
На дисертационния труд за получаване на ОНС „доктор“  

„Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост  
на публичните финанси в България“ 

Рецензент: доц. д-р Виктор Иванов Йоцов – УНСС, катедра „Финанси“ 

Кандидат: Кристина Александрова Карагьозова-Маркова 

 

1 Формално описание на дисертационния труд 

Предоставеният за рецензиране дисертационен труд е разработен на 261 страници и се 
състои от увод, четири глави и заключение. В използваната литература са посочени 102 заглавия, 
като преобладаващата част от тях са на чужди автори и само 8 на български изследователи. Ма-
териалът съдържа общо седем приложения, съответно по две към първата, втората и третата 
глава и едно към четвъртата глава.  

Актуалността на избраната тематика не буди никакво съмнение. Проблемът със застаря-
ващото население и импликациите върху публичните финанси е тема, по която отдавна се ра-
боти. Този проблем стои с още по-голяма острота за страни, в които застаряването на населени-
ето е съпроводено и с активни миграционни процеси водещи до абсолютно намаление на насе-
лението и особено на това в работоспособна възраст. От тази гледна точка оценката на дългос-
рочната устойчивост на публичните финанси през призмата на застаряването на населението в 
България придобива все по-голяма актуалност и важност през последните няколко години. В 
такъв род изследвания от изключително значение е въпроса за проследяването на каналите на 
въздействие на застаряването на населението върху дългосрочния икономически растеж. Това 
произтича от ясно изразените негативни демографски тенденции, които от своя страна оказват 
влияние върху факторите за производство, като водят до промяна в количеството и качеството 
на работата сила, интензивността на използването на физически капитал, акумулирането на 
спестявания, промяна в процесите на технологически прогрес и иновации. Наред с преките 
ефекти, застаряването на населението има и редица косвени ефекти върху икономическия рас-
теж (предимно през рисковете за пенсионната система и здравеопазването), като в дадени случаи 
те могат да бъдат дори по-значими от директните ефекти.  

От гледна точка на така формулираната тема, обектът на изследването е връзката между 
застаряването на населението в България и дългосрочната устойчивост на публичните финанси. 
Авторът правилно е преценил, че за да бъде оценена тази връзка е необходимо да се изследват 
както влиянието на очакваните промени в демографската структура върху факторите на произ-
водство и икономическия растеж, така и да се проследи как застаряването на населението влияе 
на бюджетните разходи и върху данъчните приходи, които също са зависими от структурата на 
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населението. Изборът на този подход към изследването позволява на автора да очертае дългос-
рочни тенденции и прогнози за основните макроикономически променливи, които по-нататък 
дават възможност да се направят изводи и за очакваната динамика на публичните финанси и 
държавния дълг. Казано накратко, обект на оценяване са не само преките последствия от заста-
ряването върху макро-фискалните променливи, но и влиянието на алтернативните политики на 
правителството, целящи противодействие на ефектите от демографската промяна върху иконо-
миката. Авторът прави важното уточнение, че се моделират експлицитно единствено ефектите 
от застаряването на населението върху първия стълб на осигурителната система. Това е мотиви-
рано от факта, че първият стълб ще продължи да бъде основният източник на доходи на пенси-
онерите и след 2022 г., когато се планира да започне изплащането на пенсии от фондовете по 
задължителното пенсионно осигуряване.  

Тезата на докторанта е, че застаряването на населението в България ще има осезаеми 
дългосрочни последствия за икономическата активност и застрашава устойчивостта на публич-
ните финанси. В съответствие с тази теза авторът аргументира виждането, че навременните ре-
форми в пенсионната система са от ключово значение за размера и за посоката на ефектите от 
застаряването на населението върху дългосрочния растеж. В тази връзка се постулира, че увели-
чаването на пенсионната възраст успоредно с очакваната продължителност на живота е най-
ефективната мярка за противодействие на негативните ефекти от демографските промени върху 
икономическата активност и върху устойчивостта на публичните финанси. 

Изследователската теза на дисертацията е доказана чрез разработването на симулацио-
нен модел на общо равновесие със застъпващи се генерации. Авторът посочва, че изборът на 
подход е мотивиран от необходимостта от интегриране на демографските прогнози в модела, 
като в същото време структурата на модела позволява генерирането на прогноза за растежа на 
икономиката на базата на зависимостите между демографските промени и факторите на произ-
водство. При изборът на този подход влияние е оказала и възможността която той осигурява за 
изготвяне на прогнозни приходи и разходи на пенсионната система подобно на един чисто ак-
тюерски модел. Нещо повече – един такъв симулационен модел дава възможност за сравнение 
ефектите от различни реформи в областта на пенсионната и данъчна политика, като се проследи 
съответната промяна в поведението на икономическите агенти.  

С разработването на така избраната тематика авторът си поставя цели, които условно 
могат да бъдат разделени на две групи – теоретични и емпирични. Към първата група цели могат 
да се отнесат следните подцели: 

 Идентифициране на основните канали на влияние на застаряването върху икономичес-
кия растеж; 

 Сравняване на предимствата и недостатъците на наличните теоретични модели на дъл-
госрочен растеж при оценка на макро-фискалните последици от застаряването; 

 Избор на теоретичен модел за оценка на ефектите от застаряването върху българската 
икономика и публични финанси  



3 

 

 Извеждане на специфичните за България характеристики на пазара на труда, пенсион-
ната система и данъчната система, които до голяма степен определят степента, в която 
застаряването ще засегне публичните финанси на страната 

Към втората група цели също са обособени подцели, по-важните от които са: 

 Разработване и калибриране (съобразно спецификите) на модел, който да обхване всички 
важни за българската икономика канали на влияние на застаряването на населението в 
България върху икономическия растеж и публичните финанси; 

 Оценяване на ефектите от застаряването върху факторите на производство и икономи-
чески растеж; върху спестяванията и потреблението на работещите домакинства и на 
пенсионерите чрез разработения в дисертацията модел; върху бюджетните приходи и 
разходи и държавния дълг;  

 Формулиране на базата на модела на изводи за дългосрочната устойчивост на публич-
ните финанси, както и на съответни препоръки за водената фискална и пенсионна поли-
тика. 

2 Структура и съдържание на дисертационния труд 

Структурата на дисертационния труд е подчинена на така формулираните предмет и 
обект на изследването и е в пряка връзка с целите и подцелите които автора си поставя. В по-
конкретен план структурата на дисертационни труд е следната: 

В първа глава се прави преглед на основните литературни източници отнасящи се до 
анализирането на връзката между устойчивостта на публичните финанси и застаряването на на-
селението. Дефинирано е понятието "устойчивост на публичните финанси" и са разгледани фор-
малните условия за устойчивост, използвани в литературата. Направен е обзор на развитието на 
дефинициите и подходите при оценката на дългосрочната устойчивост на публичните финанси 
в контекста на застаряването на населението. Предвид ключовото значение на взаимодействието 
между публичните финанси и икономическия растеж при оценяването на дългосрочната устой-
чивост, в тази глава са разгледани основните теории и емпиричните резултати, обясняващи връз-
ката между застаряването на населението и икономическия растеж. Разгледани са също така ши-
рок кръг теоретични модели, които могат да послужат за оценка на ефектите от застаряването. 
На база на описаните модели и тяхното приложение за оценяването на ефектите от застаряването 
в редица европейски страни, е избран конкретен модел на общо равновесие със застъпващи се 
генерации (BG-OLG), който да бъде развит и калибриран за България.  

Във втора глава е изложено математическото представяне на модела, който авторът е 
избрал като оптимален за оценяване на ефектите от застаряването на населението. В по-конкре-
тен план, описанието на модела включва моделиране на демографските процеси, извеждане на 
оптималното индивидуално потребление и спестявания и агрегиране на съвкупното потребле-
ние, спестявания и човешки капитал. Следва описание на зависимостите в производствения, вън-
шния и фискалния сектор. На база на основните уравнения, задаващи равновесието на пазарите 
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на стоки, труд и активи и при спазване на интертемпоралното бюджетно ограничение за фискал-
ния сектор се извежда конкурентното равновесие на модела, което е в сила за всеки един период. 
Стационарното решение на модела се извежда от конкурентното равновесие, при допускане че 
всички ендогенни променливи са постоянни. 

В трета глава се представят основните стилизирани факти относно демографските про-
мени в България, като се разглеждат също така и особеностите на българската пенсионна сис-
тема. Направена е връзка между текущото състояние на икономиката и на публичните финанси, 
като тази връзка служи на автора за формулиране на дългосрочните перспективи за фискална 
устойчивост. Съществена част в трета глава заема калибрирането на модела с данни за България, 
което е направено на базата на стилизираните данни. По-нататък докторантът прави описание 
на калибрираните параметри, като прави уговорката, че калибрирането е направено по начин, 
осигуряващ в максимална степен възпроизвеждането на основните съотношения от национал-
ните сметки за дела на инвестициите, потреблението на домакинствата и потреблението на пра-
вителството, а така също и търговското салдо. 

В четвърта глава са описани резултатите от симулациите с модела. Застаряването на 
населението е възпроизведено чрез постепенното намаляване на броя на новопостъпилите ра-
ботници, което отразява официалните прогнози за намаляване на работната сила и чрез посте-
пенното увеличаване на очакваната продължителност на живота. Разгледани са пет различни 
сценария за развитие на икономиката на база на провежданата фискална и пенсионна политика. 
Първият сценарий е за запазване на текущата пенсионна възраст и условия за ранно пенсиони-
ране. Вторият сценарий предполага частично увеличение на пенсионната възраст до 65 години 
за мъжете и 63 години за жените според предвиденото от реформата от 2012 г. Третият сценарий 
е за пълно съответствие между увеличението на очакваната продължителност на живота и на 
пенсионната възраст. В четвъртия сценарий се допуска постепенно намаляване на коефициента 
на заместване на доходите и частично увеличение на пенсионната възраст, аналогично на Сце-
нарий 2. В петия сценарий се допуска запазване на данъчната ставка на текущите нива и финан-
сиране на увеличените разходи за пенсии с дълг за период от тридесет години. Демографските 
допускания в BG-OLG са от ключово значение, затова с цел анализ на чувствителността към 
демографските прогнози, и петте сценария са разгледани с две алтернативни демографски до-
пускания.  

В заключението са представени основните резултати и изводи от дисертацията. На ба-
зата на тези резултати са формулирани и препоръки към фискалната и пенсионна политика на 
правителството с цел смекчаване на негативните ефекти от застаряването на населението върху 
икономическия растеж и дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Разгледани са и 
възможностите за разширяване на разработения в дисертацията модел и за бъдеща изследова-
телска дейност.  
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3 Основни приносни моменти 

В автореферата кандидатът дава една реалистична оценка относно практическата 
приложимост на изследването. По-важните научноприложни резултати и приносни мо-
менти могат да се обобщят както следва: 

 Моделът BG-OLG, разработен в дисертационния труд, е първият модел на общо рав-
новесие с припокриващи се генерации и стохастичен процес на стареене, разработен 
и калибриран за българската икономика. За разлика от моделите на частично равно-
весие, разработени от ЕК и СБ, този модел проследява ефектите от застаряването 
върху спестяванията на домакинствата и върху нетните чуждестранни активи в ико-
номиката.  

 Изследването дава възможност за проследяване на индиректните ефекти от застаря-
ването посредством влиянието на фискалната политиката върху растежа на иконо-
миката. По този начин резултатите от изследването ще могат да послужат за форму-
лиране на оптимална политика на правителството (промяна в параметрите на пенси-
онната и данъчната система) за компенсиране на ефекта от демографската промяна 
върху икономиката.  

 Разработен е и сценарий, който допуска едновременно промяна в броя и структурата 
на населението и промяна в коефициента на заместване на доходите. Подобен сцена-
рий дава представа за ефектите от прилагането на текущото законодателство в Бъл-
гария, според което пенсиите се индексират по така наречената швейцарска формула. 
Сценарият е зададен конкретно за България и няма аналог в наличните към момента 
публикации. 

 Собствен принос на дисертационния труд е и проследяването на динамичните 
ефекти от сценарий, в който се допуска свободно акумулиране на държавен дълг за 
период от около 40 години в условията на застаряване на населението.  

 В модела BG-OLG са направени и някои модификации по отношение на производс-
твената функция. Включени са едновременно по-усложнена и реалистична произ-
водствена функция, която предполага разходи за въвеждане в експлоатация на капи-
тала и екзогенна норма на растеж на технологиите.  

 В сравнение с други подобни модели, разработеният в дисертацията модел BG-OLG 
е първия подобен модел, калибриран за България. Със сигурност може да се отчете 
като собствен принос на дисертацията и сравнението на резултатите от симулацион-
ния модел с направените емпиричните изследвания на ефектите от фискалната поли-
тика върху икономическата активност в България. Разработени от автора на дисер-
тацията и неговите съавтори иконометрични модели за оценка на фискалните мул-
типликатори за България предполагат по-ниско влияние на фискалната политика 
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върху икономическата активност в България и това мотивира алтернативното калиб-
риране на симулационния модел с по-висока стойност на интертемпоралната елас-
тичност на заместване на потреблението.  

 На базата на получените резултати от симулациите с модела в дисертационния труд 
са формулирани и препоръки към водената фискална и пенсионна политика. Разгле-
дани са различни алтернативи за реформи като обвързването на пенсионната възраст 
с очакваната продължителност на живота, стимулирането на икономическата актив-
ност на населението и евентуалната промяна на коефициента на заместване на дохо-
дите. Анализирани са и ефектите от свободно акумулиране на дълг за фиксиран пе-
риод от време. Направен е и анализ на чувствителността на ефектите от водените 
политики при две алтернативни демографски прогнози. 
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2. Карагьозова-Маркова, Кристина. Застаряване на населението и влияние върху дъл-
госрочния растеж. Годишник на Стопански факултет, том 14. (под печат). 

3. Karagyozova-Markova, K.; Deyanov, G. and Iliev, V.(2013). Fiscal Policy and Economic 
Growth in Bulgaria. BNB discussion papers, 90/2013 

4. Карагьозова-Маркова, Кристина.(2015). Оценяване на ефектите от застаряване то на 
населението върху дългосрочния растеж и устойчивостта на пенсионната система 
чрез модел със застъпващи се генерации за България. Икономическа мисъл. (предс-
тои публикуване). София 

5 Съответствие на предоставените от кандидата публикации и други документи 
със законовите изисквания за получаване на научна и образователна степен „док-
тор“  

Основните нормативни изисквания за получаване на научна и образователна сте-
пен „доктор“ са както следва:  

 Закон за развитието на академичния състав в Република България, чл. 6 
(3) – „Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа научни или научноп-
риложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Ди-
сертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбо-
чени теоретични знания по съответната специалност и способности за са-
мостоятелни научни изследвания.“  
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 Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и зае-
мане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“, чл. 66 (1) – „Ди-
сертационният труд е научно съчинение, което съдържа научни или научноп-
риложни резултати с оригинален принос в науката и показва, че кандидатът 
има задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способ-
ности за самостоятелни научни изследвания.“  

На основата на описанието на дисертационния труд и прегледа на основните му 
приносни моменти, мога да потвърдя, че дисертационния труд на Кристина Кара-
гьозова-Маркова категорично показва, че тя притежава задълбочени теоретични зна-
ния и безспорни умения за успешно реализиране на самостоятелни научни изследвания. 
Представената докторска теза съдържа научни и научноприложни резултати, които 
представляват оригинален принос, което се потвърждава и от направените от докторанта 
публикации по темата на дисертационното изследване. 

6 Заключение 

 Общото впечатление от дисертационния труд е изключително положително. Видно е, 
че докторантът се е запознал с широк кръг литературни източници и демонстрира добри позна-
ния по темата. Предметът на изследването е ясно изложен, което дава възможност за формули-
ране на авторова теза, която е доказана посредством поставянето на конкретни цели и задачи. 
Структурата на изложението следва ясна логика, стилът на изложението умело съчетава акеде-
мичност с простота на изказа и лесно възприятие. Докторантът демонстрира също така и висока 
степен на както на теоретични, така и на практико-приложни знания и умения в областта на 
статистическия и иконометричния анализ. Изграденият и калибриран модел, с помощта на който 
са направени конкретните изчисления за устойчивостта на публичните финанси през призмата 
на проблемите със застаряващото (и намаляващо) население, е с висока практическа стойност. 
Изпълнени са всички формални критерии за придобиването на съответната научна степен. 
Всичко това ми дава право убедено да гласува „ЗА“ присъждането на ОНС „доктор“ на Кристина 
Карагьозова-Маркова. 
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