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МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
(Въпросник)
ТЕМА 1: Международната търговия и международно разделение на труда: историческа
еволюция.Разделение на труда и специализация. Разделение на труда и икономически системи. Видове
специализация: секторна (индустрия, селско стопанство, услуги), отраслова, вътрешноотраслова,
стокова, детайлна, пооперационна.
ТЕМА 2: Теории за международното разделение на труда и неговата еволюция: предимства, теории за
предимствата в международната търговия: Теория за Абсолютни предимства на А.Смит, Теория за
сравнителните икономически предимства на Д.Рикардо.
ТЕМА 3: Съвременни теории за международното разделение на труда (МРТ) (Хекшер-Олин,
П.Самуелсън, Теория за „парадокса” на В.Леонтиев, теория за конкурентните предимства на нациите на
М. Портър.
ТЕМА 4: Платежен баланс: структура на платежния баланс, видове сметки на платежния баланс, основни
закономерности на платежния баланс и регулирането му. Теории за платежния баланс.
ТЕМА 5: Търговска политика и нейните механизми и инструменти: мита и немитнически бариери.
Търговска либерализация.Реципроцност на условията на търговия. Принцип на найоблагодетелствуваната нация
.
ТЕМА 6: Международна търговия и нейната организация в Световната търговска организация (СТО).
Историческа еволюция на регулирането на световната търговия. ГАТТ (Генерално споразумение за
тарифи и търговия) от 1948 г. до 1994 г. Развитие на СТО. Търговска либерализация. Кръгът Доха от
2001 г.. Балийският пакет на СТО от декември 2013 г.
ТЕМА 7: Регионални търговски и икономически групировки. Характерни особености на търговските
Зони за свободна тъговия, митническия съюз, икономическата интеграционна общност. Регионални
групировки в Европа, Азия, Африка, Северна и Латинска Америка.
ТЕМА 8: Европейската икономическа интеграция: историческата еволюция на отношенията между ЕИО
и СИВ, ЕС и ЕАСТ. ЕС и Общата търговска политика към третите страни. Общата търговска политика на
ЕС и прилагането й от българия като държава членка на ЕС.
ТЕМА 9: Международно движение на капитали и труд: Фактори за структурните изменения в
международните пазари. Международният финансов ред и в Европейското финансово пространство.
Международни резервни валути (МРВ). Новата концепция за капиталовата либерализация и трудовата
миграция.
ТЕМА 10: Международни финансови организации и банки: МВФ и Световната банка, ЕБВР, ЕИБ, МФК
и др. Основни търговски, финансови и инвестиционни валути в света. Ролята на щатския долар и еврото.
ТЕМА 11: Валутен курс и валутни режими. Международна задлъжнялост. Евровалутен пазар.Офшорни
центрове и офшорен търговски и финансов бизнес. Основни валути в света и тяхното приложение.
ТЕМА 12: Международната валутно-финансова система и нейната еволюция. Възникване, приложение и
крах на Бретън-уудската валутно-финансова система. Съвременната международна валутно финансова
система като - “Бретън уудска система II.”Неравновесията в съвременната валутно-финансова система и
положението на щатския долар като основна резервна валута.
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