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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на заседание 

на разширен катедрен съвет на катедра Европеистика към Философския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 9.02.2016г. 

Дисертационният труд е в обем от 200 стр. и включва увод, три глави, 

заключение и библиография. Библиографията включва …..използвани 

източника, от които 15 на български език и 72 на английски език.  
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1. Актуалност на темата на изследването. 

Дисертационният труд, посветен на темата за кризата в еврозоната и 

стратегиите за справяне с нея е вдъхновен от актуалността на една от 

големите исторически теми на нашето съвремие. Икономическата и 

финансова криза затихва и се трансформира в дълготрайна стагнация, и от 

тази перспектива е необходимо да бъде направена равносметка, макар и без 

претенции за изчерпателност на този необятен сюжет.  

Дисертационният труд бе започнат в средата на 2012 г. и бе завършен 

през втората половина на 2015 г. В началото на работата по него, много от 

засегнатите в него проблеми не бяха намерили своето решение. Част от 

стратегиите, които изглеждаха на дневен ред преди три години, от друга 

страна, отпаднаха. Генералните изводи в труда, следователно се 

изкристализираха едва към момента на неговото приключване. 
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2. Цели и задачи на изследването: 

 Да състави исторически разказ за кризата, базиран на брутна 

изворова база от доклади на високо равнище, работни доклади, 

работни документи, нормативни актове на европейските, но не 

само, институции. Емпиричният материал да бъде 

концептуализиран с техниките, почерпани от теоретичната 

литература, като съответно подбере най-подходящите, според 

автора, парадигми и ги подложи на критичен разбор. 

 Да обясни структурната природа на кризата като изгради 

историческа типология на средствата за размяна, тръгвайки от 

най-примитивните с градация според нарастващата им сложност. 

Да разгледа кризата като качествено нова криза на средствата и 

техниките за размяна. Да обясни токсичните ефекти на кризата 

посредством концепцията за „ефект на разпиляването“ 

(спилоувър ефект) и „контаминацията“ на различни сфери 

посредством различните техники за размяна и преразпределение. 

Да осветли двата най-бързи и прагматични отговора, които 

доведоха до нейното относително потушаване и канализирането 

й в руслото на дълготрайната „секуларна“ стагнация. 

 Да анализира и осветли корените на кризата от гледна точка на 

дефектите на съвременната финансова система. Да разгледа 

встъпителната или „продромална“ фаза на кризата в САЩ. Да 

очертае ролята на дерегулацията, но и на олигопола на „големите 

три“ нюйоркски агенции за кредитен рейтинг (АКР), където са 

концентрирани ок. 95% от пазара на кредитни рейтинги. Да 

съпостави географската локация на олигопола със обхвата на 

юрисдикцията на новото европейското законодателство за 
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кредитните агенции и да проследи логическите импликации на 

този диспаритет. Да предложи спекулативните, но необходими 

размишления относно нуждата от споразумения за АКР подобни 

на базелските за банковия сектор – международни споразумения, 

надхвълящи тясната европейска юрисдикция и налагащи 

хармонизирани методологически указания за работата на АКР в 

кадъра на един географски дислоциран пазар, работещ в 

условията на „перфектна конкуренция“. 

 Да отграничи операционалните стратегии за справяне с кризата с 

корени в кризата от операционалните стратегии за справяне с 

кризата с корени свързани с първоначалното изграждане на 

еврозоната. Да отграничи тези два типа стратегии от стратегиите 

с корени в кризата, но насочени срещу хипотетични бъдещи 

кризи или просто от стратегиите за по-тесен икономически и 

политически съюз, издържани във федералистката концепция за 

развитието на ЕС. 
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3. Ограничения пред изследването: 

 Невъзможност за пълна изчерпателност по една толкова обширна 

тема, особено що се касае до националните спасителни програми. 

 Пропускането по необходимост на стратегии, които се очакват да 

проработят в бъдеще, срещу бъдещи хипотетични кризи. 

 Бариерите, поставени пред анализа от самата догматика на 

европейската интеграция. Невъзможността да се поставя под 

съмнение общностното достижение, дори когато то дава 

дисфункции, чийто отговор по посока на бъдещото 

институционалното изграждане не е ясен. 

 Географския обхват и специфичните икономически различия  

между държавите – членки на ЕС. 
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4. Предмет на дисертацията 

 

Предметът на дисертационния труд е кризата на еврозоната, поставена 

в нейния причинно-следствен контекст. Формата на изложението е 

максимално близо до класическия исторически наратив. Това е продиктувано 

от мащабите на кризата и нейната същност на един от големите, 

структурообразуващи исторически процеси на съвремието ни. Затова 

наративната дескриптивна форма, опираща се на една условна каузалност с 

претенции за стриктна обективност е избрана като метод на изложението, 

което на свой ред се придържа, доколкото е възможно, към хронологичния 

порядък. 

Макроикономическите дисбаланси в икономиката на САЩ на фона на 

финансова дерегулация и лесния достъп до ликвидност в световен мащаб, 

ниските лихви, тласкащи към рискови начинания и вярата, че 

структурираните финанси са добър инструмент за избягване концентрацията  

на риска,  намират израз във вълна от кредитни неизпълнения по ипотеки на 

слабо кредитоспособни длъжници в САЩ през 2006 г. 

Тези дисбаланси при липсата на адекватна финансова регулация 

достигат точката на кипене с идването на финансовата криза на „Уолстрийт“ 

през есента на 2007 г., поради обезценката на секюритизираните в сложно 

структурирани нерегулирани извънборсови дериватни финансови 

инструменти.  

От това произтичат фалити на инвестиционни банки, свръхинвестирали 

и търгуващи с тези деривати („Леман Брадърс“, „Беър Стърнс“) и 

оцеляването и спасяването с държавни средства на други (Голдман Сакс, 
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Морган Стенли). Тъй като тези инвестиционни фирми продават високо 

рейтвани от олигопола на „големите три“ кредитни агенции (Муудис, Фич и 

Стандарт&Пуърс), държащи 95% от пазара на рейтинги, кризата се пренася 

към банки и инвестиционни фондове по света. Затова тази първа, 

американска, фаза на кризата е дефинирана като встъпителна, или 

„продромална“. 

По-нататъшните проявления на кризата като материална сила (по 

Огюст Комт) в Европа възникват като ефекти на разпиляването от една сфера 

в друга. Това се илюстрира с влошаването на балансите на финансовите 

институции, довело до затягане на кредита, което на свой ред засегна 

реалната икономика.  

Посоката на движение на световните и европейски кризисни 

проявления, е от сферата на макроикономическите дисбаланси към 

финансовата сфера и посредством финансите като „кръвоносна система“ на 

реалната икономика към икономическата и социална сфера.  

Паралелно, материалната сила на кризата се движи от частния към 

публичния сектор, прераствайки в дългова криза – източноевропейска 

дългова криза и дълговата криза на еврозоната, като последната се явява 

главния сюжет/обект на дисертационния труд. Кризата на еврозоната 

бива погасена, в крайна сметка с публични средства, посредством 

европейските финансови стабилизационни механизми. 

Стабилизационните механизми представляват синтетичен „микс“ от 

кейнсиански подход (доколкото мобилизират публични средства за 

„погасяване“ на „пожар“, идващ от частната сфера) и laissez-faire 

инструментариум от сферата на сенчестото банкиране. Това е така, 
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доколкото стабилизационните механизми представляват акционерни 

дружества със специална инвестиционна цел (SPV), опериращи по 

люксембургското законодателство и отговарящи на официалната дефиниция 

на Европейската комисия за фондове от областта на „сенчестото банкиране“, 

доколкото осъществяват трансформация на падежа и оперират на 

финансовите пазари, вкл. на „овернайт“ пазара.  

Стабилизационните механизми представляват първата от двете 

главни групи стратегии, имащи отношение към настоящата криза. ( а не 

коренящи се в кризата, но имащи отношение към хипотетични бъдещи 

кризи - тези стратегии са упоменати, без да са подробно разгледани).  

Втората основна група стратегии е регулаторното „укрепване на 

терена“ след „пожара“. Първата от тях е с корени в настоящата криза и 

операционална към нея. Това е затягането на Пакта за стабилност и 

растеж, надаряването му с „ръце“ (превантивна и корективна части) и 

зъби. Зъбите са друга метафора за корективната част, метафора на 

„scoreboard“-a или таблицата, по която заедно с други формални модели се 

правят конкретните макроикономически изчисления, свързани с процедурите 

на надзор над фискалните планове и тази за прекомерен дефицит – но, нека 

бъде отбелязано, че това са подробности „от кухнята“. По важни са не 

конкретния математически инструментариум, а лексиката, философията и 

идеологията на кастово затворената ГД „ЕкФин“. Тя по същество се явява 

модерен вариант на жреческа колегия (по Ж. Дюмезил). 

Разбира се, „свръхестественото светоусещане“ в идеологията на ГД 

„ЕкФин“ не е „примитивно“, а „hi-tech“. Това обаче не променя структурните 

му характеристики, сред които основната: склонността към генериране на 
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метафори. Тази черта е може би характерна за почти цялата съвременна 

икономическа литература и черпи начало от религиозния светоглед, намиращ 

израз в „невидимата ръка“ на Адам Смит. Въпреки всичко, жаргонът и 

метафорите на ГД „ЕкФин“ притежават свой собствен облик, продиктуван от 

нейното особено положение на „острие“ на присъщата административна 

функция на Европейската комисия. 
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5. Метод и обосновка 

Дисертационният труд възприема метод, който се основава на научното 

конструиране на дескриптивния, детерминистичен наратив. Възприет е 

подход, стъпващ на три стълба: достиженията на историческия 

материализъм, чиято телеологическа класова догматика обаче е извадена от 

употреба, а догмите му са релативизирани в работен план посредством 

донякъде екзотичния, но съвсем операционален и до днес, античен пиронов 

скептицизъм. Пиронизмът също така се явява инструмента за релативизиране 

и на други догми от областта на „грозните течения“ (ugly currents) в 

съвременните социални науки. 

Освен тези два стълба, не е пренебрегнат класическия „стар“ 

позитивизъм в антропологията, като е възприет неговия холистичен подход 

(по Крьобер и Парсънс), въпреки резервите на автора към мета-анализите и 

спекулативната онтология на „новия“ позитивизъм. Прагматиката на 

„социалното конструиране на реалността“ е вградена в тези три стълба само 

докъдето и доколкото обясненията на социалния конструктивизъм се вписват 

в основния избран подход и дават, вън от собствения си идеологически 

контекст, верни, смислени и подходящи обяснения на исторически 

възникващи „социални конструкти“.  

Така например, посредством частичното използване на 

инструментариума на социалния конструктивизъм е разкритикувана 

мейнстрийм теорията за оптималните валутни зони, първоначално 

формулирана от Р. Мъндел през 1961 г. Тезата на дисертацията е в посока на 

това, че валутните съюзи са предмет на институционално изграждане без 

оглед на някакви имагинерни „оптимални валутни зони“. Неслучайно, 
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критериите за дефинирането на оптималните зони изглеждат донякъде 

нестройни, както за лаика, така и за признати специалисти. 

Въпреки всички уговорки, трудът се вписва в руслото на историческия 

материализъм. Инструментализирането в работен план на релативизма на 

пироновия скептицизъм представлява интелектуално упражнение, което идва 

да релативизира използваната теоретична база и да пресече едновременното 

използване на догматични конструкти и постулати от различни, влизащи в 

противоречие школи. Така например, в труда отсъстват телеологическите 

схващания и класовата теория, характерни за историческия материализъм. В 

работен план, авторът се старае да следва логиката (или по-точно, 

прагматиката) на здравия разум, така както той я разбира. 

Поради това, използваният подход е подход от областта на 

технологичния и културен детерминизъм (игрите на случайността не се 

разглеждат) и е наративен. Възприема се, че технологичният напредък е 

двигател на по-сложни форми на социална стратификация и съпътстващата я 

духовна култура, към която се причислява финансовата сфера. Направено е 

онтологическо и семантично разграничение между производство (индустрия) 

и размяна, което например характеризира термини като „финансова 

индустрия“ в качеството на оксиморони. 

Поради изложеното по-горе, се възприема холистичен подход, който 

прави така, че трудът се ситуира в областта на стопанската антропология на 

съвремието, в научното поле на границата на стопанските, историческата и 

останалите обществени науки. Темата за световната криза най-общо, и тази 

на еврозоната в частност е историческа и третира един от най-значимите 

процеси на нашето съвремие. 
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6. Характеристика на дисертационния труд. 

Трудът се състои от увод, три глави, заключение и библиография.  

Уводът обхваща актуалността на проблема, целите и задачите на 

дисертацията, както и ограниченията пред нея.  

Първата глава е теоретична. Тя започва с обзор на теоретичната 

литература. При голямото количество научна, научно-приложна и научно-

публицистична продукция, авторът е използвал исконното си право на избор 

кой тип литература и от кои направляния, фокусирани върху кризата да 

ползува. След прегледа на теоретичната литература е направен тематичен 

обзор на първичната изворовата база. Главата продължава с изложение на 

авторовата теоретична база. В случая, измежду многото парадигми, избрана е 

литература от сферата на историческия материализъм. В известен смисъл, 

съвременният исторически материализъм на т.нар. франкфуртска школа, 

въпреки безспорните си достижения е твърде доктринерски по посока на 

т.нар. „ново ляво“ в сферата на политиката. Авторът релативизира, или с 

други думи подлага на съмнение част разбиранията на тези автори 

посредством похвати от областта на античния пиронов скептицизъм, както 

това учение е изложено в трудовете на Секст Емпирик в работен план, и без 

да работи с други парадигми от дългата и комплексна история на 

философската мисъл, което излиза извън предметната област на труда. 

Цитирани са идеи и са подложени на критика други такива от автори като 

Волфганг Щреек и Тома Пикети. Авторът използува достиженията на 

българската научна мисъл, в лицето на учени като Чавдар Николов, Йорданка 

Статева и Калоян Симеонов. 
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Авторът прави работна типология на средствата и техниките за размяна 

като аналитичен инструмент в рамките на възприетия холистичен 

антропологически подход. Възприет е наративен метод от областта на 

технологичния и културен детерминизъм, базиран, както бе в детайли 

обрисувано по-горе, на три взаимно допълващи се и едновременно взаимно 

отричащи се стълба: исторически материализъм, „коригиран“ с достиженията 

на стария позитивизъм и на античния и донякъде екзотичен пиронизъм, към 

който авторът има особена слабост и който се явява добър инструмент за 

релативизация на догматиката, залегнала в днешните философски учения.  

В този инструментариум са вградени частично достиженията на 

социалния конструктивизъм, там, където този подход се явява плодотворен. 

Въпреки всичко, у автора е налице скептично отношение към този жанр в 

социологията на познанието, доколкото тя не дава достатъчно обяснение на 

историческите натрупвания и измененията, настъпващи в резултат на тях. 

Втората глава представлява синтетичен наратив за корените на 

кризата и механизмите на трансмисията й от САЩ в частност към Европа. 

Разгледан е последвалият от това срив във финансовата и реалната сфера, а 

оттам и за затрудненията в сферата на публичните финанси и резултиращите 

дълговите кризи в Европа. Тези две кризи (източноевропейската и дълговата 

криза на еврозоната) са разгледани в сравнителен план, като е проследено 

тяхното погасяване. 

„Наративът“, или казано на хубав български, разказът за кризата и за 

нейните корени отвъд океана се опира на авторитетни доклади: Доклада на 

групата на високо равнище, председателствана от Жак Дьо Ларозиер – 

експресен доклад за нейните корени и отражения върху Европа, излязъл през 
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м. Февруари 2009 г. Използван е докладът на Групата на високо равнище за 

реформа на банковия сектор, председателствана от Еркки Лийканен. И не на 

последно място, използван е изключително обемистият и със претенции за 

историческо четиво доклад на Комисията за разследване на финансовата 

криза на Конгреса на САЩ – четиво с претенции за историчност, 

публикувано през 2011г. Редом с тях е използван голям обем източници от 

формалния и полуформалния уеб базиран и изключително „продуктивен“ 

институционален документопоток, предимно на европейските институции, 

както и други инситуционални източници. 

Направен е в табличен вид сравнителен анализ между по-леката и 

успешно решена Източноевропейска дългова криза и по-тежката криза на 

еврозоната, като са систематизирани различните им параметри: кредитори, 

отпуснати средства, програми за подпомагане и следпрограмно наблюдение.  

Приведен е конкретен пример (от типа „case study“), който е посветен 

на Първата гръцка спасителна програма и служи за „илюстрация“ на най-

болезнения тип мерки, предвиждани в изключително сложна ситуация като 

гръцката в контекста на единната валута.  

Този пример е избран от няколкото, тъй като е най-красноречив. Към 

лятото на 2015 г., Гърция встъпи в третата си спасителна програма, докато 

останалите подпомагани страни излязоха постепенно от спасителните си 

програми и са в етап на следпрограмно наблюдение, който етап за различните 

страни се прогнозира с различна продължителност, но при всички 

положения, тя е голяма. Това е един от аргументите да се говори за 

дълготрайна („секуларна“) икономическа стагнация след кризата. 
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Третата глава е посветена на институционалните реакции, 

институционалния наратив и институционалните стратегии за справяне с 

кризата. 

Докато в първата глава са разгледани и анализирани 

институционалните доклади от групи на високо равнище (комисия на 

конгреса на САЩ, групата на високо равнище „Ларозиер“), съдържащи 

елементи на исторически наратив от които е направен синтетичен „извлек“, 

даващ конвенционалната и общоприета концепция за корените на 

финансовата криза, то в третата глава е анализиран съставеният на по-ниско 

институционално ниво тримесечен доклад за еврозоната QREA (Quarterly 

Report on the Euro Area) или съкратено Euro Area Quarterly. Този доклад се 

издава от Главна дирекция „Икономика и финанси“ (ГД „ЕкФин“) на 

Европейската комисия и отразява нейното гледище, жаргон и идеология с 

елементи на „светоусещане“, което в антропологичен план може да бъде 

охарактеризирано като „свръхестествено“, базирайки се на авторитетни и 

останали в историята трудове като трактата по история на религиите на Дж. 

Фрейзър или студията върху примитивизма в речта и мисленето на Д. 

Лихачов. Характерното тук е склонността към усилено продуциране на 

метафори. 

 Серията тримесечни доклади за еврозоната е иконометрична, но 

съдържа и елементи на исторически отметки относно законодателното и 

институционално изграждане с препратки към други европейски работни 

документи и законодателни актове, и в този смисъл се явяват единствената 

по-рода си европейска летопис на кризата – друга подобна не е водена. 
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Анализът на тримесечните доклади за еврозоната е отправна точка за 

разглеждането на втората група стратегии срещу кризата – тези, черпещи 

начало в нея, които пряко са ангажирани с нейното „туширане“: развитията 

по създаването на „ръцете и зъбите“ (метафора напълно в духа на 

„свръхестественото светоусещане“ и издържана нарочно в малтусиански 

стил) на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Касае се за законодателството и 

процедурите по Пакта „Евро плюс“ (пакетът от шест законодателни акта за 

икономическо управление от 2011 г.), последващият основополагащ 

„Фискален пакт“, който „затяга примката“ на ПСР, както и последващия го 

пакет от два законодателни акта за икономическо управление. 

Тази „подсилена“ рамка на ПСР въвежда процедурата на одобрение на 

националните фискални планове/многогодишни фискални рамки, и 

съответно, процедурата за прекомерен дефицит.  По този начин, ПСР се 

сдобива с „ръце“ (превантивната и корективната му част) и „зъби“.   

Т.нар. „Европейски семестър“ (по времевата рамка, в която се ситуира)  

представлява „превантивната част“ на ПСР. Процедурата по прекомерен 

дефицит е „корективната част“. А зъбите са лихвоносните депозити, които 

могат да бъдат съответно удържани, ако държавата – членка в процедура за 

прекомерен дефицит не проведе необходимите мерки. 

Такава е настоящата архитектура на ПСР, като надеждата е тя да 

издържи във времето, а не да се огъне и пречупи под тежестта на 

прекомерните дефицити и генерирането на нов дълг. 

И така, във втора глава е разгледано пожарогасенето, а в трета 

глава – укрепването на терена с оглед на настоящата затихваща криза. 

Съществуват обаче и стратегии с корени в настоящата криза, но с 
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осезаеми ефекти предвиждани за в бъдеще. Те са както такива на етап 

изграждане (банковия съюз) такива на етап начертание (цялостният 

финансов, фискален съюз, съюза на капиталовите пазари и политическия 

съюз от „доклада на петимата президенти“), които отчасти се коренят в 

настоящата криза, но все още предстои да се реализират, като се предвижда 

да „предотвратяват“ бъдещи кризи и в крайна сметка може категорично да се 

твърди, че преследват федералистки цели. 

Заключението на дисертационния труд поставя квинтесенцията на 

дисертационния труд в един по-широк контекст и набелязва 

предизвикателствата пред един по-нататъшен анализ на политическите 

рискове на фона на глобалните разломи и геополитически 

противопоставяния. 
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7. Резултати от изследването 

Типологизацията на проявленията на кризата в труда е 

конвенционална. Кризата се явява финансова, банкова, дългова и социална. 

Акцентът на труда е върху финансовата и дълговата криза. Онтологически, 

кризата се разглежда като едно единствено явление, разбито на проявления, а 

не като различни самостойни кризи. 

Трудът достигна до заключение, че острата фаза на кризата преди тя да 

се трансформира в дълготрайна стагнация бе решена посредством две 

взаимообвързани стратегии.  

Първата стратегия бе създаването на стабилизационните буферни 

механизми на еврозоната – временния Европейски инструмент за финансова 

стабилност (ЕИФС) и постоянния Европейски механизъм за стабилност 

(ЕМС). Първият бе създаден с регламент и към момента упражнява 

остатъчни дейности по управление на активите си. Вторият бе създаден с 

международен договор и оттук нататък той ще гарантира за достъпа на 

страните с ликвидни затруднения на капиталовите пазари.  

Втората стратегия за справяне с кризата бе създаването на регулаторна 

рамка на еврозоната в последователността на Пакта за стабилност и растеж 

(ПСР). Нормативните актове в тази последователност са пактът Евро плюс, 

следван от пакета от шест акта за икономическо управление от 2011г., 

последван през 2012г. от т.нар. Фискален пакт и пакета от два акта за 

икономическо управление от следващата 2013г. 

Тази нормативна рамка „надарява с ръце и зъби“ ПСР, като създава 

процедура за одобряване на многогодишните (тригодишни) националните 

фискални рамки на ниво ЕС от страна на Главна дирекция „Икономика и 
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финанси“ (ГД „ЕкФин“) – т.нар. Европейски семестър. При нарушаването на 

макроикономическите параметри е предвидена процедура за прекомерен 

дефицит, гарантирана от задържането на лихвоносен депозит. 

В дисертационния труд не са разгледани стратегиите с корени в 

кризата, но нямащи отношение към нейното овладяване. Такива стратегии са 

Банковия съюз и последните стратегии за създаване на пълен политически и 

икономически съюз до 2025г., тъй като за това е още рано да се говори. 

Докато институционалното изграждане в последователността на ПСР е 

от особена значимост, то все още предстои да укрепне във времето. В този 

смисъл може да се каже, че стабилизационните механизми на еврозоната 

бяха инструментът, урегулирал кризата и канализирал я до състоянието на 

„дълготрайна стагнация“. Дълговите равнища ще тежат дълго на плещите на 

националните икономики на излизащите от криза страни в еврозоната и в 

този смисъл, се предвижда икономическият растеж да бъде нисък. 

Стабилизационните фондове са интересни със своите характеристики: 

те са синтез между кейнсианство и неолиберализъм, доколкото в тях 

акционери са държави, но поведението им е на фондове от областта на т.нар. 

сенчесто банкиране. 
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7. Приноси на дисертацията: 

 Холистичен, антропологически поглед върху настоящата криза, 

разглеждащ я в контекста на човешката история. Дефиниция на 

настоящата криза като структурна криза на икономическия 

либерализъм, произтичаща от вътрешните му противоречия. 

Разглеждане на кризата като криза на техниките и инструментите за 

размяна и преразпределение. 

 Градивна критика на телеологичния фундамент на теорията за 

оптималните валутни зони.  

 Аналитичен обзор на финансовата криза, започнала 2007 г. в САЩ с 

фокус върху ролята на олигопола на „трите големи“ агенции за 

кредитен рейтинг (АКР). Разкриване на дисбаланса между пазарния дял 

на „големите три“, базирани в Ню Йорк извън юрисдикцията на ЕС и 

европейското регулаторно усилие в лицето на Регламент (ЕС) 

1060/2009. Разсъждения относно хипотетичната възможност за 

създаване на орган, подобен на Базелския комитет, който да създаде 

международни стандарти за дейността на АКР, с оглед на географското 

дислоциране и поставянето им в условията на перфектна конкуренция. 

 Разграничаване на проявленията на кризата и стратегиите за справяне с 

нея. Отграничаване на стратегиите за справяне с кризата с корени в 

кризата и стратегиите за справяне с кризата с корени отпреди кризата 

от стратегиите с корени в кризата с прогнозируеми резултати за 

преодоляване на бъдещи хипотетични кризи и от стратегиите за по-

нататъшно изграждане на по-нататъшна институционална надстройка в 

духа на федерализма. 
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 Отграничаване на двете основни стратегии за справяне с настоящата 

криза: стабилизационните механизми и затягането на координацията на 

икономическите политики посредством инструментариума на Пакта за 

стабилност и растеж. Дефиниране същността на стабилизационните 

механизми като „синтетични“ механизми, носещи едновременно 

кейнсианско и laissez-faire начало. Те погасяват поражения, породени 

от частния сектор с публични средства, но имат поведението и 

характеристиките на нерегулирани фондове от сенчестото банкиране. 

 Извежда ролята на Главна дирекция „Икономика и финанси“ към 

Европейската комисия като на 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.  
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