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Изготвил становището: проф. д-р Стефан Минчев Вачков - катедра “Финанси” 

при Икономически университет – Варна, член на научно жури съгласно Заповед 

РД 38-632/10.12.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” и решение от 

заседание на научното жури (Протокол № 1/18.12.2014 г.) 

Автор на дисертационния труд: Антон Антонов Герунов – докторант от 

катедра “Икономика” при СУ „Св. Климент Охридски” – София. 

Тема на дисертационния труд: “Динамика на основни макроикономически 

величини в условията на хетерогенни очаквания”. 

 

I. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем 202 страници и включва увод, пет глави, 

заключение, списък на 198 литературни източници на български и чуждестранни 

автори и четири приложения.  

Обектът на изследване е динамиката на основни макроикономически 

величини в рамките на икономически модел на общо равновесие при ограничено 

рационални хетерогенни очаквания на стопанските агенти, а предметът - 

процесът на формиране на икономическите им очаквания на макро- и 

микроикономическо равнище (с. 6). 

Формулирани са три изследователски хипотези: 

 очакванията на икономическите агенти не са напълно рационални; 

 поведението им се параметризира от някои правила, чието съблюдаване 

служи за изготвяне на прогнози за развитието на икономическата 

конюнктура; 
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 в сравнение с моделите на рационални очаквания, евристично базираните 

макроикономически модели са по-динамични и по-коректно описват 

ключовите макроикономически величини.   

На този фон авторът си поставя за цел да изследва „поведенческите 

характеристики на процеса на формиране на основни икономически очаквания 

за стопанската динамика и ценовото равнище”, които да се включат „в 

аналитичната рамка на съществуващи макроикономически модели” (с. 7). За 

нейното постигане са формулирани седем изследователски задачи (с. 7), които се 

решават в изложението по отделните глави в дисертационния труд. 

 

II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд 

Глобалната финансова криза от 2007-2008 г. компрометира редица 

икономически доктрини и недвусмислено показа, че не тяхното педантично 

приложение, а човешкото поведение е „истинският” двигател на съвременния 

бизнес (“Behavior driven Business“). В този смисъл усилията на докторанта да 

адаптира моделите на макроикономическата политика към постулатите на 

поведенческата икономика заслужават много висока оценка. Нещо повече. 

Дисертационният труд е ново изследване за нашата икономическа литература, 

което формулира значими изводи за природата на икономическите очаквания и 

за тяхното макроикономическо моделиране в условията на хетерогенност.    

Изложението има логична и балансирана структура. В първите две 

глави се представят основните теории за формирането на икономическите и 

потребителските очаквания за общата икономическа ситуация, безработицата и 

инфлацията в страните от Европейския съюз.  

В глава трета се разглеждат микроикономическите основи за формиране 

на очакванията. За целта е проведен икономико-психологически експеримент, 

въз основа на който се извеждат ключовите поведенчески закономерности 

(евристики).  

В четвърта глава те са „трансформирани” в поведенчески уравнения, а 

механизмът за формиране на хетерогенните очаквания е включен в стандартния 

равновесен макроикономически модел на съвкупното търсене и предлагане.  
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Изследването в пета глава поставя акцент върху конкретните параметри 

на този модел и резултатите от неговото симулационно тестване. Специално 

внимание е отделено на сравнението между поведенческия и базирания на 

рационалните очаквания макромодели. Поведенческият макромодел се 

верифицира с емпирични данни за основни икономически величини за България 

в периода на преход от планова към пазарна икономика.   

Освен отлична теоретична подготовка по разглежданата проблематика, 

авторът демонстрира завидни умения за емпирични изследвания с помощта на 

богат арсенал от методи и модели. Най-важните изводи и предложения в 

дисертационния труд се онагледяват с множество фигури и таблици. Всички от 

посочените литературни източници и приложения са коректно използвани и/или 

коментирани в изложението.  

В крайна сметка, авторът решава успешно формулираните задачи, 

аргументира изследователските хипотези и напълно постига целта на 

своето научно изследване.   

По темата на дисертацията са направени пет публикации в български и 

чуждестранни научни издания. Резултатите от изследването на докторанта са 

представени на една международна конференция и два научни семинара. В 

справката за публикациите фигурират още две статии в наши реномирани 

издания (списание „Икономически изследвания” и „Годишник на Стопанския 

факултет” при СУ „Св. Климент Охридски”), посветени на актуални 

макроикономически проблеми.  

 

III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Първо. Обоснована е тезата за непълно рационалния характер на 

икономическите очаквания, което налага те да се изследват чрез модели с 

хетерогенни механизми на формиране. 

Второ. Въз основа на икономико-психологически експеримент е 

аргументирана технологията на процеса на формиране на хетерогенни 

очаквания. Получените резултати служат за „обогатяване” на известния 

поведенчески макроикономически модел на общото равновесие.   
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Трето. Доказва се, че посредством симулацията на поведенческия 

макроикономически модел стопанският цикъл може да се предизвиква и 

поддържа от пазарните настроения, което разширява набора от опции за 

реализация на макроикономическите цели.  

Четвърто. Основните прогнози на поведенческия макроикономически 

модел се потвърждават при тестването му за българската икономика в периода 

1981 - 2013 г.    

Направените изводи и препоръки са солидна основа за по-нататъшни 

изследвания на докторанта. Те обаче могат да бъдат ценен ориентир за всички 

заинтересовани отговорни институции, които трябва да формулират 

реалистични приоритети на макроикономическата политика и да вземат решения 

за успешно икономическо преструктуриране на българската икономика.  

 

IV. Обобщена преценка на дисертационния труд и заключение 

 Дисертационният труд е завършено научно произведение, което 

атестира докторанта като ерудиран и перспективен изследовател. Той 

заслужава положителна оценка, поради което с пълна убеденост препоръчвам 

на уважаемото научно жури да присъди на г-н Антон Антонов Герунов 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност “3.8. 

Икономика (Политическа икономия)”. 

 

 

 

9 февруари 2015 г.                       Изготвил становището: 

 Варна                                                                                 (проф. д-р Стефан Вачков) 

 


