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РЕЦЕНЗИЯ  

На представена дисертация за придобиване на научната 

и образователна степен „доктор“ 

Рецензент: доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, Стопански 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Кандидат: Насрадийн Х. Салих Албаруари, специалност 3.8 

Икономика (Статистика и демография), Катедра „Статистика и 

иконометрия, Стопански факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ 

Настоящата рецензия се базира на следните документи, 

представени от кандидата: дисертация, автореферат, копия на 

четири статии/доклада (публикувани или приети за публикуване). 

Представените документи съответства на административните 

изисквания. 

1. Кратко описание на представената дисертация 

Представената дисертация е озаглавена “Използване на подхода 

на квантилните регресии за изучаване и анализ на икономическата 

инфлация в периодите преди и след третата война в Залива“ („Using 

a quantile regression approach to study analysis of Iraqi economic inflation 

rates in the periods before and after the third Gulf war”). Тя е изложена на  

146 страници, като структурата й включва: Резюме (стр. 1-2); Увод (стр. 

3-8), три глави (Глава първа – стр. 9-45; Глава втора – стр. 46-87; Глава 

трета – стр. 88-120), Заключение (стр. 121-125), Използвана литература 

(стр. 126-139), и Приложение (стр. 140-146). 

Авторефератът се състои от 38 стр., в т. ч. описание на 

представената дисертация, формулировка на постигнатите приноси на 

докторантското изследване, списък с публикациите на кандидата и 
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списък с използваните литературни източници.  

2. Обхват и основни изследователски въпроси на 

дисертацията 

Изследователските въпроси, отнасящи се до обясненията на 

инфлацията през периодите преди и след войната, са особено 

интересни от гледна точка на съвременната литература, занимаваща се 

с икономиките от Близкия Изток. Инфлационните процеси оказват 

както положително, така и отрицателно влияние върху 

макроикономическото развитие, като водят до нарастване на 

алтернативната цена на държането на пари, на несигурността относно 

бъдещата инфлация, което може да обезсърчи инвеститорите и 

спестителите, да доведе до недостиг на стоки, а също и до намаляване 

на публичния и частния дълг, до нарастване на безработицата 

вследствие на негъвкавите номинални заплати и т.н. Ето защо, 

разбирането на инфлационните процеси и формулирането на адекватни 

мерки за ценови контрол са изключително важни за следвоенното 

икономическо възстановяване. 

Кандидатът се опитва да изучава макроикономическия проблем, 

свързан с голямата икономическа и политическа нестабилност в 

иракския контекст, както и неговото влияние върху икономическото 

развитие, в частност ценовото равнище. 

Кандидатът заявява, че “Целта на изследването е да се намали 

влиянието на аномалните стойности на икономическата инфлация в 

Ирак посредством използването квантилни регресии и сравняването 

на резултатите, получени посредством обикновения метод на най-

малките квадрати.” 

Дисертацията се основава върху хипотезата, че четири основни 

фактора оказват влияние върху инфлационните темпове в Ирак, а 

именно: парично предлагане, БВП, валутни курсове, лихвени 

проценти. 

Емпиричната рамка обхваща предвоенния период 1975-2002 г. и 

следвоенния период 2003-2012 г. 

Глава първа: Преглед на литературата включва три секции: 
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 Първата е посветена на преглед на литературата относно 

анализа с квантилни регресии. 

 Втората секция представя кратък преглед на иракската 

икономика. 

 Третата секция включва преглед на литературата, 

занимаваща се с инфлацията в Ирак. 

Глава втора: Методология на изследването започва с кратък 

увод относно приложението на множествения линеен 

регресионен модел, резултатите от който потвърждават 

предполаганата значимост на избраните макроикономически 

фактори. Главата завършва с развитието на две секции: 

 Първата адресира проблема за икономическата инфлация. 

Тя предлага дефиниции, информация относно типовете 

инфлация, описание на икономическите ефекти от 

инфлацията върху различни индикатори, както и 

аргументиране на предполагаемата връзка между 

инфлацията и лихвените проценти, паричното предлагане, 

валутните курсове и БВП. Тази секция съдържа и базата за 

иконометричната спецификация на оценяваните 

уравнения. 

 Втората секция е фокусирана върху анализа с квантилни 

регресии. Тя съдържа теоретичен преглед на квантилния 

подход в регресионния анализ като алтернатива на 

подхода с обикновения метод на най-малките квадрати. В 

допълнение, тя включва подробно разглеждане на 

свойствата на квантилните оценки. 

 Глава трета: Изчисления и резултати предлага 

свидетелства от емпиричния анализ, извършен с SPSS и 

Excel за целия разглеждан период (1975-2012 г.) и за двата 

дефинирани подпериода. Кандидатът е прилагал 

инструментите на SPSS и Excel за оценка на 

специфицираните уравнения. Секцията съдържа резултати 

от оценката на алтернативните модели, както и детайлна 

интерпретация на статистическите резултати (все пак, 

следва да се отбележи, че някои от статистическите 
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проблеми не са изрично адресирани). Направено е 

сравнение между двата приложени метода (обикновен 

метод на най-малките квадрати и квантилни регресии), 

като резултатите потвърждават, че квантилните регресии 

дават по-добро обяснение на инфлационната динамика. 

3. Основни забележки и препоръки 

Дисертацията е посветена на количествен анализ на 

инфлационната динамика и е изцяло техническа: целта е приложението 

на специфичен метод, а основният извод е, че квантилният подход дава 

по-адекватни резултати от подхода с обикновения метод на най-

малките квадрати; прегледът на литературата адресира съответните 

технически аспекти на изследването; иконометричните спецификации 

и оценки са фокусирани върху корелационните аспекти, а не върху 

анализа на причинно-следствените връзки. Може да се каже, че 

донякъде изборът на методи и инструменти е оригинален, а 

прилаганите подходи са изцяло основани върху използваните данни. 

Основният текст е добре структуриран по стандартната схема. 

Изследването включва подробен преглед на икономическото 

развитие, на факторите, определящи инфлацията и съответните 

последици, както и политическите съображения, отнасящи се до 

ефективния контрол върху равнищата на цените в Ирак. Извършеният 

емпиричен анализ дава свидетелства за ефектите от войната върху 

инфлационните процеси в Ирак, поради което кандидатът прави своите 

изводи, че инфлационните процеси са в положителна връзка с 

паричното предлагане, валутните курсове и лихвените проценти,  а 

връзката с БВП е отрицателна. 

Формулираните от кандидата приноси са изцяло емпирични, а 

именно: от една страна, изследователските резултати показват, че 

предложената иконометрична рамка е по-ефективна в обясняването на 

инфлационните темпове в сравнение с традиционните подходи, 

използвани в изследването на макроикономическата динамика на Ирак; 

от друга страна, дисертацията предлага набор от инструменти, които 

биха могли да намалят влиянието на ненаблюдаемите фактори върху 

ценовото равнище. 
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Могат да се направят някои общи, технически и методологически 

коментари, така че дисертацията да се подобри и/или задълбочи:  

- Текстът на английски език изисква още една редакция. 

- Емпиричният анализ е извършен върху времеви редове за 

инфлацията и предполаганите основни определящи 

макроикономически фактори. В същото време са налице малко 

свидетелства в текста, свързани със стандартните проблеми на 

времевите редове, поне що се касае до приложението на 

обикновения метод на най-малките квадрати – такива биха 

могли да се включат в приложението. 

- Изследователската хипотеза адресира четири основни 

макроикономически индикатора. Въпреки че е представена 

известна аргументация за избора им, анализът би имал 

допълнителна полза от формална идентификация на набора от 

макроикономически променливи, които да бъдат включени в 

теоретичните/емпиричните модели. 

- Поставените изследователски въпроси са релевантни и 

значими, така че евентуално продължаване на изследването би 

било още по-интересно, особено ако: 1) техниките за 

оценяване се разширят с още времеви редове и/или 

инструменти за структурно моделиране; и 2) прегледът на 

литературата се задълбочи с макроикономическите теории за 

определяне на динамиката на ценовото равнище, както и с 

причинно-следствените зависимости от основни макроиконо-

мически показатели. 

4. Заключение 

Като се имат предвид резултатите от изследването, емпиричните 

приноси на представената дисертация, както и фактът, че 

докторантското изследване съответства с правните изисквания за 

наличието на поне две публикации към датата на публичната защита 

(кандидатът е представил информация за четири публикувани или 

приети за публикуване статии/доклади), препоръчвам на вътрешните и 

външните членове на Научното жури към Катедра „Статистика и 

иконометрия да гласува за кандидата Насрадийн Х. Салих Албаруари 
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и да го подкрепи за получаване на научната и образователна степен 

„доктор“. 

 

27 май 2016 г. Рецензент: 

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ 

      /Ралица Симеонова-Ганева/ 

 


