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І. Общо представяне на дисертационния труд

Актуалността и полезността на представения труд се обуславя от

настъпилите през последните години в световен и национален мащаб

финансови събития, затвърждаващи корелацията между банковата

стабилност и стабилността на националните икономики, както и от

засилването на регулациите във връзка с управлението на риска в банковите

системи, съобразно с Базел III и т.нар. Пакет IV (CRD IV Package).

Дисертационният труд е в обем от 187 страници. В структурно

отношение се състои от увод, изложение в три глави, заключение, използвана

литература. Научното изследване е онагледено с 8 фигури и 14 таблици.

Използвани са 161 източника, свързани с темата на дисертационния труд, в

т.ч.: литературни източници на български, френски и английски; българска и

европейска правна рамка; интернет страници, представящи статистическа

информация.
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Във въведението, след кратко обосноваване актуалността на темата, се

формулират обектът, предметът, целта, задачите, методите и ограниченията

на изследването, както и структурата на изложението.

В глава първа, в контекста на анализ на теоретичните и правните

постановки, свързани с кредитния риск и неговото управление в банковата

дейност, се търсят причините за проявлението му в международната

финансова система и необходимостта от законодателни и структурни

реформи в европейския банков сектор.

В глава втора се разглеждат въпроси, свързани с управлението на

кредитния риск, като по-конкретно се акцентира на елементите, пораждащи

риска, подходите и методите за оценка на кредитния риск, техниките за

неговото редуциране, критериите за оценка на кредитния портфейл и нивото

на риска на портфейла. В тази глава, на основа на информация от

финансовите отчети на три български банки и конкретни изчислени

показатели, се извършва анализ на управлението на кредитния риск в тях.

В трета глава се анализират основните показатели за периода 2010 –

2017 г., резултатите от проведения преглед на качеството на активите (AQR)

и стрес теста на българската банкова система, както и резултатите от стрес

тестовете на банките в Европейския съюз, на фона на представяне на новата

правна и институционална надзорна рамка в ЕС и Еврозоната.

В заключението се синтезират крайните резултати от проведеното

научно изследване.

ІІ. Оценка на резултатите и приносите

Моето виждане относно положителните резултати и приноси в

дисертационния труд е следното:

 Проследена е еволюцията на проявление на кредитния риск в

международната финансова система от края на 90-те години на ХХ век до

наши дни. Задълбочено са очертани факторите, етапите, проявленията на
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финансовата криза и са откроени предпоставките за въвеждане на нова

регулаторна рамка за стабилизиране на банковата система в Европейски

съюз.

 Извършено е изследване в три банки от различни групи относно

конкретни финансови показатели и структурата на кредитния портфейл, с

което се търсят особеностите в управлението на кредитния риск. По този

начин са демонстрирани два подхода за оценка на управлението на

кредитния риск.

 Анализирани са състоянието на българската банкова система за периода

2010 – 2017 г. и резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес

теста на 22 банки, лицензирани от БНБ. В същото време е направен

преглед и на резултатите от стрес тестовете при европейските банки и е

анализирана финансовата стабилност на европейската банкова система за

периода 2013 – 2017 г. На тази основа е доказана необходимостта от

прилагане и усъвършенстване на регулаторните механизми за управление

на кредитния риск.

Посочените резултати допринасят за обогатяване и доразвиване на

теорията и практиката в областта на банковия риск мениджмънт. Голяма част

от идеите в дисертационния труд са популяризирани на специализирани

форуми и публикувани в научни издания.

ІII. Бележки по дисертационния труд

Към дисертационния труд могат да се отправят и някои конкретни

критични бележки, по-скоро с характер на препоръки към бъдещата научно-

изследователска работа на докторанта.

 Удачно би било да се открои по-ясно авторовият личен принос в

изследването на категориите „риск“ и „кредитен риск“, при представяне

на методологията за оценка и управление на кредитния риск, при

извеждане на изводи, обобщения и препоръки в изследваните банки, при
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анализа на резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес

тестовете, в това число чрез сравнението между устойчивостта на

българските банки и банките в ЕС.

 Допуснати са някои неточности при изясняване на финансовите понятия –

с. 77-78 относно същността и нормативната рамка на задължителните

минимални резерви, с. 94-95 относно регулативната база на пазарите на

финансови инструменти, с. 63 относно съществуването на Sofibor, с. 107-

109 относно тълкуването на коефициента „кредити спрямо

депозити“ (LTD ratio) и др.

 Дисертацията търпи оптимизация и в стилистично отношение.

Посочените бележки не намаляват значимостта на извършените

проучвания от докторанта, както и безспорните достойнства и полезност на

работата.

IV. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение

Представената дисертация отговаря на изискванията на Закона за

развитие на академичния състав в Р България, Правилника за неговото

прилагане и Правилника за придобиване на научни степени във ВСУ

“Черноризец Храбър”. Трудът притежава необходимата актуалност и чрез

него докторантът демонстрира теоретични знания в областта на

икономиката и в частност – банковия риск мениджмънт, както и

способност за самостоятелни научни изследвания.

Това ми дава основание да дам положителна оценка на

дисертационния труд и да предложа на уважаемите членове на Научното

жури да гласуват за присъждане на образователна и научна степен

„доктор“ по докторска програма „Световно стопанство и международни

икономически отношения“ на докторанта Евгения Владимирова Балканска.

15.08.2018 г., Изготвил становището:
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Велико Търново (доц. д-р Ваня Цонкова)


