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Анотация на учебната дисциплина: 

Теорията на парите се базират върху системния подход в икономиката и равновесната теория. 

Теорията на парите започва с изясняване на същността и функциите на парите. Специално 

внимание е отделено на количествената теория на парите и връзката между микро- и макро-нивата 

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

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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на стопанската система. Равновесната статика и динамика на макроикономическите пазари се 

използва за изследване на паричния и капиталовия пазар, като и на равновесието на пазарите на 

вноса и износа и извеждане на условия на Робинсън и Маршал-Лърнър 

 

Предварителни изисквания: 

Курсът по Теория на парите и парична политика може да се разглежда като  

продължение на курса по Пари и банки, поради което предполага знания по математика в 

рамките на курса по Математика за икономисти, Статистика, Иконометрия, Икономическата 

статистиката, както други фундаментални икономически и управленски дисциплини. 

 

Очаквани резултати: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат 

подходите, методите и техническите средства за икономически анализ с помощта на 

теорията на парите с цел провеждане на адекватна парична политика политика. 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  

 Методологията на теорията на парите 

 Възможностите за провеждане на икономическа политика 

Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 Да моделират явления и процеси в стопанските дейности и да могат да ги решават 

със средствата на теорията на парите; 

 Да интерпретират правилно получените резултати; 

 Да вземат адекватни управленски решения за провеждане на адекватна парична 

политика 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Мястото на теорията на парите и паричната политика в рамките на 

икономическата теория и политика 

2 

2 Същност и функции на парите. 2 

3 Макроикономическата количествена теория на парите, микроикономика 

на стойността и паричният мост между микро- и макро-икономиката. 

2 

4. Количеството на парите в системата на едно национално стопанство. 2 

5. Правила или свобода на действие при провеждане на парична политика.  2 

6. Институцията валутен борд и финансовата стабилност на стопанската 

система.  

2 

7. Динамика на парите в световната стопанска система и ролята на валутните 

курсове и лихвата за равновесната статика на паричните потоци. 

2 

8. Равновесие на пазарите на вноса и износа. Условия на Робинсън и 

Маршал-Лърнър 

2 

9. Ориентирана към производителността на труда, политика на заплатите. 2 

10. Равновесие на паричния и капиталовия пазар 1 

11. Регулаторни механизми на пазара на обществените блага и възможности 

за провеждане на фискална политика. 

1 

12. Цената на парите 1 

13. Теория на търсенето на пари. 1 

14. Теория на предлагането на пари. 2 

15. Теория на лихвата 2 

16. Теория на инфлацията. 2 

17. Обмен, транзакционни разходи и пари. 2 
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Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Мястото на теорията на парите и паричната политика в рамките на икономическата 

теория и политика 

2 Същност и функции на парите. 

3 Макроикономическата количествена теория на парите, микроикономика на 

стойността и паричният мост между микро- и макро-икономиката. 

4. Количеството на парите в системата на едно национално стопанство. 

5. Правила или свобода на действие при провеждане на парична политика.  

6. Институцията валутен борд и финансовата стабилност на стопанската система.  

7. Динамика на парите в световната стопанска система и ролята на валутните курсове и 

лихвата за равновесната статика на паричните потоци. 

8. Равновесие на пазарите на вноса и износа. Условия на Робинсън и Маршал-Лърнър 

9. Ориентирана към производителността на труда, политика на заплатите. 

10. Равновесие на паричния и капиталовия пазар 

11. Регулаторни механизми на пазара на обществените блага и възможности за 

провеждане на фискална политика. 

12. Цената на парите 

13. Теория на търсенето на пари. 

14. Теория на предлагането на пари. 

15. Теория на лихвата 

16. Теория на инфлацията. 

17. Обмен, транзакционни разходи и пари. 

 

Библиография  

Основна: 

 

1. Георги Чобанов. Принципи на икономическия анализ. Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски” (под печат) 

2. Carl E. Walsh. Monetary Theory and Policy. The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 

1998. 

3. Frederic S. Mishkin. Financial Markets, Institutions and Money. Harper Collins College 

Publishers, 1985. 

4. Lawrence S. Ritter, William R. Silber. Money. Basic Books Publishers, New York, 1973. 

5. Harry Johnson. Macroeconomics and Monetary Theory. Aldine Publishing Company, 

Chicago, 1972. 

6. Juerg Niehans. Theory of Money. John Hopkins University Press, 1978. 

 

Допълнителна: 

1. Jack Hirshleifer, Amihai Glaser. Price Theory and Applications. Prentice hall, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, 1992. 

2. Otmar Issing. Einfuehrung in die Geldtheorie. Verlag Franz Vahlen, Muenchen, 1993. 

  

Съставил: проф. д.ик.н. Георги Чобанов 

 

Дата: май 2013  


