
Конспект за изпит 

 
 

№ Въпрос 

1. Платежен баланс 

 Обща характеристика – определения. Изработване на платежния баланс 

– базови принципи на системата за регистриране. Икономически субекти и 

операции (раздели), включени в платежния баланс. Видове салда. Причини за 

неравновесното му състояние. Платежният баланс – инструмент за 

икономически анализ. 

2. Първа част:Международна търговия 

К ласически теории за международната търговия  

 Същност и основни причини за появата на международната търговия. 

Еволюция във възгледите за международната търговия: Адам Смит и неговата 

теория за абсолютните предимства; Теорията на Дейвид Рикардо за 

сравнителните предимства. Теорията на Хекшер-Олин. Парадоксът Леонтиев. 

3. Предлагане и търсене при международната търговия 

 Предлагане при постоянни разходи и при нарастващи разходи. Търсене. 

Криви на безразличие. Международната търговия и кривите на безразличие. 

 Условия на търговия – видове. Икономически растеж и условия на 

търговия: импортно заместващ и експортно разширяващ се растеж. Теоремата 

на Рибчински.  

4.  Съвременни теории за международната търговия 

 Разширяване на теорията Хекшер-Олин: отчитане на по-голям брой не 

крупни фактори; ефект от мащаба - стратегическа търговска политика. 

 Теории, свързани с изменения в търсенето: ефект и закон на Енгел. 

Хипотезата за преобладаващото търсене на Ст.Линдер. 

 Международната търговия и разпределението на доходите - теоремата 

Столпер-Самюелсън. 

 Технологичните изменения - основа на международната търговия. 

Жизненият цикъл на продукта - теорията на Р.Вернон. В какво положение е 

технологичният лидер 

 

5. Системи на търговската политика 

 Меркантилизъм - ранен и късен. Свободна търговия /фритридерство/. 

Протекционизъм - аграрен, косвен, автаркия, геополитика, интеграция. 

Протекционизмът при съвременни условия. 

 Средства за провеждане на търговска политика: международни 

търговски договори - принципи; компенсационни сделки; митнически тарифи; 

нетарифни ограничения; Общо споразумение за митата и търговията /ГАТТ, 

сега СТО - Световна търговска организация/.  

 

6.  Мита и митническа политика 

 Мито, видове мита - особености. Митническа тарифа. Последици на 

митата за националната икономика: за потребителя / потребителски ефект/;  за 

производителя / производствен ефект/; за държавата. 

 Номинална и ефективна митническа защита. 
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7. Нетарифни ограничения в международната търговия 

 Импортна квота - причини за използването; импортна квота и 

монополна власт; Импортни  лицензи - начини за разпределение. Ефектът от 

импортната квота за местните вносители. Общото и различното между 

импортната квота и митата. 

 Експортни ограничения - разлика с импортните квоти. Причини за 

ограничаване на експорта. 

 Експортни субсидии - форми на субсидиране; последици за 

националната икономика /ефект от условията на търговия и ефект от 

екпортния доход/. 

 Дъмпинг - видове: единичен, грабителски, постоянен. 

 Правителствени покупки. Други нетарифни ограничения. 

                            

 

8. Общо споразумение за митата и търговията/ГАТТ ИЛИ СТО/ 

 Създаване и развитие. Организационна структура. Многостранните 

търговски преговори - основен механизъм в дейността на СТО - цикъл 

Кенеди, Токийски раунд, Осми Уругвайски раунд. 

 Развитие и видове международна стокова търговия. 

9. Международно движение на работната сила 

 Обща характеристика на миграцията. Международна трудова миграция 

- условия, които я пораждат. Видове международна трудова миграция. 

 Влияние на международната трудова миграция: върху пазара на труда; 

последствия за държавните финанси - в страната на емиграцията и в страната 

на имиграцията; извънпазарни въздействия за приемащата страна и за 

страната-донор. 

 Регулиране на международната трудова миграция - правни средства: на 

макроравнище, регионално и световно. Икономически средства. 

Административни средства.  

 Тенденции в развитието на международната трудова миграция и 

особеностите при съвременни условия. 

          

10.  Международно движение на капитала 
 Капиталов пазар - обща постановка. Форми на международното 

движение на капитала - официални и неофициални; според срока /кратко-, 

средно- и дългосрочни/; портфейлни и чуждестранни. 

 Особености на чуждестранните преки инвестиции. 

 Ефекти на международното движение на капитала - статични и 

динамични: промяна на икономическото благосъстояние, влияние върху 

платежния баланс, международна търговия и международно движение на 

капитала. 

 Регулиране на международното движение на капитала - на 

макроикономическо равнище, двустранно, многостранно и на световно 

равнище.          
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11. Втора част: Международни финансови отношения 

 

 Международен кредитен пазар 

 Характеристика на международния кредит - ползи и загуби. Видове 

международен кредит. 

 Организация на евровалутния пазар - евровалута; еволюция на 

евровалутния пазар. Особености на евровалутния пазар. Еврооблигационен 

пазар. 

 Еврокредити – особености; основни получатели и кредитори; 

технически аспекти на предоставяне на еврокредити. 

 Международни валутно-финансови организации, предоставящи 

кредити - Базелската банка, Световната банка и трите й дъщерни организации 

/ МАР, МФК, АМГИ/, Европейската банка за възстановяване и развитие, 

Черноморската банка за търговия и развитие.       

                     

12. Брейди бонове 

 Същност и характеристика на Брейди боновете. 

 Видове Брейди бонове. Фактори, влияещи при определянето на цените. 

 Български Брейди бонове - видове. Защо се купуват? 

 Облигации по ЗУНК.             

         

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международен валутен пазар 

 Основа на валутната търговия - международен валутен пазар, валута. 

 Валутен курс - същност; функции; еволюция на стойностната основа на 

валутния курс. 

 Фактори, влияещи върху валутния курс: базови, пазарни, субективни. 

 Котировка на валутите - пряка и косвена; кръстосани курсове; фиксинг 

курс; курс продава и курс купува.       

14. 

 

 

 

 

 

Валутно курсови системи 

 Фиксиран валутен курс - същност; предимства и недостатъци. 

 Флексибилен валутен курс - свободно колебаещ се, дирижиран 

флексибилен валутен курс; предимства и недостатъци. 

 Други системи за определяне на валутния курс - фиксиран валутен курс 

на договорна основа; съвременна система на плаващите курсове. 

                  

         

15. Регулиране и прогнозиране на валутния курс 

 Регулиране на национално равнище - средства: валутни нтервенции, 

лихвена политика, административни средства, официална корекция на 

валутния курс - девалвация и ревалоризация. 

 Регулиране на междудържавно равнище. Прогнозиране на валутния 

курс: икономически метод и експертна оценка. 
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 Влияние на валутния курс върху външната търговия; вътрешните цени, 

външния дълг; движението на капитала; валутен дъмпинг.     

 

16. Валутни операции 

 Обща характеристика на валутните сделки - условия, функции, 

фактори. 

 Валутен арбитраж - същност и видове; организация на валутния 

арбитраж; правила при валутно-арбитражните операции. 

 Видове валутни операции - касови, срочни, единични, сделки суап, 

сделки суич - видове. 

 Валутен риск и средства за защита.           

      

17. Международна варутна система 
 Международна валутна система - обща постановка. Елементи на 

международната валутна система. Еволюция на международната валутна 

система - при метализма - златно-кюлчев и златно-девизен еталон. 

          

18. Съвременна международна валутна система 
 Бретън-Уудска валутна система - задачи, функции, развитие и 

разпадане. 

 Структура на съвременната международна валутна система - принципи. 

Специални права на тираж. Международен валутен фонд. 

            

     

19. Икономическа интеграция и европейска валутна система 

 Същност на интеграцията. Равнища на интеграция: зона за свободна 

търговия, митнически съюз, общ пазар, икономически и валутен съюз. 

 Европейски съюз - възникване, ръководни органи, цели, развитие. 

 Европейска валутна система - предпоставки, фактори, обуславящи 

възникането й. Развитие - етапи. Елементи на европейската валутна система. 

Перспектива за развитието на европейската валутна система. 

                   

20. Многонационални корпорации 

Същност и характеристика на многонационалните корпорации - 

причини за появата им. 

 Видове многонационални корпорации - според различни критерии. 

 Икономическо въздействие на многонационалните корпорации: преки 

и косвени ефекти. 

 Регулиране и развитие на многонационалните корпорации.  

     

       

21. Свободни икономически зони 

 Същност на свободните икономически зони и тяхното развитие. 

 Класификация на свободните икономически зони. Ефекти от дейността 

на зоните - за икономиката на страната, където функционира зоната; за 

страните - партньори; за световната икономика. 
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 Регулиране на свободните икономически зони - национално 

макроикономическо регулиране: правни средства, икономически средства, 

административни средства; регулиране на регионално равнище и  на 

международно.         

          

 Общо: 
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