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държавния дълг в еврозоната (на примера на Гърция и Италия)"

I. Общо представяне на дисертационния труд:
Предоставеният ми за рецензиране дисертационен труд е в обем от 269 стандартни
компютърни страници, като основен текст от тях са 219. В структурно отношение той
включва въведение, три глави, заключение, библиография -

13 страници,

199 бр.

източника (59 бр. на български език, 54 бр. на английски език, 1 бр. на руски език и 85 бр.
интернет източника), както и 22 страници приложения. Включени са 16 таблици и 32
фигури.
Обект на дисертационното изследване според авторката е държавния дълг. За
предмет

на

изследване

са

определени

проблемите

и

предизвикателствата

пред

управлението на държавния дълг в еврозоната по примера на Гърция и Италия.
Авторката е цитирала използваните източници на информация при написване на
дисертацията. Не установих плагиатство.
II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд
Проблемите свързани със задлъжнялостта на някои от страните в еврозоната будят
безпокойствие. Едва ли има сериозни аргументи, които да обосноват разумна фискална
политика с увеличение на дълга. Ето защо едно от основните предизвикателства пред ЕС е
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недопускането

на

бъдещи

сътресения

във

фискалната

политика

и постигане

на

икономическа и социална солидарност в рамките на общността. Всичко това прави
настоящата дисертация не само актуална, но и практически значима.
Обемът на дисертационния труд е напълно достатъчен за изследване на конкретно
избраната тема. Налице е необходимата последователност в изложението, както и
подходяща пропорционалност между отделните глави.
Стилът на писане е ясен и изложението в дисертационния труд се разбира лесно.
Не констатирах повторения и логически противоречия.
Използван е подходящ инструментарум за изследването. Прилаганата методология
е представена като комбинация между теоретични анализи и емпирични изследвания.
Висока оценка заслужават аргументирането на авторска позиция по отделни
въпроси на дисертацията и изобилието от изводи, които тя прави с цел да убеди
читателите в правотата и убедителността на разсъжденията си.
Представеният автореферат от докторантката Силвия Заркова отразява в голяма
степен основните и най-съществените моменти от дисертационния труд. В това му
качество, той представлява едно добро резюме за бързо запознаване с основните моменти
и постижения в работата на докторанта.
III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
В

дисертационния

труд

са

налице

научно-теоретични

и

научно-приложни

резултати. Към научно-теоретичните приноси могат да се причислят:
- оригинален подход за класифициране на становищата на различните автори за
управлението на държавния дълг;
- обосноваването, систематизирането и групирането на проблемите на дълга в
зависимост от динамиката и несъответствията на фискалните и дълговите индикатори в
страните от еврозоната;
- обогатяване на дискусията по някои въпроси, в т.ч. и чрез аргументиране на
собствени дефиниции на понятията „държавен дълг" и „управление на държавния дълг".
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Към научно-приложните приноси могат да се причислят:
- предложената и адаптирана върху икономиките на Гърция и Италия авторска
адаптация на алгоритъма на поддържащите векторни машини и поддържащите векторни
регресии и др.
IV. Въпроси по дисертационния труд
При защитата на дисертационния труд е добре да се отговори на следните въпроси:
1. Ще има ли някакви последствия в Европа, в частност в страните от еврозоната и
конкретно за Гърция и Италия решението на ЕЦБ да изкупи ценни книжа за 750
млрд. евро, с оглед туширане на икономическите последствия от пандемията?
2. Как ще се отрази на икономическото развитие в САЩ решението за емитиране
на допълнителен дълг в размер на 3 трилиона долара за второто тримесечие?
3. Проблемите с държавния дълг на България не са предмет на дисертацията, за
разлика от тези на еврозоната. Какво би посъветвала правителството по
отношение на управлението на държавния дълг на България?
Считам че приетия

начин

на цитиране, особено в дисертационен труд, за

неподходящ. Много е трудно или почти е невъзможно да се направи справка със
страницата и смисъла на цитирането от съответното произведение.
V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение
В заключение с убеденост считам, че предоставената ми за становище дисертация в
професионално направление 3.8 Икономика, по научна специалност „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка" (Финанси) в СА „Д. А. Ценов" гр. Свищов на тема
„Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в еврозоната (на
примера на Гърция и Италия)", притежава необходимите качества и дава основание на
докторантката Силвия Сашева Заркова да бъде присъдена образователната и научна
степен "Доктор".
10.06.2020 година

Рецензент:

гр. София

/проф. д-р Богомил Манов/

3

