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Образователно-квалификационна степен: бакалавър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
  
 1. Наименование на курса: Международна икономика 
 2. Код на курса: ECO 1064 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: бакалавър  

5. Година на изучаване: втора  
6. Семестър: трети  

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: доц. д-р. Младен Тонев, проф. д-р Стефан Ф. Стефанов 
 9. Резултати от обучението за дисциплината:  

• усвояване на теоретичните основи на международната търговия и международните 
финанси; 

• създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на основните тенденции в 
съвременната световна търговия и международни финанси. 

 10. Начин на преподаване: директно  
 11. Предварителни изисквания: “Микроикономика” и „Макроикономика” 
 12. Съдържание на курса (анотация): теории за международната търговия; митнически и 

нетарифни ограничения – видове, същност, статични ефекти; дъмпинг и 
антидъмпингово регулиране; еволюция на многостранния (ГАТТ и Световна търговска 
организация) и регионалния подходи в глобализацията – преференциални търговски 
споразумения; международно движение на производствени фактори и роля на 
многонационалните корпорации; валутен пазар – структура, търсене и предлагане на 
чуждестранна валута, сделки и видове валутни курсове; валутен и лихвен арбитраж; 
платежен баланс; концепции и подходи за обясняване колебанията на валутния курс; 
еволюция на световната валутна система.  

 13. Библиография:  
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Edition. 2006. 
 - Стефанов, Ст. “Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – 

особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4. 
- Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните 

за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г. 
- Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. 

Издателство „Изток – Запад”, София, 2010 г.  
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и презентации 
 15. Методи и критерии на оценяване: тест и курсов проект 
 16. Език на преподаване: български, а при необходимост английски и руски езици. 
 17. Практика: не 


