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Тема на дисертационния труд:
ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР
НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИТЕ
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ
с автор: Петр Левандовски

1.Информация за докторанта
Авторът на дисертационния труд притежава научна степен «доктор по
икономика”, магистър по икономика, капитан на кораб и инженер
навигатор. От 2001 г. е ръководител на катедрата по икономически и
обществени науки при факултета по инженерно-икономически транспорт
на Морската академия на Шчечин. Трудовата му биография е много богата
и свързана тясно с проблемите, третирани в докторския труд. Притежава
богат практически опит в корабоплаването, организацията и управлението
на транспорта, изследователската и преподавателската дейност в
транспортния сектор, както и активно участие във формирането на
международната политика в сферата на морския транспорт.
2.Обща характеристика на представения дисертационен труд
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Дисертационният труд е разработен в пет раздела, съдържа общо 212
страници, 19 таблици, 58 графики. Списъкът на ползваната литература
обхваща 106 информационни източници на полски, английски и други
езици. Последователно са третирани следните основни въпроси:
международни транспортни пазари, състояние и специфика на полския
транспортен пазар; взаимодействие между доставчиците на транспортни
услуги; либерализация на регламентите на ЕС за достъп до услугите,
предлагани от автомобилния транспорт на пазара на Общността; интернет
транспортни борси на европейския пазар; влияние на транспортните борси
върху икономиката и пазара на транспортни и логистични услуги в ЕС и
Полша.

3.Актуалност и значение на избора на темата на дисертационния труд
Приведеното в предшестващите редове възможно най-кратко основно
съдържание на представения труд дава основание за положителна оценка
на направения избор: развитието на транспортния сектор в света като цяло,
в частност в икономическа и политическа общност от държави, респ. във
всяка една от тях, показва изявена динамика с пряко отношение към
постиженията на НТП и иновативните способности и постижения и на
микро равнище – отделната компания, малка или голяма. Заслужава
внимание и фактът, че авторът е посветил собствено изследване (раздел
пети) на най-съществените и перспективни аспекти на разглеждания
проблем – ролята на дигитализацията на транспортната дейност на
примера на електронните транспортни борси.
4.Съответствие с поставените цели, задачи и изисквания за доктор на
науките
Проблемният характер на третираните въпроси, тяхното безспорно
значение и постигнатите положителни резултати от изследването
позволяват одобрението на труда като притежващ необходимите качества
на дисертация за получаване на научна степен доктор на икономическите
науки. Към този извод следва да прибавим и постигнатото съответствие с
изискванията на правните норми за получаване на научната и
образователна степен «доктор на науките» в Република България.
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5.Професионална грамотност и осведоменост на докторанта
На основата на богатия практически и изследователски опит на автора на
дисертацията, познаването и ползването на богата специализирана
национална и чужда литература и фактическа информация – много добре
обработена с цел илюстрация и основа за изводи, безспорна и убедителна е
демонстрираната добросъвестност и компетентност, професионалният език
и стил на формулиране на постановките, с ясно разграничение на приноса
на автора на изследването.
6.Основни положителни резултати
Изследването позволява разкриването и формулирането на редица
конкретни положителни резултати, по-съществените от които са
приведени в следващите редове.
 В увода на труда правилно се обосновава изборът на темата от
позицията на значимост, актуалност и перспективност, кратко, но добре
са формулирани теза, обект на изследване, цели и изследователски
задачи. Коректно са формулирани ограниченията по пътя на
изследването. Дефинираните хипотези произтичат от целите и задачите
и намират убедително потвърждение в изложението.
 Много добро постижение е предложената структура на изследването.
Авторът започва от общите постановки за същността и особеностите на
транспортния пазар, за да ни въведе умело в спецификата на мястото и
ролята на различните участници на този пазар, методите и формите на
взаимодействие между тях като основа за третиране и на правното
регулиране на функционирането му в границите на ЕС и Полша като
член на ЕС. Логично основният резултат от изследването е
концентриран в заключителния раздел на дисертационния труд.
 Заслуга на автора е третирането на богатия спектър от проблеми на
транспортния пазар в тяхното развитие, или е постигнато добро
съответствие между исторически и логически подход. В такава
светлина е разгледано правното регулиране на пазара на транспортни
услуги в ЕС и в самата Полша, организацията и управлението на
взаимодействието между участващите – доставчици и клиенти,
усъвършенстването на възможностите за развитие до създаването и все
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по-активното настъпление на електронната търговия, респ.
транспортните е-борси и др.
 Положителна оценка заслужават и редица конкретни научни и
практико-приложни приносни моменти в различните раздели на
дисертационния труд. Само за илюстрация:
 в раздел 1.7 намираме много добре развит в многоаспектен порядък
и проблемен обхват въпросът за съотношението и търсеното
равновесие между видовете транспорт в зависимост от действието на
различни фактори . Макар и кратко представено, професионално е
отчетено влиянието на тези фактори. На преден план е изведен
автомобилният транспорт в сравнителен анализ с другите видове
транспорт;
 много добро впечатление прави анализът на възникващите
трудности за Полша на пазара на транспортни услуги в резултат на
влизането в ЕС. Обичайно се търсят ползите, но в изследването
намираме обективен и сериозен поглед върху различните проблеми,
пред които е изправен транспортният сектор – конкуренция,
бюрокрация, ниско качество, ценови разлики, лоша инфраструктура,
неквалифициран персонал и др.;
 раздел 1.10 предлага професионално представен синтезиран анализ
на взаимоотношенията между клиентите и доставчиците на
транспортни услуги (наричани от автора сътрудничество), като
убедително са отбелязани основните предимства и рискове за
участващите на този пазар;
 в раздел 2.3. са разгледани външните фактори, обуславящи
развитието на пазара на транспортни услуги след 1980 г. –макар и
недостатъчно изчерпателно, но правилно те са посочени като основа
за промени и за обосноваване на следващи постановки в
изследването. Също тук е развита е постановката за еластичната
верига на доставки, много сполучливо разгледана и оценена от
автора;
 в раздели 2.5. и 2.6 намираме много добре представени същността,
специфичните характеристики и предимства на електронния бизнес,
с отчитане на спецификата на В2В и постиженията на Полша в тази
насока. По този начин авторът е допринесал за изясняването на един
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от анй-актуалните и значими въпроси на развитието на транспортния
пазар;
 положителен резултат на изследването е навлизането в дълбочина и
конкретност на нормативната уредба в ЕС на един твърде важен
сектор на икономиката – транспортният, слабо засегнат в наличните
публикации и анализи за състоянието на ЕС;
 добросъвестно и твърде конкретно са изведени предимствата на
електронните транспортни борси спрямо традиционната структура
на отношенията на пазара за транспортни услуги;
 Ключово място в дисертационния труд заема петият раздел, посветен на
възможностите, предимствата и рисковете на използването на
транспортните борси, като нструмент и на електронния бизнес. Авторът
сам посочва, че този раздел е негово дело, което се доказва и
обосновава от постигнатите резултати: на основата на различни
изследователски методи е анализирана и оценена връзката между
обхвата на дейностите и броя на използваните борси, връзката между
броя на заетите лица и броя на използваните борси или отношението
между периода на активна дейност и вид на използваните борси.
Логичен резултат на този анализ е оценката на влиянието на
транспортните борси върху пазара на транспортни услуги и на
икономиката като цяло.
 По същество авторът на изследването предлага методология за
определяне и изследване на посочените на предшестващите редове
връзки и взаимодействия между различните участници на транспортния
пазар и очакваните ползи от електронизацията на действията им в
зависимост от различните външни и вътрешни фактори. Това означава и
научно-приложен ефект на резултатите от направеното изследване.
 В този й вид дисертацията безспорно допринася за информационното
обогатяване на наличната литература по най-актуалните въпроси на
нашето съвремие в един от основните сектори на международната
икономика и политика – транспортният.
7.Критични бележкии
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Несъмнено критичните бележки към един дисертационен труд са и
въпроси към автора. В този смисъл ще обърна внимание главно върху
следното:
 една принципна бележка се отнася до начина на поднасяне на
основното съдържание на дисертационния труд: авторът много
добросъвестно и професионално поднася текстовете, но в старанието си
да постигне обхват и детайлизация не диференцира достатъчно ярко
собствените си постижения, които несъмнено присъстват в различните
раздели;
 въведението в дисертационния труд е много добро като съдържание –
съдържа ясно и убедително дефинирани цели, задачи, теза и хипотези,
но структурата на изложението му е недостатъчно разбираема и логична
(например след ограниченията на изследването идва предмет на
дейност и т.н.);
 разглеждането на функциите на транспортния пазар (раздел 1.2) е
представено бедно – отсъстват съществени функции като: транспортът в
качеството му на елемент на материалното производство и съдействащ
на това производство, комуникационна функция и др. Освен това,
постановката, че креативната функция определя съотношение между
транспортния и другите видове пазари, не може да бъде вярна;
 при разграничаването на видовете конкуренция се посочва, че
еднородността на товарите обуславя същността на съвършенната
конкуренция – мисля, че по-скоро става дума за търсене и предлагане в
основата на формирането на цените, а масовост и еднородност е само
условие, предпоставка за съвършенна конкуренция;
 по отношение на конкуренцията като аспект на изследването бихме
могли да потърсим и по-обхватно и задълбочено разкриване на ролята и
значението на международната конкуренция – на регионално,
континентално и междуконтинентално равнище;
 в първия раздел на труда – значението на различните видове транспорт
не е обосновано достатъчно убедително. Днес то се обуславя от вида на
самите товари, от развитието на НТП – например развитието на
скоростните ЖП линии, опазването на околната среда и т.н. Ако се съди
от заглавието на дисертацията, центърът пада върху автомобилния
транспорт, но това не е достатъчно целенасочено доказано в някои от
разделите на изследването;
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 опростен е погледът върху веригата на доставки – съвременното
производство почива на трайно действащи вериги на доставки чрез
използването на различни форми – субконтракт, призводствено
коопериране, аутсорсинг и др., по правило с международен характер.Би
следвало да се отчита разликата между трайно функциониращите
международни вериги на доставки и такива, които възникват с чисто
транспортен и логистичен характер и с конкретна цел;
 в изследването често се разглежда аутсорсингът в сферата на
транспортните операции, но явно се получава едно смесване на
аутсорсинг с традиционните операции по наемане и ползване на
транспортни компании при конкретни случаи?
 в раздел 2.1.1. – мисля, че има пропуски при определянето на потоците,
които предизвиква веригата на доставки: 1.Информацията се движи в
двете посоки, а не само от клиента към доставчика; 2.Пропуснат е
потокът на риска, който не винаги дублира потока на собствеността;
 проследаването на историята на либерализацията на транспортните
превози на територията на ЕС е направено детайлно и изчрпателно, но
би било добре да се предложи обяснение на бавните темпове на
развитие – кои са причините?
8.Оценка на публикациите на автора
Представени са 9 публикации, посветени на дисертационния труд,
публикувани в периода 2011-2017 г. Изборът на тези публикации от страна
на автора вероятно почива върху тематичната им насоченост, свързана с
темата на дисертацията. Достатъчно ясно е, че те съответстват на
изискванията на правните норми за участие в конкурс за доктор на
науките.
9.Оценка на автореферата.
Авторефератът отразява в обобщен вид основните резултати от
изследването и дава необходимата представа за теоритичните и приложни
постижения на автора. Интерес обаче представлява структурата на
автореферата – считам, че елементът на оригиналност в подреждането на
постановките в автореферата заслужава положителна оценка.
Справката с приносите, предложена от самия автор, е формулирана
подробно и отразява реалността на резултатите. Съгласна съм с така
7

формулираните приноси, но е необходимо да отчетем и един недостатък: в
качеството на приноси са формулирани и редица действително
положителни резултати от изследването, но по този начин не са
диференцирани достатъчно ярко авторовите постижения, защото не всички
положителни резултати могат да се третират на едно ниво с приносите –
научни и приложни.
10.Заключение
Посочените положителни резултати от изследването на Петр Левандовски
на тема „Интернет транспортни борси като европейски пазар на стоки и
услуги – перспектива за полските автомобилни превозвачи” дават
безспорно основание за обща положителна оценка на научния потенциал и
възможности за изследователска дейност на кандидата по конкурса. Това
ми позволява да гласувам положително за присъждане на Петр
Левандовски на научната и образователна степен доктор на науките по
професионално направление 3.8. „Икономика”, докторска програма
„Световно стопанство и МИО”

София, 19.09.2017 г.

Рецензент:
Проф. д-р ик.н. Л.Каракашева
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