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Дисертационният труд е с обем 212 страници, стои се от увод, 5 глави,
заключение, списък на фигури, списък на таблици и използваната литература.
Съдържанието на разделите е разпределено на отделни параграфи. Основният
текст съдържа 58 фигури и 19 таблици.
Списъкът на използваните литературни източници наброява 106 заглавия на
полски език и чуждестранни източници, както и онлайн източници.
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Информатика и икономика“ на
факултет „Международна икономика и администрация“ и насочен за защита пред
научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на научното жури на
……………..2017г. от ………ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ
“Черноризец Храбър“.
Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ „Черноризец
Храбър“ и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторантура“.

2

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Въведение
Транспортът от векове осигурява основните социални потребности, свързани
с предвижването. С течение на годините неговите инструменти променят своята
функционалност.
Днес живеем във времена, в които клиентът определя стандарта на
обслужване. В обществото, възползващо се от информационни технологии
нарастват изискванията относно достъпността на продуктите. Важна роля в това
отношение играе транспортът. Необходимо е да се отговори на високите
изисквания на клиентите, а същевременно непрекъснато се търсят начини за
рационализиране на текущите разходи. Изглежда, че решението на тези задачи
могат да осигурят интернет транспортни борси, от дейността на които се
възползват все повече фирми в ТСЛ сектор. За производителите или
дистрибуторите е особено важно да се намалят логистичните разходи, поспециално транспортните разходи. За тази цел е необходимо да се анализират и да
се променят начините за извършване на транспортните процеси, както и
отвореност към нови концепции за управление на логистиката във фирмата, което
ще допринесе за по-висока ефективност на тези процеси. Трябва да се взема под
внимание факта, че транспортът и организацията на транспорта не са източник на
печалби за производствените фирми. Значението на ефективната организация на
логистичните процеси подкрепят изследванията върху анализа на разходите за
различните модели на дистрибуторската мрежа. Те показват, че изключително
важна е правилната организация на транспортните процеси, които често
представляват
повече от половината от общите логистични разходи,
следователно, производствените дружества оптимизират предимно транспортните
разходи.
Добре организираният транспорт трябва да бъде ефективен и евтин.
Независимо от големината на дружеството е променен подхода към правенето на
бизнес. Сега не е достатъчно да се разполага със страхотен продукт, който сам се
продава. Клиентите очакват много повече. Изключително важни са въпросите,
свързани с достъпността на продукта, качеството на реализираните доставки,
точност и гъвкавост на сътрудничеството. Сигурността и достъпността на
продуктите изисква дългосрочни и съвместни действия от страна на бизнес
партньорите, редовен обмен на информация и сътрудничество, което води до
рационални транспортни процеси.
Големият проблем на предприятията е неоптималното използване на
транспортните средства, така наречения празен пробег, нисък коефициент на
усвояване на товарното пространство, престои. Тези проблеми нарастват, когато
фирмата-производител притежава собствен транспорт, защото в случай на
аутсорсинг на транспортните услуги, тези проблеми поема фирмата-превозвач.
Проблемите с използването на наличния капацитет на превозните средства имат не
само полските превозвачи, те са налице в много страни от Европейския съюз.
Изследванията проведени от Европейската Агенция за Околната Среда показват, че
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в повечето страни на ЕС използване на този наличен капацитет не надвишава 54%.
През последните години се забелязва световна икономическа рецесия. Фирмите
имат значителни проблеми с увеличаване на приходите и се съсредоточават върху
намирането на възможности за намаляване на разходите, което значително
допринася за търсенето на нови модели за организиране на транспортните
процеси.
Транспортните борси дават възможност за координация и консолидация на
поръчките, като по този начин се оптимизират разходите, произтичащи от
постигнатите икономии. По-добро използване на товарното пространство
означава и намален брой празни курсове, а също така значително намален разход
на гориво и значително намалени емисии в атмосферата. Транспортните борси
вече не са прости инструменти, подпомагащи търсене на товари, те стават
функционални софтуерни пакети, които изпълняват важни задачи за превозвачите.
Все по-често именно те определят възможността за ефективно придобиване на
стоки и транспортни средства. Тяхното действие е в съответствие с най-модерните
в момента бизнес каузи – използване на активите, само тогава, когато те са
необходими, или функционирането основно на база знание. При избора на
транспортната борса възникват въпроси за желания набор възможности и то не
винаги зависи от спецификата на извършваната стопанска дейност.
Транспортната борса е създадена като инструмент, използващ новите
технологии. Така, че не е чудно, че с появата на нови възможности, борсовите
оператори прилагат нови функции главно за обезпечаване на нуждите на
заинтересованите страни.
2. Актуалност и значимост на на темата на изследването
Актуалността на изследването се определя от решителните действия,
предприети от Европейската комисия в изграждането на единен пазар на
автомобилния транспорт в ЕС. Изборът на тази тема и подборът на тези
изследователски въпроси бяха определени от следните обстоятелства:
Първо: Състоянието на автомобилния транспорт в Европейския съюз е
предизвикало появата на два вида услуги, които са характерни за превоза на стоки.
Така нареченият голям каботаж, превоз на стоки, свързан с износа и вноса между
различните държави от ЕС и малкия каботаж, превоз, която се осъществява в
рамките на всяка държава-членка.
Реализирането на основните свободи 1 на Европейския съюз, вече приети в
Римските Трактати, предизвика либерализацията на законодателството, относно
транспорта. Тези разпоредби, държавите, присъединили се към Общността, бяха
длъжни да въведат в общото си законодателство. За това беше въведен период за

1

Това се отнася до свободното движение между страни от ЕС: хора, стоки, услуги и капитали.
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приспособяване, посочен в Акта за присъединяване, на встъпващата в Съюза
страна.
Проблемът възникнал от опасенията, че след изтичането на преходния период
интересите на страните от така наречения Стар съюз, относно защита на техните
собствени превозвачи, ще бъдат застрашени. Изследванията не потвърдиха тези
притеснения, но разпоредби в това отношение както от Европейската комисия,
така и от правителствата на някои държави-членки бяха въведени.
Второ: Транспортен превоз беше доста силно обвързан със собствениците на
товари и много често беше извършван със собствен транспорт от производителите
или от постоянно сътрудничещи с тях транспортни фирми. Също така, от значение
беше видът на сключваните търговски договори, относно продажба или покупка
на стоки, в които изборът на транспортната фирма беше определян от продавача
или купувача. Този начин на търговски обмен доведе до създаването на елитни
групи от превозвачи, налагащи собствените цени за транспорт и елиминиращи по
този начин по-малки и по-слаби съперници.
В резултат на икономически и политически промени, включващи значително
разширение на пазарите, както и улеснено преминаване на границите,
конкуренцията между европейските фирми-превозвачи доведе до промени в
организацията на транспорта, направени от големите производители.
Все по-често, по-рентабилен е отказ от собствените транспортни отдели и
използване на привилегировани превозвачи. По-рентабилно стана използването на
професионални превозвачи или публично обявяване на предложението за превоз.
Трето: Товарен транспорт е най-често непостоянен, защото се наема за
превоз на стоки обикновено само в една посока. Товарът в обратна посока винаги
е представлявал проблем за фирмите-превозвачи. До момента, когато
съществуваха ексклузивни клубове на превозвачите, които свързани с
производителите успяха да поддържат разумни и рентабилни ценови равнища за
транспорт на стока в една посока, обратен транспорт не е бил необходим.
Либерализацията на наредби за междудържавния обмен доведе до промени в
горните калкулации. Създалата се конкуренция повлия върху промените в цените
за транспорт и промени структурата на разходите, както на производствени
предприятия, така и на транспортни фирми.
Все по-видими са усилията на отделните страни - членки на Европейския
съюз, за защита на собствени превозвачи, което е трудно съвместимо с целите на
Общността.
Четвърто: За да се отговори на изискванията за намиране на подходящо
място за представяне на офертите за превоз на товари, се появяват Интернет
Транспортни Борси. Транспортната борса приема форма на интернет платформа,
чрез която е възможно да се обменя информация и да се извършват сделки,
свързани с наличните товари и товарното пространство между предприятията:
- транспортни,
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- спедиторски,
- производствени.
Транспортната борса има за задача да улеснява комуникацията и ускорява
сключване на сделки в транспортния сектор. Използването на транспортната борса
позволява транспортните фирми да намалят празните курсове, да оптимизират
използване на товарното пространство, а също така да получават транспортни
поръчки, с което намаляват разходите за предоставяне на услугата, както и
реализират допълнителните приходи.
Транспортната Борса допринася за:
- подобряване ефективността на транспортните предприятия чрез намаляване
на празни курсове,
- намиране на товари за превоз подходящи за предложеното товарно
пространство (дълбоко замразени продукти, живи животни и т.н.),
- голямата актуалност на предложенията в реално време - онлайн и достъп 24
часа в денонощието,
- улесняване на установяване на контакт - дори и с помощта на мобилен
телефон,
- подкрепа и допълване на основните дейности на участниците.
Интернет транспортни борси търсят възможности за подобряване на
сигурността на техните платформи и осъществявани от тях сделки.
Развитието на транспортните борси в Полша е било предизвикано от
наситеността на пазара с транспортни фирми, които (имайки проблеми с
нарастващите разходи, за: традиционните начини за търсене на клиенти,
необходимост от намаляване на празните курсове) са били принудени да търсят
нови решения за развиване на този тип дейност.
3. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са и полски транспортни фирми и спедиции,
осигуряващи международен транспорт, които ползват непрекъснато интернет
транспортни борси в търсене на новите заявки.
Предметът на изследването са генезиса и развитието на интернет
транспортни борси, които са възникнали в резултат на промяна на нормативни
актове в Европейския съюз, съдържащи свободното движение на хора, вещи,
услуги и капитали между страните от Общността в резултат на постепенно ѝ
разширяване.
Изследването се основава на настоящото правно състояние в страните от
Европейския съюз. Същото се определя от действащата нормативна уредба, както
и опитите за въвеждане на ново законодателство на отделните държави-членки,
които виждат в действащите, общоприети разпоредби заплаха за техния бизнес.
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Изследването извършва анализ на икономическите и правните разпоредби, които
стимулират международен транспорт и имат за отправна точка правото на
Европейския съюз, както и законодателството на държавите-членки. Има за цел да
оцени промените във въведените решения, както и тези, които са настъпили в
резултат на въздействието на местната среда по отношение на защитата на
собствените си пазари на страните от Общността. Всичко това както в
краткосрочен, така и в дългосрочен план.
Обхватът на проучванията включен анализът на правните актове на
Европейския съюз и на отделните държави-членки, както и качествен анализ на
съществуващите документи за състоянието и използването на транспортните
борси в международния мащаб в рамките на Общността. Предметът на
изследването включва транспортни фирми, спедиции и логистика, към които в
контекста на количествените методи се прилага анкетен лист.
4. Цели на изследователската работа
Основната цел на дисертацията е международните правила и договори,
директиви на Европейската комисия, акта за присъединяване на Полша към
Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт за международни
превози, специфични разпоредби на ЕС относно вноса, износа или каботажни
превози, т.е. превози, които се извършват на териториите на отделните държавичленки на Общността, различни от държавата, в която е установен превозвачът.
Либерализацията на тези разпоредби води до уеднаквяване на пазарния
автомобилен товарен транспорт, подобряване на конкурентоспособността и
прилагането на основния принцип - увеличаване на интеграция между различните
страни на Европейския съюз - реализация на основни граждански свободи.
Транспортните борси като платформи за обмен, на които от една страна са
представени оферти за свободно товарно пространство на превозните средства, а
от друга страна – оферти за предлагани за превоз на товари, водят до постигане на
целите на Европейския съюз в рамките на единния автомобилен превоз на товари
и увеличават конкурентоспособността в този сектор на икономиката.
Автомобилният транспорт се извършва по принцип под формата на
нередовни превози, които имат за цел да докарат определена стока. Правилно
определяне на размера на превозвания товар дава основание за постигане на добри
доходи. Въпреки това, всеки превозвач, цели да се възползва напълно от
превозните си средства и често търси допълнителни товари за обратен път. В
ситуация, в която има възможност частично или изцяло да запълни товарното
пространство, за целия обратен път или само за определен участък от него,
превозвачът е склонен на промоционални цени да извърши такъв превоз. Още
повече, че собственик на превозвания товар, също съобразявайки се с разходите,
иска да се спестят средства за транспорт. Може да се предположи, че в рамките на
международната търговия, всеки превозвач, след доставка на товара до
местоназначението ще предлага своето товарно пространство за обратен път, като
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по този начин ограничава приходите за транспорт на превозвачите от дадена
страна.
Така разбирана конкуренцията, без необходимите международни разпоредби
може да доведе до разрушаване на транспорта като сектор на икономиката в
страните, където общите разходи за този сектор са по-високи.
В рамките на този анализ е направен опит да се провери работната хипотеза:
налице са ефективни икономически инструменти и правни регламенти,
стимулиращи функционирането и развитието на международните
транспортни борси в условията на силно конкурентния европейски пазар на
автомобилния транспорт, на които бенефициентът може да бъде полския
автомобилен транспорт.
Приема се, че проверката на приетата изследователска хипотеза, като
предположение, касаещо определени закономерности, което е било спонтанно
представено, определя необходимостта от получаване на отговори на следните
изследователски въпроси:
−
по какъв начин е протичала процедурата на либерализация на европейското
законодателство в областта на автомобилния транспорт, в условията, при които
отделните страни от Европейската общност се стараят да защитят собствения си
пазар на автомобилния транспорт и да предпазят местните превозвачи,
−
какви са били причините за създаването на транспортните борси и кой и по
какъв начин се възползва от онлайн платформи,
−
какви са правилата за заявяване на стока за превоз, а какви са – когато се
обявява свободно пространство в превозните средства, как се оценява
достоверността на докладите-заявки, как се оценяват нуждите и очакванията на
заявителите,с какви трудности се срещат участниците в транспортните борси.
Допълнителна цел на този труд е:
Е
да
се
идентифицират
факторите,
които
влияят
конкурентоспособността и очакванията на автомобилните превозвачи.

върху

Задачи:
− изготвяне на надеждна информация за състоянието и възможностите за
използване на интернет транспортни борси на стоковия пазар,
− определяне на влиянието на транспортните борси върху ТСЛ сектора,
− формулиране на препоръки за увеличаване на използването на онлайн
платформи за развитието на полските пътни превозвачи.

5. Хипотези и изследователски въпроси
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В рамките на анализа е направен опит за проверка на следната
изследователска хипотеза: да се отговори на въпроса какви икономически
решения и правни регламенти стимулират създаването на единен европейски
транспортен пазар, каква роля в това отношение играе създаването и
развитието на транспортните борси, а също така, как тези действия се
възприемат от полския превозвач.
6. Обосновка за избора на тема на дисертацията
Изборът на темата и формулирането на изследователските въпроси беше
предизвикан от следните обстоятелства:
Присъединяването на нови държави от Централна и Източна Европа доведе
до въвеждането на унифицирани общностни юридически разпоредби,
включително и в областта на търговията със стоки. С Договора от Шенген се
въведоха основните свободи (Римските договори), т.е. свободното движение на
хора, стоки, услуги и капитали, което от своя страна детерминира новия облик на
транспорта и спедицията.
Транспортните борси представляват уеб платформи, предоставящи достъп в
реално време до информация за актуалните товарни превози, предлагани от
производителите и свободните товарни пространства, предлагани от
транспортните фирми. По този начин предишният начин за управление и
реализация на международния транспорт на стоки, при който в цената трябваше
да се калкулират и транспортните разходи за връщане, изчезна.
Либерализацията на правните разпоредби за междудържавен обмен доведе до
съществени промени в тези изчисления.
Също така, промениха се правомощията на превозвачите от новите държавичленки и се появиха опити от тяхна страна за защита на своите вътрешни пазари
от някои страни от ЕС.
Възникващата конкуренция промени цените за транспорт и структурата на
разходите, както за производствените предприятия, така и за транспортните
фирми. Създалата се ситуация също така даде възможност на малки
високоефективни транспортни фирми да се развиват бързо в новата ситуация
(отворен достъп до транспортния пазар).
Повишеното значение на транспортните борси в Полша предизвика висока
степен на насищане на пазара на транспортни превози предимно от малки фирми,
което беше една от причините за реализиране на изследванията в тази област
7. Критерии за анализ, методология и изследователски методи
Като основен изследователски подход се прилага индукция. Тя представлява
формирането на общите заключения или определянето на тенденции въз основа на
емпиричния анализ на наблюдаваните явления и процеси. Това е формиране на
изводи въз основа на подробна информация за свойствата на явлението или
предмета. Този метод изисква предположението, че само фактите могат да бъдат
основа на научна обосновка. Това са реални факти от ситуации (социални, правни
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и организационни). За индуктивни методи се използват различни видове анализ,
експертни доклади, статистически данни и научни документи, използвани в
социални изследвания.
Допълнително, в тази разработка са приложени и два вида общи
изследователски методи, т.е. аналитични и синтетични методи, със специален
подход към реалността. Анализът третира реалността като една общност от
единични, специфични функции и събития. Същността на този метод се основава
на разделянето на тествания субект на части и изследване на всяка от тях
поотделно, или на откриване на компонентите на споменатия предмет.
Отрицателната черта на аналитичния метод е прекомерната проява на детайлност,
което води понякога до загуба на общия поглед върху проучвания обект. Това е
пречка за пълното и обективно познаване на реалността, която е от една страна,
сбор от самостоятелни съставни елементи, но от друга – сбор от елементи тясно
свързани помежду си, формиращи едно цяло.
Синтетичният метод се състои от събиране и сглобяване на инструменти и
форми на транспортната политика в общ цялостен модел. Този метод се отнася
към реалността като към сбор от определени черти. Основава се на комбиниране
на различни концепции (модели, форми, инструменти) в едно, а на отделните
части – в едно цяло. Следователно, прилагането му свързано с търсенето на общи
характеристики на различни явления и събития, а след това на свързването им в
едно цяло. Следователно, синтетичния метод изследва и определя целия обект на
проучване.
Използвайки комплексния (хибриден) изследователски подход се прилага
т.нар триангулация на източниците на данни, или сравняване на информацията за
транспортната политика от различни периоди и системи, както и т. нар.
теоретична триангулация - включваща анализ на данните, получени от гледна
точка на много различни теоретични концепции на икономическата политика.
Като основните инструменти за провеждане на задълбочен анализ и оценка на
потенциалното хармонизиране на автомобилни превози на товари в Европейския
съюз ще послужат следният методи за изпитване:
а) сравнителен анализ на особеностите на функциониране на полските фирми в
ТСЛ сектор, с особено внимание върху техните дейности на транспортните
борси,
б) функционален анализ, който е използван за заснемане на причинноследствени зависимости на изследваните явления и процеси, които
въздействат върху функционирането на полски транспортни фирми,
в) динамичен изследователски метод, важен както за цялостна представа за
спецификата на икономическите и правни фирми в ТСЛ сектор, както и за
предложените промени в икономическата и юридическата системи в
контекста на глобализацията и конкурентоспособността на транспортния
пазар.
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г) методите за статистически анализ на изследваните проблеми на явления,
процеси и отношения.
8. Ограничения в научните изследвания
Ограничаващи условия (времеви и териториални)
Времевите ограничения на изследванията произтичат от бързите промени в
условията на автомобилния транспорт в ЕС. Променените наредби, въвеждането
на отворени граници за обмен на услуги и приключването на преходния период в
областта на правото на Общността, през май 2011 г., значително стеснява обхвата
на изследванията до последните пет години.
Териториалните ограничения произтичат от обхвата на приложимото право
на ЕС и интензивността на международен транспорт. За изследването са избрани
Интернет транспортни борси, които са с най-значим и най-голям оборот в Европа.
Анкетното проучване е ограничено до територията на Полша, използвайки
разделението на страната на отделните райони. Възприет е принципът на случаен
подбор на представителна извадка.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУДА
Концепцията на тематичната разработка е подчинена на представените цели,
включително и на проверка на изследователските хипотези. Дисертацията има
теоретично-емпиричен характер. В теоретичната част на дисертацията се обсъждат
избрани важни проблеми, касаещи международния автомобилен транспортен,
свързани с ролята на транспортните борси и мястото на полския превозвач в тях.
Емпиричната част е посветена на диагнозата, анализ и идентифициране на
действителните причини за използване на транспортните борси, както и
промените, предизвикващи необходимостта за защитата на своите транспортни
пазари.
Дисертацията се състои от пет глави, съдържа 212 страници, 19 таблици, 58
графики. Референтният списък се състои от 106 полски и чуждестранни
източници, както и онлайн източници.
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ ПАЗАРИ
1.1. Пазар - основни понятия
1.2. Пазар на транспортните услуги
1.3. Потребители на транспортния пазар
1.4. Конкурентоспособност в транспорта
1.5. Търсене и предлагане на международния транспортен пазар
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1.5.1. Перспектива за динамичното развитие на полския пазар през близките
години
1.6. Глобални тенденции, влияещи върху пазара на транспорта и логистиката
1.6.1. Промени в организацията на логистичните системи и на веригата за доставки
1.6.2. Аутсорсинг на услугите и логистичните процеси
1.6.3. Роля и значение на инфраструктурата
1.7. Устойчиво развитие на транспорта
1.7.1. Стратегии и позициониране на транспортно-логистичните компании
1.7.2. Макроикономическа среда
1.8. Транспортен пазар в Полша
1.8.1. Автомобилен превоз
1.8.2. Пътна инфраструктура
1.8.3. Пазар на логистичните услуги
1.8.4. Пазар на съвременните складови площи
1.9. Икономическо състояние на ТЛС фирми
1.9.1. Международна дейност
1.9.2. Нужди на предприятията в областта на транспорта и логистиката
1.10. Сътрудничество с доставчиците на услуги
ГЛАВА 2. ВЕРИГА
ФУНКЦИОНИРАНЕ

ЗА

ДОСТАВКИ

-

СЪЩНОСТ,

ОБХВАТ

И

2.1. Обща характеристика на веригата за доставки
2.1.1. Структура, обхват и функциониране на веригите за доставки
2.1.2. Мрежов характер на веригите за доставки
2.2. Управление на веригата за доставки
2.3. Външни фактори, предизвикващи промени в управлението на веригата за
доставки
2.4. Ефективно и гъвкаво управление на веригите за доставки
2.5. Еволюция на развитието на управлението на веригата за доставки в
електронната търговия
2.6. Характеристика, същност и развитие на електронните платформи за търгавия
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2.7. Избрани примери за функциониране на онлайн платформи за търговия
ГЛАВА 3. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА ЗА
ДОСТЪП ДО ТРАНСПОРТНИТЕ ПАЗАРИ НА АВТОМОБИЛНИЯ
ТРАНСПОРТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
3.1. Начало на либерализацията на транспортните пазари
3.2. Промени в законодателството на Общността на ЕС в областта на каботажните
превози
3.3. Достъп на Полша до пазара на каботажните превози на Европейския съюз
след присъединяването на десетте нови членове, включително Полша, 01 май 2004
г.
3.4. Регламент на ЕС 1072/2009/ЕО
3.5. Разрешение за извършване на каботажни превози в страните от Европейския
съюз
3.6. Характеристика на Бялата Книга
3.7. Стратегия за развитието на транспорта до 2020 г. (с перспектива до 2030)
ГЛАВА 4. ТРАНСПОРТНИ БОРСИ - ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР ЗА ПРЕВОЗ НА
ТОВАРИ
4.1. Определение и естество на функциониране на транспортната борса
4.2. Изграждане и функциониране на транспортните борси
4.4. Характеристика на дейността на избрани транспортни борси
4.4.1. Транспортна борса TimoCom - история и принцип на работа
4.4.2. Платформа Truck&Cargo - свободни пространствени площи и товари
4.4.3. Модул eMap - изчисление на маршрута
4.4.4. Платформа eBid - транспортни търгове
4.4.5. Свободни товарни пространства и товари
4.4.6. Транспортен барометър TimoCom
4.5. Европейска транспортна борса TRANS.EU
4.6. Характеристика на транспортна борса Teleroute
4.7. База данни за контакти RaalTrans
4.8. Активни борси
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4.9. Опасности, възникващи на транспортната борса
ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ БОРСИ ВЪРХУ ТСЛ СЕКТОР
И ИКОНОМИКАТА /СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/
5.1. Методичен подход при изследванията, свързани с въздействието на интернет
транспортни борси върху развитието на полските автомобилни превозвачи
5.1.1. Критерии за анализ, методология на изследването
5.1.2. Методология, използвана в рамките на проведеното изследване
5.1.3. Метод за подбор на анкетираните и размери на анкетирането
5.1.4. Изследователски методи
5.2. Условия за ползване на потенциала на превозвачите в перспектива на открит
пазар
5.2.1. Характеристика на дружествата, ползващи транспортни борси
5.3. Анализ на дейността на ТСЛ дружества на транспортните борси
5.4. Оценка на влиянието на транспортните борси върху ТСЛ сектор и
икономиката
5.5. Бъдещи тенденции за развитието на транспортните борси
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ
ЛИТЕРАТУРА
СПИСЪК НА ФИГУРИ
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертацията се състои от пет глави, разделени на части, и синтетично
заключение, обобщаващо резултатите от изследването и представящо конкретни
препоръки под формата на апликации. Това представлява значителен научен
принос.
Първата глава „Международни транспортни пазари” представлява общо
въведение в международните транспортни пазари. Тя представлява същността и
спецификата, както и световните тенденции, засягащи транспортния пазар и
логистиката. Представени са промени в организацията на логистичните системи. В
следващия раздел е представена пътната инфраструктура, пазарът на логистични
услуги и съвременните складови площи. Във връзка с темата на дисертацията
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беше необходимо да се направи преглед и анализ на икономическото състояние на
дружествата в ТСЛ сектора в контекста на международния бизнес. Обсъдени са
нуждите на предприятията в областта на транспорта и логистиката, както и
тяхното сътрудничество с доставчици на услуги.
Във Втората глава „Верига за доставки - същност, обхват и
функциониране” са обсъдени практическите въпроси, свързани с транспортните
процеси. Тук е направена общата характеристика на веригата за доставки, нейната
структура, обхват и функциониране. Обсъдена е ролята на ефективно и гъвкаво
управление на веригата за доставки в контекста на електронните платформи за
търговия. Показани са също външни фактори, които влияят на промените в
управлението.
В Третата глава „Либерализация на правото на общността за достъп до
транспортните пазари на автомобилния транспорт в Европейския съюз” са
представени изводи, определящи основните принципи и правните съображения,
които са в основата на международния транспорт в рамките на Европейския съюз.
Извършен е анализ и оценка на либерализацията на правото на Общността в
областта на автомобилния транспорт. Представени са промени в пълномощията на
превозвачите от новите държави-членки, както и техния опит да защитят своите
вътрешни пазари. Представена е също стратегията на институциите на
Европейския съюз по въпросите за развитие на транспорта през близките години.
Четвъртата глава „Транспортни борси - европейски пазар за превоз на
товари” представя основните изводи, свързани с изследователския проблем,
разработван от автора. Показва същността и структурата, определя правилата,
свързани с дейността на интернет транспортните борси. Направен е критичен
анализ на избрани, често използвани борси. При обсъждането на характеристиките
на различните интернет платформи са показани предимствата и недостатъците,
както е обърнато внимание на предложенията за използването на нови решения.
Извършен е опит да се определи идеалната борса за полския превозвач.
Глава пета „Влияние на транспортните борси върху ТСЛ сектор и
икономиката /собствени изследвания/” представя резултатите от научните
изследвания и критичен анализ в научен и практически аспект. Проучванията
показваха, наред с другото, връзката между обхвата на дейностите и броя на
използваните борси, връзката между броя на заетите лица и броя на използваните
борси или връзката между периода на активна дейност и вид на използваните
борси. В съответствие с добрите практики, е представена оценка на въздействието
на транспортните борси върху ТСЛ сектор и икономиката. Представени са
очакванията на предприятията по отношение на посоката на развитие на
транспортните борси.
Методологичен подход, приложен в проведеното проучване
В изследователския подход бяха използвани както качествени, така и
количествени методи. В рамките на качествените методи беше извършен преглед
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на съществуващите документи (desk research) и индивидуални задълбочени
интервюта. Като количествените методи беше приложен анкетния въпросник.
I Етап на научните изследвания - анализ на наличните знания с помощта на
метода desk reseach
Този етап включва теоретичен анализ на изследваните проблеми и преглед на
литературата за състоянието и положението в използването на интернет
транспортни борси в международния транспорт в Европейския съюз. Анализът
беше извършен въз основа на публично достъпни публикации и включваше
следните въпроси:
- теоретични изследвания върху използване на методологични понятията,
свързани с международния транспортен пазар в ЕС,
- теоретични изследвания върху използване на правните дефиниции, свързани
с интернет транспортни борси,
- синтетични проучвания върху прилаганите методи и средства, така
наречените "добри практики" в областта на в управление и използване на
иновации в международния превоз на стоки,
- проучвания на наличните статистически данни, експертни становища и
доклади относно автомобилните превозвачи, извършващи международни
транспортни дейности в Полша,
- проучвания на наличните статистически данни, експертни становища и
доклади относно международни автомобилни превози в ЕС,
- проучвания на материали и документи, насочени към проверка на
съществуващите бариери пред международния транспорт в рамките на
Европейския съюз.
II Етап на изследванията - Индивидуални задълбочени интервюта
Поради много голям изследователски район - цялата територия на Полша, позадълбочени интервюта (ИДИ) бяха извършени в избрани предприятия. Целта на
разговорите беше да се получи възможно максимално задълбочена информация от
интервюираните по въпроса относно интернет транспортни борси в техния бизнес.
Задълбочено бяха проведени интервюта сред вземащите решения лица, както и
сред експерти съчетаващи теоретични познания с практиката. По този начин бяха
диагностицирани ключови информационни ресурси в областта на проучването.
III Етап на изследванията – анкетно проучване
Прилагане на метода на изследване в третия етап изискваше изграждането на
изследователски инструмент – анкетен въпросник. С цел да се потвърдят
методите и инструментите, използвани в него, бяха проведени така наречените
пилотни проучвания, които имаха за цел да проверят правилната конструкция на
този изследователски инструмент – анкетния въпросник, както и да проверят
ефективността на използваните методи за събиране на данни и да внесат
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евентуални корекции. Пилотните проучвания бяха проведени в 110 произволно
избрани фирми от списъка, предварително изготвен за това проучване. След
проверка на резултатите от пилотното проучване и проучените коментари относно
анкетното допитване, беше извършено основното проучване.
Включените в анкетното проучване въпроси бяха подчинени на проблемите,
произтичащи от изпълнението на целите и проверка на поставените
изследователски хипотези. Анкетното проучване обхващаше количествени и
качествени характеристики, съдържащи се в затворени въпроси, в които бяха
посочени редица изявления, за които отговарящия трябваше да избере отговори по
точкова система, от пълно одобрение до пълно отричане. Анкетният въпросник
съдържаше 18 въпроса разделени в шест тематични блока:
- характеристика на изследваното предприятие,
- обхват и начин на използване на транспортни борси,
- оценка на влиянието на транспортните борси върху ТСЛ сектор и
икономиката,
- идентифициране на бариерите за достъп и тенденции за развитие на
транспортните борси.
Проучването беше проведено в няколко етапа. След съставянето на план,
относно точките, до които въпросникът трябва да бъде доставен лично, започна
реализирането на плана - 12.02.2015 г. и 13.02.2015 г. Останалите въпросници
бяха доставени на предварително избрани на случаен принцип предприятия по
поща, в периода от 12.02.2015 г. да 17.02.2015 г. След събиране на всички
въпросници, проучвания на получения материал относно съответствието с
методологията на изследването, от получените 111 анкети, за по-нататъшно
проучване бяха квалифицирани 110 от тях. За проучването на предприятията
авторът използва адресна база данни на Централния регистър за информация
относно стопанската дейност на предприятията.
Метод за избор на анкетираните и размери на анкетирането
Проучването прие принципа на случайния подбор на представителната
извадка. Чрез случайна извадка трябва да се разбира изтегляне на анкетирания
така, че всеки има еднаква вероятност да попадне в списъка за анкетиране. При
проектирането на изследването се прие, че в проучването ще бъдат включени
фирми, които отговарят на следните критерии:
- дружеството е в ТСЛ сектор,
- компанията е независима единица провеждаща стопанска дейност.
За постигане на определена представителност се прие пропорционален
подбор, т.е. бяха изтеглени по 10 фирми, които отговарят на посочените горе
критерии, от всяко войводство в Полша. По този начин в проучването бяха
включени 160 фирми. Въпреки това, в резултат на отхвърляне на анкетите,
неотговарящи на условията, посочени по-горе, за анализ бяха подбрани 110
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фирми. Допълване на описания процес на подбор на изследваните фирми
представлява Таблица 1.
Таблица 1. Резултати от извършения подбор
ВОЙВОДСТВО
ИЗПРАТЕНО
ПОЛУЧЕНО
ОДОБРЕНО
Долносилезко
10
8
7
Куявско-поморско
10
6
6
Люблинско
10
6
6
Любушко
10
8
8
Лодзко
10
6
6
Малополско
10
7
7
Мазовецко
10
8
8
Ополско
10
6
6
Подкарпатско
10
8
8
Подляско
10
6
6
Поморско
10
7
7
Силезко
10
8
8
Свентоксишко
10
5
5
Вармино-мазурско
10
5
5
Великополско
10
8
8
Западно-поморско
10
9
9
Общо
160
111
110
Източник: собствено проучване въз основа на резултатите от проведеното
анкетно допитване.
Поради факта, че въпросите в проучването се отнасят до непремерени
характеристики (качествени), необходимия размер на извадката се определя за
структурен коефициент (съотношение). В жребия (без връщане) размерът на
пробата се определя по следната формула2:

Където:

=

n – размер на група,

∙

∙

∙

∙ ∙
+ ( − 1) ∙

N – размер на населението,
p – фракция от проба, q = 1 – p,
uα – стойност отчетена от таблица за нормална функция на разпределение за приет
коефициент доверие 1 – α
d – приемлива точност на оценката (абсолютна грешка в преценката).
2

J. Steczkowski, Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa, Kraków, 1995. (Pl)
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В случая, когато размерът на структурния коефициент не може да се
определи дори приблизително, (както е в нашето изследване), се приема найнеблагоприятно положение, т.е. р = 0,5. Тогава необходимия размер на пробата се
определя по формулата:
=

0,25 ∙
∙
0,25 ∙
+ ( − 1) ∙

При определяне на необходимия размер на пробата приети бяха два варианта:
коефициентът на доверието (1 - α) при степен 0.95 и 0.90. Абсолютната грешка на
оценка беше приета при степен 0.1 (10%). Въз основа на формула (2), бяха
получени следните необходими размери на пробата за население от 19 006 средни
и големи предприятия (по данни на Министерството на икономиката от
07.06.2013r.).
Необходим размер на пробата:
N = 19 006
Проба (n)

Коефициент на доверието 1 – α
0,95
0,90
94
65

За проба n = 114 фирми, коефициентът на доверието 1 - α = 0,90 – допустима
точност на оценка d = 7,7%, а за коефициентът на доверие 1 - α = 0,95 – допустима
точност на оценка d = 9,23%.
Използвайки горната формула за необходимия размер на пробата, беше
получена максимално допустима грешка при определянето на структурния
коефициент 9.23% при степен на доверие 0,95 и 7,7% при степен на доверие 0.90.
Необходимият размер на пробата за коефициент на доверие 0.95 е 94 фирми, а за
коефициент на доверие 0.90 е 65 фирми. В проучването бяха включени 110 фирми,
което означава, че не е твърде ниска точност за определяне на фракцията на
предприятия. Това означава, че пробата е представителна за общия брой на
фирмите в рамките на приетите критерии за допускане до изследването. Има и
значителен принос, който позволява провеждането на анализа и формулирането на
резултатите, които могат да бъдат обобщени на широката общественост.
Първият етап беше да се съберат резултатите от анкетното проучване, да се
обработят резултатите и след това да бъдат кодирани в системата [0,1].
Следващият етап беше създаване база данни за всеки въпрос и въвеждане на
данни в системата [0,1].
Методи за изследване
Всеки от анализираните въпроси беше представен графично с процентното
разпределение на отговори на последователните въпроса.
Значимостта на корелацията между променливите с номинален характер беше
проучена с теста за независимост на хи-квадрат. Този тест се използва, за да се
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определи дали две променливи са независими една от друга, което означава дали
няма корелация между променливите.
Формулата за хи-квадрат статистика е:
=

Където:

(

−

)

Oi – очаквана стойност
Ei – наблюдавана стойност
Очакваната стойност беше изчислена с помощта на следната формула:

очаквана

=

(сума на реда)(сума на колона)
(обща сума)

Този анализ има няколко ограничения:

- минималният размер на пробата е 5, в случай на неизпълнение на това
изискване се изчислява корекция за непрекъснатост,
- независимост на събитията, т.е. резултатът от едно лице отразява един
конкретен случай, анкетираният не може да отговоря няколко пъти на даден
въпрос.
Нулевата хипотеза, която трябва да се провери, е дали критериите за
разделяне напр. размерът на фирмата, броят на поддържаните борси са
независими. С други думи: дали няма корелация (зависимост) между
променливите.
Алтернативната хипотеза ни показва, че критериите за разделяне са зависими
една от друга, съществува взаимна корелация между променливите.
С цел да се представи връзката между анализирани променливи бяха
построени кръстосани таблици. Това е основната форма за представяне на данните
при използване на теста за независимост на хи-квадрат. Когато групите в
съпоставими условия са с различен размер, тълкуването на тези резултати може да
е невъзможно само въз основа на самите размери. Ето защо, в кръстосаните
таблици в допълнение към размера, бяха изчислени и процентите за всяка
променлива.
В представената разработка са представени само статистически значими
корелации между променливите, определени от теста за независимост хи-квадрат.
Корелациите между променливи степени, бяха проверени с помощта на
корелационен коефициент на степен Spearman. Това е непараметричен еквивалент
на корелационния коефициент на степен Pearson, който изисква изпълнение на
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предположения за съответствие на разпределение на изследваните характеристики
с нормално разпределение и измеримост на изследваните свойства.
Обратно, корелационен коефициент на степен Spearman не изисква нормално
разпределение на свойствата, а също така не изисква количествено измерване, а
ранг.
Корелацията се изчислява с помощта на формулата:

Където:
Където:

,

ℎ ( , )=
=

∗

(

∗

,

−( (

rho(x,y) – корелационен коефициент rho-Spearman,

)
)∗

)

Rx – степенувани стойности на променлива X,
Ry – степенувани стойности на променлива Y,
cov(Rx, Ry) – ко-вариация между променливите Rx i Ry,
σ – стандартно отклонение на населението,
E – очаквана стойност.
Този коефициент приема стойности от +1 (силно положителна корелация с
увеличаването на една променлива, последвано от увеличение на друга
променлива) през 0 (няма корелация) до -1 (силно отрицателна корелация,
увеличаване на стойността на едната променлива предизвика спад в стойността на
другата променлива).
Нулевата хипотеза предполага, че в сравняваните променливи са независими
една от друга (липса на корелация между сравняваните характеристики).
Алтернативната хипотеза предполага, че в сравняваните променливи са
зависими една от друга (съществува корелация между сравняваните
характеристики).
Силата на корелации може да се определи, както следва:
R = 0 – 0,3 – ниска корелация,
R = 0,3 – 0,5 – средна корелация,
R = 0,5 – 1 – висока корелация.
Максимално допустимата достоверност за грешка от тип I, представляваща
отхвърляне на нулевата хипотеза, която в действителност е вярна, е определена на
степен 0.05. Стойността на приетата степен на значимост се сравнява с
изчислената с помощта на статистически тест р стойност. Ако р стойност е по21

голяма, това означава, че няма причина за отхвърляне на т.нар нулевата хипотеза
H0, която обикновено посочва, че наблюдавания ефект се дължи на случайността.
Анализите бяха извършени с помощта на статистическата програма SPSS
17.0.0.
Въз основа на:
− Gondko R., Zgirski A., Adamska M., „Biostatystyka w zadaniach”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1994 (Pl),
− www.statystyka-pomoc.com (Pl),
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ
Реализацията на поставените научни и познавателни цели, както и
практическото разсъждение допринесоха за проверка на приетите
изследователски хипотези. Създадената изследователска хипотеза, че
"съществуват ефективни икономически инструменти и правни регламенти, които в
условията на силна конкуренция на Европейския пазар в автомобилния транспорт,
стимулират функционирането и развитието на международни транспортни борси в
полза на полския превозвач" е напълно потвърдена в настоящото проучване.
Проведените изследователски проучвания потвърждават първата хипотеза,
доказвайки, че създаването и развитието на интернет транспортни борси
стимулира създаването на единен европейски транспортен пазар в автомобилния
сектор. В допълнение, потвърждават съществуването на ефективни икономически
инструменти и правни разпоредби, които стимулират функционирането и
развитието на международните транспортни борси в силно конкурентен
европейски пазар на автомобилния транспорт. В същото време проучването
потвърди, че бенефициентът на променящата се ситуация на международния
автомобилен превоз, може да бъде и полския автомобилен превозвач.
Основните констатации, доказващи тази хипотеза, са както следва:
Научни изводи:
Общите тенденции в транспорта на европейските пазари, водят до
увеличаване на потока от стоки, и същевременно до увеличаване на търсенето на
транспортни услуги.
Транспортът, спедицията и логистиката интегрират световната търговия. Те
са отговорни за подобряване на жизнения цикъл на продукта от създаването му до
окончателното му изхвърляне. За безпроблемното функциониране на този процес
служат транспортните борси. Те дават възможност да се намери най-доброто
решение за предвижване на товара или ангажираност за собствения превоз. Те
също така предлагат много други удобства за своите клиенти.
Проучването показа, че в ерата на динамичното развитие на интернетната
мрежа интернет транспортните борси са отлично средство за бързо развитие на
младите предприятия и за стабилизиране на положението на по-дълго действащи
фирми.
Днес всяка фирма, която се занимава с международен пазар, използва оферти
на транспортната борса. Всички анкетирани фирми потвърдиха този факт, което
показва много голямо влияние на транспортните борси върху развитието на ТСЛ
сектор.
Повечето от анкетираните фирми използват офертите на интернет
транспортните борси повече от три години, което доказва установен
многогодишен опит и постоянни поръчки. Това също е доказателство за доверието
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на клиентите към предприемачи, предоставящи услуги ТСЛ. Резултатите от
проучването показват също, че съществуват бариери относно достъпа до добри
оферти за новосъздадените предприятия. Най-голямата от тях е доверието към
постоянно доказалите се, а най-вече опитните доставчици на услуги.
Резултатът от изследването показва, че в резултат на конкурентната борба
производителите търсят по-евтино транспортиране на продуктите си и за тази цел
се търсят външни фирми. На страницата на интернет борсите предлагането на
оферти става много бързо и в относително кратък период от време може да се
намери нискотарифен превозвач. Това са предимно малки фирми, които дори и
при малки товари могат да печелят, докато големите фирми с високи собствени
разходи не могат да се конкурират с намаляване на транспортните разходи.
Това е доказателство, че борсите се превръщат в постоянен регулатор на
Европейския пазар за стоки и услуги в областта на автомобилния транспорт в
Европейския съюз по отношение на количеството (оферти относно товари за
превоз и свободни транспортни средства), както и качество - чрез стремеж за
постигане на най-добрите ефекти от превоза на възможно най-ниската цена.
Проучването потвърждава ролята, която играят полските превозвачи в
международния превоз. Малките компании, най-вече семейни, водещи
нискотарифна транспортна дейност, са в състояние да действат гъвкаво,
адаптирайки се към изискванията на пазара. Географското разположение и найвече достъп до офертите на борсите относно превоза на международни и
вътрешни товари във всички страни от Европейския съюз позволиха на полските
превозвачи бързо да овладеят автотранспортния международен пазар.
Полските превозвачи се считат за надеждни партньори, а предлаганите от тях
достъпни цени правят така, че чуждестранни клиенти все повече използват
техните услуги.
Научно-практически изводи:
Транспортните борси предлагат на своите потребители обслужване на всички
налични видове транспорт. Резултатите от изследванията потвърдиха глобалната
тенденция. Най-честата форма на движение на товарите е с помощта на
автомобилния транспорт, от който се възползват почти 81% от потребителите на
борсата. Представителите на морския транспорт представляват 9,5%. И двете
форми на транспорт са най-популярни в товарния транспорт в света и често си
сътрудничат. Морският транспорт е най-често използван, за предвижване на
големи товарни единици поради ниските разходи за единица продукт. В
ситуацията, в която цената на транспорта е голяма част от цената на продукта е
важно, да се намери най-евтиния превозвач. Използването на морския транспорт
предимно върху така наречените морски магистрали или фериботи дава такава
възможност, особено ако за превоз се използва едно транспортно средство
(интермодален транспорт).
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Приблизително 33% от фирмите, които ползват услугите на транспортните
борси очакват да установят постоянен контакт с клиенти от ЕС, около 28% от тях
искат да намалят ненужния престой, 27% - да намерят товари за връщане, и 12%
увеличение на престижа и признаване на компанията сред потребителите.
Малките фирми с персонал до 9 служители очакват да се установи постоянен
контакт с клиенти от ЕС (40%), по-рядко да увеличат своя престиж и признаване
на компанията сред потребителите (21%), както и намиране на товари за връщане
(26%). По-големите фирми с персонал от 10 до 49 служители очакват главно да
намалят ненужния престой (40%) и да установят постоянен контакт с клиенти от
ЕС (32%). По-големите фирми очакват главно да намаля ненужните престои
(75%).
Всички фирми, използващи услуги на транспортните борси допълнително се
възползваха от функция за събиране на такси за обслужване. В момента поголямата част от борсите автоматично блокира достъпа на ненадеждните фирми. В
допълнение потребителите често използват функция напомняне за срокове за
плащане (т.нар. Заповед за плащане), както и чрез борсата се опитват да
рекламират своите услуги.
В предприятията от сектор ТСЛ интернет транспортните борси играят важна
роля. Предишните резултати показват, че функционирането на борсите не се
ограничава само до основните задачи, като например търсене на превоз на товари
или превозни средства. Борсите често подпомагат предприемачите в областта на
маркетинга, рекламата и откриване на нови пазари, както предлагат програми за
планиране на всеки маршрут в детайли. Всеки потребител в детайли може да
получи информация относно неговия бъдещ партньор.
Практически изводи:
Използването на транспортните борси не само спестява време, но също така
осигурява достъп до много по-широка група от фирми - потенциални кандидати за
сътрудничество. Публикуваните обяви на транспортната борса е гаранция за
бързи и лесни решения на проблеми, свързани с организацията на транспорта.
Транспортната борса е мощен инструмент, който улеснява работата на
спедиторски и логистични услуги. Чрез използването на нейните функции може
бързо и лесно да се подобри функционирането на транспортната фирма или
спедиторска същевременно да се намалят транзакционните разходи.
Повечето анкетирани смятат, че борси имат голямо, но не и стратегическо
влияние върху компанията (46%), около 29% от хората заявяват, че имат много
голямо влияние, а 11% от анкетираните смятат, че дейността на компанията е
зависима от борсите. На противоположно мнение са 14% от анкетираните, 3% от
хората смятат, че борсите не са важни фактори, а 11% от тях смятат, че борсите са
само допълнителен елемент улесняващ тяхната дейност.
По-голямата част от анкетираните смятат, че транспортните борси имат
голямо (18%), и дори много голямо въздействие (58%) върху развитието на
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транспорта, спедицията, логистиката. Около 17% от анкетираните смятат, че
влиянието на борсата е средно, а 6% от хората смятат, че това влияние е малко.
Статистически е установена значима връзка между броя на служителите в
предприятието и мнението на анкетираните относно въздействието върху
развитието на ТСЛ сектор (р <0.001). Колкото по-голяма компания, толкова
повече анкетираните смятат, че влиянието на борсата е по-малко значимо.
Около 45% от анкетираните смятат, че транспортните борси чрез своите
дейности могат до много голяма (4%) и голяма (42%) степен, формират
националната икономика. На противоположното мнение са други анкетирани,
които смятат, че борсите в малка степен (34%) или въобще (21%) не оказват
влияние върху състоянието на икономиката.
Извършваните от борсите услуги изпълняваха очакванията на фирмите в
добра степен (60%), много доволни бяха приблизително 11% от предприятията,
други анкетирани бяха умерено и задоволително доволни, съответно (26%) и (3%).
Голямо въздействие на тези взаимоотношения имат посоки на транспорт на
стоки. Това е важно за определяне на страната на износителя и вносителя
Според посоките на превозваните товари вижда се търсенето на транспортни
поръчки не само излизащи от Полша и насочени към страната ни, но значително
преобладават отношенията между други страни от Европейския съюз.
Вътрешните национални товари представляват само 7,5%. Останалите посоки
представляват международни превози между различните държави от Общността.
Може да се каже, че по този начин се осъществява политиката на премахване на
празните курсове за връщане. Каботажните превози (извършвани между градовете
в една държава), са изключително малко. Това се дължи на трудностите, породени
от отделните държави-членки на Европейския съюз, за да защитят своите
вътрешни пазари (включително германския закон за минималната работна заплата
или директивата на ЕС 1072).
Европейски пазар на стоки и транспортни услуги – транспортни борси
онлайн.
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Таблица 2. SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
− лесна достъпност до транспортната − несигурност относно транзакциите,
борса,
− спад в цените на транспортните
− лесно обслужване на борсата,
услуги,
− актуални цени,
− високи цени за влизане на борсата,
− бързо и удобно търсене на свободни
налични превозни средства/товари,
− ефективна проверка на сериозността
на клиента,
− телефонна връзка,
− факторинг на транспорта,
− събиране на дългове,
−
съобщения за транспорта,
ВЪЗМОЖНОСТИ
ОПАСНОСТИ
− ефективност на автопарка,
− опасност от загуба на товара,
− избягване на празни курсове,
− прихващане
на
товари
от
чуждестранни
спедитори
и
− подобряване на конкурентността,
предлагане на по-ниски цени,
− неограничен транспортен контакт,
− бързи и ефективни транспортни − нелоялна конкуренция,
поръчки,
− по-ниски транспортни разходи,
Източник: Собствено проучване въз основа на резултатите от анкетното
проучване.
Препоръки
Транспортните борси представляват проект, който постоянно се развива и
модернизира, той е също така отворен за нуждите на своите клиенти и затова
функциите на борсите непрекъснато се развиват.
Наблюдават се все по-високи изисквания към борсите по отношение на
подобряване на транспортните услуги. Основните функции, които изпълняват вече
не са достатъчни. Все по-големи очаквания на контрагентите са свързани с:
сигурност на сделките, получаване на информация за надеждността на клиента,
изготвяне на документи, счетоводна консултация, изчисляване на разходите за
маршрута или рентабилността, обмен на информация между потребители или
възстановяване на товарните разходи. Те имат за основната цел да повишават
функционалността на използваните борси. Анкетираните биха искали най-много
да въведат в тях следните елементи: незабавни съобщения (59% от анкетираните
са посочили този елемент), възможност за оценка на потребителите (50%),
възможност за едновременно търсене на няколко варианта на товари и по-точни
филтри (49%), подобрена събираемост на дълга (48%), точни данни и
документиране на потребителите (43%), изчисляване цената на маршрута (40%).
По-рядко се сочи възможностите за въвеждане на: автоматично премахване на
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остарели оферти (36%), цените за услугата (37%), автоматично допълване на
входящи данни, без копиране на допълнителни оферти (36%), блокиране и
премахване на ненадеждни потребители (30%), карта позволяваща визуализация
на предложения маршрут (27%), безплатни sms-и (24%), информация за трафика
(21%), изпращане на файлове чрез незабавни съобщения (20%). Малко важни
елементи са: достъп до историята на търсене (14%), информация за датата и
основанието за налагане на санкции на изпълнителя и форуми (13%), правни и
счетоводни съвети (11%), достъп до борсата само за транспортните и спедиторски
фирми (10 %), мобилни версии на телефони (3%).
Въвеждането на тези елементи е от жизненоважно значение за фирмипревозвачи, дори и от съображения за икономия. В резултат на силната
конкуренция са налице плоски (ниски) маржове, допълнително върху финансовия
резултат на превозвачите се отразяват постоянно нарастващите разходи, особено
цените на горивата и такси за достъп до пътища, произтичащи от нарастващата
мрежа от платени пътища. Към това трябва да се прибави силна вътрешна
конкуренция, подкрепяни от техните правителства чуждестранни съперници,
които получават допълнителни субсидии за гориво, добавки за транспорт и помалко ограничителни условия на превоз, като например тези за работното време
на водачите. Може да се види, че в допълнение към нарастващите разходи и
конкуренцията важна бариера представляват и правните разпоредби и честите
промени в тях. Непрекъснато тази ситуация се влошава, наред с другото, чрез
ограничени тази година, разрешителни за транспорта в Русия и допълнителните
ограничения за емисиите на CO2, които изискват допълнителни инвестиции.
Въпреки че автомобилните превозвачи са от голямо значение за полската
икономика, проведеното проучване показва, че транспортните фирми са предимно
малки, но и слаби фирми. Заедно с добри резултати не винаги вървят и печалбите.
Средностатистическата автомобилна транспортна фирма в Полша е
застрашена от загуба на своята финансова стабилност. За разлика от други малки и
средни предприятия автотранспортната индустрия не получава помощи от
фондовете на ЕС.
Развитието и популяризиране на транспортните борси има голямо влияние
върху значителната конкуренция по отношение на цените за превоз на товари и
цените, предлагани от превозвачите за превоз на специфични товари. Клиентите са
наясно, че между представяните оферти със сигурност ще се намери превозвач,
който ще транспортира техния товар на предложената цена. Самият брой на
регистрираните потребители на различните борси показва, че в момента няма
транспортни и спедиторски фирми, които нямат достъп до всяка фондова борса.
Очаква се, че развитието на транспортните борси, основаващи своята дейност
въз основа на сътрудничество с източните пазари (високи очаквания касаят пазара
в Турция) ще се увеличава и ще допринесе за ускоряване и укрепване на
партньорствата между съседните държави.
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Рекомендации:
Събраната информация дава възможност на предприемача да направи бърза
преценка каква интернет транспортна борса да избере за превоз на конкретен
товар, в определена посока.
Дава информация за използване на допълнителни услуги, предлагани от
различните борси, които могат да се прилагат в конкретни случаи.
Предоставя възможност за отлична ориентация относно действащите цени, което
спестява време и парични средства.
Представеният анализ показва как пълноценно да се използва товарното
пространство при завръщане на превозно средство, без да има т.нар празни
курсове.
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IV. ПРИНОСИ В ДЕСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД
Представеният дисертационен труд дава комплексна, систематизирана
информация относно действащото законодателство в областта на международния
автомобилен превоз на товари, използвано в Европейския съюз, описва
процедурите, свързани с използването на отделните онлайн транспортни борси,
дава сведения за пречки и ползи, с което запълва теоретичната празнина в
наличните научни изследвания.
Резултатите от това проучване ясно доказват, че в условията на силна
конкуренция, производителите търсят възможности за по-евтин транспорт.
Представянето на механизми за ограничаване на разходите би трябвало да
подобри икономическото състояние на транспортните фирми, ползващи услугите
на онлайн транспортните борси.
Изследванията потвърждават ролята на полските превозвачи в
международния автомобилен транспорт. Географското разположение е позволило
да се завладее пазара. Предложени са нови, допълнителни инструменти и
механизми за увеличаване на ползите от участието в онлайн транспортните борси.
Проведените изследвания помагат да се определят пречките и факторите,
присъщи на ефективното прилагане на предложените правила за повишаване на
ролята и обхвата на онлайн дейностите на транспортните борси главно в
източните направления.
Оценката на състоянието и използването на онлайн транпортните борси на
европейския пазар за стоки и услуги, е потвърдила твърдението, че
функционирането на фондовите борси не се ограничава до предложените
дейности, като например търсенето на товари и превозни средства. Въз основа на
теоретичния анализ е предложен механизъм за използване на борси в области
като: маркетинг, реклама и овладяване на нови пазари.
Проучванията, проведени в рамките на хабилитационния труд потвърждават
научния и приложния му характер. Идентифицирането на основните проблеми,
свързани с дейността на транспортните борси, допринесе за запълването на
теоретична празнина за тяхното въздействие върху международния пазар на
автомобилен превоз на товари.
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