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РЕЦЕНЗИЯ  
 

относно: процедура за защита на дисертационен труд на докторант Антон Герунов на 

тема “ДИНАМИКА НА ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ В 

УСЛОВИЯ НА ХЕТЕРОГЕННИ ОЧАКВАНИЯ” за придобиване на образователната 

и научна степен “доктор” по професионално направление 3.8 Икономика, научна 

специалност Политическа икономия. 

от проф. д-р Стефан Христов Петранов, заемащ длъжността “професор” в Катедра 

Икономика на СУ “Св. Климент Охридски”, член на Научното жури, определено със 

заповед РД №  38-632/10.12.2014 на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дин 

Иван Илчев.    

 

1. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа заглавна страница; съдържание, увод; изложение с пет 

глави; заключение - резюме на получените резултати; библиография и четири 

приложения с данни за очакванията относно макроикономически показатели в страните 

от ЕС, с резултати от моделиране на динамиката на някои финансови пазари, с плана на 

описаните в труда поведенчески експерименти и със симулационни резултати от 

макроикономически модели. Има включен и списък на основните обозначения. С тези 

реквизити трудът отговаря на изистванията на чл. 27, ал.2 от Правилника за прилагане 

на закона за развитие на академичния състав в Република България.   

 

2. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е в нова и относително слабо изследвана област на 

икономическата наука. В него се разглежда въпросът за влиянието на процеса на 

формиране на очаквания върху поведението на икономическите субекти и оттам върху 

макроикономическите показатели. Изборите, решенията и в крайна сметка поведението 

на икономическите субекти във всеки даден момент зависят от техните очаквания за 

бъдещето. Договорирането на заплатите, цените на стоки, доставяни с отложено 

плащане, цените на активите, лихвите по кредитите и по депозитите зависят от 

очакваната инфлация, инвестициите зависят също от очакваната инфлация, както и от 

по-общите очаквания за състоянието на икономиката. Това са само малка част от 

примерите, които могат да убедят, че очаквнията  за бъдещото развитие на 

икономиката са важна част от процесите на взимане на решения в икономическата 
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сфера. Следователно, изследването на начина на формиране на очакванията за пазарите 

и влиянието на така формираните очаквания върху пазарните резултати трябва да бъде 

важна част от икономическата теория. Всеки динамичен икономически модел включва 

явно или неявно някакво предположение за това как се формират очакванията и 

съответно резултатите от такъв модел са валидни дотолкова, доколкото правилно са 

отразени в него тези процеси. Именно тук се пресичат съображения от макро- и 

микроикономиката, поведенческата икономика, психологията, социологията, които 

могат да имат роля при формирането на очаквания и които успешно са използване в 

предлаганата работа. .   

 

Моделирането на очакванията в съвременната макроикономика понастоящем е 

доминирано от парадигмата за хомогенни очаквания. Логиката на този подход се 

базира на агрегирането на поведението на множество икономически агенти и 

свеждането им до един модел на поведение, като най-често се приема, че 

икономическите субекти имат или рационални очаквания или  адаптивни очаквания.  

Но в някои от последните публикации в литературата, посветени на резултати от 

социологически проучвания и на експериментални изследвания, се описват редица 

факти и доказателства, които поставят под въпрос достоверността на такъв подход. Има 

множство доказателства в полза на хипотезата, че очакванията на икономическите 

субекти не са хомогенни. След тези изследвания логично се поставя въпросът – по 

какъв начин се формират хетерогенни очаквания и как те биха повлияли на 

макроикономическата динамика. Именно тези въпроси са в последно време в центъра 

на редица изследвания в икономическата литература – те се разглеждат и в предлагания 

труд.  

 

Представеният дисертационен труд има структура и съдържание, отговарящи на 

изискванията на монография. Той е в достатъчно голям обем и съдържа оригинални 

разработки на автора. Трудът представя едно научно-приложно решение, свързано с 

възможността за вграждането на хетерогенни очаквания в макроикономическите 

модели, което е стъпка напред за по-адекватното отразяване на макроикономическите 

процеси. Така се получава възможност паричната и фискална политика по принцип да се 

изграждат върху по-адекватен набор от предположения за поведението на стопонските субекти, 

както и количествено да се изследват потенциалните им реакции. Представените 

изчерпателно подробни емпирични резултати говорят красноречиво за възможностите 
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на дисертанта да провежда самостоятелни изследвания. Използван е съвременен научен 

апарат, адекватен на изследователската теза и произтичащите от нея задачи, 

резултатите са проверяеми. Поради изброените аргументи считам, че представеният 

труд отговаря на изискванията от Чл. 66, ал. (1) и (2) от Правилника за условията и реда 

за придобиването на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. 

Климент Охридски”.   

 

Като цяло работата е правилно структурирана, подходът е от общата теория към 

методиката и конкретното приложение. В Глава Първа са разгледани основните теории 

за формиране на хомогенни очаквания, в Глава Втора тези теории са тестирани 

иконометрично, като резултатите на практика покзват недостатъците на този подход. В 

Глава Трета се описва проведен от автора поведенчески експеримент, чиято цел е да 

даде основа за моделиране на хетерегонни очаквания, която е изведена от наблюдение 

на реално поведение при взимане на решения. След това в Четвърта глава се 

демонстрира по какъв начин резултатите от проведения експеримент могат да се 

интегрират в макроикономически модели, включително и с отчитане на спецификите 

на страни с Паричен съвет като България. Глава Пета показва сравнителен анализ 

между резултатите за динамиката на определени макроикономически показатели, 

получаващи се при модел с хомогенни (рационални) очаквания и при модел с 

хетерогенни очаквания. Изложението е ясно, последователно и логически свързано 

между отделните части. Демонстрирани са отлично познаване на научната литература 

по изследваните въпроси, както и съвременната икономическа теория.   

 

С достигнатите в труда си резултати докторантът показва в общ план възможността да 

се конструират и използват иконометрични модели, основани на хетерогенни 

очаквания. Получените резултати са полезни както от теоретична гледна точка за 

поведенческата икономика и макроикономическото моделиране, така и практически от 

гледна точка на паричната и фискалната политика.   

 

Извън конкретнто съдържание и резултатите на предложения труд, в него много добро 

впечатление оставя демонстрираното отлично владеене на сложен иконометричен 

апарат. Авторът борави с лекота и задълбоченост с него, което показва, че притежава 

много добра статистическа и иконометрична подготовка. Подчертавам това, защото  
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често срещано е в българската икономическа общност този апарат да не се познава 

добре, да се използва непълно или дори некоректно.   

 

4. Научни и научно-приложни приноси 

Дисертационният труд има приноси и в научен и в научно-приложен план. От първите 

бих откроил предложеният обобщен модел за формиране на очакванията на базата на 

проведения поведенчески експеримент. Този модел има солидни микроикономически 

основи, позволява математическа изчислимост и е достатъчно общ - включва като 

частни случаи ситуациите на хомогенни очаквания и е в състояние да описва различни 

хетерогенни очаквания.    

 

От приносите в научно-приложен план бих подчертал изводите, свързани с по-

широките граници на флуктуиране на производството и инфлацията, когато те са 

движени от хетерогенни пазарни очаквания в сравнение с рационални очаквания. И 

също така възможността бизнис-цикли да се образуват и да се подържат в резултат от 

изследваните пазарни настроения.  

 

Но освен посочените приноси, искам да изтъкна още и пионерсия характер на работата 

като цяло. Изследването на хетерогенните очаквания е относително нов проблем в 

икономическата теория и развитие в тази насока тепърва предстои.  

 

5. Публикации и участине в научни форуми 

Основните резултати от дисертационния труд са апробирани в научната общност чрез 

различни научни форуми. Авторът представя 5 публикации – 4 статии в различни 

български научни списания, издавани от СУ Климент Охридски,  УНСС и НСИ, и един 

доклад от международна научна конференция. В допълнение на внесените за 

процедурата материали, авторът представя още и уверение, че негов материал е приет 

за публикация в Германия. С това докторант Антон Герунов е събрал 155 точки при 

необходими 100 за допускане до предварително обсъждане на дисертационния труд по 

смисъла на т. 3 от Критерии и изисквания на Катедра Икономика към докторските тези за 

получаване на ОНС Доктор на Стопанския факултет, като са покрити всички изискуеми 

минимуми по отделните подкатегории. Тези точки се отнасят само до резултати, изрично 

свързани с дисертацията, а докторантът има и публикации извън нейната тема – вкл. в 

българско научно издание с международен статут (Икономическа мисъл) и е представял 
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доклад пред конференция с международно участие (BdKCSE 2014) на тема, свързана с 

макроикономическата проблематика. 

 

6. Критични бележки и препоръки 

Основната ми критична бележка е свързана с адекватността и ограниченията на 

експеримента, който е в основата на модела на хетерогенните очаквания. Докторантът 

добре съзнава някои от ограниченията (например тези, произтичащи от 

репрезентативността на извадката) и ги коментира добросъвестно. Но, по-малко е 

коментирано друго ограничение, които може да бъдат съществено.  Става дума за 

стратегиите (евристиките), основани на мнението на други участници. При тях се 

предполага, че показваните мнения на участниците отразяват тяхната действителна 

оценка за доставиците на “общото благо” и тази оценка се ползва от други участници, 

които искат да се съобразяват с нея с разбирането, че тя е обективна и достоверна. 

Ключовото в случая е, че всички участници съобщават на социалната мрежа истинската 

си оценка и всички участници имат един и същ интерес -  да получат повече от 

“общественото благо”. Но в реалната икономическа система често интересите са 

противоположни – например между конкуренти в даден сектор, които нямат интерес да 

съобщават действителните си оценки и резултати или между управление и частен 

сектор или при наличието на асиметрична информация във финасовия сектор.  

 

Това поставя въпроса за формирането на хетерогенни очаквания в условията на 

противоречащи си интереси и неточни, неверни или заблуждаващи сигнали към 

социалните мрежи. Гледам на този въпрос не като на недостатък на предлагания  

докторат, а като на възможност за разширяване на полето на изследванията при бъдеща 

работа на докторанта.  Всеки експеримент и всеки модел има своите ограничения и не е 

възможно в рамките на един математически модел да се решат всички въпроси.  

 

Друга критична бележка е свързана с уравнение 4.15. на стр 121, което описва 

поведението на Централна банка, която действа съгласно правило на Тейлор. В него се 

нормализира целевата инфлация да бъде равна на нула. Каква е причината за това и как 

би се променил моделът, ако целевата инфлация не е нулева?  Авторът декларира в 

текста, че друг размер на целевата инфлация не променя резултатите, но би било добре 

това да бъде не само декларирано, но и аргументирано и съответно изяснено в текста. 
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Въпросът стои, защото на практика целевата инфлация никога не е нула. (Опит в това 

отношение има в Канада, но той определено не е успешен).   

 

Имам и препоръки и по отношение на някои технически грешки при оформянето на 

доктората. Например, при представянето на поведенческия експеримент авторът 

декларира, че, за да обхване по-пълно реакцията на участниците в експеримента, съставя два 

експериментални плана, като единият е на постоянен растеж на общото производство, а другия 

– на растеж, последван от спад. Но в Приложение 3 (където са показани плановете) първият 

план не показва постоянен растеж – нито на фактическото производство на “общото благо”, 

нито на прогнозите за него. На стр. 94 на данните от първата графика от Фиг 3.3. не 

кореспондират числово с текста, който ги коментира непосредствено преди графиката.   
 

7. Въпроси към дисертанта 

Очакванията играят съществена роля не само при динамиката на макроикономическите 

величини, но и при цените на активите и валутите. Това ми дава основание да задам 

следния въпрос: 

1. Как вижда авторът на дисертационния труд възможността да се изследва 

формирането на хетерогенни очаквания и тяхното моделиране на тези пазари? 

Има ли в този случай някаква специфика и доколко изложеният в 

докторантурата подход е приложим или трябва принципно различен подход?   

 

8. Заключение и предложение 

На базата на постигнатите резултати в дисертационния труд на докторанта Антон 

Герунов считам, че той отговаря на критериите и изискванията за присъждане на 

степен “доктор”, залегнали в Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”, както и във Вътрешните правила на катедра Икономика за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор". В резултат на това 

изразявам моето положително становище за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” на Антон Герунов.  

 

София, 11.02.2015 г.     Рецензент : 

(Проф. д-р Стефан Петранов). 


