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Дисертационен труд на тема 

„Проявления на кризата в еврозоната и стратегиите за 

справяне с нея“ 

Научен ръководител на докторанта: проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра Европеистика 

 

Становището е разработено от доц. д-р Калоян Симеонов в съответствие със 

заповед РД-38-139/16.03.2016г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за 

утвърждаване на научно жури.  

 

1. Структура на дисертационният труд 

Дисертационният труд на докторанта обхваща увод, три глави, заключение и 

библиография, като общия обем на дисертацията е от 200 страници. В увода на 

дисертационния труд се съдържат основните елементи, които са присъщи на едно 

въведение към дисертационно изследване, а именно – актуалност на проблема, цели и 
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задачи на изследването, посочване на видовете стратегии, които ще бъдат изследвани в 

дисертацията, както и кои са ограниченията на изследването.  

Първа глава на дисертационния труд разглежда кризата като криза на 

инструментите и техниките за размяна и нуждата от исторически и антропологически 

подходи за нейното разбиране. Тази глава има предимно теоретична насоченост и прави 

преглед на теоретичната литература, изворите на информация, методи и обосновка, 

научно поле и други.  

Втората глава разглежда кризата на ипотечните деривати в САЩ и дълговите кризи 

в Европа. Авторът правилно подчертава, че последната икономическа и финансова криза 

започва именно от ипотечните пазари в САЩ и след това се пренася на европейските 

финансови пазари. В тази втора глава по-подробно се разглежда източноевропейската 

дългова криза, кризата на еврозоната, както и гръцкият случай.  

В трета глава на изследването е представена институционалната реакция на кризата 

в еврозоната и институционалните стратегии за справяне с нея. Акцент на изследването са 

тримесечните доклади за еврозоната, които могат да бъдат счетени като източник за 

хронологията на институционалните реакции и стратегии за справяне с кризата. След това 

са представени основополагащите програмни документи за справяне с кризата. В третия 

раздел на тази глава са описани някои от регламентите и директивите за задълбочаване 

координацията на икономическите политики. След това са анализирани т.нар. от автора 

„синтетични“ стабилизационни механизми. Накрая авторът е посочил някои от 

неразгледаните в анализа стратегии за справяне с кризата в еврозоната, а именно 

банковият съюз, докладът на петимата президенти и инвестиционния план за Европа.  

В заключението на дисертацията са посочени някои от основните изводи от 

направеното авторово изследване във връзка със стратегиите за справяне с кризите в 

еврозоната.  
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2. Съдържание на автореферата  

Авторефератът към дисертационния труд на Георги Георгиев също съдържа всички 

основни елементи, които следва да бъдат посочени при разработването на един подобен 

документ, а именно: наличието на съдържание, обосновка на актуалността на темата, 

целите и задачите на изследването, ограниченията през изследването, предметът на 

дисертацията, методът и обосновката на изследването, характеристиката на 

дисертационния труд. Накрая са представени резултатите от изследването и приносите от 

него.  

 

3. Приноси на изследването  

Приемам посочените приноси на дисертационното изследване, които ясно посочват 

вижданията на автора за това какви са приносите от неговия анализ. В автореферата са 

представени шест приноса от изследването. Приносите имат широк обхват, като покриват 

различни концептуални въпроси – както теоретични въпроси, така и въпроси, които имат 

по-пряко отношение към последната световна икономическа и финансова криза, която 

именно се отрази и на икономическото развитие на еврозоната и е предмет на изследване в 

дисертацията на докторанта.  

Изразявам резерви към последния посочен принос, а именно: „определянето на 

ролята на Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ към Европейската 

комисия като затворена, хипермодерна „жреческа“ колегия, която е носител на 

командно-административна логика и своеобразна идеология, граничеща със 

„свръхестествен мироглед“ в светлината на нейния специфичен жаргон, богат на 

метафори, както и от субективното усещане за собствена непогрешимост“. Резервата 

ми е насочена към предимно едностранчивото представяне на ролята на тази Главна 

дирекция към Европейската комисия, като задължението на всеки един изследовател е да 

разглежда както отрицателното, така и положителното влияние на определени процеси и 

политики. С последното не се оспорва правото на авторово виждане, напротив, но е 

необходимо авторът да проявява и повече самокритичност към собствената си 
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критичност. Следва да се има предвид също така, че именно тримесечните доклади за 

еврозоната на тази Главна дирекция на Европейската комисия са един от основните 

източници на информация за дисертацията. При едностранчив поглед към ролята на това 

звено на Европейската комисия е много вероятно да се получи и един предубеден анализ 

към стратегиите на самата Европейска комисия за справяне с кризата в еврозоната.  

 

4. Списък на публикациите по темата на изследването  

Докторантът Георги Георгиев е посочил в автореферата списък от четири 

публикации, които имат отношение към темата на изследването. Тези изследвания са на 

теми относно гръцката криза, еволюцията на регулирането на хармонизираните 

инвестиционни фондове в ЕС и хармонизиране на нехармонизираните, анализ на теорията 

на оптималните валутни зони и изследване на агенциите за кредитен рейтинг. Всички тези 

въпроси имат пряко отношение към дисертационното изследване и са релевантни към 

предмета и обекта на изследване. Положително е също така, че публикациите са 

направени в реномирани издания, които са инициирани от Софийски университет, а някои 

от тях и от специалност Европеистика към Философския факултет на университета, а 

именно: докторантски сборници на университета и сборници от конференции на 

специалността.  

 

5. Актуалност на изследването 

Дисертационният труд на докторанта Георги Георгиев обхваща една не само много 

актуална, но и много динамична тема, която се развива почти ежедневно през последните 

години. След възникването на последната икономическа и финансова криза, в рамките на 

ЕС и по-специално в еврозоната почти всеки месец се публикуват нови стратегии или 

документи на институциите на ЕС, които в една или друга степен имат за цел да реагират 

на кризата. Както и дисертантът правилно посочва в своето изследване, някои от тези 

стратегии и мерки, особено в първите години на кризата, имаха за цел „да гасят пожари“, 

докато в последствие започнаха да преобладават стратегически документи и планове, 
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които имат по-скоро за цел да предотвратят в бъдеще подобни кризи в ЕС и еврозоната, 

колкото и това да е трудно реализуемо. В допълнение, кризата има различни проявления и 

аспекти, като е много трудно те да бъдат анализирани едновременно.  

Имайки предвид динамичния характер и сложността на изследваната тематика, 

дисертантът се е заел с една много предизвикателна задача, към която той е подходил по 

един по-скоро прагматичен начин, обхващайки само някои от видовете стратегии, като е 

посочил аргументи кои стратегии и защо са анализирани в по-големи детайли в 

изследването.   

 

6. Други положителни коментари относно дисертационния труд  

Като достойнство на дисертационният труд може да се посочи и това, че 

докторантът използва много богат научен език, който в същото време е лесно разбираем и 

ясно защитава тезите и аргументите на автора. На моменти в своето изложение, 

докторантът преминава към по-разговорен език и накъсва текста с някои отклонения и 

допълнителни разсъждения по въпросите, но това може да се отчете като специфичен стил 

на автора.  

Друга положителна черта е интердисциплинарния характер на изследването. 

Заглавието може леко да подведе читателя, че това е едно чисто икономическо изследване. 

Сред внимателен прочит на изследването виждаме, че в него освен икономика, са 

застъпени история, философия и други науки.  

Друг положителен елемент е, че изследването не робува на европейски стереотипи 

– т.е. безкритично приемане на политиките и мерките, които се задават от Брюксел, а има 

един силно критичен поглед относно мерките и стратегиите за справяне с кризата в 

еврозоната.  
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7. Бележки и препоръки към дисертационния труд  

Към изследването на докторанта Георги Георгиев могат да се направят и някои 

бележки и препоръки, като ще се концентрирам единствено врху някои от по-

съществените от тях, които смятам, че имат по-системно значение.  

На първо място, в дисертационния труд не са отчетени много сериозни мерки, 

които предприе Европейския съюз в областта на законодателството за финансовите пазари 

и финансовите услуги, които имат много сериозно отражение по отношение на усилията 

на ЕС за справяне с икономическата и финансовата криза, в т.ч. и в еврозоната. Ограничен 

кръг от новите законодателни мерки на ЕС са споменати, но съвсем бегло и 

несистематично. Бих искал да откроя няколко акта, които според мен, също следваше в 

една или друга степен да бъдат засегнати в едно подобно изследване. От една страна това 

е новата директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници, която зададе изцяло нова рамка за начина, по който следва в 

бъдеще да бъдат решавани проблемите с банките и инвестиционните посредници, които 

изпаднат в затруднение. Свързана с тази директива е и новата директива относно 

гарантирането на влоговете в банките. Европейският съюз прие също така и нова рамка за 

пруденциален надзор по отношение на банките и инвестиционните посредници, която 

отразява въвеждането на ниво ЕС на международните стандарти от Базел III. Те също 

имат важно значение за осъществяването на опит за справянето с кризата на финансовите 

пазари и в частност на тези от еврозоната. През 2014 г. бе публикувана и изцяло нова 

рамка по отношение на инвестиционните посредници. Европейският съюз прие и редица 

нови актове в областта на инвестиционните фондове. Не на последно място, ЕС прие и 

много детайлно ново законодателство по отношение на защитата на потребителите на 

финансови услуги, в т.ч. за пръв път на европейско ниво бе приета е директива за 

ипотечните кредити, като следва да припомним отново, че последната световна 

икономическа и финансова криза започна именно от ипотечните пазари.  

На второ място, независимо, че в ограниченията в увода и в специалния последен 

раздел накрая на трета глава авторът аргументирано е обосновал защо не е разгледал 

някои от основните стратегии за справяне с кризите в еврозоната, считам че изследването 
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е загубило част от своята пълнота поради липсата на тези стратегии и мерки в основния 

анализ на труда. Вярно е, че и самото заглавие на дисертационния труд е много 

амбициозно, но то следваше в по-пълна степен да се отрази и в провеждането на самото 

изследване. Изследването е базирано най-вече на тримесечни доклади, стабилизационни 

програми и някои други мерки. Следва да се отчете, че анализираните в детайли 

тримесечни доклади на Европейската комисия са по-скоро едни бюрократични документи, 

които отчитат наполовина политически, наполовина административно развитията на 

мерките за справянето с кризата в еврозоната.  Смятам, че липсата на следните стратегии 

и документи в анализа, е следвало да бъдат разгледани в по-голяма пълнота и не мога да 

се съглася с тезата на автора от стр. 179, че „тези типове стратегии като правило не се 

срещат в химически чист вид“: 

o Планът Юнкер – вярно е, че както посочва авторът на изследването, този 

инвестиционен план все още не е доказал дали може да разгърне своя 

потенциал, но неговата цел е именно да се справи с кризата в ЕС и 

еврозоната и да спомогне за генерирането на икономически растеж.  

o Изграждането на банков съюз. Създаването на банковия съюз е именно 

стратегия за преодоляване на кризата в еврозоната и той е насочен 

преимуществено към тази зона. Факт е, че целта на тази нова архитектура не 

е само да се преодолеят ефектите от последната криза, но и да се изгради 

нова рамка, която да има силата на превенция за преодоляване или 

намаляване на ефекта от бъдещи кризи. Всичко това, според мен прави 

необходимо нейното по-пълно отразяване в текста.  

o Докладите на четиримата президенти, стратегическият документ на ЕК от 

ноември 2012 г. и докладът на петимата президенти са по-скоро споменати с 

някои кратки коментари в последния раздел на трета глава, а според мен 

трябваше в по-големи детайли да бъдат анализирани. Това е препоръка, 

която и по-рано е отправяна към докторанта.  

o Една от най-новите стратегии за справяне с кризата в еврозоната, а дори и в 

целия Европейски съюз, също не е спомената. Става въпрос за новата 
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стратегия на Европейската комисия за изграждане на Съюз на капиталовите 

пазари.  

На трето място, смятам, че библиографията към дисертационния труд следваше да 

е по-пълна. С бележка под линия авторът обяснява кои източници и защо не са включени 

в библиографията. Смятам, че далеч по-добрия подход би бил не включването на подобно 

обяснение, а именно включването на подобни източници накрая в тази обособена част на 

изследването, която има за цел именно да представи в пълен обем анализираните  

източници на информация. Аргументите от рода на това, че от библиографията са 

изпуснати регламенти, директиви и решение на институциите на ЕС поради техния обем и 

взаимосвързаност, че отделни по-важни документи са цитирани в основната част на 

изследването или в увода, не смятам, че са основателни за тяхното изключване от 

библиографията.  

 

8. Заключение 

Независимо от отправените редица бележки и препоръки, смятам, че 

дисертационният труд на Георги Георгиев е едно добро изследване, което е осъществено с 

необходимите изследователски методи и притежава необходимата дълбочина за подобен 

вид анализ.  

Смятам, че изследването отговаря на изискванията за присъждане на образователна 

и научна степен “доктор”.  

Въз основа на направената оценка, посочените предимства и научните приноси на 

дисертационния труд  подкрепям присъждането на образователна и научна степен 

“доктор” на Георги Денчев Георгиев. 

 

Дата: 12 април 2016 г., гр. София 

Доц. д-р Калоян Симеонов 

Катедра „Европеистика“, Философски факултет,      СУ 

„Св. Климент Охридски“  


