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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна заетост Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Текуша самостоятелна работа /контролно 35 

2.  Изпит 65 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът по Макроикономика І част 2 има за цел да запознае студентите с основните модели 

на дългосрочното и краткосрочното поведение на стопанството като цяло. Това включва 

основния модел за дългосрочните определители на стопанската активност, ролята на 

финансовата система и парите, дългосрочен анализ на отворената икономика и основния 

модел за краткосрочните колебания на стопанската активност около дългосрочния й тренд. 

Семинарните занятия дават възможност теоретичните модели да бъдат разгледани от 

емпирична гледна точка и да бъдат подчертани някои важни техни детайли. 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И 0 0 4 
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Предварителни изисквания: 

Да са слушали курса по Макроикономика І част 1 

 

Очаквани резултати: 

Студентите трябва да познават и да могат да боряват с основните модели на дългосрочния 

и краткосрочния анализ на стопанската активност на ниво икономиката като цяло. Трябва 

да могат да различават реални от номинални стопански процеси и да правят анализ на 

различни ситуации. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Стопанството в дългосрочен план. Реална стопанска активност в 

дългосрочен план. Производство и растеж: фактите; производителност 

и нейните определители; особености на растежа. 

2 

2 Стопанството в дългосрочен план. Реална стопанска активност в 

дългосрочен план. Спестявания, инвестиции и финансова система. 

Роля на финансовата система. Връзка между спестявания, инвестиции 

и национални сметки. Пазар на заемните средства и основи на 

финансовия анализ. 

2 

3 Стопанството в дългосрочен план. Реална стопанска активност в 

дългосрочен план. Безработица и нейната естествена норма. 

Определение и измерване. Пазар на труда. 

2 

4 Стопанството в дългосрочен план. Пари и цени в дългосрочен план. 

Паричен сектор. Пари, банки. 

2 

5 Стопанството в дългосрочен план. Пари и цени в дългосрочен план. 

Централна банка и парично предлагане. 

2 

6 Стопанството в дългосрочен план. Пари и цени в дългосрочен план. 

Ръст на масата на парите и инфлация. Теория на инфлацията. 

Обществена цена на инфлацията. 

2 

7 Стопанството в дългосрочен план. Макроикономика на отвореното 

стопанство в дългосрочен план. Основи на анализа на отвореното 

стопанство. Международни потоци от блага и капитали. Цени при 

международната размяна, номинални и реални обменни курсове и 

паритет на покупателната способност. 

2 

8 Стопанството в дългосрочен план. Макроикономика на отвореното 

стопанство в дългосрочен план. Начална теория на отвореното 

стопанство: търсене и предлагане на заемни средства и валута. 

Равновесие и влияние на политики и събития. 

2 

9 Краткосрочни икономически колебания. Съвкупно търсене и 

съвкупно предлагане. 

2 

10 Краткосрочни икономически колебания. Анализ на краткосрочните 

колебания в стопанската дейност. 

2 

11 Краткосрочни икономически колебания.  Значение на държавната 

икономическа политика. Връзка между съвкупното търсене и 

предлагане и паричната и фискалната политика. 

2 

12 Краткосрочни икономически колебания. Връзка между икономическа 

политика и стопанска стабилност. 

2 

13 Краткосрочни икономически колебания. Краткосрочна обратна връзка 

между безработица и инфлация. 

2 
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14 Заключение. Напрежението между дългосрочния и краткосрочния 

план на стопанска активност и на икономическата политика. 

2 

15 Заключение. Пет съвременни макроикономически дебата. 2 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Производствена функция, фактори на производство, производителност и нейните 

определители в дългосрочен план. 

2 Роля на финансовата система. Спестявания, инвестиции и връзката им с 

националните сметки. Пазар на заемните средства. 

3 Естествена норма на безработица. Основни модели на пазара на труда. 

4. Пари и банки. 

5 Централна банка и парично предлагане. 

6 Дългосрочна връзка между масата на парите и ценовото равнище. Дългосрочна 

обществена цена на инфлацията. 

7. Международни потоци от блага и капитали. Номинални и реални обменни курсове и 

теории за тях. 

8 Търсене и предлагане на заемни средства и валута. Основен модел на отвореното 

стопанство в дългосрочен план. 

9 Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. 

10. Краткосрочни колебания в стопанската активност – причини и следствия. 

11. Държавна парична и фискална политика и съвкупно търсене и предлагане. 

12. Държавна икономическа политика и стопанска стабилност. 

13. Връзка между инфлация и безработица – краткосрочна крива на Филипс. 

14. Връзка между краткосрочни и дългосрочни процеси в общата стопанска активност. 

Роля на държавната икономическа политика. 

15. Основни макроикономически дебати на съвремието. 
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