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РЕЦЕНЗИЯ

на член на научно жури, определено със Заповед № 222, 06.04.2022 г.

на Ректора на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”

Изготвил становището: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова,

катедра „Икономика“, на Варненски свободен университет „Черноризец

Храбър“, област на висшето образование – „Социални, стопански и правни

науки, професионално направление – „Икономика“, научна специалност-

„Световно стопанство и международни икономически отношения“.

Автор на дисертационния труд: Крум Василев Овчаров, докторант

от катедра „Икономика”, при Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър”, докторска програма „Световно стопанство и

международни икономически отношения”, професионално направление

3.8. „Икономика”.

Тема на дисертационния труд: „Присъединяване на новоприетите

държави в Европейския Съюз към еврозоната“ .

Основание за представяне на  рецензията:  участие в състава на

научното жури  по защита на дисертационния труд съгласно заповед на

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 222/ 06.04.2022 г.

1.Общо представяне и характеристика на дисертационния труд,

актуалност и значимост на темата.

Дисертационния труд е с обем от 165 страници, от които 149

страници основен текст, и се състои от увод, три глави, заключение,

използвана литература, списък с използвани съкращения, списък на

използвани таблици и фигури. Изложението включва 28 фигури и 9
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таблици. Списъкът с използвана литература се състои  от 139 заглавия, от

които от които  18  на  кирилица,  121  на  латиница,  2  статистически

източника от интернет и 11 статии в медиите.

Избраната тема за дисертационен труд е актуална и значима,

посветена на актуален проблем, а именно присъединяването на новите

страни-членки на Европейския съюз към еврозоната, като специално

внимание в анализите е отделено на България.

Още от увода става ясно, че докторанта е направил задълбочено

изследване, проучена е литературата, публикациите по тази тема в

страната и чужбина и представя, че анализирания от него научен проблем

има възможности за научни и приложни приноси.

В увода, след кратко обосноваване на актуалността на темата, се

формулират обектът, предметът, целта, задачите, защитавана теза,

методите и ограниченията на изследването, както и използвани

информационни и статистически източници.

Основната авторова теза.

Тезата,  която автора защитава в дисертационния труд е,  че

България има ангажименти по Договора за присъединяване към ЕС да

въведе еврото, като е от съществено значение да се отчитат както

положителните, така и отрицателни резултати от това и

последователността и готовността към изпълнение на тези условия.

Изследователските задачи, които автора поставя в дисертационния

труд са: 1) Анализиране  на  постиженията  при провеждането  на

целенасочена икономическа политика на въвеждане на еврото и

последиците от този процес; 2) Анализ  и  оценка  на  ефектите от

водената  икономическа политика  по  отношение  на  приемането  на

еврото,  както  и  на постигнатите  резултати  от  новите  страни-членки  на

ЕС,  които  имат определени аналогии в прехода и изпълняване на

изискванията; 3) Проучване на възможните хипотези за приемане на еврото
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като визия и  начин  на  въвеждането в новите страни-членки на ЕС и в

частност в България; 4) Изследване на опита от присъединяването към

Еврозоната на някои от държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)

и извеждане на препоръки за подходи от България.

Изследователски хипотези. Авторът на дисертационния труд се

съсредоточава върху изследването и анализа на тези основни хипотези:

- Р. България,  съгласно  ангажимента  си  по  Договора  за

присъединяване  към ЕС  следва  да  въведе  единната европейска

валута - евро,  като  от съществено значение е да се проследят и

отчитат положителните страни и рискове от това;

- Въвеждането на единната европейска валута не може да се

осъществи незабавно и едностранно, а едва когато България бъде

готова за това и след като страната е доказала и изпълнила

условията, заложени в Договора за ЕС.

Методология на изследването.

Дисертационният труд е разработен с използването на

основополагащи и програмни документи на ЕС, доклади и анализи на

Българска народна банка, както и научни изследвания на  Института  за

икономически изследвания  при  Българската  академия  на  науките.

Изследването  съдържа анализ на стратегически и нормативни документи

на национални и европейски институции. При провеждане на

количественият  анализ  на  степента  на  икономическо  сближаване

между  България  и  държавите,  кандидатстващи  за  членство  в

Еврозоната  от Централна  и  Източна  Европа авторът използва

статистически данни от Българска  народна банка, Национален

статистически институт, Министерство на финансите, национални

централни  банки  и  статистически  институти  на държавите-кандидатки

за еврозоната от ЦИЕ, Международен  валутен фонд;  Световна  банка;

Европейска  банка  за  възстановяване  и развитие; Банка за международни
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разплащания); Европейска  централна  банка, Европейска комисия,

Евростат и др.

Използваните методите са  на анализ и синтез  на  различни

теоретични  виждания  и  резултати  от  емпирични изследвания,

логически  подход,  индуктивни  и  дедуктивни  методи, сравнителен

анализ, както и анализ на статистическа информация.

Описани са ограниченията на обхвата на проучването, което

фокусира дисертационния труд до определените обект и предмет на

анализ, а от там и целта, задачите и периода на изследване 2004-2020 г.

Също така, дисертационният  труд  съдържа  сравнителен  анализ  на

степента  на  номинална  и  реална  конвергенция  между държавите от

ЦИЕ, кандидатстващи за членство в еврозоната, с акцент върху Естония и

Словакия.

Дисертационния труд е структуриран в три глави.

В първа глава, авторът прави теоретико-методологически анализ на

създаването и въвеждането на икономически и паричен съюз на ЕС,

условията за въвеждането на единна валута-евро, като отделя специално

внимание на валутно-курсов механизъм - Exchange Rate Mechanism, ERM I

и валутно-курсов механизъм Exchange Rate Mechanism, ERM I I.

Във втора глава, авторът представя анализ на етапите на

въвеждането на еврото, възможностите за присъединяване към Еврозоната,

настъпилите промени в икономиките на новите страни-членки на

Еврозоната.

Трета глава на дисертационния труд показва проучване и анализ на

възможностите от въвеждане на еврото в България, мерките за въвеждане

на единната европейска валута, допълнителни критерии за

присъединяването на България в ERM II, както и предимствата и рисковете

от членството на България в еврозоната и въвеждането на еврото.
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В изложението на трета глава, авторът извежда, че доказва тезата на

дисертационния труд, че България има обективна нужда от въвеждане на

еврото, като това би донесло за страната много  повече ползи,  отколкото

рискове. Представя като ползи - ценова стабилност, създаване на работни

места, ниски лихвени проценти, по-ниски разходи за бизнес и туризъм,

увеличаване на търговията и желанието за търговски партньор на България

от други страни-членки на еврозоната, силна и привлекателна

международна валута,

Като основни рискове от присъединяване на България към

Еврозоната, авторът изтъква такива като: спазване на фискална

дисциплина; влиянието на еврозоната спрямо цената на държавния дълг;

до колко е обосновано покачване  на  кредитния  рейтинг  на новите

страни-членки на еврозоната след тяхното присъединяване и др.

В заключението се синтезират крайните резултати от проведеното

научно изследване и обобщения.

Авторът познава  добре  и  използва  коректно специализираната

литература по  темата, която се състои от заглавия на български и чужд

език.

Не е установено плагиатство.

2. Оценка на научните и научно-приложни резултатите и

приноси.

Справката  за приносите  отразява получените резултати от

изследването  с  теоретичен,  научно-приложен, методологически и

практически характер. Авторът е извел следните приноси:

- Систематизирани  са  теоретичните  подходи  при  създаването

на оптимална  валутна  зона  и  са  дефинирани различията  от

Икономическия и паричен съюз на ЕС. Обобщени са резултатите
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от анализа на досегашното функциониране на валутно-курсовите

механизми ERM I и ERM II;

- На основата на сравнителен анализ на промените в икономиките

на новите страни-членки – Естония, Латвия, Словакия и Словения

са  формулирани  изводи  за  резултатите  от  присъединяване  на

тези държави към еврозоната;

- Проучени  са  възможностите  на  националната  икономика  и

очертани специфичните подходи в процеса на присъединяване на

България към  еврозоната  в  условията  на  паричен  съвет  и

ограниченията в политиката на БНБ;

- Анализирани  са  допълнителните  изисквания,  поставени  пред

България за влизането във валутно-курсовия механизъм ERM II,

особено присъединяването към Банковият съюз на ЕС. Направени

са  изводи  за  предимствата  и  недостатъците  за  българската

икономика от въвеждането на еврото.

Считам, че направените изследвания, обобщения и предложения,

особено за България ще бъдат полезни за науката и практиката.

Давам положителна оценка за научните и научно-приложни

резултати и приноси.

3. Оценка на публикациите по дисертацията.

Авторът има необходимите брой публикации като основни части на

дисертационния труд, а именно: 1 доклад в международна конференция, 1

студия и 1 чуждестранна публикация.

Давам положителна оценка за публикационната и научна дейност на

докторанта, свързана с популяризирането на резултатите от

дисертационния труд.
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4. Оценка на автореферата.

Авторефератът  дава  достатъчно  пълна  представа  за структурата,

целите, задачите, съдържанието, резултатите, публикационна дейност и

приносните моменти от проведеното изследване и разработен научен труд.

Оценявам положително така, представения автореферат.

6. Критични бележки и препоръки по дисертационния труд.

Бих препоръчала да се прецизират текстовете на представените

материали (в това число и автореферата) от технически, правописни и

стилистични пропуски и грешки.

Можело е към първа и втора глава на дисертационния труд да се

изведат автори изводи и обобщения, каквито присъстват в трета глава.

Препоръчвам на докторанта да популяризира своите научни

резултати като публикации в индексирани списания.

Препоръките и бележките по никакъв начин не намаляват

положителната ми оценка към дисертационния труд и направените

изследвания и приносни резултати.

Въпрос към докторанта: Кризата с пандемията Ковид -19 и други

икономически и политически фактори, и последици ще повлияят ли върху

изпълнението на критериите за присъединяване на България в еврозоната

през 2024 г.
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7. Заключение.

Представеният дисертационния труд отговаря на изискванията на

Закона за развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за

неговото прилагане Правилника  за  организацията  и  провеждането на

конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични

длъжности във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

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 Крум Овчаров.

29.04.2022 г. Изготвил рецензията:

гр. Варна (доц. д-р Виржиния Иванова)


