СТАНОВИЩE
от доц. д-р Дафина Георгиева Донева
за дисертационния труд на Нина Кънчева Златева
на тема „Преки чуждестранни инвестиции в Черноморския регион”
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Настоящото становище е изготвено в качеството ми на член на
Научно жури за защита на дисертационен труд на Нина Кънчева Златева
докторант по професионално направление 3.8. „Икономика“, докторска
програма „Световно стопанство и МИО“ (заповед №2184 от 22.07.2014 г.
на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“).
Като член на Научното жури съм приела за оценка:
1. Дисертационен труд.
2. Автореферат на дисертационния труд.
3. Списък на публикациите и приложени публикации.

ОБЩА ОЦЕНКА
Дисертационният труд е с общ обем от 220 страници, структуриран в
увод, три глави и заключение. В посочените части се съдържат 5 таблици и
18 фигури, а библиографията включва 290 източника.
Дисертацията е актуална с изследването на протичащите паралелно с
глобализацията процеси на регионализъм както и с нейния фокус върху
ролята на регионалното сътрудничество за привличане на преки
чуждестранни инвестиции, проблем, който е значим и актуален както за
теорията, така и за практиката.
Уводът в докторската дисертация ясно и коректно дефинира обекта и
предмета, целите и задачите на изследването, работната хипотеза,
използваната методология и инструментариум на дисертационния труд.

Уместно са определени обхватът и ограниченията на дисертационното
изследване, което е позволило да се навлезе в дълбочина при проучването
на сходните процеси и тесни връзки между държавите от Черноморския
регион.
Дисертацията е добре структурирана, като е постигнат необходимият
баланс между отделните й части. Разработката убедително показва
задълбочено познаване на проучваните проблеми и умения за прилагане на
формираните теоретични знания в практиката.

ОЦЕНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ
В първа глава са поставени теоретичните основи на изследването и
са очертани основните насоки на инвестиционните политики, както и
факторите, които влияят върху избора на инвеститорите.
Във втора глава реализираните емпирични изследвания позволяват
да се разкрият тенденциите в икономическо развитие на отделните
държави и региона. На базата на събрана, обобщена и систематизирана
информация

се

характеризират

и

оценяват

бизнес

средата

и

инвестиционния климат на изследвания регион. Резултатите и изводите
очертават притока на инвестиции както и тенденциите и препоръките за
бъдещото им развитие.
В трета глава се изследва развитието на

процесите на

сътрудничество и регионална интеграция в Черноморския регион и
влиянието им върху притока на преки чуждестранни инвестиции. Разкрива
се въздействието, което променливите на инвестиционната среда и особено
регионалната интеграция оказват върху инвестиционните потоци. В
заключението са формулирани основните изводи, произтичащи от
дисертационното изследване.
Съдържанието на дисертацията и резултатите от изследването дават
основание да се откроят приноси, които могат да се характеризират като

обогатяване на съществуващи знания и приложение на съществуващи
научни постижения. Докторската дисертация съдържа приноси, които имат
характера на систематизиране на научното знание за развитието на
Черноморския регион, регионалната икономическа интеграция и преките
чуждестранни инвестиции. В контекста на определянето на приносите,
положително

следва

да

се

оценят

обобщенията

и

анализа

на

инвестиционната политика и стратегиите за привличане на чуждестранни
инвестиции в държавите от региона, както и въздействието на
чуждестранните инвестиции върху приемащите икономики. В резултат на
многофакторен емпиричен анализ са изведени значими характеристики и
обединяващи признаци на изследваните държави и Черноморския регион.
В дисертацията е приложен оригинален подход на изследване на връзката
между процесите на интеграция и притока на инвестиции в Черноморския
регион.
Докторската дисертация на докторант Нина Златева сдържа и
приноси с практически и приложен аспект. В този смисъл следва да се
посочи направеното задълбочено изследване на предимствата на региона
като реципиент на чужди инвестиции и съществуващите бариери пред
инвестиционните потоци, което позволява да се аргументират насоките за
подобряване на инвестиционния климат. Проучена е връзката между
преките чуждестранни инвестиции и интеграцията, като се очертават
насоки

за

бъдещото

възможностите

за

им

развитие.

сътрудничество

и

Аргументирано

са

инвестиции

областта

в

изведени
на

енергетиката и транспорта.
Авторефератът отразява вярно същността и съдържанието на
дисертацията. Направените от авторката изводи относно приносите на
дисертационния труд представят коректно неговата научно-теоретичната и
практико-приложна стойност.

Приложените публикации (три на брой) отразяват основни аспекти
на изследванията по темата на дисертационния труд и показват, че
резултатите от изследователската дейност са познати на академичната
аудитория.

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Критичните бележки и препоръки към дисертационния труд не
намаляват получените резултати и приноси, но е уместно да се отбележи,
че обстоятелственото изясняване на индексите и класациите за оценка на
бизнес-средата в страните по света в първа глава само „натоварва” текста.
Дисертационното изследване дава възможност в бъдещи разработки
по

темата

да

се

доразвият

вижданията

относно

формите

на

сътрудничество, както в рамките на изследвания регион, така и извън него,
в контекста на влиянието върху инвестиционните потоци.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнени са изискванията на Закона за развитие на академичния
състав и Правилника за неговото прилагане.
Представените по-горе качества и положителни резултати на
изследването ми дават основание за положителна оценка, с което
предлагам на почитаемото Научно жури да присъди образователната и
научна степен „доктор“ на Нина Кънчева Златева.

Велико Търново

Изготвил становището:

11.08.2014 г.

Доц. д-р Дафина Донева

