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Р Е Ц Е Н З И Я 

 
 

на дисертацията на Милен Митев Велушев на тема "Влияние на 
преките чуждестранни инвестиции за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика", с научни 
консултанти проф. д-р Стефан Петранов и проф. дин Румен 

Георгиев, изготвена от доц. д-р Теодор Седларски 
 

  
 Милен Велушев е докторант на самостоятелна подготовка в СУ 
"Св. Климент Охридски". За възрастта си той има богата 
професионална биография. Има стаж като мениджър в структури на 
реалната икономика, а също и академичен стаж като хоноруван 
асистент. Притежава  магистърска степен по финанси, получена в 
УНСС. Специализирал е в Джорджтаунския университет (Вашингтон, 
САЩ). Владее три чужди езика - английски, руски и румънски. 
Притежава висока компютърна грамотност. 

Дисертационният труд на Милен Велушев е обсъден и насочен 
за защита от катедра „Икономика“ на Стопанския факултет при 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 10.10.2015г. 
 Дисертацията е посветена на изследването на конкретен 
проблем - влиянието на преките чуждестранни инвестиции за 
повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 
Работата е структурирана в предговор, две глави, заключение и 
списък на използваната литература.  

В предговора авторът формулира целта на изследването и 
конкретните задачи, които трябва да се решат за да бъде 
постигната целта, а именно: 

 
� дефиниране на конкурентоспособността и изясняване 

връзката между нея и преките чуждестранни инвестиции; 
 
� разкриване естеството на преките чуждестранни 

инвестиции и установяване на отношението им към 
повишаване конкурентоспособността на приемащата 
страна; 

 
� изследване тенденциите в преките чуждестранни 

инвестиции и ролята им за повишаване 
конкурентоспособността на българската икономика, както 
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и разкриване на проблемите и формулиране на 
предложения за разрешаването им; 

 
� съставяне на модел на връзката между преките 

чуждестранни инвестиции и конкурентоспособността на 
страната домакин. 

 
Тезата на автора е, че към България се насочват два типа 

преки чуждестранни инвестиции – единият тип се стреми към по-
висока ефективност, изразяваща се в по-висока възвращаемост, а 
вторият се стреми към пазар с по-ниска степен на конкуренция, на 
който да се експлоатират пазарни несъвършенства. 
 В първата глава се систематизира теорията на изследвания 
обект. Успешното реализиране на изследването предполага 
задълбочено познаване на редица фундаментални икономически 
категории, а също умение да се ползва съвременен аналитичен 
апарат. На първо място става дума за понятието 
конкурентоспособност на националната икономика.  
 Концепцията международна конкурентоспособност, приложена 
към националните икономики, е популярна, но трудна за 
определяне. Авторът трябва да прави избор между различни 
формулировки. Подходящото равнище на конкурентоспособността в 
краткосрочен план се свързва със стойността на реалния ефективен 
курс на валутата. В дългосрочен план, когато реалните ефективни 
курсове са постигнали равновесната си стойност, 
конкурентоспособността най-общо се определя като способност на 
икономиката да подкрепя повишаването на жизнените стандарти. 
Дисертантът напълно правилно се е ориентирал към дългосрочния 
план. 
 Трудната задача пред дисертанта е да обоснове избора между 
индикаторите на конкурентоспособността, основани на 
относителните цени или разходи и абсолютните измерители на 
конкурентоспособността, подготвяни от Световният икономически 
форум. В началото на дисертацията той отдава предпочитание на 
теоретичните определения и аналитичния апарат (конструиране на 
индекса) на Световния икономически форум. Но запознанството с 
цялата дисертация показва, че авторът не става жертва на този 
избор. По-конкретно, в глава втора той използва широк набор от 
модерни аналитични инструменти. Анализът се развива в две 
направления: 
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� анализ на мястото на преките чуждестранни инвестиции в 
българската икономика; 

 
� значение на преките чуждестранни инвестиции за 

конкурентоспособността на българската икономика; 
 

 Във връзка с посочените анализи авторът съставя модел на 
връзката между националната конкурентоспособност и преките 
чуждестранни инвестиции. Крайният резултат е сериозно 
изследване на българската икономика.  
 Освен анализа по линия на релацията преки чуждестранни 
инвестиции – национална конкурентоспособност, дисертантът 
развива своите виждания за формулиране на ефективна политика за 
привличане на преки чуждестранни инвестиции.  
 В заключението коректно са представени в концентриран вид 
основните резултати от цялото изследване. Във връзка с 
подобряването на конкурентоспособността чрез преки чуждестранни 
инвестиции, авторът формулира няколко извода, които са критични 
и с практическа стойност. 
 Представеният списък на използваните литературни източници 
е впечатляващ както по своя обем (134 на брой), така и по своя 
обхват - от национални до значими публикации в световната 
литература на английски и руски езици. Трябва да се отбележи, че в 
работата източниците са ползвани коректно. 
 Към текста на дисертацията се приложени 25 таблици и 24 
графики. 
 
 Най-важните приноси на автора, могат да се сведат до  
следните: 
 

� уместен избор на теоретична основа и инструментариум 
за изследване на влиянието на преките чуждестранни 
инвестиции върху конкурентоспособността на 
българската икономика; 

 
� качествен анализ на българската икономика в релацията 

преки чуждестранни инвестиции - конкурентоспособност. 
Това постижение  може да се декомпозира в няколко по-
конкретни приноса; 
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� обосновано периодизиране на развитието на българската 
икономика в последния четвърт век и точен анализ на 
спецификата на отделните периоди; 

 
� съставяне на модел на връзката между националната 

конкурентоспособност и преките чуждестранни 
инвестиции 

   
 Наред с безспорните достойнства на изследването, за 
отбелязване е липсата на по-задълбочен анализ на някои значими 
ефекти на преките чуждестранни инвестиции върху националната 
икономика. Става дума например за ефектите, наблюдаващи се в 
търговията на дребно и електроразпределението, имащи отражение 
върху националната конкурентоспособност. Свидетелство за 
необходимостта от насочване на изследователското внимание в тази 
посока са предприетите законодателни мерки от страна на 
правителството за решаване на някои проблеми свързани с 
присъствието на големите чуждестранни търговски вериги. Във 
връзка с тази бележка предлагам на автора в бъдещите си 
изследвания да включи разработката на специфични методики за 
анализ на ефекти, които не могат да бъдат установени чрез 
приложение на стандартни съществуващи методики. 
 Преките чуждестранни инвестиции в течение на следвоенните 
десетилетия имат значителен принос в трансфера на технологии и 
модерни методи на управление в развиващите се страни. Авторът 
отбелязва, че съществуват два противоположни възгледа за ролята 
на преките чуждестранни инвестиции в развиващите се страни - 
одобрителен и отрицателен. Милен Велушев застава на позициите 
на одобрителния възглед. От друга страна, според редица 
изследователи безспорните предимства на преките чуждестранни 
инвестиции – трансферът на различни видове технологии и 
подобряване позициите в международни класации по 
конкурентоспособност – имат по-малък от очаквания принос за 
икономическото развитие на тези страни и качествената им 
трансформация. В бъдещите си изследвания на авторът би могъл да 
използва обогатен инструментариум извън терена на стандартната 
неокласическа икономика, включващ в по-голяма степен 
постижения на съвременната институционална икономика и 
политическа икономия.  
  По темата на дисертацията авторът е направил 
достатъчно на брой и обем публикации в авторитетни издания. 
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 Представеният автореферат отразява коректно съдържанието 
на дисертацията.  
 Считам, че дисертацията на Милен Велушев е едно завършено 
и балансирано изследване. Еднакво добре са застъпени 
теоретичните основи на разработваната тема, приложението на 
избрания аналитичния апарат и информационното му обезпечаване. 
От анализа на дисертацията и публикациите на автора се формира 
впечатлението, че изследванията на автора са резултат от неговия  
продължителен и траен интерес в анализа на чуждестранните 
инвестиции в българската икономика. На основание гореизложеното 
гласувам с „да” за присъждането на докторска степен на Милен 
Велушев. 
 
 
 
 
14 януари 2016 г. 
 
София 
   
 
    Рецензент: 
 
      доц. д-р Теодор Седларски 
 


