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Представеният за рецензиране дисертационен труд е с обем 357
страници, съдържа увод, изложение в четири глави, заключение, списък
на използваната литература, 114 таблици и 3 приложения. Списъкът на
използваните източници обхваща 1072 заглавия на полски, английски,
руски и други езици. Тези количествени параметри се вписват в стандарта
за научно изследване, чиято защита води до научната степен „доктор на
науките“. Трудът съответства и на изискванията за качество, а именно –да
разкрива нови за политическите науки теоретични знания с приложен
потенциал в политическата практика.
Нека първо припомня, че политическите науки бяха големият губещ
в т.нар. социалистически лагер. Когато внезапно свърши Студената война,
те се превърнаха в големия печеливш. Политическите анализатори на
обществата на изток от Берлинската стена се възползваха от рядката
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привилегия да изследват неизследваното. Историята им поднесе нов обект
с нови емпирични данни – човечеството не беше преживявало преход от
комунизъм към капитализъм. Второ,
част от тях се почувстваха
разтоварени от бремето на идеологическия догматизъм – новият обект
можеше да бъде осветляван с многообразие от теоретични и
методологични парадигми, без прикриване на неудобни истини, през
призмата на конкуриращи се политически ценности, с отмяна на светлото
бъдеще и с прогнози за измамени надежди, разочарования, протести, кризи
и военни конфликти. Трето, новият обект сам по себе си беше
експлицитно многообразен – през изминалите 30 години отделните
страни се движеха с различно темпо, имаха различно наследство от
предизвикателства, избираха различни възможности, попадаха под натиска
на различни влияния, адаптираха се по-бавно или по-бързо към промяната,
даваха повече или по-малко жертви, трупаха повече или по-малко активи.
На Полша следва да признаем специфична заслуга за рестарт на
компаративистиката 10 години по-рано. Ако след края на втората
световна война политическите науки на изток бяха индоктринирани, то на
запад те бяха въвлечени в руслото на бихейвиоризма и съответно
подчинени на целта да се прилага методологията на природните науки.
Теориите поставиха акцент върху политическите субекти и неформалните
структури с властов ресурс. Изобретяването на компютъра и наличието на
софтуер за обработка на статистически дании дадоха нов тласък на тази
тенденция. Правителствата имаха нужда от данни и анализ относно
основния въпрос, който ги занимава – как да се даде тласък на
икономическото развитие, и осигуриха финансиране тъкмо за такива
научни проекти. Редица политолози откриха мотивация и перспектива за
ускорена научна кариера и се обединиха около тезата, че развитието е
процес, който зависи от адекватно образовани технократи.
Съществуващите институции бяха етикирани като пречки за развитието,
квалифицирането на рационално мислещи бюрократи и административните реформи бяха обявени за панацея. За неглижирането на
политическите институции като предмет на изследване имаше и друга
причина. Политическата практика на военни диктатури и диктатурата на
пролетариата беше практика на режими, които промениха конституции, за
да минимизират ролята на институциите за сметка на култ към личността и
силна власт на господстващата върхушка/хунта. В средата на 70-те години
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обаче Испания, Португалия и Гърция възстановиха демокрациите си. В
края на 70-те години Лех Валенса започна да създава синдиката
Солидарност като независима от комунистическата власт институция,
а през 1981 беше избран за негов председател. През 1982 г. в реч пред
Британския парламент американският президент Роналд Рейгън призова
западния свят да подкрепи не само Полща, но и другите общества на
Източна Европа “...to foster the infrastructure of democracy, the system of a
free press, unions, political parties, universities, which allows a people to
choose their own way to develop their own culture, to reconcile their own
differences through peaceful means“ 1 . Така инфраструктурата на
демокрацията – институциите, не просто се завърнаха в политическите
науки, а привлякоха траен научен интерес и на запад, и на изток, довел до
редица разновидности на т.нар. нов институционализъм и до теоретичния
синтез, че всяка институция се бори за оцеляване, признание и
легитимност.
Дисертационния труд на Збигнев Бялоблоцкий, посветен на
политическите системи в страните от Източна Европа, черпи от ресурсите
на описания по-горе тристранен иновативен потенциал и от новия
институционализъм. Извлечените научни резултати разширяват
теоретичното познание за формиране на конфигурации на властта в посткомунистическите общества, за тяхната (не)устойчивост и за тяхната
(не)полезност в 2 посоки.
Първо, политическите системи на Азербайджан, Армения, Белорусия,
Грузия, Молдова, Украйна и Русия не са достатъчно проучвани и още помалко анализирани като отделен кластър в сравнителна перспектива за
периода 1991 – 2012 г. Изследването на Philipp Harfst Government Stability
in Central and Eastern Europe. The Impact of Parliaments and Parties
сравнява 17 страни, в които 7-те са включени, но се отнася за периода до
2000 г.
Второ, холистичната картина на региона все още е белязана от
познавателни дефицити, спецификата, динамиката и тенденциите на
промяната не са изчерпателно изяснени. В този смисъл дисертационният
1
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труд с основание може да претендира за добавена стойност към
политическите науки както по отношение на компаративистиката,
така и с оглед на регионализма, осветляващ не толкова географския
топос, колкото общата идентичност с нейните колективни цели и
институционализирани действия. Регионите са все по-значими фактори на
международната политика и икономика, а политическите анализатори са
все по-изкушени да разкриват вътрешнорегионални отношения и
външнорегионални взаимозависимости.
Прилагането на регионалния подход обаче, е свързано с
предизвикателства и едно от тях е дилемата кои страни да се включат и
кои да се изключат. 2 Бялоблоцкий решава тази дилема, като приема, че
регион Източна Европа обхваща Русия. От тук произтича и решението му
да включи политическата система на Русия в сравнителен анализ с другите
6 страни - Азербайджан, Армения, Белорусия, Грузия, Молдова, Украйна.
Смятам, че с това решение авторът е попаднал в методологическа клопка
да сравнява несравними обекти и ще аргументирам твърдението си.
След източното разширяване през 2004 г., тези 6 страни и Русия се
оказаха на източната граница на Европейския съюз. За да си осигури
„добро“ съседство, т.е. страни, които ускоряват политическото и
икономическото си реформиране към демокрация и пазарна икономика и
които не генерират конфликти и престъпност, Европейският съюз им
предложи достъп до финансовите инструменти на Политика за съседство
(Neighbourhood policy). Както е известно, ЕС първоначално покани и Русия
да се възползва от ресурсите на тази политика. На поканата Русия отговори
с предложение да бъде създаден формат на двустранно стратегическо
партньорство (“strategic partnership”). Правна основа на тези специални
отношения между ЕС и Русия стана Споразумението за партньорство и
сътрудничество (Partnership and Cooperation Agreement - PCA). В рамките
на политиката за съседство ЕС започна двустранни отношения с всяка от
6-те страни, предлагайки им перспективата за достъп до голям и
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Тази дилема е особено характерна за регион Европа. Различните проекти за Европа включват/изключват
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платежоспособен пазар и облекчен визов режим за гражданите чрез
Споразумение за асоциирано членство и зона за всеобхватна свободна
търговия (Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade
Area). Политиката за съседство по отношение на Азербайджан, Армения,
Белорусия, Грузия, Молдова и Украйна оказа въздействие (макар и в
различна степен и най-малко върху Белорусия) не само върху вътрешните
политически и икономически процеси в тези страни, но и върху външнополитическата им ориентация към членство в НАТО и ЕС. През 2009 г. ЕС
обяви и началото на регионален подход по отношение на 6-те чрез т.нар.
Източно партньорство (Eastern Partnership) за постигане на 4 цели (stronger
economy; stronger governance; stronger connectivity; stronger society). В
контекста на тази динамика за Русия ставаше все по-ясно, че губи влияние
върху западните си съседи. Още през 2005 г., една година след разширения
на изток Европейски съюз в обръщение към нацията Владимир Путин
изрази убеждението си, че “крушение Советского Союза было крупнейшей
геополитической катастрофой века”. През 2010 г., една година след
началото на Източното партньорство на ЕС, той премина към действие –
беше формиран Митнически съюз (с участието на Русия, Беларус,
Казахстан) като първа структура на Евразийски икономически съюз,
чийто дебют се състоя на 1 януари 2015 г. с още две страни от постсъветското пространство - Армения, Киргистан. ЕИС беше алтернативата,
предложена от Русия на изкушените от ЕС западни съседи. Така 6-те се
оказаха желани и на запад и на изток, изкушавани на запад и
притискани от изток. Напрежението ескалира в Украйна в нощта на 21
ноември 2013 година, когато президентът Янукович избра изтока, като
отказа да подпише Споразумението за асоцииране с Европейския съюз.
Последва Евромайдан и отстраняване на Янукович. После пък Украйна
изгуби Крим и получи въоръжен конфликт в Донецк и Луганск. Този
исторически екскурс ме кара да смятам, че ЕС и Русия са външните
фактори на политическата (не)промяна в 6-те източноевропейски
страни. Следователно би било резонно политическият анализ да отдели
Русия и да обособи регион на 6-те. Това би довело и до други научни
резултати, напр. потвърждаване или отвърляне на следната хипотеза:
колкото по-силно влияе ЕС, толкова по-вероятни са демократични
институционални практики в съответната страна, и обратно - колкото посилно влияе Русия, толкова по-вероятни са демократични дефицити при
институционалните практики в съответната страна.
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Изследването защитава тезата, че вследствие на промените на
политическата и обществено-икономическата конструкция на страните
от Източна Европа, действията на интеграционно-дезинтеграционните
и демократизационно-авторитарните процеси, се извършва бавно
намаляване на различията, които са свойствени на политическите
системи на страните от Източна Европа от системите, които се
прилагат в консолидираните и полуконсолидираните демокрации в
Западна и Централно-Източна Европа3. Като потвърждавам, че тезата
на автора за бавното темпо на намаляване на различията е доказана,
бих желала да посоча, че тя разкрива отлична възможност 6-те страни от
източното съседство на Европейския съюз да се включат в обхвата на
сравнителните изследвания, търсещи да установят степента на сближаване
в Европа чрез т.нар. Индекс на настигането (Catch-Up Index) 4 . Той
измерва напредъка на: (1)потенциални страни-кандидатки за членство в
Европейския съюз, (2)страни със статут на кандидатки и (3)новоприетите
страни в сравнение със (4)старите държави-членки. За сравнението се
използват 47 индикатора, групирани в 4 категории (икономика,
качество на живота, демокрация, управление) и съответно около 4
въпроса: (1)Стават ли страните по-богати, икономически по-развити,
финансово по-стабилни и с по-добър икономически потенциал? (2)Подобре ли живеят гражданите – с по-добро здраве, с по-високи доходи, в помалко неравни общества, с по-ниски нива на бедност, с по-добро
образование? (3)Станали ли са по-демократични обществата, ценят ли
повече демокрацията, по-свободни ли са медиите, по-високи ли са нивата
на доверие и по-високи ли са стандартите за правата на човека? (4)Подобре управлявани ли са държавите, по-ниски ли са нивата на корупцията,
по-добра ли е регулацията, има ли политическа стабилност, ниски нива на
престъпност и нисък конфликтен потенциал? Анализите на данните по
този индекс досега са разкрили важни зависимости. Напр. ако показателите
за качество на живота са по-високи от тези за икономиката и хората живеят
по-добре, отколкото им позволяват наличните ресурси, то страните са в
риск (Гърция беше типичен пример). Ако една страна има добро
управление и висока степен на развита демокрация, то нейната икономика
позволява на гражданите да живеят по-добре; и обратно – икономическото
развитие само по себе си не осигурява по-добър живот, ако управлението е
3
4
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лошо. Ако една нова държава-членка на Европейския съюз има добро
управление, тя може да изпревари стари държави-членки, какъвто е напр.
случаят с Естония по отношение на Португалия и Испания. Казаното в
този контекст ми дава основание да твърдя, че изследването има
значителен потенциал за развитие и генериране на приложни научни
резултати, необходими за вземане на решения както в Европейския съюз
(за т.нар. evidence-based policy making), така и в съответните изследвани
страни.
Намирам, че формулировката на целта на изследването по-скоро
описва методологията. Бих препоръчала напр. следната редакция: Цел на
изследването е да даде принос към отговор на въпроса кои
институционални уязвимости/слаби страни/дефицити в управлението на
страните от Източна Европа водят до по-бавно темпо на развитие в сравнение
със страните от Централно-Източна Европа, като се ограничава върху анализ
на емпирични данни за два индикатора – правителствена стабилност и
правителствена ефективност.
Един от изводите на изследването е, че в по-малко демократични
(авторитарни) страни като Беларус се наблюдава нарастване на
стабилността и намаляване на ефективността. При определяне на
ефективност на правителството Бялоблоцкий съвсем основателно се опира
на дефиницията по WGI: capturing perceptions of the quality of public
services, the quality of the civil service and the degree of its independence from
political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and
the credibility of the government's commitment to such policies5. С други думи,
ефективно е онова правителство, чиито политики водят до подобряване
живота на гражданите. Тази положителна зависимост е установена от
Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobatón (1999) 6 , които използват данни от
индекса за човешко развитие (human development index7). Ако направим
справка за Беларус по този индекс за 2012 г. 8, ще видим, че страната се
5

Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators:
Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1682130
6
Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart; Zoido-Lobatón, Pablo. Governance matters. In: WORLD BANK. Policy research
working paper 2196, 1999.
7
Belarusdigest.https://belarusdigest.com/story/belarus-in-world-rankings-strong-potential-weak-performance/
8
Belarus’s HDI value for 2012 is 0.793—in the high human development category—positioning the country at
50 out of 187 countries and territories. Between 2005 and 2012, Belarus’s HDI value increased from 0.73 to
0.793, an increase of 9 percent or average annual increase of about 1.2 percent.Human Development Report
2013. http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BLR.pdf
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позиционира във водещата тройка – на 50 място от 187 страни, и второ, че
стойността по индекса нараства от 2005 до 2012 г. Това ми дава основание
да препоръчам на автора в бъдещи изследвания да разшири обхвата на
данни, с които борави за установяване на институционалната ефективност.
В заключение потвърждавам приносите, описани в автореферата, както и
авторското участие в събирането на емпирични данни и направените въз основа
на тях анализ и синтез във всяка от частите на труда. Представените публикации
отразяват в оптимална степен научните резултати. Авторефератът към
дисертационния труд е резюме, осигуряващо ясна картина на научната дискусия
по поставения проблем. Направените критични бележки и препоръки не
намаляват стойността на научните резултати.
Въз основа на всичко казано до тук предлагам на Збигнев Бялоблоцкий да
бъде присъдена научната степен „доктор на науките“.
Дата: 03.04.2018
Рецензент: доц. д-р Мими Корнажева
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