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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд е с общ обем 279 с., от които: основен текст 232
страници; резюме на английски език – 2 страници, списък на цитираната
литература - 10 страници; библиография – 20 страници и 17 приложения под
формата на таблици и графики – 14 страници.
Структурата на дисертационното изследване излиза извън класическия за
този род разработки вариант и е решена, вместо в три, в пет глави и съответно увод и
заключение. По този начин тя съответства на темата и мащабните цели и задачи, които
авторът си поставя. В увода са налице всички задължителни елементи за едно
дисертационно изследване, а именно: цели, задачи, хипотези, предмет и обект на
изследването. Поставени са общо 7 изследователски въпроса, които, в своята цялост,
доста разтварят палитрата на изследователското дирене и надхвърлят предмета и
основната цел на изследването.
Научният апарат е детайлен и свидетелства за добро познаване, както на
теорията по проблематиката, така и на нормативните рамки на актуалната практика.
Представените в приложенията таблици и графики онагледяват съдържанието на
дисертацията и допълват основния текст.
Актуалността на темата е безспорна и се определя от необходимостта от
теоретично осмисляне, от една страна, на ефекта на световната финансова криза върху
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отделните страни, в частност – Гърция, а от друга – от взаимовръзката между
държавно управление, респективно реформи в публичната администрация, в ситуация
на дългова криза. Гърция беше във фокуса на общественото внимание като една от
страните с най-тежки последици от проявлението на световната финансова криза.
Допълнителна ценност към разработката добавя и фактът, че дисертантът познава
средата и проблемите от позициите на личния си професионален опит.
2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Сред основните научни и научно-приложни резултати от настоящото
дисертационно изследване бих откроила следните:
 Детайлен исторически обзор на идеите за административни реформи в
Гърция, настъпили в следствие на предишни периоди на дългови кризи;
 Сравнителен исторически обзор на държавните фалити на Гърция през
ХІХ-ти и ХХ-ти век.
 Опита да се систематизират различните обяснителни рамки, които дават
отговор на въпроса, защо и как се стига до кризата от 2008 г.
 От политологична гледна точка, интерес представляват представените
политически

интерпретации

на

кризата,

причините

за

нейното

възникване и предписанията за преодоляването й.
 Откроена е спецификата на регулаторната рамка, в която функционира
гръцката икономика в различни по характер периоди от 1976 до 2013 г.
 Идентифицирани са текущите проблемите на функционирането на
публичната администрация в Гърция като свръхрегулация, неизпълнение
на закони, практика на изключенията и други;
 Разкрити са традиционните особености на организацията на публичните
финанси на страната от независимостта й наши дни, като специално
внимание е отделено на генезисът и особеностите на съвременната
банкова система на Гърция.
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3. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Сред изведените в автореферата приноси, като най-значими бих посочила
следните:
1. Постулираната кръгова каузалност между необходимостта от реформи в
публичната администрация в Гърция и натрупването на външен дълг, който не може да
бъде обслужван поради особеностите на функционирането на същата тази публична
администрация.
2.

Изследване на

влиянието

на политическите партии, респективно

политическите интереси върху управлението на публичните финанси в условията на
дългова криза.
3. Анализ на широк спектър от фактори, които оказват влияние върху начина,
по който функционира публичната администрация в Гърция, като например:
политическите цикли, политиките в областта на паричното предлагане, особеностите
на отчетността на публичните финанси, международния контекст и други.;
Приносите на дисертационния труд биха могли да съдействат за понататъшното развитие на изследванията, свързани с проблемите на административните
реформи в условията на финансова криза.
4. Оценка на публикациите по дисертацията
Йоанис Яковидис има общо пет публикации по темата на дисертацията, като
три от тях са на гръцки. Публикациите свидетелствата, че значими части от
дисертационния труд са апробирани пред академичната общност.
5. Критични бележки и въпроси
Към дисертационния труд бих отправила следните критични бележки:
 Липсва теоретико-методологична част, която да дефинира и да подреди
понятийния апарат на изследването като зададе и основните причинноследствени връзки, които се проследяват.
 Прекалената „насипност“ на съдържанието, а оттам и на самото
изложение, което на места наподобява преглед на периодичен печат.
Структурна йерархичност е необходима за да постанови логиката на
изследването и да улесни възприемането му.
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 Приведените

многобройни

статически

данни

не

са

достатъчно

синтезирани и аналитично осмислени и обобщени и по този начин се
губи същността на доказателствената им стойност.
В заключение си позволявам да поставя и следните въпроси към дисертанта:
До колко ефективна е административната реформа в Гърция, осъществена в
условията на финансова криза в периода 2008 – 2012 г.?
И какви са критерии за ефективност на осъществената административна
реформа?
6. Оценка на автореферата
Авторефератът, макар и твърде кратък, съдържа необходимите елементи и
информация, които съответстват на съдържанието на дисертационния труд и го
отразяват адекватно.
7. Заключение
Дисертационния труд на

Йоанис Яковидис съдържа достатъчно научни и

научноприложни резултати. Съдържанието доказва, че докторантът притежава
способности

за

самостоятелни

научни

изследвания.

Дисертационният

труд

удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане.
Въз основа на тези констатации, предлагам на научното жури да присъди на
Йоанис Яковидис научната степен „доктор“ по научната специалност „Политология”!

25 юни 2019, София

Подпис:
(доц.д-р Елена Симеонова)
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