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СТАНОВИЩЕ 

За  дисертационния труд на редовния докторант  Георги Денчев Георгиев 

на тема: „Проявления на кризата в еврозоната и стратегиите за справяне с 

нея“ с научен ръководител  проф. д-р Ингрид Шикова  

За придобиване на образователната и научна степен „доктор” по  

професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - 

Икономически изследвания на ЕС). 

От проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически 

изследвания на БАН 

 

 

Настоящето Становище предоставям на основание на Заповед №  РД 38 – 139 

/ 16.03.2016 г.  на Ректора на  СУ “Св. Кл. Охридски” за избор на научно жури за 

конкурса за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по  

професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - 

Икономически изследвания на ЕС) на редовния докторант Георги Денчев 

Георгиев. Той е зачислен в редовна докторантура със Зап. РД/889/21.07.2013 г.  

Дисертационният труд на докт. Георги Денчев на тема: „Проявления на кризата 

в еврозоната и стратегиите за справяне с нея“ с научен ръководител  проф. д-р 

Ингрид Шикова може да бъде оценяван като самостоятелно научно изследване, 

с което авторът аспирира за научната степен “доктор“ на основа на 

постигнатите резултати и приноси.  

 В контекста на изискванията на Закона за академичното развитие считам, че 

по достойнство следва да се разгледа постигнатото от докторанта в три 

основни насоки: 

 1/ охарактеризиране на идейно-концептуалната обоснованост, 

съдържателността и значимостта на направения анализ  на проявленията на 

кризата в контекста на актуалното развитие на европейската икономическа 

интеграция на примера на Еврозоната; 
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2/разкриване на положителните страни на предлаганото изследване с цел 

извеждане на приносите на автора 

3/очертаване на дискусионните области  и обосноваване на препоръки  към 

автора предвид на конкретни тези и текстове в дисертацията. 

Представеният дисертационен труд на Г.Денчев дава необходимите  основания 

да бъде преценяван  за придобиване на научната степен „доктор“. 

I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Структура на изложението 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на докт Г.Денчев се 

отличава с ясна и логично издържана структура на направения анализ. 

Съдържанието на труда е с общ обем от 200 страници, като включва увод, три 

глави, заключение, ползвана литература. Прави впечатление, че структурата се 

отличава с добре осмислена  логика на изложението, която отразява ясно 

концепцията на автора относно избраната тема. Библиографската справка  

съдържа чужди и български източници, но се остава с впечатление, че е 

непълна и не  отразява  на практика големия обем ползвана литература и 

източници, които са цитирани в текста на дисертацията. 

Основната амбиция на автора е подходът му при разглеждане на темата да 

бъде исторически-аналитичен и последователен в доказването на кризата в 

Еврозоната като криза на неолибералния модел. Неговата концепция относно 

проявленията на кризата в Еврозоната може да се окачестви като 

„четириизмерна„  макар че не във всички измерения направеният анализ е  

достатъчно добре аргументиран.  

На първо място, от самия подход към Глобалната финансова криза и 

пренасянето на нейната зараза от САЩ към ЕС / т.нар. атлантическа 

фасада“/се предпоставя разбирането на казуса на кризата в Еврозоната 

като част от глобалния процес на финансиализацията на съвременните 

развити икономики и кризата на неолибералния модел на развитие. Това 

обяснява и фактът, че: Първа глава в съдържателната си част се отличава с 

два параграфа, които са опит за теоретическа обосновка на 

финансиализацията като икономически фундамент на кризата и  динамиката на 

съвременния капитал като форма на кризата на икономическия либерализъм.  

Тези части са съответно :  

Глава Първа ,3. Обща историческа типология на средствата за размяна – стр. 

29  
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Глава първа, 4. Същност на кризата на динамиката на съвременния капитал – 

структурна криза на икономическия либерализъм – стр. 31  

 На второ място, направеният анализ на същността на кризата е избраното 

второ измерение..Може да се приеме, че това е основното предназначение на 

Втора глава, която е посветена на Кризата на ипотечните деривати в САЩ и 

дълговите кризи в Европа.  

В този смисъл във Втора глава има концептуалния избор на важната теза на 

автора, че Глобалната финансова криза с епицентър в САЩ с нейната 

„продромална“фаза обективизира важен проблем на „заразата“ с финансова 

криза. Вероятно за това във Втора Глава е избрано разглеждането на кризата в 

източноевропейските страни от 2008-2009 г. като потвърждение на общата 

„зараза“ с криза. При това избрано съпоставяне на дълговата криза в Източна 

Европа с  развоя на проявленията на финансова, банкова и суверенна дългова 

криза в Еврозоната се прави заключение, че в Източна Европа справянето с 

кризата е по-добро и може да се разглежда като „репетиция“ на спасителните 

мерки, които по-късно се предприемат в Еврозоната.  

 Доколкото анализът се насочва към Еврозоната и на първо място кризата в 

Гърция възниква въпросът каква е основната концепция на Втора глава. От 

една страна тя доизгражда анализът за участието на Европа- еврозоната в 

глобалната финансиализация, но от друга страна тя поставя въпросът: Все пак 

какъв е характерът на причинната обусловеност на финансовата криза в 

Еврозоната и защо при сравнението с дълговите кризи в Източноевропейските 

страни тази криза е по-дълбока и трудна за управление, т.е. за справяне по 

думите на автора? Темата за естеството на дълговата криза в Еврозоната като 

по-дълбока в този смисъл е важна и аргументирана. 

На трето място, за автора е важно изследването на взаимодействието между 

проявленията на кризата и формирането на реакции, стратегии и политики за 

справяне с кризата на примера на европейските дългови кризи. Това по 

същество е и третото измерение на анализа, което безспорно присъства във 

всички глави доколкото касае взаимовръзката между икономическите 

реалности и субективизираният избор на намесата срещу кризата чрез 

реакциите на политическо и институционално равнище. Тук авторът има вярна 

постановка, но на места текстът се е отдал на движение „по потока на 

съзнанието“, като изказът на конкретни мисли е „белязан“ с бърз преглед на 

конкретни цитирани автори. 

На четвърто място в предлагания труд авторът систематизира и се старае 

последователно да изложи характеристиката на стабилизационните 

механизми и тяхната философия за погасяване на кризата в държавите от 

Еврозоната.Важно е да се отбележи, че интересът на докторанта е към вече 

прилаганите мерки и инструменти, а не толкова към бъдещите проекти за 
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„институционално изграждане на ИПС“. Този избор го отличава от рутинния 

подход на интерпретацията на европейската интеграция като източник на 

„нормативна“ сила, на която  се приема, че неизбено се уповава успехът й. 

II. Общи достойнства и положителна оценка заслужават: 

На основа на избраната методологическа постановка на структуриране на 

изследването последователно е следван избор на аналитичната взаимовръзка 

на идейно-концептуалната оценка на кризата и кризисните проявления (в Първа 

глава и частично във Втора глава);  

Предлаганата изследователска рамка за приложно-емпиричен анализ на 

институционалните реакции на кризата е убедителна. Безспорно е актуален и 

обоснован направеният избор да се проследи хронологията на 

институционалните реакции и стратегии на  основа на Докладите „Юроеъриа 

куортърли“ / стр. 134 -174/,основополагащите програмни документи за справяне 

с кризата /стр. 170-174/, както и отразяването на регламентите и директиви за 

задълбочаване координацията на икономическите политики. „Сикс пак“ и „Ту 

пак“ – пакетите от шест акта и два акта за икономическо управление на 

Парламента и Съвета на ЕС /стр. 174-177/ и „Синтетичните“ стабилизационни 

механизми/ стр. 177-176/  

От гледна точка на структурата на изложението е определен                        

логичен завършък по хронология на събитията                                                                                                           

представеният в края на Глава трета                                                                                                      

преглед на новите инициативи за ИПС и развитието му като банков и капиталов 

съюз като „Неразгледани стратегии на етап замисъл и изпълнение: банковият 

съюз, „докладът на петимата президенти“ и инвестиционният план за Европа 

/стр. 176- 182/.  

В структурно отношение направеното заключение отразява  конкретно 

постигнатите резултати и съдържа авторови  изводи.  

 

III. Оценка за: актуалност на темата и основната теза на 

дисертационния труд 

       Актуалността на темата е обусловена от проблемността на 

въздействието на Глобалната финансова криза и Европейската суверенна 

дългова криза за задълбочаване на кризата на интеграцията в ЕС и нейното по-

нататъшно развитие в институционален и политически аспект.  

По същество авторът не е едностранчиво ориентиран към проблема за развоя 

на интеграцията в Еврозоната и в ЕС, тъй като не се занимава с конкретиката 

на отражението на кризата върху интеграционния процес. Самата тема като 
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фокусирана върху проявления на кризата и избора на стратегии за справянето 

с нея го отграничава от този по-сложен и по-дискусионен проблем в 

концептуален и политически план. Но като цяло проблемността на промените в 

институциите на ИПС заемат важно място в анализа и са с актуален фокус. 

Актуалността на избраната тема по определен начин намира израз и в 

авторовия фокус върху постигнатото за справяне с кризата, докато плановете 

за бъдещето са отразени, но основателно не са обект на изследване в 

сравнителен план.  

Тезата на дисертационния труд не е формулирана добре, макар че има 

достатъчно ясна позиция, като за това за може да съдим от текста на 

стр. 5 и стр.189 . 

IV. ПРЕПОРЪКИ към докторанта: 

1.Тезата на дисертационния труд трябва да се дефинира много по-ясно и 

точно. В критика към посочените горе варианти ще посоча два момента: 

От една страна, не е приемливо и дори е погрешна тезата за „тежка циклична 

криза“ . По същество цикличните кризи , т.е кризите на бизнес цикъла са друга 

тема и в конкретиката на ЕС тези кризи от 2008 година до сега са няколко. Но 

това е друга тема и не трябва да се смесва със структурната криза каквито са е 

Глобалната финансова криза и Европейската дългова криза. Не може да има 

колебание относно характеристиката на ГФК и проявленията й. 

От друга страна, не може да има колебание относно характеристиката на 

структурната криза - тя е свързана с динамиката на капиталонатрупването при 

съвременната степен на финансиализация на глобалната икономика, 

откъсването й от реалната икономика и задълбочаваща разрива между 

богатството и бедността поради забавянето на темповете на стопански растеж. 

Но това не е формулирано в тезата. Същевременно докторантът е проявил 

интерес към важни източници и привърженици на тази базисна концепция. 

Важно е да се формулира по-добре тезата.  

2.Препоръчвам в първа Глава да се обърне внимание на интерпретацията 

на научните концепции и да се систематизират конкретните теоретико-

методологически направления, които са важни при анализа на Глобалната 

финансова криза и на кризата в Еврозоната.  

В т. 2 „Преглед на теоретичната литература / стр. 15 -20/“ не е 

задоволителна интерпретацията на тази тема. Имам следните  препоръки: 

Би могло да се представят основните теоретични школи за европейската 

интеграция. Не могат да бъдат пропуснати важни автори-европеисти относно 

характеристиката на Кризата- сега те  липсват. Това е много важен, дори и най-
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важният въпрос, тъй като темата касае преди всичко Еврозоната и 

европейската интеграция. Например, при противопоставянето на 

неокейнсианство - неолиберализъм не може да не се отдели внимание на 

въздействието на ордолиберализма  на Германия за пре-форматирането на 

управлението в ЕС и еврозоната. 

 Освен това съвсем логично при такъв подход ще се преподреди и 

разглеждането на теорията за оптималната валутна зона. Сега тя заема важно 

място, но не е инструментална за разбирането на ендогенния характер на 

кризата в Еврозоната като криза на ИПС, който се изменя, за да се справи с 

тази криза чрез нови регулации и механизми и институции. Някои автори са 

цитирани на основа на позоваването на тях, направено от други автори, чиито 

произведения са коментирани. Например  от произведение на STRECK,W. е 

цитирана статия на  Colin Crouch.  

Българските автори не са достатъчно проучени и не са добре систематизирани- 

от гледна точка на кризата. В контекста на въздействие на кризата върху 

България би следвало дори от гледна точка на отражението на тази европейска 

проблематика да се даде и българската оценка или оценки. 

Наистина важна е книгата на Симеон Дянков, но тя се цитира прекалено често 

като  изповедта на един макроикономист-управленец за погледа отвътре за 

работата на ЕС институции. Същевременно тя не си поставя за цел да 

анализира кризата в контекста на дисертационния труд.  След 2007 г. има 

важни български изследвания и те би могло да бъдат отразени. 

Разбира се, за да не бъда упрекната ,  изборът винаги е личен и в този смисъл 

може и да не е изчерпателен, но сега липсват важни трудове. При това ще се 

избегнат и повторенията на едни и същи произведения, което създава 

впечатление за самолимитиране на избора на докторанта. 

3. Имам препоръка по отношение на т 3. Обща историческа типология на 

средствата за размяна – стр. 29 -/ в Първа глава. Независимо, че 

еволюционно –историческия подход е верен при разглеждане на средствата за 

размяна, не може да се приеме тази постановка за базисна за разбирането на 

причинните и факторите на Глобалната криза. Размяната не е най-

същественото област, в която се заражда кризата - причината е начинът на 

натрупване на капитала и неговата финансиализация при високата степен на 

дерегулирането на пазарите. Но капиталът  самонараства не за сметка на 

размяната- затова е подвеждащо да се предпочете размяната за обяснение на 

кризата.Тази част следва да се доработи. 

Тази част, според мен, не само защото е икономически съществена, но и от 

социоантропологически аспект е твърде дискусионна и може да се оспорва. 
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Тук всички концепции на основните неокейнсианци и неолиберали, които 

подкрепят Т.Пикети /те могат да се видят на блога му/ могат да помогнат на 

докторанта да направи по-правилна аргументация на типологията на причините 

за финансовата криза . 

4. Важен е проблемът за систематизацията на концептуалните школи и 

направленията за изследване на кризата  

Според мен при такава необходима систематизация неизбежно ще се сортират 

по-добре основните идейни постановки на проучените конкретни автори. 

Например, ако се акцентира на противопоставянето на неолиберализма и 

кейнсианството, то следва да се отдели внимание и на неокейнсианството, 

което  основателно има своите аргументи за обяснение на кризата.  

Същевременно в последователната интерпретация на регулативната теория за 

европейската интеграция би могло да се проследи как френската социална 

школа намира своето естествено продължение и проява в труда на Томас 

Пикети.На труда на Т.Пикети е отделено специално внимание и това касае и 

глобалното и европейското развитие. Същевременно считам, че следва да се 

изведе по-добре връзката между идеите за негативното социално въздействие 

на капиталовото натрупване по Пикет с идеите на Движението на пост-

аутистите. Необходимо е да се избегнат излишни обяснения и да се представи 

в по-голяма цялост идейната наситеност на Движението на пост-аутистите 

относно Глобалната криза, евро кризата и социалните й последици.   

5.Последната ми препоръка се отнася до редакционни и стилови поправки, 

които трябва да се направят в текста при евентуалното му публикуване. 

Текстът се нуждае от езикова и стилова редакция, тъй като това значително 

може да повиши познавателната стойност на направеното изследване. 

Препоръчвам да се внесат поправки на имената на чужди автори, които вече са 

публикувани и на български с редица свои произведения. Например вместо 

„Дж.Щиглиц“ би следвало името на този американски икономист да се изписва 

Дж.Стиглиц . 

 Следва да се избегнат повторения на една и съща мисъл на няколко места- 

през 2-3 страници текст и т.н. да се отредактират категории и названия, за да се 

използуват възприетите термини на български език.  

Също така е възможно да се избягват чуждици, особено ако не са приети в 

нашия език като неологизми и съответно като професионален и научен жаргон. 

V. Оценка на научно-приложни приноси 
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Основните научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд 

включват както следва: 

- Доказана е тезата за кризата на неолибералния модел на 

икономическа политика и се доказва, че при избрания подход кризата 

се проявява в няколко измерения като структурна икономическа 

криза.  

- Теоретически обосновани и коректно са интерпретирани концепции и 

теории на автори от различни направления по проблематиката на 

Глобалната и Европейската дългова криза. 

- Емпиричният анализ съдържа приноси в два аспекта:1) проучени са 

стабилизационните механизми и програми за справяне с кризата на 

Еврозоната на примера на конкретни европейски страни; 2) направена 

е оценка и анализ на отражението на кризата в периодичните издание 

на ГД“ЕkФин„ на ЕК  и са проучени новите изменения в механизма и 

инструментариума на икономическо управление в еврозоната и ЕС в 

резултат на кризата. 

- Изследователският инструментариум за доказването на 

формулираната теза по същество е твърде разнообразен. 

Добросъвестно и аналитично в дисертацията са приложени конкретни 

подходи – системен и сравнителен подход,историко-логически и 

емпиричен подход и др. 

-  Докторантът има личен подход и стил на изложение, които 

свиделствуват за самостоятелната му работа с източниците. 

Научните постижения и приноси са лично дело на докторанта. 

Потвърждавам положителното си становище за дисертационния труд на 

Георги Денчев Георгиев и считам, че може да му бъде присъдена 

образователната и научна степен» Доктор» по  професионално 

направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Икономически 

изследвания на ЕС). 

Подпис:         

                                      Проф.Т.Хубенова 

 

 


