.
В четвърти раздел на дисертационното изследване „Hасоки и пътища
за повишаване ефективността на управление развитието на SEZ в Полша“
е разкрита съвкупността от основни насоки и инструменти за управление,
задействането на които ще доведе до повишаване ефективността на развитие на
териториално-стопанските зони.
В първия параграф „Държавно стимулиране развитието на
прогресивни форми на SEZ в Полша“ е разкрита ролята на държавата в

стимулиране развитието на териториално-стопанските зонални формирования в
икономическото пространство на страната.
Към днешна дата в Полша, до голяма степен благодарение на средствата
от финансирането на ЕС, е създадена съвременна система за инфраструктурна
подкрепа на иновационната дейност. Така например от 2014 до 2020 година се
планира отделяне на ресурси с обем почти 43 милиарда евро за реализиране на
национални програми: „Инфраструктура и околна среда“, „Интелектуално
развитие“, „Дигитална Полша“, „Знание, Образование, Развитие“. Освен това
през 2017 година в рамките на Националния център за изследвания и
разработки с цел финансиране на проекти за иновационно активни субекти на
предприемачеството бяха отделени общо почти 3 милиарда злоти.
Правителството на Полша оказва специална подкрепа на инвеститорите и
субектите на предприемачество, които осъществяват дейността си на
територията на SEZ. В рамките на зоналното формирование резидентите на
SEZ могат да получат държавна финансова подкрепа (програма за регионална
помощ), която се предоставя по отношение на вложения инвестиционен
капитал и създаването на нови работни места. Максималният размер на
регионалната обществена помощ се изчислява като процент от разходите за
инвестиране (или компенсиране на двегодишните разходи за работна заплата,
изчислени за всяко разкрито ново работно място) диференцирано в зависимост
от територията на дислоциране на SEZ. Резидентите, инвестиращи средства в
територията на териториално-стопанската зона, могат да получат държавна
подкрепа под формата на право на освобождаване от данък върху печалбата до
31.12.2026 година и освобождаване от данък върху недвижимата собственост.
Като вземаме предвид създадената нормативно-законодателна база в
Полша и действащия механизъм за стимулиране развитието на SEZ, можем да
констатираме, че развиването на бизнес в полските териториално-стопански
зони е доказало своята изгода за инвеститорите.
Във втория параграф „Oптимизация на управлението за ефективно
развитие на SEZ в Полша на базата на чуждия опит“ са изследвани
съвременните подходи към оптимизиране на управленския механизъм за
развитие на териториално-стопанските зони в страната.
Една от концептуалните хипотези на настоящото изследване се състои в
изследване на възможността чрез оптимизиране управлението на развитието на
SEZ да се намалят рисковете и заплахите за осигуряване на националната
икономическа безопасност. Авторът анализира детайлно опита в създаването и
функционирането на зоналните формирования в Полша и другите страни по
света, което му позволи да разкрие следното:
- в съвременната глобална икономика SEZ играят изключително важна
роля, като повече стимулират, отколкото дестимулират социалните,
икономическите и политическите процеси;
- основа за ефективно функциониране на SEZ и изпълняване от тяхна
страна на стимулиращи социално-икономическото развитие функции е
ефективното държавно стратегическо управление, в основата на което трябва да

стои прецизен анализ на конкурентните предимства, възможните проблеми и
заплахи за ИБ в резултат от тяхното създаване и функциониране;
- освен стратегическото управление изключително важна функция на
държавата при регулиране дейността на SEZ трябва да стане контролната
функция. Степента на неефективност в действащата система за контролиране
дейността на полските SEZ потвърждава правилността на мнението относно
организиране на постоянен мониторинг с цел осигуряване на икономическа
безопасност на мезо- и макроравнище. Сериозно внимание изискват и такива
сфери, като защита на държавните интереси в дейността на чуждите резиденти
на територията на SEZ в Полша;
- основа за развитието на повечето зонални формирования на полска
територия е чуждият капитал. Вносът на капитал не трябва да води до
влошаване на политическата, социално-икономическата и екологичната
ситуация, до нарушаване правата и свободите на гражданите, работещи на
територията на тяхното дислоциране. Привличането на чужд капитал трябва да
стане основа за иновационно-технологическа модернизация, стабилно
прогресивно социално-икономическо развитие, а не основа за дестабилизация в
тази сфера на процеси, заплаха за осигуряването на национална ИБ.
В третия параграф „Kонцептуален модел за държавно стратегическо
управление на развитието на SEZ в Полша“ се разкрива същността на
структурата на концептуален модел за държавно управление развитието на
териториално-стопанските зонални формирования през предстоящия период.
Съществуващата система за държавно стратегическо управление на
развитието на зоналните формирования в Полша е недостатъчно адаптивна към
промените в средата и не отчита рисковете и заплахите за осигуряване на
икономическа безопасност при тяхното функциониране.
В създалата се ситуация съществува явна необходимост от уточняване и
преориентиране на действащия икономически модел за управление развитието
на SEZ в Полша. Също така е необходимо обосноваване на позиционирането на
предложения модел в рамките на провежданата единна политика за национално
социално-икономическо развитие.
В случай, че правителството на Полша започне да повишава
привлекателността на националните SEZ чрез оптимизиране на управленския
механизъм, това вероятно ще доведе до намаляване на невъзвращаемите ефекти
и до повишаване на общата ефективност от тяхното функциониране.
В таблица 2. е представен анализ доколко съществуващата в Полша
практика за регулиране развитието на SEZ съответства на принципите за
стратегическо управление.
Таблица 2.
Принципи за стратегическо управление и степен на тяхното изпълнение
в сферата на функциониране на SEZ
Принцип
Принцип на научно-аналитическо предвиждане и разра-

Степен на
изпълнение
Изпълнява се

Принцип
Въвличане в процеса на
разработване на стратегията

Степен на
изпълнение
Изпълнява
се

ботване на стратегия за управление развитието на SEZ
Принцип за отчитане и
съгласуване на външните и
вътрешните фактори за
развитие на SEZ
Единство и взаимосвързване
на стратегическите планове
и програмите за управление
развитието на SEZ
Принцип за съответствие на
стратегията и тактиката за
управление развитието на
SEZ
Принцип за определеност,
еднозначност на стратегията
за управление развитието на
SEZ
Организация на отчитането и
контрола за реализиране на
стратегията за управление
развитието на SEZ
Принцип за съответствие
между стратегията за
управление развитието на
SEZ и наличните ресурси и
компетенциите на
изпълнителите
Координиране развитието на
SEZ и програмите за
национално социалноикономическо развитие

Изпълнява се
частично

за управление развитието на
SEZ на изпълнителите ѝ
Създаване на необходимите
условия за реализиране
стратегията за управление
развитието на SEZ

Изпълнява
се

Изпълнява се

Гъвкавост и адаптивност на
стратегическото управление
дейността на SEZ

В по-голяма
степен не се
изпълнява

Изпълнява се

Приоритет на
дългосрочните цели на SEZ
пред краткосрочните

В по-голяма
степен не се
изпълнява

Изпълнява се

Принцип за приемственост

Изпълнява
се частично

Изпълнява се
частично

-

-

В по-голяма
степен не се
изпълнява

Разделяне на стратегията за
управление развитието на
SEZ на етапи

Изпълнява
се

Изпълнява се
частично

Принцип за изграждане на
няколко варианта (сценария)
като прогноза за развитието
на SEZ

Изпълнява
се частично

Според представените данни в съвременната система за държавно
стратегическо управление на развитието на SEZ в сегашния момент от
представените 15 принципа в по-голяма степен не се изпълняват три:
приоритетът на дългосрочните цели пред краткосрочните, принципът за
съответствие между стратегията за управление развитието на SEZ и наличните
ресурси и компетенциите на изпълнителите, както и принципът за гъвкавост,
адаптивност на системата за управление. В условията на глобални
предизвикателства и заплахи, когато параметрите на външната среда са
достатъчно разновекторни и могат за кратко време да променят значително
посоката си, последният принцип придобива особено значение и актуалност.
В дисертацията се предлага за внедряване концептуален модел за
стратегическо управление развитието на SEZ, централен елемент на който е
стратегията за тяхното развитие, отразяваща основната функция от мисията на
нейното създаване, фактическите и прогнозни параметри на външната среда за
функциониране на териториално-стопанската зона, наличните и предвижданите
потенциали на зоналните формирования, предшестващия опит за стратегиране,

изследван на базата на бенчмаркинг, и от нивото на неопределеност в средата
на икономическото пространство.
Новото в представения и обоснован в дисертацията модел се състои в
установяване на зависимостта между редица параметри на стратегията за
управление развитието на SEZ, което ще позволи тя да бъде по-добре
адаптирана към различната степен на неопределеност във вътрешната и
външната среда на функциониране на териториално-стопанските зони, както и
да се повиши нейното ниво на реагиране на рисковете и заплахите за
осигуряване на националната икономическа безопасност.
В четвъртия параграф „Hационалната система за бенчмаркинг на SEZ
като средство за повишаване ефективността на тяхното функциониране“
е изследвана ролята на бенчмаркинга в съвременното развитие на икономиката,
а също така се обосновава целесъобразността от организиране на национална
система за бенчмаркинг на SEZ с цел повишаване ефективността на тяхното
функциониране.
Основна задача в съвременното развитие на Полша е утвърждаването на
нейния международен статут като стабилно развиваща се иновационно активна
страна, осигуряваща стабилен темп на растеж в ключовите отрасли на
икономиката. Решаването на тази задача е свързано с разработване и
реализиране на стратегически проекти за иновационно развитие, където
централното място според автора трябва да бъде отредено на стратегическия
бенчмаркинг.
Ръководните органи на макро- и мезоравнище в много страни по света
търсят начини за намаляване на разходите, увеличаване ефективността на
управление, засилване възвращаемостта на изхарчените бюджетни ресурси,
повишаване ефективността на функциониращите стопански субекти на своята
територия.
Авторът предлага да се използва бенчмаркинговият принцип „от подобро към още по-добро“ с цел повишаване ефективността в дейността на
териториално-стопанските зонални формирования на територията на Полша и
завоюване на позиции за националната конкурентоспособност на световната
арена чрез рационално внедряване на най-добрите практики.
Бенчмаркингът е доста нов инструмент за управление развитието на
съвременния бизнес. Той е свързан преди всичко с търсене, изучаване на найдобрите методи и похвати за постигане на успех във всяка една сфера от
живота, включително в сферата на развитие на териториално-стопанските
зонални формирования. Технологията на бенчмаркинга позволява да се
проучат, анализират, изберат, както и да се адаптират най-добрите практики за
тяхното функциониране с цел възможно най-ефективно организиране на
управлението на тяхното развитие.
Резултатите от бенчмаркинга наред с другите резултати от
маркетинговите изследвания могат да бъдат успешно приложени при
изработване на целите и националната стратегия за управление развитието на
SEZ. Създаването на национална система за бенчмаркинг на SEZ би позволило
да се осъществява на постоянна основа всестранен анализ на предимствата,

което би катализирало иновационните импулси в процеса на разработване на
нови методи за управление на ефективното им развитие и същевременно би
мотивирало внедряването на съвкупност от оптимизационни решения с
отчитане наличието на потенциални възможности за повишаване
резултативността от тяхната дейност.
В дисертационния труд е предложен и разработен модел за формиране на
стратегически решения за развитие на зоналните формирования със специален
режим на дейност на базата на бенчмаркинга. Препоръчва се прилагането на
бенчмаркинг като задължителен инструмент за анализ на текущото състояние,
планиране и разработване на стратегия за управление на развитието им,
насочена към повишаване равнището на ефективност във функционирането на
полските SEZ и като следствие повишаване качеството на държавния
мениджмънт.
В дисертацията е обоснован изводът, че използването на бенчмаркинг ще
бъде най-ефективно именно под формата на постоянен процес, вграден в
текущата дейност на органите, регулиращи дейността на териториалностопанските зони на територията на Полша. В такъв случай механизмът за
неговото използване трябва да съдържа два основни управленско-правни
елемента: нормативно осигуряване на самата процедура за бенчмаркинг на
SEZ; нормативно осигуряване внедряването на най-добрите практики,
определени в резултат от бенчмаркинга.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дисертацията е направено теоретическо обобщение и е предложено
ново решение на важен научен проблем, който се състои в разработване на
теоретико-методологически, методически, а също така на практически подходи
към управление на ефективното развитие на териториално-стопанските зони
(SEZ) в Полша.
Резултатите от изследванията позволиха да бъдат формулирани
теоретически и научно-практически изводи, главните от които са следните.
Териториално-стопанските формирования, първоначално представляващи
форма на международно сътрудничество, както и инструмент за държавно
регулиране на процесите на национално развитие, в динамичното си развитие
претърпяват съществени трансформации, променя се съвременното им
възприемане като сложно, многоизмерно мултипликативно явление. Към
настоящия момент икономическото съдържание и значението на това понятие
се е променило съществено. Еволюцията на зоналните формирования протича
от прости организационно-функционални форми, свързани главно с търговията
със стоки, към по-сложни, ориентирани към използване на научнотехническите технологии, производството на високотехнологични стоки,
предоставянето на различни услуги и т.н.
В резултат от проведения анализ за развитието на териториалностопанските зони в условията на нарастващи рискове и заплахи за
националната безопасност в икономическата глобална система можем да
обобщим и откроим следните техни принципиални характеристики: в момента

на историческото им зараждане и досега SEZ играят ролята на катализатор за
развитието на международната икономическа дейност; активатор на
иновационно-инвестиционната дейност; антидепресант в развитието на
регионите (войводствата – бел. авт.); мотиватор в процеса за заетост на
населението; стабилизатор за благосъстоянието на населението, живеещо на
територията на SEZ; продуцент на организационните и технологически
иновации; стимулатор за ръста на националната конкурентоспособност;
инхибитор на кризисните явления в социално-икономическото развитие;
резонатор на хармоничното развитие на социално-икономическата система на
микро- и макроравнище. В дисертационното изследване авторът акцентира
вниманието върху последните две техни характеристики и обосновава, че
функционирането на SEZ може да служи като катализатор в осигуряването на
националната безопасност, както и като декатализатор, усилвайки рисковете и
заплахите за нейното осигуряване.
В съвременната световна практика функционира широк спектър типове и
видове зонални формирования. Като анализирахме всички съществуващи
класификационни признаци на териториално-стопанските зони, стигнахме до
извода, че изследователите обръщат недостатъчно внимание на въпросите за
влиянието дейността на SEZ върху националната икономическа безопасност.
Ние предлагаме допълване на съществуващата класификация на зоналните
формирования с признака „характер на въздействие върху икономическата
безопасност“. По посочения признак SEZ се разделят на: стимулиращи
осигуряването на ИБ; влияещи деструктивно върху осигуряването на ИБ;
застрашаващи осигуряването на ИБ. По този начин в дадения труд е обоснован
още един инструментален статут на териториално-стопанските зонални
формирования – инструмент за осигуряване на икономическа безопасност на
мезо- и макроравнище.
В дисертацията е извършен и представен компаративен анализ на
научните подходи за управление развитието на SEZ, което позволи да
представим интегративен концептуален методологически модел, който
съчетава 19 научни подхода: 6 научни подхода (системен, комплексен,
регионален, хармонизационен, кибернетичен, синергичен), които формират
ядрото на дадения методологически модел, и 13 (ресурсен, адаптивен,
факторен, структурен, информационен, оптимизационен, поведенски,
ситуационен, маркетингов, глобалистичен, стратегически, процесен, проектен),
които са помощни за решаване на конкретните задачи по функционирането на
SEZ.
Задълбочените аналитични изследвания на методическите основи и
критериалните подходи към оценяване ефективното управление на развитието
на SEZ ни позволяват да твърдим, че зоналните формирования са обективна
необходимост в процеса на развитие на световното стопанство, те са тясно
свързани помежду си и имат голямо значение за участващите в него страни.
Обективната необходимост от държавно регулиране процесите на
функциониране на дадените зонални формирования е обусловена от факта, че
SEZ представляват сложна структура, която се характеризира с комплекс

взаимосвързани цели и задачи; с наличието на ресурси за постигане на
поставените цели (кадри, капитал, материални ресурси, технологии и
информация); със зависимост от външната среда; с хоризонтално и вертикално
разделение на труда.
В дисертацията авторът предлага с цел повишаване ефективността от
държавното регулиране на процеса на развитие на зоналните формирования да
се използва концепцията stakeholder analysis. Това ще позволи да се преодолеят
недостатъците в съществуващия подход към оценяване ефективното
управление на развитието на SEZ.
Проведеното в настоящия труд изследване доказва, че досега не
съществува общоприета унифицирана методика, позволяваща обективно да се
оцени ефективността на функциониране на териториално-стопанските зони.
Синтезът на научната литература и водещите разработки по дадената тематика
ни позволи да предложим усъвършенствана методика за оценяване
резултативността на функциониране на SEZ, базираща се на методиката на Е.В.
Крюкова. В предлаганата от нас методика се вземат предвид следните
параметри: етап от жизнения цикъл на териториално-стопанското
формирование; планово-прогнозни показатели за дейността на SEZ; темп на
растеж и преценяване тежестта на показателите за ефективността на зоните.
При това смятаме за целесъобразно да отчитаме всички параметри при
пресмятането не направо на общия интегрален показател, както е предложено в
работата на Е.В. Крюкова, а да разделим оценяването на два успоредни процеса
(блока) с последващо изчисляване на окончателния показател за ефективност на
функционирането на SEZ.
Постигането на баланс на интересите и целта за хармонично развитие
обуславят необходимостта от реализиране на действен механизъм за
управление развитието на SEZ на всички равнища с високо ниво на
организационна зрялост. Авторът на този труд обосновава целесъобразността
от използване на микроравнище на комплексна система за управление,
основана на подхода BSC, която се базира на измерване резултативността на
балансирани показатели – КРІ.
Задълбоченото аналитично изследване от автора на факторите и
предпоставките за развитие на SEZ в Полша, както и детайлната оценка на
съвременното им развитие разкриха, че в страната са създадени всички
предпоставки за успешно развитие на териториално-стопанските зони.
Полската икономика в частност е призната за една от най-безопасните за
развиване на бизнес с нисък дял на финансов риск, можеща да предложи
широки възможности за влагане на инвестиционен капитал благодарение на
създаденото на нейна територия инфраструктурно осигуряване от висок клас и
формирания благоприятен инвестиционен климат.
Полските териториално-стопански зони със специален режим на дейност
заемат горните редове в международните рейтинги, затова анализът на
еволюирането и мястото им в държавната политика представлява значителен
научен и практически интерес. Сега в Полша успешно осъществяват дейност 14
SEZ. Общата заемана от тях територия е около 18,8 хиляди хектара.

Технопарковите формирования се утвърдиха като прогресивна форма на
териториално-стопанските зони. В дисертационния труд е издигната
хипотезата, че по-нататъшното разширяване на броя и мащабите на дейност на
ТФ в страната ще послужи като катализатор за нарастване на националната
иновационна активност, увеличаване износа на високотехнологична продукция,
а благодарение на това също и за повишаване равнището на националната
конкурентоспособност.
С цел проверка на издигнатата хипотеза авторът използва методическия
инструментариум на бенчмаркингов анализ. Въз основа на получените
резултати от бенчмаркинга от 18-те ТФ в общия списък бяха откроени трите
парка с най-добри показатели. Това се оказаха ТФ в Краков, EUROпарк-Мелец
и био-нано паркът в Лодз. Проведеното изследване потвърждава факта, че
технопарковете се проявяват като прогресивни форми за развитие на
териториално-стопанските зони, които съвместяват ефект „3 в 1“ като:
катализатор на териториалното развитие; мотиватор на иновационноинвестиционната активност; инструмент за нарастване на националната
конкурентоспособност чрез повишаване дела на износ на полски интелектуален
продукт.
Извършеното в този труд изследване на насоките и пътищата за
повишаване ефективността на управление развитието на териториалностопанските зони в Полша ни позволи да обосновем следното. Една от
концептуалните хипотези на настоящото дисертационно изследване се състои в
изследване на възможността чрез оптимизиране управлението на развитие на
SEZ да се намалят рисковете и заплахите за осигуряване на националната
икономическа безопасност. Основа за ефективно функциониране на SEZ и за
изпълняване от тях на стимулиращи социално-икономическото развитие
функции е ефективното държавно стратегическо управление на тяхното
развитие, в основата на което трябва да се намират прецизен анализ на
конкурентните предимства, възможните проблеми и заплахи за ИБ в резултат
от тяхното създаване и функциониране. Освен стратегическо управление на
тяхното развитие, изключително важна задача при регулиране дейността на
SEZ трябва да стане контролната функция. Степента на неефективност на
действащата система за контролиране дейността на полските зони потвърждава
правилността на мнението, че е необходимо внедряване на система за
постоянен мониторинг с цел осигуряване на икономическа безопасност на мезои макроравнище.
В дисертацията е анализирана съществуващата система за държавно
стратегическо управление на развитието на SEZ в Полша, която се
характеризира с недостатъчна степен на адаптивност към промените в средата и
не отчита рисковете и заплахите за осигуряването на ИБ, възникващи от
тяхното функциониране. В работата е предложен за внедряване концептуален
модел за стратегическо управление развитието на SEZ, който позволява той да
бъде адаптиран по-добре към различната степен на неопределеност във
вътрешната и външната среда на функциониране на зоналните формирования,

както и да се повиши нивото му на реагиране при рискове и заплахи за
осигуряването на икономическа безопасност.
Освен това авторът на дисертационния труд предлага да се използва
принципът на бенчмаркинга „от по-добро към още по-добро“ с цел повишаване
ефективността в дейността на териториално-стопанските зони в Полша и
завоюване на позиции за национална конкурентоспособност на световната
арена чрез рационално внедряване на най-добрите практики. Резултатите от
бенчмаркинга наред с другите резултати от маркетинговите изследвания могат
да се използват при разработване на целите и националната стратегия за
управление развитието на SEZ. Създаването на национална система за
бенчмаркинг на SEZ би позволило да се осъществява на постоянна основа
всестранен анализ на предимствата, което би катализирало иновационните
импулси в процеса на разработване на нови методи за управление на
ефективното им развитие и същевременно би мотивирало внедряването на
съвкупност от оптимизационни решения при отчитане наличието на
потенциални възможности за повишаване на ефективността в тяхната дейност.
В дисертационния труд е предложен и разработен модел за формиране на
стратегически решения за развитие на SEZ въз основа на бенчмаркинг.
Препоръчва се прилагане на бенчмаркинг като задължителен инструмент за
анализ на текущото състояние, за планиране и разработване на стратегия за
управление на развитието, насочена към повишаване нивото на ефективност
във функционирането на полските зонални формирования. Авторът акцентира
вниманието върху факта, че използването на бенчмаркинг ще бъде найефикасно именно под формата на постоянен процес, вграден в текущия
механизъм на дейност на органите регулатори на териториално-стопанските
зонални формирования в Полша.
V. НАУЧНА НОВОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
(ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД)
Проведеното изследване представлява съществен принос в развитието на
теорията, методологията и практиката на познанията за самодостатъчното
развитие на социално-икономическата система.
Към най-същественните резултати, представляващи научен принос на
дисертационното изследване, се отнася следното:
Научни резултати:
1. Уточнена е същността на понятието териториално-стопанско зонално
формирование (SEZ) в условията на нарастващи рискове и заплахи за националната сигурност в икономическата глобална система и е акцентирано внимание върху такива техни принципни качествени характеристики, като инхибитор
на кризисните явления в социално-икономическото развитиие и резонатор на
хармоничното развитие на социално-икономическата система на микро- и
макроравнище. Обосновано е твърдението, че SEZ може да съдейства както за
катализиране при укрепване на националната безопасност, така и да служи като
декатализатор, усилвайки рисковете и заплахите за нейното осигуряване.

2. Допълнена е съществуващата класификация на териториалностопанските зони с признака „характер на въздействието върху икономическата
безопасност“. По характера на това въздействие SEZ се разделят на:
стимулиращи при осигуряване на икономическа безопасност; деструктивни при
осигуряване на икономическа безопасност; застрашаващи осигуряването на
икономическа безопасност.
3. Предложен е интегративен концептуален методологически модел за
управление развитието на SEZ, който съчетава 19 научни подхода: 6 научни
подхода (системен, комплексен, регионален, хармонизиращ, кибернетичен,
синергетичен), които формират ядрото на методологическия модел, и 13
(ресурсен, адаптивен, факторен, структурен, информационен, оптимизационен,
поведенски, ситуационен, маркетингов, глобалистичен, стратегически,
процесен, проектен) помощни подхода за решаване на конкретни задачи при
функционирането на териториално-стопанските формирования със специален
режим на функциониране.
4. Предложена е за използване модифицирана от автора съществуваща
методика за оценяване резултативността на функциониране на SEZ, вземаща
предвид следните параметри: етапа от жизнения цикъл на зоналното
формирование; планово-прогнозните показатели за ефективността на дейността
на SEZ; темпа на растеж и преценка на тежестта на показателите за
ефективността им на функциониране.
5. Разработен е концептуален модел за стратегическо управление
развитието на териториално-стопанските формирования със специален режим
на функциониране, централен елемент на който е стратегията за управление на
тяхното развитие като функция от мисията за създаване на SEZ; фактическите и
прогнозните параметри на външната среда за функциониране на зоналното
формирование; наличните и прогнозираните потенциали на SEZ; опита в
стратегиране, изградено на базата на бенчмаркинг, както и от равнището на
неопределеност във вътрешната и външната среда на икономическото
пространство.
Научно-приложни резултати:
6. С цел повишаване ефективността на държавното регулиране се
предлага използване на концепцията за анализ на заинтересуваните кръгове
(stakeholder analysis), което ще позволи да се преодолеят недостатъците на
съществуващия подход за оценяване ефективното управление на развитието на
SEZ.
7. Предлага се на микроравнище (на равнището на SEZ) да се използва
комплексна система за управление, базираща се на BSC-подхода, която се
основава на измерване резултативността на тяхната дейност и включва всички
стадии на развитие: от виждането за общите цели до индивидуалните
конкурентни стратегии, тяхното реализиране и оперативното контролиране на
мероприятията с използване на система от балансирани показатели – КРІ.
8. Предложено е за внедряване и е обосновано стратегическо направление
за държавно стимулиране развитието на технопарковите формирования като
прогресивни форми на SEZ, които съвместяват ефект „3 в 1“ като: катализатор

на регионалното развитие; мотиватор на иновационно-инвестиционната
активност; инструмент за нарастване на националната конкурентоспособност
чрез повишаване дела на износа на полски интелектуален продукт.
9. Доказана е целесъобразността от внедряване на национална система за
бенчмаркинг на SEZ, която би позволила на постоянна основа да се
осъществява всестранен анализ на предимствата при успешно действащите
териториално-стопански формирования, което би позволило да се катализират
иновационни импулси за прилагане на практика на нови методи за управление,
внедряване на съвкупност от оптимизационни решения, като се отчита
наличието на потенциални възможности за повишаване ефективността на
тяхната дейност.
10. Предложен е за практическо прилагане модел за формиране на
стратегически решения за развитието на SEZ въз основа на бенчмаркинг.
Препоръчва се използването на бенчмаркинг като задължителен инструмент за
анализ на текущото състояние, както и за планиране и разработване на
стратегия за управление на ефективното развитие на SEZ, насочена към
повишаване нивото на ефективност във функционирането на полските зонални
формирования и вследствие на това повишаване качеството на държавно
регулиране на процеса на тяхното ефективно развитие.
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