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                                                                    Рецензия 

                                  върху дисертационен труд 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по 

направление 3.3. Политология /Европеистика, Икономически 

изследвания на ЕС/ 

                       с автор Георги Денчев Георгиев 

редовен докторант в катедра „Европеистика“ на Философски 

факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ 

        Научен ръководител: проф. д-р Ингрид Шикова 

 

Рецензент: проф. д-р Йорданка Статева 

Катедра „МИО и бизнес“ на Факултет „Международна икономика 

и политика“ в УНСС 

 

     Георги Денчев Георгиев е редовен докторант в катедра 

„Европеистика“ на Философски факултет в СУ „Св. Климент 

Охридски“. На вътрешна защита, проведена на 9 февруари 2016 

год. на разширен катедрен съвет, дисертационният труд беше 

предложен за външна защита. 

1. Актуалност и значимост на изследваната проблематика 

      

     Проблематиката на представения за рецензиране 

дисертационен труд е несъмнено значима и изключително 

актуална и на нея са посветени много анализи в икономическата 

литература. Дълговата криза в Европейския паричен съюз беше 

само началото на сложни и с различни проявления кризисни 

процеси, които поставиха под въпрос единната европейска валута 

и дори необратимостта на интеграционните процеси в целия ЕС. 

Авторът Георги Денчев определено си извоюва място сред 

многобройните анализи на кризата в еврозоната чрез приложения 

подход. Дисертационният труд впечатлява с пълноценно 

приложения интердисциплинарен подход и с дълбочината на 
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анализа на кризисните процеси в еврозоната, вкл. от историческа и 

философска гледна точка. Авторът сам дефинира своя труд като 

принадлежащ „към едно поле на познанието, намиращо се в 

граничната област между историческата наука, стопанската наука 

и останалите обществени науки“ /стр.35/. По този начин успешно 

е представен един нов поглед и авторов аналитичен принос по 

темата. 

 

2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

      

     В структурно отношение дисертационният труд се състои от 

увод, три глави, заключение и списък на използвана литература.  

     В увода е аргументирана актуалността на изследването, 

представени са целите и задачите, формулирана е авторовата теза, 

както и ограничения на изследването. Като се има предвид, че 

тезата е твърдение, значима идея, на практика основополагащ 

елемент в разработката, много е важна ясната и прецизна 

формулировка. Авторът използва по-скоро насочваща 

формулировка с две възможни определения за характера на 

„настоящата криза – световна и в еврозоната“ и съответно, че 

хипотезата в настоящия труд „клони по-скоро към второто“, 

имайки предвид „структурна криза на икономическия 

либерализъм“. Същевременно авторът допълва , че причините за 

всяка циклична криза „винаги са структурни“ /стр.5/.  

     Първа глава е конструирана като теоретична основа на 

изследването. На първо място авторът прави обзор на 

теоретичната литература, посветена на съвременните кризисни 

процеси и аргументира своя избор в това отношение. Тази част 

включва и „работна типология на средствата и техниките за 

размяна“, която в голяма степен е базирана на философски учения, 

както и съответно конкретни търсения и предпочитания на автора. 

     Втората глава е озаглавена „Кризата на ипотечните 

деривати в САЩ и дълговите кризи в Европа“. Авторът прави 

анализ на „встъпителната фаза“ на кризата, започнала на пазара за 

високорискови ипотеки в САЩ и представя становището си, че 

сложните структурирани финансови инструменти /финансовите 

деривати/ пряко са породили кризата по силата на финансовата 
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дерегулация. Същевременно прави бележка под линия, че 

„дълбоките предпоставки“ за кризата „се коренят в 

макроикономическите дисбаланси в глобален мащаб“. Приемам за 

важно и необходимо това разграничение между фундаментални 

причини за начало на кризисните процеси 2007 – 2008 год. и чисто 

техническата роля на финансовите деривати като катализатор за 

глобализиране на кризата. Авторът нарича извънборсовите 

деривати „токсични“, вкл. в заглавие. Всъщност използваните 

определения за финансовите деривати са „токсични“ и „кухи“. 

Същевременно фактите са в полза на това, че финансовите 

деривати явно в по-голяма степен решават проблеми отколкото 

създават – иначе как може да се обясни това, че пазарът за 

финансови деривати е най-големият в рамките на структурата на 

глобалния финансов пазар? 

     Авторът представя и анализира в сравнителен план две кризи – 

източноевропейска и дълговата криза в еврозоната. Много бегло е 

представено включването в дълговата спирала на еврозоната на 

Ирландия, Португалия и Испания, въпреки че там имаше развитие 

на специфични процеси /особено в Ирландия и Испания/, които 

бяха в основата на много важни решения на общностно равнище 

впоследствие. Поставям под въпрос становището на автора, че 

Кипър е по-скоро незначителен случай, който може да бъде 

пренебрегнат /стр.105-106/. 

     В най-голяма степен вниманието на автора във втора глава е 

насочено към Гърция и първата й спасителна програма. Това е 

напълно обосновано, доколкото Гърция беше първото слабо звено 

в еврозоната, което даде началото на верижни процеси. Анализът 

на автора в това отношение е добър, но някои оценки /примерно, 

че „спасителната програма за Гърция...се явява едно планирано 

вмешателство в държавните й дела“ на стр.123/  са по-скоро 

едностранни. Познаването на финансовата история на Гърция, 

която съдържа твърде много държавни фалити и едно изключване 

от паричен съюз поради системни нарушения на правилата /през 

1908 год. от Латинския паричен съюз/, би помогнало за 

изграждане и формулиране на по-балансирана оценка.  

     Трета глава е посветена на институционалната реакция на 

кризата в Европейския паричен съюз и институционалните 
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стратегии за справяне с нея. Авторът представя анализ на 

документопотока от периодични доклади и програмни документи 

и основно тримесечните доклади от серията Euro Area Quarterly, 

изработвани от Главна дирекция „Икономика и финанси“ на 

Европейската комисия. Използваният от автора подход за 

проследяване на развитието на институционалната реакция чрез 

систематичен преглед на периодично издаваните доклади и 

особено оценките на икономическите факти и съответно 

изграждането на механизми за противодействие, заслужава висока 

оценка и може да се приеме за приносен момент.   

 

3. Обща оценка на дисертационния труд 

     Авторът на дисертационния труд демонстрира умения за 

задълбочен и оригинален анализ на изключително актуална, 

сложна и значима проблематика.  С оглед развиващите се 

съвременни процеси в Европа и света, може да се каже, че 

въпросите са повече от отговорите и несигурността се увеличава. 

Авторът прави най-подходящото в такъв период и търсейки 

исторически корени, съумява да приложи интердисциплинарен 

подход към анализираната проблематика. Оценявам високо и 

идеята на автора много старателно и коректно да представи 

реакцията на оторизираните институции в процеса на разгръщане 

на съвременните кризисни процеси в еврозоната чрез анализ на 

голям обем официален документопоток. Прави впечатление, че 

Георги Денчев представя винаги аргументирано своя трактовка и 

становища по включените въпроси. 

     Концептуалният апарат в дисертацията определено говори за 

широки исторически и философски познания на автора, което му е 

позволило „да сглоби“ картина на кризата от непредставяна досега 

гледна точка върху анализираните процеси. 

     Дисертационният труд е много добре информационно 

осигурен. Списъкът на използваната литература включва голям 

брой статии и монографии на английски, 15 такива на български, 

както и много голям брой периодични доклади на европейски и 

други международни институции. 
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     Сложната и тежка материя и стремежът на автора за 

задълбоченост имат за резултат тежък стил на разработката, но 

това не е недостатък – просто изисква изключителна 

концентрация при четенето. 

     Терминологията в дисертационния труд би могла да бъде и по-

прецизна. Редица термини като примерно, събпрайм ипотеки, 

контагиозни ефекти и други подобни биха могли да бъдат 

заменени с много по-удачни на български. 

     4.Приноси 

     Според мен приносните моменти в дисертационния труд  на 

Георги Денчев могат да бъдат обобщени както следва: 

- Представено е първото в българската икономическа 

литература изследване на съвременните кризисни процеси в 

еврозоната с пълноценно приложен интердисциплинарен 

подход, който включва историческа, икономическа и 

философска гледна точка към изследваните процеси 

- Авторът извежда и очертава институционалното изграждане 

на реакцията на оторизираните органи и основно на Главна 

дирекция „Икономика и финанси“ на Европейската комисия 

чрез систематичен и критичен анализ на официалния 

документопоток 

- Може да се приеме за приносен момент и впечатляващия 

критичен и градивен анализ на теорията за оптимални 

валутни зони. Работата на автора по този въпрос включва и 

отделна самостоятелна публикация.  

5.Въпроси 

     Като се има предвид сложността и противоречивостта на 

анализираните процеси, биха могли да се направят някои 

уточнения, да бъдат представени различни становища и съответно 

формулирани въпроси: 

- Как и защо една толкова малка икономика като кипърската, 

формираща 0,2% от БВП на еврозоната, предизвика 

наистина голямо сътресение в паричния съюз през 2013 

год.? Какво показва анализ на причините за ефекта на 
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проблемите на Кипър върху цялата еврозона? Всъщност 

Кипър създаде прецеденти в три аспекта за паричния съюз. 

На първо място, възникна недоверие /макар и само за 

известен период/ относно гарантираността на депозитите до 

размера на застрахователния лимит в рамките на ЕС. Освен 

това, за първи път в държава от еврозоната бяха задействани 

строги ограничения върху капиталовото движение. За първи 

път беше приложен и нов спасителен модел, който наложи 

практика частни вложители да съфинансират спасителния 

пакет. 

- Какво показва историята на паричните съюзи в света и може 

ли да се каже, че създателите на Европейския паричен съюз 

са пренебрегнали важни уроци в това отношение? В тази 

връзка е и въпросът защо еврозоната се определя като 

прецедент в паричната история на света? 

- Един от новите елементи, създаден в условията на 

съвременните кризисни процеси в паричния съюз в Европа е 

постоянен спасителен механизъм. Какво е становището на 

автора за ефектите, има ли основание за разграничаване и 

съответно анализиране на краткосрочни и дългосрочни 

ефекти от функционирането на спасителен механизъм ? Ако 

икономическата диференциация между участващите 

държави /при това задълбочаваща се/ е фундаментален 

проблем, формираната вече зависимост от финансова помощ 

в някои икономики, съдейства на практика за увеличаване 

или намаляване на тази диференциация?  

 

     В заключение. Дисертационният труд на тема „Проявления 

на кризата в еврозоната и стратегиите за справяне с нея“ с 

автор Георги Денчев Георгиев представя задълбочен анализ на 

изключително актуална, сложна и значима проблематика.  

Приложеният от автора  холистичен подход му позволява да 

представи анализ на съвременните кризисни процеси в 

еврозоната от непредставяна досега гледна точка. 

Концептуалният апарат в дисертацията говори за широки 

познания на автора – исторически, икономически и философски. 

С оглед на гореизложеното убедено препоръчвам присъждане 
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на образователната и научна степен „доктор“ на автора 

Георги Денчев Георгиев. 

 

 

 

 

 

 

София, 14 април 2016 год.          Рецензент: 

                                                                  

                                                               /проф. д-р Йорданка Статева/ 

 


