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СТАНОВИЩЕ 
 

oт проф. д.ик.н. Иван Йовков Иванов – доктор на икономическите 
науки по научна специалност с шифър 05.02.18 Икономика и управление (по 
отрасли ), Диплома № ВАК 34905/24. 01. 2011 г. професор по професионално 
направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление”, 

Диплома № ЛТУ-АД-2011 г. – 01/13. 12. 2011 г. 
 

Относно: Научните и научно-приложни резултати и приноси на 
разработения от докторант Милен Митев Велушев дисертационен труд на 
тема „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване 
конкурентноспособността на българската икономика“ за получаване на 
образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. 
Икономика (Политическа икономия). 

 
1. Актуалност на изследвания проблем  
Проучването „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за 

повишаване конкурентноспособността на българската икономика“ трябва да 
разглеждаме от позициите на усилията на българските правителства да 
увеличават нейните конкурентни предимства чрез политиките за: 
поддържане на устойчив икономически растеж; равновесен платежен баланс; 
оптимална трудова заетост; стабилни цени и валутен курс. От тези позиции 
намирам проучването за актуално, като приемам за научна новост 
изследователската теза защитавана от докторанта, а именно: преките 
чуждестранни инвестиции са финансов механизъм на чуждестранните 
инвеститори да постигнат нарастваща възвръщаемост на авансирания в 
бизнеса капитал вследствие на икономии в мащаба и несъвършените пазари 
на приемащата страна. В тази теза откриваме опит да се защити идеята, че: 
първо, съществува дуализъм в мотивите на чуждестранния инвеститор да 
инвестира и на приемащата страна да привлича преки чуждестранни 
инвестиции; второ, връзката между входящите преки чуждестранни 
инвестиции и темповете на икономически растеж, трудовата заетост, 
платежния баланс, относителните цени и валутния курс подлежи на 
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иконометричен анализ. Подбраните икономически показатели „Входящите 
ПЧИ в търгуемия сектор“ и „Експортен потенциал на ПЧИ“ са 
икономически обосновани за ползване с оглед постигане на поставените 
изследователски задачи. 

 
2. Познаване състоянието на проблема  
Докторантът е проучил над 130 литературни източника, от които 105 

на латиница, а останалите на кирилица. Това допълнено с професионалните 
му умения по управление на текущата дейност на предприятия, 
реструктуриране на корпоративния дълг, оптимизиране на финансови 
резултати, създаване на финансови продукти, познаване реалните проблеми 
на данъчното облагане му е позволило: 

 да систематизира онова, което икономическите теории и практики са 
решили към настоящия момент и онова, което се нуждае от преосмисляне с 
цел практическа приложимост; 

 да разработи собствен алгоритъм за икономическа оценка на 
ефикасността от използване на ПЧИ за увеличаване конкурентните 
предимства на българската икономика; 

 да аргументира изследователската си теза, целите и задачите на 
изследователския процес; 

 да експериментира за първи път описани в иконометрията модели за: 
взаимовръзката между ПЧИ и конкурентоспособността на българската 
икономика; определяне ефективността на ПЧИ относно повишаване 
националната конкурентоспособност; изучаване на структурните различия 
между входящите ПЧИ и вътрешните; оценка на конкурентните предимства 
на входящите ПЧИ в търгуемия и нетъргуемия сектор. 

 
3. Методи на изследването 
Използваните от докторанта научни подходи и методи на изследване 

са по своя характер доразвити и адаптирани методологии и методики 
описани в икономическите теории. 
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Приложният исторически подход му е позволил да обясни характера 
на инвестиционния процес с използване на входящите ПЧИ през периода 
1991 г. до сега. Методът на дедукцията за определяне на общото между 
икономическите категории конкурентноспособност, инвестиции и 
икономически растеж му е позволило да формира работна хипотеза за 
връзката между ПЧИ и конкурентноспособност. Методът за оценка на 
структурни различия му е позволил да разкрие естеството на ПЧИ и 
отношението им към проблема конкурентноспособност на приемащата 
страна. Регресионните модели са позволили да се определи факторната 
значимост на темпа на прираст на БВП, темпа на прираст на натрупаните 
ПЧИ и темпа на прираст на възвръщаемостта на ПЧИ върху темпа на 
прираст на ПЧИ към настоящия момент. 

 
4. Оценка достоверността на научните факти, върху които се 

основават приносите 
Достоверността на измеримите, обобщените и интерпретираните 

факти, върху които докторантът прави своите изводи и претендира за научни 
приноси се основават върху проучванията на трудовете на доказали се учени 
по макро и микроикономика, статистика и иконометрия. Ползваните 
информационни масиви на Евростат, БНБ, Министерство на финансите, 
Министерство на икономиката и Националния статистически институт са 
позволили да се изследват различни аспекти на конкурентноспособността, 
преките чуждестранни инвестиции и темповете на растеж на българската 
икономика.  

Показателите за икономически анализ и синтез са подбрани правилно 
и са структурирани по начин позволяващ да се получат интерпретиращи 
факти чрез методите на инвестиционния анализ, икономическата статистика 
и публичните финанси. 

 
5. Приноси в дисертационния труд 

 Доказва се диалектическата връзка, че: националната 
конкурентноспособност е предпоставка за равнището и динамиката на 
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производителността; равнището на производителност определя нормата на 
възвръщаемост; нормата на възвръщаемост определя темповете на растеж; 

 Изведени са нови зависимости на връзката ПЧИ – икономически 
растеж чрез използване на модифициран модел на Петранов. Доказва се, че 
тази връзка е едностранна, като промените в ПЧИ рефлектират върху 
компонентите на БВП, но само темпът на прираст на БВП причинява 
промените в темпа на прираст на ПЧИ. 

 Доказана е връзката между ПЧИ и националната 
конкурентноспособност. Установени са зависимости чрез използване на 
модела Мъндъл – Фишер и е установено, че допълнителни ПЧИ в търгуемия 
сектор не влияят на конкурентноспособността на икономиката. 
Същевременно от анализа на тази връзка се оценява, че инвестиционната 
активност в нетъргуемия сектор е индикатор за необходими промени за да се 
запазят и увеличат конкурентните предимства на националната икономика. 
 

6. Оценка степента на участие на докторанта в разработения 
дисертационен труд и приносите 

Дисертационният труд и приносите са лично дело на докторанта. 
Основание за това твърдение е, че с ключовите идеи на докторанта съм 
запознат още към 2010 г. Тях той публикува в труда си „Входящите преки 
чуждестранни инвестиции и кризата в България“, отпечатан в сп. 
„Управление и устойчиво развитие“ – академично издание на факултет 
„Стопанско управление“ към ЛТУ. В дисертационния труд докторантът е 
успял да осъществи собствена систематизация на теоретичните постижения 
по предмета на изследването, като постига собствени практико-приложни 
резултати. Приносите отразяват онова, което той е надградил в проучванията 
на изследваните от него научни трудове. 

 
7. Критични бележки 
Намирам, че обемът от над 190 страници на дисертационния твърде 

голям. Това го прави трудно усвоим от читателя. Напълно реално е този 
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обем да се сведе до 130-140 страници, като се намалят до минимум 
учебникарските истини от първа глава. 

 
Заключение: Давам положителна оценка на дисертационния труд на 

Милен Митев Велушев и предлагам на членовете на научното жури да 
присъдят образователната и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 3.8 Икономика (Политическа икономия). 

 
 
 
Декември, 2015 г.   Рецензент: 
      /проф. д.ик.н. Иван Йовков/ 


