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ПредГОВОр

Уважаеми студенти,
От учебната 2011/2012 г. в Университета за национално и све-

товно стопанство дисциплината Стопанска история се преподава 
само на лекции. Това налага подготовката за семестриалния изпит да 
става до голяма степен самостоятелно. С цел да се отстранят възмож-
ни заблуди и затруднения преподавателите по Стопанска история от 
УНСС подготвиха настоящето издание. То се състои от две части. В 
първата са включени примерни тестове, които са изцяло на базата на 
новия учебник по дисциплината „Увод в стопанската история”. Във 
втората част са включени: текста на отделни лекции и специфич-
ни въпроси от лекционните курсове на всеки от преподавателите. По 
този начин въпросите обхващат една голяма част от материала, който 
е необходим за успешното представяне на семестриалния изпит.

Към всяка от темите на учебника, без уводната, са подготвени 
два типа въпроси – затворени и отворени. Броят на въпросите от лек-
циите на отделните преподаватели е по преценка на самия препода-
вател. Всички затворени въпроси са от типа на т.нар. „задачи с изби-
раем (или структуриран) отговор”. За всеки от тях са посочени по пет 
възможни отговора, като верният отговор е само един. Умишлено не 
са включени въпроси, в които има по два верни отговора, защото това 
би усложнило прекалено много семестриалния изпит. Отворените въ-
проси се включват в изпитния тест по преценка на преподавателя. 

Въпросите към всяка една от темите имат разнообразен харак-
тер, но най-общо могат да се разделят на две условни групи: анали-
тични и фактологични. Чрез първата група се проверява способността 
ви да осмисляте основното съдържание на всяка тема, като откри-
вате причини и последици от дадени събития или процеси. Втората 
група от своя страна проверява доколко сте запознати с основните 
факти – дати, години, статистически данни, понятия, термини и др. 
Въпросите са без отговори. Стремежът на авторите е по този начин 
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да се стимулира самостоятелната работа на студентите. Освен 
това въпросите могат да ви бъдат от полза за по-добра ориентация 
при работата с учебника и при преценката на това, кои са най-важни-
те елементи от съдържанието на съответната лекция. 

Първото и най-важно условие за успешното решаване на тес-
товите въпроси е да се запознаете със съдържанието на съответната 
тема. При подготовката се опитайте да откриете за себе си най-важните 
стопански процеси и тенденции във всяка от темите. В случай, че има 
непознати термини, ползвайте речника, който е приложен към всяка от 
темите в учебника. Особено важно е да се избегне механичното запа-
метяване, а да се опитате да разберете същността на описваните съби-
тия, какво ги предизвиква, какви са краткосрочните и дългосрочните 
последици от тях и т.н. Това ще ви даде възможност да отговорите на 
аналитичните въпроси от теста. Освен това ще можете да прецените, 
кои са най-важните факти и по този начин подготовката ви за отговор 
на втория тип въпроси също ще бъде ефективна. 

Когато пристъпите към работа с въпросите е добре да се има 
предвид, че често в тях се залагат „капани”. На първо място, поня-
кога има отговори, които изглеждат подвеждащи. Това означава, 
че те се приближават до верния отговор по някой компонент, но не 
са верни като цяло твърдение. В този смисъл особено важно е да се 
изчитат внимателно всички възможни отговори и чак тогава да се по-
сочи онзи, който се приема за верен. Коварни са и въпросите, в които 
се иска да се посочи грешно твърдение. Изискването да се посочи 
такова твърдение е дадено в различен шрифт от този на останалата 
част на въпроса. Въпреки това грешките в този тип въпроси не са 
редки; объркването най-често се дължи на обстоятелството, че не-
вярното твърдение е верен отговор. Понякога дори и да се познава 
добре материала при този тип въпроси се допускат грешки. Начинът 
за избягване и на този капан е концентрацията. Не трябва да се из-
пада в паника, прибързано да се посочва отговор и най-важното – 
трябва да се чете внимателно, за да разберете, какво точно ви 
питат. Възможно е във формулировката на въпроса да се съдържа 
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грешно твърдение. Тогава един от вариантите на отговор ще посочва, 
че твърдението във въпроса е грешно и точно този вариант ще е ве-
рният отговор. 

При самоподготовката си за изпит преценете в кой тип въпроси 
най-често грешите. Ако грешките са предимно при фактологичните 
въпроси, очевидно трябва да вложите повече усилия за разграничава-
не и научаване на най-важните факти (дати, години, проценти и други 
подобни). Стопанската история не се състои само от факти, но без тях 
очевидно не може. При условие, че грешките са в аналитичния тип 
въпроси, това означава, че учите механично и не полагате достатъчно 
усилия за осмисляне и разбиране на материала. Не е добра практика 
да се опитате да запомните конкретните въпроси или да научите ве-
рните им отговори. Около един факт или процес могат да се зададат 
няколко въпроса, а освен това е лесно, при подготовката на въпросите 
за изпитния тест, верният отговор да се премести на-пример от А на 
Б, В, Г или Д. Много по-рационално да се разбере кои са най-важните 
факти и процеси, така няма да бъдете изненадани от никой въпрос. 
Важно е да се знае, че сравнително лесно ще отговорите на въпросите 
от една тема веднага след нейното прочитане в учебника или веднага 
след лекцията. На изпита обаче въпросите няма да са от една тема, 
а ще обхващат по-голям обем материал и съответно вероятността да 
сгрешите става по-голяма. Затова е добре да пристъпите към работа с 
помагалото след като сте научили поне няколко теми. Така ще може да 
проверите трайността на знанията си. 

Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа!

От съставителите





ПърВа ЧаСТ
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икОнОмиЧеСкОТО разВиТие 
През дреВнОСТТа и СреднОВекОВиеТО

Съставил: Лиляна Велева
а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Къде най-рано се заражда земеделието през първобитно-
общинната епоха:

А) Централна Европа;
Б) Северна Америка;
В) Предна Азия;
Г) Австралия;
Д) отделни райони на Африка.

2. За възникването на разменна дейност (покупко-продажба-
та) през първобитната епоха съдействат няколко основни факто-
ра, сред които:

А) изработването на лъка и стрелата, което разширява лова и 
размяната на животни;

Б) благоприятните климатични промени, довели до уседнал на-
чин на живот;

В) появата на посредници (търговци) между племената;
Г) увеличаване производителността на труда и отделяне на из-

лишъци;
Д) откриването на метала и изсичането на първите пари.

3. Най-ранното разделение на труда, настъпило през първо-
битната епоха, е резултат главно от:

А) бърз демографски ръст;
Б) колективната собственост върху оръдията на труда;
В) възникването на обменна дейност;
Г) разпадането на родовата община;
Д) подобряване оръдията на труд и преход към уседнал живот. 
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4. Пълно равенство в стопанската дейност (с общо ползване 
на земята и благата) е налице при:

А) родовата община;
Б) съседската община;
В) трите степени на първобитната община;
Г) утвърждаване позициите на родовата аристокрация;
Д) разделянето на големите родове на по-малки семейства.

5. В човешката история най-ранните прояви на организира-
на и съзнателна стопанска дейност се отнасят до:

А) земеделие;
Б) занаяти;
В) търговия;
Г) лов и риболов;
Д) скотовъдство.

6. Достигнатото равнище на произвеждащо стопанство през 
първобитната епоха се дължи основно на:

А) хилядолетната устойчивост на първобитната община;
Б) дълга еволюция в развитието на материалната култура;
В) бърз ръст в усвояването на оръдията на труда и усъвършенст-

ване на техниката;
Г) изграждане на широка поселищна мрежа от градски тип;
Д) бързо завършеният процес на имуществено разслоение.

7. Зараждането на занаятчийска дейност през първобитно-об-
щинната епоха се обуславя от разнообразни фактори, сред които е:

А) преходът от земеделска към съседска община и появата на 
индивидуална собственост;

Б) благоприятната промяна на климатичните условия за уседнал живот;
В) възникването на търговско-обменна дейност между племен-

ните групи;
Г) техническите открития и усъвършенстване оръдията на труда;
Д) създаването на селища от градски тип.
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8. Краят на първобитнообщинния строй (около 3 хил. пр. 
н.е.) се характеризира с (посочете грешния отговор):

А) революционно увеличаване производителността на труда в 
условията на преход към робовладелската епоха;

Б) разлагане на родово-общинните отношения и структури;
В) задълбочаване на имущественото неравенство;
Г) засилен процес в разделението на труда;
Д) утвърждаване на родовата аристокрация в социалната структура.

9. Трудовата дейност през цялата епоха на първобитното об-
щество е организирана в границите на:

А) произвеждащо стопанство;
Б) присвояващо стопанство;
В) присвояващо и произвеждащо стопанство;
Г) присвояващо и стоково-парично стопанство;
Д) произвеждащо и стоково-парично стопанство.

10. Развитието на стопанския живот в Египет се дължи на 
разнообразни условия и фактори, сред които с първостепенна 
важност са:

А) многобройните малки стопанства;
Б) масовото използване на робски труд в производството;
В) ранното утвърждаване на стоково-паричен обмен;
Г) индивидуалните стопански инициативи поощрявани от държавата;
Д) благоприятни природно-климатични условия.

11. Великото преселение на народите води до:
А) промени в етническата карта на света;
Б) гибелта и краят на целокупната Римска империя;
В) откриване на нови търговски пътища към Изтока;
Г) териториално преразпределение и нова специализация на 

производството;
Д) нови насоки в политическия и икономически живот на Европа.
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12. Стопанството на държавите от Древния Изток има след-
ните общи характерни черти (посочете грешния отговор):

А) държавно-централизирано управление;
Б) селското стопанство е основа на икономиката;
В) развито е храмовото и царско стопанство;
Г) основна производителна сила е робският труд;
Д) остатъци от първобитно-общинната епоха.

13. По цялостния си облик и характеристика робовладел-
ската икономика представлява:

А) аграрно-натурално стопанство;
Б) занаятчийско-промишлено стопанство;
В) стоково-парично стопанство;
Г) промишлено-аграрно стопанство; 
Д) пазарно стопанство.

14. Робовладелският строй се утвърждава в резултат на:
А) междуплеменни войни;
Б) обществено-икономически преход;
В) териториалната и търговска експанзия на римляните;
Г) революционни научно-технически открития;
Д) налагане на робството за основа на стопанския живот.

15. Режимът на собствеността върху земята в Египет се от-
личава, като:

А) земята изцяло е общинна собственост;
Б) земята принадлежи на религиозни институции и жреците;
В) земята се поделя поравно между фараона, военачалниците и 

жреците;
Г) цялата земя е частна собственост на различните социални групи;
Д) земята принадлежи на фараоните. 
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16. За азиатския начин на производство в страните от Изтока 
е характерно:

А) иновации и бързи темпове на икономическо развитие;
Б) водещи са частните инициативи;
В) традициите и обичаите имат слабо влияние върху производ-

ството;
Г) слабо се развива градския живот и това задържа развитието 

на производството;
Д) държавата доминира в стопанските сектори.

17. Какво представляват ергастериите?
А) работилници;
Б) поземлени владения;
В) парична единица;
Г) полиси;
Д) търговски колонии.

18. През робовладелската епоха се открояват няколко основ-
ни обществени типове, които са:

А) азиатски и северноевропейски;
Б) азиатски, западноевропейски и античен;
В) азиатски и античен (средиземноморски);
Г) античен (средиземноморски) и западноевропейски;
Д) общ тип – древноантичен.

19. Какво е първоопределящо за характера на робовладел-
ската икономика:

А) царското стопанство;
Б) изцяло използван робски труд;
В) частната собственост на земята;
Г) натуралните стопански форми;
Д) храмовото и иригационно строителство.
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20. Най-съществен израз за достигнатото икономическо рав-
нище на Римската империя е:

А) превръщането ѝ в световен хегемон;
Б) строителната дейност;
В) разцветът на античното робовладение;
Г) като най-могъща държава Римската империя налага нови ис-

торически насоки в общественото развитие на Европа;
Д) военното могъщество и организирането на кръстоносните походи.

21. Стопанският живот в гръцкия полис Атина се отличава с: 
А) развитие на едрото земевладение;
Б) важното значение на занаятчийското производство;
В) атинската демокрация осигурява пълната лична свобода на 

цялото население за стопанска дейност;
Г) робският труд е основа за развитието на аграрния сектор;
Д) ранно налагане на стоково-паричните отношения.

22. Промяна в статута на робите в Римската империя се из-
вършва чрез:

А) премахване на робството;
Б) робите стават собственост на държавата;
В) преселване на роби в гранични райони за защита от варвар-

ските нашествия;
Г) системата на колоната;
Д) робите от ергастериите са прехвърлени да работят в селското 

стопанство.

23. Утвърждаването на феодалните стопански форми през 
ранното средновековие се отразява върху социалната структура 
на европейското общество, като:

А) намалява делът на феодалната аристокрация поради разоря-
ването ѝ;

Б) селяните попадат под различни форми на зависимост;
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В) заражда се буржоазията;
Г) голяма част от разорените селяни се превръщат в наемни ра-

ботници;
Д) всички занаятчии са закрепостени към своя господар и фео-

далните имения.

24. През първите периоди на средновековието своята защи-
та и установяването на търговски монопол търговците осъщест-
вяват чрез:

А) помощта на европейските монарси;
Б) застрахователните дружества и компании;
В) покровителството на Римокатолическата църква;
Г) гилдиите;
Д) създаване на собствени военни дружини за охрана на търгов-

ската дейност.

25. През средновековието в Европа се изграждат взаимоот-
ношения, при които всеки има „своя господар“ и това означава:

А) система за взаимно подпомагане между селяните;
Б) европейска система, в която папата става всеобщ покровител 

и защитник на народите;
В) мрежа от религиозни общества, които са обявени за васали 

на Бога; 
Г) държавна система за икономическо и социално подпомагане; 
Д) система на васалитет, изградена върху йерархичен принцип.

26. През ХІ – ХІІІ в. тласък в развитието на търговията и 
цялата стопанска дейност на европейците дават:

А) кръстоносните походи;
Б) манифактурите, които навлизат масово в производството;
В) великите географски открития;
Г) масовата миграция на селското население в градските центрове;
Д) налагането на паричната рента.
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27. Делегираните финансови и съдебни права на феодалите 
от централната власт са известни, като:

А) извъникономическа принуда;
Б) феодален имунитет;
В) граждански кодекс;
Г) финансов васалитет;
Д) съдебно-съсловен кодекс.

28. За селското стопанство през периода на развития феода-
лизъм е характерно: 

А) увеличават се обработваемите земи и работната ръка;
Б) създават се гилдиите на земеделците;
В) животновъдството се превръща във водещ отрасъл;
Г) налага се интензивното земеделие;
Д) спад на земеделското производство поради настъпилата аг-

рарна криза.

29. Налагането на паричната форма на рентата през късно-
то средновековие е свързано с:

А) модернизиране на техниката за събиране на рентата;
Б) въвеждането на нова данъчна система;
В) премахването на всички форми на феодална рента от пре-

дишните периоди и замяната им с нови;
Г) извършването на комутация;
Д) коренна промяна в стопанската политика на владетелите.

30. През ХІІІ – ХІV в. Северният търговски път става монопол на:
А) Кралското търговско дружество на император Филип ІІ;
Б) Ханзата;
В) Балтийско търговско и морско дружество;
Г) Папска севернобалтийска търговска компания;
Д) Съюз на западноевропейските търговски гилдии (обединя-

ващ 100 града).
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31. Периодът на Класическия феодализъм се отличава с (по-
сочете грешния отговор):

А) положителни промени в селското стопанство;
Б) разширяване и динамика на търговията;
В) ръст на занаятчийското производство;
Г) премахване на цеховите организации, които задържат разви-

тието на пазарните отношения;
Д) оказване на подкрепа на бедни граждани от професионални-

те корпорации.

32. Силен тласък в развитието на стоковото производство 
през късното средновековие дава (посочете грешния отговор):

А) районирането на занаятчийското производство;
Б) увеличеният дял на едрите поземлени църковни имоти и на-

растване на земеделското производство в тях;
В) нарастването и разширяването на търговията;
Г) налагането на парите, като всеобщо средство за размяната;
Д) началното успешно развитие на ж.п. строителството.

33. Сред важните причини за разрушаване на средновеков-
ната цехова организация е:

А) изместването на занаятите от манифактурата;
Б) отслабване позициите на градското население и засилване 

властта на местните феодали; 
В) централизирането на абсолютните монархии, което засяга 

стопанските структури; 
Г) борбата на занаятчийското съсловие срещу занаятчийската 

върхушка.
Д) увеличаване на фалшивите монети в обръщение.
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34. Коя от посочените черти не се отнася до общата характе-
ристика на феодализма:

А) извъникономическа принуда;
Б) натурално стопанство;
В) примитивна техника и ръчно производство;
Г) различни форми на зависимост на селяните;
Д) доминиращо стоково-парично стопанство.

35. „Сервите“ и „Виланите“ са:
А) търговски компании;
Б) известни търговски пазари във Франция и Англия;
В) категории зависими селяни;
Г) търговски марки;
Д) парични единици (френска и английска) от периода на 

Ранното средновековие.

36. Присвояването на феодалната рента е свързано с:
А) монополните права на феодалите върху земята;
Б) размерът на дълговете;
В) административните и военни задължения на аристокрацията 

и рицарите;
Г) държавните права върху поземления фонд;
Д) даренията на светски лица и духовници.

37. Кое е общото в стопанството на Европа и през трите пе-
риода на средновековната епоха?

А) доминация на интензивното земеделие;
Б) широкото разпространената цехова организация;
В) масовата миграция на селското население в градските цен-

трове и заетост в занаятчийското производство;
Г) натуралният характер на икономиката;
Д) преобладаващи форми и отношения на пазарното стопанство. 
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38. Кой стопански отрасъл е определящ за средновековната 
икономика:

А)занаятчийско производство;
Б) манифактурно производство;
В) селско стопанство;
Г) търговия;
Д) банково и кредитно дело.

39. Сред важните фактори за разгръщане техническия про-
грес в областта на стопанския живот през периода на късното 
средновековие е:

А) междуотрасловото и вътрешноотраслово разделение на труда;
Б) повишеното потребление на хранителни продукти;
В) нарасналите военни и административни нужди на държавата;
Г) появата на нови видове производства и професии;
Д) разцвета на градовете и промяната в бита на населението.

40. През различните исторически епохи – първобитно-об-
щинна, робовладелска и средновековна – в стопанския им живот 
е налице сходство, което се отнася до:

А) бързата трансформация на производствените форми; 
Б) демографското равнище и природните ресурси;
В) начинът на производство;
Г) основната производителна сила;
Д) разделението и специализацията на труда.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Какви са основните белези на най-древната икономика на 
първобитните хора?

2. В какво се състои историческата значимост за човечест-
вото на наследството, което е оставило първобитното общество?

3. Какви са общите черти характерни за робовладелската 
икономика и по какво се различават азиатският и средиземно-
морски тип?

4. Какво е мястото и ролята на селското стопанство през 
феодализма, защо този отрасъл е определящ за средновековната 
икономика? 

5. Какви елементи определят икономическата същност и съ-
държание на западноевропейския феодализъм? 
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УТВърждаВане на каПиТалиСТиЧеСкаТа Пазарна икОнОмика

Съставил: Лиляна Велева

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. През периода ХV – ХVІІ в. в Европа протичат промени, 
които са свързани с (посочете грешния отговор):

А)политически и икономически трансформации;
Б) междудържавни борби за разширяване на влиянието;
В) развитие на науката и техниката;
Г) прояви на социално недоволство;
Д) укрепване ролята на църквата.

2. Откриването на Новия свят е изключително заслуга на:
А) португалци;
Б) испанци;
В) европейците;
Г) англичаните;
Д) европейците и азиатците.

3. Настъпилата промяна в структурата на вносните стоки от 
Новия свят за Европа (ХV – ХVІІ в.) води до:

А) поява на нови производства;
Б) налагане на нови митнически тарифи;
В) радикални промени в профила на леката промишленост;
Г) социални вълнения от увеличената консумация на кафе, чай, 

какао и др.;
Д) внедряване на нови технологии в хранително-преработвател-

ната промишленост.
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4. Първите морски експедиции, които бележат началото на 
Великите географски открития са извършени от:

А) французи и англичани;
Б) немци и французи;
В) португалци и испанци
Г) англичани и руснаци
Д) холандци и италианци.

5. От икономическите причини за географските открития е:
А) ограниченото количество на благородни метали в Европа;
Б) ограничените стоково-паричните отношения в Европа и тър-

сене на стимули за развитието им;
В) монополната позиция на Китай и Индия върху средиземно-

морската търговия;
Г) търсенето на нови пазари за европейските стоки, чийто обем 

е увеличен в резултат от индустриалната революция;
Д) криза в традиционната средиземноморска търговия причине-

на от природни катаклизми.

6. Кое не е пряка последица от Великите географски открития:
А) революция на цените;
Б) преврат в характера на европейската търговия;
В) създаване на колониалната система;
Г) миграцията на хора, капитали, идеи;
Д) аграрен преврат и нов режим на поземлената собственост.

7. Къде се създават първите съвременни европейски стоко-
ви и фондови борси:

А) Лондон и Париж;
Б) Париж и Хамбург;
В) Антверпен и Париж;
Г) Антверпен и Лондон;
Д) Лондон и Хамбург.
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8. Политиката към колониите, водена от европейските дър-
жави-метрополии (ХVІ – ХVІІІ в.), се отличава с:

А) въвеждане правно-политически норми в колониите съобразе-
ни изцяло с техните местни особености и обичаи;

Б) регламентират се условията за бързо развитие на местно про-
мишлено производство;

В) провеждат се мерки за взаимноизгодна търговия между ме-
трополията и колониите;

Г) осигуряват се суровини и пазари за европейските държави;
Д) създава се съюз между европейските държави за провеждане 

на обща колониалната политика.

9. В хода на генезиса на капитализма настъпват промени в 
организацията на производството, сред които е:

А) по-тясно обвързване на производствената дейност с дома-
кинството;

Б) задълбочаване разделението на труда;
В) цялостна координация и контрол над предприятията от дър-

жавата;
Г) ръчната техника е заменена изцяло с машинизиран труд;
Д) производството в новите предприятия е подчинено на модер-

низираните стари корпоративни регламенти.

10. Основен стопански отрасъл в Европа през ХV – ХVІІ в. е:
А) търговията;
Б) транспортното строителство;
В) занаятчийството; 
Г) леката промишленост;
Д) селското стопанство.
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11. В процеса на първоначално натрупване на капитали рентие-
рите натрупват богатства, упражнявайки дейност главно в сферата на:

А) фабрично производство;
Б) транспортно строителство;
В) лихварство;
Г) административно управление;
Д) наука и техника.

12. Първата колониална подялба (1494 г.) е извършена от:
А) Франция и Испания;
Б) Португалия и Англия;
В) Португалия и Испания;
Г) Франция и Англия;
Д) Испания и Холандия.

13. Манифактурите се отличават от други видове производ-
ства по:

А) изцяло машинизирания цикъл на производство;
Б) използвания труда само на крепостни селяни;
В) държавния контрол върху вътрешната организация и ръко-

водството на предприятията;
Г) специализацията и разделението на труда в производствения 

процес;
Д) използване труда предимно на роби от колониите.

14. За европейците т.нар. “революцията на цените” води до:
А) сериозни загуби за хората с фиксирани доходи (рентиери, ра-

ботници и др.);
Б) всеобща криза на капитализма;
В) рязко намаляване количеството на благородни метали, които 

са използвани като оборотно средство;
Г) въвеждане всеобщо нормиране на цените от повечето евро-

пейски владетели;
Д) изравняват се цените на селскостопанските и промишлени стоки.
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15. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася до капи-
талистическото пазарно стопанство:

А) частна собственост върху основните средства за производство;
Б) използване на наемен труд;
В) възпроизводствения процес се основава преди всичко на оби-

чайните норми и национални традиции;
 Г) натрупване на капитали под различна форма;
Д) материална и финансова експанзия.

16. През кой период и от кои мореплаватели (по народност) е 
открит новия континент Австралия:

А) ХV в. от испанците;
Б)втората половина на ХVІ в. от италианците;
В) ХVІІ в. от холандците;
Г) ХVІІІ в. от французи и англичани.
Д) ХVІІІ в. от руснаци.

17. В резултат на морските експедиции (ХV – ХVІІ в.) и направе-
ните открития, като повратен момент в световната история се оценява:

А) околосветското пътешествие на Фернандо Магелан, с което 
се доказва кълбовидната форма на земята;

Б) откриването на Америка;
В) откриването на Австралия;
Г) пътят към Индия през Северен ледовит океан;
Д) достигане бреговете на Югоизточна Азия.

18. Сред основните причини за предприетите морски експе-
диции от европейците през ХV – ХVІ в. е:

А) емигрантската вълна по време на буржоазните революции;
Б) авантюристичните амбиции на европейските монарси;
В) нуждата от нови пазари за пласиране на фабричната продукция;
Г) нуждата от благородни метали и нови търговски пътища;
Д) настъпилата революция на цените.
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19. През ХV – ХVІІ в. в аграрния сектор на Европа остават 
нерешени основни проблеми:

А) за агротехническите подобрения;
Б) за стимулиране инициативата на поземлените собственици;
В) за прилагането на екстензивни форми в селскостопанското 

производство;
Г) за освобождаване на селяните и промяна в режима на соб-

ствеността;
Д) за правилното калкулиране на инвестициите и доходите в зе-

меделието.

20. През средновековието европейците търгуват особено ин-
тензивно с:

А) Китай и Индия;
Б) страните от Далечния Изток;
В) страните от Централна и Южна Америка;
Г)африканските държави;
Д) Япония.

21. Коя е сред първите държави, в която започва „революци-
ята на цените“ и защо:

А) Англия, поради създаването на най-голям брой колонии и 
увеличеното производство в тях;

Б) Франция, защото установява монопол върху търговията с 
Изтока и диктува цените;

В) Испания, като следствие от големия приток на благородни 
метали от новите земи;

Г) Холандия, след преоценка на всички стоки, които са в търгов-
ски оборот;

Д) Германия, в резултат от мащабна спекулация на едрите търго-
вци изкупили големи количества стоки (вълна, въглища, желязо и др.)
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22. В какви насоки се развива международната търговия 
ХV - ХVІІ век (посочете грешния отговор):

А) реорганизация и преструктуриране;
Б) разширяване на стокообмена;
В) промяна в търговските техники и форми;
Г) създаване на нови институции;
Д) обслужване на индустриалните предприятия и осигуряване 

на пазари за фабричните стоки.

23. Към ХVІІ в. една от най-успешните търговски компании, 
която реализира огромни печалби е:

А) Ост-индийска компания (холандска);
Б) Ханзата (немска);
В) Източно-Черноморска (италианска);
Г) Марокана (английска);
Д) Московска (руска).

24. Империята на ацтеките в Мексико е превзета (ХVІ в.) от:
А) португалци;
Б) англичани;
В) французи;
Г) испанци;
Д) холандци.

25. Настъпилата коренна промяна в характера на европей-
ската търговия през Новото време, се дължи основно на:

А) „революцията на цените“;
Б) индустриалния преврат;
В) аграрния преврат;
Г) откриването на Новия свят;
Д) буржоазните революции в Нидерландия, Англия и Франция.
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26. Холандското богатство е натрупано ( ХVІ – ХVІІ в.) бла-
годарение на:

А) текстилните манифактури;
Б) холандската “Ханза“;
В) холандската външна търговия;
Г) политиката на държавен протекционизъм;
Д) търговията с холандски лалета.

27. Придобиването на богатство (паричен капитал) и засил-
ване мощта на държавата е основна идея на:

А) индустриалния национализъм;
Б) меркантилизма;
В) аграризма;
Г) формационната теория;
Д) теорията за международно регулиране на търговията.

28. Развитието на стоково-паричните отношения и ръста на 
производителните сили (ХV – ХVІІ в.) са сред важните условия за: 

А) капитализиране на поземлената рента и секвестирането на 
църковните земи;

Б) извършването на „зелена революция“ в селското стопанство;
В) първоначално натрупване на капитали;
Г) постигане на търговско равновесие в търговията между дър-

жавите в Европа;
Д) укрепването на абсолютизма на европейските владетели.

29. В коя държава през Новото време се реализира първото сто-
панство с планиран бюджет, счетоводна отчетност и статистика:

А) Англия;
Б) Германия;
В) Русия;
Г) Франция;
Д) САЩ.
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30. Френският вариант меркантилизма (наречен „колберти-
зъм“) е свързан с налагането на мерки, сред които НЕ е:

А) контрол върху качеството на продукцията;
Б) създаване на корпус от инспектори за надзор на предприятията;
В) държавна намеса за стимулиране на манифактурата;
Г) поощряване на износа;
Д) индустриален протекционизъм.

31. Английските навигационни актове имат за цел:
А) да осигурят взаимноизгоден баланс в търговията на Англия с 

нейните колонии;
Б) да регламентират търговските отношения с другите европей-

ски държави на територията на английските колонии;
В) да намалят вносните мита;
Г) да приложат на практика принципите на меркантилизма;
Д) да предоставят права на чужди морски компании за пренася-

не на английските стоки в колониите.

32. Меркантилизмът като протекционистка и монетарна 
система предполага налагането на някои от следните мерки:

А) намаляване на вносните мита;
Б) фаворизиране на чуждите производители и привличане на 

чужди инвестиции;
В) либерализиране на вноса на стоки и суровини;
Г) насърчаване на износа;
Д) увеличаване на производствените разходи, за да се стимули-

ра ръста на производството.

33. В хода на генезиса на капитализма европейските държа-
ви осъществяват финансова експанзия със стремеж:

А) създаване на стопанско-политически блокове, за да разширят 
своето влияние;

Б) привличане на свободния мобилен капитал;
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В) създаване на обща европейска финансова организация;
Г) утвърждаване на националните типове финансова олигархия;
Д) осигуряване на финансов ресурс за развитие на колониите.

34. Най-съществените процеси, протичащи в Европа през 
ХV – ХVІІ век, са свързани с:

А) преодоляване на всеобщата криза на феодализма и неговата 
стабилизация;

Б) комутация на феодалната рента;
В) преход от феодалната система към капитализма;
Г) извършването на индустриалната революция;
Д) избухване на буржоазни революции в Англия, Франция, 

Германия и Русия, които създават условия за утвърждаването на ка-
питализма в Европа.

35. В процеса на разлагане на феодалния и утвърждаване 
на капиталистическия начин на производство, сред най-важните 
материални предпоставки е:

А) премахването на робството;
Б) широкото разпространение на манифактурите;
В) усъвършенстване на занаятчийското производство;
Г) създаване на цеховете и гилдиите;
Д) възникването на първите монополи в леката промишленост 

(текстилното производство).

36. Решаващата историческа роля за извършване на прехо-
да от феодализъм към капитализъм принадлежи на:

А) страните от Новия свят;
Б) всички страни по света;
В) Америка;
Г) страните от Изтока;
Д) страните от Европа.
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37. Най-важното значение на манифактурата може да се оп-
редели като: 

А) преход към колективно производство;
Б) разцвет на индивидуалното производство;
В) зряла форма на капиталистическо предприятие;
Г) образец на регламентирано производство;
Д) преход към корпоративно и монополно производство.

38. Сред най-значимите и радикални промени, настъпили в 
резултат от т.нар. “търговска революция на ХVІ век”, е:

А) увеличаване на познаваемата земна площ от 50 на 310 млн. км2;
Б) създаване на новите търговски монополни компании;
В) формирането на съвременния световен пазар;
Г) възникване на стоковите борси и търговско-индустриалните 

камари;
Д) постигане на търговско равновесие между Европа и страните 

от Изтока, с което се преодолява съществуващия през средновековието 
търговски дисбаланс.

39. През XVIII в. с най-голяма колониална мощ се налага:
А) Испания;
Б) Франция;
В) Холандия;
Г) Англия;
Д) Португалия.

40. Сред основните фактори, които дават тласък в развитието 
на Англия и я превръщат в държава-хегемон през ХVІІІ в., НЕ е:

А) извършения аграрен преврат и развитието на селското сто-
панство по капиталистически път;

Б) Английската буржоазна революция;
В) широкото развитие на манифактурите и засилване на вътреш-

ната търговия;



34

Г) създаването на модерна социално-осигурителна система и 
активното участие на международния финансов пазар;

Д) създаването на колонии и външнотърговската експанзия.

Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Какво е значението и ролята на Великите географски от-
крития за развитието на Европа по пътя към утвърждаване на 
пазарно капиталистическо стопанство?

2. В какво се изразява характера на трансформациите, кои-
то претърпява производството в Европа, през ХV-ХVІІ в.?

3. Какви промени настъпват в международната търговия 
през периода на Новото време и каква е нейната роля за протича-
не генезиса на капитализма?

4. Какво значение има манифактурното производство в об-
щия генезис на капитализма в Европа? 

5. По кои основни елементи се различава феодалното сто-
панство от капиталистическо пазарно стопанство, което се ут-
върждава в Европа през периода на Новото време? 
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индУСТриалнаТа реВОлюция 
ОТ края на ХVІІІ и наЧалОТО на XIX Век

Съставил: Марко Димитров

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Революционната промяна в техническата въоръженост и 
организация на производството в края на ХVIII и началото на 
XIX век е известна като:

А) епоха на преход от феодализъм към капитализъм;
Б) индустриална революция;
В) индустриализиране на селскостопанското производство;
Г) научна революция;
Д) налагане на занаятите като основна форма на организация на 

градското стопанство.

2. Какво е съдържанието на термина „индустриализация”?
А) изграждане на големи предприятия на тежката индустрия;
Б) промени в съотношението между обема на производството на 

леката и тежката индустрия;
В) засилване на машинизирането на селското стопанство;
Г) промени в структурата на националното стопанство, при което 

индустриалното производство постепенно заема преобладаващо място;
Д) бурно развитие на занаятчийското производство през 

Средновековието.

3. Как се отразява революцията на цените върху положени-
ето на феодалната аристокрация в Европа?

А) засилва икономическите и позиции;
Б) феодалите натрупват бързо несметни богатства;
В) феодалите масово емигрират от родните си места;
Г) част от аристокрацията се разорява, но друга част става сто-

пански активен икономически слой;
Д) феодалната аристокрация не е засегната от революцията на 

цените, защото се повишават само цените на индустриалните стоки.
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4. След внедряването в производството на предачната ма-
шина „Джени”:

А) Лондон става център на памукопредачната индустрия;
Б) Засилва се работническото движение във Великобритания, 

поради съкращаването на работници от предачния бранш;
В) много селяни изоставят селскостопанската си работа и започват 

да се занимават с тъкачество, поради увеличаването на заплатата в него;
Г) засилва се засяването на площи и производството на суров 

памук;
Д) появява се т. нар. „чартистко движение”.

5. През ХIХ век Великобритания е известна като:
А) световен жандарм;
Б) страна с големи социални конфликти;
В) страната с първата републиканска форма на управление;
Г) родина на индустриалното производство;
Д) страна със силно развито селско стопанство.

6. През ХIX век Уелс, Шотландия, Йоркшир са:
А) главните въгледобивни райони;
Б) райони със силно развита лека индустрия;
В) райони на големи търговски центрове;
Г) райони със слабо развита добивна индустрия;
Д) селскостопански райони.

7. Кое от изброеното по-долу е особеност на икономиката на 
Великобритания през първите десетилетия на ХІХ в.?

А) Преобладаването в нея на леката, предимно памукотекстил-
ната, индустрия и малкият дял на тежката индустрия;

Б) Засилването на развитието на селското стопанство;
В) Значителният дял на тежката индустрия в структурата на сто-

панството;
Г) Намаляването на градското население във Великобритания;
Д) Силното развитие на електро-добивната индустрия.
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8. Едрото фабрично производство има малък дял в структу-
рата на британската индустрия:

А) в началото на ХХ век;
Б) през първите десетилетия на ХIХ век;
В) в края на XIX век;
Г) през Античността;
Д) няма верен отговор.

9. Кое от изброеното по-долу е особеност на икономиката на 
Великобритания през първите десетилетия на ХІХ в.?

А) масовото използване на дървен материал като гориво за пар-
ните двигатели, поради липсата на достатъчни залежи от въглища;

Б) огромната част от британската индустрия (особено памуко-
текстилът) работи за износ;

В) британската икономика не преживява икономически кризи 
до средата на ХІХ в.;

Г) британската индустрия работи предимно с местни суровини;
Д) британската индустрия работи предимно с чужди капитали.

10. Кое от изброеното по-долу е причина за увеличаване на 
стачките във Великобритания през втората половина на XVIII век?

А) внедряването на двигателя с вътрешно горене в производството;
Б) войната между Великобритания и нейните североамерикан-

ски колонии;
В) масовото изселване на селяните от земите, които обработват;
Г) увеличаването на данъците;
Д) внедряването на предачната машина „Джени” в производството.

11. До края на ХVІІІ в. в световното стопанство преобладава:
А) индустриалното производство;
Б) занаятчийското производство;
В) селскостопанското производство;
Г) търговската дейност;
Д) банковата и лихварска дейност.
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12. Последица от Индустриалната революция от втората по-
ловина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.:

А) е бързото развитие на автомобилния транспорт;
Б) са двете световни войни през ХХ в.;
В) е появата на социалистическата система;
Г) са политическите кризи в Европа и САЩ;
Д) цикличните кризи на свръхпроизводство.

13. Една от съществените особености на индустриалния по-
дем във Великобритания през 1834-1836 г. е:

А) увеличаването на основния капитал в промишлеността и 
транспорта въз основа на техническия прогрес;

Б) увеличаване на селскостопанското производство на техниче-
ски (индустриални) култури;

В) разрастване на вътрешната търговия;
Г)увеличаване на благосъстоянието на населението;
Д) бурният прогрес на животновъдството, по-специално овце-

въдството, което дава суровина на вълненотекстилната индустрия.

14. От есента на 1836 г. в паричния пазар на Великобритания 
се повява напрежение, което се изразява:

А) в увеличаването на паричната маса в обръщение вследствие 
на пускане на нови емисии банкноти от Bank of England;

Б) в рязкото спадане на основния лихвен процент.;
В) в намаляване на производството;
Г) в намаляване на златните запаси на Bank of England вслед-Bank of England вслед- вслед-

ствие износа на капитали съм САЩ и увеличаване на вноса;
Д) във високите „забранителни” мита, които налага държавата 

във Великобритания на вносните стоки.

15. Особеност на кредитната експанзия, предхождаща кри-
зата от 1825 г. е:

А) бурното развитие на тежката индустрия във Великобритания;
Б) насочването на значително количество английски капитали 

към страните от Латинска Америка;
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В) бързото разрастване на търговията на Великобритания с 
Османската империя;

Г) нарастването на износа на британски капитали към Азия;
Д) увеличаването на британските инвестиции в Африка.

16. Една от основните причини за индустриалната криза в 
САЩ през 1837 година е:

А) кредитната експанзия на САЩ в Далечния Изток;
Б) вносът на японски индустриални стоки, който се засилва 

вследствие на свръхпроизводството в самата Япония;
В) гражданската война между Изтока и Запада;
Г) парично-кредитната криза във Франция, която лишава иконо-

миката на САЩ от възможностите за ново кредитиране;
Д) крахът на спекулата със земя и нарастването на търсенето на 

злато вследствие на постановлението на президента Джексън от юли 
1936 г.

17. До средата на ХІХ в. икономиките на основните европей-
ски държави преживяват кризи:

А) през 1830, 1837 и 1847 г.;
Б) през 1825, 1839 и 1845 г.;
В) през 1825, 1837 и 1847 г.;
Г) през 1820, 1837 и 1850 г.;
Д) през 1825, 1839 и 1848 г.

18. Икономическата криза през 1847 г. „удря” най-силно:
А) тежката индустрия;
Б) външната търговия;
В) черната металургия;
Г) въгледобива;
Д) текстилното производство.
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19. Кризата в памучната индустрия на Германия през 1847 г. 
е причинена от:

А) липсата на единна държавна политика в отрасъла;
Б) масовото навлизане на английска памучна прежда на герман-

ския пазар;
В) липсата на колонии;
Г) избухването на Френско-Пруската война и поради това нама-

ляването на работната сила в отрасъла, вследствие на мобилизацията;
Д) по-късното осъществяване на индустриализацията на 

Германия.

20. В САЩ кризата през 1847 г. е значително по-слаба, от-
колкото в Европа, защото (посочете грешното твърдение):

А) американското селско стопанство печели от неплодородните 
години в Европа и високите цени на памука;

Б) паричният пазар в САЩ укрепва поради избухналите през 
1848 г. революции в някои европейски държави, което предизвиква 
износ на капитали от тези страни в САЩ;

В) обединението на Севера и Юга след Гражданската война;
Г) икономическият подем в САЩ пред кризата от 1847 г. не е 

съпроводен, както през 30-те години на ХІХ в., с кредитна експанзия;
Д) голяма част от американската индустрия се захранва от воен-

ни поръчки във връзка с американо-мексиканската война, която при-
ключва през януари 1848 г. с присъединяването към САЩ на Ново 
Мексико и Калифорния.

21. Въвеждането на нови, по-усъвършенствани средства за 
производство, развитието на научните знания през периода ХVІ 
– първата половина на ХVІІІ век са:

А) последиците от Големите географски открития;
Б) предпоставки за Индустриалната революция;
В) последици от Втората индустриална революция;
Г) последици от Първата световна война;
Д) последици от Индустриалната революция.
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22. Кое от изброеното по-долу не е сред специфичните пред-
поставки, направили Англия родина на Индустриалната рево-
люция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) островния характер на територията и географското положение, 
които довеждат до разцвет на корабоплаването във Великобритания;

Б) създаването на най-голямата от всички европейски държави 
колониална периферия;

В) участието на Англия в 100-годишната война;
Г) рано осъществения аграрен преврат и буржоазната револю-

ция от средата на ХVІІ в.;
Д) съсредоточаването в Англия през ХVІІ и началото на ХVІІІ в. 

на преобладаващата част от финансовите ресурси на света.

23. Ричард Аркрайт се смята за:
А) за баща на железопътния транспорт в света;
Б) за основател на първата акционерна компания за откриване 

на нови земи;
В) родоначалник на фабричната организация на производството 

във Великобритания;
Г) за първия теоретик на пазарната икономика;
Д) за политика, въвел протекционизма като икономическа поли-

тика във Великобритания.

24. Кои изобретения имат решаващо значение за налагането 
на фабричната организация на производството в памукотекстил-
ната индустрия на Англия в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) бесемеровият метод за леене на стомана и телеграфът;
Б) хоризонталният тъкачен стан и летящата совалка;
В) предачната машина “Джени” и парният локомотив;
Г) мюл-машината и парният двигател;
Д) двигателят с вътрешно горене и въвеждането на поточната 

линия в производството.
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25. Някои от големите последствия за икономиката от появата 
на жп транспорта са следните (посочете грешното твърдение):

А) голямото разширяване на зоните на стопанска активност и 
пазара във вътрешността на самите континенти;

Б) повишава се количеството на внасяните от Азия в Европа су-
ровини и материали;

В) пренасянето на информация става много по-бързо;
Г) жп транспорта прави в пъти по-бърз стокооборота и превоза 

на суровини и то в много големи размери;
Д) довежда до бързото развитие на тежката индустрия и маши-

ностроенето през първата половина на ХІХ в.

26. Кой е основният отрасъл в промишленото производство 
на Англия до Индустриалната революция от втората половина 
на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) памукотекстилното производство;
Б) коприненото производство;
В) лененото производство;
Г) добивът на въглища;
Д) вълненотекстилното производство.

27. Кое от изброеното по-долу е последица от Индустриалната 
революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) постепенното изоставане на Великобритания в икономиче-
ско отношение;

Б) преместването на центъра на икономическата активност към 
държавите от Средиземноморския басейн;

В) изостряне на икономическите противоречия между Европа и 
Османската империя;

Г) налагане на френската икономическа хегемония в европей-
ското стопанство;

Д) съществена промяна в географията и териториалният обхват 
на активната стопанска дейност в национален и световен мащаб, 
вследствие на изграждането на жп транспорта.
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28. Кое от изброеното по-долу е последица от Индустриалната 
революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) налагането на долара като световна валута;
Б) значителните промени в кредитната система – много банки 

започват пряко да финансират големи предприемачески проекти;
В) в международната търговия настъпва валутен хаос;
Г) налага се политика на протекционизъм от големите държави 

в Европа и САЩ;
Д) САЩ заемат господстващо място в световната търговия и 

международния кредит.

29. Кое от изброеното по-долу не е последица от Индустриална-
та революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) промяна в демографската структура и урбанизация, което 
води до значително нарастване на градското население и размера на 
градовете;

Б) поставя се началото на окончателно ликвидиране на феодали-
зма като икономическа система и социални отношения;

В) съществена промяна в географията и териториалният обхват 
на активната стопанска дейност в национален и световен мащаб, 
вследствие на изграждането на жп транспорта;

Г) индустриализацията на стопанството;
Д) появата на инфлацията във валутните отношения.

30. Кое от изброеното по-долу е последица от Индустриалната 
революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в.?

А) засилването на аграрния характер на световната икономика;
Б) масовото внедряване на двигателите с вътрешно горене в ин-

дустрията;
В) индустриализацията на стопанството;
Г) налагането на меркантилизма като икономическа политика на 

държавата;
Д) превръщането на Германия в първа индустриална сила в света.
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31. Първата в света криза на свръхпроизводство се наблюдава:
А) във Великобритания през 1825 г.;
Б) във Великобритания през 1800 г.;
В) във Франция през 1825 г.;
Г) във Великобритания през 1803 г.;
Д) във Франция през 1830 г.

32. Кой отрасъл на индустрията във Великобритания е за-
сегнат най-сериозно от кризата през 1825 г.?

А) производството на захар;
Б) книгопечатането;
В) добивната индустрия;
Г) памучната индустрия;
Д) външната търговия.

33. До средата на ХІХ в. икономиката на Великобритания 
преживява кризи през:

А) през 1830, 1838 и 1850 г.;
Б) през 1825, 1839 и 1847 г.;
В) през 1825, 1837 и 1849 г.;
Г) през 1825, 1837 и 1845 г.;
Д) през 1825, 1837 и 1847 г.

34. За индустриалния подем във Великобритания през 1834-
1836 г. влияние оказват:

А) увеличаването на цените на зърнените храни в световен ма-
щаб и активизиране на колониалната политика на държавата;

Б) добрите реколти и спадането на цените на зърнените храни, 
разширяването на пазара за британските фабрични стоки;

В) сключването на договор за търговия и мореплаване със САЩ 
и увеличаването на градското население;

Г) подобряването на икономическите връзки с Франция и раз-
ширяването на френския пазар за английски стоки;

Д) подготовката за война с Франция и увеличаването на държав-
ните поръчки за военни цели.
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35. В развитите европейски страните и САЩ кризата в тежката 
индустрия, кредита и борсите през 1847 г. е свързана преди всичко:

А) с неправилната държавна икономическа политика;
Б) с честите войни между държавите;
В) с изчерпването на залежите от метални руди и въглища;
Г) със “спукването на балона” на железопътната строителна треска;
Д) с налагането на високи вносни мита за английските индус-

триални стоки, което лишава икономиките на другите държави от ва-
жни индустриални ресурси и техника.

36. Непосредствената причина за избухването на парично-
кредитната криза в САЩ през 1836 г. е:

А) гражданската война между Севера и Юга;
Б) крахът на спекулациите със земя, основно от държавния по-

землен фонд;
В) големият износ на капитали в Европа и Латинска Америка;
Г) изчерпване на златните запаси на държавата;
Д) липсата на сигурни пазари в чужбина за американското про-

изводство.

37. Сред основните причини за индустриалната криза в 
САЩ през 1847 г. са (посочете грешното твърдение):

А) крахът на поземлената спекулация в САЩ и нарастване на 
търсенето на злато;

Б) намаляването на възможностите за финансиране на амери-
канското производство, вследствие на парично-кредитната криза във 
Великобритания;

В) липсата на достатъчни суровини за индустрията;
Г) верни са А и Б;
Д) верни са А и В.
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38. Икономическата криза през 1825 г. във Франция не засяга:
А) добивната и тежката индустрия;
Б) памучната и копринената индустрия;
В) вълненотекстилната индустрия и външната търговия;
Г) памучната и вълненотекстилната индустрия;
Д) жп строителството и външната търговия.

39. Кое от изброеното по-долу оказва най-голямо влияние вър-
ху икономическия подем във Великобритания през 1837 – 1847 г.?

А) увеличеният износ на индустриални стоки за САЩ и страни-
те от Европа;

Б) протекционистичната политика на държавата;
В) увеличаването на вноса на суровини и стоки от английските 

колонии;
Г) икономическата експанзия на Великобритания в Източна и 

Югоизточна Европа;
Д) разширението на азиатските външни пазари за нейните ин-

дустриална продукция.

40. През 1847 г. в Германия:
А) се забелязва подем в развитието на тежкото машиностроене;
Б) се удвоява износа на селскостопански суровини за 

Великобритания и САЩ;
В) има криза в памучната индустрия;
Г) са построени 2435 километра пътища, свързващи големите 

индустриални центрове;
Д) е приет нов Закон за насърчаване на тежката индустрия.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи (ОТГОВОриТе на ОТВОрениТе ВъПрОСи не 
ТряБВа да Са В ГОлям ОБем (не ПОВеЧе ОТ 10 краТки изреЧения).

1. Избройте предпоставките за индустриалната революция 
от втората половина на XVIII и началото на XIX век.

2. Избройте специфичните предпоставки за осъществяване-
то на индустриалната революция от втората половина на XVIII и 
началото на XIX век във Великобритания.

3. Обяснете значението на създаването на жп транспорта за 
развитието на икономиката на света.

4. Какви са икономическите и социални последствия от 
внедряването на машината „Джени” в предачното производство?

5. Кои са най-съществените приложения на парния двига-
тел? Мотивирайте се, защо.

6. Определете, кои са особеностите в развитието на иконо-
миката на Великобритания в първите десетилетия на ХІХ век.

7. Избройте основните последици от индустриалната рево-
люция от втората половина на XVIII и началото на XIX век за 
икономическото развитие на света.

8. Защо индустриалната революция от втората половина на 
XVIII и началото на XIX век причинява кризите на свръхпроиз-
водство през първата половина на ХIХ век?

9. Характеризирайте кратко първата криза на свръхпроиз-
водство в света от 1825 година.

10. Оценете със свои думи значението на индустриалната ре-
волюция от втората половина на XVIII и началото на XIX век за 
развитието на световната икономика.
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ОСнОВни факТОри 
за икОнОмиЧеСкОТО разВиТие През „дълГия” ХIХ Век

Съставил: Пенчо Д. Пенчев

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Хронологичните граници на т.нар. „дълъг“ ХIХ век при-
близително обхващат времето:

А) от 1800 г. до края на Първата световна война;
Б) между Наполеоновите войни и Първата световна война;
В) от Индустриалната революция до началото на Първата све-

товна война;
Г) между двете световни войни;
Д) липсва верен отговор.

2. Специфична черта на историческите периоди преди “дъл-
гия” ХІХ век е, че нарастването на населението в дадена държава 
или регион води до:

А) понижаване на реалните му доходи;
Б) всеобщо благоденствие;
В) бърз технологичен напредък;
Г) намаляване на емиграцията към по-слабо развити региони;
Д) липсва верен отговор.

3. Сред най-важните характерни особености на демограф-
ското развитие през „дългия” ХІХ век е (посочете грешното 
твърдение):

А) населението на Земята нараства с темпове, които са непозна-
ти в дотогавашната история на човечеството;

Б) световното население за пръв път достига и надхвърля 1 ми-
лиард души;
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В) населението на Земята намалява с темпове, които са непозна-
ти в дотогавашната история на човечеството;

Г) относителният дял на населението в Азия като процент от 
световното намалява;

Д) населението на Източна Европа се увеличава.

4. Увеличаването на населението през „дългия” ХІХ век 
води до (посочете грешното твърдение):

А) нарастващо търсене на селскостопански стоки;
Б) нарастващо търсене на промишлени стоки;
В) разширяване на пазара на труда;
Г) стимулиране на въвеждането на нова техника;
Д) забавяне на темповете на Индустриалната революция.

5. Засилената урбанизация през „дългия“ XIX век се дължи на:
А) многобройните войни;
Б) чумната епидемия;
В) въвеждането на пенсионна и здравноосигурителна система;
Г) липсата на селскостопанска техника;
Д) липсва верен отговор.

6. Основната част от европейските емигранти през ХІХ век 
се насочва към:

А) Бразилия;
Б) Аржентина;
В) САЩ;
Г) Австралия и Нова Зеландия;
Д) Мексико и Канада.

7. Сред главните причини за емиграцията през ХІХ век е:
А) подтисничеството на национални малцинства от страна на 

европейските империи;
Б) преследванията от властта на лица, които са възприемани 

като опасни за реда в Европа;
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В) наличието на свободна обработваема земя в Новия свят;
Г) преследването на католици от протестанти в Германия и 

Великобритания;
Д) антисемитизмът на правителствата във всички големи евро-

пейски държави.

8. През “дългия” ХІХ век най-важният единичен източник 
на емигранти от Европа е:

А) Италия;
Б) Германия;
В) Франция;
Г) Великобритания;
Д) Русия.

9. Защо приблизително до средата на ХІХ век емиграцията 
на бедно селско население се насърчава от правителствата или 
от различни обществени институции на изпращащите държави:

А) в намаляването на “излишното население” те виждат средство 
за ограничаване на вътрешни социално-икономически проблеми;

Б) емиграцията никога не е насърчавана от правителствата на 
изпращащите държави;

В) така са увеличават възможностите за технологичен напредък;
Г) така се увеличава цената на обработваемата земя в изпраща-

щите държави и в резултат управляващите елити забогатяват;
Д) така цената на обработваемата земя в изпращащите държави 

намалява, а това е изгодно за местните индустриалци.

10. В страните, от които през „дългия“ XIX век изтичат еми-
грантски потоци:

А) пазарът на стоки, услуги и работна ръка се разширява, но на-
маляват заплатите на заетите в селското стопанство;

Б) се развива основно тежката промишленост;
В) се развива основно леката промишленост;
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Г) се увеличава въгледобива;
Д) се забелязва известно увеличаване на заплатите на работни-

ците, които остават в родината си. 

11. Повишеното търсене на важни суровини като въглища, же-
лязна руда, олово, цинк и др. през “дългия” ХІХ век се дължи на:

А) намаляването на търсенето на селскостопански суровини;
Б) развитието на индустрията;
В) упадъка на търговията;
Г) намаляването на значението на златото за световната икономика;
Д) търсенето на тези суровини се увеличава след края на Втората 

световна война.

12. През “дългия” ХІХ век новите индустриални центрове 
най-често възникват в близост до:

А) големи пристанища;
Б) реки и мостове;
В) залежи от уран, мед, цинк и др. подобни;
Г) плодородни земеделски земи;
Д) залежи от въглища.

13. Най-важният енергиен източник за промишлеността 
през ХІХ век става:

А) петролът;
Б) въглищата;
В) електрическата енергия;
Г) водата;
Д) вятърът.

14. Сред новите източници на енергия, които започват да се 
използват през втората половина на XIX век е:

А) вятърът;
Б) слънчевата светлина;
В) животинската тяга;
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Г) петролът;
Д) въглищата.

15. Между 1880 и 1913 г. добивите на петрол в световен ма-
щаб се удвояват средно на 8,6 години. Една от причините за това е:

А) изобретяването и разпространението на парния двигател;
Б) изобретяването и разпространението на двигателя с вътреш-

но горене;
В) развитието на електротехниката;
Г) изразходването на залежите от въглища, природен газ и уран;
Д) липсва верен отговор.

16. Откриването на Суецкия канал през 1869 г. стимулира:
А) използването на платноходи;
Б) използването на параходи;
В) отглеждането на памук в Египет;
Г) търговията между Западна Европа и Северна Америка;
Д) търговията с чернокожи роби.

17. Панамският канал е пуснат в експлоатация през:
А) 1914 г.;
Б) 1869 г.;
В) 1879 г.;
Г) 1838 г.;
Д) 1849 г.

18. Като резултат от развитието на железопътния и параход-
ния транспорт през „дългия” ХІХ век:

А) намалява емиграцията към Новия свят;
Б) започва Индустриалната революция;
В) е прекратена Индустриалната революция;
Г) стимулира се развитието на металургията и машиностроенето;
Д) липсва верен отговор.
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19. Какъв е основният резултат от приложението на научни-
те постижения и техническите изобретения в икономиката през 
„дългия” ХІХ век:

А) увеличава се безработицата и се задълбочава социалното не-
равенство;

Б) влошават се условията за живот и намалява средната продъл-
жителност на живота;

В) през този период няма пряка връзка между наука и икономика;
Г) замърсяване на околната среда и намаляване на селскосто-

панската продукция;
Д) създаване на нови стопански отрасли и стимулиране на ико-

номическия растеж.

20. Кой от посочените изследователи и изобретатели не е 
свързан с разработването и усъвършенстването на двигателя с 
вътрешно горене:

А) Александро Волта;
Б) Карл Бенц;
В) Готлиб Даймлер;
Г) Николаос Ото;
Д) Рудолф Дизел.

21. Електрическият телеграф е разработен от:
А) Бенджамин Франклин;
Б) Томас Едисон;
В) Ханс Оерстед;
Г) Вернер Сименс;
Д) Самуел Морз.

22. В резултат от приложението на откритията за евтино и 
масово производство на стомана:

А) производството нараства от около половин милион тона през 
1865 г. на 50 милиона тона в навечерието на Първата световна война;

Б) производството на стомана в световен мащаб се увеличава на 
всеки 10 години между 1850 и 1914 г.;
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В) развитието на железопътния транспорт е затруднено;
Г) се появяват множество занаятчийски работилници и малки 

текстилни фабрики;
Д) започва икономическата криза от 1847 г.

23. Кое от посочените производства не започва с „дългия” 
ХІХ век:

А) самолети;
Б) автомобили;
В) синтетични бои;
Г) телефони;
Д) въгледобив.

24. Въвеждането на нови машини и технологии в индустрия-
та и железопътното строителство, разширяването на търговския 
обмен през XIX век водят до:

А) разширяване на дребната поземлена собственост;
Б) утвърждаване на феодалното земевладение;
В) тенденция към концентрация на производството;
Г) намаление на населението;
Д) премахване на конкуренцията.

25. Концентрацията на производството в края на ХІХ и на-
чалото на ХХ век води до:

А) стремеж към обединение между предприемачите в отделните 
браншове с цел разпределение на пазара, фиксиране на продажните 
цени и др.;

Б) създаване от държавата на множество дребни конкурентни 
предприятия, които да прекъснат опасната тенденция;

В) разпокъсване на поземлената собственост;
Г) поява на нови индустриални държави, най-вече в Азия, които ус-

пешно се конкурират с монополните обединения на развитите икономики;
Д) ликвидиране на феодалното поземлена собственост.
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26. Защо до средата на ХІХ век степента на концентрация на 
производството в световен мащаб е сравнително слаба:

А) цените на транспорта са високи и в резултат на това пазарите 
– малки и относително изолирани един от друг;

Б) липсата на големи държави, които да насърчават създаването 
на крупни индустриални фирми;

В) управляващите съзнателно пречат на концентрацията чрез 
антимонополно законодателство;

Г) концентрация на производството съществува и преди средата 
на ХІХ век;

Д) занаятчиите пречат за създаването на големи фабрики.

27. В коя от посочените държави към края на ХІХ и начало-
то на ХХ век концентрацията на производството се насърчава от 
големите и влиятелни банки:

А) Англия;
Б) Финландия;
В) Османската империя;
Г) Германия;
Д) Китай.

28. Първата голяма вълна на сливания и концентрации в 
икономиката на САЩ обхваща периода:

А) 1895 – 1904 г.;
Б) 1861 – 1865 г.;
В) 1914 – 1919 г.;
Г) 1939 – 1945 г.;
Д) 1801 – 1851 г.

29. Сред положителните ефекти от концентрацията на произ-
водството в края на ХIX и началото на XX век могат да се посочат:

А) намаляването на цените на предлаганите стоки и услуги;
Б) намаляването на безработицата;
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В) премахването на икономическите кризи;
Г) появата на социализма;
Д) усъвършенстването на правната система.

30. Кое от посочените е форма на концентрация на производ-
ството и капитала:

А) урбанизация;
Б) миграция;
В) синдикат;
Г) ажио;
Д) акция.

31. През “дългия” ХІХ век икономиките на големите индус-
триални държави се развиват в определена институционална 
рамка, която създава благоприятни условия за техния напредък. 
Сред основните принципи, въз основа на които функционират 
институциите са/е:

А) ограничения на стопанската инициатива;
Б) целенасочена държавна намеса в икономиката с цел насърча-

ване на монополизацията;
В) ограничения на частната собственост;
Г) неприкосновеност на частната собственост;
Д) ограничения върху географската мобилност.

32. Безплатният труд на чернокожите роби в САЩ:
А) забавя индустриализацията на страната;
Б) осигурява евтини суровини за промишлеността във 

Великобритания;
В) забавя развитието на селското стопанство в страната;
Г) осигурява пазар за френската индустрия в южните райони на 

страната;
Д) има благоприятна роля за индустриализацията на Латинска 

Америка.
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33. На Европейския континент налагането на правна систе-
ма, която защитава неприкосновеността на частната собственост, 
равенството пред закона и премахва съсловните ограничения:

А) започва с Френската революция през 1688 г. и с основаването 
на холандската Източноиндийска компания;

Б) се налага като последица от монополизацията и Втората ин-
дустриална революция;

В) започва с Френската революция от 1789 г. и с последвалото 
Наполеоново законодателство;

Г) е една от най-сериозните пречки пред индустриализацията;
Д) започва едва след края на Първата световна война (1919 г.).

34. През 1846 г. във Великобритания са премахнати:
А) протекционистичните житни закони;
Б) законът Шърман и законът на Ом;
В) възможностите за образуване на монополи;
Г) робството и феодализма;
Д) колониалната система и свободната търговия.

35. Защо след 1846 г. фермерите в Канада са недоволни от 
премахването на житните закони във Великобритания:

А) защото Канадският пазар е залят от евтино жито от 
Великобритания;

Б) защото по силата на тези закони фермерите от САЩ получа-
ват извънредни привилегии при търговията с Великобритания;

В) защото се увеличава вноса на британски промишлени стоки в 
Канада и така се затруднява индустриализацията на страната;

Г) защото канадските фермери губят правото си да внасят жито 
на британските острови при преференциални мита;

Д) канадските фермери не са засегнати по никакъв начин от за-
кони, които се приемат във Великобритания, затова сред тях няма не-
доволство.
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36. Какво представлява т. нар. империализъм на свободната 
търговия:

А) прилагане на протекционистични мерки;
Б) премахване на робството;
В) използването на политическа или военна сила, за да се при-

нуди по-слаба държава да отвори пазарите си за чужди стоки;
Г) създаване на големи национални държави с единен пазар и валута;
Д) създаване на мощни монополни обединения.

37. В резултат на т. нар. Опиумни войни:
А) Китай е принуден да отвори пазарите си за търговци и стоки 

от Великобритания и Франция;
Б) Индия затваря пазарите си за промишлени стоки от западно-

европейските държави, Русия и САЩ;
В) държавите от Латинска Америка силно ограничават произ-

водството и търговията с кокаин;
Г) Япония отваря пазарите си за стоки от Западна Европа и САЩ;
Д) е премахнато робството в Бразилия.

38. Руското териториално разширение през „дългия“ XIX 
век не обхваща:

А) Грузия;
Б) България;
В) Финландия;
Г) голяма част от Полша;
Д) Казахстан.

39. Сред британските колонии не е:
А) Австралия;
Б) Индия;
В) Аляска;
Г) Нигерия;
Д) Нова Зеландия.
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40. През „дългия“ XIX век основният резултат от колониа-
лизма и икономическия империализъм е:

А) модернизацията на всички колониални империи;
Б) модернизацията на всички колонии;
В) глобализацията на световната икономика и разпространява-

нето на капиталистическата стопанска система;
Г) подобряването на жизнения стандарта на африканското насе-

ление;
Д) през този период световната колониална система се разпада.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. На какво се дължи тенденцията към увеличаване на насе-
лението в световен мащаб през „дългия“ XIX век?

2. На какво се дължи тенденцията към урбанизация през 
„дългия“ XIX век?

3. Защо през „дългия“ XIX век в някои от страните, които 
приемат имигранти се появяват антиимигрантски настроения?

4. Кои са основните характерни черти на институционална-
та рамка на индустриалните държави, които през „дългия“ XIX 
век създават благоприятни условия за техния напредък?

5. По какво се отличава британската колониална империя 
от териториалното разширение на Русия и САЩ през „дългия“ 
XIX век?
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СТОПанСкОТО ПреУСТрОйСТВО на ОСнОВниТе държаВи В 
еВрОПа и В СаЩ През “дълГия ХIХ Век”

Съставил: Евгени Костов

А. Затворени въпроси

1. Основният стимул за настъпилия прелом в развитието на 
английската металургия през 30-те години на ХIХ век е:

А) откритият от Аркрайт способ за получаване на стомана чрез 
смесване на чугун и стъкло при висока температура;

Б) откритият от Дж. Харгрийвс способ за получаване на чугун 
чрез използване на каменни въглища, каквито страната има в доста-
тъчно количества;

В) откритият от Кроминктън способ за получаване на стомана 
чрез смесване на чугун и стъкло при висока температура;

Г) откритият от Дж. Стивънсън способ за получаване на чугун 
чрез използване на каменни въглища, каквито страната има в доста-
тъчно количества;

Д) откритият от Дерби способ за получаване на чугун чрез из-
ползване на каменни въглища, каквито страната има в достатъчно ко-
личества.

2. През 50 – 60-те години на ХIХ век с преобладаващо значе-
ние в структурата на британската икономика е:

А) леката промишленост;
Б) тежката промишленост;
В) селското стопанство;
Г) транспортът;
Д) външната търговия с колониите.
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3. С най-голямо значение за икономическото развитие на 
Великобритания през ХIХ век e:

А) презокеанският транспорт (приоритет имат корабите с дизе-
лови двигатели);

Б) речният транспорт;
В) презокеанският транспорт (приоритет имат корабите с парни 

двигатели);
Г) железопътният транспорт;
Д) автомобилният транспорт.

4. В кои отрасли на британската икономика в края на ХIХ в. 
се оформят най-мощните тръстове и концерни? Ползват ли или 
не те определени преференции от страна на държавата: 

А) във военната промишленост и корабостроенето; собствени-
ците умишлено избягват държавни преференции, за да са независими 
в дейността си; 

Б) в нефтодобивната и нефтопреработващата промишленост; 
собствениците умишлено избягват държавни преференции, за да са 
независими в дейността си; 

В) във военната промишленост и корабостроенето; ползват се с 
особената подкрепа на държавата;

Г) в нефтодобивната и нефтопреработващата промишленост; 
ползват се с особената подкрепа на държавата;

Д) в минното дело; частично са облагодетелствани поради 
умишлено завишените вносни мита на чуждестранните черни и цвет-
ни метали

5. Посочете невярното твърдение, свързано с развитието на 
селското стопанство на Великобритания в края на ХIХ век: 

А) постепенно значително се увеличава притокът на евтини сел-
скостопански продукти от колониите и на евтина пшеница от САЩ;

Б) лендлордовете превръщат все по-голяма част от земята си в 
паркове и спортни полета;
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В) голяма част от фермерите се разоряват, тъй като са принудени 
и да отделят част от доходите си за арендните си задължения;

Г) увеличава се броят на кооперативните сдружения;
Д) рязко намаляват площите, засети с пшеница.

6. Банковият сектор във Великобритания в края на ХIХ и 
началото на ХХ в. фактически се контролира от:

А) три големи банки, сред които „Lloyds bank” и “Sitibank”;
Б) четири големи банки, сред които и Лондонската централна 

банка;
В) пет крупни банки, сред които „Lloyds bank”, „Barclays bank” 

и др.;
Г) т.нар. „осморка”, в която лидер е финансовата група на 

Морган;
Д) 14 банки, в която лидер е финансовата група на Морган.

7. По стойност на изнесените капитали Великобритания в 
края на ХIХ и началото на ХХ в.:

А) е на второ място в света след САЩ;
Б) дели първо-второ място в света със САЩ;
В) се нарежда на трето място в света след САЩ и Германия;
Г) се нарежда на първо място в света; 
Д) дели първо-второ място в света с Германия.

8. Земите в кои щати в края на ХIII в. са обявени от амери-
канското правителство за „обществен фонд” и започва тяхното 
бързо изкупуване от страна на американските граждани:

А) в североизточните щати;
Б) в южните щати;
В) в щата „Колумбия”;
Г) верният отговор е комбинация между отговори „А” и „В”;
Д) в западните щати.
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9. В кои американски щати през първата половина на ХIХ в. 
укрепва малко или повече фермерският тип стопанство:

А) във всички с изключение на южните щати;
Б) във всички с изключение на северните щати, главно поради 

неблагоприятните климатични условия;
В) във всички с изключение на западните щати, които все още са 

стопански са неусвоени;
Г) във всички с изключение на източните щати, в които все още 

е запазено робството;
Д) в различните федерални райони на Северозапада, тъй като са 

в близост до най-големите американски градове.

10. В южните американски щати до Гражданската война 
(1861 – 1865 г.): 

А) преобладава плантационният тип стопанство и се отглеждат 
най-вече фуражни култури;

Б) се развива интензивно животновъдство (защото е най-гъсто 
населен), отглеждат се царевица и пшеница;

В) се отглежда изключително пшеница;
Г) преобладава плантационният тип стопанство и се отглеждат 

най-вече технически култури и на първо място памук;
Д) се оформят многобройни фермерски стопанства и се отглеж-

дат цитрусови култури и плодове.

11. Кои от посочените особености са характерни за разгръ-
щането на индустриалната революция в САЩ в края на ХVIII и 
първата половина на ХIХ в. (посочете грешния отговор):

А) постоянният приток на емигранти;
Б) много технически открития се раждат именно тук (параходът, 

фрезата, обущарската машина);
В) високата степен на използване на водното колело вместо пар-

ните двигатели;
Г) широкото използване на труда на роби в средните и западни щати;
Д) с бързи темпове се въвежда стандартизацията на производството.
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12. Кое от посочените твърдения, свързани със задълбочава-
щите се противоречия между северните и южните щати в САЩ 
през първата половина на ХIХ в., не е вярно: 

А) северните и централните щати имат интерес от премахването 
на робството; 

Б) едрите земевладелци от Юга виждат бъдещето на страната 
като държава с преобладаващо селскостопанско производство, която 
ще снабдява Европа с памук и други суровини;

В) Севера желае развита жп мрежа, докато земевладелците от 
Юга в общи линии са индеферентни по този въпрос; 

Г) в южните щати се засилват сепаратистките настроения и се 
обмисля отделяне от САЩ и образуване на нова държава;

Д) буржоазията от северните райони се обявява за високи мит-
нически ограничения за чуждестранните стоки.

13. Към средата на ХIХ век САЩ:
А) вече са страна с преимуществено развита тежка промишленост; 
Б) са все още предимно аграрна държава;
В) са страна с преимуществено развита лека промишленост;
Г) са вече развита пазарна икономика с елементи на държавно-

монополистически капитализъм;
Д) верният отговор е комбинация между А и Г.

14. Кои са най-важните последици от победата на Севера в 
Гражданската война (1861 – 1865 г.) за индустриалното развитие 
на САЩ (посочете грешния отговор):

А) премахването на робството осигурява по-евтина работна 
ръка за индустрията; 

Б) премахването на робството разширява вътрешния пазар;
В) на индустриалния подем влияе и откриването през 1848 г. на 

големи златни залежи в Калифорния и усилената им експлоатация 
през 50-те години на ХIХ в.;

Г) за периода 1850-1870 г. обемът на промишленото производ-
ство на САЩ нараства 4 пъти и по този показател САЩ се нареждат 
на второ място в света;
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Д) вследствие от приетия през 1863 г. Закон за насърчаване на 
местната промишленост се залага приоритетно развитие на леката 
промишленост.

15. Основните предпоставки за бързото икономическо разви-
тие на САЩ след войната за независимост са (посочете греш-
ния отговор):

А) наличието на демократична конституция, която гарантира 
личната инициативност и предприемаческата дейност;

Б) победата на САЩ във войната с Мексико през 1820 г., вслед-
ствие от което към САЩ е присъединен районът на Калифорния;

В) подходящи климатични ресурси и огромна суровинна база;
Г) бързото увеличаване броя на населението;
Д) отсъствието на цехова организация или други феодални 

структури, които да задържат модернизацията.

16. Индустриализацията в САЩ приключва най-рано (за 
мащабите на цялата страна): 

А) в западните щати през 70-те години на ХIХ в.;
Б) на територията на Юга – около 1845 г.;
В) в района на Големите езера през 40-те години на ХIХ в.;
 Г) в североизточния район през 50 – 60-те години на ХIХ в.;
Д) в централните щати през 80-те години на ХIХ в.

17. Кои са най-специфичните черти на жп строителството в 
САЩ през втората половина на ХIХ в. в сравнение с европейска-
та практика:

А) строят се от частни железопътните компании, но след това 
51% от дяловете в акционерните дружества се изкупуват от държавата;

Б) в САЩ основното им значение е свързването на суровинните на-
ходища с преработвателните предприятия, а освен това и изключителните 
преференции на американската държава за интензивното жп строителство;

В) държавата сама строи основните жп магистрали и след това 
ги отдава на концесия;

Г) държавата сама строи и експлоатира основните жп линии по-
ради високата норма на печалба;
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Д) вследствие от Закона за железниците от 1853 г. монопол в жп 
дело има американската държава, а от европейските компании е до-
пусната в жп строителство на американска територия само Англо-
американската транспортна асоциация.

18. Коя е преобладаващата форма на монополистически обе-
динения в САЩ в началото на ХХ в. и приблизително колко е 
техният брой по това време:

А) тръстове – около 600;
Б) картели – около 600;
В) тръстове – близо 200;
Г) картели– около 200;
Д) олигополи – близо 350.

19. Кои са най-могъщите финансово-промишлени групиров-
ки в САЩ в края на ХIХ и началото на ХХ в.: 

А) на Морган и Рокфелер;
Б) Коенлебската и Мерилендската;
В) на Форд и Дженерал мотърс;
Г) Калифорнийската и Сиатълската;
Д) Тексаската и Крайслер.

20. Каква е селскостопанската специализация на американ-
ския щат Калифорния в края на ХIХ и началото на ХХ в.:

А) захарна тръстика и хмел;
Б) тютюн;
В) овощарство и лозарство;
Г) зърнени култури;
Д) бубарство и копринарство.

21. Коя е основната причина до към края на ХIХ век САЩ 
да проявяват относително слаба активност за придобиване на ко-
лонии в сравнение с европейските държави: 

А) текстът на чл. 14 от Закона за хоумстедите (1862 г.); 
Б) до към края на ХIХ в. в страната продължава процесът на 

т.нар. „вътрешна колониализация”;
В) ограниченията на американската конституция;
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Г) официалното предупреждение на западноевропейските дър-
жави, залегнало в декларацията от гр. Монро;

Д) ангажиментите на САЩ, поети в Чикагската конвенция.

22. Коя от посочените особености е характерна за икономи-
ческото развитие на Франция през първата половина на ХIХ век:

А) силна държавна регулация по отношение дейността на оли-
гополите;

Б) силната зависимост от чуждестранния (предимно американ-
ски) капитал;

В) приоритетното развитие на тежката спрямо леката индустрия;
Г) бавното навлизане на парните двигатели в производството и 

малката численост на работниците в предприятията;
Д) силната зависимост от чуждестранния (предимно английски) 

капитал.

23. Кой град в средата на ХIХ в. става център на френското 
текстилно производство:

А) Бордо;
Б) Париж;
В) Брюж;
Г) Лион; 
Д) Лил.

24. Как се отразява на френската икономика сключения от 
Франция в началото на 60-те години на ХIХ век търговски дого-
вор с Великобритания: 

А) през 60-те години на ХIХ в. Франция не е сключвала търгов-
ски договор с Великобритания;

Б) негативно, тъй като договорът предвижда рязко снижаване на 
вносно-износните мита на редица промишлени стоки;

В) положително, тъй като договорът предвижда значително сни-
жаване на вносно-износните мита на редица промишлени стоки;

Г) негативно, тъй като договорът предвижда рязкото повишава-
не на вносно-износните мита на редица промишлени стоки;

Д) положително, тъй като договорът предвижда рязкото пови-
шаване на вносно-износните мита на редица промишлени стоки.
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25. Според преобладаващото мнение индустриалната рево-
люция във Франция завършва:

А) в края на 40-те години на ХIХ в.;
Б) в края на 50-те години на ХIХ в.;
В) в края на 60-те години на ХIХ в.;
Г) с приключването на Френско-Пруската война;
Д) подобно на Германия – чак през 90-те години на ХIХ в.

26. Посочете невярното твърдения за развитието на селско-
то стопанство на Франция в края на ХIХ век:

А) преобладава дребна селска собственост;
Б) забавя се широкото внедряване на съвременни методи за про-

изводство;
В) запазва се съществуването на т.нар. селски колективни сто-

панства;
Г) животновъдството става водещ сектор във френското селско 

стопанство;
Д) процесът на задържане на селското население по места, ха-

рактерен за първата половина на ХIХ в., се запазва.

27. В началото на ХХ век по относителен дял на Франция в 
световното промишлено производство тя: 

А) все още запазва позицията си на световен лидер;
Б) вече е изтласкана от второ на четвърто място в света;
В) дели второ-трето място в света с Германия;
Г) вече изостава на шеста позиция в света непосредствено след 

Япония;
Д) вече е изтласкана на пета позиция в света непосредствено след 

Китай.

28. По кой от посочените критерии Франция в началото на 
ХХ в. е на второ място в света:

А) относителен дял в световното промишлено производство;
Б) износ на капитали;
В) относителен дял в световното селскостопанско производство;
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Г) концентрация на производство;
Д) милитаризация на тежката промишленост.

29. Кога през ХIХ в. се създава Германският съюз и какво 
най-общо е характерно за него:

А) през 1803 г. по решение на Виенския конгрес; конфедерация 
на близо 40 формално самостоятелни държави без единна армия и 
парична система;

Б) през 1803 г. по решение на Берлинския конгрес; дуалистична 
федерация между Прусия и Австрия;

В) през 1815 г. по решение на Виенския конгрес; конфедерация 
на близо 40 формално самостоятелни държави без единна армия и 
парична система;

Г) през 1815 г. по решение на Берлинския конгрес; дуалистична 
федерация между Прусия и Австрия;

Д) през 1890 г., след като Прусия завладява Чехословакия и 
Судетската област.

30. Начало на индустриалната революция в Германия се поставя:
А) подобно на Франция през 20-те години на ХIХ в.;
Б) приблизително към 1810 г.;
В) след откриването и патентоването от германски учени на 

двигателя с вътрешно горене (1845 г.);
Г) чак след победата на Прусия във войната с Белгия (1870 г.);
Д) през 30-те години на ХIХ в. и то засяга на този етап само тек-

стилната промишленост в някои от държавите на Германския съюз.

31. Кои са основните причини за забавяне началото на ин-
дустриалната революция в държавите от Германския съюз (по-
сочете грешния отговор):

А) териториалната и политическа разпокъсаност;
Б) запазената цехова система;
В) забавя се натрупването на капитали;
Г) в селата господстват феодалните отношения;
Д) огромните репарации в размер на 5 млрд. марки, които съюзът 

трябва да изплати на Франция след Френско-германската война от 1834 г.
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32. Кое от посочените събития се смята за начален етап по 
пътя към обединението на германските държави:

А) основаването на държава на федеративен принцип между 
Прусия, Бавария и Баден през 1832 г.;

Б). създаването на Митнически съюз през 1834 г., включващ 18 
северногермански държави;

В) основаването на държава на федеративен принцип между 
Прусия, Бавария и Баден през 1852 г.;

Г); създаването на Митнически съюз през 1854 г., включващ 18 
северногермански държави;

Д) създаването на държава на федеративен принцип между 
Прусия и други 8 северногермански държави през 1870 г.

33. Какъв е резултатът от поредицата от размирици в 
Германия през 1848 г., имащ отношение и към бъдещото ѝ иконо-
мическото развитие:

А) ликвидират се всички съсловни привилегии на феодалната 
прослойка;

Б) германската буржоазия и юнкерите избират компромиса 
предвид на бъдещото обединение;

В) вълненията са неуспешни, вследствие от което юнкерите зат-
върждават досегашните си позиции;

Г) през 1848 г. в нито една страна на Германския съюз няма со-
циални вълнения;

Д) канцлерът е принуден да инициира приемането на закон, да-
ващ свобода и земя на селяните. 

34. Кои са основните предпоставки за ускоряване процеса на 
индустриализация в Германия от началото на 50-те до края на 60-те 
години на ХIХ век (посочете грешния отговор):

А) приетият непосредствено след революцията от 1848 г. 
Търговски закон;

Б) въведените единна система за мерки и теглилки и единни же-
лезопътни тарифи;

В) политиката на Прусия законово да подпомага динамичното 
развитие на жп транспорт; 
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Г) приетият през 1855 г. Закон за стимулиране на местната про-
мишленост в Прусия, Бавария и Вюнтенбург;

Д) откритията на германски учени, свързани с производство на 
анилинови бои и създаването на динамомашината. 

35. Кое от изброеното по-долу не е особеност на процеса на ускоре-
на индустриализация на Германия през втората половина на ХIХ век:

А) приоритетно развитие на тежката индустрия;
Б) Германия се възползва от по-късното внедряване на машин-

ната техника в производството, в резултат на което успешно конкури-
ра английската продукция по цена на международните пазари;

В) вследствие от интензивното учредяване на акционерни ком-
пании към 1870 г. вече са създадени около 500 акционерни дружества;

Г) юнкерите заемат силни позиции в основните стопански отрасли; 
Д) умишлено се забавя създаването на профсъюзни организации 

на работниците (чак до 1899 г.), за да се гарантира „социалния мир”.

36. С какво свързвате израза „учредителска треска”, използ-
ван за определени събития в Германия през 70-те години на ХIХ век:

А) с учредяването на многобройни кооперативни организации в 
леката промишленост;

Б) с учредяването на синдикални браншови организации за раз-
личните отрасли на промишлеността;

В) със създаването на множество кооперативни земеделски сто-
панства;

Г) със създаването на около 70 тръста и концерна в тежката про-
мишленост; 

Д) със създаването на голям брой акционерни дружества. 

37. Коя от посочените германски компании е създадена с 
участието на държавата и в началото на ХХ в. се превръща в мо-
гъщ военен концерн:

А) Шнайдер;
Б) Тисен;
В) Круп;
Г) Ман;
Д) Фарбениндустри.
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38. Какво представлява т.нар. баршчина в Русия, запазена и 
през първата половина на ХIХ век:

А) обработъчна рента, т.е. селяните имат задължение да работят 
по няколко дни седмично в именията на дворяните;

Б) наименование на колхозите, създадени след 1861 г.; 
В) когато селяните получават поземлен надел, това е неговото 

наименование;
Г) наименование на създадените още през 30-те години на ХIХ в. 

земеделски каси;
Д) така се наричат селските общини.

39. Указът за отмяната на крепостното право в Русия (1861 
г.) е замислен и защитава интересите на: 

А) помешчиците (дворяните);
Б) различните социални групи, тъй като реформата е осъщест-

вена като компромис между тях;
В) дребните селяни;
Г) едрите селяни (кулаци);
Д) интелигенцията.

40. Каква е същността на Столипиновата реформа в Русия 
през периода 1906 – 1910 г.:

А) разрешено е на селяните-членове на колективната община да 
могат да отделят дела си в лична отчуждаема собственост;

Б) създаването на т.нар. „совхози”, в които селяните стават съко-
оператори в зависимост от площта на внесената земя;

В) създаването на т.нар. „совхози”, в които всеки селянин-коопе-
ратор притежава поравно земя и инвентар наравно с другите членове; 

Г) на всички богати селяни, притежаващи земя над 1000 дка им 
се отнема „горницата” и се разпределя сред безимотните селяни;

Д) на всички богати селяни, притежаващи земя над 2000 дка им 
се отнема „горницата” и се разпределя сред безимотните селяни.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Какви са икономическите последици от развитието на ин-
дустриалния преврат във Великобритания?

2. С какви особености протича Индустриалната революция 
в САЩ?

3. Кои са основните причини индустриализацията във 
Франция през ХIХ век да се осъществява с по-бавни темпове, 
особено в сравнение с Великобритания?

4. Кои са предпоставките за бързата индустриализация на 
Германия в края на ХIХ век?

5. Кои са основните особености на икономическото развитие 
на Русия през периода от края на ХIХ и началото на ХХ век?
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ражданеТО на БълГарСкия каПиТализъм

Съставил: Лиляна Велева

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Чифлишките стопанства по българските земи се създават 
в процеса на:

А) аграрен преврат;
Б) модернизация на военно-ленната система;
В) селските бунтове на българското население срещу десятъка;
Г) трансформации в аграрните структури и отношения, харак-

терни за генезиса на капитализма;
Д) държавната политика на Османската империя за покровител-

ство на селското стопанство.

2. През Възраждането се изгражда вътрешна организация 
на занаятчийското производство, която е свързана с:

А) цеховете;
Б) задругата;
В) кооперациите;
Г) манифактурата;
Д) еснафите.

3. Белег за обновителната промяна на българското селско-
стопанско и занаятчийско производство през Възраждането е:

А) специализация и райониране на производството;
Б) монополизиране на производството и търговията от няколко 

богати български фамилии;
В) изкупуване на цялата продукция на българите от Османската 

държава за нейни нужди;
Г) високото качество на продукцията и експортното ѝ ориентиране;
Д) концентрацията на производството.
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4. Какви основни фактори оказват влияние върху процеса на 
първоначално натрупване на капитали, който протича по българ-
ските земи през Възраждането? (посочете грешния отговор)

А) разцветът на занаятчийското производство;
Б) развитието на чифликчийството;
В) търговската дейност и лихварството;
Г) масовото фабрично производство;
Д) разпространението на манифактурите.

5. Характерът и резултатите от генезиса на капитализма по 
българските земи през Възраждането се обуславя главно от:

А) достигнатото равнище на икономическите и социални про-
мени;

Б) успешното преминаване към интензивни форми в селското 
стопанство;

В) политиката на протекционизъм провеждана от Османската 
империя;

Г) изгодните търговски договори, сключени между Османската 
империя и европейските държави, които дават тласък за развитието 
на производството и търговията;

Д) преминаването към фабрично производство.

6. От какво се определя значимостта на възрожденската епо-
ха в българската история:

А) създаването на българските училища;
Б) утвърждаването на пазарните капиталистически отношения;
В) признаването на българската Екзархия;
Г) националноосвободителните борби, движението за новобъл-

гарска просвета и стопанските промени;
Д) Априлското въстание и героизма на българите.
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7. През периода 1878-1885 г. редица занаятчийски производ-
ства преживяват криза, защото:

А ) радикално се променя икономическата структура на страната;
Б) България попада под ударите на световната финансова криза;
В) фабричното производство измества занаятите;
Г) националния пазар се стеснява и се засилва конкуренцията на 

чуждите стоки;
Д) дребното производство е характерно само за Възрожденската 

епоха.

8. В периода до Съединението 1885 г. политиката на българ-
ските правителства е насочена главно към: 

А) ускорено ж.п. строителство;
Б) сключване на търговски договори със западноевропейските 

страни;
В) сключване на външни заеми поради ограничения национален 

капитал;
Г) решаване на проблеми в аграрния сектор;
Д) основаване на държавните банки.

9. Стопанската конюнктура в България през първите следо-
свобожденски години се определя главно от:

А) широкото навлизане на чуждите капитали в производството;
Б) незавършеният генезис на капитализма, конкуренцията на 

чужди стоки;
В) бързото развитие на предприемачеството и ускорено строи-

телство на едри фабрични предприятия;
Г) предоставената финансова помощ от Русия и другите Велики 

сили, за да се подпомогне икономическото развитие на страната;
Д) вътрешнополитическата стабилност и интензивната работа 

на Народното събрание в областта на стопанското законодателство.
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10. Протичането на т.нар. „аграрен преврат” се отличава с: 
А) локален характер, засяга основно безимотни и малоимотни 

селяни;
Б) настъпването на радикални промени в структурата на позем-

лената собственост;
В) държавното безплатно оземляване на безимотните селяни;
Г) засяга основно райони с турско население, което предава соб-

ствеността си на българите;
Д) законодателно регламентиране и канализиране през всички 

етапи на неговото протичане.

11. Структурата на поземлената собственост в България за 
годините 1878-1912 се характеризира с:

А) мащабна и бърза концентрация;
Б) раздробяване;
В) локални изменения в районите с турско население;
Г) налагането на едрите капиталистически стопанства с най-го-

лям дял в поземления фонд на страната;
Д) структурата на поземлената собственост след Освобождението 

остава същата, както през Възраждането.

12. Сред основните причини за масово разоряване на малои-
мотни селяни, настъпило след Освобождението, се откроява:

А) аграрния преврат;
Б) държавната политика за приоритетно развитие на промишле-

ността;
В) наложената капиталистическа организация в селското сто-

панство;
Г) лихварството и европейската аграрна криза;
Д) въвеждането на новата агротехника, за която селяните нямат 

познания и не могат да използват рационално.
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13. До края на ХІХ в. вътрешният пазар на България се раз-
ширява и консолидира в резултат на:

А) увеличаване броя на панаирите и местните пазари;
Б) приемането на Търговския закон;
В) създаването на търговско-индустриалните камари;
Г) Съединението от 1885 г.;
Д) сключването на взаимноизгодни търговски договори с всич-

ки европейски държави.

14. Какъв тип предприятия преобладават в структурата на 
българската индустрия до навечерието на войните (1912-1918):

А) едрите предприятия;
Б) дребните и средни предприятия;
В) монополните индустриални обединения;
Г) едрите държавни предприятия;
Д) с равен дял са дребните, средните и едри предприятия.

15. Тежката промишленост в България през периода 1878-
1912 г. е слабо развита, сред причините е:

А) икономическите ограничения наложени на България от 
Великите сили;

Б) ограничените финансови и суровинни ресурси;
В) слабия интерес на чуждия капитал към този сектор;
Г) държавното покровителство обхваща само дребните и средни 

предприятия;
Д) липсва частен предприемачески интерес за развитие на теж-

ката промишленост.

16. Екстензивният характер на българското селско стопан-
ство до края на ХІХ в. се дължи главно на:

А) силно ограничен внос на селскостопанска техника поради 
липса на финансови средства;

Б) неефективното държавно законодателство в областта на сел-
ското стопанство;
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В) ниското техническо равнище и дребните стопанства;
Г) липсата на земеделско образование;
Д) преобладаващия брой безимотни селяни.

17. В началото на ХХ в. демографският ръст и нарасналото 
потребление се отразяват положително на:

А) производството и търговията;
Б) нараства броя на държавните банки (условията са увеличени-

те влогове и голямото търсене на кредити);
В) увеличават се десетократно посевните площи, за да се задо-

воли голямото потребителско търсене;
Г) увеличават се спиртоварните предприятия поради нараснала-

та консумация на алкохол;
Д) консервната промишленост е в подем.

18. В кой бранш се създават първите монополи в българско-
то индустриално производство (началото на ХХ в.):

А) кожарската промишленост;
Б) въгледобива;
В) енергодобива;
Г) захарното производство;
Д) биреното производство.

19. В началото на ХХ в. България сключва три поредни дър-
жавни заема (всеки от тях над 100 млн. лв.), които са предоставе-
ни от банките на: 

А) Англия;
Б) Германия;
В) Русия;
Г) Австро-Унгария;
Д) Франция.
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20. Кой (кои) от международните договори и спогодби, които 
са сключени в периода 1878-1912, се отразява (т) негативно върху 
външната търговия на България:

А) Букурещки договор (1886);
Б) Берлински договор (1878);
В) договор за митнически съюз със Сърбия (1904);
Г) търговски договор с Русия (1902);
Д) търговските договори с балканските страни, които се сключ-

ват след 1878 г.

21. След Освобождението до края на ХІХ в. чуждите фирми 
проявяват подчертан интерес към:

А) морския транспорт;
Б) градското строителство;
В) ж.п. строителството;
Г) кредитиране износа на селскостопанска продукция;
Д) концесиите в химическата промишленост.

22. През периода 1878-1912 г. в банково-кредитната система 
на България водеща роля имат:

А) държавните банки;
Б) частните банки и акционерни дружества;
В) чуждите банки;
Г) банките със смесени капитали;
Д) постигнат е паритет между държавните, частните и банките 

с чужди капитали.

23. В началото на ХХ в. в животновъдния отрасъл най-висок 
ръст бележи:

А) свиневъдство;
Б) едър рогат добитък;
В) домашни птици;
Г) дребен рогат добитък;
Д) коневъдство.
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24. В какви насоки се провежда насърчителната държавна 
политика по отношение на селското стопанство (1878 – 1912 г.) 
(посочете грешния отговор):

А) създават се улеснения за внос на селскостопанска техника;
Б) провежда се по-активна кредитна политика;
В) създават се специализирани служби и институции;
Г) налагат се задължителни западноевропейски стандарти за зе-

меделските производители и за животновъдните ферми, като финан-
сирането е осигурено от държавата;

Д) поддържа се институтът на пътуващите селскостопански 
специалисти.

25. Към 1912 г. българската индустрия бележи някои от след-
ните резултати:

А) едрите насърчавани предприятия стават 1345, с капитал над 
91 млн. лв.;

Б) темповете на нарастване на индустриално производство се уве-
личават над 4 пъти;

В) фабричните работници са 7,18% от активното население;
Г) 72 предприятия задоволяват изцяло вътрешното потребление 

от памучен текстил;
Д) хранителната промишленост дава над 75% от общата сума на 

промишлената продукция. 

26. В България се развиват главно отраслите на леката про-
мишленост, защото:

А) това е наложено от политическите и икономически интереси 
на великите сили;

Б) държавата поема финансирането на предприятия само в лека-
та промишленост;

В) условията са благоприятни за налагане на монопол в отрасли 
преди всичко на леката промишленост;

Г) това отговаря на суровинната база и финансовите ресурси на 
страната;

Д) предпочитанията на чуждия капитал са към инвестиции в 
селското стопанство и леката промишленост. 
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27. Първото международно търговско изложение, на което 
участват представители от България, се провежда в:

А) Париж;
Б) Лондон;
В) Чикаго;
Г) Лиеж;
Д) Сен-Луи.

28. Кога, с коя държава и с каква цел България сключва 
първия си държавен заем:

А) 1888 г. с Англия за изкупуване на ж.п. линия;
Б) 1890 г. с Франция за покриване на дългове на държавата към БНБ;
В) 1889 г. с Австро-Унгария за въоръжаване;
Г) 1900 г. с Русия за преодоляване на финансовата криза;
Д) 1892 г. с Германия за ж.п. строителство.

29. Железопътното строителство в България (1878 – 1912 г.) 
се реализира, като:

А) частния капитал участва в строителството, но железниците 
се експлоатират от държавата;

Б) ж.п. строителството се предоставя на чужди концесионери;
В) държавата реализира целия цикъл – проектиране, строител-

ство и експлоатация;
Г) чрез въведената пътна повинност ж.п. линиите се строят без-

платно от населението, но се експлоатират от частни компании;
Д) изграждането, както и експлоатирането на ж.п. мрежата е 

предоставено изцяло на българския частен капитал.

30. Сред първите построени жп линии, които имат важна 
роля за развитието на българската икономика, е:

А) Варна – Русе;
Б) отсечката от Барон – Хиршовата железница;
В) Ямбол – Бургас;
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Г) София – Пловдив – Бургас;
Д) Ловеч – Плевен – Търново.

31. Подобряване техническото равнище на българските 
предприятия в началото на ХХ в. се постига по пътя на:

А) нараснал внос на машини, инструменти, апарати над 130 
пъти;

Б) увеличаване 10 пъти двигателната механична сила на едрите 
предприятия;

В) отпускане на безвъзмездни държавни кредити до 2 млн. лв. за 
модернизиране техническата база на предприятията;

Г) специално законодателство за производствено-техническите 
параметри на предприятията; 

Д) последователна политика на българските правителства за 
привличане на чужди специалисти.

32. Колко са едрите насърчавани предприятия в България 
към 1912 г.:

А) 345;
Б) 326;
В) 425;
Г) 535;
Д) 603.

33. В края на ХІХ в. най-силен тласък за развитието на бъл-
гарската промишленост дава:

А) сключването на външни заеми за целите на промишленото 
производство;

Б) предоставянето на голям брой концесии на чужденци;
В) правителствената политика на протекционизъм;
Г) подписването на търговски спогодби и повишаване на внос-

ните мита на 22%;
Д) отпускане на безлихвени кредити за дребните и средни 

предприятия.
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34. Най-голям дял в отрасловата структура на българската 
индустрия заема:

А) добивна и металообработваща промишленост;
Б) хранителна и текстилна промишленост;
В) химическа и хартиена промишленост;
Г) кожарство и дървообработване;
Д) тютюнево и розопроизводство.

35. В структурата на българския износ преобладава:
А) земеделската продукция;
Б) промишлените стоки;
В) въглищата;
Г) занаятчийската продукция;
Д) плодове, зеленчуци, розово масло.

36. За българската външна търговия в началото на ХХ в. е 
характерно (посочете грешния отговор):

А) увеличаване на стокооборота (внос-износ) три пъти;
Б) възходящо движение на митническото облагане (достига 21 

– 22%);
В) развива се при монополна зависимост от партньорите, регла-

ментирана с търговските договори;
Г) внасят се машини, инструменти, суровини, стоки за широко 

потребление;
Д) България изнася предимно за Турция. 

37. Уреждането на финансовите проблеми с Турция, във 
връзка с обявяването на независимостта на България на 22 сеп-
тември 1908 г., става с помощта на:

А) Германия;
Б) Англия;
В) Франция;
Г) Австро-Унгария;
Д) Русия.
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38. През първото десетилетие на ХХ в. по-големите финансо-
ви групировки в България са създадени при банките:

А) БНБ и БЗБ;
Б) банка Гирдап и ипотекарна банка Балкан; 
В) Балканска, Генерална, Кредитна банки; 
Г) БЗБ и БЦКБ;
Д) Търговска банка България и Кредитна банка.

39. В застрахователното дело на България към 1912 г. сред 
водещите дружества е:

А) „Балкан“;
Б) „Лое Функ“;
В) „Нова България“;
Г) “Виктория“;
Д) „Олимпия“.

40. В периода на войните 1912 – 1918 г. българската държава 
се намесва активно в икономическия живот с редица мероприя-
тия, сред които са:

А) либерализиране на търговията със зърнени храни;
Б) БНБ поема пълни гаранции по граждански и търговски сделки;
В) Комитетът за обществена предвидливост въвежда купонна 

система, за да се осигури продоволствието на населението;
Г) Дирекцията за СГОП осигурява функционирането на милита-

ризираните едри предприятия;
Д) въвежда се пълна забрана за износ на селскостопански и про-

мишлени стоки.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. В какво се изразяват положителните промени настъпили 
в селското стопанство, занаятчийското производство и търговия-
та по българските земи през епохата на Възраждане? 

2. С какво се характеризира изходната позиция на България 
в стопанския живот след 1878 г. и какви са възможните перспек-
тиви?

3. Защо в края на ХІХ и началото на ХХ в. българските пра-
вителства възприемат политиката на държавен протекционизъм 
по отношение на промишлените предприятия?

4. Какви особености бихте посочили в изграждането и функ-
ционирането на банково-кредитната система в България през пе-
риода 1878 – 1912?

5. Какви особености изпъкват при сравнение на българско-
то индустриално производство и това във водещите капиталис-
тически държави в началото на ХХ в.?
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СВеТОВнаТа икОнОмика 1919 – 1929 Г.

Съставил: Марко Димитров

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Икономическа политика, която цели постигането на почти 
пълно стопанско самозадоволяване на дадена държава, се нарича: 

А) автаркия.
Б) протекционизъм.
В) стопански либерализъм.
Г) националсоциализъм.
Д) авторитаризъм.

2. Етатизъм е:
А) денационализация на собствеността.
Б) превръщане на частната собственост в обществена.
В) форма на управление в Древна Гърция, възприета от някои 

държави след Първата световна война.
Г) нарастване на ролята на държавата в икономиката и превръ-

щане на частните имущества в държавна собственост.
Д) формата на управление наложена в Русия след Първата све-

товна война.

3. Кое от следните твърдения за състоянието икономиката 
на Великобритания веднага след Първата световна война не е 
вярно?

А) по време на войната Великобритания натрупва огромен вън-
шен дълг, главно към САЩ;

Б) загубите, които претърпява Великобритания по време на война-
та, не са свързани с разрушаването на материалната база на британското 
стопанство;

В) веднага след войната във Великобритания има кратък търгов-
ско-индустриален подем;
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Г) по време на войната Великобритания увеличава военния и 
търговския си флот;

Д) след войната британската индустрия остава незасегната и 
няма нужда от възстановяване на мощностите.

4. Разрушаването на единството на световното стопанство 
след Първата световна война е следствие от (посочете грешно-
то твърдение):

А) съкращаването на индустриалното производство във воюва-
щите индустриални държави в Европа след войната и развитие на 
индустрията в невоюващите държави, главно извън Европа;

Б) създаването на собствена индустрия от държавите от Източна 
Европа и Далечния Изток;

В) отделянето на Русия от световния стопански организъм;
Г) разрушаването на установеното преди Първата световна вой-

на международно разделение на труда;
Д) Засилване на ролята на Япония в световното стопанство.

5. Следвоенната инфлация, разстройството на международ-
ните търговски отношения, военните задължения на победените 
държави са причина за:

А) разграбването на златните запаси на победените във войната 
държави от победителките;

Б) значителното неравномерно разпределение на световните 
златни запаси след Първата световна война;

В) насочването на външната търговия към държавите от Латинска 
Америка и превръщането на Европа в длъжник на тези страни;

Г) отпадането на Русия от световното стопанство поради рево-
люцията там през 1917 г.;

Д) разпадането на Руската и Османската империи и преразпре-
делението на техните златни запаси от държавите-победителки.
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6. Кое обстоятелство оказва най-голямо влияние върху на-
маляването на обема на световното индустриално производство 
веднага след Първата световна война (1918 – 1920 г.):

А) намаляването на обема индустриалното производство в стра-
ните от Азия и Далечния Изток;

Б) свиването на индустриалното производство в основните ев-
ропейски държави поради спирането на военните поръчки и девоени-
зирането на промишлените предприятия;

В) намаляването на обема на индустриалното производство в 
страните от Източна и Югоизточна Европа поради разпадането на 
Австро-Унгарската и Османската империи;

Г) създаването на социалистическия лагер и Съвета за икономи-
ческа взаимопомощ (СИВ);

Д) намаляването на обема на индустриалното производство в 
САЩ поради участието на страната във войната.

7. Стабилизацията на световното стопанство през 20-те годи-
ни на ХХ век обхваща времето:

А) от 1926 до 1929 г.;
Б) от 1925 до 1928 г.;
В) от 1925 до 1929 г.;
Г) от 1924 до 1929 г.;
Д) от 1922 до 1928 г.

8. Кое, от изброеното по-долу, е особеност на паричната рефор-
ма, проведена във Великобритания през втората половина на 20-те  

години на ХХ век:
А) емитират се голямо количество съкровищни бонове;
Б) преходът към златен стандарт е извършен чрез девалвация на 

валутата;
В) преходът към златен стандарт е извършен чрез ревалориза-

ция на валутата;
Г) въвежда се нова парична единица;
Д) създава се нова банка „City Bank of London”, която има права 

да контролира паричното обръщение.
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9. Коя е най-съществената причина за промяната в струк-
турата на световното индустриално производство след Първата 
световна война:

А) откриването на ядрения синтез и появата на нов вид енергия 
(ядрената);

Б) усъвършенстването на парната машина;
В) откриването на електричеството и внедряването му в индус-

триалното производство;
Г) техническите изобретения и усъвършенствания по време на 

войната, които се прилагат в нови производства след нейния край;
Д) след Първата световна война не се наблюдава съществена 

промяна в структурата на световното индустриално производство.

10. Защо Франция допуска големи бюджетни дефицити и въ-
вежда извънреден бюджет с особено название в периода от 1919 
до 1923 година?

А) защото държавата е натрупала големи излишъци в началния 
период на войната, които бързо се стопяват в нейния край;

Б) защото за възстановяването на материалните загуби по време 
на войната държавата разчита най-много на постъпленията от гер-
манските репарации, които да покрият бюджетните дефицити;

В) защото държавните чиновници и френската олигархия се въз-
ползват от тежкото положение на икономиката след войната за лично 
обогатяване, отклонявайки неправомерно държавни средства;

Г) след войната френската държава не допуска бюджетни дефи-
цити, а спазва строга бюджетна дисциплина, което спомага за бързо-
то възстановяване на френското стопанство;

Д) бюджетните дефицити след войната са следствие от голяма-
та задлъжнялост на Франция към САЩ и натискът на Съединените 
щати за бързо погасяване на дълговете.
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11. През втората половина на 20-те години на ХХ век полити-
ката на девалвация на валутата се използва: 

А) във Великобритания за стабилизация на банковата система;
Б) във Франция за възстановяването на златния стандарт;
В) в САЩ за активизиране на външната търговия;
Г) в загубилите Първата световна война държави за активизира-

не на стопанството им;
Д) ) в загубилите Първата световна война държави за изплащане 

на репарациите.

12. В кои от изброените държави през периода 1924 – 1929 г. 
чрез парични реформи се въвежда златно-девизен стандарт на 
покритие на валутата?

А) Гърция, Унгария, Полша, Италия, Холандия, Дания;
Б) Австрия, Чехословакия, Полша, Италия, Белгия, Дания;
В) Австрия, Чехословакия, Норвегия, Великобритания, Белгия, 

Дания;
Г) Япония, Швейцария, Румъния, Италия, Белгия, Дания;
Д) Австралия, Чехословакия, Исландия, Италия, Испания, 

Дания.

13. Търговският и банкерският кредит през втората полови-
на на 20-те години на ХХ век се съживяват поради:

А) строгия митнически протекционизъм, характерен за повече-
то държави след Първата световна война;

Б) политиката на автаркия провеждана от повечето европейски 
държави и САЩ;

В) възстановяването free trade отношенията в международната 
търговия;

Г) увеличаване на сътрудничеството между основните европей-
ски държави и САЩ;

Д) ръстът на индустриалното производство и преодоляването на 
инфлацията. 
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14. Коя е най-съществената причина за упадъка на селското 
стопанство в световен мащаб след Първата световна война?

А) лошите реколти в три последователни години (1922, 1923 и 
1924 г.);

Б) навлизането на капиталистическите отношения в селското сто-
панство и пълното подчиняване на отрасъла на пазарните икономиче-
ски закони;

В) мирните договори, репарациите и контрибуциите, наложени 
от тях, които отнемат материалната база на селското стопанство в по-
бедените държави;

Г) отпадането на Русия от световното стопанство след револю-
цията там през 1917 година;

Д) след Първата световна война селското стопанство в световен 
мащаб не преживява криза поради нарасналото търсене на неговата 
продукция на световния пазар;

15. След Първата световна война проблемите в селското 
стопанство се задълбочават от:

А) влошените природни условия и неплодородните години;
Б) мирните договори и репарациите и контрибуциите, наложени 

от тях, които отнемат материалната база на селското стопанство в по-
бедените държави;

В) свръхпроизводството на земеделски култури;
Г) отпадането на Русия от световния пазар на земеделски стоки 

след революцията в тази страна през 1917 г.;
Д) автаркичните тенденции в стопанската политика на държави-

те и разкъсването на международните търговски връзки.

16. Съществена причина за проблемите в селското стопан-
ство след Първата световна война:

А) недостатъчното подпомагане от страна на държавата на този 
отрасъл в много страни след войната, което е една необходимост в 
следвоенните условия;
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Б) свръхпроизводството на земеделски култури;
В) изтеглянето на капитали от селското стопанство и насочване-

то им към промишлеността;
Г) след Първата световна война селското стопанство в световен 

мащаб не преживява криза поради нарасналото търсене на неговата 
продукция на световния пазар;

Д) кризата във валутната система на света и дъмпинговата търговия.

17. След Първата световна война в селскостопанското про-
изводство се развиват процеси на:

А) засилване на производството на зърнени храни;
Б) преориентация към от преобладаващо производство на зър-

нени храни към отглеждане на технически култури;
В) намаляване на посевните площи;
Г) раздробяване на поземлената собственост на дребни стопанства;
Д) преориентация към животновъдството.

18. „Отварянето” на ножицата на цените (разликата между нивото 
на цените на селскостопанските и индустриалните стоки) е причина за:

 А) подобряване на положението на селяните;
Б) намаляване на доходите на работническата класа;
В) свиването на доходите на селскостопанските производители;
Г) преориентация към животновъдството;
Д) появата едри земеделски стопанства.

19. Коя е основната причина за дълбоката депресия, в която 
изпада селското стопанство на Великобритания по време на ико-
номическата стабилизация 1924 – 1929 г.:

А) разрушенията от Първата световна война;
Б) загубата на територии от Великобритания, в които има значи-

телни площи с плодородни земи;
В) човешките загуби във войната, които намаляват работната 

ръка в селското стопанство;
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Г) скъсване на връзките с колониите на Великобритания след 
войната поради разрастване на национално-освободителното движе-
ние там;

Д) техническата и организационна изостаналост на британското 
селско стопанство, което прави неговото производство неконкурент-
носпособно но световния пазар.

20. Интензивното навлизане на пазарните отношения в сел-
ското стопанство след Първата световна война довежда:

А) до увеличаване на селското население;
Б) до засилването на стоковия характер на селскостопанското 

производство;
В) до намаляване на използването на машини;
Г) до намаляване на посевните площи;
Д) до значително относително намаляване на паричните доходи 

на земеделците поради нарасналите разходи за издръжка на произ-
водството.

21. В периода от 1914 до 1918 година:
А) световното стопанство преживява икономически подем;
Б) Европа е в икономическа криза;
В) светът е в Първата световна война;
Г) на Балканите има две войни (Балканска и Междусъюзническа);
Д) се провежда Втората световна война.

22. Кое, от изброеното по-долу, е последица от Първата све-
товна война за световното стопанство:

А) създаването на световната социалистическа система;
Б) превръщането на Германия в първа икономическа сила в света;
В) налагане на пазарна икономика в целия свят;
Г) бързата индустриализация на страните от т. нар. Трети свят;
Д) създаването на социализма като икономическа и политическа 

система.
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23. Кое, от изброеното по-долу, не е последица от Първата 
световна война за световното стопанство?

А) създаването на монополите в икономиката;
Б) разрастването на икономическия национализъм и възникна-

лите от договорите парични и финансови проблеми;
В) увеличаване на производителността на труда и обема на про-

изводството на световното стопанство;
Г) разрушаване на единството на световното стопанство;
Д) трайното превръщане на държавата в основен фактор на ико-

номическото развитие.

24. От държавите-победителки в Първата световна война 
най-трудно възстановява на икономиката си:

А) Великобритания;
Б) Германия;
В) Франция;
Г) Турция;
Д) Русия.

25. Следвоенната инфлация:
А) обхваща само страните, които губят в Първата световна вой-

на (Германия, Австро-Унгария, Япония, България и др.);
Б) е много силна в целия свят, особено в САЩ;
В) е преди всичко европейско явление и засяга повечето страни 

в Европа;
Г) след Първата световна война няма значителна инфлация в 

световен мащаб;
Д) засяга преди всичко страните от Азия и Латинска Америка.

26. Държавата във Великобритания се бори със следвоенна-
та инфлация чрез:

А) налага високи вносни мита, за защита на местното производство;
Б) провежда политика на дефлация, която стабилизира цените 

близко до довоенното им ниво;
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В) обезценява валутата си;
Г) увеличаване на данъците;
Д) въвеждането на валутен монопол от страна на Bank of England.

27. Кога се забелязват признаци на стабилизация на светов-
ното стопанство след Първата световна война?

А) през 1922 г.;
Б) през 1929 г.;
В) през 1921 г.;
Г) през 1924 г.;
Д) през 1920 г.

28. За своето следвоенно икономическо възстановяване 
Франция разчита най-много на т. нар. „извънреден бюджет”, про-
ходите в който се формират основно от:

А) помощи от САЩ;
Б) репарациите, които получава от Германия;
В) доброволни вноски от населението;
Г) външни заеми;
Д) приходи от колониите.

29. Кой е най-големият проблем в икономиката на Германия 
веднага след Първата световна война?

А) режимът на Хитлер, който не води антикризисна политика;
Б) грешната политика на държавата по подпомагане на работниците;
В) неработещото селско стопанство;
Г) появилата се след войната огромна по размерите си инфлация;
Д) нахлуването на евтини стоки от държавите-победителки.

30. Следвоенният търговско-промишлен подем от 1919 – 1920 г.:
А) се наблюдава най-вече във Франция и Великобритания;
Б) обхваща само страните, които не са участвали пряко в Първата 

световна война;
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В) е най-силен във Великобритания и САЩ;
Г) През този период няма търговско-промишлен подем в света;
Д) се наблюдава главно в страните от централна Европа 

(Швейцария, Австрия, Германия).

31. Значителна роля за дезорганизацията на световната тър-
говия след войната изиграва: 

А) валутният дъмпинг;
Б) липсата на единна валута;
В) САЩ;
Г) Великобритания;
Д) пренасищането на пазара със стоки от Китай и Япония.

32. Кое е едно от най-сериозните последствия от следвоенна-
та инфлация за световната търговия:

А) липсата на достатъчно стоки;
Б) валутният хаос;
В) понижаването на цените на зърнените храни и другите сел-

скостопански произведения;
Г) понижаването на цените на индустриалните стоки;
Д) засилване на позициите на Китай и Япония в световната 

търговия.

33. Какви промени настъпват в международния кредит и из-
носа на капитали след Първата световна война:

А) Великобритания става най-голям кредитор в света;
Б) създава се Световна банка, която става основен кредитор на 

развиващите се страни;
В) създаденият Международен валутен фонд става център на 

международния кредит;
Г) САЩ стават основен кредитор в света, измествайки 

Великобритания;
Д) САЩ стават основен кредитор в света, измествайки Франция.
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34. От средата на 1920 до 1921/1922 г. в държавите от Западна, 
Северна Европа и САЩ има:

А) икономически подем поради навлезлите в тях свежи ресурси 
от репарациите;

Б) кризисни явления в икономиките;
В) финансова стабилизация поради навлезлите в тях свежи ре-

сурси от репарациите;
Г) увеличаване на оборотите на вътрешната търговия поради уве-

личаването на консумацията заради върналите се от фронта войници;
Д) индустриален подем заради дейностите по възстановяване на 

стопанството след войната.

35. Икономическата криза в Япония от пролетта на 1920 г. 
най-напред засяга:

А) кредитната система;
Б) вътрешната търговия;
В) външната търговия;
Г) държавния сектор в икономиката на страната;
Д) селското стопанство.

36. Предпоставка за подема на световното стопанство след 
1924 г. е:

А) стабилизацията на валутите на отделните държави;
Б) създаването на световната социалистическа система;
В) провеждането на плана „Маршал”;
Г) активната политика на Международния валутен фонд и 

Световната банка за финансиране на следвоенното възстановяване;
Д) прилагането на плана „Йънг”.

37. Паричната реформа в Германия започва:
А) през октомври 1923 г. с прилагането на плана „Доус” (Dawes);
Б) през лятото на 1924 г. с прилагането на плана „Маршал”;
В) през октомври 1923 г. със създаването на т. нар. Рентна банка;
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Г) през 1922 г. с провеждането на дефлационна политика от дър-
жавата;

Д) с пряката помощ на Международния валутен фонд.

38. След Първата световна война златно-девизният стан-
дарт е въведен в Германия:

А) през 1922 г. с прилагането на плана „Доус”;
Б) през 1924 г. с помощта на Световната банка;
В) през 1923 г. с помощта на Финансовия комитет при 

Обществото на народите;
Г) през 1924 г. с приемането на специален закон за Райхсбанк;
Д) не е въвеждан златно-девизен стандарт поради силната съ-

протива на Франция.

39. Кое, от изброеното по-долу, е особеност на паричната ре-
форма, проведена във Великобритания през втората половина на 
20-те години на ХХ век?

А) въведена е нова парична единица;
Б) замяната на довоенния златен стандарт със златно-слитков;
В) проведена е чрез девалвация на валутата;
Г) въведен е златно-девизен стандарт;
Д) емитират се голямо количество съкровищни бонове.

40. За паричната реформа на коя държава е валидно след-
ното твърдение: „Изходен пункт на реформата (има се предвид 
парична реформа след Първата световна война) стават усилията 
на държавата за ликвидиране на бюджетния дефицит, мерките 
за съкращение на текущия държавен дълг и увеличаването на 
валутния резерв”:

А) Великобритания;
Б) Германия;
В) САЩ;
Г) Канада;
Д) Франция.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи (отговорите на отворените въпроси не 
трябва да са в голям обем (не повече от 10 изречения)

1. Избройте основните последици за световното стопанство 
от Първата световна война.

2. Кои са най-значителните проблеми в икономическо отно-
шение за Франция от участието ѝ в Първата световна война?

3. Какви са проблемите за икономиката на Великобритания 
от участието ѝ в Първата световна война?

4. Защо насоките на следвоенното икономическо развитие на 
света до 1924 г. могат да се определят като “период на конверсия”?

5. Обяснете, до какво води политиката, която води Франция 
след Първата световна война за възстановяване на стопанството си?

6. Определете особеностите на икономическото развитие на 
Великобритания и САЩ в периода 1919 – 1923 година.

7. Какви са особеностите в икономическото развитие на дър-
жавите от Средна Европа и Франция в периода 1919 – 1929 годи-
на?

8. Определете елементите на стабилизация в индустриално-
то производство, външната търговия и валутните отношения във 
времето от 1924 до 1929 година.

9. Изложете накратко основните моменти на паричната ре-
форма във Великобритания след приемането на закона за злат-
ния стандарт през май 1923 година.

10. Изложете накратко основните моменти на паричната ре-
форма в Германия от 1923 – 1924 година.

11. Кое е основното в паричната реформа във Франция от 
1926 година.

12. Избройте основните моменти в развитието на селското 
стопанство на света след Първата световна война до 1929 година.
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деПреСия и ВОйна 1929 – 1945 Г.

Съставил: Марко Димитров

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Кое от следните твърдения не е вярно?
А) в Централна Европа Голямата депресия избухва бързо и с го-

ляма сила;
Б) във Франция Голямата депресия се забавя във времето, но 

продължава доста по-бързо;
В) Великобритания и скандинавските държави са засегнати 

сравнително по-слабо от Голямата депресия;
Г) в Испания икономическият спад по време на Голямата депре-

сия се дължи повече на политически, отколкото икономически при-
чини;

Д) Великобритания и скандинавските държави са засегнати 
Голямата депресия от кризата.

2. Съотношението между цените на продаваните и купува-
ните стоки в икономиката се нарича:

А) ценови баланс;
Б) паритет на цените;
В) клиринг;
Г) инфлация;
Д) дефлация.

3. Кое то посочените твърдения е грешно?
А) Австрия и Чехословакия са държави, в които Голямата де-

пресия предизвиква дълбок и продължителен спад на икономиката;
Б) Германия и отчасти Холандия са държави с дълбок, но крат-

ковременен спад на икономиката по време на Голямата депресия;
В) в Италия, Франция и Швейцария депресията протича „по-ме-

ко”, но е по-продължителна;
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Г) Франция и Белгия не са засегнати от Голямата депресия;
Д) въздействието на депресията е слабо и съвсем кратко във 

Великобритания и скандинавските страни.

4. В какво се изразява острата структурна криза, обхванала 
световното стопанство след Първата световна война?

А) в преместване на центъра на развития свят в Азия и Далечния 
Изток;

Б) в бързото развитие на селското стопанство след Първата све-
товна война;

В) в разрастване на външната търговия в света след Първата 
световна война;

Г) в масовите разрушения на производствени мощности по вре-
ме на Първата световна война;

Д) в бързия растеж на производителните сили след Първата све-
товна война, включително и на човешките, които не могат да намерят 
пълна реализация в производството.

5. В какво се изразява влиянието на индустриалното произ-
водство върху селското стопанство по време на депресията 1929 
– 1933 година?

А) в увеличаване на цените на селскостопанската продукция;
Б) в нарастване на паричните доходи на селското население;
В) в увеличаване на продължителността на аграрната криза и 

влошаване на положението на селското население;
Г) няма връзка между развитието на индустриалното и селско-

стопанското производство;
Д) много работници се насочват съм селското стопанство, пора-

ди голямата безработица в индустриалното производство.

6. Кое от изброеното по-долу не е сред елементите на парич-
но-кредитната криза 1929 – 1933 г.?

А) борсовият крах в САЩ през есента на 1929 година;
Б) кризата в банковата система на САЩ през пролетта на 1933 г.;
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В) шокът в кредитната система на Германия и Австрия през ля-
тото на 1931 година;

Г) крахът на златния стандарт във Великобритания през есента 
на 1931 година;

Д) износът на капитали от Великобритания в Латинска Америка 
и Далечния Изток.

7. Кое от следните твърдения не е вярно?
А) в страните от Централна Европа (Германия, Австрия, Чехо-

словакия) Голямата депресия избухва бързо и е с много голяма сила;
Б) във Франция началото на Голямата депресия се забавя, но тя 

продължава по-дълго време;
В) Великобритания и скандинавските страни са засегнати по-

слабо от Голямата депресия;
Г) в страните от Югоизточна Европа Голямата депресия вло-

шава още повече недоброто положение в селското стопанство, но не 
влияе на започналия преди това процес на индустриализация;

Д) в Испания Голямата депресия има особено опустошителен 
характер и нанася големи щети на туризма и селското стопанство.

8. Коя е причината за слабото увеличение на покупателната 
способност на обществото в развитите държави в света по време 
на икономическия подем в света 1934 – 1939 година?

А) кризата във вътрешната търговия;
 Б) нарастването на данъчната тежест върху населението поради 

нуждата от повече финансови средства за подготовката на войната;
В) по-голямото увеличение на възнагражденията на работници-

те (надниците) в сравнение с нарастването на производството и нара-
стването на равнището на цените;

Г) намаляването на лихвения процент от централните банки в 
развитите страни;

Д) засиленият износ на капитали от развитите страни към Азия 
и Латинска Америка.
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9. Кое от посоченото по-долу е сред политическите причини 
за слабия ръст на външната търговия в света по време на иконо-
мическия подем в света 1934 – 1939 година?

А) забраните за износ на продукция, за да се натрупат запаси за 
бъдещата война;

Б) дъмпинговата търговия, която водят Китай, Япония и Корея, 
и която „отдръпва” другите големи търговски субекти от пазара;

В) намесата на Международния валутен фонд и Световната бан-
ка за търговия и развитие в търговските отношения между държавите 
и налагането от тези организации на високи мита;

Г) възстановяването на либерализма във външната търговия от 
страна на Великобритания и САЩ;

Д) политиките на контингентиране, на контрол на девизите, и 
автаркичните стремежи на държавите като средство за борба с криза-
та преди подема.

10. Кои са основните причини за неравномерността на ико-
номическия подем в света 1934 – 1939 г.?

А) сравнително слабата покупателна способност на обществото 
и засиленото въоръжаване, което довежда до едностранчиво развитие 
на сферата за производство на средства за производство;

Б) неравноправната търговия, която големите държави водят със 
страните от Азия, Източна Европа и Латинска Америка;

В) пренасищането на световния пазар с индустриални стоки;
Г) ембаргото, което САЩ и Великобритания налагат на Германия 

и Италия поради недемократичните режими в двете страни;
Д) бързото икономическо засилване на Китай, Бразилия, Корея 

след голямата депресия.

11. Голямо значение за характера и дълбочината на кризата в 
селското стопанство на Япония по време на депресията 1929 – 1933 г.:

А) имат лошите метеорологични условия и неплодородните го-
дини, които силно свиват доходите на селското население в страната;

Б) неправомерната икономическа политика на държавата по от-
ношение на селското стопанство;
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В) рязкото спадане на цените на зърнените храни на световния 
пазар, с чиито производство се занимава около половината от селско-
то население на страната;

Г) рязкото спадане на цените на ориза и памука на световния па-
зар, с чиито производство се занимава около половината от селското 
население на страната;

Д) рязкото спадане на цените на суровата коприна на световния 
пазар, с чието производство се занимава около половината от селско-
то население на страната.

12. Кое от следните твърдения не е вярно?
А) неутралните държави в Европа (Швейцария, Испания, 

Португалия, Швеция, Турция) сътрудничат през цялото време на 
Втората световна война на Германия поради страх от окупация;

Б) неутралните държави в Европа (Швейцария, Испания, 
Португалия, Швеция, Турция) в началото на войната се опитват да 
поддържат известен баланс между воюващите групировки;

В) неутралните държави в Европа (Швейцария, Испания, 
Португалия, Швеция, Турция), когато се оказват обкръжени от гер-
мански съюзници или окупирани от Германия държави, започват да 
сътрудничат по-активно с Третия райх;

Г) Швеция дава на Германия висококачествена желязна руда и 
лагери за въоръжението;

Д) Испания и Португалия са важни за воюващите страни със за-
лежите на волфрам.

13. Кое от следните твърдения е вярно?
А) по време на Втората световна война Великобритания има по-

малък икономически потенциал от Германия;
Б) по време на Втората световна война Великобритания е окупи-

рана от Германия;
В) по време на Втората световна война във Великобритания 

всички важни решения, които се отнасят до стопанството, се вземат 
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на най-високо държавно равнище и по-специално от характерните за 
страната комитети;

Г) по време на Втората световна война Германия снабдява ико-
номиката си предимно с внос от САЩ;

Д) по време на Втората световна война икономиката на държа-
вите от Централна Европа е в подем.

14. Икономиката на коя от изброените по-долу държави е от 
особено значение за Германия в началния етап на Втората све-
товна война (1939 – 1943 г.) и защо?

А) Холандия, защото в неи има значителни финансови ресурси;
Б) Норвегия, защото има големи запаси от нефт;
В) Дания, защото има силно развито селско стопанство;
Г) Белгия, защото в този период половината от нейната промиш-

лена продукция се изнася в Германия;
Д) България, защото има силно развита лека индустрия.

15. По време на Втората световна война икономиката на САЩ:
А) е в тежко състояние поради големите военни разходи;
Б) има непознати до този момент темпове на развитие поради 

държавните поръчки за военни нужди;
В) запазва нивото си от преди войната поради това, че не участ-

ва активно във военните действия;
Г) е в дълбока депресия поради загубата на европейския и ази-

атски пазари;
Д) е в състояние на рецесия поради силното свиване на между-

народната търговия.

16. „Стерлингов блок” е:
А) другото наименование на държавите от Британската общност;
Б) военнополитическо обединение на държавите от Британската 

общност в навечерието на Втората световна война;
В) обединение на най-големите банки във Великобритания, с 

цел да се запази златният стандарт на лирата-стерлинг;
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Г) търговско споразумение между държавите от Британската 
общност по време на Голямата депресия;

Д) ) валутен блок от държави, създаден от Великобритания по вре-
ме на Голямата депресия.

17. Търговски баланс на една страна е:
А) съвкупният баланс на търговските фирми за определен пери-

од от време (обикновено една година);
Б) съотношението между стойността на вноса и износа за опре-

делен период от време (обикновено една година);
В) съотношението между произведените и продадени стоки за 

определен период от време (обикновено една година);
Г) съотношението на стойността на произведените и продаде-

ните стоки за определен период от време (обикновено една година);
Д) разликата между брутната и нетната стойност на произведе-

ните стоки и услуги за крайно потребление в икономиката на дадена 
страна за определен период от време (обикновено една година).

18. Кое от изброеното по-долу не е сред особеностите на сто-
панския подем в света през 1934 – 1939 година?

А) нарастването на производството по време на подема е съче-
тано със значителна безработица;

Б) премества се центърът на световната икономика към Далечния 
изток – Китай и Япония;

В) слабото увеличение на консумативната способност на обществото;
Г) слабото развитие на външната търговия;
Д) неравномерност на стопанския подем.

19. В навечерието на Втората световна война първата стъп-
ка в посока на намаляването на силната държавна намеса в ико-
номиката на САЩ, установена от „New Deal”, е: 

А) премахването на много от законите, приети по време на 
Голямата депресия;

Б) разрешаването на стачките;
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В) премахването на Министерството на държавната администрация;
Г) смекчаването на ограничението на частните инвестиции във 

военната индустрия със закона за ускорена амортизация на капитала;
Д) възстановяването на златният стандарт на долара.

20. Платежен баланс на дадена страна е:
А) извършените за една година плащания в чужбина и реално 

получените постъпления от данъци;
Б) съотношението между бюджетните приходи и разходи;
В) балансирането на паричната маса в обръщение за определен 

период;
Г) съотношението между сумите на реално извършените плаща-

ния на дадена страна към чужбина и действително получените валут-
ни постъпления от чужбина за даден период;

Д) съотношението между издадените банкноти от централната 
банка на една страна и задължителните валутни резерви на търгов-
ските банки в нея за определен период.

21. Национален доход е:
А) доходът от външната търговия на дадена страна за определен 

период от време (една година);
Б) Паричната равностойност на стоките и услугите, които са ре-

зултат от икономическата активност на гражданите на една страна за 
определен период от време (обикновено тримесечие или цяла година);

 В) годишният доход на държавата от данъци, мита и други фи-
скални приходи;

Г) годишният приход от продадените в страната стоки;
Д) разликата в стойността на произведените индустриални и 

селскостопански стоки.
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22. Клиринг е:
А) сделка между стопански субекти за разсрочено плащане;
Б) изчистване на задължения по кредити;
В) система за безналично уреждане на вземания и задължения 

между субекти (обикновено държави или правителствА) за опреде-
лен период от време;

Г) данъчно облекчение, което се дава на стопански субекти, за 
да стабилизират дейността си;

Д) изчистване на стари данъчни задължения чрез разсрочено 
плащане.

23. Голямата депресия:
А) започва през 1927 г. с краха на Нюйоркската фондова борса;
Б) се нарича следвоенната стопанска криза, след Първата све-

товна война;
В) започва през 1930 г. с краха на Нюйоркската фондова борса;
Г) обхваща само победените в Първата световна война държави 

и най-вече Германия;
Д) започва пред 1929 г. с краха на Нюйоркската фондова борса.

24. Коя е една от причините Голямата депресия (1929 – 
1933 г.) да нанесе такива опустошителни поражения върху ико-
номиката на САЩ?

А) Големият ръст на икономиката на САЩ през втората половина 
на 20-те години на ХХ век в сравнение с другите държави;

Б) Големите задължения на САЩ към европейските държави, 
главно към Великобритания;

В) Засиленият износ на капитали от САЩ през 20-те години на ХХ 
век в страните от Латинска Америка и Далечния изток;

Г) Големите загуби икономиката на САЩ понася през Първата 
световна война;

Д) Слабата конкурентност на американското производство на 
по-бързо развиващите се държави на световния пазар.
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25. Коя е причината за високата безработица в индустриал-
но развитите държави по време на икономическия подем в света 
1934 – 1939 г.?

А) Масовото съкращаване на производството по време на подема;
Б) Увеличената производителност на всеки работник вследствие 

на техническия прогрес след Първата световна война;
В) Силна миграция на населението в развитите държави от се-

лото към града;
Г) Демографският „бум” след Голямата депресия;
Д) По време на икономическия подем 1934 – 1939 г. не се наблю-

дава висока безработица в развитите държави поради откриването на 
нови индустриални заведения, вследствие на подготовката на държа-
вите за война.

26. Развитието на Голямата депресия в страните от Латинска 
Америка се влияе:

А) от нарастващата през 20-те години на ХХ в. зависимост на 
техните икономики от чужди капитали, които идват предимно от 
Великобритания;

Б) от липсата на достатъчно суровини;
В) от нарастващата през 20-те години на ХХ в. зависимост на техни-

те икономики от чужди капитали, които идват предимно от Япония;
Г) от нарастващата през 20-те години на ХХ в. зависимост на техни-

те икономики от чужди капитали, които идват предимно от САЩ;
Д) от вълната революционни движения, надигнала се през 20-те 

години на ХХ век.

27. Светът навлиза в остра парично-кредитна криза:
А) през 1929 г;
Б) през 1930 г.;
В) през 1931 г.;
Г) през 1932 г.;
Д) през 1933 г.
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28. „Огнището” на избухналата в началото на 30-те години на 
ХХ век парично-кредитна криза е:

А) Централна Европа;
Б) Великобритания;
В) държавите от Далечния изток (Китай и Япония);
Г) Франция и държавите от Средиземноморския басейн;
Д) САЩ.

29. Коя е най-значителната причина за Голямата депресия, 
обхванала световното стопанство от 1929 година?

А) Намаляването на златните запаси в света;
Б) Структурната криза, обхванала световното стопанство след 

Първата световна война;
В) Изместването на центъра на световната икономика от Европа 

в САЩ;
Г) Търговската инвазия на Китай и Япония на световния пазар;
Д) Засилването на реваншистките стремежи на победените стра-

ни към края на 20-те години на ХХ век.

30. Кое, от изброеното по-долу, не е сред особеностите на 
Голямата депресия?

А) кризата засяга предимно по-слабо развитите държави;
Б) голямата продължителност на кризата;
В) съвпадението на индустриалната с аграрна криза;
Г) голямата интензивност на кризата;
Д) универсалният характер на кризата.

31. Кое от изброеното по-долу не е особеност на парично-кре-
дитната криза, обхванала света през 1931 година?

А) характеризира се с голяма дълбочина;
Б) има непозната до този момент продължителност;
В) характеризира се с голяма острота;
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Г) засяга само кредитните системи на слаборазвитите европей-
ски държави и САЩ;

Д) протича доста неравномерно, засягайки кредитните системи 
на отделните държави по различно време.

32. Всеобщата девалвация на валутите е особеност на: 
А) световната парично-кредитна криза, избухнала през 1931 година;
Б) на парично-кредитната криза от края на 20-те години на 

ХХ век;
В) пазарната икономика;
Г) кризата от средата на 40-те години на ХХ век;
Д) стопанската политика на държавите по време на Голямата де-

пресия.

33. Какви варианти на държавна икономическа политика 
могат да се обособят в периода между двете световни войни? (по-
сочете грешния отговор)?

А) такива, които създават авторитарно ръководено стопанство;
Б) такива, които поддържат либерално ръководено стопанство;
В) политики, използващи по-класически методи на държавна намеса;
Г) такива, които изцяло премахват ролята на държавата в иконо-

мическото развитие;
Д) такива, които създават централно планирано стопанство.

34. По-важните държави, където през 30-те години на ХХ век 
се практикува стопанска политика, формираща либерално ръко-
водено стопанство, са:

А) САЩ, Франция и Белгия;
Б) САЩ, Германия и Белгия;
В) Великобритания САЩ и Русия;
Г) САЩ, Испания и Италия;
Д) САЩ, Австрия и Франция.
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35. Държави, правителствата на които през 30-те години на 
ХХ век водят стопанска политика изграждаща авторитарно ръ-
ководено стопанство, са:

А) Италия, Германия, скандинавските държави, Канада и др.;
Б) Италия, Германия, някои страни от Централна и Югоизточна 

Европа, отчасти Япония;
В) държавите от Югоизточна Европа, Германия и Великобритания;
Г) държавите от Латинска Америка, Китай, Испания, Франция;
Д) САЩ, Великобритания, Франция, Япония.

36. Как се осъществява германската намеса в икономиките 
на нейните съюзници в Югоизточна Европа по време на Втората 
световна война (Словакия, Унгария, България, Румъния)?

А) чрез изграждане на договорни отношения между Германия и 
правителствата на тези държави;

Б) чрез директно администриране на стопанската дейност на тези 
държави от специално създадени за целта германски институции в тях;

В) чрез германска администрация, която наблюдава икономиче-
ската дейност на правителствата в тези държави;

Г) стопанската дейност в тези държави е под прякото ръковод-
ство на стопанските институции на Германия;

Д) Германия не се намесва по никакъв начин в стопанската полити-
ка на правителствата в тези държави, защото те са нейни съюзници.

37. По време на Втората световна война Великобритания има по-
значителен потенциал от държавите от хитлеристкия блок, защото:

А) има развита военна индустрия;
Б) защото има големите възможности да поддържа своите външ-

ноикономически връзки, голяма част от които са извън Европа;
В) в началото на войната Великобритания поддържа неутрали-

тет и така запазва икономическия и военния си потенциал;
Г) разчита на безвъзмездна помощ от САЩ в оръжия, суровини 

и машини;
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Д) между двете световни войни Лондон става световен финан-
сов център и поради това в началото на войната Великобритания раз-
полага с големи финансови ресурси.

Б. ОТВОрени ВъПрОСи (отговорите на отворените въпроси не 
трябва да са в голям обем (не повече от 10 изречения).

1. Определете групите от държави в Европа, стопанството 
на които реагира по сходен начин на избухването на Голямата 
депресия през 1929 година.

2. Как се развива Голямата депресия в страните от Латинска 
Америка?

3. Избройте основните елементи на парично-кредитната 
криза в света през 1929 – 1933 година.

4. Определете основните причини за Голямата депресия от 
1929-1933 година.

5. Определете особеностите на Голямата депресия от 1929-
1933 година в сравнение с кризите на свръхпроизводство в света 
до този момент.

6. Определете видовете стопански политики, които водят 
правителствата в борбата с пораженията от Голямата депресия.

7. Определете особеностите на стопанския подем от втората 
половина на 30-те години на ХХ век.

8. Какви са икономическите аспекти на политиката на 
Германия по време на Втората световна война в окупираните дър-
жави и територии, по отношение на съюзниците ѝ и на неутрал-
ните държави (кратка характеристика на основните моменти)?

9. Каква е държавната икономическа политика на Вели ко-
британия по време на Втората световна война (кратка характе-
ристика на основните моменти)?

10. Каква е държавната икономическа политика на САЩ по 
време на Втората световна война (кратка характеристика на ос-
новните моменти)?
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БълГарСкияТ каПиТализъм 1919 – 1944 Г.

Съставил: Марко Димитров

А. ЗаТВОрени ВъПрОСи

1. Тютюнът и захарното цвекло започват да добиват все 
по-голям дял в структурата на земеделското производство в 
България във времето от 1919 до 1929 година:

А) защото зърнопроизводството не е достатъчно рентабилно;
Б) защото тези култури започват да се отглеждат в земеделски 

стопанства създадени от държавата;
В) защото държавата отпуска специални субсидии за тези произ-

водства;
Г) защото има благоприятни изменения в конюнктурата на све-

товния пазар за тези артикули и се засилва тяхното търсене на бъл-
гарския пазар като суровина за индустрията;

Д) това се налага на България от Земеделската комисия при 
Обществото на народите.

2. В структурата на поземлената собственост в България 
след Първата световна война:

А) масово се създават трудови кооперативни земеделски сто-
панства;

Б) значителна част от поземлената собственост е национализи-
рана от държавата и се създават държавни земеделски стопанства;

В) преобладават дребните притежания на земеделски земи;
Г) се увеличава броя на едрите земеделски стопанства и те за-

почват да преобладават;
Д) доминират средните по размер земеделски стопанства.

3. Кое от следните твърдения е вярно?
А) България е високо развита индустриална държава;
Б) в периода между двете световни войни (1919 – 1939 г.) в бъл-

гарското селско стопанство преобладава едрото земевладение;
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В) в периода между двете световни войни (1919 – 1939 г.) бъл-
гарското селско стопанство е машинизирано на 70%;

Г) по време на кризата 1929 – 1933 г. се задълбочават промените 
в структурата на българското земеделие по посока на отглеждането 
на зърнени;

Д) Дирекция „Храноизнос” е създадена през 1930 година.

4. Кои са обстоятелствата, които допринасят за сравнително 
доброто развитие на българското селско стопанство по време на 
Втората световна война?

А) отнемането на Южна Добруджа от пределите на България 
през 1940 г.;

Б) по време на войната няма масова мобилизация на хора, доби-
тък и инвентар, както по време на Първата световна война, и земедел-
ската работа не се нарушава толкова;

В) големите държавни субсидии в отрасъла по време на войната;
Г) по време на войната се случват сравнително благоприятни 

метеорологични условия, от които зависи много земеделската работа;
Д) верни са отговор Б и Г.

5. В периода 1919 – 1944 г. животновъдството е второстепе-
нен отрасъл в българското селско стопанство. Кога в този период 
започва по-интензивното му развитие и защо?

А) веднага след Първата световна война поради засиленото тър-
сене на работен добитък, който е унищожен по време на войната;

Б) от 1924 г. със стабилизацията на българското стопанство по-
ради засиленото търсене на животновъдни произведения за индус-
трията и консумация (месо, яйца и др.);

В) от началото на 30-те години на ХХ в. поради увеличаването 
на външните пазари на животинска продукция, особено месо, яйца, 
кожи, живи и заклани птици и др.;

Г) след началото на Втората световна война поради нарасналите 
нужди от животновъдна продукция за прехрана на населението и армията;
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Д) през целия период от 1919 до 1944 г. българското животновъд-
ство е в непрекъснат упадък поради липсата на грижи от страна на 
държавата.

6. На какво се дължи ръстът на тютюневата индустрия в 
България след Първата световна война?

А) на включването след войната в територията на страната на 
земи, в които се отглежда тютюн;

Б) на засилените грижи от страна на държавата към този отрасъл;
В) на засиленото търсене на тютюн и тютюневи изделия на въ-

трешния и международния пазар;
Г) верни са Б и В;
Д) верни са А и В.

7. Кризата в селското стопанство по време на Голямата де-
пресия 1929 – 1933 г. се отразява най-тежко на едрите земеделци 
в България:

А) защото държавата не подпомага тези земеделски стопани;
Б) защото създадената по време на кризата Дирекция 

„Храноизнос” отказва да изкупува зърнените храни на едрите земе-
делци, които са се организирали в картел и поддържат високи цени 
на производството си;

В) защото едрите земеделски стопанства отглеждат предимно 
зърнени храни, цените на които спадат най-много на световния пазар;

Г) защото едрите земеделски стопанства в България продават 
предимно на вътрешния пазар, който е пренаситен със зърнени храни;

Д) защото държавата налага пределно ниски цени на зърнените 
храни, за да се осигури прехраната на населението по време на кризата.

8. След Първата световна война:
А) броят на индустриалните предприятия нараства с непознати 

до този момент темпове;
Б) още в първите години след войната се наблюдават елементи 

на „преситеност” в българското индустриално производство;
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В) българската индустрия е в дълбок упадък;
Г) верни са А и Б;
Д) верни са А и В.

9. Целта на т.нар. „голяма компенсационна сделка”, осъ-
ществена от българската държава през 1934 година е:

А) да ликвидира проблема със задълженията на населението в 
България по време на Голямата депресия (1929 – 1933 г.);

Б) да изравни междуфирмените плащания в областта на леката 
индустрия;

В) да ликвидира кризата в тютюневия отрасъл на България по-
родила се по време на Голямата депресия (1929 – 1933 г.);

Г) да компенсира големия търговски дефицит в търговията на 
България с Германия;

Д) да ликвидира кризата в зърнопроизводството в България по 
време на Голямата депресия (1929 – 1933 г.).

10. Според темповете на развитие в етапа 1934 – 1939 г. бъл-
гарските индустриални производства могат да се разделят на 
групи. Коя от посочените по-долу е една такава група?

А) текстилна, каучукова и мелничарска, които увеличават произ-
водството си, поради голямото търсене на външните пазари на техни 
произведения;

Б) мелничарската, керамичната и каменовъглената индустрия, 
които увеличават производството си, поради специалните грижи на 
държавата към тях;

В) металообработката, добивът на въглища и кожарската индус-
трия, които намаляват производството си, поради слабите инвести-
ции в тях;

Г) производството на храни и питиета, производството на рас-
тителни масла и на електрическа енергия, които увеличават произ-
водството си, поради засиленото търсене на тяхното производство на 
вътрешния пазар;
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Д) тютюневата, химическата и производството на растителни 
масла, които намаляват производството си, поради свиването на въ-
трешния пазар.

11. В индустриалният сектор най-големи проблеми по време 
на кризата 1929 – 1933 г. има:

А) тютюневата индустрия, защото работи изключително за 
външния пазар, който по време на кризата се свива;

Б) тютюневата индустрия, защото има голям вътрешен пазар;
В) текстилната индустрия, защото задоволява голяма част от 

нуждите на вътрешния пазар;
Г) текстилната индустрия, защото работи изключително за 

външния пазар, който по време на кризата се свива;
Д) химическата индустрия, защото работи изключително за 

външния пазар, който по време на кризата се свива.

12. През 30-те години на ХХ век в българското индустриално 
производство се наблюдават кризисни явления на свръхпроиз-
водство. Кои са причините за тях?

А) експортната ориентация на голяма част от производството на 
индустрията, което създава дефицит на вътрешния пазар на индус-
триални стоки;

Б) ограничеността на вътрешния пазар и слабата експортна ори-
ентация на българското селскостопанско производство;

В) масово изтегляне на капитали от индустрията и прехвърляне-
то им към селското стопанство;

Г) силната конкуренция на вносни индустриални стоки поради на-
ложения капитулационен режим на България от Берлинския договор;

Д) липсата на достатъчно суровини за индустриалното произ-
водство.
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13. Посочете вярното твърдение:
А) по време на Втората световна война в българската индустрия 

навлизат големи германски капитали;
Б) по време на Втората световна война българската индустрия 

се намира в състояние на дълбока криза поради загубата на външни 
пазари;

В) по време на Втората световна война се извършва структурна 
промяна в българската индустрия свързана с увеличаване на относи-
телния дял на тежката индустрия;

Г) по време на Втората световна война в България се осъществя-
ва процес на етатизация на индустриалното производство;

Д) по време на Втората световна война се извършва известна 
промяна в българското индустриално производство към използване-
то на повече местни суровини и материали поради ограничаването на 
вноса на такива.

14. По време на Втората световна война политиката на кон-
трол върху откриването на нови индустриални заведения, наложена 
със Наредбата-закон за индустрията от 1936 г. се продължава от:

А) Държавния комитет за контрол върху индустриалното произ-
водство;

Б) Индустриалната комисия при Министерството на търговията, 
промишлеността и труда;

В) Дирекцията за гражданска мобилизация;
Г) Индустриалния съвет при Министерството на народното сто-

панство;
Д) Министерството на планирането.

15. Ньойският мирен договор се отразява най-негативно 
върху външнотърговската политика на България след Първата 
световна война:

А) с това, че налага на България да предостави едностранно и без 
всякакво предварително договаряне на държавите от Антантата статут 
на „най-облагодетелствана нация в търговията” до август 1925 г.;
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Б) с това, че налага високи вносни мита на българските стоки в 
страните от Антантата;

В) с това, че договорът налага съюзнически контрол върху 
външната търговия на България до август 1925 г.;

Г) с това, че забранява на България да води самостоятелна външ-
на политика до август 1925 г.;

Д) с това, че договорът налага на България т. нар. капитулацио-
нен режим, който е характерен с много ниски вносни и износни мита.

16. Какви по-съществени промени настъпват в състояние-
то и развитието на българската външна търговия по време на 
Голямата депресия 1929 – 1933 година?

А) развива се с бързи темпове и в големи мащаби;
Б) наблюдава се значително увеличаване на оборотите на външ-

ната търговия;
В) настъпват значителни промени в насоките на външната тър-

говия;
Г) външната търговия става държавна;
Д) настъпва ориентация на външната търговия към държавите 

от Британската общност.

17. По какъв начин институционално българската държава 
се намесва във външната търговия по време на Голямата депре-
сия 1929 – 1933 година?

А) чрез създадената през 1930 г. Дирекция за външна търговия и 
ценообразуване и износ на зърнени храни;

Б) чрез създадения през 1931 г. Консорциум за търговия и износ 
на зърнени храни;

В) чрез създадената през 1930 г. Дирекция за закупуване и износ 
на зърнени храни „Храноизнос”;

Г) чрез създадения през 1930 г. Експортен институт;
Д) чрез Търговския съвет при Министерството на търговията, 

промишлеността и труда.
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18. Върху възходящото развитие на българската външна 
търговия в навечерието на Втората световна война оказват вли-
яние (посочете грешния отговор):

А) много добрите земеделски реколти (с изключение на 1935 г.);
Б) продължаването на процеса на индустриализация на българ-

ското стопанство;
В) по-голямото относително увеличаване на цените на земедел-

ските произведения на международния пазар в сравнение с индус-
триалните;

Г) постепенното смекчаване на режима на валутните ограниче-
ния, наложен от българската държава по време на Голямата депресия;

Д) масовото уедряване на поземлената собственост поради раз-
оряването на дребните земеделски стопани.

19. Каква е съдбата на създадения през 1935 година Експортен 
институт по време на Втората световна война?

А) той е включен като самостоятелно звено към създадената 
през 1940 г. Дирекцията за гражданска мобилизация;

Б) той е включен в състава на Дирекцията за закупуване и износ 
на зърнени храни;

В) остава самостоятелна външнотърговска институция с ранг на 
министерство;

Г) той е разформирован като излишен поради рязкото свиване 
на българската външна търговия;

Д) той е включен в създадената през 1940 г. Дирекция за външна 
търговия към Министерството на търговията, промишлеността и труда.

20. Развитието на българската икономика в периода 1919 – 
1944 г. се обуславя от следните обстоятелства (посочете грешния 
отговор):

А) с много малки изключения българската индустрия работи за 
вътрешния пазар и до голяма степен е съхранена от сътресенията в 
международната търговия с индустриални стоки;
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Б) върху българската индустрия оказват влияние наказателните 
постановления на Ньойския мирен договор, особено отнетите тери-
тории и наложените репарации и контрибуции;

В) от характера на българския износ – България изнася предимно 
селскостопанска продукция и промените в този сектор на световната 
външна търговия влияят пряко на българското селско стопанство;

Г) от участието на България в Кримската война и двете Балкански 
войни 1912 – 1913 г;

Д) от участието на България в Първата световна война в лагера 
на държавите загубили войната. 

21. През колко етапа преминава икономическото развитие 
на България в периода 1919 – 1944 г. и кои са те?

А) през четири етапа – 1919 – 1924 г., 1924 – 1934 г., 1934 – 
1939 г. и 1939 – 1944 г.;

Б) през пет етапа – 1919 – 1923 г., 1924 – 1929 г., 1929 – 1934 г., 
1934 – 1939 г. и 1939 – 1944 г.;

В) през три етапа – 1919 – 1929 г., 1929 – 1939 г. и 1939 – 1944 г.;
Г) през четири етапа – 1919 – 1929 г., 1929 – 1934 г., 1934 – 1939 г. 

и 1939 – 1944 г.;
Д) през три етапа – 1919 – 1929 г., 1929 – 1939 г., 1939 – 1941 г. 

и 1941 – 1944 г.

22. В етапа от 1919 до 1929 г. селското стопанство на 
България:

А) показва тенденция на постепенно възстановяване след пре-
живяния шок по време на Първата световна война;

Б) бързо достига предвоенното си ниво;
В) изпада в сериозна криза поради загубите на територии след 

Първата световна война;
Г) се превръща изцяло в пазарно стопанство;
Д) преживява период на бърза концентрация на поземлената 

собственост.
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23. По време на Голямата депресия (1929 – 1933 г.) българ-
ското селско стопанство:

А) се развива с добри темпове, защото голяма част от производ-
ството му не се реализира на външни пазари;

Б) е един от най-засегнатите сектори на икономиката поради го-
лямата му зависимост от външните пазари;

В) не е засегнато от кризата, защото има сигурни външни пазари;
Г) е в процес на уедряване на поземлената собственост;
Д) постепенно губи позициите си на основен отрасъл в българ-

ската икономика.

24. Какви структурни промени настъпват в българското 
селскостопанско производство през етапа от 1919 до 1929 година?

А) производството на зърнените култури постепенно започва да 
се измества от производството на други, най-значителни от които са 
тютюнът и захарното цвекло;

Б) животновъдството започва да става основен отрасъл;
В) намалява производството на плодове и зеленчуци, а се увели-

чава производството на яйца и живи пилета за износ;
Г) засилва се раздробяването на поземлената собственост;
Д) увеличава се още повече производството на зърнени култури.

25. Посочете невярното твърдение:
А) кризата засяга предимно индустрията и много по-слабо сел-

ското стопанство;
Б) кризата се проявява по специфичен начин в индустрията;
В) цените на селскостопанската продукция спадат с около 50%;
Г) кризата засяга предимно селското стопанство;
В) някои индустриални браншове запазват, а други, като каучу-

ковата индустрия, дори увеличават производството си.
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26. За разрешаване на проблемите, свързани с реализацията 
на българското зърнено производство на международния пазар 
по време на Голямата депресия, българската държава:

А) създава през 1930 г. дирекция „Храноизнос”;
Б) повишава вносните мита за зърнени храни, за да запази въ-

трешния пазар за местното производство;
В) намалява данъчното облагане на земеделските производители;
Г) разработва специална програма за развитие на българското 

земеделие;
Д) не прави нищо, защото смята, че тази конюнктура на между-

народния пазар е временна и скоро ще отмине.

27. За българската индустрия времето след Първата светов-
на война до 1929 г. може да се определи като:

А) период на дълбока криза, вследствие от пораженията от войната;
Б) период на относително бърза индустриализация;
В) период на неравномерно развитие – криза и стабилизация;
Г) бързо развитие на тежката индустрия и машиностроенето;
Д) период на застой.

28. Кое от изброеното по-долу не е сред причините за интен-
зивното развитие на българската индустрия след Първата све-
товна война?

А) продължаващото действие на закона за нейното насърчаване 
от 1909 г.;

Б) разширяването на вътрешния пазар за местното индустриално 
производство, вследствие на демобилизирането на армията, притокът на 
бежанци в страната и почти замразената външна търговия на България 
след войната;

В) навлизането на голямо количество чужди капитали, които се 
влагат главно в индустриалното производство;

Г) държавната политика на допълнителни привилегии и облек-
чения извън регламентите на Закона за насърчаване на местната ин-
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дустрия – увеличаване на вносните мита, създаване на митнически 
бариери за някои вносни индустриални стоки и др.;

Д) верни са отговори А, Б и Г.

29. Голямата депресия (1929 – 1933 г.) не засяга сериозно бъл-
гарското индустриално производство, защото:

А) то има осигурени пазари в чужбина;
Б) поради това, че почти цялата индустрия работи с местни су-

ровини и пласментът ѝ е на вътрешния пазар;
В) българската индустрия е сериозно ударена от Голямата де-

пресия;
Г) в него се влагат значителни капитали;
Д) депресията удря само тежката индустрия, която работи из-

ключително за износ.

30. Посочете вярното твърдение:
А) българската индустрия работи на загуба през цялото време 

на Голямата депресия;
Б) чувствителен напредък отбелязва електрифицирането на ин-

дустриалното производство в България;
В) индустрията става основен сектор в българската икономика;
Г) масово се инсталират парни и водни двигатели в българската 

индустрия;
Д) държавата налага рестриктивни (ограничителни) мерки за 

развитието на тежката индустрия в България.

31. През 1936 г. е издадена Наредба-закон за индустрията, с която:
А) държавата окончателно се отказва от политиката на намеса в 

развитието на индустриалното производство, защото то се развива с 
много бързи темпове;

Б) се затвърдяват привилегиите на индустриалните заведения, 
които попадат в режима на Закона за насърчаване на местната индус-
трия от 1928 г.;
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В) се одържавяват всички индустриални предприятия, които имат 
отношение към военното производство поради нарасналата опасност 
от война;

Г) се отменят всички облаги на насърчаваните индустриални 
предприятия и се регламентират действия за оптимизация на индус-
триалното производство в национален мащаб чрез неговата типиза-
ция и въвеждането на режими на „преситеност” в отделни негови 
браншове;

Д) през 1936 г. не е издавана такава наредба-закон.

32. Началото на създаването на военновременни институции 
за държавно дирижиране на стопанството по време на Втората 
световна война в България се поставя:

А) веднага след избухването на войната, през октомври 1939 г. с 
приемане на Закон за държавно регулиране на стопанството;

Б) след 1 март 1941 г., когато България подписва Тристранния 
пакт и фактически влиза във Втората световна война;

В) с приемането на Закон за гражданска мобилизация през ап-
рил 1940 г. и създаването на Дирекция за гражданска мобилизация;

Г) през май 1943 г. със създаването на Върховен комисариат по 
военновременното стопанство;

Д) през февруари 1940 г., когато със изменение на закона 
Дирекция „Храноизнос” е поставена на военни начала и е прикрепе-
на към Министерството на войната.

33. Кой е основният отрасъл на българската икономика в пе-
риода 1919 – 1944 г.:

А) индустрията;
Б) външната търговия;
В) вътрешната търговия;
Г) селското стопанство;
Д) занаятчийското производство.
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34. След Първата световна война до 1923 г. износът на 
България е най-активен към:

А) съседните балкански държави, най-вече Гърция и Румъния;
Б) държавите победителки от Антантата, най-вече Велико-

британия и Франция;
В) САЩ и Канада;
Г) съседните балкански държави, най-вече Гърция и Турция;
Д) съседните балкански държави, най-вече Югославия и Турция.

35. През колко етапа преминава развитието на външната тър-
говия на България в периода 1919-1944 г. и кои са техните граници:

А) през четири етапа – 1919 – 1929 г.; 1929 – 1934 г.; 1934 – 
1939 г. и 1939 – 1944 г.;

Б) през три етапа – 1919 – 1929 г.; 1929 – 1939 г. и 1939 – 1944 г.;
В) през четири етапа – 1919 – 1924 г.; 1924 – 1934 г.; 1934 – 

1939 г. и 1939 – 1944 г.;
Г) през пет етапа – 1919 – 1923 г.; 1924 – 1929 г.; 1929 – 1934 г.; 

1934 – 1939 г. и 1939 – 1944 г.;
Д) през пет етапа – 1919 – 1923 г.; 1924 – 1934 г.; 1934 – 1939 г.; 

1939 – 1941 г. и 1941 – 1944 г.

36. Първият тарифен външнотърговски договор след 
Първата световна война България сключва:

А) с Турция през 1926 г.;
Б) с Гърция през 1922 г.;
В) с Турция през 1928 г.;
Г) с Гърция през 1929 г.;
Д) с Югославия през 1925 г.

37. Между 1931 и 1934 г. България сключва редовни търгов-
ски договор с четири държави. Кои са те:

А) Германия, Великобритания, Франция и Австрия;
Б) Югославия и Италия, Великобритания и САЩ;
В) Чехословакия, Германия, Гърция и Турция;
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Г) Чехословакия, Германия, Югославия и Италия;
Д) Чехословакия, Австрия, Унгария и Полша.

38. Кое от изброеното по-долу не е сред факторите и обсто-
ятелствата, довели до нарастване на значението на Германия за 
външната търговия на България от началото на 30-те години на 
ХХ век?

А) германската икономика има силно индустриален характер 
и селското стопанство на страната не е в състояние да задоволи въ-
трешните ѝ нужди, вследствие на което се налага внос на селскосто-
пански, особено земеделски, продукти отвън;

Б) българското стопанство е с изключително аграрен характер и 
България изпитва голяма нужда от внос на индустриални стоки;

В) българските правителства от началото на 30-те години на ХХ век 
демонстрират силна прогерманска насоченост на външната си политика;

Г) взаимноизгодната конюнктура е кодифицирана със сравни-
телно добър и за двете държави търговски договор и клирингова спо-
годба през 1932 г.;

Д) по време на Голямата депресия, като средство за борба с нея, 
другите държави в голяма степен затварят границите си за вносни 
стоки, особено селскостопански, чрез високи вносни мита и това уле-
снява българо-германските търговски връзки.

39. През 1934 г. българската държава извършва големи промени 
в държавния сектор на кредитната система на страната. Кои са те?

А) дава извънредни пълномощия на Българска народна банка 
(БНБ) да регулира валутния режим на страната;

Б) ликвидира всички държавни банки, с изключение на БНБ;
В) създава нова държавна банка – Българска ипотекарна банка;
Г) сключва външен заем за стабилизиране на държавния сектор 

в кредитната система;
Д) създава три нови държавни банкови институции – Пога-

сителна каса, банка „Български кредит” и Българска земеделска и ко-
оперативна банка.
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40. Целта на сключената през 1934 г. голяма компенса-
ционна сделка между България, от една страна, и държавите от 
Дунавския басейн и Германия – от друга, е:

А) да се противопостави на търговската експанзия на 
Великобритания към Югоизточна Европа;

Б) да се увеличи транзитният трафик на стоки от Средна Европа 
към Близкия изток през България;

В) да се намалят взаимно вносните мита на стоките;
Г) да се ликвидира кризата в тютюневия отрасъл, породила се 

по време на Голямата депресия (1929 – 1933 г.);
Д) да се вържат валутите на държавите, участващи в сделката, с 

германската марка.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи (отговорите на отворените въпроси не 
трябва да са в голям обем (не повече от 10 изречения).

1. Кои са особеностите в развитието на българската иконо-
мика след Първата световна война до 1944 година? 

2. Характеризирайте накратко развитието на българското 
селско стопанство през етапа от 1919 до 1929 година.

3. Кои са основните проблеми в българското селско стопан-
ство по време на Голямата депресия 1929 – 1933 година?

4. Характеризирайте накратко състоянието е българското 
селско стопанство по време на Втората световна война. 

5. Кои са основните причини за интензивното развитие на 
българската индустрия след Първата световна война?

6. Характеризирайте накратко състоянието на българската 
индустрия по време на Голямата депресия 1929 – 1933 година.

7. Какво е основното съдържание и целта на Наредбата-
закон за индустрията от 1936 година?

8. Характеризирайте накратко състоянието на българската 
индустрия по време на Втората световна война.

9. Характеризирайте накратко развитието на българската 
външна търговия по време на Голямата депресия 1929 – 1933 година.

10. Направете кратка характеристика на развитието на бъл-
гарската външна търговия от 1934 до 1939 година.

11. Характеризирайте развитието на българската външна 
търговия по време на Втората световна война.
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икОнОмиЧеСкОТО разВиТие на СВеТа 1945 – 1973 Г.

Съставил Евгени Костов

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Кои са същностните черти на икономическото развитие на 
света през периода 1945-1973 г. (посочете грешния отговор):

А) оформянето на три организирани групи държави;
Б) глобализацията на световната икономика;
В) започналата през 50-те години научно-техническа революция 

и отражението ѝ върху всички отрасли на икономиката; 
Г) изпъкването на някои общочовешки (глобални) проблеми 

пред човечеството, засягащи световната икономика;
Д) прекратяването на т.нар. „студена война” в отношенията 

между Изтока и Запада.

2. Кога и по какъв начин е представен за пръв път официал-
но планът „Маршал”:

А) представен е в реч на американския държавен секретар 
Джордж Маршал на 5 юни 1947 г. в Харвардския университет;

Б) представен е писмено в статия на американския държавен се-
кретар Ричард Маршал във в. „Таймс” от 5 май 1945 г.;

В) представен е в реч на американския държавен секретар 
Джордж Маршал на 5 юни 1949 г. в Харвардския университет;

Г) представен е писмено в статия на американския държавен се-
кретар Ричард Маршал във в. „ Таймс” от 5 май 1948 г.;

Д) представен е в реч на американския държавен секретар 
Джордж Маршал на 5 юни 1951 г. в Харвардския университет.

3. Кои са основните причини САЩ да се ангажират с пред-
ложение за икономическа помощ, отправено към всички евро-
пейски народи (посочете грешния отговор):

А) задълбочаващото се в Западна Европа социално недоволство, 
което би могло да доведе до нежелано за САЩ олевяване в някои страни; 

Б) началото на т.нар. „студена война“, обявена с речта на У. 
Чърчил през 1946 г.;



138

В) разширяването на пазара за американските стоки; 
Г) желание за печелене на симпатии спрямо САЩ в Европа;
Д) ангажиментът на САЩ от началото на Втората световна вой-

на, залегнал в междусъюзническия договор „Монро” от 1942 г.

4. Отпуснатите средства от страна на САЩ по програмите 
на плана „Маршал” през периода април 1948 – декември 1951 г. 
са в размер на: 

А) около 9 млрд. амер. дол.;
Б) приблизително 13 млрд. амер. дол.;
В) около 20 млрд. амер. дол.;
Г) приблизително 24 млрд. амер. дол.;
Д) около 30 млрд. амер. дол.

5. Кои европейски държави получават най-голяма финансо-
ва помощ по програмите на плана „Маршал”:

А) Федерална република Германия и Белгия;
Б) Италия и Испания;
В) Великобритания и Франция;
Г) Федерална република Германия и Дания;
Д) Полша и Чехословакия.

6. Кога след Втората световна война западноевропейските 
държави задминават довоенните показатели на промишленото 
производство:

А) още през 1945 – 1946 г.; 
Б) през 1948 г.;
В) към 1950 – 1951 г.;
Г) през 1953 – 1954 г.; 
Д) Франция през 1955, а останалите – през 1956 г.
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7. Приблизително кога в развитите индустриални държави 
се поставя началото на тенденцията на „бягство“ на голяма част 
на инвестициите към модерните и наукоемки производства:

А) от началото на 50-те години на ХХ век;
Б) от края на 50-те години на ХХ век;
В) от началото на 60-те години на ХХ век;
Г) от края на 50-те години на ХХ век;
Д) от началото на 70-те години на ХХ век.

8. Доколко ефективно се осъществява „втората аграрна ре-
во  люция“ в Западна Европа и Япония през 60-те години на ХХ век:

А) и в двата региона са постигнати незадоволителни резултати 
главно поради недостатъчните отпуснати средства от съответните 
институции;

Б) и в двата региона са постигнати отлични резултати в резултат 
на високоефективна политика за подкрепа на селскостопанските про-
изводители;

В) в западноевропейските страни са постигнати незадоволител-
ни резултати за разлика от много добрите в Япония;

Г) в Япония са постигнати незадоволителни резултати за разли-
ка от много добрите в западноевропейските страни;

Д) и в двата региона са постигнати незадоволителни резултати 
главно поради злоупотреби, извършени от реципиентите на средства.

9. Какъв е интензитетът в протичането на световния конюнк-
турен цикъл през 50-те и 60-те години на ХХ век в групата на разви-
тите индустриални държави в сравнение с довоенния период:

А) и през 50-те, и през 60-те години на ХХ в. кризисните колеба-
ния са по-плавни и с по-нисък интензитет в сравнение с довоенните;

Б) само през 50-те години на ХХ век се отчитат по-плавни промени 
в протичането на конюнктурния цикъл в сравнение с довоенния период;

В) и през 50-те, и през 60-те години на ХХ в. кризисните колеба-
ния протичат с по-висок интензитет в сравнение с довоенните;
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Г) само през 60-те години се забелязва по-плавни промени в про-
тичането на конюнктурния цикъл в сравнение с довоенния период;

Д) не се отчитат особени промени в протичането на световния 
конюнктурен цикъл през 50-те и 60-те години на ХХ век в сравнение с 
довоенния период.

10. Кои са основните задачи пред правителствата на разви-
тите капиталистически страни в икономическата област през пе-
риода 1945-1973 г. (посочете грешния отговор):

А) осигуряване на висока степен на заетост на трудоспособното 
население и пълно използване на производствените мощности;

Б) паралелен ръст на работната заплата и производителността 
на труда;

В) равновесие на платежния баланс; 
Г) провеждане на антициклистка политика;
Д) въвеждане в практиката на концепцията за „устойчиво иконо-

мическо развитие”.

11. Политиката на държавно регулиране на икономиката, 
възприета през 50-те и 60-те години на ХХ век във водещите индус-
триални държави, се подкрепя:

А) от левите партии; 
Б) от партии с лява и лявоцентристка ориентация;
В) само от партии с дясна ориентация;
Г) от партии от целия политически спектър;
Д) от партии от целия политически спектър с изключение на 

т.нар. „зелени партии”.

12. В кои водещи капиталистически държави през 50-те и 60-те  
години на ХХ век е предпочетен неоетатисткият модел на смесе-
на икономика (съчетаването на активен икономически растеж с 
кейнсианска антициклистка политика):

А) Франция, Великобритания, Италия, Япония;
Б) той е най-характерен за южноамериканските държави;
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В) САЩ, Федерална република Германия;
Г) Чехословакия, Полша; 
Д) Канада, ЮАР.

13. През 50-те години на ХХ век неолиберален модел на сме-
сена икономика (държавата спазва принципите на антитръстова 
политика, защита на свободната конкуренция, денационализа-
ция и т.н.) е възприет от:

А) Канада, скандинавските страни;
Б) той е най-характерен за южноамериканските държави;
В) Франция, Великобритания, Италия, Япония;
Г) Чехословакия, Полша;
Д) САЩ, Федерална република Германия.

14. Коя от посочените държави е най-последователна при съ-
четаването на активен икономически растеж с кейнсианска ан-
тициклична политика през периода 1945 – 1973 г.:

А) Великобритания;
Б) САЩ;
В) Япония;
Г) Франция;
Д) Федерална република Германия.

15. Приблизително до кога в периода след Втората световна 
война темповете на развитие на селското стопанство в групата 
на водещите капиталистически държави изостават в сравнение с 
темповете на развитие на индустрията:

А) до средата на 50-те години на ХХ в.;
Б) приблизително до към 1960-1961 г.;
В) до средата на 60-те години на ХХ в.;
Г) до към 1969 – 1970 г.;
Д) дори до началото на петролната криза 1973 – 1974 г.
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16. Вследствие от повишената производителност на труда 
заетите в аграрния сектор в САЩ за периода 1950 – 1973 г. се съ-
кращават повече от:

А) 1,5 пъти; 
Б) два пъти;
В) три пъти;
Г) четири пъти;
Д) през посочения период заетите в селскостопанското произ-

водство на САЩ не се съкращават по численост.

17. Значението на кой вид транспорт нараства в най-голяма 
степен през 50-те и 60-те години на ХХ век: 

А) на водния;
Б) на железопътния;
В) на транспортирането на петролни деривати по тръбопроводи;
Г) на въздушния;
Д) на изграждането на метрополитени.

18. За периода 1953 – 1977 г. стойността на международната 
търговия в американски долари нараства: 

А) 5 пъти; 
Б) около 10 пъти;
В) почти 15 пъти;
Г) около 20 пъти;
Д) почти 22 пъти.

19. Кой от посочените стопански историци използва израза 
“взрив на международната търговия” за периода 1953 – 1977 г. и на 
какво основание:

А) Арнолд Тойнби; за посочения период нейната стойност в 
американски долари нараства 10 пъти;

Б) Грегъри Кларк; за посочения период нейната стойност в аме-
рикански долари нараства почти 25 пъти;
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В) Джаред Даймънд; за посочения период нейната стойност в 
американски долари нараства 40 пъти;

Г) Уолт Ростоу; за посочения период нейната стойност в амери-
кански долари нараства почти 50 пъти;

Д) Херман Ван дер Вее; за посочения период нейната стойност 
в американски долари нараства почти 15 пъти.

20. Коя от посочените организации е създадена, за да улесни 
изпълнението на плана „Маршал”? Кога е основана:

А) Организация за европейско икономическо сътрудничество; 
1945 г.;

Б) Европейско асоциация за реконструкция „Маршал”; 1945 г.;
В) Организацията за европейско икономическо сътрудничество; 

1948 г.;
Г) Европейско асоциация за реконструкция „Маршал”; 1949 г.;
Д) Организация за европейско икономическо сътрудничество; 

1952 г.

21. Кое от посочените събития в следвоенната икономическа 
история на Европа е първа успешна стъпка за преодоляване на 
сложните френско-германски отношения:

А) учредяването през 1945 г. от 10 държави на Организацията 
за европейско икономическо сътрудничество (сред тях – Франция и 
ФРГ);

Б) основаването през 1951 г. от 6 държави на Европейското об-
щество за въглища и стомана (сред тях – Франция и ФРГ);

В) основаването през 1955 г. от Франция, ФРГ и Великобритания 
на Европейското общество за въглища и стомана;

Г) създаването през 1955 г. от 10 държави на Организацията за 
европейско икономическо сътрудничество (сред тях – Франция и 
ФРГ);

Д) сключеният през 1955 г. френско-германски консорциум за 
строителство на свръхзвуковия самолет „Конкорд”.
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22. Кога става обединението на администрациите на 
Европейската икономическа общност, Европейското общество за 
въглища и стомана и на ЕВРАТОМ и от кога влиза в сила догово-
ра? Как се нарича новата организация:

А) съответно през 1950 и 1960 г.; Съюз на Европа;
Б) съответно през 1955 и 1967 г.; Европейска общност;
В) съответно през 1955 и 1967 г.; Съюз на Европа;
Г) съответно през 1965 и 1967 г.; Европейска общност;
Д) съответно през 1962 и 1968 г.; Съюз на Европа.

23. Към 1973 г. относителният дял на ЕИО в световното про-
мишлено производство е:

А) 23 %;
Б) 33 %;
В) 40 %;
Г) 45 %;
Д) 53 %.

24. Коя скандинавска държава през 1973 г. се присъединява 
към Европейската икономическа общност:

А) Швеция;
Б) Финландия;
В) Норвегия;
Г) Дания;
Д) Холандия.

25. Решаването на противоречията в провеждането на 
единната селскостопанска политика между държавите от 
Европейската икономическа общност през 60-те години на ХХ век 
е затруднено главно поради:

А) възможността всяка от тях да наложи вето при вземането на ре-
шения;

Б) подчертаното желание на Ирландия да защитава интересите 
си в ущърб на другите членки на Общия пазар;
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В) след няколкото т.нар. търговски войни между производители-
те на хранителни продукти Дания периодично саботира вземането на 
решения за разрешаване на спорните въпроси;

Г) наложеното неколкократно от Великобритания вето при раз-
пределение на бюджетните средства за всяка от държавите-членки 
във връзка с разпространението на болестта „луда крава”;

Д) нежеланието на скандинавските държави за компромис по 
т.нар. риболовен въпрос.

26. Приблизително каква част от бюджета на Европейската 
общност към средата на 70-те години се отделя за провеждането на 
общата селскостопанска политика: 

А) около 35 %;
Б) около 45 %;
В) около 55 %;
Г) около 65 %;
Д) около 75 %.

27. На кой от посочените международни форуми скоро след 
приключването на Втората световна война са очертани параме-
трите на новата следвоенната валутна система на капиталисти-
ческите страни:

А) на конференцията, проведена през 1944 г. в Бретън-Уудс;
Б) на поредицата от преговори през май-юни 1944 г. в Киото;
В) на конференцията, проведена през 1947 г. в Бретън-Уудс;
Г) на поредицата от преговори през май-юни 1949 г. в Киото;
Д) на конференцията, проведена през 1950 г. в Бретън-Уудс.

28. До кога след Втората световна война американската ва-
лута се обменя без ограничения срещу злато на чуждестранни 
юридически лица:

А) до 1948 г.;
Б) до 1953 г.;
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В) до 1958 г.;
Г) до 1968 г.;
Д) до 1973 г. непосредствено преди започването на световната 

петролна криза.

29. Кога в периода след Втората световна война позициите 
на американският долар са дестабилизирани? Коя е основната 
причина за това:

А) в края на 50-те години на ХХ век; засилва се недоверието към 
американската валута вследствие от натрупване на големи дефицити 
в платежния баланс на САЩ;

Б) в края на 50-те години на ХХ век; недоверието към долара на-
раства главно поради натрупания огромен вътрешен дълг;

В) съвпада с т.нар. Карибска криза 1961 – 1962 г.; засилва се не-
доверието към американската валута вследствие от натрупване на го-
леми дефицити в платежния баланс на САЩ;

Г) съвпада с т.нар. Карибска криза 1961 – 1962 г.; недоверието към 
долара нараства главно поради натрупания огромен вътрешен дълг;

Д) в края на 60-те години; засилва се недоверието към американ-
ската валута вследствие от натрупване на големи дефицити в платеж-
ния баланс на САЩ.

30. Коя(и) е(са) основната(ите) причини в края на 60-те годи-
ни на ХХ век САЩ да отчетат големи дефицити в платежния си 
баланс: 

А) огромните разходи за развитието на американската ядрена 
програма;

Б) изнесените през 60-те години огромни по обем капитали и фи-
нансовата помощ за държави от Третия свят;

В) мащабните разходи за развитието на американската космиче-
ска програма;

Г) верният отговор е комбинация от „А” и „В”;
Д) разходите по осъществяването на плана „Маршал”, които за 

периода 1948-1967 г. достигат близо 100 млрд. долара.
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31. Кой международен форум има важно значение за разре-
шаване кризата на световната валутна система от началото на 
70-те години на ХХ век:

А) конференцията на Международната банка за възстановяване 
и развитие през 1971 г.;

Б) конференцията на Международния валутен фонд в Ямайка 
през 1976 г.;

В) конференцията на Международната банка за възстановяване 
и развитие през 1974 г.;

Г) съвещанието на страните от Г-8 от март 1975 г. в Давос, 
Швейцария;

Д) конференцията на Международната банка за възстановяване 
и развитие през 1977 г.

32. Как се променя стойността на петролните продукти в 
световен мащаб за периода от началото на 50-те години на ХХ в. 
до 1972 г.? Кои са причините за това:

А) понижава се; причините са свързани с увеличеното производ-
ство на петрол и увеличения износ към високоиндустриалните държави;

Б) повишава са незначително; причините са свързани с намале-
ното производство на петрол и увеличения износ към високоиндус-
триалните държави;

В) рязко се повишава; причините са свързани с намаленото производ-
ство на петрол и увеличения износ към високоиндустриалните държави;

Г) стойността остава сравнително постоянна поради големия 
износ на СССР за държавите от ЕИО;

Д) стойността остава сравнително постоянна поради констант-
ното производство.

33. Кое от посочените събития от началото на 70-те години на 
ХХ век води до рязкото поскъпване на суровия петрол и е послед-
вано от световна петролна криза: 

А) военната интервенция на САЩ в Ирак (юли 1971 г.);
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Б ) през ноември 1973 г. арабските държави нефтопроизводителки 
налагат ембарго спрямо държавите, подкрепящи Израел в израело-араб-
ския конфликт;

В) през ноември 1973 г. държавите от Персийския залив се до-
говарят със Съветския съюз координирано да повишат цената на пе-
трола на световните пазари;

Г) т.нар. Карибска криза от края на 1972 г., която изостря до 
крайност отношенията между САЩ и Съветския съюз;

Д) аферата Уотъргейт (края на 1972 г.).

34. Кога точно протича световната петролна криза през 70-те 
години на ХХ век и какво е отражението ѝ върху световната ико-
номика:

А) 1970 – 1971 г.; сериозното съкращаване на промишленото 
производство и чувствителното нарастване на безработицата;

Б) 1970 – 1971 г.; сериозното съкращаване на промишленото 
производство и дестабилизация на финансовата система;

В) 1973 – 1974 г.; сериозното съкращаване на промишленото 
производство и чувствителното нарастване на безработицата;

Г) 1974 г.; сериозното съкращаване на промишленото производ-
ство и дестабилизация на финансовата система;

Д) 1977 г.; сериозното съкращаване на промишленото производ-
ство и дестабилизация на финансовата система в капиталистическите 
страни.

35. Своеобразна „прелюдия“ за икономическата криза от 
1974 – 1975 г. е:

А) петролната криза от 1973 – 1974 г.;
Б) аферата „Уотъргейт”;
В) военното нападение на Ирак срещу Кувейт 1974 г.;
Г) ирано-иракската война 1972 – 1974 г.;
Д) т. нар. Карибска криза.
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36. Най-засегнати от икономическата криза 1974 – 1975 г. са:
А) САЩ, Япония и западноевропейските държави;
Б) социалистическите страни;
В) държавите от Азиатско-Тихоокеанското крайбрежие;
Г) т.нар. развиващи се страни;
Д) държавите от Азиатско-Тихоокеанското крайбрежие с изклю-

чение на Япония.

37. Какви са резултатите от прилагането на т.нар. „втора аг-
рарна революция» през 50-те – 60-те години на ХХ век в страните 
от Третия свят:

А) ООН отчита „провал” при провеждането на „зелената рево-
люция“ в държавите от Третия свят;

Б) ООН дава висока оценка за осъществяващата се „зелената ре-
волюция“ в държавите от Третия свят;

В) очертават се диференцирани резултати – твърде успешни в 
района на Латинска Америка и Африка, и негативни – в Югоизточна 
Азия;

Г) очертават се диференцирани резултати –успешни в района на 
Северна Америка, и негативни – в останалите „развиващи се” държави;

Д) реалното значение на „зелената революция“ в тези държави е 
скромно, тъй като са необходими прекалено големи капиталовложения.

38. В кой регион от „Третия свят” в периода 1945 – 1973 г. 
развитието на интеграционните процеси протича с най-големи 
затруднения:

А) в Латинска Америка;
Б) в Азиатско-Тихоокеанския регион;
В) в Източна Азия; 
Г) в държавите от Персийския залив;
Д) в Африка.
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39. Кога е създаден Постоянният съвет за търговия и разви-
тие (в структурата на ООН) и кое е специфично при изпълнение 
на решенията му:

А) през 1954 г.; решенията на ЮНКТАД са препоръчителни спря-
мо членовете на организацията (за разлика от други международни тър-
говски организации, чиито резолюции имат задължителен характер);

Б) през 1954 г.; решенията на ЮНКТАД са задължителни спрямо 
членовете на организацията (за разлика от други международни тър-
говски организации, чиито резолюции имат препоръчителен характер);

В) през 1964 г.; решенията на ЮНКТАД са препоръчителни спря-
мо членовете на организацията (за разлика от други международни тър-
говски организации, чиито резолюции имат задължителен характер);

Г) 1964 г.; решенията на ЮНКТАД са задължителни спрямо чле-
новете на организацията (за разлика от други международни търгов-
ски организации, чиито резолюции имат препоръчителен характер);

Д) 1970 г.; понякога социалистическите държави бойкотират из-
пълнение на решенията му.

40. Кои са най-важните глобални проблеми пред човечество-
то в периода 1945 – 1973 г. (посочете грешния отговор):

А) демографският;
Б) за въглеродните емисии;
В) суровинният; 
Г) опасност от ядрена война;
Д) енергийният.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Кои са основните същностни черти на социално-икономи-
ческото развитие на света през разглеждания период?

2. Колко основни групи държави се формират през разглежда-
ния период и кои са основните критерии за разграничаването им?

3. Кои държави включва групата на водещите капиталисти-
чески страни и какви са основните тенденции в тяхното иконо-
мическото развитие?

4. Кои държави включва групата на т.нар. Източен блок и как-
ви са основните тенденции в тяхното икономическото развитие?

5. Каква е същността на научно-техническата революция?
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ВъзХОд и Падение на ценТралнО-ПланираниТе икОнОмики 
В СССр и изТОЧна еВрОПа

Съставил: Пенчо Д. Пенчев

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. Болшевишкият икономически модел е изграден въз осно-
ва на теоретичните разработки на К. Маркс и Фр. Енгелс. Според 
тях бъдещото социалистическо общество ще се базира на:

А) национализацията на средствата за производство;
Б) преразпределянето на обработваемата земя между селяните, 

като всеки получи равен дял от нея;
В) премахването на крепостничеството;
Г) приватизация на средствата за производство;
Д) неприкосновеност на частната собственост и свободна сто-

панска инициатива.

2. Кой от следните принципи е характерен за болшевишкия 
стопански модел:

А) ограничаване на международната миграция на работната сила;
Б) кредитна експанзия;
В) колективизация на селското стопанство;
Г) свободен пазар и конкуренция;
Д) приоритет в развитието на международната търговия.

3. Болшевиките идват на власт и започват да изграждат свой 
икономически модел в:

А) Германия по време на Втората световна война;
Б) САЩ след Гражданската война между Севера и Юга;
В) Русия по време на Първата световна война;
Г) Османската империя след Първата световна война;
Д) Италия по време на Голямата депресия.
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4. Според вижданията на Владимир Ленин:
А) капитализмът ще се появи в най-напредналите социалисти-

чески държави;
Б) премахването на парите от стопанския живот е задължително 

условие за ликвидирането на феодалните остатъци в Русия;
В) Първата световна война (1914 – 1919 г.) помага за утвържда-

ването на капитализма в Русия;
Г) национализацията на средствата за производство и колекти-

визацията на селското стопанство ще помогнат за изплащането на 
външния дълг на Русия;

Д) пролетарската революция като път към социализма е възмож-
на в икономически изостанала държава.

5. Болшевиките правят опит за премахване на парите от 
стопанския живот. Това става по време на:

А) Новата икономическа политика (НИП) в Китай;
Б) политиката на т. нар. „военен комунизъм“ в Русия;
В) колективизацията на селското стопанство в Източна Европа;
Г) Голямата депресия в Германия;
Д) Голямата депресия в Русия.

6. В условията на т. нар. “военен комунизъм”:
А) държавната власт в Русия насърчава производството на зър-

нени храни;
Б) държавната власт в Русия насилствено иззема т. нар. “изли-

шъци” от производството на земеделците;
В) в Русия е възстановен златния стандарт;
Г) правителството на Китай решава да предприеме опит за из-

граждане на комунизма;
Д) властта в Китай е взета от Мао Дзе Дун.
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7. В резултат на политиката на военен комунизъм в Съветска 
Русия:

А) селскостопанското производство рязко се увеличава;
Б) обемът на промишленото производство се увеличава;
В) промишлеността бързо се модернизира и електрифицира;
Г) нарастват инвестициите в селското стопанство и леката про-

мишленост;
Д) липсва верен отговор.

8. Какво налага провеждането на т.нар. Нова икономическа 
политика (НИП) в СССР:

А) необходимостта да се мобилизират всички стопански ресур-
си на страната за спечелване на Гражданската война от страна на бол-
шевиките;

Б) стремежът да се подготви страната за Втората световна война;
В) желанието на управляващите с един скок да преминат в ко-

мунизма;
Г) пълната икономическа парализа, до която води военният ко-

мунизъм;
Д) няма специална причина.

9. Кое от посочените определения най-точно изразява същ-
ността на т. нар. Новата икономическа политика (НИП) в СССР:

А) икономика, в която ограничено се допускат пазарните отно-
шения и частната инициатива, но се запазват преобладаващият дър-
жавен сектор в промишлеността, държавният монопол върху външ-
ната търговия и централизираната финансова система;

Б) икономика, в която не се допускат пазарните отношения и 
частната инициатива, но се допускат частни чужди инвестиции в оп-
ределени сектори от тежката промишленост и селското стопанство;

В) икономика, в която напълно се възстановява неприкоснове-
ността на частната собственост и се допускат пазарните отношения и 
свободната стопанска инициатива;



156

Г) икономика, в която ограничено се допускат пазарните отно-
шения и частната инициатива и се премахват преобладаващият дър-
жавен сектор в промишлеността, държавният монопол върху външ-
ната търговия и централизираната финансова система;

Д) икономика, в която ограничено се допускат феодалните отно-
шения и се премахват преобладаващият държавен сектор в промиш-
леността, държавният монопол върху външната търговия и централи-
зираната финансова система.

10. В областта на селското стопанство Новата икономическа 
политика (НИП) в СССР предвижда:

А) изземане на “излишъците” от продукцията на земеделците;
Б) въвеждане на трудова повинност;
В) премахване на парите;
Г) прекратяване на реквизициите на земеделска продукция;
Д) премахване на натуралния данък (продналог).

11. По време на Новата икономическа политика в промиш-
леността на СССР се очертават редица проблеми. Един от най-
тежките е:

А) липсата на суровини;
Б) липсата на въглища;
В) липсата на петрол;
Г) поради ниската производителност на труда и високите надни-

ци на работниците липсват средства за инвестиции;
Д) поради високата производителност на труда и ниските над-

ници на работниците липсват средства за инвестиции.

12. Кой от съветските икономисти, след смъртта на Ленин, 
предлага премахване на пазарните механизми и заместването им 
с централно планирана и ръководена от държавата икономика:

А) Иван Кинкел;
Б) Лев Троцки;



157

В) Николай Бухарин;
Г) Иван Посошков;
Д) липсва верен отговор.

13. Налагането на сталинския икономически модел в СССР 
започва:

А) с налагането на Сталин като безспорен лидер на СССР през 
1928 г.

Б) непосредствено след смъртта на Ленин през 1924 г.
В) през т. нар. втора петилетка (1933 – 1937 г.);
Г) с избухването на Втората световна война през 1939 г.;
Д) с нападението на Германия над СССР през 1941 г.

14. От какво е предизвикан гладът в СССР през 1932-1933 г.:
А) от военния комунизъм;
Б) от насилствената колективизация на селското стопанство;
В) от лоши метеорологични условия;
Г) от отказа на САЩ да изнася жито за СССР;
Д) от икономическата блокада, която Хитлер налага на СССР.

15. В условията на изграждането на сталинския икономиче-
ски модел пазарният механизъм е заместен от:

А) т. нар. смесена икономика;
Б) система на централно планиране на икономиката;
В) военен комунизъм;
Г) етатизъм;
Д) разнообразни лицензионни режими.

16. Защо се налага прибягване към насилствена колективи-
зация на селското стопанство в СССР при сталинския икономи-
чески модел:

А) за да се премахне свръхпроизводството на селскостопански су-
ровини;
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Б) колективизацията помага за прилагане на пазарните механи-
зми в селското стопанство;

В) за да се улесни Новата икономическа политика;
Г) за да се използват ресурсите от селското стопанство за уско-

рена индустриализация на СССР;
Д) насилствената колективизация не е част от сталинския модел.

17. Хроничен недостатък на сталинския икономически  
модел е (посочете грешния отговор):

А) високото ниво на инфлация и свръхпроизводството;
Б) ниската производителност на труда;
В) ниският жизнен стандарт на населението;
Г) разточителното използване на ресурсите;
Д) огромният бюрократичен апарат за ръководство на икономиката.

18. Кой отрасъл получава приоритетно внимание от страна 
на държавата в условията на сталинския икономически модел:

А) търговия;
Б) селско стопанство;
В) лека промишленост;
Г) тежка промишленост;
Д) нито един от посочените.

19. В условията на Втората световна война:
А) съветската икономика напълно отстъпва на германската;
Б) съветската икономика по всички показатели превъзхожда 

тази на нацистка Германия;
В) съветската икономика разчита единствено на помощи от 

Великобритания, Франция и Япония;
Г) до към 1942 г. съветската икономика изцяло се преустройва 

на военни релси;
Д) е осъществена колективизация на селското стопанство в 

Германия.
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20. След Втората световна война СССР увеличава терито-
риите си. Сред съветските териториални придобивки не е:

А) Литва;
Б) Латвия;
В) Естония;
Г) част от Полша;
Д) част от Русия.

21. Защо в източноевропейските държави непосредствено 
след Втората световна война се налага съветският икономиче-
ски модел:

А) съгласно решенията на международната конференция в 
Техеран;

Б) източноевропейските държави попадат в съветската зона на 
влияние;

В) след провеждане на референдуми и демократични избори;
Г) наложен е от Великобритания и Франция;
Д) липсва верен отговор.

22. В коя от следните държави не е наложен съветския ико-
номически модел след края на Втората световна война:

А) Германска демократична република;
Б) Чехословакия;
В) Федерална република Германия;
Г) Полша;
Д) Унгария.

23. От какво е мотивирана колективизацията на селското 
стопанство в държавите от Източна Европа след края на Втората 
световна война:

А) от стремежа за извличане на ресурси от селското стопанство 
за финансиране на индустриализацията;

Б) от желанието за въвеждане на пазарни механизми в сектора;
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В) от желанието на управляващите да избегнат грешките на ста-
линския икономически модел;

Г) от стремежа за премахване на крепостничеството;
Д) в Източна Европа не е провеждана колективизация на селско-

то стопанство.

24. Във всички източноевропейски държави, които попадат 
в съветската сфера на влияние след Втората световна война е из-
вършена аграрна реформа. Какво представлява тя:

А) премахват се дребните селски стопанства и се създават голе-
ми частни ферми;

Б) премахнати са общинските поземлени имоти и държавния 
горски фонд;

В) ликвидиране на едрата частна поземлена собственост;
Г) масово се въвежда земеделска техника;
Д) липсва верен отговор.

25. Непосредствено след края на Втората световна война 
сталинският икономически модел се прилага най-бързо в:

А) Чехословакия;
Б) Полша;
В) Румъния;
Г) Германската демократична република;
Д) Югославия.

26. След Втората световна война в източноевропейските 
държави е осъществена(о):

А) форсирана индустриализация, подобна на тази в СССР от 30-

те години на ХХ век;
Б) форсирана приватизация, подобна на тази в СССР от времето 

на военния комунизъм;
В) изравняване на жизнения стандарт на населението с този в 

Западна Европа и САЩ;
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Г) структурна промяна в икономиката, с основно съдържание 
деиндустриализация;

Д) икономическа интеграция със САЩ.

27. Какво представлява т нар. “закъсняла индустриална ре-
волюция”:

А) процес на индустриализация на държавите от Югоизточна 
Азия, който обхваща периода от 50-те да 70-те години на ХХ век;

Б) процес на индустриализация на селското стопанство в 
Латинска Америка, който обхваща втората половина на ХХ век;

В) процес на трансформиране на бедните и аграрни икономики 
в Източна Европа в относително модерни структури със солидна ин-
дустриална база;

Г) ускореното развитие на електрониката, химическата промиш-
леност и енергетиката в държавите от Южна Европа;

Д) ускореното развитие на модерни индустриални отрасли в 
държавите от Северна Африка след Втората световна война.

28. В условията на т. нар. „закъсняла индустриална револю-
ция“ държавите от Източна Европа:

А) изграждат индустриалната си база въз основа на технологич-
ните и структурните изисквания от началото на ХХ век;

Б) изграждат индустриална база, основана на най-модерните 
сектори и най-новите технологии в промишлеността;

В) настигат и изпреварват т. нар. стари индустриални държави;
Г) умело съчетават индустриалното развитие с развитието на 

екологично селско стопанство;
Д) постигат висока производителност, високо качество и ниска 

себестойност на промишлената си продукция.

29. Какво представлява Съветът за икономическа взаимопомощ:
А) организация за икономическо сътрудничество на държавите 

от Западна Европа, основана през 1949 г.;
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Б) организация за икономическо сътрудничество на държавите 
от Източна Европа, основана през 1949 г.;

В) икономическа организация в състава на ООН, основана през 
1956 г.;

Г) предшественик на Международния валутен фонд, създаден 
през 1944 г. с решение на конференцията в Бретън-Уудс;

Д) организация за икономическо сътрудничество на държавите 
от Северна Америка, основана през 1994 г.

30. В периода 1950-1970 г. най-високи темпове на растеж в 
индустриалното производство на държавите от Източна Европа 
има в:

А) Чехословакия и Полша; 
Б) България и Румъния;
В) Албания и Югославия;
Г) Унгария и Гърция;
Д) Германската демократична република и Монголия.

31. Какво принуждава СССР и държавите от Източна Евро-
па да поддържат високо ниво на инвестиции в областта на воен-
ната промишленост:

А) желанието да се включат в борбата за колониална подялба на света;
Б) подготовката за Втората световна война;
В) корпоративните интереси на военно-промишления комплекс;
Г) военната промишленост е най-слабото звено на държавите от 

социалистическия блок;
Д) липсва верен отговор.

32. Първите опити за реформи в сталинския икономически 
модел са направени:

А) по време на Втората световна война;
Б) непосредствено след смъртта на Сталин;
В) в края на 80-те години на ХХ век;
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Г) преди влизането на СССР във Втората световна война;
Д) с т. нар. Нова икономическа политика.

33. От кога основните икономически показатели на държа-
вите от Източния блок и СССР показват трайна тенденция към 
застой и впоследствие към намаляване:

А) от началото на 50-те години на ХХ век;
Б) от края на 80-те години на ХХ век;
В) от средата на 70-те години на ХХ век;
Г) от началото на 90-те години на ХХ век;
Д) от средата на 60-те години на ХХ век.

34. Сред характерните черти на икономическите реформи в 
Източноевропейските държави през 60-те години на ХХ век е:

А) премахване на едрата поземлена собственост;
Б) частично допускане на пазарни механизми;
В) колективизация на селското стопанство;
Г) национализация на банките;
Д) приватизация на промишлеността.

35. През 60-те години на ХХ век в социалистическите държа-
ви от Източна Европа са извършени различни по дълбочина и об-
хват икономически реформи. Общият им резултат е, че завърш-
ват с неуспех. Главната причина за това е:

А) прекалено радикални са и по тази причина не се приемат 
от населението;

Б) не са одобрени от Международния валутен фонд;
В) управляващите комунистически партии се страхуват, че ико-

номическата либерализация заплашва политическата им власт;
Г) социалистическите държави възстановяват високите си тем-

пове на растеж и без реформи;
Д) заради големия външен дълг, който натрупват социалистиче-

ските държави.
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36. Сред характерните черти на социалистическата стопанска 
система в СССР и Източна Европа след Втората световна война е:

А) интензивният растеж на селскостопанското производство;
Б) бавните и успешни реформи за налагане на пазарни механизми;
В) износът на капитали към развитите капиталистически държави;
Г) вносът на капитали от държавите от т. нар. Трети свят;
Д) неспособността да се генерира самостоятелно значим техни-

чески прогрес.

37. Как се отразяват петролните кризи през 70-те години на 
ХХ век върху икономиките на СССР и на държавите от Източния 
блок:

А) те са принудени да подобрят енергийната ефективност на 
промишлените си предприятия;

Б) започват производството на т. нар. зелена енергия;
В) започват провеждането на пазарни реформи;
Г) не провеждат структурния пазарни реформи, продължават да 

залагат на развитието на тежката промишленост;
Д) валутните приходи на СССР рязко се съкращават през 70-те 

години на ХХ век.

38. Към 1990 г. външният дълг на държавите от Източния 
блок достига до около:

А) 110 милиарда евро;
Б) 200 милиарда долара;
В) 110 милиарда долара;
Г) 250 милиарда златни франка;
Д) външният дълг на държавите от Източния блок е незначителен.

39. Сред общите черти на т. нар. криза на прехода към пазар-
но стопанство в държавите от източна Европа може да се посочи:

А) намаляване на индустриалното производство;
Б) подобряване на жизнения стандарт;
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В) дефлация;
Г) премахване на частната собственост върху средствата за про-

изводство;
Д) аграрна реформа, която цели ликвидиране на едрата частна 

поземлена собственост.

40. Кои са основните причини за т. нар. криза на прехода 
към пазарно стопанство в държавите от бившия Източен блок и 
СССР през 90-те години на ХХ век:

А) свръхпроизводството на потребителски стоки;
Б) натрупаните през десетилетията икономически проблеми и 

дисбаланси;
В) многобройните потребителски кредити;
Г) свръхпроизводството на отраслите на тежката промишленост;
Д) свръхпроизводството на селското стопанство.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. В какви условия се налага болшевишкият режим в Русия?

2. Как Вл. Ленин ревизира концепциите на Маркс и Енгелс 
за появата на социализма?

3. Защо новата икономическа политика в СССР не успява 
да се наложи трайно?

4. Как се отразява съветския икономически модел върху 
държавите от Източна Европа?

5. Какво предизвиква кризата и колапса на социалистиче-
ските икономики в Източна Европа?
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БълГарСкияТ СОциалиСТиЧеСки екСПерименТ  
и неГОВияТ краХ

Съставил: Пенчо Д. Пенчев

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. След 1944 г. в България е наложен сталинския икономи-
чески модел. Някои от чертите на този модел не са чужди на бъл-
гарските традиции и по тази причина моделът се налага относи-
телно лесно. Посочете една такава черта:

А) наличието на дребна поземлена собственост;
Б) стремежът към равенство на доходите;
В) популярността на либералния капитализъм;
Г) русофобството;
Д) наличието на многоброен индустриален пролетариат.

2. В края на Втората световна война и непосредствено след нея 
българската икономика е в криза. Нейните най-преки измерения са:

А) дефицит в държавния бюджет, инфлация и свиване на произ-
водството;

Б) дефлация и евтин внос на селскостопански суровини от СССР, 
които пречат на местното производство;

В) оттегляне на държавата от икономиката, стачки и гладни бунтове;
Г) аграрен преврат и срив в производството на тежката промиш-

леност;
Д) износ на капитали, непрекъснато увеличаващ се външен дълг 

и свръхпроизводство.

3. Съгласно Парижкия мирен договор (февруари 1947 г.) 
България е задължена:

А) да предаде Родопите на Гърция;
Б) да предаде Южна Добруджа на Румъния;
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В) да изплати репарации на Германия;
Г) за период от 50 години да не подписва самостоятелни търгов-

ски договори;
Д) липсва верен отговор.

4. По силата на Парижкия мирен договор (февруари 1947 г.) 
България е задължена да:

А) изплати 45 млн. дол. репарации на СССР и 25 млн. дол. репа-
рации на Сърбия;

Б) изплати 45 млн. дол. репарации на Гърция и 25 млн. дол. ре-
парации на Югославия;

В) да предаде на победителите железниците си;
Г) да предаде на държавите победителки контрола върху мини 

Перник;
Д) да поеме изплащането на част от дълговете на Османската 

империя към държавите от Западна Европа.

5. Коя страна след Втората световна война се отказва от ре-
парациите, които трябва да получи от България като жест на до-
бра воля:

А) СССР;
Б) Румъния;
В) Югославия;
Г) Гърция;
Д) Албания. 

6. Какво предвижда двугодишният план за възстановява-
не и развитие на народното стопанство на Народна Република 
България:

А) през 1950 г. да завърши колективизацията на селското стопан-
ство и промишленото производство да надхвърли с 50% това от 1944 г.;

Б) през 1948 г. промишленото производство да надхвърли с 67%, 
а селскостопанското – с 34% съответните равнища от 1939 г.;
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В) през 1948 г. да започне колективизация на селското стопан-
ство и да се национализират промишлеността, мините и банките;

Г) да се национализират около 7000 промишлени предприятия;
Д) в България не е приеман двугодишен план за народното сто-

панство, по съветски образец всички планове са петгодишни.

7. Непосредствено след като идва на власт правителството 
на ОФ:

А) провежда бърза национализация на тежката промишленост;
Б) осъществява колективизация на селското стопанство;
В) не изразява ясно намерение за налагане на съветския стопан-

ски модел в България;
Г) предприема активни действия за възстановяване на свободата на 

стопанската инициатива и на търговските връзки със Западна Европа;
Д) разработва и прилага първия петгодишен план за развитието 

на българското стопанство.

8. През 1947 г. правителството на ОФ провежда парична ре-
форма. Нейната основна цел е да се:

А) ограничи безработицата;
Б) увеличи зависимостта на България от СССР;
В) подпомогне осъществяването на първия петилетен план;
Г) ограничи следвоенната инфлация;
Д) улесни търговията със СССР.

9. След 9.09.1944 г. се осъществява постепенна преориента-
ция на българската външна търговия. Част от този процес е:

А) прекратяване на почти пълната ѝ обвързаност със СССР;
Б) прекратяване на почти пълната ѝ обвързаност с Германия;
В) сключването на нови търговски договори със САЩ, 

Великобритания и Франция;
Г) прекратяване на политиката на протекционизъм;
Д) въвеждане на принципите на свободната търговия.
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10. След 09.09.1944 г. България подписва първата си търгов-
ска спогодба с (със):

А) Югославия;
Б) Германия;
В) СССР;
Г) САЩ;
Д) Румъния.

11. За утвърждаването на сталинския икономически модел в 
България от ключово значение е национализацията на основни-
те отрасли от икономиката. Този процес включва национализа-
ция на (посочете грешния отговор):

А) застрахователните дружества;
Б) мините;
В) банките;
Г) промишлените предприятия;
Д) всички частно притежавани жилища.

12. Защо след Втората световна война в България е осъщест-
вена национализация на цялата обработваема земя:

А) това е част от сталинския икономически модел, който се на-
лага в България;

Б) за да се реши проблемът с безработицата;
В) за да се използват ресурсите от селското стопанство за уско-

рена индустриализация на страната;
Г) за да се снабдят със земя бедните малоимотни и безимотни селяни;
Д) национализация на цялата обработваема земя в България не 

е осъществявана.

13. След 09.09.1943. г. настъплението срещу частната соб-
ственост в България започва с:

А) аграрната реформа;
Б) аграрният преврат;
В) конфискацията на имущество на осъдени от т. нар. Народен съд;
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Г) национализацията на мините и банките;
Д) национализацията на леката промишленост.

14. Какви са последиците за България от включването на 
страната в плана „Маршал“:

А) получени са помощи за възстановяване на икономиката на 
стойност около 500 милиона долара;

Б) получени са техническо оборудване, документация и модерни 
машини за българската промишленост на стойност 250 милиона долара;

В) ограничени са стопанските контакти със СССР и страните от 
Източна Европа;

Г) нарастване на външния дълг;
Д) България не получава помощи по плана „Маршал“.

15. През 1949 г. е екзекутиран видният комунистически деец 
и държавник Тр. Костов защото:

А) настоява за бърза индустриализация на страната с помощта 
на държавите от Западна Европа и САЩ;

Б) категорично не приема политическото господство на 
Комунистическата партия в обществения живот на страната;

В) се противопоставя на сключването на Парижкия мирен договор;
Г) се противопоставя на създаването на Съвета за икономическа 

взаимопомощ и но членството на България в тази организация;
Д) се противопоставя на тоталното икономическо подчиняване 

на България от страна на СССР.

16. През 1948 г. започва първата вълна на масовизиране на 
колективизацията на българското селско стопанство. Това става:

А) с идването на власт на самостоятелното правителство на БЗНС;
Б) след края на Първата световна война;
В) в условията на т. нар. криза на прехода към пазарно стопанство;
Г) след като страната изпада в тежка икономическа криза;
Д) след като БКП окончателно възприема съветския икономиче-

ски модел.
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17. Според първия петгодишен план за българската иконо-
мика (1949 – 1953 г.):

А) над 80% от промишлените инвестиции се насочват към теж-
ката промишленост;

Б) половината от промишлените инвестиции се насочват към ле-
ката промишленост;

В) над 80% от инвестициите се насочват към селското стопанство;
Г) трябва да приключи колективизацията на селското стопанство;
Д) търговията на дребно може да се осъществява от частни фир-

ми и кооперации.

18. Според изразените през 1949 г. виждания на Сталин за 
българската икономика: 

А) България трябва да се ориентира към високопроизводително 
селско стопанство и да снабдява с евтини суровини СССР;

Б) в България трябва да се развива основно металургия и маши-
ностроене;

В) българското стопанско развитие трябва да бъде подчинено на 
идеята страната да произвежда всички основни произведения, от кои-
то има нужда;

Г) българското стопанско развитие трябва да бъде подчинено на 
идеята страната да внася от СССР всички основни произведения, от 
които има нужда;

Д) България трябва да прекрати стопанските си контакти към 
страните от Източна Европа и да се ориентира към едностранно съ-
трудничество със СССР.

19. В края на първата петилетка управляващите в България 
обявяват:

А) началото на масовата колективизация на селското стопанство;
Б) че страната се е превърнала в индустриално-аграрна;
В) необходимостта от провеждане на аграрна реформа;
Г) завършването на аграрния преврат;
Д) необходимостта от реформи в сталинския икономически модел.
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20. Каква е целта на паричната реформа, проведена в 
България през 1952 г.:

А) да се изплати вътрешния дълг на страната;
Б) да се улесни изпълнението на втория петгодишен план за ико-

номиката на страната;
В) да се улесни колективизацията на селското стопанство;
Г) да се ускори стопанската интеграция на страната с останали-

те социалистически държави;
Д) да се овладее появилата се инфлация.

21. Как се отразява върху стопанската политика на България 
смъртта на Сталин през 1953 г.:

А) пристъпва се към форсирана индустриализация;
Б) приоритет получава леката промишленост и селското стопанство;
В) пристъпва се към възстановяване на пазарния механизъм;
Г) започва премахване на ТКЗС;
Д) пристъпва се към приватизация.

22. През 1958 г. страните от СИВ дават съгласието си 
България да разшири производството и износа на:

А) произведения на машиностроенето и металообработващата 
промишленост в рамките на социалистическия лагер;

Б) произведения на електрониката в рамките на социалистиче-
ския лагер;

В) произведения на селското стопанство;
Г) произведения на леката промишленост;
Д) автомобили и оръжие за пазарите в Северна Африка и Близкия 

Изток.

23. Кога завършва колективизацията на българското селско 
стопанство:

А) към 1936 г. над 90% от селските домакинства влизат в социа-
листически кооперативи;
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Б) до края на 1944 г. над 95% от селските домакинства влизат в 
ТКЗС;

В) към края на 1959 г. около 95% от селските домакинства вли-
зат в ТКЗС;

Г) към 1948 около 80% от селските домакинства влизат в АПК;
Д) до края на 1950 г. 90% от селските домакинства влизат в АПК.

24. Важна характеристика на българското селско стопан-
ство след завършването на колективизацията става:

А) увеличаването на заинтересоваността от качеството и коли-
чеството на произведената продукция сред производителите;

Б) сред производителите намалява заинтересоваността от ка-
чеството и количеството на произведената продукция;

В) високото качество на продукцията и малките разхищения;
Г) намаляването на обработваемите площи;
Д) увеличаването на броя на хората заети в отрасъла.

25. Типичен пример за начините, по които се осъществява 
и за недостатъците на социалистическата индустриализация в 
България е Металургичният комбинат „Кремиковци”. Какви са 
неговите недостатъци:

А) още преди пускането му в действие е ясно, че той ще предиз-
вика екологични проблеми;

Б) предприятието не може да задоволи потребностите на бъл-
гарския вътрешен пазар;

В) още преди пускането му в действие е ясно, че производството 
му ще е прекалено скъпо, но е построен по политически причини;

Г) технологичното оборудване е прекалено скъпо, понеже се 
внася от Западна Европа и по тази причина българската държава е 
заплашена с фалит;

Д) за да бъде печеливш трябва да разполага с пазари в Западна 
Европа, но България няма такива.
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26. В края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ век 
България е заплашена от фалит. Как е избегнат той:

А) чрез реекспорт на петрол от СССР към Западна Европа;
Б) като се ограничава вътрешното потребление;
В) като намалява темповете на индустриализация;
Г) чрез провеждане на дълбоки пазарни реформи;
Д) липсва верен отговор.

27. През 1963 – 1968 г. в България е разработен проект за сто-
пански реформи. Част от този проект е:

А) премахването на едностранната външнотърговска обвърза-
ност на България със страните от СИВ;

Б) приватизацията на селското стопанство и леката промишленост;
В) опитът да се даде по-голяма самостоятелност на предприяти-

ята и те да се поставят в условията на самоиздръжка;
Г) премахването на трудово-кооперативните земеделски стопанства;
Д) законовата възможност неефективните предприятия в стра-

ната да фалират.

28. През 1973 г. световната икономика е разтърсена от първа-
та петролна криза, която е свързана с рязкото увеличаване на це-
ната на петрола на международните пазари. Какво е отражението 
на тази криза върху българската икономика в дългосрочен план:

А) няма отражение, защото България е изолирана от явленията 
в световната икономика;

Б) няма отражение, защото България има достатъчно запаси от 
евтини енергийни източници;

В) благоприятно, защото България получава неограничено ко-
личество евтин петрол от СССР;

Г) негативно, защото чрез доставките на евтин петрол от СССР 
страната е поставена в „парникови“ условия, които стимулират раз-
пиляването на енергийни ресурси и скъпи суровини;

Д) благоприятно, защото кризата стимулира провеждането на 
дълбоки пазарни реформи.



176

29. Основни клиенти на българската оръжейна промишле-
ност през 70-те и 80-те години на ХХ век са:

А) Китай, Виетнам и Камбоджа;
Б) Югославия, Румъния и други балкански държави;
В) СССР, ГДР и държавите от Източна Европа;
Г) Колумбия, Мексико и други държави от Латинска Америка;
Д) липсва верен отговор.

30. През 70-те години на ХХ век българският външен дълг на-
раства с бързи темпове. Това се дължи и на някои особености на 
планирането. Какви са те:

А) при разработването на плановете се предвиждат прекалено 
малки валутни приходи, които се преизпълняват. Така в края на всяка 
година правителството разполага с огромен ресурс, който харчи без-
контролно;

Б) съгласно т. нар. валутни планове се предвиждат определени 
приходи от конвертируема валута и на тази база се планират и раз-
ходите във валута. Приходите обикновено не се изпълняват, докато 
разходите се преизпълняват;

В) икономическите планове не се утвърждават от парламента;
Г) икономическите планове се прилагат въпреки ветото на пре-

зидента;
Д) икономическите планове за разходи на конвертируема валута 

не са съгласувани със СССР.

31. Какво представлява т.нар. „нов икономически механи-
зъм” в социалистическа България:

А) наименование на проекта за преход към пазарна икономика;
Б) реформен опит, който предвижда премахване на колективиза-

цията в селското стопанство;
В) реформен опит, който предвижда приватизация на държавни-

те предприятия в промишлеността;
Г) реформен опит, в който се предвижда пълна интеграция на 

българската икономика с тази на СССР;
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Д) реформен опит, който включва частичното допускане на па-
зарни механизми в икономиката.

32. През 80-те години на ХХ век българското държавно ръко-
водство прави някои инвестиции, които носят огромни загуби на 
икономиката. Сред тях могат да се посочат:

А) строителството на металургичния комбинат „Кремиковци“;
Б) строителството на АЕЦ „Козлодуй“;
В) инвестициите за проучване на нефтени находища в Иран;
Г) инвестициите за проучване на нефтени находища в Либия;
Д) строителството на магистрали.

33. Защо реформите от края на 70-те и началото на 80-те годи-
ни на ХХ век, проведени в България и известни като „нов иконо-
мически механизъм”, нямат успех:

А) защото България има голям външен дълг;
Б) преодоляването на кризата с външния дълг и стабилизиране-

то на икономиката в началото на 80-те години води до утихване на 
реформите;

В) защото СССР отказва да дава на България необходимите 
кредити;

Г) българското държавно ръководство се отказва от реформите 
под натиска на Международния валутен фонд;

Д) българската икономика се стабилизира с помощта на САЩ и 
необходимостта от реформи отпада.

34. През 80-те години на ХХ век около 80% от българския 
външнотърговски обмен се извършва:

А) между България и СССР;
Б) между България и развиващите се страни;
В) в рамките на Европейската икономическа общност;
Г) в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ;
Д) със съседните балкански държави и Германия.
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35. През 80-те години на ХХ век българското селско стопанство:
А) е най-бързо развиващия се отрасъл в българската икономика, 

който осигурява работа на около 40% от активното население;
Б) се преструктурира, като се увеличават чувствително площи-

те, заети от зърнени култури, памук, захарна тръстика и тютюн;
В) страда от свръхпроизводство на зърнени култури;
Г) страда от свръхпроизводство на памук, захарна тръстика и 

тютюн;
Д) липсва верен отговор.

36. През 1985 г. САЩ прибягват към девалвация на валута-
та си. Как се отразява това на България:

А) положително, защото се увеличават приходите на страната от 
износ на оръжие и от реекспорт на петрол от СССР;

Б) отрицателно, защото валутните приходи на страната са пре-
димно в долари и намаляват, а валутните разходи са в германски мар-
ки и се увеличават;

В) няма отражение, защото България е изолирана от тенденции-
те в развитието на капиталистическите икономики;

Г) положително, защото вносът на техника и промишлено обо-
рудване от САЩ става по-евтин;

Д) положително, защото износът на техника, машини, суровини 
и др. от България към Западна Европа става по-скъп.

37. Кога СССР съзнателно и целенасочено прекратява евти-
ната доставка на суровини и енергоизточници за България:

А) по време на Втората световна война;
Б) през 70-те години, за да принуди България да изплати външни-

те си дългове;
В) след 1985 г., когато М. Горбачов става държавен глава на СССР;
Г) след разпадането на СССР;
Д) през 60-те години на ХХ век, за да ускори индустриализацията 

на страната.
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38. Трудностите на българския преход към пазарно стопан-
ство през 90-те години на ХХ век се дължат на редица фактори. 
Сред най-важните от тях е:

А) липсата на външен дълг;
Б) високата енергийна ефективност на промишлеността;
В) голяма зависимост от пазарите в Западна Европа;
Г) прекалено голямата обвързаност с пазарите на държавите от 

СИВ;
Д) липсва верен отговор.

39. Какво представлява т.нар. “входно-изходна икономика”, 
характерна за България през 90-те години на ХХ век:

А) схема, при която държавните предприятия и институции це-
ленасочено ограбват частните предприемачи чрез високи данъци и 
високи цени за доставка на суровини и материали;

Б) схема, при която държавата регламентира както цените, по 
които се доставят суровини за частните предприятия така и цените, 
по които тези предприятия продават продукцията си;

В) държавно-субсидирана система за насърчаване на вноса и из-
носа на селскостопански продукти;

Г) схема, при която на входа на държавно предприятие заста-
ва частно дружество, което осигурява по завишени цени суровини, 
услуги и др.; на изхода на предприятието застава същото или друго 
частно дружество, което изкупува готовата продукция по занижени 
цени – така се осъществява ограбване на държавните активи;

Д) схема, при която на входа на държавно предприятие заста-
ва частно дружество, което осигурява по занижени цени суровини, 
услуги и др.; на изхода на предприятието застава същото или друго 
частно дружество, което изкупува готовата продукция по завишени 
цени – така държавата ограбва частните предприемачи.



180

40. Кога в България е въведена системата на валутния борд:
А) 2001 г.;
Б) 1989 г.;
В) 2007 г.;
Г) 1997 г.;
Д) 1944 г.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Защо в България се налага съветският стопански модел 
след 1944 г.?

2. Какви са трайните последици от колективизацията върху 
българското селско стопанство?

3. Кои са основните характеристики на индустриализацията 
на социалистическа България?

4. Какво предопределя трудностите пред българския преход 
към пазарна икономика след 1989 г.?

5. На какво се дължи хиперинфлацията в България в края 
на ХХ век?
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азиаТСкиТе икОнОмиЧеСки „ЧУдеСа”  
В края на ХХ Век

Съставил: Евгени Костов

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Коя(и) от посочените азиатски държави в края на ХIХ век 
предприема(т) прозападна стопанска модернизация, без да се 
пренебрегват местните традиции:

А) Корея;
Б) Хонконг;
В) Япония;
Г) Китай;
Д) Китай, Корея.

2. Коя азиатска държава през ХХ век първа и кога застава 
на релсите на ускорена стопанска модернизация:

А) Китай; от 20-те години на ХХ в.;
Б) Япония; от 20-те години на ХХ в.;
В) Китай; от средата на ХХ в.; 
Г) Япония; от средата на ХХ в.; 
Д) Индия; веднага след получаването на независимост през 

1933 г.

3. В слединдустриалната епоха приблизително докога азиат-
ският континент като цяло изостава в икономическото си развитие:

А) до средата на ХIХ в.;
Б) до края на ХIХ в.;
В) до Първата световна война;
Г) до 30-те години на ХХ в.;
Д) до средата на ХХ в.
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4. Коя(и) е (са) основните причини, задържаща(и) завърш-
ването на индустриализацията на Япония в периода между двете 
световни войни:

А) колониалната зависимост на страната от Великобритания  
(до 30-те години на ХХ в.);

Б) ограничената суровинна база и неосъществената аграрна ре-
форма;

В) колониалната зависимост на страната от Франция (до 1935 г.);
Г) окупацията на японската област Манджурия от Китай;
Д) монархическата форма на управление.

5. Кога в Япония през ХХ век е осъществена аграрна рефор-
ма и каква е нейната същност: 

А) през 1930 г.; земята е национализирана и са създадени сел-
скостопански кооперативи;

Б) през 1930 г.; държавата принудително изкупува от едрите зе-
мевладелци обширни площи, след което ги препродава на ниски цени 
на селяните;

В) по време на Втората световна война (1942 г.); земята е на-
ционализирана и са създадени селскостопански кооперативи;

Г) през 1947 – 1949 г.; държавата принудително изкупува от ед-
рите земевладелци обширни площи, след което ги препродава на ни-
ски цени на селяните;

Д) още по времето на „революцията Мейджи” (началото на ХХ 
в.); от едрите земевладелци (шогуни) се изземва 50% от земята, която 
е раздадена безвъзмездно на безимотни селяни.

6. Кои са основните причини за бързо нарастващия прираст 
на Япония в световното промишлено производство през 50-те го-
дини на ХХ век (посочете грешния отговор):

А) през 1956 г. Япония подписва с ЕИО изключително изгоден 
договор за взаимно икономическо сътрудничество;

Б) изключителен размах на техническо обновление на производ-
ствените мощности;
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В) в производството се въвежда най-съвременно оборудване 
чрез закупуване на патенти и лицензи;

Г) икономическото поведение на държавата стимулира попълване-
то на държавния резерв чрез специална кредитна и данъчна политика;

Д) правителството избирателно подпомага частния бизнес в 
най-перспективните отрасли.

7. През коя година относителният дял на Япония в промиш-
леното производство на водещите капиталистически държави 
достига 13,3% и по основни икономически показатели (обем на 
БНП и промишлено производство) Япония се нарежда на втора 
позиция в капиталистическия свят:

А) 1960 г.;
Б) 1965 г.;
В) 1970 г.;
Г) 1980 г.;
Д) 1985 г.

8. В края на 80-те години на ХХ век Япония е световен лидер 
по (посочете грешния отговор):

А) размер на златновалутни резерви; 
Б) обем на задгранични инвестиции;
В) лични активи и спестявания на населението;
Г) производство на военни кораби и подводници;
Д) улов на риба.

9. За периода 1970 – 1990 г. обемът на промишленото произ-
водство на Япония се увеличава:

А) 1,2 пъти;
Б) 1,5 пъти;
В) 2,2 пъти;
Г) 3,2 пъти;
Д) 4,0 пъти.
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10. Кога в Япония стремително се увеличават цените на не-
движимите имоти и корпоративните акции и през коя година 
японската икономика е обхваната от сериозна криза:

А) през първата половина на 70-те години на ХХ в.; 1974 г.;
Б) през втората половина на 70-те години на ХХ в.;1979 г.;
В) през първата половина на 80-те години на ХХ в.;1985 г.;
Г) през втората половина на 80-те години на ХХ в.; 1990 г.;
Д) през втората половина на 90-те години на ХХ в.;1999 г.

11. Към края на ХХ век господстващо положение в японска-
та икономика имат: 

А) четири финансови групи, между които Деу, Самсунг и др.;
Б) четири финансови групи, между които Мицуи, Мицубиши и др.;
В) шест финансови групи, между които Деу, Самсунг и др.;
Г) шест финансови групи, между които Мицуи, Мицубиши и др.;
Д) три финансови групи, водеща сред които е Матушита.

 12. Към 1995 г. приблизително какъв дял от внедряваните в 
японското производство патенти са японски разработки:

А) около 40%;
Б) над 50%;
В) над 60%;
Г) около 70%;
Д) над 80 %.

13. През 90-те години на ХХ век по разходи за научни изслед-
вания Япония:

А) се нарежда на второ място в света след ФРГермания;
Б) заема второ място в света след САЩ;
В) се нарежда на трето място в света след САЩ и ФРГермания;
Г) заема първо място в света;
Д) се нарежда на второ-трето място в света заедно с Република 

Корея.
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14. Кое обстоятелство предопределя специфичната отрасло-
ва структура на японската икономика, а именно приоритет да 
бъдат обработващата промишленост и сферата на услугите:

А) крайно ограничената суровинна база;
Б) ограничителните клаузи на следвоенния договор с държави-

те-победителки от 1944 г.;
В) статутът на океанска държава;
Г) ограничителните клаузи на следвоенния договор с държави-

те-победителки от 1946 г.;
Д) ограничителните клаузи на следвоенния договор с държави-

те-победителки от 1948 г.

15. За финансовите групи от коя държава в края на ХХ век е 
характерно следното специфично разграничение на функциите – 
промишлените компании са заети преди всичко с производстве-
на дейност, докато банковите и търговските компании са ангажи-
рани съответно с инвестиционната дейност и пласмента:

А) Япония; 
Б) САЩ;
В) Китай;
Г) Индия;
Д) Франция.

16. Отличително за приетата през 1996 г. от правителството 
на Хашимото нова мащабна програма за радикални икономиче-
ски промени е:

А) ориентацията към социалдемократически път на развитие на 
японската икономика;

Б) че замислените преобразования ревизират в голяма степен 
„японския икономически модел”, който е осигурявал за дълъг период 
устойчивия икономически растеж;

В) ориентацията към неокейнскиански път на развитие на япон-
ската икономика;
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Г) конкретен план за приватизация на добивната промишленост пора-
ди неефективната ѝ дейност през първата половина на 90-те годи на ХХ век; 

Д) замислените преобразования запазват спецификата на „япон-
ския икономически модел”, който е осигурявал за дълъг период 
устойчивия икономически растеж.

17. Кой е лидер на Китайската народна република от края на  
40-те до средата на 70-те години на ХХ век – период на социално-
икономическа нестабилност:

А) Дън Сяо Пин;
Б) Ким Ир Сен;
В) Чан Кай Ши;
Г) Мао Дзе Дун;
Д) Мао Дзи Бао.

 18. Още при изпълнението на първия петилетен план в 
Китай (първата половина на 50-те години на ХХ век):

А) започва изграждането на централизирана планова икономика 
с приоритетно развитие на леката промишленост;

Б) започва преход към „социалистическо пазарно стопанство”; 
В) започва изграждането на централизирана планова икономика 

с приоритетно развитие на тежката промишленост;
Г) се възприема неолиберален модел на икономическо развитие;
Д) започва т.нар. „голям скок” в промишлеността.

19. Кога в Китай се провежда т.нар. „културна революция”, 
засягаща и икономиката на страната? Какви са отраженията в 
стопанската област:

А) 1966 – 1976 г.; постигнати са запомнящи се резултати в някои 
стопански области;

Б) 1966 – 1976 г.; лоши икономически показатели;
В) 1976 – 1986 г.; бързо се повишава жизненото равнище на на-

селението;
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Г) 1976 – 1986 г.; периодът е белязан от жестока криза и глад;
Д) 1986 – 1996 г.; Мао Дзе Дун започва „новата икономическа 

реформа”, в резултат на която БНП за периода достига 5,5% средно-
годишно. 

20. Посочете невярното твърдения за икономическото раз-
витие на Китай в периода 1978 – 1984 г.:

А) народните комуни, съществуващи още от края на 50-те г., са 
разпуснати;

Б) приема се нова конституция, допускаща съществуването и на 
частна собственост в промишлеността;

В) възстановява се икономическата заинтересованост на селски-
те семейства, тъй като, макар че земята е национализирана, те сключ-
ват дългосрочни договори за стопанисване на определени парцели;

Г) поставят се основите на т.нар. ”селска промишленост”;
Д) правят се първи опити за предоставяне на ограничена сто-

панска самостоятелност на промишлените предприятия.

21. Посочете невярното твърдения за икономическото раз-
витие на Китай в периода 1984 – 1992 г.:

А) издига се лозунга за „изграждане на социализъм с китайска 
специфика”;

Б) Китай става най-големият в света производител на пшеница 
и памук;

В) промишлените предприятия разширяват икономическата си 
самостоятелност, като по-голямата част от тях възприемат арендната 
система на държавната собственост;

Г) възникват „свободни икономически зони” „свободни градо-
ве-пристанища” и „открити райони”, в които внос – износната дей-
ност се ползва с големи митнически преференции;

Д) прилага се с противоречиви резултати концепцията за т.нар. 
културна революция.



190

22. Кое от следните твърдения за икономическото развитие 
на Китай в периода 1992 – 1997 г. не е вярно:

А) официално е възприет е курс за създаване на пазарна икономика;
Б) към средата на 90-те години започва преориентация от трудо-

емки производства към „новите отрасли” – машиностроене, електро-
ника и т.н.;

В) обособени части от големите държавни предприятия се раз-
продават и стават акционерна собственост;

Г) с големи икономически последствия е катастрофалното земе-
тресение в промишления център Кобе през 1995 г.;

Д) през 1996 г. страната застава на първо в света и по производ-
ство на стомана.

23. Кой е идеологът и ръководител на успешните икономи-
чески реформи в Китай, започнали през 70-те години на ХХ в.:

А) Дън Сяо Пин;
Б)Ким Ир Сен;
В) Чан Кай Ши;
Г) Мао Дзе Дун;
Д) Дао Дзи Бао.

24. В резултат на своеобразна симбиоза между социалисти-
ческо планово стопанство и свободна инициатива в края на ХХ 
век Китай поддържа темпове на икономически растеж:

А) между 5-6 % годишно;
Б) между 8 и 10 % годишно;
В) между 12-14 % годишно;
Г) между 15-16 % годишно; 
Д) между 17-19 годишно.

25. Хонконг е върнат на Китай: 
А) през 1987 г.;
Б) през 1990 г.;
В) през 1993 г.;
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Г) през 1997 г.
Д) през 2000 г.

26. По кой от посочените икономически и социални показа-
тели Китай в края на ХХ век изостава от водещите промишлени 
и средноразвити държави:

А) по производителност на труда;
Б) по темпове на икономически растеж; 
В) по обем на промишлено производство;
Г) по обем на селскостопанско производство;
Д) верният отговор е комбинация между „В” и „Г.

27. Приблизително какъв процент от населението на Китай 
в края на ХХ век живее в селски райони:

А) около 50% от населението;
Б) над 60% от населението;
В) около 70% от населението;
Г) около 80 % от населението;
Д) над 90% от населението.

28. Какво е равнището на безработица в Китай в края на ХХ век:
А) официално е 7%, но фактически около 10% от трудоспособ-

ното население;
Б) около 8% от трудоспособното население;
В) официално тя е около 3%, но се смята, че в действителност е 

7-8 пъти по-висока;
Г) около 15% от трудоспособното население;
Д) официално е около 5%, но се счита, че в действителност е 

около 15%.

 29. Като „източноазиатски икономически дракони” или 
„източни тигри” в края на ХХ в. са определяни:

А) Непал, Индия, Мианмар;
Б) Виетнам, Лаос, Камбоджа;
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В) Хонконг, Южна Корея, Сингапур, Тайван;
Г) Малайзия, Индонезия, Шри Ланка;
Д) Чили, Венецуела, Хондурас, Уругвай.

30. Кой модел на стопанска модернизация е възприет в мо-
дифицирани варианти в икономиките на т.нар. „източни тигри” 
в края на ХХ век:

А) на т.нар. „чилийско икономическо чудо”;
Б) неоетатистки модел на икономическо развитие;
В) японският модел на модернизация;
Г) на страните от т.нар. „втора вълна индустриални държави”;
Д) китайският модел на модернизация.

31. В коя от „източните дракони” до 60-те години на ХХ в. 
промишлеността заема скромно място в БВП:

А) Сингапур;
Б) Република Корея;
В) Хонконг;
Г) Индонезия;
Д) Тайван. 

32. Кои са сред основните причини за „икономическите чу-
деса”, постигнати от т.нар. ”източноазиатски дракони”, в края на 
ХХ в. (посочете грешния отговор):

А) влиянието на традиционната конфуцианска философия във 
всичките тези държави;

Б) успешно проведените аграрни реформи в кратък срок след 
приключването на Втората световна война;

В) безвъзмездната финансова помощ на САЩ и Япония, които 
отпускат и кредити за провеждащите антисоциалистическа политика 
страни от азиатско-тихоокеанския регион;
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Г) подкрепата от страна на държавата, с която се ползва и дреб-
ният и среден бизнес;

Д) и четирите държави, макар в различна степен, заимстват ки-
тайския модел на държавно регулиране на икономиката.

33. Какви общи тенденции се очертават в икономиката на „из-
точните дракони” в края на ХХ в. (посочете грешния отговор):

А) повишаване капиталоемкостта на производството; 
Б) повишаване наукоемкостта на производството;
В) съкращаване дела на селското стопанство в БВП;
Г) появяват се нови промишлени отрасли; 
Д) вследствие от финансовата криза 1997-1998 г. чувствително 

се снижават курсовете на националните валути.

34. За периода 1950-1990 г. БВП на коя азиатска държава на-
раства с феноменални темпове - 120 пъти:

А) Китай; 
Б) Сингапур;
В) Япония;
Г) Р. Корея;
Д) Макао.

35. В коя от „източните тигри” в сравнение с другите държа-
ви от тази група е създадена най-ефективната система за подпо-
магане на дребния и среден бизнес:

А) в Тайван;
Б) в Бразилия;
В) в Република Корея;
Г) в Сингапур;
Д) в Китай.
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36. Коя от „източните тигри” по основни макроикономиче-
ски показатели в края на ХХ в. най-плътно се приближава до 
групата на водещите индустриализирани държави:

А) Малайзия;
Б) Тайван (част от Китай);
В) Република Корея; 
Г) Хонконг (специален административен район на Китай);
Д) Сингапур.

37. В коя от „източните тигри” държавата участва в струк-
турното преустройство, като подпомага финансово и с техниче-
ска помощ ограничен брой едри национални корпорации:

А) Хонконг;
Б) Тайван (част от Китай);
В) Сингапур;
Г) Малайзия;
Д) Република Корея.

38. Коя държава (или „специален административен район”), 
причислена към „източните тигри”, в периода 1995 – 2000 г. е 
класиран(а) на първо място в света съобразно индекса за иконо-
мическа свобода:

А) Сингапур;
Б) Хонконг;
В) Малайзия;
Г) Република Корея;
Д) Тайван (част от Китай).
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39. В коя от посочените „източни дракони” в края на ХХ век 
държавата стимулира модернизацията на индустрията най-вече 
чрез дейността на задгранични фирми:

А) Индонезия;
Б) Сингапур;
В) Р. Корея;
Г) Тайван (част от Китай);
Д) Хонконг.

40. По какъв начин държавата стимулира преориентацията 
на частния сектор в Тайван към високотехнологични производ-
ства през 80-те години на ХХ век (посочете грешния отговор):

А) безмитен внос на основни стоки;
Б) намаляване данъчните ставки спрямо високотехнологичните 

предприятия;
В) обявяване на „данъчни ваканции” в експортната дейност;
Г) фирмите се освобождават от данъци върху капиталовите приходи;
Д) държавата избирателно подпомага финансово ограничен 

брой едри национални корпорации.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Кои са основните тенденции в развитието на японската 
икономика в края на ХХ век?

2. С какво се характеризират „големият скок” и т.нар. „кул-
турна революция” в Китай?

3. Какви реформи се осъществяват в китайската икономика 
през периода 1978 – 1992 г.?

4. С какво се характеризира икономическото развитие на 
Китай през периода 1992 – 2000 т.?

5. Кое е общото и кое – специфичното, в икономическото 
развитие на „източните дракони”?
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икОнОмиЧеСкО разВиТие на СВеТа В края на ХХ Век

Съставил: Евгени Костов

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Кои са най-важните тенденции в развитието на световна-
та икономика в края на ХХ век (посочете грешния отговор):

А) задълбочаване процесите на интернационализация и глоба-
лизация на стопанския живот;

Б) разширяване дейността на ТНК и транснационалните банки;
В) трансформация в структурата и развитие на трите основни 

групи държави;
Г) нарастване значението на общочовешките (глобалните) про-

блеми;
Д) ескалация на т.нар. „студена война” между Изтока и Запада 

през 90-те години на ХХ в. 

2. Всички държави ли са обхванати от процесите на глоба-
лизация в края на ХХ век:

А) да;
Б) не – някои от държавите с т.нар. преходна икономика са об-

хванати в определена степен от процесите на интернационализация-
та на стопанския живот, без обаче да участват в глобализацията;

В) не – някои държави от Третия свят са обхванати в определена 
степен от процесите на интернационализацията на стопанския живот, 
без обаче да участват в глобализацията;

Г) да, с изключение на държавите от БРИК;
Д) верният отговор е комбинация от „Б” и Г”

3. Какъв дял от световния експорт се пада на транснацио-
налните компании към 2000 г.:

А) според различните източници – 28 – 30%;
Б) според различните източници – 32 – 34%;
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В) според различните източници – 40 – 45%;
Г) според различните източници – 52 – 55%;
Д) според различните източници – 65 – 74%.

4. Транснационални компании (ТНК) от кои държави доми-
нират през 80-те и 90-те години на ХХ век сред 100-те най-могъщи 
ТНК в света и какъв процент от съвкупните активи на спомена-
тите 100 фирми притежават те:

А) американски и японски корпорации; 51 % от съвкупните активи;
Б) от държавите, членуващи на този етап в Европейския съюз; 

51 % от съвкупните активи;
В) от държавите, членуващи на този етап в Европейския съюз; 

70 % от съвкупните активи;
Г) американски и японски корпорации; 70 % от съвкупните активи;
Д) от страните, определяни като второ поколение индустриални 

държави; 51 % от съвкупните активи.

5. Американските транснационални корпорации в края на 
ХХ в. имат най-големи предпочитания за инвестиции: 

А) в Япония;
Б) в страните от Западна Европа;
В) в държавите от Южна Америка;
Г) в Китай;
Д) в държавите от Югоизточна Азия.

6. Какъв дял от всички финансови операции в капиталисти-
ческия свят в средата на 70-те години на ХХ век са извършени от 
стоте най-големи транснационални банки:

А) около 40 %;
Б) близо 50 %;
В) около 60%;
Г) около 70 %;
Д) близо 90%.
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7. През 1995 г. във Великобритания се сливат банките:
А) „Citigroup” и „Morgan Stanley”;
Б) „Lloyds bank” и „TSB Group”;
В) Westminster bank и Midland bank;
Г) Westminster bank и Barclays bank;
Д) Lloyds bank и Barclays bank.

8. През 90-те години на ХХ век сред увеличаващия се брой 
транснационални корпорации от новите индустриални държави 
преобладаващо място заемат фирми от:

А) Китай;
Б) Южна Корея;
В) Мексико и Бразилия;
Г) държавите от АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур и др.);
Д) Япония.

9. Какви промени настъпват в структурата на основните групи 
държави в края на ХХ в. (в сравнение с периода до 1973 – 1974 г.): 

А) основните групи държави се запазват три, като най-ярката 
промяна е трансформацията на групата на държавите от т. нар. со-
циалистическия лагер в „държави с преходна икономика”;

Б) основните групи държави стават четири – на промишлено 
развитите държави, на страните от Третия свят, на държавите с пре-
ходна икономика и на страните – т.нар. „източни дракони”; 

В) основните групи държави стават четири – на промишлено раз-
витите държави, на страните от Третия свят, на държавите с преходна 
икономика и на страните от второ поколение индустриални държави;

Г) основните групи държави стават пет – на промишлено разви-
тите държави, на страните от Третия свят, на държавите с преходна 
икономика, „източните дракони” и на страните от второ поколение 
индустриални държави;

Д) основните групи държави стават четири – на промишлено разви-
тите държави, на страните от Третия свят, на държавите с преходна иконо-
мика и Китай (държава със „социалистическа пазарна икономика”).
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10. Към 90-те години на ХХ век коя от посочените държави не 
се причислява към групата на промишлено развитите държави:

А) Северна Корея;
Б) Канада;
В) Норвегия;
Г) Исландия;
Д) Австралия.

11. Според класификацията на ООН от средата на 90-те годи-
ни на ХХ век броят на промишлено развитите държави е 23. Кои 
две държави понякога са добавяни от отделни специализирани 
издания на ООН към тази група?

А) Израел и ЮАР;
Б) Индонезия и Малайзия;
В) Аржентина и Бразилия;
Г) Норвегия и Исландия;
Д) Република Корея и Сингапур.

12. Коя от посочените държави според класификацията на 
ООН към средата на 90-те години на ХХ век е държава от групата 
на промишлено развитите държави:

А) Аржентина;
Б) Индонезия;
В) Исландия;
Г) Република Корея;
Д) Сингапур.

13. Какъв дял от трудоспособното население в групата на 
промишлено развитите държави е заето в селското стопанство в 
края на ХХ век:

А) от 3 до 8% от трудоспособното население в различните държави;
Б) от 10 до 12% от трудоспособното население в различните 

държави;
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В) от 14 – 15% от трудоспособното население в различните държави;
Г) 17 – 18% от трудоспособното население в различните държави;
Д) около 25% от трудоспособното население в различните държави.

14. Към средата на 90-те години на ХХ век в т.нар. развиващи 
се страни живее:

А) 40 % от населението на света;
Б) 50 % от населението на света;
В) 60 % от населението на света;
В) 80 % от населението в света;
Д) 91 % от населението на света;

15. Колко подгрупи страни се очертават към 1995 г. в група-
та на страните от Третия свят според възприетата от Световната 
банка методика, основен критерий в която е доходът на човек от 
населението? Какъв приблизително е годишният БНП на човек от 
населението (в амер. дол.) в подгрупата на най-бедните държави:

А) три подгрупи; 765 или по-малко;
Б) три подгрупи; 1100 – 1400;
В) четири подгрупи; 765 или по-малко;
Г) четири подгрупи; 1100 – 1400;
Д) пет подгрупи; 1100 – 1300.

16. За периода 1980 – 1995 г. средногодишните темпове на ръ-
ста на експорта на Хонконг и Сингапур са съответно: 

А) около 8 % и 10 %;
Б) приблизително 11% и 24 %;
В) около 15 % и 13 %;
Г) приблизително 25% и 20%;
Д) около 25% и 29 %.
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17. Приблизително колко регионални търговски и икономи-
чески организации и договорености действат в света към средата 
на 90-те години на ХХ век:

А) около 50;
Б) около 60;
В) около 70;
Г) около 80;
Д) около 100.

18. В кои региони (държави) се развиват реални интегра-
ционни процеси към средата на 90-те години на ХХ век: 

А) в Западна Европа и Северна Америка;
Б) в държавите с т.нар. преходна икономика;
В) в страните от Източна и Югоизточна Азия;
Г) в т.нар Каспийски регион; 
Д) верният отговор е комбинация от „В” и „Г”.

19. Относителният дял на Европейската икономическа общност 
в световното промишлено производство за периода 1973 – 1985 г.:

А) се понижава от 45% на 36%;
Б) се понижава от 55% на 46 %;
В) се повишава от 36 % на 45 %;
Г) се повишава от 46% на 55%;
Д) остава на едно равнище – приблизително около 43%.

20. Кое(и) е(са) най-важното(ите) направления за развитие 
на интеграционните процеси в Европейската общност в края на 
ХХ век:

А) ограничаване разширяването на общността на този етап по-
ради икономическата криза от 1992-1993 г. и фокусиране върху въ-
трешни за общността проблеми;

Б) да приключат с успех трудните преговори за присъединяване-
то на Великобритания и Ирландия към общността;
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В) разширяване на общността и премахване на пречките пред 
свободния пазар (най-вече със селскостопански произведения);

Г) да приключат с успех преговорите за присъединяването на 
Норвегия и Швейцария към общността;

Д) задълбочаване взаимноизгодните контакти със САЩ и Китай 
и от друга страна – намаляване на големия външнотърговски дефи-
цит на общността.

21. Кои държави се присъединяват към Европейската общ-
ност през 80-те години на ХХ век:

А) Чехия, Полша и Унгария;
Б) Гърция, Испания и Португалия; 
В) Швейцария и Австрия;
Г) Финландия и Норвегия;
Д) Великобритания, Ирландия и Дания.

22. Кой термин заменя съществуващия до този момент тер-
мин „Общ пазар”, използван дълго време в официалните доку-
менти на Европейската общност? Кога той влиза в сила:

А) „европейска икономическа общност”; през 1977 г.;
Б) „единен вътрешен пазар”, през 1977 г.;
В) „европейска икономическа общност”; през 1987 г.;
Г) „единен вътрешен пазар”; през 1987 г.;
Д) „европейска икономическа общност”; през 1997 г.

23. Какво е съдържанието на т.нар. „Бяла книга”, публику-
вана от Комисията на Европейската общност през 1985 г.:

А) съдържа 60 конкретни мерки, свързани с разрешаване про-
блемите по опазване околната среда в общността (без тези относно 
парниковите газове);

Б) съдържа около 60 конкретни задачи, свързани с преодолява-
нето на законодателни, административни и други затруднения за осъ-
ществяването на свободното движение в рамките на общността;
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В) включва 60 конкретни мерки за разрешаване проблемите с 
търговията с парниковите газове;

Г) съдържа около 300 конкретни задачи, свързани с преодоля-
ването на законодателни, административни и други затруднения за 
осъществяването на свободното движение в рамките на общността.

Д) включва 300 конкретни мерки за разрешаване проблемите с 
търговията с парниковите газове.

24. През кой период в Европейската общност се осъществя-
ва подготовка за преход от „единен вътрешен пазар” към иконо-
мически, валутен и политически съюз:

А) през периода 1962-65 г.;
Б) през периода 1977-1979 г.;
В) през периода 1981-1984;
Г) през периода през периода 1989 – 1993 г.
Д) през периода 1996-2000 г.

25. Основната задача пред Парижкия клуб е: 
А) регулиране задлъжнялостта на развиващите се страни към 

държавите-кредиторки;
Б) регулиране задлъжнялостта на развиващите се страни към 

банките-кредиторки;
В) регулиране задлъжнялостта на развиващите се страни към 

държавите от Бенелюкс;
Г) регулиране задлъжнялостта на развиващите се страни към 

френските и белгийски банки-кредиторки;
Д) - регулиране задлъжнялостта на страните с преходна иконо-

мика към френските частните банки-кредиторки.

26. През 2000 г. в световен план разходите за природоопазва-
щи мероприятия възлизат на:

А) 250 млрд. амер. дол.;
Б) 350 млрд. амер. дол.;
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В) 450 млрд. амер. дол.;
Г) 550 млрд. амер. дол.;
Д) 650 млрд. амер. дол.

27. Кой от посочените международни документи от края на 
ХХ век предвижда поредица от важни мерки за ограничаване за-
мърсяването на световния океан:

А) Конвенцията по морско право, приета през 1972 г. на работна 
сесия на Конференцията на ООН; 

Б) Хартата за запазване на световния океан, приета през август 
1970 г. от Икономическия и социален съвет пре ООН;

В) Конвенцията по морско право, приета през 1982 г. на работна 
сесия на Конференцията на ООН; 

Г) Хартата за запазване на световния океан, приета през август 
1980 г. от Икономическия и социален съвет пре ООН;

Д) Конвенцията по морско право, приета през 1992 г. на работна 
сесия на Конференцията на ООН. 

28. Световен лидер по производителност на труда към среда-
та на 90-те години на ХХ век е: 

А) Япония;
Б) Германия;
В) САЩ;
Г) Китай (от 1996 г.);
Д) Сингапур.

29. Каква е тенденцията в края на ХХ век по отношение рав-
нището на безработица в световен мащаб? Приблизително какъв 
е броят на официално регистрираните безработни в света към 
средата на 90-те години на века: 

А) равнището на безработица за периода 1975 – 1995 г. се запаз-
ва; 60 млн. души;

Б) тенденция на увеличаване равнището на безработица; 60 млн. 
души;
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В) тенденция на намаляване равнището на безработица; 60 млн. 
човека;

Г) тенденция на увеличаване равнището на безработица; 
120 млн. души;

Д) тенденция на намаляване равнището на безработица; 120 млн. 
човека.

30. В коя от посочените държави в края на ХХ век се отчита 
най-ниска безработица сред трудоспособното население:

А) САЩ;
Б) Япония;
В) ФРГермания;
Г) Република Корея;
Д) Чехия.

31. Кои от посочените държави са най-големите реципиенти 
на преки инвестиции в света в края на ХХ век (посочете греш-
ния отговор):

А) САЩ;
Б) Китай;
В) Япония;
Г) Русия;
Д) страните от Европейския съюз.

32. През втората половина на ХХ век основен признак (кри-
терий) за бързо просперираща икономика е: 

А) високият относителен дял на промишлеността в БВП;
Б) степента на милитаризиране на икономиката;
В) високият дял на средствата, отделяни за природоопазващи 

мероприятия;
Г) високият относителен дял на услугите в БВП;
Д) ниският дял на безработицата сред трудоспособното население.
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33. В кои държави в края на ХХ век относителният дял на 
селското стопанство в БВП е най-нисък:

А) в страните, членуващи в Асоциацията на държавите от 
Югоизточна Азия (АСЕАН);

Б) в страните с „преходна икономика”;
В) в държавите от Северна Америка, Европа и Австралия;
Г) в държавите, членуващи в ОПЕК;
Д) верният отговор е комбинация между А и Г.

34. Отличителни черти на „информационното общество”, 
установило се в по-развитите държави в края на ХХ век, са  
(посочете грешния отговор):

А) отделяне на огромни капиталовложения за научни разработ-
ки в областта на „високите технологии”; 

Б) съвременна образователна система;
В) масово внедряване на високоефективни процесори в произ-

водството, сферата на обслужването и в други сектори;
Г) масово производство на персонални компютри;
Д) масово производство на ЕИМ и интегрални схеми

35. Кои са основните характерни черти на т.нар. ”рейгъно-
мика” (посочете грешния отговор):

А) намаляване дела на държавната собственост; 
Б) ограничаване на държавното администриране; 
В) повишаване степента на самостоятелност на частния сектор 

при вземането на важни решения; 
Г) приемане на 5-годишни държавни планове за социално-ико-

номическо развитие);
Д) запазване на системата на регулация и контрол в екологично 

опасните производства.
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36. При сравняване на националните икономически систе-
ми в края на ХХ век в групата на индустриалните държави се 
разграничават няколко икономически модела пазарни икономи-
ки. За кои държави е характерен т.нар. либерален модел пазарна 
икономика:

А) за САЩ и отчасти за Великобритания;
Б) за скандинавските страни;
В) за южноевропейските капиталистически държави;
Г) за Австралия, Нова Зеландия и отчасти Канада;
Д) за Япония.

37. Коя от посочените европейски държави от началото на 
80-те години на ХХ век, подобно на САЩ, значително намалява 
степента на държавна намеса в стопанския живот? Кой е нейни-
ят министър-председател:

А) Великобритания; Маргарет Тачър;
Б) Франция; Жак Ширак;
В) ФРГермания; Хелмут Кол;
Г) Италия; Романо Проди;
Д) Испания; Франсиско Франко.

38. За коя(и) страна(и) от групата на индустриалните дър-
жави в края на ХХ век е характерен т.нар. ”модел на социално 
ориентирана пазарна икономика”:

А) за САЩ; 
Б) за държавите – т.нар. „Източни тигри”;
В) за страните, членуващи в Северноамериканската асоциация 

за свободна търговия;
Г) за повечето западноевропейски държави;
Д) за Япония.
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39. За коя(и) страна(и) от групата на индустриалните дър-
жави в края на ХХ век е характерен социалдемократичен модел 
пазарна икономика:

А) за Китай;
Б) за скандинавските страни;
В ) за Япония;
Г) за държавите, членуващи в Организацията Азиатско-

тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC); 
Д) за централноевропейските държави.

40. При типологизацията на националните икономически 
модели в края на ХХ век в групата на индустриалните държави 
се разграничават няколко модела пазарни икономики. Кой от тях 
е характерен за Япония:

А) либерален модел пазарна икономика;
Б) модел на социално ориентирана пазарна икономика;
В) тази класификация е трудно приложима за японската иконо-

мика поради ред причини;
Г) социалдемократичен модел пазарна икономика;
Д) неолиберален модел пазарна икономика.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Кои са основните тенденции в развитието на световната 
икономика в края на ХХ в.?

2. Каква е същността на понятието „интернационализация 
и глобализация на стопанския живот“ и какви сфери обхваща?

3. Какви по-важни промени се извършват в структурата и 
развитието на основните групи държави?

4. Кои са най-влиятелните регионални и международни ико-
номически организации и какво знаете за всяка от тях?

5. Каква е същността на концепцията за устойчиво развитие?
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Пари, Банки и междУнарОдна ПариЧна СиСТема

Съставил: Петър Стоянов
а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Кой от изброените проблеми не е наблюдаван при използ-
ването на бартерните сделки като етап от историческата еволю-
цията на разплащателната система:

А) неделимост; 
Б) двойното съвпадение на желанията; 
В) точното калкулиране на финансовия резултат;
Г) осъществяването на физическата размяна на стоки; 
Д) определянето на разменен курс. 

2. Най-ранните монети познати на историята датират от:
А) 500 години преди новата ера;
Б) 600 години преди новата ера;
В) 1000 години преди новата ера;
Г) 2000 години преди новата ера;
Д) 3000 години преди новата ера.

3. Най-ранните монети познати на историята са направени от:
А) специфичната сплав между злато и сребро наречена „електрон”;
Б) бронз;
В) сребро;
Г) злато;
Д) глина.

4. По римско време сребърните монети се наричали:
А) императори;
Б) систерциони;
В) цезари;
Г) денари;
Д) деноминати. 
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5. С кое от изброеното е известен водача на втория ислямски 
халифат Абт ал Малик:

А) еднолично обявил война на Римската империя след което из-
сякъл свои собствени монети;

Б) сече първите фалшификати на римски монети, след което им-
перията му обявила война;

В) През 90-те години на VII век завладява Константинопол и му 
налага арабската парична система;

Г) сече свои собствени златни монети, след което Източната 
римска империя моментално му обявява война;

Д) сключва с Римската империя първия договор за унифициране 
на римската и арабската парични системи. 

6. Кое от изброените твърдения за римската монетна систе-
ма не е вярно:

А) тя е изключителен източник на власт и приходи;
Б) правото за сечене на монети е ревностно защитаван монопол 

от нейните управници;
В) римската монетна система успява да надживее империята;
Г) тя е един от най-важните фактори за икономическото и поли-

тическо оцеляване на империята;
Д) цените в по-голямата част на Западна Европа и Близкия изток 

се определят в римски денари до началото на дванадесетото столетие 
след новата ера.

7. Кой е от изброените е известен в периода XVI – XVIII век 
като най-големия миньорски град в света с огромни залежи от 
сребро и население от близо 200 000 души:

А) Санта Круз;
Б) Серо Негро;
В) Азул;
Г) Потоси;
Д) Санто Доминго. 



213

8. В кой от изброените американски щати раковините са оп-
ределени от съда като валута:

А) Калифорния;
Б) Тексас;
В) Масачузетс;
Г) Аляска;
Д) Мисисипи. 

9. В кой от изброените американски щати през XVII век тю-
тюнът официално се приема като платежно средство:

А) Тексас;
Б) Вирджиния;
В) Калифорния;
Г) Колорадо;
Д) Луизиана. 

10. Транзакции свързани с различните стопански дейности 
в Древна Месопотамия се отчитат чрез:

А) възли на въжета;
Б) надписи върху папироси;
В) мъниста на сметало;
Г) знаци върху дървени пръчки;
Д) надписи върху глинени плочки. 

11. Лихварството е обявено за грях и заплаха за човечеството от:
А) Католическата църква и Юдаизма;
Б) Исляма и Юдаизма;
В) Католическата църква и Исляма;
Г) само от Католическата църква;
Д) само от Исляма. 

12. Ранна форма на банкова система създава ордена на:
А) Иезуитите;
Б) Бенедиктинците;
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В) Масоните;
Г) Илюминатите;
Д) Тамплиерите. 

13. Коя от изброените държави първа преживява бурно раз-
витие в областта на финансите:

А) Англия;
Б) Германия;
В) Франция;
Г) Холандия;
Д) Италия. 

14. Финансовият център на Италия в началото на XIV век е:
А) Рим;
Б) Флоренция;
В) Милано;
Г) Верона;
Д) Неапол.

15. Първата шведска банка е:
А) Стокхолмска Банка на холандския търговец Джонатан 

Палмструх;
Б) Кралската банка на Швеция, основана от крал Густав XI;
В) Шведската централна банка, основана от крал Густав XI;
Г) Стокхолмската кралска банка, основана от крал Густав XI;
Д) Густав банк, основана от крал Густав XI.

16. Първият финансов министър на САЩ:
А) Робърт Морис;
Б) Бенджамин Франклин;
В) Джеймс Мадисон;
Г) Александър Хамилтън;
Д) Томас Фицджералд.
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17. Коя от изброените банки се натъква на най-сериозна об-
ществена и политическа съпротива:

А) Амстердамската разменна банка;
Б) Втората банка на Съединените щати;
В) Bank of England;
Г) Стокхолмската Банка;
Д) Банката на Джовани Медичи.

18. Една от основните задачи на комисията ръководена от 
сенатор Нелсън Олдрич е да изследва:

А) причините за световната икономическа криза (1929 – 1934 г.);
Б) нивото на държавния дълг на САЩ;
В) причините за Паниката от 1907 г.
Г) нивото на банковите резерви на американските банки в края 

на 20-те години на XX век;
Д) проблемите с кредитирането на американското селско сто-

панство в периода 1929 – 1934 г.

19. Кредитиране от последна инстанция в американската 
банкова система се осигурява от:

А) Федералното правителство;
Б) Националните банки;
В) Министерство на финансите;
Г) Федералния резерв;
Д) Националната асоциация за резерви.

20. Кой американски президент слага край на златно-дола-
ровия стандарт:

А) Джон Кенеди;
Б) Линдън Джонсън;
В) Ричард Никсън;
Г) Удроу Уилсън;
Д) Калвин Кулидж
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21. В кой от отговорите банковите институции са подреде-
ни в правилен хронологичен ред, спрямо момента на своето въз-
никване?

А) Амстердамската разменна банка, Стокхолмската Банка, 
Първа банка на Съединените щати, Bank of England;

Б) Стокхолмската Банка, Амстердамската разменна банка, Първа 
банка на Съединените щати, Bank of England;

В) Амстердамската разменна банка, Стокхолмската Банка, Bank 
of England, Първа банка на Съединените щати;

Г) Амстердамската разменна банка, Bank of England, 
Стокхолмската Банка, Първа банка на Съединените щати;

Д) Стокхолмската Банка, Амстердамската разменна банка, Bank 
of England, Първа банка на Съединените щати;

22. Какво е съотношението между цената на среброто към 
златото, от което римляните, венецианските и еврейските търго-
вци се възползвали за да генерират печалби и власт? 

А) за среброто се получавало повече злато на Стария континент 
отколкото в Азия, а съотношението се движело от 9 до 16 към 1 на 
Запад и от 6 или 7 към 1 на Изток;

Б) за среброто се получавало по-малко злато на Стария конти-
нент отколкото в Азия, а съотношението се движело от 6 или 7 към 1 
на Запад и от 9 до 16 към 1 на Изток;

В) за среброто се получавало по-малко злато на Стария конти-
нент отколкото в Азия, а съотношението се движело от 9 до 16 към 1 
на Запад и от 6 или 7 към 1 на Изток;

Г) за среброто се получавало повече злато на Стария континент 
отколкото в Азия, а съотношението се движело от 6 или 7 към 1 на 
Запад и от 9 до 16 към 1 на Изток;

Д) нито един от отговорите не е верен. 
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23. Кога се слага край на златнодоларовия стандарт:
А) през октомври 1969 г., когато Международният валутен фонд 

въвежда в обрaщение новата международна парична единица „специ-
ални права на тираж”;

Б) през август 1971 г., когато американското правителство на-
чело с президента Никсън преустановява едностранно обмяната на 
долари срещу злато;

В) през март 1965 г., когато Международният валутен фонд въ-
вежда в обръщение новата международна парична единица „специ-
ални права на тираж”;

Г) след въвеждането на „плаващи” курсове на валутите на ФРГ, 
Франция, страните от Бенелюкс и Дания (февруари 1973 г.);

Д) през януари 1973 г., когато САЩ преустановяват едно-стран-
но обмяната на долари срещу злато, затруднени и от развитието на 
световната петролна криза.

24. Принципът на „двойното съвпадение на желанията” е 
характерен за:

А) банковите трансфери; 
Б) бартерните сделки; 
В) разплащането чрез фиат пари;
Г) разплащането чрез монети; 
Д) разплащането чрез акредитив. 

25. Какво откриват испанците в Серо Рико през XVI век и 
какъв е ефекта от това откритие върху Испанската икономика?

А) сребърна руда и в икономиката настъпва оживление;
Б) златна руда и в икономиката настъпва оживление;
В) златна руда и икономиката преживява упадък, цените се уве-

личават, а парите се обезценяват;
Г) каменни въглища и в икономиката настъпва оживление;
Д) сребърна руда и икономиката преживява упадък, цените се 

увеличават, а парите се обезценяват. 
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26. Кога и къде са поставени основите на съвременната меж-
дународна валутна система:

А) на конференцията в Бретън Уудс през 1944 г. със създаването 
на МВФ и налагането на долара за световна резервна валута с т.н. 
доларово-златен стандарт;

Б) във Вашингтон с приемането на долара за резервна валута 
през 1945 г.;

В) в Париж с подписването на Парижкия мирен договор през 
1947 г.

Г) в Лондон със създаването на Парижкия клуб през 1950 г.;
Д) в Бретън Уудс с решението за учредяване на Световната бан-

ка през 1944 г.

27. Глинени плочки със записи на транзакции свързани с 
различни стопански дейности са използвани за първи път в:

А) Древен Египет; 
Б) Древна Месопотамия;
В) Древна Гърция;
Г) Китай 3000 години преди новата ера;
Д) Индия 3000 години преди новата ера.

28. В периода от XIV до XVII век най-големите банкови и 
финансови къщи в Италия се намират в:

А) Рим; 
Б) Венеция;
В) Флоренция;
Г) Неапол; 
Д) Сицилия.

29. Кое от изброеното не е част от специфичните особености 
и качества на т.нар. фиат пари?

А) стоят в основата на съвременната финансова система;
Б) доверието е това, което най-често определя стойността им;
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В) специфични институции са отговорни по политиката за тях-
ното създаване и контролиране;

Г) имат способността да съхраняват стойността си в продължи-
телни периоди от време;

Д) улесняват разплащанията в електронен вид и могат да се съх-
раняват и като чиста информация на паметта на компютри. 

30. Кое от изброеното изпълнява по най-добър начин всички 
основни качествата на парите с изключение на неделимостта?

А) златото;
Б) солта;
В) цигарите;
Г) тютюна;
Д) диамантите.

31. В периода от XIV до XVII век Ренесанс в областта на фи-
нансите и банковото дело бил характерен за:

А) Англия;
Б) Италия;
В) Германия;
Г) Франция;
Д) Испания.

32. Кое от изброеното не е сред факторите издигнали мал-
ката семейна банка на Джовани Медичи до най проспериращата 
и уважавана финансова институция в Европа от края на XIV и 
началото на XV век?

А) постоянно разширяваната мрежа от клонове и клиенти;
Б) подобренията в счетоводното отчитане и заделянето на резерви;
В) успешната система за разпределение на риска;
Г) бизнес отношенията на Медичите с ордена на Тамплиерите;
Д) бизнес отношенията на Медичите с Католическата църква;



33. На колко финансови институции Американският 
Конгрес е предоставял правомощия на централна банка от осно-
ваването на САЩ до днес?

А) на една;
Б) на две;
В) на три;
Г) на четири;
Д) на пет. 

34. В началото на XVII век, най-големите финансови и сто-
кови пазари се намирали в: 

А) Лондон;
Б) Амстердам;
В) Стокхолм; 
Г) Ню Йорк;
Д) Марсилия.

35. Кое от изброеното не е от факторите оказали влияние за 
появата на централната банка, като институция.

А) проблемите при използването на книжни пари в комбинация 
със сребърни или златни монети;

Б) моментите свързани със загуба на доверие в паричната поли-
тика на търговските банки;

В) липсата на механизъм предотвратяващ безконтролното печа-
тане на книжни пари от търговските банки;

Г) нуждата от по-ефективни механизми за ускоряване на разпла-
щанията и стимулиране на търговията;

Д) негативното влияние при намесата на частни и политически 
интереси в паричната политика.



36. Кое от изброеното не е свързано с американския Закон за 
Националните банки от 1863 г.

А) създаването на нова система от национални банки;
Б) изискването към банките да държат задължителни резерви в 

ценни метали и валута;
В) създаването на специален банков надзорен орган;
Г) налагането на единна национална валута за междубанковите 

разплащания;
Д) нови правила за контрол върху привличането на депозити.

37. Първата същинска централна банка, по чиито модел са 
базирани много от големите централни банки днес е:

А) Стокхолмската банка;
Б) Bank of England;
В) Първата банка на Съединените щати;
Г) Амстердамската разменна банка;
Д) основаният през 1913 г. Федерален резерв на САЩ.

38. Кога балансът на доларовите резерви в чужди държави 
и централни банки за първи път се променя по-начин, застраша-
ващ финансовите интереси на САЩ: 

А) в края на 50-те години на XX век;
Б) в края на 60-те години на XX век;
В) в началото на 70-те години на XX век;
Г) в средата на 70-те години на XX век;
Д) в края на 70-те години на XX век.
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39. Паричната политика на Федералния резерв на САЩ от 
началото на 20-те години на XX век до 1929 г. може да бъде харак-
теризирана като:

А) рестриктивна;
Б) експресивна;
В) експанзивна;
Г) консервативна;
Д) агресивна.

40. След 1944 г. американският долар е свързан:
А) със фиксиран курс към среброто при съотношение 35 $ за 

унция;
Б) със фиксиран курс към златото при съотношение 35 $ за унция;
В) с плаващ курс към един барел петрол;
Г) с плаващ курс към среброто;
Д) с плаващ курс към златото.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Какви са недостатъците на бартерната система?

2. Кое според вас е най-важното качество на парите?

3. Какви са особеностите и недостатъците (ако според вас 
има такива) на фиат парите?

4. Направете сравнение между Амстердамската разменна 
банка и Bank of England.

5. Обяснете основните цели и правомощия на Федералния 
резерв на САЩ.

6. Кажете какви са особеностите и обяснете причината за 
провала на системата от Бретън Уудс.
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БалОни и Пирамиди

Съставил: Петър Стоянов

А. ЗаТВОрени ВъПрОСи

1. Името на шотландеца Джон Лоу се свързва с:
А) манията за лалета;
Б) компанията на Южните морета;
В) компанията Мисисипи;
Г) Кралската банка и компанията Луизиана;
Д) Кралската банка и компанията на Северните морета.

2. Кой от изброените икономисти е наричан баща на финан-
совите манипулации:

А) Милтън Фридман;
Б) Йозеф Шумпетер; 
В) Карл Маркс; 
Г) Уилям Пети;
Д) Джон Лоу.

3. По времето на кой френски крал е основана компанията 
Мисисипи:

А) Хенри V;
Б) Хенри I;
В) Франсис II; 
Г) Луи XV; 
Д) Филип V.

4. В коя от изброените държави през 1718 г. е основана Банк 
Роял:

А) Англия;
Б) Холандия;
В) Франция; 
Г) Германия; 
Д) Швеция.
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5. Коя от изброените личност има връзка с множеството бро-
керски офиси отворени през 20-те години на XX век в САЩ:

А) Джон Адамс;
Б) Мартин Ван Бюрен;
В) Уилям Тафт; 
Г) Джими Картър; 
Д) Чарлз Мичъл.

6. Кой от изброените американски президенти с изявления-
та си открито и убедено насърчава борсовите спекулации на Wall 
Street, през 20-те на XX век:

А) Уорън Хардинг;
Б) Калвин Кулидж;
В) Уилям Тафт; 
Г) Франклин Рузвелт; 
Д) Хърбърт Хувър.

7. Бащата на кой американски президент прави кариера 
като брокер на Wall Street, през 20-те на XX век:

А) Ричард Никсън;
Б) Линдън Джонсън;
В) Джон Кенеди; 
Г) Роналд Рейгън; 
Д) Хърбърт Хувър.

8. 29-ти октомври 1929 г. е популярен във финансовата исто-
рия като:

А) черния понеделник;
Б) черния вторник;
В) черния четвъртък; 
Г) черния петък; 
Д) черната неделя.
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9. Коя от изброените години има връзка с балона в акциите 
на IT компаниите популярен като балона „Дот ком”:

А) 1987;
Б) 1995;
В) 2000; 
Г) 2005; 
Д) 2007.

10. Най-скъпият сорт лалета по време на разразилата се в 
Холандия през 30-те години на XVII век мания е:

А) Black Tulip;
Б) Orange Emperor;
В) Semper Augustus; 
Г) Monte Carlo;
Д) Black Parrot.

11. С какво поведение на инвеститорите започва явлението 
икономически балон:

А) с предпазливо поведение, което постепенно преминава в еу-
фория;

Б) с песимистично поведение, което с увеличаване на цените 
преминава в оптимизъм и еуфория;

В) с поведение характеризиращо се с изоставянето на разума и 
предпазливостта за сметка на алчността и надеждата;

Г) с поведение характеризиращо се с разумна и предпазлива 
оценка, която във финалните фази отстъпва на еуфорията и надежда-
та за печалба;

Д) нито един от изброените отговори не е верен.

12. Икономическият балон е явление:
А) характерно само за съвременните финансови и стокови бор-

си от втората половина на XX век;
Б) характерно само за финансовите и стокови борси от началото 

на XX век до ден днешен; 
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В) характерно само за финансовите пазари от началото на 
XX век до ден днешен; 

Г) характерно само за пазарите на недвижими имоти от втората 
половина на XX век до ден днешен;

Д) характерно с това, че се наблюдава на финансовите и стокови 
пазари непрестанно, още от зората на тяхното съществуване.

13. В какво са инвестирани приходите от продажба на акции 
на компанията „Мисисипи”:

А) в търсенето на злато;
Б) в търговия с колониите в Северна Америка;
В) в изплащането на текущите и минали задължения на френс-

ката държава; 
Г) във френската колония „Луизиана”; 
Д) в дейността на „Банка Роял”.

14. Първата модерна фондова борса, даваща възможност за 
продължителна търговия с ценни книжа е открита в:

А) Амстердам през XVI век;
Б) Амстердам през XVII век;
В) Амстердам през XVIII век;
Г) Ню Йорк през XVIII век;
Д) Лондон през XVIII век.

15. Какъв ефект оказва т.нар. „Мания за лалета” на холанд-
ската икономика и общество:

А) сриването на пазара за луковици оказва негативно влияние 
само върху търговията с лалета за следващите няколко десетилетия;

Б) последвало масово разоряване на търговци и производители 
на лалета, но това не оказва съществено влияние на икономиката и 
холандската общественост;

В) разоряват се търговците и производителите само на най-скъ-
пите сортове лалета (като “Semper Augustus”), а холандската икономи-Semper Augustus”), а холандската икономи-”), а холандската икономи-
ка, търговията и производството на масовите сортове не са засегнати;
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Г) сриването на пазара и последвалото разоряване и обедняване 
имат сковаващ ефект върху холандската икономика за години напред, 
масовата мания остава неосъзната, обществото се отдава на гняв, вза-
имни обвинения и търсене на изкупителни жертви;

Д) последвалото масово разоряване на търговци и производители 
има ефект най-вече върху холандската банкова система, като „Манията 
за лалета” добива популярност и обществен отзвук едва, когато през 
XVIII век подобни явления са наблюдавани и във Франция и Англия.

16. Каква е основната значимост на монографията по иконо-
мика на Джон Лоу озаглавена „Размисли относно парите и тър-
говията”:

А) за първи път в нея се разкриват особеностите на явлението 
икономически балон;

Б) основните идеи изведени в нея стоят в основата и на съвре-
менната финансова система;

В) в нея авторът успява да предскаже избухването на балона 
свързан с компанията „Мисисипи”; 

Г) с монографията си Лоу прави впечатление на крал Луи XIV, 
който го назначава за „Главен Контрольор на Франция”, най-високи-
ят административен пост в държавата;

Д) монографията е първият съществен научен труд в областта 
на търговията и паричната теория. 

17. Как се нарича и кога е приет законът, с който английския 
парламент реагира на последствията от появата на „Компанията 
на Южните морета” и нейните имитации, рекламиращи всякак-
ви налудничави инвестиции: 

А) „Закон за забрана на Балоните” през 1722 г.;
Б) „Закон против Балоните” през 1730 г.;
В) „Закон за Балоните” през 1720 г.;
Г) „Закон за контрол върху акционерните дружества” през 1730 г.; 
Д) „Нов търговски закон” през 1730 г. 
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18. Първият масов опит на американското общество с ин-
вестиции в ценни книжа бил: 

А) с т.нар. „Бонове на свободата” по време на Първата световна 
война;

Б) с т.нар. „Бонове на свободата” по време и след Войната за 
Независимост;

В) с акции на Wall Street през 20-те години чрез брокерските офи-
си на Чарлз Мичъл;

Г) с акции на Wall Street през 30-те години чрез брокерските офи-
си на Чарлз Мичъл;

Д) с акции на Wall Street в началото на XX век чрез банките и 
брокерските офиси на Джон Морган и Джон Рокфелер.

19. Коя от изброените известни личности няма връзка със 
спекулирането на Ню Йоркската фондова борса или нейното по-
пуляризиране през 20-те и 30-те години на XX век: 

А) Чарли Чаплин;
Б) Уинстън Чърчил;
В) Артър Инман;
Г) Уил Роджърс;
Д) нито един от отговорите, не е верен тъй като всички изброени 

личности имат връзка със спекулациите на борсата или нейното популя-
ризиране. 

20. Акциите на коя голяма американска компания през 
1999 г. достигат нива, оценяващи я на стойност 693 пъти по-голя-
ма от печалбата ѝ в края на годината:

А) Google; 
Б) Yahoo;
В) Apple;
Г) Microsoft;
Д) General Мotors.
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21. Посочете грешното твърдение свързано с явлението 
Икономически балон:

А) феномен свързан с движението на цените;
Б) демонстрира определени слабости в човешката психика;
В) наблюдава се тогава, когато купувачите предизвикат тако-

ва търсене на определен актив, че цената му премине под реалната 
оценка за неговата стойност;

Г) често започва с поведение на инвеститорите, характеризира-
що се с изоставянето на разума и предпазливостта за сметка на алч-
ността и надеждата;

Д) още от зората на своето съществуване, финансовите и стоко-
ви пазари създават непрестанна последователност от икономически 
балони.

22. Посочете грешното твърдение свързано с манията за лалета:
А) най-скъпият сорт лалета се нарича „Semper Augustus”;
Б) манията за лалета е втория голям ценови балон в историята;
В) самостоятелни зали за търговия на лалета са отделени на 

борсите в Амстердам, Ротердам, Алкмаар и Харлаем;
Г) цветовото многообразие на лалетата се дължи на заразяване-

то им със специфичен вирус;
Д) лалетата произхождат от планините Памир и Хиндукуш и 

степите на днешен Казахстан.

23. Посочете грешното твърдение свързано с периода в иконо-
мическото развитие на САЩ популярен като „Бурните двайсет”:

А) свързан е с масова електрификация и нови технологии като 
автомобилите, самолетите и домакинските уреди;

Б) наблюдава се социално-културен разцвет изразен в киното, 
радио предаванията, джаз музиката и правата на жените;

В) мнозина американци очакват появата на бързи и лесни начи-
ни за постигането на финансово благополучие;

Г) търговията и спекулациите с ценни книжа са силно затруднени 
от недостатъчното кредитиране от страна на банковата система;
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Д) бурното обществено икономическо развитие на САЩ през 
20-те години, създава подходящи условия за развитието на спекулати-
вен балон в икономиката.

24. През колко етапа преминава явлението Икономически 
балон:

A) два;
Б) три;
В) четири;
Г) един;
Д) явлението не преминава през отделни етапи.

25. Първият голям ценови балон в историята познат като 
„Манията за лалета” е наблюдаван:

А) в началото на XV век;
Б) в началото на XVI век;
В) през 30-те години на XVII век;
Г) през 30-те години на XVIII век;
Д ) през 20-те години на XX век.

26. В търговията с луковици на лалета през 30-те години на 
XVII век участват:

А) само търговци;
Б) само представители на аристокрацията;
В) само професионални брокери на специално създадени за цел-

та борси;
Г) хора от всички социални прослойки;
Д) само производители на луковици.

27. Според Джон Лоу икономиката най-ефективно може да 
бъде стимулирана чрез:

А) увеличаване на парите в обръщение;
Б) създаването на повече банки;
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В) стимулиране на селското стопанство;
Г) създаването на кралска банка;
Д) насърчаване на индустрията.

28. На компания „Мисисипи” кралят на Франция дал моно-
полни права върху търговията:

А) с Испанските колонии в Южна Америка;
Б) с колониите по западното крайбрежие на Северна Америка;
В) със Северна Америка и Карибите;
Г) с Африка;
Д) с Азия.

29. “Компанията на Южните морета” е основана от държав-
ния кралски ковчежник Робърт Ърл от Оксфорд през 1711 г. с цел:

А) да финансира войните с Испания;
Б) да финансира колонизирането на Северна Америка;
В) да реши проблемът с финансирането на големия размер на 

английският държавен дълг, натрупан от войни с Испания;
Г) да финансира големите разходи по поддръжката на 

Английската монархия;
Д) да финансира войната с колониите в Северна Америка.

30. Какъв е ефекта от приетия през месец юни 1720 г. от 
английския парламент „Закон за балоните” (т.нар. Bubble Act):

А) Законът се отразява негативно на „Компанията на Южните 
морета” и цената на акциите ѝ се сриват след неговото приемане;

Б) Законът не оказва никакво влияние на „Компанията на 
Южните морета”;

В) Законът прекратява дейността на „Компанията на Южните 
морета”;

Г) Законът подсигурява монополното положение на „Компанията 
на Южните морета” и дава още по-голям тласък на цената на нейните 
акции;
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Д) Законът поставя „Компанията на Южните морета” под надзо-
ра на специална парламентарна комисия.

31. Кое от изброените не е фактор, подпомогнал разраснала-
та се през 20-те години на XX век в САЩ спекулативна мания в 
търговията с ценни книжа:

А) т.нар. „Бонове на свободата”;
Б) близките отношения между елитните банкери и политиците;
В) минималният държавен контрол върху финансовите пазари;
Г) високите лихви по-кредитите;
Д) невежеството на инвеститорите.

32. Кой от банкерите на Уолстрийт намира кураж да се раз-
граничи от колегите си в началото на 1929 г.:

А) Чарлз Мичъл;
Б) Ричард Уитни;
В) Албърт Уигин;
Г) Пол Уолбърг;
Д) Джон Пиерпонт Морган.

33. Най-видният американски банкер и индустриалец от 
края на XIX и началото на XX век Джон Пиерпонт Морган оби-
чал да казва:

А) „в основата на финансовата система стоят парите и собстве-
ността”;

Б) „бързите обороти на капитала са основната движеща сила на 
финансовата система”;

В) „парите и банките са основата на финансовата система”;
Г) „в основата на финансовата система не стоят парите и соб-

ствеността, там стои единствено доверието”;
Д) „без доверие във финансовата система, парите и банките ня-

мат никакво значение”.
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34. Посочете грешното твърдение свързано с явлението 
Икономически балон:

А) между икономическите балони за последните 400 години 
има много общи белези;

Б) когато икономическият балон се спука, настава време на гняв, 
взаимни обвинения и закъснял анализ;

В) алчността е основна движеща сила за разрастването на 
Икономическите балони;

Г) внезапният и неочакван срив е вроден в природата на всеки 
спекулативен балон в икономиката;

Д) доброто познаване на финансовата историята, предавана от 
едно поколение на друго е повлияло значително за ефективното из-
бягване на подобни явления в края на XX началото на XXI век.

35. Какво представляват т.нар. „хувървили”?
А) привърженици на президента Хувър;
Б) опоненти на президента Хувър;
В) нови селища и градове построени по време на управлението 

на президента Хувър;
Г) поселенията от палатки и колиби на разорените по време на 

„Великата депресия” бездомници;
Д) нови квартали в големите градове на САЩ построени по вре-

ме на управлението на президента Хувър.

36. Кога започва „Големият крах на Уолстрийт” сложил през 
1929 г. началото на „Великата депресия”:

А) в края на януари 1929 г.;
Б) в края на март 1929 г.;
В) в края на юни 1929 г.;
Г) в края на август 1929 г.;
Д) в края на октомври 1929 г.
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37. По какъв начин в края на октомври 1929 г. най-влиятел-
ните лица на Уолстрийт начело с Джон Морган, се опитват да 
върнат загубеното доверие, във финансовите пазари:

А) започват да отпускат заеми при още по-ниски лихви;
Б) започват да отпускат безлихвени заеми;
В) обявяват парична премия от 5% при покупката на акции на 

стойност повече от 10 000 долара;
Г) със събраната от тях значителна сума в размер на 250 млн. 

долара започват да изкупуват акциите на стабилните предприятия на 
цени по-високи от пазарните;

Д) започват да продават на дребните инвеститори акциите си в 
най-стабилните и печеливши американски предприятия.

38. Къде в САЩ, в средата на 20-те години на XX век, се на-
блюдава значителен бум в цените на недвижимите имоти:

А) Калифорния;
Б) Вирджиния;
В) Тексас;
Г) Флорида;
Д) Северна Каролина.

39. Коя от изброените знаменитости и обществени лично-
сти не взема участие в разразилата се спекулативна мания на 
Уолстрийт през 20-те година на XX век в САЩ.

А) американският поет Артър Инман;
Б) американският актьор Чарли Чаплин;
В) американският актьор Уил Роджърс;
Г) бъдещият президент на САЩ Джон Кенеди;
Д) Уинстън Чърчил.
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Б. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Обяснете същността и етапите на икономическите балони?

2. Какви групи участници се наблюдават в спекулативните 
епизоди и каква е тяхната стратегия?

3. Каква е причината лалетата да се превърнат в обект на 
спекулативна мания в Холандия през XVII?

4. Какво е общото между компанията „Мисисипи” и 
„Компанията на Южните морета”?

5. Какви според вас са основните фактори, съдействали за 
развихрилите се спекулации в американската икономика през 
20-те години на XX век?

6. Каква е характерната особеност на икономическите бало-
ни в края на XX и началото на XXI век?





ВТОра ЧаСТ
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каПиТализмъТ –  
СъЩнОСТ, ПрОизХОд и еВОлюция

Пенчо Д. Пенчев

А. лекция

1. Същност на капитализма
Дефинициите на това понятие са многобройни, като трябва да 

се отбележи, че в науката липсва единно общоприето определение. 
Едно от най-кратките и ясни определения е дадено от австрий-

ския икономист Лудвиг фон Мизес. Според него „Капитализмът е 
неизменно икономическо понятие и ако значи нещо, то това нещо е 
пазарна икономика” или капитализмът е пазарна икономика. 

Това определение е лишено от някакви идеологически характе-
ристики и може да се приеме за основа при изясняването на същност-
та, произхода и еволюцията на капитализма. В чистия си вид пазар-
ната икономика предполага, че функционирането на пазара не среща 
никакви институционални пречки, т.е. пазарът е свободен и няма на-
меса от страна на правителство във формирането на цени, заплати и 
лихви. В този си чист вид пазарната икономика предполага пълната 
липса на държавата с нейния апарат за принуда. На практика обаче 
дори и най-либералната държава и най-малкото правителство се кре-
пят на данъци, които не се изземат доброволно от частните лица и от 
фирмите. А чрез тези данъци, мита и налози по същество се оказва 
непазарно влияние върху пазарните цени. 

В този смисъл трябва да се отбележи, че като теоретично чист 
образец пазарната икономика, т.е. капитализмът никога не е 
съществувал в човешката история. Обществата не могат да бъдат 
характеризирани просто като капиталистически, тъй като дори и в 
най-либералните от тях държавата (правителството), макар и ограни-
чено се намесва на пазара. Например отбраната във всички общества 
е държавен монопол, за нуждите на който се харчат огромни сред-
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ства, взети от данъкоплатците. По този начин държавата на практика 
отклонява средства от това, за което отделните лица биха предпочели 
да ги използват и превръща оръжейната индустрия в един от най-пе-
челившите отрасли. Същото се отнася за полицията, поддръжката на 
пътища, общественото (т.е. държавно) образование, здравеопазване 
и т.н. В случая е необходимо да се уточни, че чрез тези констатации 
не казваме кое е добро и кое лошо, т.е. не се дават оценки на дадени 
политики или действия, а просто се констатира състоянието на неща-
та, а именно че държавата винаги се меси на пазара и че това води до 
липсата на чиста пазарна икономика.

В световната икономическа мисъл от XIX век насам има направ-
ление, което смята, че липсата на каквато и да е държавна намеса в 
пазарната икономика ще доведе до по-добро икономическо устрой-
ство и, че частната инициатива е в състояние да осигури всички нуж-
ди на хората, които се осигуряват от държавата. Представителите на 
това направление се наричат анархо-капиталисти. За негов родона-
чалник се смята белгийският икономист Густав де Молинари, който 
пръв издига идеята, че частната инициатива би могла да „произведе” 
сигурност за изграждането по-евтино и по-ефективно от държавата. 
Сред по известните представители на анархо-капитализма могат да 
се посочат още Мъри Ротбард (който е автор на термина анархо-капи-
тализъм), Ханс-Херман Хоппе, Уолтър Блок и др.

Самата пазарна икономика (т.е. капитализмът) е спонтанно въз-
никнала, като резултат от дълъг еволюционен процес, осъществен в 
условията на задълбочаващо се резделение на труда. Тя не е измис-
лена, планирана или създадена от някого целенасочено, по предвари-
телен план със заповед, декрет или закон. В определени периоди от 
човешката история пазарните отношения са били по-силно изразени, 
а в други периоди до голяма степен са липсвали. Така например след 
унищожаването на Римската империя през V век пазарните отно-
шения в Западна Европа за дълги векове почти изчезват, и стопан-
ската дейност се съсредоточва предимно в самозадоволяващи се 
домакинства.
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Капитализмът се характеризира с частна собственост върху 
средствата за производство, при която фирми и индивидуални лица 
се конкурират на свободния пазар, за да извлекат максимална печалба 
от дейността си. Особеността в случая е, че всички те действат за своя 
сметка, но действията им целят удовлетворението както на собстве-
ните нужди, така и на нуждите а други хора. Така, когато един хлебар 
произвежда повече, по-евтино и/или по-качествено от конкурентите 
си той задоволява нуждите на потребителите от по-евтин продукт и в 
същото време си осигурява по-голяма печалба. Същото е положение-
то например и с Бил Гейтс, който осигурява по-евтини и по-качестве-
ни продукти от конкурентите си и така задоволява потребностите на 
глобалния пазар и в същото време се превръща в един от най-богати-
те хора на земята (към края на ХХ и началото на ХХІ век). 

Частната собственост е възникнала еволюционно в хода на чо-
вешкото развитие. По подобие на пазарната икономика тя не е създа-
дена или изобретена от някой. При проследяването на нейния про-
изход е твърде вероятно да се установи, че в нейната основа стои 
грабеж, мошеничество или друга практика, която в съвремието се 
приема за неморална или незаконна. Това обаче не е основание да се 
иска премахването на частната собственост. Напротив – признаване-
то на неприкосновеността на частната собственост е достижение на 
цивилизацията, което позволява да се ограничи правото на по-силния 
и да се улесни социалното сътрудничество между хората. В човеш-
ката история, почти до най-ново време, са известни примери на общ-
ности, които не познават частната собственост. Те обаче са толкова 
примитивни и изостанали, че могат да служат като образец на това 
какво би представлявало общество без частна собственост.

Законово закрепената неприкосновеност на частната собстве-
ност стои в основата на капиталистическата икономика. Тя позволя-
ва съществуването и функционирането на пазара. Притежателят на 
дадена стока трудно би могъл да я продаде, отдаде под наем или да 
получи кредит залагайки я, ако обществото не приема, че тази стока 
е негова и той няма възможност да докаже собствеността си по съ-
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дебен път. Липсата сигурност по отношение на правата на собстве-
ност обикновено се дължи на произволи от страна на управляващите 
елити. Тя е сред основните пречки за успешно стопанско развитие в 
огромни части на света, както в миналото, така и в съвремието.

Няколко примера от различни епохи и континенти могат да илюс-
трират тази постановка. През ХVІ век Испанската империя е сред 
най-богатите и най-големите държави в света. Тя разполага с колонии 
в Латинска Америка от които управляващите извличат огромни бо-
гатства. Поради разточителството им обаче тя изпада във финансови 
затруднения и прибягва към различни конфискации на собствеността 
на поданиците си, за да ги разреши. Тази мярка се оказва недалновид-
на, защото не разрешава финансовите проблеми на управляващите, а 
в дългосрочен план спомага за упадъка на Испания. Когато няма си-
гурност на частната собственост стопанските субекти не инвестират 
в увеличаване или разнообразяване на производството, в закупуване 
на земя, техника и т.н., просто защото има реална опасност друг да 
се възползва от инвестициите и труда им. Не случайно, когато през 
30-те години на ХІХ век в Османската империя са направени първите 
опити за наваксване на стопанското изоставане от Запада, централна-
та власт в поредица от официални документи се опитва да гарантира 
неприкосновеността на частната собственост на всичките си пода-
ници. Според съвременния перуански икономист Хернандо де Сото 
една от основните причини за изостаналостта на много от държавите 
в Латинска Америка е липсата на законна частна собственост върху 
земята и постройките за голяма част от населението. 

В същността си капитализмът е изключително динамичен и сле-
дователно е отрицание на стабилността и консерватизма. Това се дъл-
жи на факта, че различните икономически субекти са в непрекъснато 
състезание (конкуренция) помежду си за запазване и увеличаване на 
печалбите си. Динамизмът води до огромен технологичен напредък, 
генерира увеличаване на обема на производството, разнообразяване 
на предлаганите услуги и в крайният резултат е общо подобряване 
на качеството на живот. Несигурността от постоянната конкуренция 
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има и друг ефект. Тя принуждава предприемачите и капиталистите 
да търсят средства за нейното ограничаване или премахване. Най-
сигурният начин за това е чрез извоюване на монополни позиции, 
за които се предполага, че могат да позволят на отделните предпри-
ятия да манипулират пазара и цените. Това може да се постигне чрез 
споразумения между отделни фирми в един и същ бранш за обща 
ценова политика, чрез различни сдружавания, сливания и т.н. Чрез 
митническия протекционизъм правителствата също създават условия 
за възникване на монополи в рамките на националните държави или 
на по-големи съюзи (от типа на ЕС). Това е така, защото митнически-
ят протекционизъм по същество ограничава конкуренцията.

Смята се, че тенденцията към концентрация на производството 
в малко на брой но големи като възможности стопански единици при-
добива ясни очертания към края на ХІХ век в САЩ. Тя предизвиква 
и съответната обществена и политическа реакция, която се изразява 
в приемането на т. нар. антимонополни закони. На базата на такова 
законодателство в началото на ХХ век е разформирована компанията 
Стандарт ойл в началото на ХХ век. Независимо от масираното анти-
миниполно законодателство обаче възникването на големи, световни 
фирми не е прекратено. 

Монополизацията и нейните „отрицателни” ефекти обикнове-
но се използват като мотив за намеса на държавата в пазарните от-
ношения. Различни изследвания показват, че създаването на големи 
фирми, които контролират значителен дял от пазара, много често е 
съпроводено с намаляване на цената и подобряване на качеството на 
произвежданата стока. Това е така, защото големите производители 
имат възможност да закупят по-добра техника, да наемат изследова-
тели, които да подобрят качеството на продукта, който се предлага и 
т.н. Много често за т. нар. антимонополно законодателство е трудно 
или невъзможно да дефинира ясно какво е монопол. Защото произво-
дителят на дадена стока винаги има фактически монопол върху про-
изводството ѝ. Така например издателят на книга, която не се търси 
от никого има монопол върху нея, но от това не произтичат някакви 
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извънредни загуби на обществото. Дори в случаите на т. нар. естест-
вени монополи (водоснабдяване, електрификация и т.н.) възможност-
ите за произволно налагане на цени са ограничени понеже монопо-
литe трябва да закупуват работната си ръка на свободния пазар, да 
купуват машини и суровини на пазарни цени, да се съобразяват с по-
купателната способност на клиентите си и т.н. 

Решенията, които се предлагат за проблемите предизвикани от 
този тип монополи най-общо могат да се ограничат до две. Първото 
и най-разпространено се състои в създаването на различни държав-
ни регулативни и контролни органи за подобни монополи (например 
ДКЕВР в България). Подобни институции се създават за пръв път в 
края на ХIX век в САЩ, а след това и в други капиталистически дър-
жави. Те имат предимството, че създават видимост на дейността си 
и от тук усещане за това, че някой може бързо и ефективно да нало-
жи на монополите да не „ограбват“ потребителите. Ефективността на 
подобни институции обаче е спорна; в повечето случаи става така, че 
дейността на тези органи увеличава степента на корупция. Второто 
решение е да се оставят нещата на свободния пазар. Недостатъкът 
в случая е, че решението на проблема не може да се види веднага, 
не може да се определи кога и как ще стане това – т.е. със сигурност 
подобно решение не е изгодно за политиците, които разчитат на гла-
совете на избирателите, за да запазят работните си места. 

В крайна сметка обаче пазарът е в състояние да пребори моно-
пола. Така например преди изобретяването на двигателя с вътреш-
но горене и на автомобила (в края на ХIХ век) железниците са били 
монополисти в сухоземния транспорт на дълги разстояния. Те са се 
ползвали от закрилата и насърчението на правителствата или пък са 
били пряко държавна собственост. Пазарът разбива този монопол с 
изобретяването и бързото разпространение на автомобила, което е 
плод не на държавна инициатива, а на частна (т.е. на капитализма). 
Подобни примери могат да се дадат и от редица други стопански сек-
тори. Така от 1892 г. в отделните капиталистически държави теле-
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фонните компании се превръщат в обществена собственост, което е 
вид монопол. С изобретяването и разпространението на мобилните 
телефони обаче този монопол е премахнат. 

Всъщност именно процесът на откриване на нови потребител-
ски стоки, на нови методи на производство или транспорт, на нови 
пазари и на нови форми на организация на съществуващите фирми е 
онзи импулс, който, по думите на икономиста ѝ. Шумпетер, запалва 
и поддържа капиталистическия мотор в движение. Този процес е на-
речен отново от Шумпетер творческо разрушение. Творческо, защото 
създава нещо ново, непознато до този момент, а разрушение, защото 
всяко подобно откритие в крайна сметка води до разрушението на оп-
ределени отрасли и производства (откритието и усъвършенстването 
на компютъра води до упадък в производството на пишещи машини, 
на дигиталната фотография – до упадък в производството на ленти за 
фотоапарати, на автомобила – до упадък в производството на каляс-
ки, карети и т.н.).

Капитализмът се характеризира с разделение на производството 
от потреблението – хората не произвеждат това, което потребяват и 
не потребяват това което произвеждат (поне не всичко от това, което 
произвеждат). Производството и потреблението при капитализма се 
свързват чрез пазара, който не е просто място, където се продават из-
лишъците от собственото производство и където се купуват малкото 
стоки, които не могат да бъдат произведени лично. Подобни паза-
ри за обмен между селото и града са разпространени в Европа през 
Средновековието. Капиталистическият пазар е всеобхватен, понякога 
напълно абстрактен. Той може да се определи като процес, процес 
при който се осъществяват сделки със стоки,услуги, работна ръка, 
пари и т.н. Тук си заслужава да се припомни често забравяната азбуч-
на истина, че в пазарния процес се формират цени, които служат 
като ориентир за производителите какво, как и в какво количе-
ство да произвеждат. 
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В крайна сметка потребителите със своето търсене са тези, кои-
то решават какво ще се произвежда. Или ако трябва да си послужим 
с един малко условен пример нарасналото търсене на алкохол ще до-
веде до първоначално увеличаване на цената на алкохола, което от 
своя страна означава увеличени възможности за печалба от страна 
на производителите на алкохол. Това от своя страна ще привлече към 
този бранш капитали, които ще се изтеглят от други производства 
(например производство на безалкохолни напитки), в които търсене-
то и следователно печалбите са по-малки. 

По тази причина не може да се твърди, че капиталистите и пред-
приемачите са тези, които развалят обществения морал, като произ-
веждат и продават алкохол, порно, чалга и др. подобни. Потребителите 
със своите ежедневни покупки са тези, които насочват производите-
лите и търговците към това, което се търси. Ако по някаква причина 
се увеличи търсенето на класическа музика, на поезия или на фило-
софските трактати на Хегел, предприемачите и капиталистите ще се 
тези, които ще осигурят на потребителите тези стоки на възможно 
най-ниски цени. Насилствената намеса на държавата на пазара с цел 
преодоляване на „неморалността“ на потребителите и предприемачи-
те обикновено води до резултати, които съвсем противоположни на 
очакваните. Например след Първата световна война, под натиска на 
общественото мнение, в САЩ е въведен т. нар. „сух режим“, по си-
лата на който е забранено производството и търговията с алкохол. В 
резултат на това консумацията на алкохол се увеличава и се създават 
условия за процъфтяване на организираната престъпност, корупция-
та и т.н. Това принуждава властите да премахнат „сухия“ режим. 

Ако логически се продължи изложеното до тук капитализмът 
може още да се определи и като икономическа демокрация, понеже 
със всяка своя изхарчена стотинка потребителите всъщност всеки-
дневно гласуват за онзи, който най-добре задоволява разнообразните 
им потребности. Потребителите правят определени производители 
по-богати от други. Съответно с въздържанието си от купуване на 
определени стоки те наказват онзи, който не задоволява прищевките 
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им. Така в стопанския живот при капитализма не могат да се намерят 
аналози на царе, императори, барони и др. под. Всъщност царе, им-
ператори, графове са съществували и са играли основна роля в дър-
жавното управление и в икономиката през средновековието (епоха в 
която капитализмът е много слабо проявен). Те са получавали властта 
си по наследство, смятани са за изразители на Божията воля на земя-
та и по тази причина властта им е била неоспорима, мнението им по 
всеки въпрос е смятано за най-правилното, а потребителите на тех-
ните услуги (т.е. поданиците им) почти нямат възможност да избират 
владетелите и господарите си. При капитализма нещата не стоят така 
– царе на обувките, императори на хляба, барони на мобилните теле-
комуникации няма. Всеки отрасъл си има своите лидери, но те могат 
бързо, лесно и безкръвно да бъдат свалени от позициите си, ако не 
изпълняват волята на истинския господар – потребителят. Това сваля-
не става просто като потребителите се въздържат да купуват стоките, 
които се предлагат от неефективни предприемачи.

Технологичният напредък и подобряването на жизнения стан-
дарт в условията на капитализма обикновено водят след себе си и 
промени в политическото устройство. Без да е абсолютно задължи-
телно, но може да се твърди, че капитализмът води след себе си демо-
крацията. В случая под демокрация се има пред вид такава уредба за 
достигане на политически решения, при която индивидите получават 
властта да решават посредством конкурентна битка за гласовете на 
хората. През XIX и XX век с развитието на капитализма и свързано-
то с него разширяване на грамотността и намаляване на бедността 
се разширява и кръга от хора, които имат право да вземат право в 
управлението като избиратели или като кандидати за гласове на изби-
рателите. Постепенно се премахват имуществения, образователния 
ценз, ограниченията наложени на жени и на различни малцинства. 
Конкуренцията, характерна за капитализма може да се приеме за ана-
лог на конкуренцията в политическия живот, а премахването на огра-
ниченията има за свой аналог липсата на подобни ограничения на 
пазара. Разширението на демократичните права и свободи обаче има 
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в себе се потенциал да унищожи капитализма. За да спечелят конку-
ренцията с опонентите си политиците са изложени на изкушението 
да раздават привилегии на определени съсловия или групи, да огра-
ничават свободната конкуренция и пазарната икономика, под пред-
лог, че пазарът не е в състояние да решава проблемите, които създава. 

2. Капитализмът и недоволните от него
Много често в дефинициите на капитализма и в описанието на 

основните му черти се влагат главно негови измислени или действи-
телни отрицателни характеристики. Истината е, че в преобладаващо 
капиталистическо общество антикапиталистическите идеи (изразени 
в книги, филми и т.н.) често носят добра печалба и/или световна слава 
– Нобелова награда, Оскар, Грами, Пулицър и др. подплатени с висо-
ки хонорари. По тази причина и в общественото мнение се е наложи-
ло определено негативно отношение към капитализма. Естествено, 
капитализмът не е и не може да бъде средство за сваляне на небесния 
рай на земята. Като всичко човешко и той има своите недостатъци. 

Едно от честите обвинения срещу капитализма е, че той генерира 
циклични икономически кризи, които правят живота на мнозинство-
то от населението непоносим, като увеличават безработицата и т. н. 
Истината е, че в некапиталистическите общества кризите обикновено 
са природни катаклизми, епидемии, войни и завоевания. Тези ката-
клизми наистина са свързани с невероятни трагедии – така чумната 
епидемия от средата на ХІV век отнема живота на около 1/3 от населе-
нието на Европа. Европейското завладяване на Америка води до изми-
рането на около 90% от местното население от болести, срещу които 
то няма резистентност. Развитието на капитализма дава възможност 
за намаляване на зависимостта от природните капризи и съответно за 
намаляване на подобни трагедии. Що се отнася до икономическите 
кризи трябва да се напомни, че въпреки преобладаващото обществено 
мнение, според доста влиятелни икономисти икономическите кризи 
се предизвикват не от пазарната икономика (т.е. от капитализма), а от 
намесата на държавата в свободното функциониране на пазара. 
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Друго класическо обвинение срещу капитализма е, че в име-
то на печалбата той погазва етическите и моралните ценности. 
Действително още в края на XVIII век в съчинението си „Богатството 
на народите” Адам Смит отбелязва „Ние очакваме своя обяд не от 
благоволението на месаря, пивоваря или хлебаря, а от ревнивото им 
отношение към собствените им интереси. Ние се обръщаме не към 
тяхната хуманност, а към техния егоизъм, и никога не им говорим за 
нашите нужди, а за техните изгоди”. В изчистен вид капиталистиче-
ската система изглежда наистина се крепи на егоизма и на личния 
интерес. От тук и обвиненията за липса на хуманизъм и за това, че 
като икономическа система капитализмът насърчава само тези които 
са най-приспособими и мачка слабите и беззащитните. 

Характеристиката, която А. Смит е направил на капиталистиче-
ската система е вярна, но никъде не се твърди, че е пълна. На първо 
място трябва да се отбележи, че естественият подбор и свързаното 
с него оцеляване на най-силните и приспособимите не е възникнал 
с капитализма. Личният интерес и егоизмът не са възникнали с ка-
питализма, а са сред най-важните мотиви за човешката дейност още 
с появата на �omo Sapiens. Освен това никога в капиталистически-�omo Sapiens. Освен това никога в капиталистически-. Освен това никога в капиталистически-
те общества не са преставала да съществува благотворителността 
и солидарността. Примери – Алфред Нобел 1867 г. изобретява ди-
намита, става успешен капиталист и предприемач, дарява средства-
та си за Нобеловите награди; братя Евлоги и Христо Георгиеви, 
търговци и банкери, стават вероятно най-богатите българи преди 
Освобождението – даряват средства за Софийския университет, за 
българска болница в Цариград и т.н.

Сред теориите с най-голяма заслуга за общественото недовол-
ство срещу капитализма може да се посочи марксизма. Затова не е 
излишно да се отдели малко внимание на тази теория, още повече че 
с нейното представяне ще се разгледат и някои от характерните черти 
на капитализма, които до този момент не бяха засегнати.

Според К. Маркс, който е един от най-сериозните критици на 
капитализма, капитализмът е „стихийно израснал обществен произ-
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водствен процес”, който се появява през ХVІ век в Западна Европа и 
който по силата на законите на обществено-икономическото разви-
тие рано или късно ще бъде заменен от социализъм. Капитализмът, 
според Маркс, се характеризира с: А) капиталистическа частна соб-
ственост върху средствата за производство (това означава едра частна 
собственост), Б) ползване от страна на капиталистите на наемен труд 
(а не на труда на роби или крепостни селяни), като работниците са 
подложени на нарастваща експлоатация, което води до непрекъснато 
влошаване на тяхното материално положение. 

Според Марксистката концепция за наличието на капитализъм 
е необходим и капитал – това са пари които чрез инвестиции носят 
други пари по познатата схема П – С – П‘, където П представлява 
инвестирания първоначално капитал, който се превръща в С, т.е. сто-
ки, които пък от своя страна се продават на пазара и стават П‘, т.е. 
инвестирания капитал плюс печалбата от съответната инвестиция. 
Характерна черта на капиталиста, по думите на Маркс, е нагона към 
„абсолютно обогатяване”. Според него капиталиста е фанатик на уве-
личаването на стойността, който „безогледно принуждава човечест-
вото да произвежда заради самото производство”.

Появата на капитализма е заместила по-старата схема на размя-
на, а именно С – П – С, където с С е обозначено стока, а с П – пари. 
При тези схема дребният производител (земеделец или занаятчия) 
произвежда някаква стока със собствени оръдия на труда, после раз-
меня тази стока на пазара за пари и след това с получените пари си 
купува стока или стоки, които не може да си произведе самостоя-
телно. През този ранен период парите все още не са капитал, а само 
средство за обръщение. 

Марксистката дефиниция за капитализма, за капиталистите и 
капитала има някои сериозни недостатъци. На първо място ако тя 
се приеме за вярна излиза, че поради инстинкта за забогатяване и 
грабеж, характерен за определена група хора, се появяват всички не-
справедливости на съвременното ни общество. Истината е, че капи-
талистите произвеждайки и продавайки все повече и по-евтини стоки 
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целят да подобрят личния си стандарт на живот, а не са движени от 
нагон, който е характерен само за тях. Успоредно с това, точно чрез 
производството и продажбата на повече, по-евтини, по-разнообразни 
стоки и услуги, капиталистите допринасят за подобряване на стан-
дарта на живот на множество непознати за тях хора, като ги снабдяват 
с евтини и достъпни стоки. Така за работниците през втората полови-
на на ХХ век са достъпни услуги и стоки, които са били недостъпни 
и за най-богатите през ХVІІІ век – възможности за пътуване на далеч-
ни разстояния, зъболекарски услуги, антибиотици и т.н. Всички тези 
неща са плод на капиталистическото развитие.

 Така през 1836 г. Натан Ротшилд, който със сигурност тогава 
е сред най-богатите хора на земята, умира на 59 годишна възраст от 
стафилококова или стрептококова инфекция. Така човекът, който е 
можел да си купи всичко, което се продава, умира от обикновена ин-
фекция, от която в съвремието може да се излекува всеки, който има 
достъп до болница, лекар или аптека. Процесът на подобряване на 
жизнения стандарт в условията на капитализма е бавен, но устойчив. 
В крайна сметка марксисткото твърдение за прогресивното обедня-
ване на масата от населението в условията на капитализма просто 
не отговаря на истината и може да се смята за политическо, а не за 
научно. 

Не на последно място заслужава внимание и твърдението за 
това, че капитализмът се появява към XIX век като исторически пре-
ходно явление. Следователно, както се е появил, така и ще изчезне 
при наличието на определени условия (когато достигне зрелост). С 
претенцията да открие неизменните закони на обществено-икономи-
ческото развитие Маркс смята, че капитализмът неизбежно ще бъде 
заменен със социализъм, така както капитализмът е заменил феода-
лизма. Логиката на събитията, която ще доведе до премахването на 
капитализма би трябвало да е следната: 

 А) при появата на капитализма капиталистите са отнели (екс-
проприирали) собствеността на дребните производители, така се 
осъществява първоначалното натрупване на капитали,
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 Б) в условията на капиталистическата икономика конкуренци-
ята между капиталистите води до това, че един капиталист „убива” 
много други капиталисти; успоредно с това вървят в икономиката и 
обществото два важни процеса: непрекъсната техническа рационали-
зация и увеличаване на мизерията и недоволството на работниците,

В) в даден момент монополът на капитала става пречка за „онзи 
начин на производство, който е стигнал до разцвет заедно с него и 
под неговия покрив …“ Тогава настъпва времето за премахване на ка-
питализма – „Удря часът на капиталистическата частна собственост. 
Експроприаторите биват експроприирани.” 

Процесът на трансформация на капитализма в социализъм не-
избежно ще е съпроводен с насилие (Маркс не конкретизира точно 
какво насилие, но очевидно става дума за революции, войни, убий-
ства и т.н.) – „Насилието е акушерка на всяко старо общество, когато 
то е бременно с ново. Самото насилие е икономическа потенция”, т.е. 
само насилието дава възможност за появата на нещо ново в общест-
вено-икономическото устройство на света. Маркс е убеден, че капи-
тализмът се е появил в резултат на дългогодишно насилие от страна 
на бъдещите капиталисти спрямо масата от населението. В резултат 
на това насилие капиталистите са отнели земята на селяните и са ги 
принудили да се превърнат в наемни работници. По подобен начин, 
чрез насилие, ще се установи и социализмът. Това насилие обаче ще 
бъде по-краткотрайно понеже то ще бъде насилие на мнозинството 
(наемните работници) спрямо малцинството (капиталистите). 

Очевидно със своите теоретични концепции Маркс приема и оп-
равдава насилието в обществения живот. Вярно е, че в цялата човеш-
ка история насилието присъства под най-разнообразни форми, че то е 
довело до раждането и умирането на империи, до установяването на 
граници до налагането на стопански, културни и религиозни модели. 
Няма обаче никаква гаранция, че насилието води единствено до про-
гресивни промени. Напротив възможно е, и в историята има доста-
тъчно примери за това, насилието и войните да доведат до дълготраен 
регрес и упадък на цели общества и региони. Такъв е например слу-



255

чая със стопанския упадък на части от Европа и Средиземноморието 
след унищожаването на Римската империя през V век след Христа. 

В случая с марксистките виждания има и нещо друго – насили-
ето получава своето „научно” и „теоретично” оправдание. Получава 
са така, че когато дойде момента на преход от капитализъм към со-
циализъм убийството на капиталист, на неговата съпруга или дете, 
на полицай, войник или на случайно заблуден човек става оправдан 
акт просто защото това убийство (или убийствА) проправя пътя на 
новото по-прогресивно, по-справедливо и по-добро устройство на 
обществото. И най-накрая, може би най-важното – войните и на-
силието като цяло винаги са свързани със страдания, разрушения, 
безмислена загуба на хора, унищожаване на натрупани материални 
ценности и т.н. Постиженията на човешката цивилизация в крайна 
сметка не са постижения на агресори и насилници, а са резултат от 
мирното сътрудничество на хора, които са заменили грабителството 
с труд и съзидание. 

Така в очите на Маркс капитализмът е неизбежен стадий в 
човешката еволюция, който може да се определи и като нечувана 
болест, зла зараза обхванала човечеството. Изследванията на някои 
стопански историци и социолози (Макс Вебер, Иван Кинкел и др.) 
обаче показват, че едра частна собственост е съществувала и преди 
XVI век (т.е. преди времето, в което според Маркс се появява капи-
тализма), съществували са предприемачи и капиталисти, които са 
ползвали наемна работна ръка, инвестирали са пари в определени 
дейности или стоки, които след това са продавали с печалба. Т.е. 
твърдението, че капитализмът е определен период от човешката ис-
тория не може да се приеме за вярно. Явно капитализмът по-скоро е 
начин на организация на стопанската дейност на хората, а не наиме-
нование на определен исторически период, който по необходимост 
ще бъде заменен с друг.
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Заключение 
Капитализмът е пазарна икономика, основана на частна соб-

ственост. По своята същност той е изключително динамичен – твор-
ческото разрушение е основен мотив в тази динамика. Капитализмът 
предизвиква недоволство, най-сериозната теоретична критика на ка-
питализма – Карл Маркс.
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Б. заТВОрени ВъПрОСи

1. Капитализмът е:
А) едра поземлена собственост;
Б) рентиерство;
В) пазарна икономика;
Г) специфичен вид стопанска политика, характерен за ХІХ век;
Д) отминал етап в световното стопанско развитие.

2. Представителите на анархо-капитализма смятат, че:
А) няма принципна разлика между капитализъм и социализъм;
Б) държавата трябва да контролира възможно най-голям дял от 

стопанството;
В) едрата поземлена собственост трябва да се премахне;
Г) трябва да се забрани наследяването на големи богатства, за да 

се стимулира предприемчивостта;
Д) липсата на каквато и да е държавна намеса в пазарната ико-

номика ще доведе до по-добро икономическо устройство.

3. Капитализмът е възникнал:
А) спонтанно, в резултат на дълъг еволюционен процес;
Б) в резултат на целенасочените усилия на политиците през 

XIX век;
В) в резултат на целенасочените усилия на икономисти и пред-

приемачи през XVIII и XIX век;
Г) като резултат от упадъка на Римската империя.

4. Капитализмът се характеризира с:
А) частна собственост върху средствата за производство;
Б) наличието на закрепостяване;
В) обществена собственост върху средствата за производство;
Г) държавен монопол върху външната и вътрешната търговия;
Д) липсата на едра поземлена собственост.
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5. Как възниква частната собственост:
А) по време на Великото преселение на народите;
Б) еволюционно в хода на човешкото развитие;
В) при прехода от феодализъм към капитализъм;
Г) установена е със закон първо в Римската империя;
Д) установена е със закон първо във Великобритания.

6. Липсата на сигурност на частната собственост води до:
А) икономически растеж;
Б) упадък на Испанската империя;
В) началото на Индустриалната революция;
Г) избухването на 30-годишната война;
Д) откриването на Америка.

7. Какво поражда тенденцията към концентрация и монопо-
лизация в капиталистическата икономика:

А) стремежът на държавната власт да насърчава конкуренцията;
Б) стремежът на капиталистите да ограничат несигурността, 

предизвикана от конкуренцията;
В) ограничаването на банковите кредити в условията на иконо-

мическа криза;
Г) колебанията на международните валутни пазари;
Д) тази тенденция не е характерна за капиталистическата ико-

номика.

8. Като част от борбата с монополите в началото на ХХ век:
А) са приети първите антимонополни закони в САЩ;
Б) са приети първите антимонополни закони във Великобритания;
В) е разформирована компанията „Майкрософт“;
Г) е разформирована компанията „Стандарт ойл“;
Д) липсва верен отговор.
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9. Смята се, че тенденцията към концентрация на производ-
ството в малко на брой но големи като възможности стопански 
единици придобива за пръв път ясни очертания:

А) към края на ХІХ век в САЩ;
Б) в началото на ХХ век в Германия;
В) в началото на XVIII век във Франция;
Г) към края на XVIII век във Великобритания;
Д) в началото на XXI век в Китай.

10. Кои са исторически възникналите начини за борба с „от-
рицателните“ ефекти на монополизацията:

А) премахване на частната собственост върху средствата за про-
изводство и създаване на държавни монополи;

Б) държавна регулация и/или свободен пазар;
В) налагане на обществена собственост върху средствата за 

производство;
Г) забрана на профсъюзите и свободата на сдружаване;
Д) митнически протекционизъм и социално законодателство.

11. Как свободният пазар е в състояние да се справи с тен-
денцията към монополизация:

А) не е в състояние, защото постоянно генерира такава тен-
денция;

Б) единствено държавната регулация може да се справи с моно-
полизацията;

В) чрез създаването на нови технологии, машини, и производ-
ства – например двигателя с вътрешно горене, който помага за пре-
махване на железопътните монополи;

Г) като отслабва възможностите на гражданското общество за 
ефективна борба с големите компании;

Д) чрез законодателни забрани.
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12. Какво представлява процесът, наречен от Й. Шумпетер, 
творческо разрушение:

А) унищожаването на капитализма и заместването му със со-
циализъм;

Б) унищожаването на държави и общества, които със стопанска-
та и социалната си политика пречат на икономическия прогрес и за-
местването им с държави, които стимулират растежа;

В) този процес описва последиците от Великите географски открития;
Г) премахването на едрата поземлена собственост и заместване-

то ѝ с дребно земевладение;
Д) процесът на откриване на нови потребителски стоки, на нови 

методи на производство или транспорт, на нови пазари и на нови фор-
ми на организация на съществуващите фирми.

13. Исторически пример за т.нар. творческо разрушение е:
А) аграрният преврат в България след Освобождението от ос-

манска власт;
Б) Великите географско открития;
В) стопанското усвояване на ресурсите в Северна Америка;
Г) откритието и усъвършенстването на компютъра, което води 

до упадък в производството на пишещи машини;
Д) откритието и усъвършенстването т.нар. perpetuum mobile, кое-perpetuum mobile, кое- кое-

то води до упадък в производството на двигатели с вътрешно горене.

14. Насилствената намеса на държавата на пазара с цел пре-
одоляване на „неморалността“ на потребителите и предприема-
чите обикновено води до резултати, които са съвсем противопо-
ложни на очакваните. Пример за това е:

А) въвеждането на т. нар. „сух режим“ в САЩ;
Б) въвеждането на т. нар. „сух режим“ във Великобритания;
В) приемането на т. нар. закон Шърман в САЩ;
Г) икономическия възход на Япония след края на Втората све-

товна война;
Д) социалното законодателство в Германия.
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15. Освен като пазарна икономика, капитализмът може да се 
определи още като:

А) олигархия;
Б) плутокрация;
В) абсолютна монархия;
Г) икономическа демокрация;
Д) анархия.

16. В некапиталистическите общества кризите обикновено 
се изразяват като (посочете грешния отговор):

А) войни;
Б) епидемии;
В) природни катаклизми;
Г) завоевания;
Д) циклични и икономически.

17. Исторически пример за криза в не капиталистическо об-
щество е:

А) Голямата депресия в края на XIX век;
Б) Голямата депресия през 30-те години на ХХ век;
В) Петролната криза от 70-те години на ХХ век;
Г) Студената война;
Д) чумната епидемия в Европа през XIV век.

18. Сред теориите с най-голяма заслуга за общественото не-
доволство срещу капитализма е:

А) анархо-капитализма;
Б) марксизма;
В) теорията за относителността;
Г) бихейвиоризма;
Д) неолиберализма.
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19. С марксизма своето „научно” и „теоретично” оправда-
ние получава:

А) насилието;
Б) християнството;
В) хуманизма;
Г) индивидуализма;
Д) благотворителността.

20. Според вижданията на К. Маркс капитализмът е:
А) исторически преходно явление;
Б) пазарна икономика;
В) исторически непреходно явление;
Г) възможно най-съвършената форма на организация на стопан-

ската дейност;
Д) икономическа демокрация.
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СТОПанСкО разВиТие на БълГарСкиТе земи  
През еПОХаТа на ВъзражданеТО

Съставил: Пенчо Д. Пенчев

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Възрожденската епоха по българските земи приблизител-
но обхваща времето от:

А) Освобождението до 1939 г.;
Б) началото на XVIII век до Руско-турската война от 1877 – 

1878 г.;
В) началото до средата на ХХ век;
Г) 1944 до 1989 г.;
Д) началото на Индустриалната революция до избухването на 

Първата световна война.

2. Върховен собственик на обработваемата земя в Османската 
империя според нейните религиозно-правни доктрини е/са:

А) Аллах;
Б) Аллах и неговият пророк Мохамед;
В) спахиите;
Г) църквата;
Д) липсва верен отговор.

3. Сред най-важните тенденции в османската стопанска сис-
тема през ХVІІІ – ХІХ век е:

А) централизацията;
Б) милитаризацията;
В) заместването на централизираната и милитаризирана иконо-

мика с икономика, в която частната собственост и частният интерес 
играят все по-важна роля;

Г) упадъка на чифлиците;
Д) на упадъка на промишлеността.
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4. Как реагира държавната власт на кризата в Османската 
империя след началото на ХVІІІ век:

А) започва опити за реформи по западен образец;
Б) дава различни привилегии на мюсюлманите от Близкия 

Изток;
В) създава еничарския корпус;
Г) разпродава всички държавни предприятия;
Д) въвежда пенсионна система.

5. Отоманската банка е основана:
А) в началото на XVIII век от арабски инвеститори;
Б) през 1839 г. от германски инвеститори;
В) през 1875 г. от френски инвеститори;
Г) през 1856 г. от британски инвеститори;
Д) в Османската империя няма банки.

6. Гюлханският хатишериф:
А) е обнародван през 1839 г. и с него се дават държавни гаран-

ции за сигурността и неприкосновеността на имотите на всички по-
даници на Османската империя;

Б) е обявен през 1784 г. и с него се регламентира занаятчийското 
производство;

В) е обнародван през 1856 г. и с него се създават търговски съди-
лища в Османската империя;

Г) е обявен през 1856 г. под натиска на Великите сили;
Д) е наименованието на Търговския закон, който Османската 

империя копира от Франция.

7. Как се отразява на българското земеделие отмяната на за-
браната за износ на зърнени храни от Османската империя:

А) увеличава се производството на зърнени храни;
Б) намалява производството на зърнени храни;
В) цените на земята падат;
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Г) българите започват да отглеждат технически земеделски 
култури;

Д) животновъдството запада.

8. В резултат на многото външни заеми, които взема и на не-
рационалното им използване Османската империя обявява фак-
тически фалит. Кога става това:

А) през 1875 г.;
Б) през 1839 г.;
В) в началото на XVIII век;
Г) през 1856 г.;
Д) през 1923 г.

9. Какъв процент (приблизително) от обработваемата земя 
по българските земи заемат чифлиците:

А) около 75%;
Б) около 65%;
В) около 50%
Г) около 40%;
Д) около 20%.

10. Коя от характерните черти на чифлиците през ХVІІІ – 
ХІХ век може да се определи като капиталистическа:

А) използването на наемни работници;
Б) ангарията;
В) използването на робски труд;
Г) това, че са държавна собственост;
Д) това, че в тях се отглеждат само зърнени храни.

11. Коя от следните тенденции е характерна за българското 
селско стопанство през Възраждането:

А) масовото приложение на машини и друга модерна селскосто-
панска техника;

Б) липсата на каквато и да е производствена специализация;
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В) увеличаване на производството предназначено за пазара;
Г) изчезването на чифлиците;
Д) намаляване на обема на производството.

12. Кой отрасъл от животновъдството е най-силно развит по 
българските земи през Възраждането:

А) овцевъдство;
Б) отглеждане на едър рогат добитък;
В) коневъдство;
Г) свиневъдство;
Д) говедовъдство.

13. Коя от следните тенденции не е характерна за развитие-
то на българските занаяти през епохата на Възраждането:

А) намаляване на обема на производството;
Б) увеличаване на обема на продукцията;
В) производствена специализация;
Г) географска спезиализация;
Д) все по-тясно обвързване се пазара.

14. Какво представлява еснафът:
А) вид разпръсната манифактура, характерна преди всичко за 

вълненотекстилното производство;
Б) доброволна организация на търговци;
В) търговско дружество, съставено предимно от роднини;
Г) вид занаятчийско производство;
Д) браншово обединение на производители или търговци, със-

тавено на принципа на задължителното членуване.
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15. Сред най-важните причини за разцвета на занаятчий-
ското производство през епохата на Възраждането е (посочете 
грешния отговор):

А) реформите в Османската империя;
Б) близостта на българските земи до столицата на Османската 

империя;
В) липсата на суровини за вълненотекстилните занаяти;
Г) увеличаването на градското население;
Д) нарасналите външнотърговски контакти на Османската им-

перия.

16. През възрожденската епоха много от занаятчийските 
центрове по българските земи са разположени в планински и по-
лупланински райони. Това се дължи на няколко причини. Сред 
най-важните от тях е:

А) липсата на достатъчно обработваема земя, което принуждава 
местното население да се ориентира към занаятчийско производство;

Б) липсата на достатъчно суровини, което принуждава местното 
население да се преселва в Цариград, Солун и Одрин;

В) липсата на сигурност за частната собственост;
Г) по-добрите връзки на тези градове с Цариград;
Д) наличието на повече свободен капитал.

17. Кога и къде е открита първата българска фабрика:
А) 1834 г. в с. Дермендере;
Б) 1875 г. в Русе;
В) 1828 г. в София;
Г) 1848 г. в Пловдив;
Д) 1834 г. в Сливен.
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18. През 1836 г. вълненотекстилната фабрика на Добри 
Желязков:

А) е фактически одържавена;
Б) получава монополното право да снабдява османската армия 

с кожи;
В) получава монополното право да снабдява османската армия с 

платове за униформи;
Г) е превърната в затвор;
Д) фалира.

19. Какви са основните продукти, които се изнасят от бъл-
гарските земи през Възраждането:

А) занаятчийски произведения;
Б) селскостопански суровини;
В) промишлени стоки;
Г) памучни платове;
Д) вълнени платове.

20. Защо българските търговски фирми през Възраждането 
често да сдружения между роднини:

А) сдруженията между роднини не са характерни за възрожден-
ските търговски фирми;

Б) заради изисквания на шериатското право;
В) чуждите търговци предпочитат да работят с такива търговски 

дружества;
Г) по настояване на еснафите;
Д) липсва верен отговор.
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ПрОмениТе В икОнОмика на еВрОПа  
ОТ ХVI дО СредаТа на ХVІІІ Век

Марко П. Димитров
А. Лекция
Изучаването на икономическите процеси, развиващи се в периода 

от края на ХV до края на ХVІІ е от съществено значение за правилно-
то разбиране и възприемане на стопанската история на човечеството в 
последвалите исторически епохи. Това е времето на първата глобали-
зация в човешката история, когато европейската цивилизация посте-
пенно става световна. През този период в европейската икономика и 
общество се извършват процеси на преход от феодално към капита-
листическо пазарно стопанство, които впоследствие бързо се разпрос-
траняват в новозавладените от европейски държави “задморски” тери-
тории и по този начин се катализират стопанските процеси в тях. През 
ХVІ и ХVІІ век се ражда модерния свят, в който живеем сега.

Основни елементи на икономическото развитие на Европа през 
този период са големите географски открития и последвалата ги “ре-
волюция на цените”, които дават началния тласък на процесите на 
трансформация на европейската икономика, първоначалното натруп-
ване на капитала, без който не е възможно развитието на новия тип 
производство, свързано с пазара, и постепенната ликвидация на позем-
лената и лична зависимост на селяните от феодалните собственици.

1. Големите географски открития1

През ХVІ и ХVІІ век в стопанството на Европа настъпват зна-
чителни изменения. Основното съдържание на тези промени е по-
1Според нас, по-правилно е да се използва понятието “големи географски открития”. 
Много често в българската историческа литература, не само по стопанска история, се 
употребява “велики географски открития”. Това понятие се е наложило от смесването на 
две обстоятелства. Първото има емоционална основа и до известна степен изразява отно-
шението на даден автор към тази преломна епоха в историята на човечеството. Второто, 
което смятаме за по-съществено, се крие във факта, че на руски език думата “велик” има 
двойно значение – “голям” и, както е в българския език, – “велик”, което до голяма степен 
подвежда авторите, превеждащи от руски език. За една безпристрастна и лишена от емо-
ционалност оценка на географските открития повече подхожда определението “големи” (в 
смисъл, мащабни и с големи последици).
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степенното ликвидиране на доминиращите до тази момент феодални 
икономически отношения и изграждането на нов тип капиталистиче-
ска пазарна икономика2. Тези процеси са съпътствани от радикални 
промени в областта на производството, размяната и финансовата сфе-
ра. Съществено значение за развитието на процесите в стопанската 
област имат и значителното развитие на техниката и научните знания 
през разглеждания период. Те дават допълнителен тласък на ръста 
на производството и с това допринасят за задоволяването на непре-
къснато нарастващите нужди на пазара от индустриални стоки и за 
развитието на индустрията като цяло.

Най-голямо значение за началния тласък на промените в евро-
пейското стопанство имат големите географски открития, които се 
извършват най-интензивно в периода от края на ХV до към средата на 
ХVІ век. Откриването на нови земи и в последствие присъединяване-
то им към европейското стопанство играе ролята на основен стимул 
за ръста на производството, за разширяването на пазара и превръща-
нето му от европейски в световен.3

Големите географски открития не са случайно явление. Те са 
подготвени от цялото икономическо развитие на Европа до този 
момент. За тяхното осъществяване има определени геополитиче-
ски и икономически предпоставки. Основната от тях е появата 
на Османската империя на политическата карта на познатия тогава 
свят в средата на ХV век, която пресича икономическите контакти на 
Европа на изток. 

Вследствие на поредицата кръстоносни походи от ХІ век нататък 
и активността на Венеция, Генуа, Дубровник, търговските отноше-
ния на Европа с Близкия изток и Предна Азия се активизират и това 

2Елементи на капиталистическо производство са отбелязани в някои райони на Европа 
още през ХІІ в. (във Венеция, Генуа и др.). През следващите векове то се разпространява 
постепенно и в други, главно средиземноморски части на Стария континент.
3Най-значителните морски експедиции са: откриването на Америка от Христофор Колубм 
през 1492 г.; откриването на морския път към Индия, направено последователно от Бар-
толомео Диас (1486 – 1487 г.) и Васко де Гама (1497 – 1498 г.); откриването на Северна 
Америка през 1497 – 1498 г. от Джовани Кабото (Джон Кабот) и първото околосветско 
плаване, осъществено от Фернандо Магелан (1519 – 1522 г.)
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има значителен положителен ефект върху европейската икономика. С 
настаняването на Османската империя на мястото на Византия 
средиземноморските търговски пътища са прекъснати. През ХV 
век в Европа започва да се чувства остра нужда от благородни 
метали (злато и сребро). Освен изчерпването на местните залежи, 
причина за това са и значително нарасналите разходи на налагащия 
се нов тип държави – абсолютните монархии. Търсенето на нов дос-
тъп до пазарите и златото на Азия става идея-фикс не само на отделни 
мореплаватели-авантюристи, но и на главите на тези държави, които 
се нуждаят от значителни средства за издръжката на армията, адми-
нистративния апарат, полицията и др. 

Големите географски открития стават възможни и поради зна-
чителния напредък на науката и техниката през ХV век и особено 
развитието на корабостроенето и усъвършенстване на техниката 
на мореплаването. През втората половина на века на мястото на гос-
подстващия до този момент в Средиземно море тип кораби с триъ-
гълни платна се налага “каравелата”. Тя е много по-маневрена и “стъ-
кмяването” на платната ѝ позволява да държи курс и срещу вятъра, 
което я прави по-добра за далечни плавания. Същевременно е подо-
брена и навигацията на корабите. Изобретен е нов тип компас, който 
е по-устойчив на големи вълнения. Усъвършенствана е астролабията, 
уредите за ориентиране по звездите, за измерване на скоростта на 
кораба, създадени са по-точни географски карти и др.

Големите географски открития имат дълбоки последици за ев-
ропейската икономика. Вследствие на тях става значително географ-
ско разширяване на европейската търговия и разнообразяване на 
пазара на стоки. През 1400 г. на европейците са известни около 50 
от всичко 510 млн. кв. км. земна повърхност. През 1500 г. тази площ 
нараства на 110 млн. кв. км., а през 1600 г. – на 310 млн. кв. киломе-
тра. В стокооборота на световната търговия се включват продукти, 
които да ХVІ в. не са известни на европейците. Това са кафето, чаят, 
оризът, захарта, тютюнът, какаото. Пряко следствие от географското 
разширение на търговията и увеличаването на асортимента на стоки-
те е увеличаването на нейния обем.
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Количествените и качествени изменения в световната търговия 
довеждат до нови форми на нейната организация. В Европа са поя-
вяват постоянно действащи пазари – борсите. Първата организирана 
стокова борса е създадена в гр. Антверпен (Холандия) през 1460 го-
дина. През 1608 г. на борсата в гр. Амстердам (Холандия) е са въведе-
ни в оборот първите акции.

Друга последица от големите географски открития е премест-
ването на центъра на световната търговия и основните търгов-
ски пътища от Средиземно море в Атлантическия океан. Това обсто-
ятелство предизвиква промени в териториалното разпределение на 
европейското стопанство. С много бързи темпове от ХVІ век започват 
за се развиват държавите, имащи брегова линия на този океан – най-
напред Испания и Португалия, а по-късно Нидерландия (от края на 
ХVІ век – Холандия), Англия, Франция. Държавите във вътрешност-
та на континента постепенно изостават икономически.

Трета последица от големите географски открития е формира-
нето на колониалната система. Това са новооткрити или завладе-
ни, то една или друга голяма европейска държава, територии извън 
Европа, които са “прикрепени” към нейната икономика като суровин-
на база и източник на евтина работна сила.

2. „Революцията на цените” – същност и последици за  
европейското стопанство.

Най-съществената последица от големите географски откри-
тия е “революцията на цените”, която се наблюдава в Европа през 
ХVІ и ХVІІ век. Тя от своя страна оказва съществено влияние върху 
процесите не само в европейското стопанство, но и върху социално-
икономическите отношения и става един от определящите фактори за 
премахването на феодализма като икономическа и социална система. 
Същевременно “революцията на цените” става най-важния източник 
на първоначалното натрупване на капитала, с което изиграва решаваща 
роля за налагането на пазарна икономика в европейския континент.
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Най-често като причина за “революцията на цените” се сочи 
притокът в Европа на голямо количество евтино злато и сребро, кое-
то предизвиква инфлация в европейската икономика и повишаване 
на цените. Това е само “едната страна на монетата”. Другата по-ва-
жна причина за скока на цените на европейския пазар е засиленото 
търсене на продукти на стопанска дейност – най-напред аграрни, а 
малко по-късно и индустриални. Не е възможно цените на стоките 
да нарастват самоцелно само от наличието на евтино злато и сребро. 
Необходимо е увеличаване на търсенето на стоки, което всъщност 
предизвиква увеличаване на цените. И тук се достига до най-важния 
въпрос. Кое, или кой, предизвиква голямото търсене на индустриални 
и аграрни стоки? Отговорът е – новият тип държавата – абсолютната 
монархия4 – и нейните неимоверно нараснали нужди в сравнение със 
средновековния тип държавно устройство.5

На първо място, без нея евтиното задокеанско злато и сребро не 
може да се “влее” в европейската икономика, за да предизвика инфла-
ция, защото всичко, което пристига от задморските територии, е дър-
жавна собственост – на краля, императора и др. Държавата влияе върху 
покачването на цените най-вече с това, че тя става най-големия купувач 
на аграрни и индустриални стоки. През ХVІ и ХVІІ век в Европа като 
доминираща форма на държавно устройство се налага абсолютната 
монархия. Издръжката на армията, полицията, административния апа-
рат изискват снабдяването с храни, облекло, въоръжение и др., кои-
то се набавят от пазара или чрез държавни поръчки. От друга страна 

4Абсолютна монархия – монархическа форма на управление, при която цялата власт (из-
пълнителна, законодателна и съдебна) е в ръцете на монарха (крал, император, цар). Това 
е централизирана национална държава, която се появява на историческата сцена в Евро-
па на мястото на характерната за Средновековието съсловна монархия. Организирането 
на централно управление с характерни институции – армия, полиция, административен 
апарат и др., извежда на преден план финансовия интерес и финансовите нужди на аб-
солютната монархия. От стопанска и финансова гледна точка абсолютната монархия е 
съществена с това, че при нея за първи път държавата пряко се намесва в развитието на 
стопанството чрез политиката на меркантилизъм, чиято основна цел е привличане на 
повиши финансови ресурси в държавната хазна.
5Има и други обяснения за причините за инфлацията и „революцията на цените” през 
XVI и XVII век, но тук не е мястото те да бъдат изложени по-подробно. По този въпрос:  
Вж: http://www.chass.utoronto.ca/ecipa/wpa.html
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държавните разходи на големите европейски държави се увеличават и 
поради надпреварата между тях за откриването и превземането на нови 
земи отвъд океана. Това изисква изграждането и поддръжката на голям 
търговски и военен флот, задморски администрации и военни контин-
генти. Големи разходи на държавата предизвикват и зачестилите войни 
във връзка с борбата за надмощие в Новия свят.

Следователно инфлацията е резултат главно на голямото търсе-
не, най-вече от страна на държавите, на продукти на стопанска дей-
ност на европейския пазар. Навлизането на евтино и в голямо коли-
чество злато от задморските територии (основно от дн. Централна и 
Южна АмерикА) се преразпределя чрез държавните поръчки и само 
улеснява този процес, тъй като наличието на такива метали в евро-
пейската икономика е доста оскъдно.

Има и още нещо. Нашето тълкуване на съществуването на опре-
делението „революция” в описанието на процеса на нарастването на 
цените през втората половина на XVI и XVII век е малко по-различ-
но. Всъщност то характеризира не самия ръст на цените, а за послед-
ствията от него. Резки флуктуации в ръста на цените на стоките има 
и след XVI и XVII век във времето на в класическата пазарна иконо-
мика до края на 20-те години на ХХ век. Разликата между тях и т. нар. 
„революция на цените” е следната: 1) Те са кратковременни и бързо 
се преодоляват от пазарните механизми; 2) Нямат трайни и фунда-
ментални последствия върху стопанството, които коренно да про-
менят неговия облик и вътрешна структура. Революцията на цените 
от втората половина на XVI и XVII век прави точно това. Нейната 
„революционност” се състои в това, че тя осъществява първоначално 
разчистване на терена за пълното налагане на пазарното стопанство в 
Европа, а по-късно и в останалия свят, а не в ръста на цените сам по 
себе си. Той е само задвижващия механизъм.

За да стане по-ясно написаното по-горе, ще дадем един пример 
и същевременно, едно предложение от по-късното историческо вре-
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ме, когато се прекъсва монополът на свободната пазарна икономика 
в световното стопанство. Примерът е с т. нар. Голяма депресия от 
началото на 30-те години на ХХ век. Според нас рязкото спадане на 
цените на стоките в нейното начало също има ефект на революция на 
цените, защото причинява трайни „вреди” на пазарното стопанства, 
променяйки съществено неговата вътрешна структура и механизми. 
От времето на депресията и борбата с нея е началото на т. нар. соци-
ална пазарна икономика, т. е. нов вид пазарно стопанство, което след 
Втората световна война значително се разширява като присъствие в 
световната икономика.

“Революцията на цените” има фундаментални последици, които 
водят до радикални промени в европейската икономика. Вследствие 
на нея настъпват съществени изменения в аграрния сектор. В резултат 
на покачването на цените на стоките доходите от стопанска дейност 
значително изпреварват фиксираните доходи (ренти, наеми, заплати 
и др.). Това се отразява на положението на феодалните собственици. 
Много от тях се разоряват и продават земите си за дългове. Други 
успяват да се приспособят в новите условия и организират върху име-
нията си стопански предприятия. Типичен пример за влиянието, кое-
то “революцията на цените” оказва върху поведението на феодалните 
собственици е аграрният преврат в Англия.

През ХVІ век търсенето на английска вълна на европейския 
пазар се засилва и това довежда до увеличаване на нейната цена 
почти три пъти. Възможностите за големи печалби активизират 
ленд-лордовете за стопанска дейност. Те започват да гонят селя-
ните-арендатори от земите си и да ги превръщат в пасища. По 
този начин се осъществява аграрния преврат в Англия. Той получава 
прозвището “ограждания”. От средата на ХVІ в. “ограждания” се 
извършват не само за създаване на пасища, но и за производство на 
селскостопанска продукция, чийто цена също силно нараства пора-
ди голямото търсене.
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Най-важният резултат от аграрния преврат в Англия е за-
силването на процеса на превръщането на английското селско сто-
панство в пазарно и развитието на производителните сили в този 
отрасъл на английската икономика. Освен това той съдейства за 
формирането на вътрешен пазар за английското манифактурно 
производство. Евтината работна ръка в селата, отсъствието на 
цехова регламентация в селските райони и изобилната суровина до-
веждат до това, че вълненотекстилното производство в Англия се 
развива предимно в селските райони, като се организира преди всич-
ко пръсната манифактура.

“Революцията на цените” е главният източник за първоначал-
ното натрупване на капитала, процес без който не е възможно из-
граждането на капиталистическо пазарно стопанство6.

3. Първоначално натрупване на капитала
Налагането на новия тип капиталистически пазарни произ-

водствени отношения в европейското стопанство и свързаната с 
това необходимост от увеличаването на мащабите на производство-
то и търговията изискват влагането на големи парични средства. 
Концентрацията на такива парични ресурси в ръцете на новоформи-
ращия се в Европа слой на предприемачи и търговци става основно 
в периода ХVІ-ХVІІ век. Този процес и известен с прозвището “пър-
воначално натрупване на капитал”. Без него е невъзможно организи-
рането на едро фабрично производство и пазарно ориентирано едро 
селско стопанство. 

Основни източници на първоначалното натрупване на капитала 
през ХVІ и ХVІІ в. са: 1) “Революцията на цените”; 2) Търговските 
войни и пиратството; 3) Държавните заеми; 4) Нееквивалентната тър-
говия с колониите; 5) Политиката на меркантилизъм, водена от пра-
вителствата на европейските държави.
6Определянето на новия тип икономика, налагаща се през разглеждания в материала ис-
торически период, като „капиталистическа пазарна икономика” е необходимо, за да бъде 
отделена тя от други типове пазарни икономики (например, тази в Римската империя).
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Първоначалното натрупване на капитала създава основните 
предпоставки за разгърнато развитие на капиталистическо производ-
ство – концентрация на парични средства в отделни лица и голямо 
количество работна сила.

4. Развитие на европейското стопанство през ХVІ – ХVІІ век

Основните икономически процеси, които се развиват в евро-
пейската икономика през ХVІ и ХVІІ век са свързани с разклащане 
на основите на феодалното стопанство и зараждане и укрепване на 
капиталистическа пазарна икономика. Най-съществени от тях са: на-
влизането на стоково-паричните отношения в селското стопанство и 
превръщането му в пазарно ориентирано стопанство; първоначално-
то натрупване на капитала и бързото развитие на производителните 
сили. В тези условия завършва процесът на икономическа и поли-
тическа централизация на държавата и оформянето на абсолютните 
монархии.

Навлизането на капитализма в селското стопанство през раз-
глеждания период става значително по-бавно отколкото в индустри-
алната област. Въпреки това процесът на превръщането на феодална-
та собственост в пълна частна собственост, освободена от всякакви 
ограничения и условности, е необратим. Бившите феодали, които 
остават собственици на земята, започват да я дават под наем (ако не 
организират сами производство) при различни условия. Появява се 
и капиталистическа аренда в пълния смисъл на думата. Това е фер-
мерството, при което арендаторът наема големи участъци земя и ги 
обработва с помощта на наемни работници.

Нарасналото търсене на селскостопанска продукция довежда до 
увеличаване на селскостопанското производство и все по-голямата 
му пазарна ориентация. В същото време не се наблюдават същест-
вени промени в техническата му въоръженост. Основно се използват 
плуг, брана, коса, сърп. От средата на ХVІ век в някои страни започва 
да се използва лек плуг, теглен от един или два коня.
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По-голям напредък има в областта на мелиорацията. Увеличава 
се обработваемата площ за сметка на заблатени и засушливи места. За 
увеличаването на добивите се използва торенето. Заедно с триполната 
система започва да се използва многополната, появяват се изкуствени 
ливади. С нарастването на градското население все повече се увели-
чава търсенето на плодове, зеленчуци, вино. Това довежда до по-ната-
тъшно развитие на градинарството, отглеждането на плодове, грозде.

Скотовъдството също получава значително развитие. Неговата 
продукция е търсена не само като храна, но и като суровина за мани-
фактурното производство и занаятите, които също отбелязват значи-
телен ръст. През ХVІ век се наблюдава известна отраслова специа-
лизация на общоевропейско ниво. В Холандия се отглеждан млечни 
крави, Кастилия (Испания) става място за развъждане на тънкорун-
ни овце, вълната от които е предназначена изключително за износ. 
Овцевъдството е разпространено също и в Англия.

През ХVІ и ХVІІ в. най-значителната промяна в областта на 
градското стопанство е налагането на манифактурата като основ-
на форма на организация на производството. Характерното за нея е 
това, че се използва наемен труд и е освободена от ограниченията и 
регламентациите на цеховата организация. Това има голямо значение 
ѝ. Известни са два основни вида манифактури – хетерогенна и орга-
ническа7. Органическата от своя страна се дели на пръсната и центра-
лизирана (вж. речника с основните понятия).

Предприятия от манифактурен тип в Европа се срещат още в 
периода ХІV – ХV век (и по-рано), най-напред в градовете-републи-
ки в Италия. Във Флоренция преобладават вълненотекстилни мани-
7Манифактура (лат. manifaktura от manus “ръка” и facio “правя”) – вид организация на 
индустриално производство, характерно за периода ХV-ХVІІІ в., което се основава на 
вътрешно разделение на труда на отделни операции и използването на ръчна техника. М. е 
наследник на простата кооперация и предшественик на фабриката. Първата м. е основана 
в Италия в края на ХІV в. По структура и организация м. се разделя на два основни типа 
– хетерогенна  и органическа (пръсната и централизирана). При първия тип се събират 
за обща работа занаятчии от различни специалности, които обработват един по-сложен 
продукт. За органическата м. е характерно вътрешно разделение на труда на операции в 
един и същ занаят. 
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фактури. Във Венеция и Генуа – корабостроителни, а в Тоскана и 
Ломбардия – за добив на мед и сребро. Малко по-късно манифактури 
се откриват в Нидерландия, Англия и Франция.

През ХVІ и ХVІІ век манифактурното производство става доми-
ниращо в Европа. То в значителна степен измества занаятчийството. 
По това време манифактурата получава завършен вид на капиталис-
тическо предприятие, в което се използва наемен труд, има вътрешно 
разделение на труда, използва се като двигателна сила човешката и 
по-рядко водни и вятърни двигатели.

За бързото развитие на манифактурното производство способ-
ства и първата научна революция от ХVІ и ХVІІ век. Тя се свърз-
ва с имената на Галилео Галилей, Николай Коперник, Рене Декарт, 
Исак Нютон и др. Нейните открития са преди всичко в областта на 
естествознанието, физиката, механиката, астрономията, математика-
та. Много от тях бързо намират приложение в производството.

През ХVІ и ХVІІ век бързо развитие отбелязва външната тър-
говия. Такава в Европа съществува и през Средновековието. Най-
развити центрове на международна търговия тогава са италианските 
градове-държави Венеция, Генуа, Флоренция и средиземноморски 
градове като Марсилия и Барселона. Силен тласък на развитието на 
международната търговия дават големите географски открития. В 
процеса на тяхното осъществяване бързо се развиват във външнотър-
говско отношение Испания и Португалия, а малко по-късно Холандия, 
Англия и Франция.

При завладяването на територии в Америка испанските конквис-
тадори разграбват основно златните и сребърни запаси, натрупани от 
местното население. Намаляването на тези запаси принуждава завое-
вателите да търсят находищата на злато и сребро на американския кон-
тинент. Например, в средата на ХVІ век са открити богати сребърни 
рудници в Потози (дн. Боливия). Наред с ценните метали от Америка 
в Европа испанците превозват ценни видове дърво, кожи и други. За 
нуждите на колонизацията от Европа в Америка също се пренасят оп-
ределени стоки. Така се появяват наченки на презморска търговия.
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Вносът от и износът за Америка в началото се осъществяват из-
ключително през испански пристанища, които оборудват търговски 
експедиции от кораби, натоварени със стока и въоръжени с оръдия, 
които се придружават от военни кораби – галеони. Такъв тип флоти-
лии се наричат “сребърен флот”, защото основния товар от Америка 
за Европа са ценните метали, от които преобладава среброто.

Колониалната и търговска експанзия на Португалия се насоч-
ва към Индия по новооткрития през 1498 г. от португалеца Васко де 
Гама път покрай нос Добра надежда (най-южната точка на африкан-
ския континент). Организирайки охраната на този път португалците 
създават множество военни крепости по африканското крайбрежие 
– фактории, някои от които по-късно стават търговски центрове. 
Търговията на Португалия с Изтока се ръководи от специално създа-
дена Индийска камара.

През втората половина на ХVІ век значението на Испания и 
Португалия в международната търговия започва да намалява. Като 
причина за това изоставане може да се посочи обстоятелството, че в 
тези две страни феодалните отношения са запазени в по-голяма сте-
пен, отколкото в другите европейски държави. Огромният приток на 
злато и сребро в условията на запазване на феодализма и слаб ръст на 
манифактурното производство не съдейства за стопанското развитие 
на Испания и Португалия. Те не могат да отговорят на нарастващата 
нужда от повече и по-разнообразни стоки на бързо разрастващия се 
международен пазар през ХVІ и ХVІІ в.

Двете държави внасят английски и холандски манифактурни 
произведения, за да задоволят собствените си нужди. По този на-
чин все по-големи количества от благородните метали, внасяни от 
Америка в Испания и Португалия, се пренасочват към Англия и 
Холандия, съдействайки допълнително за развитието на манифакту-
рата в тези страни.

През ХVІ век външната търговия на Холандия бързо се разраст-
ва. Свързано с това се увеличава и нейният търговски флот. Холандия 
започва да проявява повишен интерес към колониалните владения 
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на Испания и Португалия, особено към колониите на Португалия в 
Индонезия и Индия. Към началото на ХVІІ век холандците изтласк-
ват тази държава от почти всички нейни колониални владения в Азия 
и търговията с Изтока попада в техни ръце. През втората половина 
на ХVІІ век Холандия почти изземва от Испания търговията с север-
ните европейски държави. Още към средата на века тя постига гос-
подство в международната търговия и става държавата с най-голям 
търговски флот.

Към края на ХVІІ век настъпват нови промени в съотношението 
на силите в международната търговия. Холандия постепенно започ-
ва да губи търговското си превъзходство и е изместена от Англия. 
Главната причина за тази промяна става промишленото изоставане 
на Холандия от Англия. С развитието на индустриалното производ-
ство търговията все повече започва да зависи от него, защото негови-
те произведения заемат все по-голямо място в структурата на вноса и 
износа. Започвайки от втората половина на ХVІІ в. Англия все повече 
измества Холандия от позициите ѝ в световната търговия.

Външната търговия на Англия се разширява значително още 
през ХVІ век, когато в световния океан господстват още Испания и 
Португалия. Нейното развитие е свързано с ръста на търговския флот 
на страната. До началото на ХVІ в. английските експортни стоки се 
извозват предимно с чуждестранни кораби. От втората половина на 
този век английските плавателни съдове изместват чуждите в търгов-
ския трафик на Англия.

В търсенето на северен път към Индия, като алтернатива на 
монополизираните вече от Испания и Португалия морски пътища 
в Атлантическия океан, в средата на ХVІ в. англичаните достигат 
гр. Архангелск и започват редовни търговски отношения с Русия. В 
Лондон е създадена специална “Московска компания” за търговията 
в района на Балтийско и Северно море.

Едновременно с развитието на търговията със северния регион 
на Европа англичаните насочват усилия и към Атлантическия океан, 
започвайки, както и холандците, с пиратски нападения над испанския 
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“сребърен флот” и португалски кораби. Пиратството се съпровожда 
от много доходната търговия с роби. За разлика от Холандия, която 
се ориентира към превземане на португалските владения в района на 
Тихия океан, Англия се насочва към испанските колонии в Америка. 
Едновременно с военните кампании англичаните организират и кон-
трабандна търговия в испанските владения.

Търговията на Англия с Америка се засилва в края на ХVІ век, 
когато постепенно е подкопано испанското морско могъщество след 
разгрома на “Непобедимата армада” от англичаните през август 
1588 г. През ХVІІ век мощно средство за първоначално натрупване 
на капитал става търговията с роби. Тя се намира основно в ръцете 
на английски роботърговци. Нейното направление е от източния бряг 
на Африка (Африканския рог) към американския континент. След 
подписването на Утрехтския мирен договор8 с Испания през 1713 г. 
Англия получава монополно право за доставка на негри като роби в 
испанските колонии.

В началото на ХVІІ век започва английската колонизация на 
Северна Америка, а малко по-късно икономическите и геополитиче-
ски интереси на Англия се насочват към Индия. Скоро завладените 
там територии стават основен източник на материални и финансови 
ресурси за бързо развиващата се английска икономика, специално ма-
нифактурното производство.

През ХVІІ век на арената на борбата за надмощие в световната 
търговия се появява и Франция. До началото на ХVІІІ век, обаче, 
нейните усилия да заеме подобаващо място в оформящия се между-
народен пазар и разпределението на новия свят не дават големи резул-
тати. До това време тя успява до известна степен да разшири територи-
алните си владения в Северна Америка, Индия (района на Пондишер) 
и да създаде някои колонии в други части на земното кълбо.

8 С Утрехтския мирен договор приключва войната за испанското наследство, която избухва 
през 1701 година, след смъртта на испанския крал Карл II  от династията на Хабсбургите. 
Войната се води между Франция и Испания, от една страна и Холандия  Англия, Свещена-
та римска империя, Португалия и Савой от друга.
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Нарастването на значението на колониите за европейските 
държави може да се илюстрира много добре на примера на Англия. 
Стокооборотът на тази страна с Америка нараства от 1,7 млн. фунта 
стерлинги за периода 1698 – 1701 г. на 23,3 млн. фунта стерлинги 
през 1802 г. За същото време стокооборотът с Азия, най-вече с Индия, 
нараства от 800 хил. фунта стерлинги на 8,7 млн. фунта стерлинги. В 
края на ХVІІ век 80% от цялата външна търговия на Англия е с евро-
пейските държава, а в края на ХVІІІ в. този процент е 55.

Важно средство в борбата за надмощие в световната търговия 
още от втората половина на ХVІ век стават войните между европей-
ските държави. Испания губи морското си превъзходство след война 
с Холандия (1568 – 1609) г. и войната с Англия 1588 г. (унищожаване-
то на “Непобедимата армада”).

От началото на ХVІІ век основни съперници за надмощие в све-
товната търговия са Англия и Холандия. По-късно в тази надпрева-
ра се включва и Франция. През 1651 г. лорд-протекторът на Англия 
Оливър Кромуел издава закон, известен като “Навигационен акт”, с 
който нанася сериозен удар на интересите на Холандия като основен 
морски превозвач на стоки на други държави и посредник в междуна-
родната търговия. Този закон предизвиква ред войни между Англия и 
Холандия през 1652 – 1654 г., 1664 – 1667 г., 1672 – 1674 г., от които 
първата излиза краен победител.

В резултат на промените на стопанството на Европа през ХVІ 
и ХVІІ век настъпват сериозни изменения в обема и структурата 
на стокооборота на международната търговия. Оформят се нови 
търговски центрове. При феодализма предмет на външна търговия 
са главно предмети на разкоша. Такава структура на външната търго-
вия се запазва почти до края на ХVІ в. След големите географски от-
крития предмет на вноса в Европа са златото и среброто от Америка, 
слонова кост и фини платове от Индия, порцелан от Китай. Например, 
вносът на ценни метали в Европа през ХVІІ век превишава пет пъти 
техния местен добив.
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Увеличаването на наличното злато и сребро в европейската ико-
номика съдейства и за ръста на стокооборота, който до този момент е 
затрудняван от тяхната недостатъчност. Това, от своя страна, заедно с 
нарастването на производството, довежда до изменения в структура-
та на външната търговия. Заедно с увеличаването на обема на вноса 
и износа се разнообразява и асортиментът на стоките. Тази промяна е 
предизвикана от увеличаващите се нужди на манифактурното произ-
водство от суровини и засиленото търсене на стоки от нарастващото 
градско население.

През ХV век най-важни търговски центрове в Европа са итали-
анските градове-държави в Средиземно море, някои градове в Южна 
Франция и Южна Германия, ханзейските градове9 на Балтийско и 
Северно море. След големите географски открития те губят значе-
нието си. Появяват се нови големи търговски пристанища Лисабон, 
Севиля, Кадис.

С отслабването на испанското и португалско надмощие градове-
те-пристанища от Пиринейския полуостров западат и на тяхно място 
като най-голям център на международната търговия през първата по-
ловина на ХVІ век се оформя фламандския град Антверпен, разполо-
жен на устието на река Шелда. Географското положение на този град 
е изключително благоприятно. Той се намира близко до морските пъ-
тища, свързващи Северно море с Атлантически океан. В същото вре-
ме е свързан чрез сухопътни пътища с Югоизточна Европа, Франция, 
Южна Германия и Италия. През 1531 г. в Амстердам възниква първа-
та в света стокова борса.

Преместването на търговските пътища в Атлантическия океан и 
разширението на сферата на международната търговия подриват вли-
янието на ханзейските градове в европейската търговия. През ХVІ 
век техните привилегии са отменени и през 1669 г. Ханзейския съюз 
формално прекратява съществуването си.
9Ханза (Лигата на ханзата) е съюз на търговски гилдии в Северна Европа, който има тър-
говски монопол в Балтийско и част от Северно море. Градовете, членуващи в ханзата, 
имат собствени закони и изградена взаимна защита. Столица на съюза е гр. Любек в Се-
верна Германия.
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През ХVІІ век, с налагането на Холандия като първа търгов-
ска сила в международната търговия, започва за нараства ролята на 
Амстердам като търговски център. За разлика от Антверпен, където 
главна роля в търговията играят италиански и южногермански търго-
вци, в Амстердам тя е в ръцете на холандци. Амстердамската стоково 
борса бързо заменя антверпенската и скоро я изпреварва по обем на 
операциите.

Мощното икономическо развитие на Англия, увеличаването на 
нейните колониални владения и ръстът на морската ѝ търговия през 
ХVІІ век правят Лондон един от най-големите търговски центрове 
в тогавашния свят. През ХVІІІ век той измества Амстердам и ста-
ва най-голямо търговско средище. Външнотърговският оборот на 
Англия в края на ХVІІ и през ХVІІІ век нараства с бързи темпове. 
Средно за периода 1698-1701 г. вносът е 5,5 млн. фунта стерлинги, а 
износът – 6,4 млн. фунта стерлинги. Средно за периода 1749-1755 г. 
вносът нараства на 8,2 млн. фунта стерлинги, а износът – на 12,2 млн. 
фунта стерлинги. Външнотърговският оборот на Англия се увеличава 
от 11,9 млн. фунта стерлинги средно за периода 1698-1701 г. на 72,8 
млн. фунта стерлинги през 1802 г.

През периода ХVІ – ХVІІ век се променят и организационните 
форми на международната търговия. През Средновековието ограни-
чените размери на търговската дейност определят и нейните орга-
низационни форми – търговците сами осъществяват покупката и 
продажбата на стоките. С разширяването на стокооборота преоб-
ладаваща роля във външната търговия започват да играят търговци-
те на едро. С увеличаването на мащабите на търговията се появяват 
търговските посредници, които, срещу определени комисионни, 
изпълняват поръчките на големите фирми за търговия на едро по по-
купката и продажбата на стоки.

През ХV и ХVІ век в европейските страни се засилва централи-
зацията на държавната власт. Това довежда до намаляването на въ-
трешните митнически граници и пунктове. В Англия тези граници са 
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премахнати още през ХVІ век, във Франция те са окончателно ликви-
дирани през ХVІІІ век, а в Германия – през 60-те и 70-те години на ХІХ 
век. Същевременно държавата се намесва и при отстраняването на 
една друга пречка за развитието на външната търговия през феодали-
зма – съществуващите различни парични единици, мерки и теглилки. 
Значителна роля за развитието на търговията има усъвършенстването 
на средствата за съобщения и връзки, както и развитието на корабо-
строенето и навигацията, за което държавата също изиграва решава-
ща роля.

През ХVІ и ХVІІ век започва да се развива борсовата търговия. 
Постепенно тя обхваща различни стоки. На стоковите борси сдел-
ките се сключват по образци, без стоките да са в наличност. През 
ХVІ век най-развита е стоковата борса в Антверпен, а през ХVІІ и 
ХVІІІ век последователно с най-големи обороти са стоковите борси в 
Амстердам и Лондон.

През ХVІ и ХVІІ век нараства ролята на т. нар. привилегирова-
ни търговски компании. Те стават основно средство за първоначал-
но натрупване на капитал в развитите европейски държави. Първата 
такава търговска компания е създадената през втората половина на 
ХІV век в Англия компания на “търговците-авантюристи”, която по-
лучава от държавата монополно право да търгува с редица европей-
ски държави. През втората половина на ХVІ век, отново в Англия, 
е създадена “Московската търговска компания. През ХVІІ век при-
вилегировани търговски компании се създават в много европейски 
държави. За периода от 1554 до 1698 г. общо във Франция, Англия и 
Холандия са създадени около 60 такива компании. Те съсредоточават 
в ръцете си преобладаващата част от морската търговия на Европа. 
За търговия с Индия през 1600 г. в Англия е създадена Ост-Индийска 
компания. През 1602 г. е създадена холандската Ост-Индийска компа-
ния. В Англия са създадени подобни компании за монополна търго-
вия със Северна Америка – Вирджинска, Плимутска и други.

Основните промени, които настъпват в областта на търго-
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вията в периода ХVІ-ХVІІІ век са:
• преместването на центъра на световната търговия от 

Средиземно море в Атлантическия океан, вследствие на кое-
то започват да се развиват икономически държавите имащи 
брегова линия на този океан;

• международната търговия достига до непознати до този мо-
мент в историята мащаби. Този ръст се дължи най-вече на 
търговията на Европа с отвъдморските територии;

• постепенно се създава ново международно разделение на 
труда, основано на интензивните външнотърговски връзки и 
формирането на единен световен пазар. Започва да се наблю-
дава специализация на отделните държави в производството 
на отделни аграрни и индустриални стоки;

• нарастването на обема на световната търговия довежда до из-
менение на начините, по които тя се извършва. През ХVІ век се 
появяват първите стокови борси. Създават се специализирани 
компании, които получават от държавата монопол за търговия 
с определени региони на света. Известни са остиндийските и 
вестиндийските компании в Англия, Холандия, Франция;

• разрастването на световната търговия поставя въпроса за 
сигурността на превозваните товари и корабите. През ХVІ 
и ХVІІ век пиратството става особено доходна професия. В 
края на ХVІ и началото на ХVІІ век в Лондон е създадена за-
страхователната компания “Лойдс” и застраховането се пре-
връща в бизнес.

През ХVІ и ХVІІ век в Европа се формира нов тип кредитна систе-
ма, ориентирана към осигуряването на финансови ресурси за бързо раз-
растващото се производство и търговията. Съществена част от тази сис-
тема е търговският кредит. Той възниква още през Средновековието, 
но пълното му разгръщане става през ХVІ и ХVІІ век във връзка с разра-
стването на търговията, особено на външната търговия, където времето 
за преноса на стоки от едно място на друго изисква много време.
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Още през Средновековието продажбата на стоки с отсрочка 
на плащането се използва в търговските отношения. Несъвпадането 
на времето на производство и размяна на стоката, както и сезон-
ните условия, влияещи върху създаването на даден продукт,водят 
до това, че на дадени производители се налага да купуват стоки от 
други още преди да са произвели и продали собствените. При това 
положение купувачът става дебитор, а продавачът – кредитор. 
Това отношение все още не представлява зародиш на търговски кре-
дит, защото то в средните векове е рядко явление и няма характер 
на капиталистическа размяна (размяна с цел печалба). Все пак до 
възникването на пазарните капиталистически отношения същест-
вуват кредитни отношения между търговци, които дават един на 
друг стоки, не само в наличност, но и на кредит. Този тип кредитни 
отношения вече представляват зародиш на търговски кредит.

През ХІV век покупко-продажбата на стоки на кредит се практику-
ва от немските, италианските и френските търговци. Срокът на креди-
та е сравнително продължителен – между един и шест месеца, което се 
обяснява със слабо развитата пътна и съобщителна инфраструктура.

Най-използваният инструмент на търговския кредит по онова 
време е полицата. Нейният произход е свързан не толкова с търго-
вията със стоки, колкото с операциите по превода на парични сред-
ства. Поради големия риск при преноса на пари в Средновековието от 
едно населено място в друго още през ХІІ век генуезките търговци за-
почват да внасят пари при местните сарафи срещу писмена гаранция 
от сарафа, че вносителят може да получи сумата на друго място. По 
този начин търговците пътуват до пазарните центрове без да носят в 
себе си пари. Писмото, давано от сарафа на търговеца представлява 
зародишна форма на полица.

С течение на времето поличният оборот се усъвършенства. 
Отначало сарафът, в допълнение към полицата, изпраща по търгове-
ца до сарафа-кореспондент специално писмо – трата (tracta), в което 
се съдържа поръчката да се плати на приносителя определената сума. 
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През ХІV век в Италия се появява практика да се снабдява тратата 
или преводната полица с акцепт – надпис върху тези документи, в 
който е отбелязано съгласието на сарафа (или друго лице), на който 
се дава заповедта за платежа, да поеме задължението за изплащане на 
сумата в полицата.

Поличните операции в началото са свързани изключително с 
превода на парични сми. По-късно полиците стават средство за функ-
циониране на търговския кредит, защото търговците, при размяната 
на стоки, започват да се разплащат помежду си с тях. Център на тър-
говията през ХІІІ и ХІV век стават панаирите. По това време меж-
дународно значение получават панаирите във френското графство 
Шампан, разположено на пътя между Англия, Фландрия и Италия. В 
определени дни на панаирите в Шампан се извършват разплащания 
между търговците с полици. Тези дни получават прозвището полич-
ни панаири. През ХV-ХVІ век ролята на световни панаири и полични 
центрове заемат панаирите в Лион и Антверпен.

Въпреки че доста рано, още през ХІІІ век, полиците започват 
да се използват като средство за търговски плащания, поличното об-
ръщение се развива по-късно. До началото на ХVІІ век предаването 
на полици в ръцете на трети лица се забранява дори със закон, което 
пречи за използването на полиците като по-масово платежно сред-
ство. През ХVІІ век, във връзка с разрастването на производството и 
международната търговия прехвърлянето на полиците на трети лица 
е узаконено. Те започват да преминават многократно от едни в други 
ръце до настъпването на падежа и стават важно кредитно средство на 
обръщението и по този начин дават тласък на развитието на търгов-
ския кредит. По сведения на съвременници през ХVІІ в. във Франция 
по-голямата част от стоките на панаирите и големите пазари се про-
дават на кредит с отсрочка на платежа до откриването на следващия 
панаир. По същото време в Англия между 2/3 и 4/5 от стоките се 
продават на кредит. В Германия поличното обръщение се развива по-
късно, но към края на ХVІІІ век и тук става обичайна практика при 
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търговията на едро да се допуска кредит до един месец, а манифакту-
ристите обикновено продават на търговците своето текстилно произ-
водство на кредит за една година.

Паралелно с развитието на търговския кредит през ХVІ и ХVІІ 
век възниква и банкерският кредит. Исторически, предшестве-
ник на капиталистическите банки е търговския капитал. Още през 
Средновековието, наред с натуралната размяна, той играе важна роля 
в търговията между Европа и Изтока, както и между държавите в 
Европа. Неговата функция се затруднява от политическата раздро-
беност, голямото разнообразие и несъизмеримост на монетните сис-
теми. Това принуждава търговците, занимаващи се с международна 
търговия, да обръщат специално внимание на качеството на монетите 
и техния курс. Наред с търговията със стоки започва да се развива и 
търговията с парични единици. Появяват се търговци, специализира-
ни в тази област – сарафите. Често такава функция изпълняват май-
сторите златари. През ХVІ век в Англия, например, много от сарафи-
те са бивши майстори в работилниците за изделия от ценни метали. 
Те представляват своеобразна корпорация с около сто члена, която 
има значително влияние в обществото.

В началото сарафите са само търговци на пари. Постепенно в 
техни ръце се съсредоточава значителна парична маса и те стават 
банкери. В стремежа си да избегнат риска при пътуването търговците 
им поверяват на съхранение парични ресурси и им дават поръчки да 
извършват плащания – преводни операции. В такива случаи сарафите 
издават на търговците преводни полици.

В началото сарафите не се занимават с кредитна дейност и по-
ради това не само не изплащат проценти на собственика на капитала, 
но даже сами получават от него възнаграждение за съхраняването и 
управлението на паричните средства. С увеличаването на средствата 
в техни ръце постепенно сарафите започват да отпускат заеми срещу 
лихва. Родина на средновековното банкерство са италианските тър-
говски градове. Терминът “банкер” (banchieri), който заменя термина 
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“сараф”, се появява във Венеция през ХІV век.10 Операциите, които 
извършват първите банкери са: приемане на парични влогове, посред-
ничество в плащанията между техните клиенти, преводни операции 
и отпускане на кредити.

Средствата, с които разполагат банкерите, се набират от собст-
вени ресурси и вложени парични средства от търговците. Освен това, 
италианските банкери изпълняват и поръчки на властта по събиране 
на данъци и от римския папа по събиране на църковния десятък. Това 
също осигурява временно налични парични средства, които те отпус-
кат като кредити срещу определен лихвен процент.

Голямо значение за развитието на кредитните операции в 
Средновековието има посредничеството на банкерите при платежите 
между търговците. Това посредничество поставя началото на систе-
мата за безналично плащане. Във връзка с приемането на влогове и 
посредничеството при плащанията възникват особени банкови сред-
ства на обръщението – банкнотите и чековете.

Първообраз на банкнотите са съхранителните разписки, кои-
то лондонските банкери издават на вложителите през ХVІ и ХVІІ 
век. Те получават прозвището “билети на златарите”. В началото 
златните билети служат само като свидетелство, че банкерът е 
приел пари на дадено лице и те трябва да бъдат върнати, когато 
вложителят изтегли влога си. С течение на времето търговците 
започват да ги използват за разплащане и те стават кредитно 
средство за обръщение.

Обикновено всички притежатели на златни билети на майсто-
рите не изисквали едновременна паричните средства, които те га-
рантират. Това дава възможност на банкерите да пускат в обръще-
ние повече билети, отколкото е наличното при тях злато и сребро. 
По този начин е поставено началото на емисионните операции и 
билетите на златарите се превръщат от сертификати (свидетел-
ства) за налични ценни метали у банкерите в банкноти.

10Произходът на термина “банкер” е от думата “banco”. Така се нарича масичката, върху 
която банкерите извършват операциите си.
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Чековете също възникват във връзка с депозитните операции 
на банкерите. Те се появяват в Италия през ХV век, а в Англия влизат 
в обръщението през ХVІІ век, наред с банкерските билети.

Техниката на пускането на банкерски билети с течение на вре-
мето се усъвършенства. В началото те са поименни и влогът, за 
които те се отнасят, може да се поиска частично или пълно. По-
късно билетите стават от поименни в предявителни и започват да 
се издават за кръгли суми, което облекчава значително тяхното об-
ръщение.

От особено значение за развитието на банкерството имат превод-
ните операции, които обслужват предимно международния паричен 
оборот чрез превода на пари от една държава в друга. Механизмът 
на международните плащания през ХV-ХVІ век се състои в приема-
нето от банкерите на местни монети от своите клиенти, срещу които 
им издават преводни полици на името на банкери от други държави. 
Кредитните операции по това време имат до голяма степен лихвар-
ски характер, т. е. печалбата от лихви е главният мотив за даване на 
заеми. Значителната част от кредитите банкерите не отпускат на про-
изводители и търговци, и на държавата, която е сигурен платец. Вече 
се отбеляза, че държавните нужди от пари по това време са доста го-
леми (новият тип държава – абсолютната монархия) и това повишава 
лихвения процент на кредитирането.

Нуждите от парични средства, които най-бързо и лесно се полу-
чават чрез кредити от банкерите, принуждават държавата да обръща 
особено внимание и да създаде законова регламентация на банкер-
ската дейност. Тя се разрешава само на субекти, притежаващи значи-
телни парични средства. За да се получи разрешение за упражняване 
на банкерство е необходимо да се внесе в държавната хазна голям 
паричен залог. Във Венеция, например, по закона от 1270 г. тази сума 
е 3 000 лри, а според закона от 1318 г. – 5 000 лири. Същевременно, 
през ХІV и ХV век, венецианската република налага редица ограни-
чения на местните банкери, например, забраната да се търгува с оп-
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ределени стоки. Законът от 1374 г. забранява те да търгуват с желязо, 
мед, сребро, шафран. Законът от 1403 г., разрешава на банкерите да се 
занимават с морска и сухопътна търговия, но ограничава размера на 
търговските обороти до половината от сумата на кредитите, предос-
тавени от тях на правителството.

Насочването на банкерския капитал към кредитиране на пра-
вителствата има отрицателно влияние върху развитието на търго-
вията, защото ограничава достъпа на търговците до банкерския кре-
дит. Поради непрекъснатото увеличаване на търсенето на кредити, 
вследствие на отклоняването на значителни парични средства за 
кредитирането на държавата, банкерите увеличават процентите по 
тях. За да се освободят от лихварството, търговците създават кре-
дитни асоциации, които обслужват с кредити своите членове при 
по-приемливи условия.

За уреждането на плащания помежду си и отстраняването на 
трудностите, свързани с фалшифицирането на монетите (сечене на 
монети с по-малко съдържание на злато и сребро от номинала), през 
ХVІ и ХVІІ век по инициатива на търговските гилдии в по-големи-
те градове организират особен тип банки публични джиро-банки. 
Тяхната главна функция се състои осъществяване на джирооборот – 
безналични плащания между клиенти по пътя на преизчисляване и 
прехвърляне на суми от едно плащане към друго.

Една от най-известните джиро-банки е създадената през 1587 г. 
във Венеция Banco di Rialto, преименувана през 1619 г. в Banco del 
Giro. В борбата си с “лошите” монети и с цел да се обслужва по-добре 
стокооборота тази банка въвежда “банкова монета”. Тя не се отси-
ча, а представлява отчетно наименование на определено количество 
метал. С нея се отчитат всички вложения в банката и се извършват 
разплащания между клиентите. Джиро-банки са учредени и в други 
италиански, а също така холандски и германски градове. През 1407 г. 
(според някои сведения 1586 г.) джиро-банка е създадена в Генуа, 
през 1593 г. – в Милано, през 1609 г. – в Амстердам, през 1619 г. – в 
Хамбург и през 1621 г. – в Нюрнберг.
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Формално джиро-банките са предназначени изключително за 
посредничество в платежите между търговците и за съхранение на 
търговските депозити. С постепенното натрупване на значителни 
свободни парични средства те започват да осъществяват и кредит-
на дейност. Например, Венецианската Banco del Giro отпуска големи 
кредити на правителството, Амстердамската джиро-банка кредитира 
холандската Ост-Индийска компания и редица холандски градове.

Джиро-банките не могат да удовлетворят потребностите от 
кредити за индустриалното производство и търговията. Основната 
маса от парични средства през ХV-ХVІ век все още се намира в ръ-
цете на лихварите, които поддържат висок лихвен процент и правят 
вземането на кредити от страна на производителите и търговците 
нерентабилно.

През ХVІ-ХVІІІ век оформящата се търговско-индустриална 
буржоазия започва борба против лихварството. На нейна страна в 
много случаи застава и държавата. Една от формите на тази борба 
става законодателното ограничение на нивото на лихвения процент. 
Например, в Англия, със закон от 1545 г., максималният лихвен про-
цент при отпускането на кредити е фиксиран на 10%, със закона от 
1624 г. – на 8%, със закона от 1651 г. – на 6% и със закона от 1714 г. 
– на 5%.

Тези мерки от страна на държавата, обаче, са недостатъчни за 
ограничаване на лихварската дейност и подобряване на кредитните 
условия за производството и търговията. Създаването на банкова сис-
тема, която да бъде приспособена към нарастващите нужди на про-
изводството и размяната от парични ресурси и да отпуска кредити 
при ниски лихвени проценти, става належащо. То се осъществява от 
една страна, чрез постепенна промяна в дейността на старите банки 
и лихварите, които се превръщат в истински банкери, а от друга стра-
на – чрез създаване на акционерни банки от капиталистически тип. 
Развитието на тези два процеса се наблюдават най-добре в Англия.
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През втората половина на ХVІІ век в Англия банкерската дей-
ност се отделя като самостоятелна професия, различна от лихвар-
ството и златарството. Пионер в създаването на частни банки от ка-
питалистически тип в тази страна става някой си Чайлд, наследник 
на стара фамилия златари. През 1690 г. той престава да се занимава 
със сарафска дейност и отпускане на кредити срещу залог на цен-
ности и се специализира в банкови операции (приемане на влогове, 
разплащане с полици, отпускане на заеми срещу залог на стоки. В 
Англия окончателното превръщане на златарите в истински банкери, 
занимаващи се с кредитно посредничество, става през ХVІІІ век. В 
Лондон повечето от банкерите израстват от средите на майсторите-
златари, докато в провинцията такива стават преимуществено средни 
търговци.

Типичен например за израстване на банкер от търговец е пионе-
рът в банковото дело в провинцията, банкерът Томас Смит (Tomas 
Smith) от Нотингам. През 1688 г. той създава фирма за търговия с 
манифактурни стоки и с течение на времето започва да се занимава 
с приемане на влогове, срещу които издава свои билети, водене на 
сметки на клиенти. По-късно започва да отпуска кредити и да скон-
тира полици, превръщайки се в банкер. Неговите наследници стават 
съдружници с лондонския банкер Пайн (Payne) и създават банкерска 
къща Smith, Payne and Smiths. Преди да се заемат с банкерство са 
били търговци фамилиите Бекхайус и Пийз от Дарлингтън и Харней 
от Източна Англия.

Превръщането на търговците на пари (сарафите, златарите) и 
търговците на стоки в банкери е бавен процес. В продължение на це-
лия ХVІІ век банкерските операции в Англия се извършват от сарафи 
и златари, които отпускат кредити с лихва 20 – 30%. За да се регули-
ра процеса на създаването на адекватна на изграждащата се капита-
листическа икономическа система банкова система става необходима 
държавната намеса. През 60 – 80-те години на ХVІІ век в Англия са 
публикувани множество проекти за създаване на емисионна банка за 



296

кредитиране на индустрията, търговията и държавата. През 1694 г. 
държавата създава Английска банка (Bank of England).

Основен момент в изграждането на модерна кредитна система, 
отговаряща на изискванията на изграждащата се през ХVІ-ХVІІІ век 
пазарна капиталистическа икономическа система е основаването на 
фондовите борси. Те представляват особен пазар на ценни книжа 
и център на спекулации с тях. Предшественици на фондовите бор-
си са поличните борси. Те се появяват през ХV век във Венеция, 
Флоренция, Лондон, където съществуват пазари, на които се прода-
ват и купуват чуждестранни полици и се определя поличния курс. В 
края на това столетие италианските търговци ежедневно се събират 
на площада в гр. Брюге, за да търгуват с полици. Тук за първи път се 
появява терминът “борса”.11

В началото на ХVІ век се откриват борси в Антверпен и Лион. 
В Антверпен се разменят търговски полици, задължения на холанд-
ското правителство, на отделни щати и градове, а също така на пор-
тугалските и английски крале. Тук започват да се правят публични 
подписки на заеми и котировка на ценни книжа, появяват се и първи-
те борсови посредници.

Разцветът на антверпенската фондова борса е кратък. По време 
на войната между Испания и Нидерландия, през 1567 г. Антверпен е 
превзет и разграбен от испанска войнска, командвана от херцог Алба, 
след което антверпенската борса започва да запада. Този процес е 
усилен от факта, че през 90-те години на ХVІ век борсата претърпява 
крах, поради отказът на испанския и френски крале да изпълняват 
платежите си по отпуснатите им заеми.

След издигането на Холандия като първа търговско-индустри-
ална сила в света през ХVІІ век, център на международната борсова 
дейност става Амстердам. Голямото увеличение на борсовия оборот 
става причина за появата на първите акционерни търговски обще-
ства. Те започват да се учредяват през първата половина на ХVІІ век 
11Терминът “борса” произтича от думата “bursa” (кожена торба за пари).
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почти едновременно в Англия и Холандия. Най-големи предприятия 
от този тип са Английската Ост-Индийска компания, създадена през 
1600 г., и Холандската Ост-Индийска компания, учредена през 1602 г.

След организацията на акционерните общества обект на борсо-
ва търговия става нов вид ценни книжа акции.12

Акциите на Холандската Ост-Индийска компания се търсят 
усилено на амстердамската борса. Предвиждайки големи печал-
би, още със заминаването на първия кораб за Индия, борсата по-
ставя цена на акциите на компанията с 14-16% над номинала. 
Непрекъснатото увеличаващото се търсене стимулира борсовите 
спекуланти за повишават курса на акциите. През 1603 г. той се вди-
га до 130%, през 1605 г. – до 140%, а през 1607 г. – до 180-200%. От 
1608 г. курсът на акциите на Холандската Ост-Индийска компания 
започва да пада.

На амстердамската фондова борса в края на ХVІ и през ХVІІ век 
се налага нова техника на борсовия оборот. Наред със сделките с на-
личности, при които ценните книжа преминават веднага от продавача 
към купувача, започват да се извършват и срочни сделки, когато между 
предаването на ценните книжа от продавача на купувача и заплаща-
нето от страна на купувача има известно време след приключването 
на сделката. Именно затова амстердамската фондова борса се смята от 
някои стопански историци за първата истинска фондова борса в света.

Кръгът на ценните книжа, котиращи се на амстердамската фон-
дова борса, постепенна се разширява. През 1622 г. там се появяват 
акциите на новооснованата Вест-Индийска компания, а през 1672 г. 
обект на борсовата търговия стават холандските държавни фондове – 
облигациите на заемите на холандското правителство. По това време 
се появява и терминът “фондова борса”. В средата на ХVІІІ век на 
амстердамската фондова борса се котират 44 вида ценни книжа, от 
които 3 вида холандски и английски акции, 25 вида акции от холанд-

12Терминът “акция” има холандски произход и означава “пай”, “дял”, внесен от участник 
в акционерно общество
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ски държавни и общински заеми и др. В края на века ценните книжа, 
които се търгуват на амстердамската фондова борса се вече 100.

През ХVІІІ век лондонската борса става международен център 
на търговията с ценни книжа. До края на ХVІІ век борсовите операции 
не намират широко разпространение в Англия, защото кръгът на обек-
тите на борсов оборот е много ограничен. През ХVІІ век функциони-
рат само три акционерни компании – Ост-Индиската, Африканската, 
която се занимава най-вече с търговия с роби и Хъдзъновата, учреде-
на за търговия със Северна Америка. През втората половина на века 
се създават други акционерни дружества. След учредяването на Bank 
of England става известен публичният държавен дълг на Англия и на 
лондонската борса започват да се котират облигации на английските 
държавни заеми и търговията с акции се засилва.

През втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ век се форми-
ра окончателно организационната структура на лондонската фондова 
борса. Да 1698 г. търговията с ценни книжа се води на лондонската 
стокова борса, известна като “кралска борса”. След това тази търго-
вия започва да се обособява от търговията със стоки и се извършва 
в кафенетата на една от лондонските улици. През 1773 г. група бор-
сови деятели успяват да се снабдят със собствена сграда, на която за 
първи път е поставен надпис “Фондова борса”. През 1802 г. борсата 
е преместена в друго, специално построено за целта, здание и става 
самоуправляваща се закрита частна корпорация. Право да посещава 
борсата придобиват само членовете на тази корпорация. Нови члено-
ве се приемат след специален избор. Начело на борсата стои управи-
телен комитет от избираеми членове.

През ХVІ – ХVІІІ век изграждането на пазара капиталистическа 
икономика в развитите европейски държави определя и характера и 
философията на външнотърговската политика, която водят техни-
те правителства. За нейното налагане оказва влияние и споменатия 
нов модел на държавно устройство в Европа в Европа – абсолютна-
та монархия. Тази политика е известна като меркантилизъм. Това 
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понятие се отнася едновременно към мероприятията на държавната 
външнотърговска политика, така и към теоретическото обосноваване 
на тази политика.

През ХVІ – ХVІІ век основен източник на печалба е търговския 
капитал, който реализира прибавена стойност в сферата на обръще-
нието. Значителна част от производството по това време няма капита-
листически характер. В представите на стопански активните субекти 
по онова време (най-вече търговската буржоазия) единственото бо-
гатство са парите. Това разбиране най-напред намира израз в т. нар. 
монетарна система, която се явява ранна форма на меркантилизма.

Според монетарната система, главната задача на външно-
търговската политика трябва да бъде привличането на благородни 
метали чрез осигуряването, с различни мероприятия, на положите-
лен платежен баланс (превишаване на вноса на пари в страната над 
техния износ) и търговията е само едно от тези средства.

Ранният меркантилизъм във вида на монетарната система по-
лучава най-развити форми в Англия в края на ХІV век. Английската 
държава въвежда строги мерки на контрол на външнотърговската 
дейност на английските търговци, за да се засили притокът на ценни 
метали в страната. Търговците могат да продават стоки зад граница 
само на определени за това места за складиране. Освен това са длъж-
ни да изискват от контрагентите си част от сумата в чуждестранни 
монети или метал и да внасят тази сума в Англия. Чуждестранните 
търговци се задължават да обменят цялата внасяна от тях сума чужди 
монети срещу английски монети и да я похарчат до края за английски 
стоки (закона за изхарчването). Монетарната система се налага и в 
други страни в Европа.

С разрастването на манифактурното производство и външната 
търговия през ХVІ и ХVІІ век монетарната система, чийто единстве-
на цел е да привлича повече сребро и злато в Англия, започва да пре-
чи на правилното развитие на стопанството. Срещу нея се противо-
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поставят привържениците на меркантилизма в истинския му вид13.
Теоретиците на развития меркантилизъм също приемат, че бо-

гатството се измерва с пари, но, за разлика от адептите на монетарната 
система, не абсолютизират натрупването на злато и сребро, а смятат, 
че трябва да се развива външната търговия. Те считат, че не трябва 
се регулира вносът и износът на самите пари, а да се провеждат от 
държавата мероприятия, които да осигуряват активен външнотъргов-
ски баланс (износът максимално да превишава вносът). Това тяхно 
становище произлиза от схващането, че печалбата се появява само в 
сферата на размяната. Изхождайки от теорията за търговския баланс, 
меркантилистите се обявяват против контрола и ограничението на из-
носа на пари. Те настояват държавата да регламентира непосредстве-
но външнотърговския оборот. Те се застъпват за покровителстване 
на местната индустрия и преимуществено на отраслите, които дават 
продукция за износ.

Исторически Англия първа започва да води меркантилистична 
търговска политика, насочена предимно срещу Холандия. С редица 
закони, издадени от английската държава през ХVІ век се налагат ви-
соки облагания на чуждестраниите морски съдове, които пренасят 
стоки за и от Англия. Типичен пример на такава политика е спомена-
тият вече “Навигационен акт” от 1651 г., с който се установява моно-
пол на английските кораби във външната търговия на страната.

Меркантилистична външнотърговска политика се провежда и 
чрез търговските договори, които Англия сключва с други държави. 
Първият такъв договор е подписан при управлението на Кромуел през 
1654 г. с Португалия. Той предоставя на англичаните равни на пор-
тугалците права за търговия във всички португалски колонии. Освен 
това договорът задължава да извършва презокеанската си търговия 

13 Най-изявен представител на развития меркантилизъм през ХVІІ и началото на ХVІІІ 
век е англичанинът Томас Ман. През 1609 г. той публикува съчинението си “Разсъждения 
върху търговията на Англия с Индия”, което преиздава през 1664 г. със заглавието “Съ-
кровището на Англия във външната търговия, или баланс на външната търговия”. За век и 
половина този труд представлява “евангелието на меркантилистите”.
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само с английски кораби. През 1713 г., Англия сключва търговски до-
говор и с Испания. Главната му цел е да се получат облекчения за 
вноса на английски стоки на испанския пазар. 

В отношенията си със Франция Англия също се стреми за да 
получи едностранно преимущества за експорта си, но се натъква на 
силна съпротива, защото френската държава също провежда своя по-
литика на меркантилизъм. В договора, сключен между двете държави 
през 1606 г., има клаузи, с които Англия се задължава да даде такива 
облекчение на френските търговци, осъществяващи търговия с нея, 
каквито получават нейните търговци във Франция. Договорът, по-
дписан между двете държави през 1713 г. е отхвърлен от английския 
парламент, след което започва дългогодишна търговско-политическа 
борба между тях.

Във Франция политиката на меркантилизма най-широко се раз-
гръща през втората половина на ХVІІ век по време на управлението 
на крал Людовик ХІV. Нейното провеждане се свързва с името на 
неговия финансов министър Жан Батист Колбер.

Една от големите цели на политиката на меркантилизма е поощ-
ряване на развитието на манифактурата и в този смисъл протекцио-
низмът е неотменима част от доктрината на меркантилистите. Важно 
средство за неговото провеждане са митата, които до този момент 
имат чисто фискални функции (служат като източник на приходи в 
държавната хазна).

Родина на протекционизма отново става Англия. Той се провеж-
да предимно по отношение на производството на вълнени тъкани, 
основен отрасъл по онова време на английското манифактурно про-
изводство. Освен това в английските колонии е наложена забрана за 
производството на каквито и да е изделия, които могат да конкурират 
английските.

От средата на ХVІІ век протекционистична политика започва 
да се провежда и във Франция. На вносните стоки в страната се 
налагат високи, в много случаи със силата на забранителни, мита 
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и вносът на много стоки, конкуриращи местното производство, е 
спрян. Покровителства се и местното производство на луксозни сто-
ки – гоблени, коприна, огледала, скъпи платове, дантели и др., чий-
то експорт придобива все по-голямо значение на Франция. Особено 
място заемат държавните, т. нар. “кралски манифактури”, които се 
организират предимно в провинцията и не подлежат на държавна 
регламентация.

За развитието на манифактурата в Русия съдейства протекцио-
нистичната политика, водена от цар Петър І (1682-1721). Въведената 
от държавата през 1724 г. митническа тарифа налага диференциални 
мита, имащи за цел да защитят местното манифактурно производство. 
Той поощрява вносът на необходимите за производството суровини, 
които не се намират в страната. За улеснението на външната търговия 
и специално на вносната, се поощрява руското корабоплаване. Петър 
І прави опити да създаде външнотърговски компании. Той поощрява 
търговията чрез Балтийско море, което засилва контактите на Русия с 
Европа и най-вече с Англия.

За ръста на манифактурното производство в Русия съдейства и 
протекционистичната политиката на императрица Екатерина ІІ (1762-
1796). Тя се изразява най-вече в протекционистичните митнически 
тарифи от 1766, 1782 и 1796 година.
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Б. заТВОрени ВъПрОСи

1. Какво е основното съдържание на промените в стопан-
ството на Европа през ХVІ и ХVІІ в.?

А) пълно развитие на феодализма като икономическа система;
Б) налага се фабриката като основна форма на организация на 

индустриалното производство;
В) постепенно се ликвидират феодалните отношения и се за-

ражда капиталистическа икономика;
Г) осъществява се промишлена революция;
Д) бързо се развива търговията в Средиземно и Балтийско море.

2. Най-голям начален тласък на промените в европейското 
стопанство през ХVІ-ХVІІ в. имат:

А) кръстоносните походи през ХІ – ХІІ в.;
Б) бурното развитие на търговията в Средиземно море и нара-

стване на значението на италианските градове-държави (Венеция, 
Генуа и др.);

В) промените в аграрните отношения в Европа;
Г) разрастване на търговията с Османската империя и Азия;
Д) големите географски открития.
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3. Коя е основната геополитическа предпоставка за осъщест-
вяването на големите географски открития?

А) острата нужда от благородни метали (злато и сребро) за оси-
гуряване на търговията в Европа;

Б) появата на Османската империя на политическата карта;
В) победата на Англия над Франция в Стогодишната война;
Г) усъвършенстване на техниката в корабостроенето и морепла-

ването;
Д) победата на Англия над Нидерландия в морската война през 

втората половина на ХVІ в.

4. Коя е основната геополитическа предпоставка за осъщест-
вяването на големите географски открития?

А) острата нужда от благородни метали (злато и сребро) за оси-
гуряване на търговията в Европа;

Б) появата на Османската империя на политическата карта;
В) победата на Англия над Франция в Стогодишната война;
Г) усъвършенстването на манифактурата и необходимостта от 

пазари за нейното производство;
Д) установяването на пазарна икономика в Европа.

5. Кое от изброеното е сред най-значителните преки последи-
ци от Големите географски открития?

А) появата на фабричното производство;
Б) значително географско разширяване на европейската търго-

вия и разнообразяването на пазара на стоки;
В) започват кръстоносните походи за освобождаването на 

Йерусалим от мюсюлманите;
Г) бързото развитие на жп транспорта;
Д) засилване на работническото движение и създаването на 

профсъюзите.
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6. Кое от изброеното е сред най-значителните преки последи-
ци от Големите географски открития?

А) бързото развитие държавите в средиземноморския басейн;
Б) откриването парната машина;
В) бързо развитие на икономиките на държавите в басейна на 

Балтийско море и Северно море;
Г) Преместването на центъра на световната търговия от 

Средиземно море към Атлантическия океан;
Д) засилване на работническото движение и създаването на 

профсъюзите.

7. Революцията на цените е определящ фактор за:
А) повишаване на доходите на аристокрацията и стабилизиране 

на феодалната икономика;
Б) бързото издигане в икономическо отношение на Германия, 

Австро-Унгария и Прусия;
В) премахването на феодализма като икономическа и политиче-

ска система;
Г) за разложението на капитализма като икономическа система
Д) спадане на нивото на цените в европейския пазар.

8. Коя основната причина за революцията на цените?
А) засиленото търсене на продуктите на стопанската дейност 

(аграрни индустриални стоки) на европейския пазар;
Б) притокът в Европа на голямо количество евтино злато и сре-

бро на европейския пазар, което предизвиква инфлация и спадане на 
цените на стоките;

В) активизирането на феодалите за стопанска дейност;
Г) притокът в Европа на голямо количество евтино злато и сре-

бро на европейския пазар, което предизвиква инфлация и повишава-
не на цените на стоките;

Д) появата на Османската империя на политическата карта.
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9. Кой е най-същественият резултат от аграрния преврат 
(огражданията) в Англия?

А) превръщането на английското селско стопанство в дребно-
собственическо (преобладават дребните земепритежания);

Б) стабилизиране на феодалните икономически отношения в ан-
глийското селско стопанство;

В) масово разоряване на феодалната аристокрация;
Г) намаляване на обработваемата земя и западане на селското 

стопанство;
Д) засилване на процеса на превръщане на селското стопанство 

в пазарно и развитие на производителните сили в него.

10. Кое от изброеното по-долу е един от основните източници 
за първоначално натрупване на капитала?

А) Индустриалната революция;
Б) Революцията на цените;
В) откриването на парната машина;
Г) свободната търговия (free trade);
Д)високите данъци и такси, налагани от държавата.

11. Основните икономически процеси, които се развиват в 
европейската икономика през ХVІ и ХVІІ в. са (посочете греш-
ното твърдение):

А) превръщането на селското стопанство в пазарно ориентирано;
Б) първоначално натрупване на капитал;
В) бързо развитие на производителните сили;
Г) западане на търговията в Атлантическия океан;
Д) завършва процесът на икономическа и политическа центра-

лизация на държавата.
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12. Колко основни вида манифактури са известни в европей-
ското стопанство през ХVІ-ХVІІ век?

А) два вида – хетерогенна и органическа;
Б) два вида – хетерогенна и организирана;
В) два вида – монолитна и органическа;
Г) два вида – пръсната и органическа;
Д) три вида – хетерогенна, органическа и централизирана.

13. Коя е една от причините за западане на ролята на Испания 
и Португалия в световната търговия през втората половина на 
ХVІ в.?

А) лошото управление на кралете в тези държави;
Б) налагането на политиката на меркантилизъм;
В) войната между двете държави в средата на ХVІ в.;
Г) липсата на достатъчно акумулирани парични ресурси в двете 

държави;
Д) запазването на феодалните отношения в голяма степен.

14. Към края на ХVІІ в. Холандия започва да губи търгов-
ското си превъзходство в света. Коя е основната причина за това?

А) Холандия се изтощава икономически след дългогодишна 
война с Испания за национална еманципация;

Б) Холандия е изместена от далекоизточните пазари от 
Португалия и това намалява икономическата ѝ мощ;

В) промишленото изоставане на Холандия от Англия, която я 
измества от световните пазари;

Г) крахът на Амстердамската фондова борса;
Д) през 1688 г. холандското правителство обявява държавен 

фалит и налага мораториум върху плащането на външния дълг на 
страната.
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15. Коя причината за западането на Ханзата и намаляване 
на влиянието членуващите в нея търговски градове в междуна-
родната търговия през ХVІ в.?

А) политиката на немските крале против Ханзата;
Б) преместването на центъра на световната търговия в 

Средиземно море;
В) появата на Османската империя и затварянето на търговските 

пътища на изток;
Г) налагането на политиката на меркантилизма;
Д) преместването на основните търговски пътища в 

Атлантическия океан.

16. С разширяването на търговския оборот през ХVІ и 
ХVІІ в. важна роля във външната търговия:

А) започват да играят държавите от басейна на Средиземно море;
Б) имат търговците на едро и търговските посредници;
В) заемат държавите от района на Балтийско и Северно море;
Г) играят търговците-авантюристи;
Д) намалява притокът на стоки в Европа.

17. Първата „привилегирована търговска компания”:
А) е създадена в Испания за търговия с Америка;
Б) е Ост-индйската търговска компания, създадена в Англия 

през 1600 г.;
В) е Московската компания, създадена през ХVІІ в. в Англия;
Г) е Компанията на търговците-авантюристи, създадена през 

втората половина на ХІV в. в Англия;
Д) е холандската Ост-индийска компания.

18. Навигационният акт е:
А) закон, издаден в Англия през 1651 г., с който се забранява 

превоза на стоки от и за Англия с други, освен с английски кораби;
Б) правилник за управление на платноходите, издаден през 

1658 г. в Англия;
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В) кодекс на морските превози, издаден през 1651 г. в Англия, с 
който се те регламентират;

Г) закон за морската търговия, издаден в Холандия през 1651 г.;
Д) закон, издаден в Англия през 1651 г., с който се регламентира пи-

ратската дейност спрямо конкурентите на Англия в световната търговия.

19. Завършете изречението: Поличните операции:
А) са част от процеса на производството, въведени приз ХVІІ в.
Б) са забранени в Англия през ХVІ – ХVІІ в.;
В) в началото на тяхната поява са свързани изключително с пре-

вода на парични суми;
Г) са основно средство за функциониране на банкерския кредит;
Д) част от политиката на меркантилизма.

20. „Билети на златарите” са:
А) входни билети за Амстердамската фондова борса през ХVІІ в.;
Б) разрешителни за упражняване на златарски занаят, издавано 

в Англия през ХVІІ в.
В) полици, използвани във Венеция и Генуа през ХІV – ХV в.;
Г) се издават в Холандия през ХVІІ в. на майсторите от златар-

ските работилници;
Д) съхранителни записки, които лондонските банкери издават 

на вложителите през ХVІ – ХVІІ в.

21. Безналични плащания между клиенти чрез преизчисля-
ване и прехвърляне на суми от едно плащане към други е основна 
функция на:

А) създадената от търговците-авантюристи в Англия банка за 
разплащания през ХV в.;

Б) фондовите борси в Амстердам и Лондон през ХVІІ в.;
В) на публичните джиро-банки през ХVІ – ХVІІ в.;
Г) на сарафите във Венеция и Генуа през ХVІІ в.;
Д) на английската национална банка през ХVІІ и ХVІІІ в.
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22. „ Банкова монета” (довършете твърдението):
А) са банкнотите, които банките издават за обслужване на сто-

кооборота в Англия и Холандия през ХVІ – ХVІІ в.;
Б) е отчетно наименование на определено количество метал, въ-

ведена в Италия през ХVІІ в.;
В) са монетите, издавани от английската национална банка след 

създаването ѝ през 1695 година;
Г) са полиците, които сарафите издават на своите клиенти през 

ХV – ХVІ в.;
Д) има в обръщение в Италия през ХVІ в.

23. Меркантилизмът е (довършете изречението):
А) икономическа политика през късното Средновековие;
Б) икономическа политика на германските княжества и самосто-

ятелни градове през ХІV – ХV в.;
В) характерна черта на икономическата политика на Османската 

империя;
Г) държавна политика на стимулиране на вноса и ограничаване 

на износа провеждане през ХVІ – ХVІІ век;
Д) ) държавна политика на стимулиране на износа и ограничава-

не на вноса провеждана през ХVІ – ХVІІ век.
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ВТОра индУСТриална реВОлюция (ОТ ВТОраТа ПОлОВина на 
ХІХ Век дО ПърВаТа СВеТОВна ВОйна)

Съставил: Марко Димитров

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Терминът „втора индустриална революция” научно е обо-
снован за първи път от:

А) Дейвид Ландс;
Б) Томас Мур;
В) Адам Смит;
Г) Уилям Кели;
Д) Давид Рикардо.

2. Защо за начало на втората индустриална революция се 
смята откриването на т.нар. бесемеров метод за добиване на 
стомана:

А) този метод е наложен със закон във Великобритания и пора-
ди това става най-използван;

Б) защото създателят му Хенри Бесемер първи го внедрява в 
своите железодобивни фабрики;

В) бесемеровият метод е първият евтин начин за добиване на 
стомана и това революционизира производството ѝ, като намалява 
нейната цена;

Г) този метод за добиване на стомана е открит много по-късно и 
не е чест от втората индустриална революция;

Д) чрез бесемеровия метод не се добива стомана, а цветни 
метали.

3. Кой е откривателят на т.нар. бесемеров метод за добиване 
на стомана:

А) Хенри Бесемер през 1860 г.;
Б) Уилям Кели през 1851 г.;
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В) Патрик Гедс през 1856 г.;
Г) Джон Лойд през 1887 г.;
Д) Джеймс Уат през 1875 г.

4. Кое от изброеното по-долу не е сред основните моменти от 
втората индустриална революция в промишлеността:

А) концепцията за производство на взаимнозаменяеми части;
Б) концепцията за научния мениджмънт;
В) използването на дървен материал за производство на хартия;
Г) конструирането на парната машина и налагането на фабриката 

като основна форма на организация на индустриалното производство;
Д) електрификацията на индустрията.

5. Кое от изброеното по-долу е важен момент от втората ин-
дустриална революция в индустрията:

А) леенето на стомана чрез противоналягане;
Б) конструирането на атомната бомба;
В) конструирането на хоризонталния тъкачен стан;
Г) поставяне на началото на жп транспорта;
Д) създаването на двигателя с вътрешно горене.

6. На кого принадлежи изказването, че без електрическата 
енергия не би било възможно масовото производство, защото тя 
позволява създаването на ред в производството:

А) Карл Бенц;
Б) Хенри Форд;
В) Адам Смит;
Г) Давид Рикардо;
Д) Симеон Норд.

7. Какво представлява първоначално концепцията за науч-
ния мениджмънт (scientific management):

А) стремеж да се налагат като ръководители на производството 
хора със специално образование;
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Б) превръщане на науката в производителна сила;
В) стремеж за оптимизиране на операциите при извършване на 

дадена дейност;
Г) развитие на науката за управлението на предприятията;
Д) назначаването на работа само на високо квалифицирани кадри.

8. Откритията и изследванията в коя научна област са в ос-
новата на развитието на индустриалната неорганична химия в 
края на ХІХ и началото на ХХ век:

А) термодинамиката и физико-химията;
Б) математиката и астрономията;
В) биологията и термодинамиката;
Г) математиката и биологията;
Д) физиологията и генното инженерство.

9. Във връзка с разрешаването на какъв проблем се развива 
теорията за контрола:

А) увеличаването на капацитета на действие на водния двигател;
Б) развитието на корабоплаването;
В) развитието на държавния контрол върху икономиката;
Г) контрола на жп транспорта;
Д) във връзка с анализа на функциите на центробежния регула-

тор, използван в парния двигател.

10 Кое откритие се определя като „постижение на постиже-
нията на техниката на ХХ век”:

А) откриването на електрическата енергия и електрификацията;
Б) откриването на парната машина;
В) конструирането на двигателя с вътрешно горене;
Г) рафинирането на нефта;
Д) откриването на т.нар. бесемеров метод на леене на стомана.
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11. Кое от изброеното по-долу не е откритие от Втората ин-
дустриална революция:

А) конструирането на дизеловия двигател;
Б) конструирането на парния локомотив;
В) изработването на електрическия двигател;
Г) конструирането на парната турбина;
Д) откриване на технологията за производство на амоняк.

12. Кое от изброеното по-долу не е сред социално-икономи-
ческите последици от Втората индустриална революция:

А) значителното нарастване на жизнения стандарт на населени-
ето в индустриално развитите държави;

Б) спадането на цените на стоките поради повишаването на про-
изводителността на труда вследствие на по-високата техническа и ор-
ганизационна въоръженост на производството;

В) поставяне началото на изграждането на жп транспорта;
Г) прилагането от много държави на мерки за защита на нацио-

налното производство чрез високи вносни мита, налагани на стоки, 
чийто аналози се произвеждат в страната;

Д) появата на нови професии, свързани с новите технологии.

13. Кога и от кого е създаден първият електрически теле-
граф за търговски цели:

А) през 1825 г. от Джордж Стивънсън и Хенри Бесемер;
Б) през 1811 г. от Джеймс Харгрийвс и Ричард Аркрайт;
В) през 1889 г. от Никола Тесла и Хенрих Херц;
Г) през 1881 г. от Джоузеф Суон и Хенри Форд;
Д) през 1837 г. от Чарлс Уитстоун и Уилям Фодърджил Кук 

(Cooke).

14. Кога е осъществена първата телеграфна връзка между 
Европа и САЩ:

А) през 1837 г.;
Б) през 1899 г.;
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В) през 1900 г.;
Г) през 1866 г.;
Д) през 1901 г.

15. Едно от най-важните научни постижения по време на 
Втората индустриална революция е обединяването в едно на 
светлина, електричество и магнетизъм. Това е направено от:

А) Джеймс Кларк Максуел със създаването на електромагнитна-
та теория през 1861 г.;

Б) Джоузеф Суон с изработването на първата електрическа 
крушка с нагряваща се жичка през 1881 г.;

В) Франк Спраг (Sprague) с изработването на първия електриче-
ски двигател за променлив ток през 1886 г.;

Г) Никола Тесла с конструирането на първия електрически дви-
гател за прав ток през 90-те години на ХІХ в.;

Д) Херман Холерит със създаването на табулаторна машина, 
задвижвана от електроимпулси през 80-те години на ХІХ век.

16. Кой за първи път въвежда конвейера в индустриалното 
производство:

А) Никола Тесла при създаването на първата фабрика за произ-
водство на двигатели за прав ток;

Б) Хенри Форд в производството на автомобили;
В) Ричард Аркрайт при създаването на първата предачна фабрика;
Г) Джордж Стивънсън при създаването на първата фабрика за 

парни локомотиви;
Д) Джон Хол в при производството на взаимозаменяеми части в 

оръжейните работилници на Спрингфилд, САЩ.

17. Икономическото развитие на коя държава в края на ХІХ 
и началото на ХХ век е определено като „златна ера” и защо:

А) на Великобритания, защото тя продължава да бъде първа ин-
дустриална сила в света;
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Б) на Франция, поради особено високите темпове на развитие 
на икономиката, вследствие на внедрените технологии от Втората ин-
дустриална революция;

В) на Германия, защото развива много бързо своята тежка ин-
дустрия;

Г) на САЩ, защото от края на ХІХ в. имат най-висок икономи-
чески растеж, дължащ се на новите технологии от Втората индустри-
ална революция;

Д) за икономиката на никоя държава през посочения период не 
се използва това определение.

18. Към 1900 г. по относителен дял на индустриалното про-
изводство лидери са:

А) САЩ, Великобритания, Германия, Австро-Унгария, Франция;
Б) САЩ, Великобритания, Германия, Русия, Холандия;
В) САЩ, Великобритания, Германия, Русия, Франция;
Г) САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция;
Д) САЩ, Великобритания, Германия, Китай, Франция.

19. Електромагнитната индукция е открита от:
А) Майкъл Фарадей;
Б) Никола Тесла;
В) Исамабад Брунел;
Г) Хенри Херц;
Д) Джеймс Максуел.

20. Кой и кога е създал парната турбина:
А) Джеймс Уат през 1783 г.;
Б) Чарлс Парсън през 1884 г.;
В) Джордж Хенри Корлинс през 1849 г.;
Г) Рудолф Дизел през 1897 г.;
Д) Александър Бел през 1861 г.
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СВеТОВнОТО СТОПанСТВО В края на ХІХ  
и наЧалОТО на XX Век (ОБЩа ХаракТериСТика)

Съставил: Лиляна Д. Велева

А. заТВОрени ВъПрОСи

1. В основата на извършения скок в развитието на световния 
промишлен потенциал (в края на ХІХ и началото на ХХ век) стои:

А) запазване хегемонията на Европа в промишлеността, което 
дава нов тласък за световното производство;

Б) новата вълна от научно-технически открития;
В) международната икономическа интеграция;
Г) специализацията в областта на промишленото производство;
Д) радикалните промени в селското стопанство и обвързването 

му с промишлеността.

2. Големи възможности и перспективи за развитието на 
транспорта в края на ХІХ и началото на ХХ век дава:

А) появата на трамваите в големите градове;
Б) строежът на стоманени мостове и метро;
В) двигателят с вътрешно горене;
Г) увеличаване на шосейната мрежа;
Д) строежът на Панамския канал.

3. Въвеждането на нови технологии в металургичното про-
изводство през втората половина на ХІХ век води до:

А) упадък на корабостроенето и металургията;
Б) намаляване на заетите работници в металургичното произ-

водство;
В) образуване на международни картели, обединяващи всички 

металургични предприятия;
Г) нарастваща нуждата от откриването на нов вид суровини;
Д) увеличен обем на продукцията.
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4. Към основните процеси, свързани с измененията в струк-
турата на промишленото производство в края на ХІХ и началото 
на ХХ век, се отнася: 

А) първоначално натрупване на капитали;
Б) разширяване на старите отрасли;
В) нарастващо използване на водни енергийни източници;
Г) концентрация на производството;
Д) завършване на индустриалния преврат в световен мащаб.

5. В края на ХІХ и началото на ХХ век водеща тенденция в 
областта на промишленото производство е:

А) приоритетно развитие на тежката промишленост;
Б) преструктуриране на леката промишленост;
В) държавно покровителство за развитието на строителната, 

хартиената и издателската промишленост;
Г) въвеждане на краткосрочно и дългосрочно планиране на про-

изводството;
Д) създаване на международни институции, координиращи на-

соките в развитието на промишлеността.

6. В навечерието на Първата световна война Европа запазва 
достигнатото превъзходство от предшестващия период в облас-
тта на:

А) занаятчийско и манифактурно производство;
Б) промишлено производство;
В) селско стопанство;
Г) международна търговия;
Д) сфера на услугите.
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7. В навечерието на Първата световна война САЩ се ут-
върждават като водеща индустриална държава, за което съдейст-
ват редица фактори (посочете грешния отговор):

А) наличие на огромни природни богатства;
Б) превръщането на САЩ в най-силната колониална държава;
В) висока степен на концентрация на производството и капитала;
Г) голям приток на емигранти;
Д) широко прилагане на научно-технически открития и нови 

методи в производството.

8. В началото на ХХ век икономическото развитие на 
Великобритания се отличава с някои особености:

А) отстъпва лидерската си позиция като износител на капитали;
Б) подновена и модернизирана е производствената база чрез 

прилагане на най-модерните научно-технически достижения;
В) успешно се развива фермерското стопанство, разширяват се 

обработваемите площи и се прилагат агротехнически новости;
Г) организацията и ръководството на предприятията се изграж-

дат на основата на съвременния мениджмънт;
Д) темповете на концентрация в банковото дело изпреварват 

концентрацията в промишленото производство.

9. Процесът на концентрация в производството и банковото 
дело довежда до формиране на държавно-монополистичен капи-
тализъм най-рано в (във):

А) Великобритания;
Б) САЩ;
В) Франция;
Г) Германия;
Д) Белгия.



320

10. Една от характерните черти в икономическото развитие 
на Франция в началото на ХХ век е:

А) заема 2-ро място в световното промишлено производство с дял 
от 10%;

Б) страната разполага с богата национална суровинна база (же-
лязна руда, каменни въглища и др.);

В) високи темпове на концентрация в производството, създа-
ват се крупни предприятия, които преобладават в промишлената 
структура;

Г) силни позиции в икономическия живот има френския лихвар-
ски капитал;

Д) основната база на производството се модернизира с бързи 
темпове.

11. В началото на ХХ век надпреварата между страните за 
икономическа подялба на света се извършва по пътя на:

А) договори за регионално икономическо сътрудничество;
Б) създаване на международни капиталистически предприятия;
В) ежегодно участие в международните търговски изложения;
Г) създаване на международната търговско-индустриална кама-

ра, която координира икономическата дейност на държавно равнище;
Д) локални войни и военни конфликти.

12. В периода 1870 – 1913 г. най-висок средногодишен темп 
на увеличение обема на производството се постига в (във):

А) Франция;
Б) Германия;
В) САЩ;
Г) Австралия;
Д) Англия.
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13. На границата на ХІХ и ХХ в. структурните изменения в 
икономиката на водещите страни, се отнасят до (посочете греш-
ния отговор):

А) технически иновации;
Б) промени в организацията и управлението на производството;
В) разместване на производителните сили в национален и меж-

дународен мащаб;
Г) понижаване равнището на социалния статус на собственици 

и работници;
Д) изменения в професионалната структура на населението.

14. Коя от държавите в началото на ХХ век е световен лидер 
в областта на промишленото производство:

А) Англия, „фабриката на света”;
Б) Германия;
В) Франция;
Г) Канада;
Д) САЩ.

15. В началото на ХХ век по богатство, изчислено на глава 
от населението, водещи в света са:

А) Австралия и САЩ;
Б) САЩ и Германия;
В) Англия и Франция;
Г) Австралия и Англия;
Д) Германия и Франция.
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държаВниТе инСТиТУции ВъВ ВОеннОВременнаТа 
икОнОмика на БълГария (1915 – 1918 Г.)

Лиляна Д. Велева

А. лекция

Участието на България в Балканските и Първата световна вой-
ни (1912 – 1918 г.) е съпроводено с драматични външно и вътреш-
нополитически събития, които оставят дълбок и траен отпечатък в 
последвалото ѝ развитие. Военновременната конюнктура и развоя на 
действията по фронтовете всецяло поглъщат вниманието и усилия-
та на управляващите за успешно постигане на целите за национално 
обединение. 

В хода на Първата световна война воюващите страни, включи-
телно и България, се изправят пред необходимостта от активна наме-
са на държавата в икономиката. Това произтича от задачите на исто-
рическия момент, но също поради нарастващи стопански и социални 
затруднения. Военновременното регулиране, свързано с мобилизация 
на промишлеността, селското стопанство, транспорта, търговията, 
финансовата система и пр., се реализира с различен успех в отделни-
те държави, участващи в световния конфликт. 

През тези години за българското стопанство също са характерни 
опитите за неговото регулиране и организиране при засилена наме-
са на държавата. Значителна част от законодателните и практически 
мероприятия остават с палиативен характер. Това е поради липсата 
на предварителна сериозна подготовка, характера на политическото 
управление, взаимоотношенията със съюзниците и др.

През 1914 и особено лятото на 1915 г. протича активна политическа, 
дипломатическа и военна дейност за включването на България в поред-
ната война. Правителството на д-р В. Радославов остава с второстепенна 
важност предприемането на мобилизационни стопански мероприятия. 
Оптимизмът на управляващите обаче, не отговаря на съществуващите 
реалности по отношение състоянието на суровинния ресурс в страната. 
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Първите законодателни инициативи, които имат частичен ха-
рактер се отнасят до: забрана износът на някои артикули от първа 
необходимост (пшеница, ечемик, царевица, вълна и др.); налагане от 
Българска народна банка (БНБ) на мораториум по граждански и тър-
говски сделки, извършени преди 25 юли 1914 г.; прекратяване сво-
бодния обмен на банкнотите срещу злато; определяне на продажните 
цени на предмети от първа необходимост. 

В началото на 1915 г. ХVІІ ОНС обсъжда законопроект за об-
ществената предвидливост. В мотивите е изтъкната обезпокояващата 
тенденцията към бързо поскъпване на стоките от първа необходимост, 
въпреки действието на закона за нормиране на техните цени. Това из-
правя управляващите пред необходимостта да потърсят по-ефикасни 
решения. Новият проект се базира на три основни положения:

1. Забрана изкупуването на зърнени храни, брашно, фураж и всич-
ки хранителни продукти от първа необходимост с цел препродаване.

2. Създаване на комитет, който ще поеме грижата за осигуря-
ване продоволствието на населението. На него се възлага надеждата 
да стане “един мощен институт” в страната, полезен в мирно и във 
военно време.

3. Комитетът за стопански грижи, с предоставените права по из-
купуване на излишните зърнени храни, ще има задача да елиминира 
дейността на посредници и спекуланти.

Въпросът за създаването на специален комитет предизвиква 
оживени дебати в НС. Най-дискутираните моменти се отнасят до не-
говата структура, функции, задачи и състав. Зад изказаните партийни 
становища в повечето случаи прозират ясно определени икономиче-
ски интереси, възлагани по различен начин на бъдещата система по 
прехраната. 

Въпреки острите спорове Законът за обществена предвидливост 
е приет от парламента на 25.ІІ.1915 г. и влиза в сила от март с.г. Той 
съдържа общо 15 чл. и разпоредбите му действат до лятото на 1916 г., 
когато на своя извънредна сесия Народното събрание внася измене-
ния и допълнения. 



325

По силата на закона се създава Комитета за обществена пред-
видливост. Той е със статут на държавна институция, действаща под 
разпореждането на Министерския съвет. Основната задача и ангажи-
мент е да осигурява продоволствието на населението в условия на 
обществени кризи и бедствия, както и при война.

В Централния комитет (ЦКОП) влизат 14 души, които са пред-
ставители на Министерствата на Вътрешните работи и Народното 
здраве, на Финансите, на Търговията, промишлеността и труда, на 
Земеделието и държавните имоти. Участие взимат още управителите 
на БНБ и Българска земеделска банка (БЗБ), по един представител 
на търговско-индустриалните камари (ТИК), на градските общини и 
Българското икономическо дружество (БИД). 

Председател на новата институция става Ив. М. Костов. 
Комитетът разполага със складове за зърнени храни и брашно из ця-
лата страна. Първоначално работата е разделена в три комисии: кон-
тролно-оценителна; финансова; изпълнителна, но през 1916 г. е из-
вършено ново вътрешно разпределение в седем секции: І. Храни; ІІ. 
Отопление и осветление; ІІІ. Масло, сирене, месо и пр.; ІV. Облекло 
и обувки; V. Захар; VІ. Ориз, сол зарзават и пр.; VІІ. Персонал, запла-
ти, глоби и рекламации. В цялата територия на страната е създадена 
мрежа от десетки местни комитети образувани при общинските уп-
равления, в околийските и окръжни центрове, а в последствие и в 
новите земи. 

Поради липсата на предварителни регламенти (в закона) за ко-
ординиране на действията между местните комитети не закъсняват 
проявите на хаотичност във взаимоотношенията. Затрудненията на-
растват и поради обстоятелството, че местните комитети със своя ма-
лък състав са изправени пред необходимостта да се справят с твърде 
голяма по обем бюрократична работа. Наред с това се налага вредна 
тенденция за непрекъснато, лавинообразно увеличаване на кадровия 
състав в системата на Комитета за обществена предвидливост. При 
тази ситуация е надхвърлено предвиденото финансиране, което се 
извършва от БНБ и от сумите на военните кредити от 1912 и 1915 г. 



326

От създаването си през март до август 1915 г. Комитетът осъ-
ществява функциите си в сравнително ограничен периметър от сто-
панския живот на страната. Наред с решаването на вътрешнооргани-
зационни въпроси, новосъздадената институция взима участие при 
нормиране цените на някои стоки от първа необходимост, както и в 
осъществяването на забранителния режим за износ. Това отговаря на 
изпълнението на основната задача поставена на Комитета – да осигу-
ри продоволствието на населението. 

Местните комитети поемат грижата по изкупуване на опреде-
лените количества храни, извършване надзор върху цените и качест-
вото на стоките /особено на хранителните продукти/, предлагани по 
местните пазари, гари и пристанища. За нарушенията се прилагат 
предвидените в закона санкции – парични глоби до 1000 лв. и кон-
фискуване на стоката.

Въпреки положените усилия през първите месеци Комитетът 
за обществена предвидливост не достига пълноценна реализация. 
Известни успехи са постигнати само по отношение осигуряването на 
зърнените храни, брашното и хляба за населението. Така още преди 
да е започнала активната си работа по предназначение, новата дър-
жавна институция се изправя пред сериозна криза.

За краткия период от дейността на Комитета за обществена 
предвидливост могат да се направят някои обобщения:

1. В приетият от НС, през март 1915 г., Закон за обществена 
предвидливост съществуват сериозни юридически пропуски и неяс-
ноти. Дадени са само общи насоки за работа в областта на продо-
волствието. Липсва конкретно разглеждане и предписание на важни 
въпроси, касаещи начина, формите, границите на делегираните права 
и пр., които се дават на новата стопанска институция. 

2. През краткия период /от март до август 1915 г./ Министерският 
съвет се отнася към Комитета непоследователно, на моменти без-
принципно и противоречиво, като използва съмнителни мотиви за 
пряка намеса и корекция на неговите дела. 

3. Липсва политическа и обществена атмосфера в подкрепа на 
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новосъздадената институция. Няма да е пресилено, ако се каже, че 
тя е използвана като разменна монета при разгаряне на политиче-
ските борби в навечерието и по време на включването на България 
в Първата световна война. Най-ярка демонстрация за подобно отно-
шение е поведението на лявата опозиция. В стремежа си да дискре-
дитира правителството на В. Радославов, тя отправя яростни нападки 
към Комитета с обвинения, че той “трови с лош и скъп хляб населе-
нието... не регулира цените на всички стоки... укрива и санкционира 
спекулантите...”. Този етикет е допълнен с категоричното мнение, че 
Комитета е “безусловно вреден за работничеството” и трябва да бъде 
премахнат. 

4. Като се вземат предвид горните обстоятелства трябва да се 
подчертае, че още с първите си стъпки Комитетът за обществена 
предвидливост е принуден да работи в сложни условия. От една стра-
на, той трябва да се съобразява с МС при нарастващи различия по 
текущите въпроси. От друга, институцията е изправена пред стена от 
обществено недоверие манипулирано допълнително при всеки удо-
бен случай от партиите в опозиция.

В основата на възникналата кратка криза през лятото на 1915 г. 
стои Министерският съвет. Затова отново той се намесва с бързи 
действия да стабилизира ситуацията. Без да се стига до фактическо 
прекъсване, дейността на Комитета е продължена. Внесени са изме-
нения в неговите функциите, като сега той няма задача да доставя 
храни и хляб на населението, а само да улеснява мелничарите при 
набавяне на нужното количество зърнени храни. По изключение се 
допуска Комитетът да участва в доставката на брашно за армията. 
Нов момент в характеристиката на института по прехраната е, че от 
есента на 1915 г. той и органите му попадат в режим на милитаризи-
ране. Комитетът остава двойно съподчинен на Министерския съвет и 
на военните ведомства (Военно министерство, Главно тилово упра-
вление, Главнокомандващият).

Комитетът запазва права при определяне цените на някои стоки 
от първа необходимост. В процеса на ценообразуването обаче про-
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дължават да участват общините (например, за слама, сено, дърва и 
др.). Нов момент представлява възможността цените на някои стоки 
да се поставят и от реквизиционните комисии. Такива права са даде-
ни от изпълнителната власт в нормативни документи, отнасящи се до 
режима за изземване на храни и продукти. Реквизиционните комисии 
могат да нормират продажната стойност, но на онези предмети и сто-
ки, които Комитетът не е засегнал. 

Става ясно, че една толкова важна дейност по определяне про-
дажните цени на храни и стоки от първа необходимост е възложена 
на няколко субекта. Това неизбежно създава условия за явни противо-
речия, поради дублиране и преплитане на функциите. Нещо повече, 
едни и същи лица взимат участие в ценообразуването като предста-
вители на комитета, а същевременно и като членове на реквизицион-
ните комисии. В качеството си на общ координатор на военновремен-
ното стопанство МС остава без последствие създаденото ненормално 
положение. 

Особено невралгична област, в която продължава работата и 
след есента на 1915 г., е поставянето под забранителен режим за из-
нос на различни артикули. Комитетът настоятелно иска да придобие 
такива права, които да се разпрострат върху всички стоки, но не ги 
получава. Нормирани са цените и е забранен износа на: свинска мас, 
леща, грах, картофи, лук, сол, червен пипер,сирене, кашкавал, чай, 
вино, ракия, горивни материали, ечемик, ръж и др. В хода на военно-
временните условия бързо се налага тенденция към увеличаване броя 
на хранителни и други продукти, които попадат под забрана.

По отношение на износа Комитетът заема принципна позиция 
за неговото ограничаване или пълната му забрана с оглед нуждите 
на войската и населението. На тази основа са дадени редица настоя-
телни препоръки към Министерския съвет. Последният обаче нала-
га своята воля и така е реализиран значителен експорт. Оценен от 
морална гледна точка извършваният износ е изцяло против нацио-
налния интерес. До края на 1915 г. от България са изнесени важни 
хранителни и суровинни стоки (жито, фасул, картофи, лук, кашкавал, 
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царевица, сирене, брашно, коноп, конопено семе, кожи, вълна и др.) 
главно за Германия и Гърция. Комитетът категорично отказва своето 
съдействие при износните сделки. Министерският съвет взема всич-
ки решения.

Обстановката в страната динамично се променя и кризисните 
процеси се задълбочават. Скъпотията расте. Проблемите в системата 
на продоволствието заплашват с истински глад населението. Нарастват 
затрудненията в областта на земеделското и промишлено производство, 
което реално е застрашено от пълно разстройство и дезорганизация. 
Това насочва правителствените кръгове към търсене на по-активна и 
сериозна държавна намеса в стопанския живот на страната. 

Другата причина е свързана с едногодишното прилагане на за-
кона за обществена предвидливост. Практиката показва, че е нужно 
реформиране и разширяване на службата, осигуряваща продоволст-
вието на войската и населението, както и ограничаване размаха на 
черната борса и отстраняване на спекулантите. 

В резултат, на извънредна сесия на ХVІІ ОНС се приема Закон за 
стопански грижи и обществена предвидливост. Той влиза в сила след 
публикуването му в Държавен вестник на 26 август 1916 г. Новите 
текстове, съдържащи се в закона определят промяна в наименовани-
ето и преди всичко в статута на Комитета за стопански грижи и об-
ществена предвидливост. Това е свързано с разширяване на неговите 
функции, като освен продоволствието и потреблението се поема гри-
жа за производството и търговията. 

Въпросите, които ще се решават са следните: анкетиране и съби-
ране на данни за стопанското положение в страната; подпомагане на 
земеделските стопанства; набавяне предмети от първа необходимост; 
милитаризиране на някои производства; организиране на обществе-
ни магазини; определяне цените на стоки от първа необходимост и 
поставянето им под забрана за износ; принудително изземване и съ-
биране на предмети по определените цени; уреждане вноса, износа, 
новоизноса и компенсациите; определяне типа на брашната, хляба и 
други хранителни продукти и пр. 
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Важен момент при регламентирането на по-широките насоки в 
дейността на ЦК за СГОП са предоставените посреднически права 
по образуването на кооперативни и други сдружения и организации. 
Целта е да се подпомогне промишлеността със суровини и гориво, 
както и да се осигури доставката на фабрични изделия за нуждите 
на населението и армията. Под надзора на специалните комисари от 
Комитета тези сдружения ще могат да извършват внос от чужбина и 
да пласират стоките в страната на нормирани цени.

Промени се извършват и по отношение на кадровия състав. ЦК 
за СГОП вече се състои от 18 народни представители, избрани от НС. 
Това създава нова характеристика и нов облик на институцията в ка-
чеството ѝ на своеобразен малък стопански парламент. Председател 
на ЦК за СГОП става д-р Йордан Н. Нейов. В дейността на ЦК за 
СГОП са привлечени специалисти от БНБ, БЗБ, Главна дирекция на 
статистиката и търговско-индустриалните камари (като сътрудници 
и съветници). С течение на времето кадровият състав се увеличава. 

В организационната структура на ЦК за СГОП работата е разпреде-
лена в шест отдела: Зърнени храни, брашна, варива, фураж; Хранителни 
произведения от животни, масла и сапун; материали за осветление, ото-
пление и сол; Внос, износ и компенсации; Организиране земеделието и 
скотовъдството; Организиране на текстилното, кожарското, захарното и 
други индустриални производства. Създадени са също и специализира-
ни бюра: за счетоводство, ликвидационно бюро, съдебен секретариат. 

Като органи на Комитета действат местни комитети, градски и 
селски общински управления, реквизиционни комисии. Почти всич-
ки решения на Комитета подлежат на утвърждаване от Министерския 
съвет, който упражнява прекия надзор над институцията. Цялостното 
организационно изграждане и вътрешно уреждане на системата на 
ЦК за СГОП се оказва продължителен процес съпроводен с редица 
трудности. Те пряко произтичат от липсата на предварителен план 
как и по какъв ред да бъде преобразуван предишния Комитет. В 
хода на кадровите промени доста време цари пълна неяснота какво 
да се прави.
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Независимо от съпътстващите организационни неуредици все 
пак Комитета се насочва към изпълнението на поставените задачи. В 
областта на селското стопанство са издадени няколко наредби относ-
но засяването на захарното цвекло и съответно определяне на про-
дажната му цена. Известни усилия са положени за подпомагане на 
селскостопанските работи, но резултатите са частични. Засетите пло-
щи непрекъснато намаляват, както и угарите. Спад бележат и средни-
те добиви от земеделската продукция. Тази тенденция допълнително 
затруднява продоволствието за населението и войската.

В областта на промишленото производство се оказва, че въпре-
ки предписанията на закона функциите на ЦК за СГОП отново се 
изземват от военните ведомства. Така Военното министерство мили-
таризира 92 индустриални предприятия, главно текстилни и кожар-
ски. Същевременно към Главно тилово управление се учредяват две 
бюра – текстилно и кожарско, на които е поверено ръководството на 
предприятията в специален режим. 

В областта на външната търговия усилията са насочени преди 
всичко към ограничаване износа, особено на стоки от първа необхо-
димост. За целта са издадени много наредби, но пълно спазване на 
забранителния режим отново не е постигнато. 

Междувременно, без да са решени съществуващите проблеми, 
дейността на ЦК за СГОП допълнително се разширява. В нейния об-
хват влизат приобщените нови земи, които трябва да се организират 
по подобие в стара България. Така са създадени местни структури в 
Македония, Добруджа и Моравско, като част от органите на Комитета. 
Към последния е отправено и друго искане от Министерство на право-
съдието – да бъде поет ангажимент за осигуряване продоволствието 
и на затворниците с материали за отопление и осветление. Комитетът 
отказва да изпълни искането. 

В хода на своята дейност ЦК за СГОП извършва контрол и при-
лага съответни санкции при получени сигнали за неизпълнение на 
неговите разпоредби. Проблем за осъществяването на ефективен и 
постоянен контрол обаче се оказва липсата на достатъчно персонал. 
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Затова е препоръчано на местните структури да назначават на до-
броволни начала граждани, които при нарушения да съставят актове. 
Най-често прилаганото наказание са паричните глоби и тази практи-
ка скоро добива масов характер.

Независимо от положените усилия задачите по прехраната и мо-
билизацията на производството са частично решени. ЦК за СГОП се 
сблъсква с непрестанни трудности по различните звена на създадена-
та система – местни комитети, интендантски служби, правителство. 
След неуспешни действия да се осигури нормалната прехрана за на-
селението и армията, към края на 1916 г. в страната настъпва истин-
ски глад. Намалени са хлебните дажби, големи затруднения има и при 
снабдяването с други хранителни продукти. Под контрол попадат 66 
вида стоки, но приложените мерки не могат да ограничат спекула-
та. Оплаквания във връзка със снабдяването зачестяват и от новите 
земи. Бързо се изострят проблемите с осигуряването и на армията 
с храни и материали. При такова неблагоприятно развитие и уте-
жняване на ситуацията продоволствието е прехвърлено към Главно 
тилово управление. 

Опитите на Комитета и отделите му да се справят с нараства-
щата икономическа и социална криза твърде често се сблъскват с не-
разбиране от страна на различните граждански и военни институции. 
Неприязнените отношения особено с МС и Главното командване пре-
минават в постоянни търкания и враждебност, за да се трансформи-
рат в огромна и дълбока аномалия.

В създадената неблагоприятна ситуация близката перспектива 
за провал на ЦК за СГОП е налице. Недвусмислени симптоми за това 
дава и напускането на институцията от някои членове, които като 
мандатьори на своите партии, не желаят да споделят до край теже-
стите на поетата отговорност. Изминали са близо две години откакто 
се прилага Закона за обществена предвидливост, но положението в 
страната стремително се влошава. 

В търсене на изход управляващите са принудени да предложат 
поредното изменение в закона. В парламента се разгаря дебат, който 



333

отново фокусира вижданията на политическите сили в страната от-
носно характера на съществуващата система по прехраната и регули-
рането на стопанския живот в страната. И левите депутати и буржо-
азната опозиция се противопоставят със свои аргументи на опита да 
бъдат отстранени от активно участие в съществуващия ЦК за СГОП. 

От друга страна, стремежа на управляващите да преминат към 
създаване на силно централизирана и военизирана организация нами-
ра свои поддръжници. Основният мотив е, че към началото на 1917 г. 
войната навлиза в решаваща фаза и ще бъде спечелена от онзи, “кой-
то е организиран по начин, който би му дал възможността да изтрае 
по-дълго време”. Изтъкнат е и немският опит. В Германия, където е 
приет закон за задължителната гражданска повинност, т.н. “Gesetz fur 
den Vaterlandischen �ilfsdienst”. Той е предназначен да внесе коренно 
подобрение на продоволствието за войската и населението, да улесни 
управлението на новозавзетите територии, да осигури системното 
събиране на всички видове сурови материали и пр.

С пронемски тон и в подкрепа на правителствените намерения, 
по страниците на печата излизат апели незабавно да се пристъпи към 
въвеждане на задължителна гражданска повинност, да се създаде и 
у нас Народостопански генерален щаб (НГЩ), който ще организира 
всички сили на нацията. Най-важният аспект в лансираната идея е 
предоставяне и концентриране на огромни властови позиции в една 
централизирана структура НГЩ. Той, подобно на функциите на 
Генералния щаб на действащата армия, ще може да разполага с всич-
ки частни и държавни комуникационни средства, с човешката сила, 
ще квалифицира труда му и на общо основание ще поставя задачи за 
изпълнение. До пълна стопанска диктатура и налагането на неогра-
ничени права за действие на една държавна институция в България 
не се стига.

През април 1917 г. ХVІІ ОНС утвърждава предложените за вто-
ри път от правителството изменения на Закона за стопански грижи и 
обществена предвидливост. В резултат е учредена Дирекция за сто-
пански грижи и обществена предвидливост, която по същество за-
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меня действащия до тогава ЦК за СГОП. Поредната организационна 
и кадрова трансформация има за цел създаването на по-строго цен-
трализирано и военизирано учреждение, което да обхване всички 
важни сфери на стопанския живот в страната. Предвижда се непо-
средствения надзор върху Дирекцията, както до тогава да се извърш-
ва от Министерския съвет, но сега институцията попада под прякото 
подчинение на Министерство на войната. Дирекцията е оглавена от 
генерал Александър Протогеров. На отговорни длъжности в различ-
ните звена са назначени в по-голямата си част военни лица, но също 
политически фигури и стопански деятели. За трети път се предпри-
емат нови организационни преобразования. Няма съмнение, че това 
обстоятелство дава някои отрицателни ефекти върху дейността на 
институцията.

Както и в предишния период специални органи на Дирекцията 
са местните комитети, обхванати в национална мрежа, включител-
но в новите земи, а също градските и селски общински управле-
ния и резервните магазини. След направените изменения секциите 
при Главното интендантство, продоволствената, индустриалните 
и Главната реквизиционна комисия се придават към Дирекцията. 
Съществен нов момент при изграждащата се система от нейните ор-
гани, е създаването на представителства извън България. Те са раз-
делени на първостепенни и второстепенни. От името и за ДСГОП 
работят служби в Берлин, Букурещ, Стокхолм, Цариград, Одеса и 
Будапеща.

В организационно отношение Дирекцията разпределя работата 
си първоначално в 6 отдела, които до края на 1918 наброяват общо 10: 
Щаб; Прехрана; Земеделско производство; Индустриално производ-
ство; Търговия; Икономически отдел; Главна реквизиционна коми-
сия; Интендантство; Инспекция; Съдебен отдел. Към всеки от отде-
лите има съответни служби. В процеса на разрастване и усложняване 
дейността по военновременното регулиране Дирекцията прибягва 
към организирането на допълнителни звена. Такива са десетките спе-
циализирани комисии на централно и местно ниво. 
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По отношение обезпечаване дейността на Дирекцията се запаз-
ват принципите и начините за финансиране от предхождащия период. 
Трябва да се подчертае обаче, че сега става въпрос за издръжката на 
огромен щатен и нещатен състав, който поглъща все повече и повече 
средства. Дирекцията допълнително натоварва бюджета си с поетата 
издръжка на делегираните от нея лица в чужбина.

Дирекцията разпростира функциите и правата си в няколко ос-
новни направления: поставяне под забранителен режим на важни 
продоволствени артикули; издаване на специални разрешителни за 
внос; контрол върху декларирането на наличните стоки от частни 
лица, фирми и дружества; участие в нормирането цени и печалби. 

В областта на търговията Дирекцията за СГОП поема ролята 
едновременно на доставчик, купувач и продавач. Чрез поредица от 
разпоредби се цели да бъде спрян непрекъснато растящия дефицит 
от стоки нужни за населението и войската. Стремежът е също да бъде 
ограничена спекулата и черния пазар в страната. Въпреки усилията 
Дирекцията постига само частични резултати в регулирането на въ-
трешната търговия.

Основните причини трябва да се търсят в няколко насоки. На 
първо място, стоят грешките допуснати от самата Дирекция. Тя дава 
неправомерно разрешителни за износ, а това означава, че нищо старо 
не е забравено и порочната практика е продължена. Същевременно е 
спиран експорта на излишните продукти с добра възможност за пласи-
рането им в чужбина. Тук реакциите също са забавени. Разрешенията 
за износ се дават едва, когато цената на външните пазари вече чувст-
вително е паднала. Сред причините за несполуките трябва да се из-
тъкне и съществуващата обществена атмосфера. Срещу законните 
действия на Дирекцията е поведена истинска борба под лозунга за 
“свобода на търговията”. Той е издиган от старите почтени търговци, 
които незаслужено са пренебрегвани от официалната власт за сметка 
на т.н. нови търговци. Дирекцията признава този факт, посочвайки 
в документите си, че спекулацията се превръща изобретателно и за-
разително в “епидемическа болест... артисти търгуват с кафе, друг с 
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въглища, свещеници купуват и продават ракия...” и т.н. По-сериозно 
обаче е положението с онази категория от лица и фирми, които из-
ползват връзките си с държавните органи и натрупват незаконно ог-
ромни богатства. 

В пряка връзка със състоянието на производството и вътрешната 
търговия стои въпросът с осигуряване на продоволствието за населе-
нието и войската. В тази област Дирекцията се превръща в постоя-
нен обект на остри критики. Те идват от обществените и политически 
среди. От реда и начина за осигуряване и разпределение на най-не-
обходимите стоки са недоволни както бедните слоеве на население-
то, така също и по-заможните българи. Те възприемат политиката за 
изравняване на социалните различия в областта на продоволствието, 
като истинско посегателство над човешките права.

Още по-ожесточена е критика на политическите сили в страна-
та към МС, съответно към подведомствената ѝ Дирекция за СГОП. 
В периода 1916-1918 г. проблемът с осигуряване на прехраната не-
прекъснато се задълбочава. Лансират се идеи за конкретни действия: 
безусловна и абсолютна забрана на всякакъв износ; определяне по-
високи изкупни цени за излишъците; въвеждане на най-строги нака-
зания за недобросъвестни чиновници; осигуряване на евтин хляб за 
бедните и пр.

 Дирекцията полага усилия и се опитва да реализира в макси-
мална степен предоставените ѝ правомощия за контрол и санкции 
над гражданското население. С тази дейност е ангажиран нейния 
Съдебен отдел, чиято основна задача е да обработва и разрешава по-
стъпили сигнали за лицата, които нарушават Закона за СГОП. Най-
честите провинения са свързани с недеклариране и укриване на храни 
и предмети от първа необходимост, както и продажба на стоките с по-
високи цени от нормираните. Глоби са наложени на десетки наруши-
тели производители и търговци. Наказателни действия са предприети 
и по отношение на ръководни фигури и участници в системата на 
държавното регулиране. Приложените санкции се оказват безсилни 
да спрат лавинообразно нарастващото напрежение в страната. 
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Задълбочаването на проблемите стига твърде далеч. В доклад 
на Дирекцията за СГОП до МС се отбелязва, че стоките от първа не-
обходимост са ограничени; резервите са на привършване; вносът е 
намален; няма ред в прехраната за населението и войската; търговия-
та се води безконтролно, спекулата и корупцията се ширят; България 
не е господар на своите граници и търговия; няма ред, няма власт, 
анархията застрашава устоите на държавата, но борбата срещу нея е 
пасивна.

Дейността на Дирекцията за СГОП (от април 1917 г. до края на 
1918) съдържа редица незадоволителни страни, които се проявяват 
в нейната практическа работа. Причините за това са комплексни и 
би следвало да се диференцират. В първата група условно могат да 
се отнесат слабостите допуснати в самата система на Дирекцията за 
СГОП. Те се отнасят до някои от следните моменти:

1. Поддържането на тежък бюрократичен апарат, за който се 
изразходват огромни финансови средства. Сред няколкостотин слу-
жители и чиновници /над 900 души/ попадат и случайни лица без 
нужната квалификация. Към това трябва да се прибави и текучество 
на кадрите, което е причина някои от задълженията да се изпълняват 
напълно формално и без нужната мотивация. 

2. Отстъпление от принципа на централизацията във вътреш-
ноорганизационен план. Това неизбежно води до нарушаване коор-
динацията между отделните звена в цялата система на Дирекцията 
за СГОП. Роенето на специализирани комисии и представителства в 
областта на производството, търговията и продоволствието допълни-
телно усложняват вътрешните отношения и връзки, затрудняват още 
повече изпълнението на задачите. Често на подобни структури се де-
легират права от централното ръководство и от самия ген. Протогеров. 

3. Щабът на Дирекцията има задължението ежедневно да съста-
вя и издава десетки: заповеди, окръжни, телеграми, съобщения, пози-
ви, наредби и приложенията към тях и т.н. Това е огромна канцелар-
ска работа, която отнема значително време и енергия на екипа. 
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4. Поетапните организационни преустройства, които се налагат 
с оглед на законодателните промени, слагат дълбок и траен отпечатък 
върху цялостната работа. Така че след ЦК за СГОП и Дирекцията се 
оказва с крачка назад и принудена да догонва удоволетворяването на 
най-неотложните нужди на деня.

Недостатъците и слабостите в създадената система по прехрана-
та, производството и търговията трябва да се обясняват задължител-
но с причини и фактори, идващи от официалните среди. Тук могат да 
се откроят също някои основни моменти:

1. Прави впечатление, че през разглеждания период се издават 
десетки закони, правилници, постановления и пр., които касаят раз-
лични сфери от гражданския живот, армията и развоя на военните 
действия. Много от тези разпоредби преди още да влезнат в сила и да 
бъдат изпълнени, са подложени на корекции или отмяна. Това създава 
истински хаос от разпоредби, в които трудно се ориентират институ-
ции, организации, фирми, а още по-малко обикновените граждани. 

2. Прилагането на законите представлява пробен камък за деес-
пособността на всяко правителство. В екстремните условия на война 
това правило важи с още по-голяма сила. На практика се оказва, че 
много от предписанията на законодателя остават мъртва буква за уп-
равляващите. Нарушенията и неспазването на законите в най-високи-
те етажи на властта действа деморализиращо и за населението. През 
разглеждания период налице са всички индикации, че гражданите 
нямат респект от властта, което действа разединяващо. Това лишава 
от реална обществена подкрепа Дирекцията, от мощна и широка со-
лидарност с нейните действия. 

3. Дирекцията за СГОП, като институт за прилагане на военно-
временни мобилизационни мерки, през цялото време от съществу-
ването си е в перманентни търкания, разминавания, противоречия и 
конфронтация с МС и често с военните власти. Това става публично 
достояние. 
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В заключение заслужава да се подчертае факта, че Комитетите 
и Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост 
имат и своите достойнства. Те са основните институции в периода 
на Първата световна война, които мобилизират и координират сто-
панския живот в страната. Това обстоятелство ги остава неизменно 
във водовъртежа на събитията. В техните редици на ръководители и 
служащи се нареждат много честни професионалисти, готови всеот-
дайно да работят в името на своето отечество и неговата справедлива 
кауза. 
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Б. ЗаТВОрени ВъПрОСи

1. Военноврменното регулиране на икономиката във воюва-
щите страни е свързано с (посочете грешния отговор)

А) мобилизация на промишлеността;
Б) специализирани мобилизационни мерки в областта на фи-

нансите;
В) държавно регулиране на транспорта;
Г) мобилизационни мерки в политическото управление и забра-

на на стачки;
Д) специализирани държавни мерки в селското стопанство.

2. Сред първите законодателни инициативи за мобилиза-
ционни стопански мероприятия са:

А) пълна забрана на износа;
Б) определяне на продажните цени за всички стоки;
В) мораториум на БНБ по граждански и търговски сделки;
Г) създаване на Дирекция за СГОП;
Д) принудителен обмен на банкноти срещу злато въведен за 

гражданите. 

3. Основната задача на създадения през 1915 г. Комитет за 
обществена предвидливост се отнася до:

А) осигуряване продоволствието на населението в условия на 
война и бедствия;

Б) координиране дейността между производителите, посредни-
ците и търговците;

В) представлява Министерски съвет по стопански въпроси пред 
БНБ, БЗБ, търговско-индустриалните камари;

Г) контрол и оценка на промишлената продукция;
Д) реквизиране на произведената в страната селско-стопанската 

продукция.
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4. Затрудненията в работата на Комитетът за обществена 
предвидливост се дължат главно на:

 А) слабата мрежа от местни комитети;
Б) малък кадрови състав, който не може да обхване цялата адми-

нистративна работа;
В) некомпетентност на председателя на институцията;
Г) големия периметър на дейност – целия стопански живот на 

страната;
Д) слабости и пропуски в Закона за обществена предвидливост. 

5. Възникналата криза през лятото на 1915 г. в дейността на 
Комитета за обществена предвидливост се разрешава чрез: 

А) прекъсване на дейността му за една година;
Б)изменения в неговите функции;
В) подмяна на целия кадрови състав;
Г)преминава на подчинение само на Военното министерство;
Д) поради общественото недоволство е премахнат. 

6. Определянето на продажните цени на храни и стоки от 
първа необходимост през 1915-1918 г. се извършва от:

А) само от реквизиционните комисии;
Б) БНБ и БЗБ;
В) търговско-индустриалните камари;
Г) Комитетът за обществена предвидливост, общините, рекви-

зиционните комисии;
Д) Министерски съвет.

7. Позицията на Комитета за обществена предвидливост, 
която отстоява по отношение на износа е:

А) за неговото ограничаване или пълна забрана;
Б) оказва съдействие при сделките за износ към Германия и 

Гърция;
В) препоръчва на МС експорт на горива и суровини, който са в 

излишък;
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Г) за пълно либерализиране на износа;
Д) няма позиция, решенията се взимат от МС.

8. Засилването на държавната намеса в стопанския живот 
на България е обусловено от (посочете грешния отговор):

А) задълбочаване на кризисните процеси;
Б) скъпотията и черната борса;
В) затрудненията в продоволствието;
Г) необходимост от протекционизъм за промишлеността;
Д) проблеми в земеделското стопанство.

9. През 1916 г. Народното събрание приема Закон за стопан-
ски грижи и обществена предвидливост, според който:

А) разширяват се функциите на Комитета за обществена пред-
видливост и в областта на производството;

Б) отнема посредническите права на Комитета за образуване на 
кооперации и други сдружения;

В) запазва кадровия състав на ЦК за СГОП и ограничава дей-
ността му по ценообразуването;

Г) в обхвата на ЦК за СГОП остава само търговията;
Д) ЦК за СГОП поема задача за демилитаризиране на определе-

ни производства.

10. Като органи на ЦК за СГОП действат:
А) Главна дирекция на статистиката;
Б) търговско-индустриалните камари;
В) градски и селски общински управления;
Г) Главният щаб на армията;
Д) Главно тилово управление.

11. В резултат от измененията в Закона за стопански грижи 
и обществена предвидливост, извършени през 1917 г.:

А) учредява се Дирекция за СГОП;
Б) въвежда се стопанска диктатура в страната;
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В)учредява се Народостопански генерален щаб;
Г) сливат се Генералният щаб и Дирекция за СГОП;
Д) определя се кадровия състав на Дирекция за СГОП от народ-

ни представители на всички партии.

12. Комитетът за обществена предвидливост и Дирекция за 
стопански грижи и обществена предвидливост се различават по:

А) обхват на дейност и функции;
Б) задачите за осигуряване на прехраната;
В) отношенията с търговско-индустриалните камари;
Г) характерът на проблемите в областта на продоволствието;
Д) между двете институции няма различия, тъй като са създа-

дени за военновременно регулиране на стопанския живот в страната. 

13. Сред основните причини Дирекцията за СГОП да има 
незадоволителни резултати в регулирането на търговия е (посо-
чете грешния отговор):

А) негативното обществено мнение към нейната работа;
Б) неправомерно раздаване на разрешителни за износ; 
В) забавяне или спиране на експорта на някои стоки, предназна-

чени за външни пазари;
Г) разширяване на спекулата и „черната борса“ на вътрешния 

пазар;
Д) Дирекция за СГОП поема само ролята на купувач в областта 

на търговията.

14. През периода 1916-1918 г. за решаване проблемите с пре-
храната се предлагат различни идеи, сред които:

А) пълно освобождаване на износа;
Б) определяне на по-ниски изкупни цени за излишъците;
В) осигуряване на евтин хляб за бедните;
Г) ограничаване на наказанията за чиновниците, за да са по-сил-

но мотивирани в изпълнение на задълженията си при осигуряване на 
прехраната;
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Д) сключване на свръхсметен кредит за осигуряване на продо-
волствието.

15. Държавното военновременно регулиране на икономика-
та в България се извършва чрез:

А) законодателно създаване на специализирани институции;
Б) милитаризиране на стопанските министерства;
В) изграждане на национална мрежа от Комитети за СГОП;
Г) създаване на български стопански представителства в съюз-

ните държави;
Д) военните структури, които координират военните действия и 

стопанския живот.

16. През Първата световна война се създават български служ-
би в Берлин, Букурещ, Стокхолм, Цариград, Одеса и Будапеща, 
които са органи в системата на:

А) Външно министерство;
Б) Министерство на войната, за да се координират действията 

със съюзниците;
В) Дирекция за СГОП;
Г) ЦК за СГОП;
Д) Народостопанския генерален щаб.

17. Основният аспект в лансираната идея за създаване на 
Народостопански генерален щаб в България (1917 г.) се отнася до:

А) въвеждане на задължителна гражданска повинност и устано-
вяване на пълна стопанска диктатура;

Б) предоставяне на частната инициатива да мобилизара и осигу-
ри трудовите ресурси за предприятията;

В) обединяване в национална мрежа на кооперациите за увели-
чаване на земеделското производство и осигуряване продоволствието 
на войската и населението;
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Г) сливане на Генералния щаб, Главно интендантство, Главна 
Реквизиционна комисия в една обща институция – Народостопански 
генерален щаб;

Д) ограничаване правата на Министерския съвет в контрола и 
координирането на производството, търговията и финансите.

18. Слабостите допуснати в дейността на Дирекцията за 
СГОП през периода 1917 – 1918 г. се дължат главно на (посочете 
грешния отговор):

А) нарушена координация между отделните ѝ звена;
Б) увеличаване броя на специализираните комисии, което ус-

ложнява вътрешните отношения;
В) тежкият бюрократичен апарат;
Г) огромната канцеларска работа;
Д) прекъсване на отношенията с Министерския съвет.

19. Кои са основните институции в периода на Първата све-
товна война, които извършват мобилизационна дейност и коор-
динират стопанския живот в България:

А) Военното министерство;
Б) Министерство на финансите и Министерство на търговията, 

промишлеността и труда;
В) търговско-индустриалните камари;
Г) Комитетите и Дирекцията за СГОП;
Д) реквизиционните комисии и Главно интендантство.

20. Най-характерен белег на военновременното стопанство 
на България (1915 – 1918 г.) е:

А) водещата роля на военните институции;
Б) активната държавна намеса; 
В) социалната подкрепа за провежданите мобилизационни ме-

роприятия;
Г) специализираното законодателство;
Д) изграждането на национална мрежа от местни комитети в 

системата за ръководство на стопанството.
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В. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Кое налага и в какво се изразява държавната намеса във 
военновременната икономика? 

2. Каква е общата насока в законодателната дейност по от-
ношение на стопанството през периода 1915-1918 г.?

3. Какви са причините за поетапните промени извършени 
в специализираните институции на военновременната икономи-
ка?

4. Кои фактори предопределят слабостите в дейността на 
Комитетите и Дирекцията за СГОП?

5. Каква обща оценка може да се даде за дейността на спе-
циализираните държавни институции, действащи във военно-
временната икономика на България?
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финанСОВаТа СиСТема на СаЩ (1492 – 1945)

Петър Стоянов

1. Финансовата система в периода 1492-1860

1.1. Финансите в Америка преди Колумб
Местното население наречено от Христофор Колумб „индиан-

ци” наброявало поне 1.5 милиона души при неговото пристигане. Те 
говорели на над 200 езика при отсъствието на писмени знаци и много 
слабо използвали „пари” или други средства за размяна. Търговията 
между индианските племена не била добре развита но съществува-
ла под формите на бартер или проста размяна. Стопанството им се 
различавало в зависимост от местоположението, но включвало зе-
меделие, лов и риболов. Колективна форма на лов преобладавала с 
цел да се убиват повече животни. В земеделието се отглеждал тютюн 
слънчоглед,събирали се жълъди. Царевица и тиква се отглеждали в 
Югозападната част на Америка от 6000 години. Липсвал обаче инстру-
ментът който значително увеличавал добивите в Европа – металният 
плуг. При пристигането на европейците на континента не били забе-
лязани коне, както и други форми на транспорт,а местното население 
дори не познавало колелото, с което да улесни придвижването си.

Когато,европейците научили за пътешествието на Колумб съд-
бата на Новият свят била решена окончателно. Жаждата за злато бо-
гатство и приключения била неудържима примамка и фокусирала 
енергията на цяла Европа. Усилията за експлоатирането на Новият 
свят започнали почти непосредствено след откритието на Колумб. 
Две хиляди тона злато и 18000 тона сребро пристигнали от Америка 
в Испания между 1521 и 1600 г. След пристигането на Колумб на ис-
панците им трябвали само около 50 години за да ограбят по голяма 
част от златото в Централна Америка. Въпреки, че конквистадорите 
изследвали и части от Северна Америка, те не останали там.
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1.2. Английската колонизация в Америка
Интересът на Англия към Америка се пробудил след пътешест-

вията на сър Франсис Дрейк и търговецът на роби Джон Хокинс в 
края на XVI век. Завземането на испански кораби и богатството, кое-
то пристигало в Европа се радвали на особен интерес от страна на 
кралица Елизабет I, която имала финансов дял в поне една от експе-
дициите на Дрейк. 

Механизмът, под чиято форма се организирала английската екс-
панзия в Америка бил акционерното дружество. Най-съществена 
роля имали компаниите Вирджиния, Плимут и Холандската Западно 
Индийска компания. На първите две кралят дал право да заселят ат-
лантическото крайбрежие на Америка, където била основана колони-
ята Джеймстаун. Колонизирането на Америка се превърнало в чисто 
търговско начинание,с една единствена цел- печалба. Инвеститори 
във Вирджиния били около 50 търговски компании. Акции се про-
давали и на т.н. „авантюристи”, лица които щели да си останат по 
домовете без да вземат реално участие в дейността на компанията, 
поемайки по този начин по-голям риск за парите си. Най-важна роля 
играели т.н „плантатори”, лицата имащи задачата да привличат за-
селници-наематели, срещу което им се давала по една акция и земя. 
Условието било наемателите да получават половината от печалбата, 
а останалото било за акционерите „авантюристи”. За да насърчат еми-
грацията и увеличат приходите си, от компанията дори осигурявали 
транспортирането на млади жени за брачни партньори на заселниците.

Холандската Западно Индийска компания била учредена през 
1621, като през 1626 осъществила легендарната си покупка на ос-
тров Манхатън само за 24 долара, сделка останала в историята като 
„Кражбата на Хилядолетието”. Реално местните индианци продали 
Манхатън за семена и стоки на обща стойност 60 гулдена, които в сре-
дата на XIX век били равни на 24$ или на 1000$ в наши дни. На остро-
вът бил създаден нов град по името New Amsterdam, който през 1674 г. 
бил прекръстен от англичаните на New York. Освен остров Манхатън 
и Ню Йорк холандските заселници дали на Америка и един от най-
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видните ѝ финансови символи: Wall Street. Някъде около 1653 г. хо-
ландците построили 3.6 метрова дървена стена за да се предпазват от 
нападенията на индианци англичани и други нежелани гости. Улица 
наречена Wall Street била построена покрай стената през 1685 г. 

1.3. Регулиране на търговията
Англия гледала на колониите, като източник на богатство който 

трябвало да бъде експлоатиран само в нейна полза. Това означава-
ло, че търговията с тях трябвало строго да се регулира. Например, 
най-високите и дебели дървета в Америка били резервирани само за 
английски кораби. Някои стоки като корабни мачти и тютюн можели 
да се изнасят само за Англия, а всички произведени в Европа задъл-
жително се внасяли там само след транзит през Англия на неколко-
кратно по-висока цена. Важно било и да се попречи на колониите да 
се конкурират с английските търговци. По тази причина през 1630 г. 
Англия наредила в колониите да не се произвеждат вълнени ленени 
или памучни платове. В допълнение само фермите собственост на 
английски търговци можели да изнасят продукцията си, на остана-
лите било разрешено да произвеждат за местна консумация. Доклад 
на Английското Министерство на Търговията от 1715 посочва, че в 
търговията с колониите на острова са заети 200 000 души и 2/3 от 
търговският флот, а колониите консумират една шеста от вълната и 
двойно повече от ленът и памучните платове произвеждани в Англия.

1.4. Парите в Америка
При пристигането на европейските емигранти, в Америка липс-

вала функционираща валута. Ранните заселници успели да създадат 
само груба форма на пари, под формата на мъниста и дребни укра-
шения, които да им служи при търговията с индианците. Мънистата 
останали предпочитаната форма на пари в тези взаимоотношения, за 
още цели две столетия. Стойността на стъклените дрънкулки зависела 
от цвета им, като най-скъпи били сините мъниста. Пари под формата 
на златни и сребърни монети се намирали изключително рядко в ко-
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лониите. На компаниите Вирджиния и Плимут било дадено право да 
добиват ценни метали, но такива залежи липсвали по Атлантическото 
крайбрежие. Монетите трябвало да се внасят от Европа или да им 
се търси заместител,поне докато не били открити първите сериозни 
залежи на запад, точно преди Гражданската война. Търсенето на за-
местители понякога изисквало само малко въображение, френският 
губернатор на Квебек например използвал карти за игра при разпла-
щания, които след това били обменяни за пари при пристигането на 
ежегодната финансова помощ с кораб от Франция. Английските ко-
лонии били също толкова изобретателни, тъй като пироните били де-
фицитна стока те често се използвали като пари. Гердани от раковини 
служели за валута в търговските райони на компанията Плимут. През 
1643 г. съдът в Масачузец определил раковините като валута с която 
могат да се плащат дългове до 40 шилинга. Белите раковини били 
оценени на осем пени, а черните на четири.

Бартерът бил широко използван в колониите през 17 век, където 
различни стоки станали заместители на валутата. Тази практика била 
по-известна като “country pay”. 

1.5. Стокови пари
Тютюнът се приемал като средство за размяна в южните коло-

нии. През 1618 г. губернаторът на Вирджиния издал заповед с която 
наредил всички стоки да се продават с предплата от 25%, а тютю-
нът да се приема като платежно средство при три шилинга за фунт 
(0.453 кг.).Някои от мъжете във Вирджиния дори купували жените си 
като плащали с тютюн. Както бе споменато акционерно дружество 
търгувало, транспортирайки от Англия жени за брачни партньори на 
заселниците. Транспортните разходи били оценени на 12 фунта (5.44 
кг.) тютюн, а самите жени се продавали за около 150 фунта или 68 кг. 
Различни стоки в Каролина имали цена фиксирана със закон, по която 
с тях можели да се плащат всякакъв вид дългове, това били кожите на 
дива котка, бобър, сърна, видра,сиренето, смолата, китовото масло, 
лойта, царевицата, пшеницата, тютюнът и свинското.
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1.6. Монетите като Валута
Английското правителство водело политика да спира усили-

ята за внасяне на златни и сребърни монети от Англия в Америка. 
Монетите, които достигали до колониите бързо били изтегляни обра-
тно заради неблагоприятният търговски баланс с Англия, предизвик-
вайки постоянният им недостиг. Трудностите предизвикани от това 
довели до практиката монетите в колониите да се разсичат с длето на 
няколко части. Монетите, циркулиращи в Америка преди 1700 включ-
вали арабски динари, индийски мохури, гръцки византи и испански 
долари,като последните били най-разпространени. По тази причина 
колонията Вирджиния въвела през 1645 г. испанският долар, оценен 
на 6 шилинга като своя валута. Именно той по късно ще застане в ос-
новата на Американският долар. Сегашният знак за долар изобразява 
числото 8 (свързано с фактът, че испанският долар бил равен на осем 
реала), пресечено от Колоните на Херкулес изобразени на гърба на 
испанката монета. Името долар идва от германската сребърна монета 
талер, която била негов еквивалент по стойност.

Американските заселници водели сметките и счетоводните си 
книги по Английската система на лири, шилинги и пенсове въпреки 
че повечето монети в циркулация не били с английски произход. По 
тази система 12 пенса били равни на един шилинг, а 20 шилинга на 
една лира. 

1.7. Финансирането на Американската Независимост
Икономическият империализъм изразяващ се в постоянните 

усилия на Англия да максимизира печалбите от колониите си още-
тявайки ги финансово бил основният катализатор на войната за 
Независимост. В тази война на Америка и липсвала не само армия 
но и финансова система за да финансира конфликтът с най-могъщата 
държава в света. На практика те се нуждаели от това от което нито 
една държава не може да се лиши, парите и кредита. Тъй като в осно-
вата на революцията било нежеланието да се плащат данъци и поради 
липсата на външно кредитиране на разбунтувалите се щати им остава-
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ла само възможността да се обърнат към печатните преси. Именно те 
осигурили необходимата валута за финансиране на Независимостта. 
През 1775 г. били издадени така наречените „Континентални дола-
ри”, с номинал от 1 до 20 испански долара. Те представлявали валута 
даваща правото на приносителят и да я размени срещу стойността и 
в злато или сребро. Право, което нямало как да се упражни, тъй като 
Конгресът не разполагал с никакви ценни метали. Логично стойност-
та на Континенталните пари първоначално се покачвала и спадала в 
зависимост от успехите на Американската армия, но скоро се сринала 
предизвиквайки сериозна инфлация. Проблемът се усложнявал и от 
появилите се фалшификати, въпреки смъртното наказание за подобен 
род престъпление. През 1779 г. 70 континентални долара стрували по 
малко от един сребърен, а цените скочили с 100%. До 1781 г. печа-
тането на „континентали” станало по-скъпо от самата валута, чиято 
стойност вече била по малко от едно медно пени. Крайното обезценя-
ване на новата валута намерила израз във фразата: „Не струва и един 
континентал“ която и до днес е популярна, като израз за безполез-
ност. Въпреки обезценяването им континенталните долари изиграли 
своята най-важна роля, без тях победата във войната би била невъз-
можна. Самото им обезценяване пък било добре дошло за Конгреса 
и изиграло ролята на данък, който заселниците платили за своята не-
зависимост.

1.8. Робърт Морис и първата централна банка в Америка
Светлина във финансите на Континенталното правителство се 

появила след назначаването на Робърт Морис за главен финансист на 
новата власт. Търговецът от Филаделфия приел тази длъжност само 
при условие, че му се разреши паралелно да продължи частният си 
бизнес и контакти. Както може да се предвиди, скоро той бил запо-
дозрян в спекулации целящи личното му облагодетелстване. Имало 
обаче и друга по- важна страна от дейността на Морис. Той успял 
да договори заеми от търговски фирми, богати заселници и чужди 
банки, както и да издаде лично гарантирани от него платежни доку-
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менти набирайки по този начин необходимия капитал за да стабили-
зира отчайващото финансово положение. Важна роля за финансите 
и финансовата система на бъдещата държава изиграли усилията на 
Морис за създаване на Централна банка в Америка. Те дали резул-
тат и през 1782 г. още преди да е извоювала независимостта си в 
Америка вече имала първата си централна банка т.н Банка на Северна 
Америка. Необходимият капитал за започване на дейността и дошъл 
от френската финансова помощ за подпомагане на щатите в размер на 
2.5 милиона сребърни ливри. С помощта на среброто, пристигнало от 
Франция с дялово участие в банката се сдобил не само Конгресът, но 
и редица частни лица, между които и самият Морис, а за президент 
на банката бил назначен Томас Уилинг, бизнес партньор на Робърт 
Морис. На банката били предоставени изключителни правомощия 
даващи ѝ реално монополно положение. Само тя можела да емитира 
банкноти, които се приемали за всички задължения и данъци нарав-
но с монетите. Банката съхранявала и всички парични фондове на 
Конгреса, а краткото време на своята дейност успяла да му отпусне и 
1.2 милиона долара под формата на заеми. 

След края на войната, политическата власт на Робърт Морис на-
маляла. С това дейността на Банката на Северна Америка като цен-
трална банка приключила и през 1785 г. тя получила лиценз само като 
частна търговска банка.

1.9. Александър Хамилтън и полагане основите на 
Финансовата система на САЩ

Революцията освободила колониите от икономическата тирания 
на Англия. Особено притеснителен обаче бил фактът, че на новата 
нация и липсвала съгласувана финансова система. Икономическите 
проблеми били незабавни, никой не можел да изчисли точно на колко 
възлиза планината от дълг натрупан от колониите и Континенталният 
конгрес за финансиране на войната. Дългът на Конгреса бил над 200 
милиона долара,а този на самите колониите още по-голям. С реша-
ването на сериозните финансовите проблеми бил натоварен първият 
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финансов министър на САЩ, тридесет и две годишният Александър 
Хамилтън. Хамилтън поставил основите на финансовата система на 
младата държава изпълнявайки специално създаден от него финан-
сов план съдържащ няколко основни елемента. 

Първият бил свързан с пълното изплащането на външният дълг, 
който той бил незначителен на фона на вътрешния. Две трети от този 
дълг бил към Франция, една трета към Холандия и много малка част 
към Испания. Никой в Конгреса и администрацията не оспорил това 
решение на Хамилтън, тъй като с него той целял да създаде доверие и 
положителен кредитен рейтинг за САЩ на европейските финансови 
пазари. 

Вторият елемент бил значително по-спорен. Хамилтън пред-
ложил да се изплати значителният вътрешен дълг, като федералното 
правителство поеме изцяло задълженията натрупани от Конгреса, и 
от отделните щати. Задължения дошли главно от емисията на банк-
ноти и други ценни книжа за да се плати на войниците, фермери-
те и търговците снабдявали и подпомагали революцията. Всички 
щати имали дългове след войната, но някои от тях като Вирджиния и 
Джорджия вече били изплатили половината от тях, което означавало 
че сега ще субсидират останалите, които не обслужвали задължени-
ята си. В този случай съпротивата срещу решението на финансовият 
министър от тяхна страна било разбираемо. Въпреки това Хамилтън 
успял да наложи своето виждане в Конгреса и през 1790, федерал-
ното правителство поело всички дългове. По този начин Хамилтън 
поставил финансовата система изцяло в ръцете на Федералното, а не 
на Щатските правителства.

Изплащането на вътрешният дълг се осъществил чрез замяната 
на издадените през войната ценни книжа с нови дългосрочни държав-
ни ценни книжа гарантиращи фиксирана атрактивна годишна лихва. 
Критиците на Хамилтън посочили, че инфлацията във военните го-
дини е принудила повечето притежатели на дългови ценни книжа, 
основно войници в Континенталната армия, да ги продадат на без-
ценица. Спекулантите включващи богати американски търговци, хо-
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ландски и британски инвеститори били лицата, облагодетелствани от 
планът на Хамилтън. Истинската цел на Хамилтън била от една стра-
на да създаде класа от богати и лоялни дългосрочни кредитори, а от 
друга постоянно поддържаният дълг ще се трансформира в пари и ак-
тиви осигуряващи нуждата от капитали за развиващата се икономика. 
Както той съвсем ясно се изразил в едно свое писмо: „националният 
дълг за нас ако не е прекален ще бъде национално благо”.

Третия елемент данъчната система Хамилтън поставил изцяло 
на основата на косвеното облагане. Той се въздържал да предприеме 
пряко облагане, опасявайки се от остра обществена реакция особено 
срещу преки поземлени данъци. По негово предложение били приети 
законите за митата и за акцизите върху спиртните напитки.

Съществена част от финансовата програма на Хамилтън била 
нова централна банка наречена Първата банка на САЩ, която да за-
мени Банката на Северна Америка. Новата централна банка получила 
през 1791 г. лиценз за 20 години при условия гарантиращи и моно-
полно положение на банковият пазар. Тя както и предшестващата я 
централна банка съхранявала всички държавни фондове и най-вече 
приходите от данъци, а банкнотите и били обявени за законно пла-
тежно средство на една основа с монетите. Основната задача на бан-
ката според Хамилтън била да преодолее недостига от пари под фор-
мата на монети, с емисията на книжни пари, инвестирайки в заеми 
към държавата и кредитиране на производителите. 

Централната банка на САЩ изпълнила напълно инфлационния 
си потенциал емитирайки милиони долари в книжни банкноти. Тя 
инвестирала силно в заеми към правителството, които през 1796 г. 
достигнали 8.2 милиона долара. Резултатът от изливащият се поток 
от кредит под формата на книжни пари бил инфлационният ръст на 
цените, които от 1791 до 1796 г. нараснали с цели 72%. Друго съ-
ществено явление във финансовата система създадено от паричната 
експанзия на централната банка била появата на 18 нови търговски 
банки за периода от 1791 до 1796 г. Преди откриването на централ-
ната банка в Америка действали само четири търговки банки докато 
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през 1811 когато изтекъл 20 годишният и лиценз те вече били 117. 
При гласуването за подновяване на лиценза поддръжниците на бан-
ката изгубили с един глас и така приключил вторият експеримент с 
централна банка в Америка. 

През януари 1791 Хамилтън представил доклада си за основава-
нето на Монетния двор на САЩ. Създаването на Монетен двор един 
от най-важните елементи в икономическата програма на Хамилтън 
бил следствие от призива на Конституцията за национална монет-
на единица. Целта на Хамилтън била да създаде монетна система 
която да бъде еднаква за всички щати и да осигурява парична ста-
билност, подпомагайки търговията кредита и приходите от данъци. 
Финансовият министър предпочитал страната да възприеме златният 
стандарт, но много от членовете на конгреса се опасявали от недос-
тига на злато и потенциалният дефлационен ефект. По тази причи-
на Хамилтън предложил биметален стандарт основан на сеченето 
и на златни и на сребърни монети. След като най-често циркулира-
щата монета в Америка бил испанският сребърен долар, Хамилтън 
предложил приемането на долара като основа на монетната система 
и запазване на сребърното съдържание на американският долар до 
това на испанският. Всичко това било реализирано с приемането през 
1792 г. на Закона за монетната система. Основната сребърна монета 
в него бил доларът с тегло от 24 грама сребро и с фиксиран курс към 
златото определен на 15 към едно. Това означавало че един долар се 
разменял за 1.6 грама злато. Основната златна монета бил Златният 
Орел със съдържание от 16 грама злато или бил равен на 10 долара. 
Фиксираното съотношение на среброто към златото на 15 към 1 точно 
отговаряло на пазарните цени на ценните метали през 90 години на 
18 век. Предимството на биметалният стандарт както споменахме е в 
много по-доброто парично предлагане за разлика от моно металният. 
Неговият недостатък обаче е, че винаги се проваля срещу неизбежно 
променящите се пазарни съотношения. За нещастие в края на 90 те 
години на 18 век започнало стабилно понижаване на цената на сре-
брото спрямо златото, дължащо се на голямото увеличение в добиви-
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те на сребърните мини в Мексико. Пазарното съотношение в края на 
90 вече било 15.5 към 1, а след 1805 г. спаднало до 15.75 към 1. При 
това положение неизбежно се проявил т.н Закон на Гришъм, носещ 
името на английският финансист Томас Гришъм. Според него „лоши-
те пари винаги изкарват от една икономика добрите пари„. Лошите 
пари в нашият случай били сребърните долари, които заради фикси-
раното им съотношение вече били много надценени спрямо златото. 
На практика между 1810 и 1834 в САЩ циркулирали само сребърни 
монети, а златото изчезнало скрито като съкровище или изнесено и 
продадено в Европа по пазарната му цена. По този начин желанието 
на Хамилтън да запази и двата метала в циркулация, подобрявайки 
паричното предлагане се провалило.

Американците не се отказали от биметализма, въпреки очевид-
ните му недостатъци. През 1834 г. бил приет нов закон за монетите в 
опит да се изравнят цените на златото към среброто. С него съдържа-
нието на злато в монетите било намалено от 1.6 на 1.5 грама, а сре-
бърните останали непроменени. Новото съотношение от 16 към едно, 
довело до точно обратният ефект изразен в подценяване на среброто 
и надценяване на златото. Ефектът се засилил още повече от откри-
ването на големи златни залежи в Калифорния, Русия и Австралия. 
Последствията разбира се този път довели до спадане на цената на 
златото спрямо среброто и изчезване на сребърните монети от обръ-
щение. Абсолютният провал на биметализма в този момент бил на-
пълно реализиран.
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Б. заТВОрени ВъПрОСи

1. Каква форма на лов преобладавала сред индианските пле-
мена с Северна Америка преди Колумб:

А) индивидуалния лов;
Б) колективния лов;
В) лова с копие;
Г) лова с лък;
Д) лова с ловни кучета.

2. Интересът на Англия към колонизирането Америка се 
пробудил след:

А) пътешествията на Марко Поло;
Б) пътешествията на Христофор Колумб;
В) пътешествията на сър Франсис Дрейк и търговецът на роби 

Джон Хокинс в края на XVI век;
Г) пътешествията на сър Джеймс Ланкастър и търговецът на 

роби Джон Евънс в края на XVI век;
Д) пътешествията на Едуард Тийч и търговецът на роби Уилям 

Кид в края на XVI век.

3. Механизмът, под чиято форма се организирала английска-
та експанзия в Америка бил:

А) пиратството;
Б) кралските експедиции;
В) емиграцията на затворници;
Г) акционерното дружество;
Д) емиграцията на разорени фермери.

4. Коя от изброените компании изиграла важна роля в коло-
низирането на Америка:

А) Датската Източно Индийска компания;
Б) Френската Източно Индийска компания;
В) Холандската Западно Индийска компания;
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Г) Английската Източно Индийска компания;
Д) Компанията Мисисипи.

5. Как се нарича първата английска колония в Северна 
Америка:

А) Нютаун;
Б) Вирджиния;
В) Плимут;
Г) Ню Ингланд;
Д) Джеймстаун.

6. Покупката на остров Манхатън от Холандската Западно 
Индийска компания останала в историята като:

А) „Кражбата на Хилядолетието”;
Б) „Продажбата на Хилядолетието”;
В) „Сделката на Хилядолетието”;
Г) „Големия Удар“;
Д) „Перлата на Холандия“.

7. Местните индианци продали остров Манхатън на 
Холандската Западно Индийска компания за:

А) стоки на обща стойност 6000 гулдена, които в средата на XIX 
век били равни на 2400$;

Б) стоки на обща стойност 60 гулдена, които в средата на XIX 
век били равни на 24$;

В) стоки на обща стойност 50 гулдена, които в средата на XIX 
век били равни на 20$;

Г) стоки на обща стойност 1000 гулдена, които в средата на XIX 
век били равни на 500$;

Д) стоки на обща стойност 2000 гулдена, които в средата на XIX 
век били равни на 1000$.
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8. Първият град основан на остров Манхатън се наричал:
А) New Amsterdam;
Б) New York;
В) New England;
Г) New �olland;
Д) New Indian.

9. Името на емблематичната улица в Ню Йорк наречена Wall 
Street идва от:

А) 3.6 метровата дървена защитна стена построена от холандците;
Б) 10 метровата каменна защитна стена на Ню Йорк построена 

от англичаните;
В) защитната дига построена покрай улицата;
Г) дървената индианска стена заварена от холандците;
Д) 10 метровата каменна защитна стена на Ню Йорк построена 

от холандците.

10. През 1630 г. Англия наредила в колониите в Северна 
Америка да не произвеждат:

А) кораби;
Б) стомана;
В) оръжие;
Г) барут;
Д) вълнени ленени или памучни платове.

11. Най-предпочитаната форма на валута използвана от ранни-
те европейски заселници на Северна Америка била под формата на:

А) животински кожи;
Б) раковини;
В) маниста;
Г) испански монети;
Д) пирони.
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12. С какъв цвят били най-скъпите маниста използвани от 
ранните европейски заселници на Северна Америка като пари:

А) червени;
Б) сини;
В) черни;
Г) бели;
Д) жълти.

13. През 1645 г колонията Вирджиния въвела като своя ва-
лута:

А) американския долар;
Б) испанския долар;
В) английската лира;
Г) холандския гулден;
Д) немския талер.

14. Във валутите на коя държава американските заселници 
водели сметките и счетоводните си книги:

А) Англия;
Б) Испания;
В) Англия и Холандия;
Г) Холандия;
Д) Англия и Испания.

15. Как се наричала валутата с която американците финан-
сирали своята независимост:

А) „Долари на свободата“;
Б) „Американски орли“;
В) „Федерални долари“;
Г) „Континентални долари”;
Д) „Долари на независимостта“.
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16. Кой бил главния финансист на Континенталното прави-
телство по време на войната за Независимост на американските 
колонии:

А) Робърт Дювал
Б) Бенджамин Франклин;
В) Хенри Морис;
Г) Джордж Морисън;
Д) Робърт Морис.

17. Необходимия капитал за основаването на първата цен-
трална банка в Северна Америка дошъл от:

А) Холандия,
Б) Франция и Холандия;
В) Франция, Холандия и Дания;
Г) Франция и Испания;
Д) Франция.

18. Как бил разпределен външния дълг на американските 
колонии след войната им за независимост срещу Англия:

А) две трети от дълга бил към Франция, една трета към Холандия 
и много малка част към Испания,

Б) две трети от дълга бил към Холандия, една трета към Франция 
и много малка част към Испания;

В) две трети от дълга бил към Испания, една трета към Франция 
и много малка част към Холандия;

Г) две трети от дълга бил към Франция, една трета към Испания 
и много малка част към Дания;

Д) две трети от дълга бил към Франция, една трета към Дания и 
много малка част към Италия;

19. Каква предвиждал първия елемент от финансовия план 
на Александър Хамилтън, първия финансов министър на САЩ:

А) изплащането на задълженията натрупани от Конгреса;
Б) изплащането на войнишките заплати;
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В) приемането на федерален бюджет;
Г) изплащането на външния дълг;
Д) приемането на данъчно законодателство.

20. Кое от изброеното е характерно за данъчната система на 
САЩ според финансовия план на Александър Хамилтън, пър-
вия финансов министър на САЩ:

А) била поставена изцяло на основата на прякото облагане.;
Б) била поставена изцяло на основата на косвеното облагане.;
В) в основата стояли преките поземлени данъци;
Г) съотношението между тежестта на преките и косвените данъ-

ци било 50:50;
Д) почти 100% от данъчните приходи идвали от мита.

В. ОТВОрени ВъПрОСи

1. Какви били особеностите в регулирането на търговията 
между Англия и колониите в Северна Америка?

2. Какви били особеностите в използването на монети като 
валута в северно-американските колонии преди тяхната незави-
симост?

3. С какви проблеми се сблъскали колониите в Северна 
Америка при финансирането на своята независимост?

4. Каква била ролята на Робърт Морис във финансовата ис-
тория на колониите в Северна Америка и САЩ?

5. Какви били основните моменти във финансовия план на 
Александър Хамилтън (първия финансов министър на САЩ)?
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ОСОБенОСТи В икОнОмиЧеСкОТО разВиТие на ОСнОВниТе 
еВрОПейСки каПиТалиСТиЧеСки държаВи В края на ХХ Век

Евгени Костов

а. лекция

1. Трансформация в структурата на основните групи държа-
ви. Промени в групата на промишлено развитите държави

И в края на ХХ век основните групи държави се запазват три, 
но при това разграничение вече са налице промени, обусловени от 
редица политически и социално-икономически фактори. Открояват 
се групите на промишлено развитите държави, на страните от Третия 
свят и на държавите с преходна икономика. В съпоставка с класифи-
кацията през предходния период, най-ярката промяна е трансформа-
цията на групата на държавите от т. нар. социалистическия лагер в 
„държави с преходна икономика”.

Известни промени се забелязват и в групата на промишлено 
развитите държави. В нея според класификацията на ООН от сре-
дата на 90-те години броят на страните вече е нараснал на 23. В тази 
група се включват САЩ, Канада, 15 държави от Европейския съюз, 
3 западноевропейски страни, членове на Европейската асоциация 
за свободна търговия (Швейцария, Норвегия, Исландия), Япония, 
Австралия и Нова Зеландия. Понякога отделни специализирани из-
дания на ООН добавят към тези страни Израел и ЮАР. За тази група 
държави е характерна висока степен на развитие на промишлеността, 
с приоритетно развитие на отрасли, в които се използват върховите 
постижения на НТР. Продължава процеса на деиндустриализация и 
съпътстващият го отлив на работна сила, прехвърляна почти изцяло 
към сферата на услугите. Основна причина за деиндустриализаци-
ята в тази група страни е прехвърлянето на трудоемките и материа-
лоемки отрасли (черна металургия, текстилно производство и т.н.) в 
държави от Третия свят. Основни фактори за развитието на светов-
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ната търговия продължават да са международната специализация и 
коопериране, като се задълбочава тенденцията на либерализация на 
търговския режим.

В селското стопанство е заета малка част от трудоспособното 
население (от 3 до 8 % в различните държави), което е последица от 
започналия през 80-те години в тези страни нов етап в индустриали-
зацията на отрасъла. Той се изразява не само в усъвършенстване ме-
ханизацията на производствения процес, но и в използването на съ-
временни биологични средства за защита на растенията, нови начини 
за обработка на почвата и други мероприятия, изискващи по-малък 
дял „жив труд”. Намалява числеността на стопанствата, увеличава се 
средната им площ.

Характерно за тези държави е продължаващото нарастване на 
относителния дял на услугите и съответно броя на работещите в неп-
роизводствената сфера лица. Особено бързо се увеличава значението 
на технологичните услуги, свързани с гаранционната и следгаран-
ционна поддръжка на въвежданата сложна техника, инженерингови-
те услуги и т.н. Разбира се, обществените усилия продължават да са 
насочени към усъвършенстване системата на здравеопазването и об-
разованието – едни от важните фактори за икономическо и социално 
развитие.

И през разглеждания период се наблюдава неравномерност в 
развитието на световните икономически центрове по определени по-
казатели. През 80-те – началото на 90-те години страните от Западна 
Европа и Япония се доближават плътно до САЩ по производител-
ност на труда и конкурентоспособност в някои отрасли. Все пак 
вследствие на редица структурни преобразования и други причини 
към средата на 90-те години САЩ отново категорично отстоява лидер-
ското място. Самите Япония, ФРГермания и други големи западноев-
ропейски държави по степен на конкурентоспособност са изпреваре-
ни от по-малки страни.
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2. Особености в икономическото развитие на водещите 
европейски капиталистически държави

Икономическото развитие на всяка една от основните европей-
ски индустриални държави през разглеждания период има опреде-
лена специфика. Тези особености най-общо са представени по-долу. 

Федерална република Германия
Място в световната икономика
ФРГ е най-мощната индустриална държава в ЕС. В края на ХХ 

век по общ обем на БВП заема трето място в света (преди нея са САЩ 
и Япония). Нарежда се сред световните лидери и по равнище на про-
изводителност на труда, наукоемкост на производството и по други 
качествени параметри. 

Фактори на икономическото развитие
От изключително значение е поддържаната от Германия тради-

ция в осъществяването на научни изследвания на най-високо равни-
ще. Корпорации от ФРГ са водещи в областта на оптическата физика, 
химия, медицина. Германски компании притежават повече патенти, 
отколкото всички останали фирми от държавите на ЕС, взети заед-
но. Важен фактор е и високият дял на квалифициран персонал. За 
постигането на такова преимущество в условията на информацион-
ното общество допринасят ефективната образователна система; тра-
диционните национални черти, сред които организираност и склон-
ност към усвояване на техническите нововъведения; системата на 
професионално обучение и квалификация. Икономическата полити-
ка на ФРГ също способства за увеличаване конкурентоспособността 
на германската продукция. Така например през последната трета на 
века държавата рязко увеличава дела на средствата, предназначени 
за фундаментални изследвания. Активизира се и участието на ФРГ в 
междудържавни научни програми.
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Модел на икономическо развитие
За по-малко от десетилетие германската икономика претърпява 

сериозни сътресения. Кризата на свръхпроизводство 1974 – 1975 г. 
е най-дълбоката в историята на ФРГ след края на Втората световна 
война, като за това допринася и преплитането ѝ със световната пе-
тролна криза. Засегнати са всички отрасли, достига се до стагфлация 
(съчетание на инфлация с икономически спад). През 1980 – 1982 г. 
икономиката е отново в криза. Сред причините са рязкото поскъпва-
не на енергоносителите и суровините на световните пазари, забавените 
темпове на ръста на производителност на труда и др. В резултат на тези 
затруднения се възприема (подобно на САЩ и Великобритания, но в по-
мек вариант) неоконсервативният (либерален) икономически модел.

Пристъпва се към мащабна приватизация на държавния сектор, 
като този процес засяга не само промишлените компании, но и дър-
жавната собственост в сферата на инфраструктурата. При снижаване 
дела на държавата в акционерния капитал на конкретни дружества се 
запазва възможността тя да осъществява регулативни функции (на-
пример чрез т.нар. „златни акции”). Провежда се данъчна реформа, 
облагодетелстваща частния сектор. Във връзка с обединението с ГДР 
(1989 г.) и съпътстващото го извънредно натоварване на държавния 
бюджет някои данъци отново се увеличават. 

Отраслова структура на икономиката
Традиционно висок остава относителният дял на промишленос-

тта в структурата на националното стопанство. През 80-те години в този 
сектор се осъществява структурно преустройство, характеризиращо се 
с високи темпове на растеж на най-новите наукоемки отрасли и мо-
дернизация на технологичната основа на традиционните отрасли. По-
голямата част от капиталовложенията се използва за подмяна на обо-
рудването. Снижава се делът на капиталовложенията, предназначен за 
разширяване на мощностите. Вследствие от това германската промиш-
лена продукция продължава да е конкурентоспособна на световните 
пазари. Педантично се осъществява следпродажбеното обслужване.

В селското стопанство към 2000 г. е заето само 3,2 % от общия 
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брой заети, но това е достатъчно за гарантиране на стабилен прираст 
на производство. Приоритет има животновъдството. По степен на 
механизация на производствения процес в селското стопанство ФРГ 
заема първо място сред развитите индустриални държави.

Загрижеността за гарантиране на устойчивото развитие намира 
израз в използването на биологични средства за защита на растения-
та, предпазливо прилагане достиженията на генното инженерство в 
растениевъдството и животновъдството и т.н. Засилва се степента на 
концентрацията на производството в отрасъла.

В края на 90-те години в сферата на услугите е заето повече от по-
ловината от населението. ФРГ се отличава с високоефективна систе-
ма на медицинско обслужване, социално осигуряване на население-
то, традиционна активност на държавата в сферата на образованието 
и жилищното строителство.

Форми на стопанска дейност
Значително преобладава броят на малките и средните предпри-

ятия (над 99 % от общия брой фирми). В края на века те произвеждат 
46 % от БВП. Стабилността на германската икономика обаче се гаран-
тира от могъщите ТНК – „Siemens” и „Bosch” в електротехническата 
и електронната промишленост; „Bayer”, „BASF” и „�oechst” (химия 
и фармацевтика); „Daimler – Benz” и „Folkswagen” в автомобилостро-
енето и т.н. Важни позиции в германската икономика продължават 
да заемат чуждестранните ТНК. Една трета от 30-те най-големи ком-
пании във ФРГ през 90-те години се контролират от чуждестранния 
капитал, предимно американски и английски.

Производителният сектор е силно зависим от банковия капитал. 
Главна причина за това е, че банките притежават големи пакети от ак-
ции и по право участват в приемането на важни решения от финансо-
во-инвестиционен и друг характер. Все пак броят на финансово-про-
мишлените групи в германската икономика е по-малък в сравнение с 
други водещи държави, например САЩ и Франция.
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Банкова система
През 90-те години съществуват около 4 хиляди самостоятелни 

кредитни институции, като в това число освен частните търговски 
банки се включват над 700 събирателни каси и 2500 кооперативни 
кредитни учреждения. Централна банка е Deutsche bank, която е една 
от трите най-крупни банки наред с Drezdner bank и Komerts bank. По-
рядко се срещат специализирани банки, преобладават универсалните 
търговски банки. В края на ХХ в. Deutsche bank се превръща в една 
от най-могъщите търговски банки в света след придобиването на ня-
колко чуждестранни банки и филиали, включително и влиятелната 
американска финансова корпорация „Bankers trust”.

Външноикономически отношения
През периода 1950 – 1995 г. неизменно нараства делът на екс-

порта в БНП. От средата на 90-те години този дял се снижава пора-
ди редица причини, включително и загуба на пазари в страните от 
Източна Европа и Русия. В експорта преобладава делът на готовата 
промишлена продукция – машини и оборудване, промишлени сто-
ки за широко потребление и др. Най-висок дял в импортната квота 
заемат също готови промишлени изделия, полуфабрикати, сурови-
ни. Основни търговски партньори на ФРГ са промишлено развитите 
държави. През 80-те – 90-те години се наблюдава относителен отлив на 
влаганите в германската икономика чуждестранни капитали главно 
поради високата цена на работната сила, високи изисквания във връз-
ка с опазването на околната следа и други причини.

Франция
Място на страната в световната икономика
Икономиката на четвъртата в света по обем на БВП държава 

са отличава с приоритетното развитие на няколко стратегически от-
расъла – авиационна промишленост, енергетика, транспорт. В тези 
направления е концентрирана и по-голямата част от средствата, от-
деляни за научни изследвания. Франция е една от водещите ядрени 
държави в света. Развива модерно ракетостроене и чрез ракетоноси-
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теля „Ариана” извлича икономическа изгода, участвайки в изстрелва-
нето на космически спътници.

Отраслова структура на икономиката
През 80-те – 90-те години се съкращава делът на селското стопан-

ство и обработващата промишленост за сметка на машиностроене-
то, химическата промишленост и други т.нар. наукоемки отрасли. 
Ускорява се развитието на ядрената енергетика, което води до нама-
лен импорт на нефт. Значително се ускорява делът на финансовите и 
други нематериални услуги в БВП на страната. Налице е известно съ-
кращаване на дела в БВП на някои от традиционните отрасли (храни-
телно-вкусова промишленост, корабостроене и др.), но все пак като 
цяло те остават с важно значение. Независимо, че делът на селското 
стопанство в БВП е само 2%, Франция е на първо място в Западна 
Европа по обем на селскостопанско производство. Водещ отрасъл е 
животновъдството. За отбелязване е широкото присъствие на коопе-
ративни организации в някои сектори (винопроизводство, производ-
ството на млечни продукти и др.), в които те осигуряват 40-50% от 
обема на произвежданата продукция.

Форми на стопанска дейност
И през този период френската икономика се отличава със срав-

нително ниска концентрация на производството и висока степен на 
концентрация на капитала. Предприятията с до 20 работника съста-
вляват 95 % от всички предприятия, като освен това в значителна сте-
пен се запазва значението на занаятчийското производство. В почти 
всички отрасли водещи позиции заемат две или три компании, напри-
мер частните „Peugeot” и „Citroen” и държавната „Renault” (в края на 
90-те години – вече приватизирана) в автомобилостроенето. Някои от 
тях са световни лидери в конкретни производства – например „Кабел 
де Лион” и „Thompson” съответно в производството на електрически 
кабели и навигационно авиооборудване. Висок е процентът на фалит 
сред малките и средни предприятия – половината от тях престават 
да съществуват до 5 години след създаването си. Това обаче не води 
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до снижаване на общия брой предприятия от такъв мащаб, тъй като 
междувременно възникват приблизително толкова нови фирми.

Национализация и държавно регулиране на икономиката през 
първата половина на 80-те години. Отстъпление от „дирижизма” през 
последващия период.

През 80-те години съобразно степента на участие на държавата 
в икономическия живот се очертават две тенденции. След идването 
на власт на левите сили (1981 г.) започват важни стопански реформи. 
Приет е Закон за национализацията (1982 г.), след което започва втори-
ят етап на национализация в следвоенната история на страната (пър-
вият е непосредствено след войната). Одържавена е могъщата банкова 
група Paribas, както и Suez – корпорация в областта на енергетиката, 
и още други пет големи промишлени компании. Национализирано е 
и производството на военна продукция. Държавният сектор вече про-
извежда почти половината от химическата продукция, 80 % от черна-
та металургия и т.н. Все пак трябва да се подчертае, че половината от 
предприятията от държавния сектор са под формата на АД, в които 
държавата притежава контролният пакет акции, а останалите акции 
са собственост на частния лица или дружества.

Силно е застъпено индикативното планиране – важен елемент от 
системата на държавно регулиране на икономиката. С частните акцио-
нерни дружества се сключват договори, в които се очертават стратеги-
ческите направления на развитие. В договорите на държавата с по-мал-
ките фирми се застъпват конкретни производствени параметри.

Посредствените икономически резултати и други причини до-
веждат на власт десни партии. През 1986 г. започва денационализа-
ция в държавния сектор. Последователно са приватизирани 12 големи 
корпорации и банки, срез които Suez. Значително се снижава степен-
та на държавно регулиране и контрол. В края на 80-те години настъпва 
нова вълна на приватизация, последвана от подобна през 1993 г. след 
идването на власт на ново дясноцентристко правителство. Специално 
банковата група Paribas – една от най-влиятелните в света, е привати-
зирана през 1993 г.
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Особености на финансово-кредитната система
През 90-те години се задълбочава обвързването между банки-

те и промишлени, застрахователни, транспортни и други компании. 
Очертава се тенденция банките да прерастват в портфейлни компа-
нии, т.е. принадлежащите им акции в промишлени и застрахователни 
компании и в други банки по стойност да превишават собствения ка-
питал на конкретната банка. 

Великобритания
Място на страната в световната икономика. Темпове на ико-

номическото развитие
Великобритания в края на ХХ в., въпреки относителното ико-

номическо изоставане, продължило до към началото на 70-те години, 
запазва позициите си на една от най-влиятелните държави в света. 
През 90-те години разделя четвърто-пето място в Западна Европа по 
обем на БВП. Втора в света е по обем на задграничните инвестиции. 
Особеност на икономическото развитие на Великобритания през 90-те 
години е известно дистанциране от развитието на европейските ин-
теграционни процеси и по-силна обвързаност, в сравнение с другите 
страни-членки на ЕС, с икономиката на САЩ.

С включването на страната в ЕИО през 1973 г. управляващи-
те среди се надяват увеличаващата се конкуренция да активизира 
предприемачите да увеличават инвестициите в производството, да 
повишават темповете на ръста на производителността на труда и т.н. 
Въпреки съвпадението с началото на петролната криза и последиците 
ѝ, през 70-те години се наблюдава относителна стабилизация на ан-
глийската икономика. След кратък застой в началото на 80-те години, 
през периода 1983 – 1987 г. се поддържа относително висок прираст 
на БВП. Увеличава се дела на непроизводствените отрасли в БВП. И 
сега обаче не се решава радикално традиционният проблем, свързан 
с бавните темпове на обновление на основния капитал. Причината 
е, че големите компании продължават да се въздържат от мащабни 
капиталовложения в страната, предпочитайки износа на капитали и 
по-високата норма на печалба от тази дейност.
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След кризата от началото на 90-те години, засегнала почти всич-
ки държави от ЕС, започва впечатляващ икономически подем. За пе-
риода 1993 – 1997 г. средногодишният темп на нарастване на БВП се 
равнява на 2,8 %, а по своята интензивност той до втората половина на 
1997 г. превишава подема, отбелязан от страните – лидери в ЕС. Този 
растеж е един от най-продължителните за Великобритания в послево-
енния период. През годините 1993 – 1997 равнището на безработица е 
най-ниско в сравнение с другите водещи европейски държави.

Интерес представлява статутът на Хонконг, който за периода 
1842 – 1997 г. е колония на Великобритания. През 1997 г. Хонконг 
получава широка автономия и този статут е предвидено да се запази 
до 2047 г. Предвидено е през този половин век „специалният адми-
нистративен район” на Китай да провежда самостоятелна парична, 
данъчна и имиграционна политика. 

Отраслова структура
В структурата на промишлеността се повишава дела на маши-

ностроенето и най-вече на наукоемките отрасли. С бързи темпове на-
растват и отделни производства в химическата промишленост (пласт-
маси, нефтохимия и др.). Значими структурни промени се извършват 
в енергетиката. Нараства значението на нефтодобива и добива на газ 
(от 1967 г. Великобритания започва експлоатация на собствени нахо-
дища в Северно море), на атомната енергетика. Съкращава се делът 
на леката промишленост.

В селското стопанство основен отрасъл е животновъдството. 
Поради ниска конкурентоспособност на английската селскостопан-
ска продукция през първите години след включването ѝ в ЕИО (1973 
г.) държавата предприема редица мерки: съдейства се за уедряването 
на по-дребните стопанства, стимулира се развитието на кооперативни 
организации и т.н. Претендираните от Великобритания значителни 
средства за тези и други дейности често предизвикват недоволство 
на други държави от Общия пазар. Към началото на 80-те години в 
резултат от държавната подкрепа за фермерите Великобритания вече 
произвежда над 70 % от потребяваните в страната селскостопански 



375

продукти, а в края на века – около 80%. Засилва се стремежът към 
специализация на нововъзникващите фирми в отрасъла. Едрите сто-
панства (обработващи над 140 ха) предоставят над половината от аг-
рарната продукция.

През разглеждания период с най-бързи темпове в националната 
икономика се развива сферата на обращението и услугите. През 1997 г. 
делът им в БВП достига 66,1 %. По този показател Великобритания 
задминава почти всички европейски държави. Най-висока е динами-
ката в сектора на финансовите и бизнес-услугите. Делът на заетите в 
непроизводствената сфера като цяло неизменно се увеличава и към 
средата на 90-те години надвишава 70% от трудоспособното население.

Особености на британските корпорации и банки
В края на ХХ в. Великобритания запазва националните кон-

курентни предимства в редица отрасли – авиостроене, химия, неф-
тодобивна и нефтопреработвателна промишленост, фармацевтика. 
Основните производства на най-крупните английски корпорации са 
именно в тези отрасли. През 1996 г. от 10-те най-големи промишлени 
компании в Европа две са английски (British Petroleum – нефтодобив, 
и Glaxo Welcome – фармацевтика) и две англо-холандски (Royal Dutch 
Shell –нефтодобив, и Unilever – хранително-вкусова промишленост).

За продължителен период традиционна отличителна черта на 
английските компании е транснационалният им и колониален харак-
тер. След разпада на колониалната система обаче Великобритания 
губи позиции в бившите си колонии. Импортът там се осъществява 
основно от Япония, ФРГ и САЩ. В края на ХХ век британските кор-
порации преориентират износа си към развитите държави и провеж-
дат политика на диверсификация на производството. Така например 
концерните в нефтената и химическата промишленост имат в струк-
турата си металургични предприятия; компании за тютюневи изде-
лия поддържат производства за козметика и т.н.

През 80-те – 90-те години Лондон продължава да е втори по зна-
чение финансов център на света. Повишава се степента на банкова 
концентрация, след като две от банките в „голямата петорка” („Lloyds 
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bank” и „TSB Group”) се сливат. Така банковото дело в страната в края 
на века се контролира от Lloyds TSB, Westminster bank, Midland bank 
(преименувана през 1999 г.) и Barclays bank. Отличително за финансо-
вите групи във Великобритания в края на века е, че по правило не се 
очертават ясни връзки между конкретни банки и корпорации. Липсва 
единен координиращ център, като това, разбира се, не изключва взаим-
ната собственост на големи пакети акции. Така например нефтените 
корпорации не са пряко финансово обвързани с големите банки.

Държавата и икономиката
Както бе посочено, от началото на 80-те години консервативно-

то правителство на М. Тачър прокламира неолиберална икономиче-
ска политика, основна цел на която е съкращаване на инфлацията. 
Посредством прилагане принципите на монетаристката концепция 
започва приватизация на държавната собственост, осъществявана 
главно чрез пряка продажба. Приватизирани са такива могъщи ком-
пании като British telecom, British Airweys и др. Започва и продажба 
на жилищния фонд. Процесът на приватизация се осъществява ус-
пешно. В резултат за периода 1979 – 1997 г., когато управляваща е 
Консервативната партия, от денационализацията на активите на дър-
жавни предприятия държавата реализира около 80 млрд. ф. ст. Рязко 
се увеличава броят на акционерите и сред прослойката на работници-
те в предприятията. Основен инструмент за ограничаване темповете 
на нарастването на цените е парично-кредитното регулиране. В края 
на 80-те години инфлацията е чувствително снижена.

През 90-те години правителствата активно използват бюджетни 
мерки за регулиране на инфлационните процеси. От друга страна по 
настояване на бизнессредите отпадат редица административно-правови 
ограничения, като например контролът над работническите възнаграж-
дения и дивидентите. Ликвидира се валутния контрол. Тази политика на 
дерегулация на стопанския живот съдейства за повишаване конкурентос-
пособността на английската икономика. Дошлата на власт през 1997 г. 
Лейбъристка партия начело с Т. Блеър предприема известен завой към не-
окейнсианската концепция, но в съчетание с монетаристките принципи.
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Б. заТВОрени ВъПрОСи

1. Компании от коя европейска държава в края на ХХ век 
притежават повече патенти, отколкото всички останали фирми 
от държавите на ЕС, взети заедно:

А) ФРГермания;
Б) Великобритания;
В) Франция;
Г) Белгия;
Д) Италия.

2. Кои са основните фактори за икономическото развитие на 
Германия в края на ХХ век (посочете грешния отговор):

А) германски компании притежават повече патенти, отколкото 
всички останали фирми от държавите на ЕС, взети заедно;

Б) високият дял на квалифициран персонал;
В) икономическата политика на държавата, особено в частта си 

значително да увеличава дела на средствата, предназначени за фунда-
ментални изследвания; 

Г) активизира се и участието на ФРГ в междудържавни научни 
програми;

Д) високият относителен дял на военната промишленост в БНП.
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3. Коя е най-дълбоката криза в историята на ФРГ след края 
на Втората световна война, при която се достига и до стагфлация:

А) от началото на 60-те години на ХХ век;
Б) кризата на свръхпроизводство 1974 – 1975 г., като за това до-

принася и преплитането ѝ със световната петролна криза;
В) от началото на 80-те години а ХХ век;
Г) от началото на 90-те години на ХХ век, като за това допринася 

присъединяването на Германската демократична република;
Д) през 1996 - 1997 г., като за това допринася и отражението на 

азиатската криза (най-вече стесняването на пазарите там). 

4. През кой от посочените периоди в средата и в края на ХХ 
век германската икономика претърпява най-сериозни сътресения:

А) 1960 – 1970 г.;
Б) 1974 – 1982 г.
В) 1982 – 1985 г.;
Г) 1985 – 1992 г.;
Д) 1993 -2000 г.

5. Какви конкретни мерки се предприемат в Германия за 
преодоляване на икономическата криза 1980 – 1982 г. (посочете 
грешния отговор):

А) пристъпва се към мащабна приватизация на държавния сектор;
Б) при снижаване дела на държавата в акционерния капитал на 

конкретни дружества се запазва възможността тя да осъществява ре-
гулативни функции; 

В) провежда се данъчна реформа, облагодетелстваща частния 
сектор;

Г) във връзка с обединението с ГДР (1989 г.) и съпътстващото го 
извънредно натоварване на държавния бюджет някои данъци отново 
се увеличават; 

Д) през 1983 г. е приема икономическа програма, наименована 
„Социално-икономически план за структурни реформи – силна ико-
номика и свободен от проблеми живот на народа”
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6. Кое от следните твърдения, отнасящи се до промените в 
отрасловата структура на германската икономика в края на ХХ 
век, не е вярно:

А) вследствие от 2 сериозни ядрени аварии Германия се отказва 
от ядрената енергетика;

Б) висок остава относителният дял на промишлеността в струк-
турата на националното стопанство;

В) през 80-те години в този сектор се осъществява структурно 
преустройство, характеризиращо се с високи темпове на растеж на 
най-новите наукоемки отрасли;

Г) по-голямата част от капиталовложенията се използва за под-
мяна на производственото оборудване;

Д) снижава се делът на капиталовложенията, предназначен за 
разширяване на мощностите.

7. Основни търговски партньори на ФРГ в края на ХХ век са:
А) държавите от Третия свят и най-вече тези от Азия;
Б) страните от Източна Европа и Русия;
В) промишлено развитите държави;
Г) държавите от Третия свят и най-вече тези от Африка, където 

Германия е имала широка колониална система;
Д) държавите от Третия свят и най-вече тези от Латинска 

Америка.

8. През 90-те години на ХХ век Франция е:
А) трета в света по обем на БВП държава;
Б) четвърта в света по обем на БВП държава;
В) пета в света по обем на БВП държава;
Г) шеста в света по обем на БВП държава;
Д) седма в света по обем на БВП държава
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9. Как се нарича ракетоносителя на Франция, чрез който 
тази държава извлича значителна икономическа изгода, участ-
вайки в изстрелването на космически спътници в края на 
ХХ век:

А) „Веда”;
Б) „Сена”;
В) ”Колумбия”;
Г) „Чалънджър”;
Д) „Ариана”.

10. Кое от посочените твърдения, отнасящо се до отраслова 
структура на икономиката на Франция през 80-те – 90-те години на 
ХХ век, не е вярно:

А) отбелязва се леко съкращаване дела на финансовите услуги в 
БВП на страната;

Б) съкращава се делът на селското стопанство и обработващата 
промишленост за сметка на машиностроенето, химическата промиш-
леност и други т.нар. наукоемки отрасли;

В) ускорява се развитието на ядрената енергетика, което води до 
намален импорт на нефт;

Г) налице е известно съкращаване на дела в БВП на някои от 
традиционните отрасли (хранително-вкусова промишленост, корабо-
строене и др.);

Д) делът на селското стопанство в БВП е само 2%

11. Коя от посочените държави в края на ХХ век е на първо 
място в Западна Европа по обем на селскостопанско производство:

А) Дания;
Б) ФРГермания;
В) Франция;
Г) Великобритания;
Д) Испания.
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12. Кое от посочените твърдения, отнасящо се до формите 
на стопанска дейност във Франция в края на ХХ век, не е вярно:

А) и през този период френската икономика се отличава със 
сравнително ниска концентрация на производството и висока степен 
на концентрация на капитала;

Б) предприятията с до 20 работника съставляват 95 % от всички 
предприятия, като освен това в значителна степен се запазва значени-
ето на занаятчийското производство;

В) в почти всички отрасли водещи позиции заемат две или три 
компании;

Г) висок е процентът на фалит сред малките и средни предпри-
ятия – половината от тях престават да съществуват до 5 години след 
създаването си;

Д) намалява общият брой предприятия малките и средни пред-
приятия.

13. Кое от посочените твърдения, свързани със започналия 
във Франция в началото на 80-те години на ХХ век етап на нацио-
нализация не е вярно:

А) одържавена е могъщата банкова група Paribas;
Б) национализирана е Suez – корпорация в областта на енергети-

ката и още други пет големи промишлени компании;
В) национализирано е производството на военна продукция;
Г) държавният сектор произвежда 80 % от продукцията на чер-

ната металургия;
Д) атомната енергетика остава монопол на държавата.

14. Кое от посочените твърдения, свързани с процеса на де-
етатизация (отстъпление от „дирижизма”) във френската иконо-
мика през периода 1986 – 1996 г., не е вярно:

А) след като на власт идват десни партии, последователно са 
приватизирани 12 големи корпорации и банки;

Б) след приватизираните банки не е Suez;
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В) значително се снижава степента на държавно регулиране и 
контрол;

Г) в края на 80-те години настъпва нова вълна на приватизация, 
последвана от подобна през 1993 г. след идването на власт на ново 
дясноцентристко правителство;

Д) банковата група Paribas – една от най-влиятелните в света, е 
приватизирана през 1993 г. 

15. В края на ХХ в. по кой от посочените критерии 
Великобритания е втора поред в света:

А) по величина на БНП;
Б) по обем на задграничните инвестиции;
В) по общ обем на БВП;
Г) по тонаж на търговския морски флот;
Д) по наукоемкост на производството. 

16. През кой от посочените периоди след влизането на Вели-
кобритания в ЕИО до кризата от началото на 90-те години на ХХ 
век страната поддържа относително висок прираст на БВП:

А) през периода 1971 – 1973 г.;
Б) през периода 1974 – 1979 г.;
В) през периода 1978 – 1982 г.;
Г) през периода 1983 – 1987 г.;
Д) през периода 1987 – 1992 г.

17. След кризата от началото на 90-те години на ХХ век, за-
сегнала почти всички държави от ЕС, в коя(и) от тях се отчита 
най-ниско равнища на безработица в сравнение с останалите:

А) във ФРГермания;
Б) във Франция;
В) в страните от Бенелюкс;
Г) във Великобритания;
Д) в Холандия
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18. Кое от посочените твърдения, отнасящо се до отраслова 
структура на промишлеността на Великобритания през 80-те – 90-те  

години на ХХ век, не е вярно:
А) повишава се делът на машиностроенето и на наукоемките от-

расли;
Б) с бързи темпове нарастват и отделни производства в химиче-

ската промишленост (пластмаси, нефтохимия и др.);
В) нараства значението на нефтодобива и добива на газ;
Г) осъществява се процес на отдръпване от атомната енергетика 

поради нараснал обществен натиск;
Д) съкращава се делът на леката промишленост

19. Кое от посочените твърдения, отнасящо се до развитието 
на селското стопанство на Великобритания в края на ХХ век, не 
е вярно:

А) основен отрасъл е животновъдството;
Б) поради общата европейска селскостопанска политика нама-

лява стремежът към специализация на нововъзникващите фирми в 
отрасъла;

В) за засилване на конкурентността държавата предприема ре-
дица мерки, като напр. стимулиране развитието на кооперативни ор-
ганизации;

Г) през 90-те години на ХХ в. Великобритания произвежда около 
80 % от потребяваните в страната селскостопански продукти;

Д) едрите стопанства (обработващи над 140 ха) предоставят над 
половината от аграрната продукция

През разглеждания период с най-бързи темпове в националната 
икономика се развива сферата на обращението и услугите.

20. Кое от посочените твърдения, свързани с провежданата 
от правителството на М. Тачър неолиберална икономическа по-
литика, не е вярно:

А) приватизирани са British telecom и British Airwаys; 
Б) започва продажба на жилищния фонд;
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В) рязко се увеличава броят на акционерите сред прослойката 
на работниците в предприятията;

Г) в края на 80-те години на ХХ век инфлацията е чувствително 
снижена;

Д) приватизирани са трите към момента ядрени централи.

В. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Какви по-важни трансформации се наблюдават в струк-
турата на основните групи държави в края на ХХ век?

2. Кои са същностните промени в групата на промишлено 
развитите държави в края на ХХ в. в сравнение с предходния пе-
риод?

3. Кои са особеностите в икономическото развитие на 
Великобритания в края на ХХ век?

4. Кое е специфичното в икономическото развитие на 
Франция в края на ХХ век?

5. Кои са особеностите в икономическото развитие на 
Федерална република Германия в края на ХХ век?
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ОСОБенОСТиТе В икОнОмиЧеСкОТО разВиТие на ОСнОВниТе 
каПиТалиСТиЧеСки СТрани 1945 – 1973 Г. разВиТие на 

наУЧнО-ТеХниЧеСкаТа реВОлюция

Съставил: Евгени Костов

а. заТВОрени ВъПрОСи

1. Кои са основните предпоставки САЩ през годините на 
Втората световна война значително да увеличат производстве-
ния си потенциал (посочете грешния отговор):

А) на територията на страната не се водят военни действия;
Б) не се засягат производствени мощности;
В) не се засяга инфраструктурата;
Г) бомбандировките над Ню Йорк и Чикаго от японски самоле-

ти през 1941 – 1942 г. имат слаб разрушителен ефект;
Д) големите военни поръчки на правителството.

2. В коя държава научно-техническата революция започва 
най-рано и се осъществява с особено интензивни темпове:

А) в САЩ;
Б) във ФРГ;
В) във Франция;
Г) в Япония;
Д) в Съветския съюз.

3. Сред основните причини САЩ да се ангажират с плана 
„Маршал” са (посочете грешния отговор):

А) така САЩ изпълнява ангажимента си по силата на междуна-
родния договор, сключен през октомври 1945 г. в Бретън Уудс;

Б) задълбочаващото се в Западна Европа социално недоволство, 
което би могло да доведе нежелано за САЩ олевяване в някои страни;

В) разширяване пазара за американските стоки;
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Г) жест на солидарност към европейските държави;
Д) косвено намаляване военните разходи на САЩ.

4. Сред основните специфични фактори, влияещи стимули-
ращо на икономическото развитие на САЩ през втората поло-
вина на 40-те и през 50-те години на ХХ в. са (посочете грешния 
отговор):

А) крупните капиталовложения;
Б) стимулиращо влияние на американската икономика оказва 

войната в Корея;
В) възприетият неоетатистки модел на смесена икономика;
Г) особеностите в разгръщането на научно-техническата револю-

ция, в резултат на което се поддържат 3,2% средногодишен темп на 
нарастване на производителността на труда за разглеждания период;

Д) бързото разрастване на предградията.

5. Коя държава е лидер в изразходването на най-големи сред-
ства за научноизследователски проекти през 50-те – 60-те години на 
ХХ век:

А) САЩ, но все пак отделяните средства са около три пъти по-
малки от изразходваните в западноевропейски държави; 

Б) САЩ, като отделените суми са около 3 пъти по-големи от из-
разходваните в западноевропейски държави средства;

В) Япония, но все пак отделяните средства са около три пъти по-
малки от изразходваните в западноевропейски държави; 

Г) Япония, като отделените суми са около 3 пъти по-големи от 
изразходваните в западноевропейски държави средства;

Д) ФР Германия

6. Кога в САЩ след Втората световна война започва забеле-
жителен икономически подем и до кога продължава той:

А) през 1945 и продължава до средата на 50-те години на ХХ век;
Б) към 1947 и продължава до към 1952 г.;
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В) към 1949 г. и продължава до средата на 60-те години на ХХ век;
Г) към 1951 г. и продължава до края на 60-те години на ХХ век;
Д) към 1951 г. и продължава до започването на световната пе-

тролна криза.

7. Кое от следните твърдения за развитието на американска-
та икономика в периода 1945 – 1973 г. не е вярно:

А) относителният дял на САЩ в световния експорт през 1945 г. 
достига 40%;

Б) в тази страна научно-техническата революция започва най-
рано и се осъществява с особено интензивни темпове;

В) в началото на 70-те години САЩ отстъпва на ФР Германия и 
Япония по абсолютен размер на златно-валутни резерви;

Г) средногодишните темпове на нарастване производителността 
на труда през разглеждания период са 4,0%;

Д) През 50-те години на ХХ в. са регистрирани над 4000 обеди-
нения на компании.

8. Къде е мястото на САЩ в началото на 70-те години на ХХ 
век в разпределението на златно-валутните резерви на капита-
листическите страни:

А) САЩ е световен лидер по този показател;
Б) САЩ отстъпва на ФР Германия и Япония по абсолютен раз-

мер на тези резерви;
В) САЩ и Великобритания разделят първа-втора позиция в све-

та по този показател;
Г) САЩ отстъпва на Великобритания по абсолютен размер на 

тези резерви;
Д) САЩ отстъпва само на Япония по абсолютен размер на тези 

резерви.
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9. Кое от следните твърдения, отнасящо се до икономическо-
то положение на Великобритания по време и непосредствено след 
Втората световна война, не е вярно:

А) загубите на Великобритания, претърпени по време на Втората 
световна война, се равняват на около 25 млрд. фунта стерлинги;

Б) за покрие претърпените по време на войната загуби, страната 
се лишава от близо 1/3 от задграничните си капиталовложения;

В) държавният дълг в периода 1939 – 1945 г. се утроява;
Г) непосредствено след приключването на войната 

Великобритания произвежда 5 пъти по-малко промишлена продук-
ция в сравнение със САЩ;

Д) през 1943 г. Великобритания се отказва от златнослитковия 
стандарт.

10. През кой от посочените периоди изоставането на англий-
ската икономика в сравнение с динамиката на икономическото 
развитие на най-развитите капиталистически държави е най-
подчертано: 

А) през периода 1945 – 1948 г.;
Б) отнася се за периода 1950 – 1960 г.;
В) през периода 1955 – 1965 г.;
Г) отнася се за периода 1965 – 1975 г.;
Д) през периода 1967 – 1977 г.

11. Кое от следните твърдения, отнасящи се за развитието на 
британската икономика през периода 1945 – 1950 г., не е вярно:

А) създава се солиден държавен сектор;
Б) държавният сектор обхваща едни от най-важните отрасли 

на промишленото производство (черна и цветна металургия, въгле-
добив и др.);

В) наличието на държавна собственост е най-подчертано в ин-
фраструктурата на страната;
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Г) по мащаб на държавно предприемачество Великобритания се 
нарежда на челно място сред водещите капиталистически държави;

Д) през 1948 г. влиза в сила първият 5-годишен план за социал-
но-икономическо развитие на страната.

12. Кои са основните тенденции, отнасящи се до промените в 
структурата на английската икономика през 50-те – 60-те години на 
ХХ век (посочете грешния отговор):

А) силно нараства ролята на непроизводствената сфера;
Б) в производствения сектор с най-бързи темпове се развиват 

производства, силно зависими от приложението на НТР;
В) делът на селскостопанското производство в БВП намалява, 

независимо от сериозната държавна подкрепа;
Г) по относителен дял на нефтопродукти в БВП Великобритания 

изостава от другите водещи капиталистически държави;
Д) по относителен дял на селскостопанското производство в 

БВП Великобритания е изпреварена от другите водещи капиталисти-
чески държави.

13. Основните фактори за постепенното западане на 
Великобритания в икономически план през периода 1945 – 1960 г. 
са (посочете грешния отговор):

А) изчерпани доларови резерви;
Б) грешно избран приоритет относителният дял на селскосто-

панското производство в БВП да се увеличава средногодишно с 3,5%;
В) рязко намален износ;
Г) засилваща се зависимост от американската икономическа 

помощ;
Д) изчерпани златни резерви.
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14. По степен на концентрация в обработващата промиш-
леност, която е водеща в структурата на английската икономика 
през периода 1945-1973 г., страната:

А) изостава от основните си конкуренти Франция и ФРГ;
Б) изпреварва основните си конкуренти Франция и ФРГ;
В) се съизмерва с ФРГ и Франция;
Г) изпреварва всички държави, членки на ЕИО;
Д) изпреварва всички държави, членки на ЕИО, с изключение 

на ФРГ.

15. Отличителни черти на външната търговия на 
Великобритания през периода 1945 – 1973/1974 г. са:

А) подчертаният превес на стойността на импорта над експорта 
и отслабване динамиката на външнотърговските връзки с държавите 
от бившата Британска империя;

Б) подчертаният превес на стойността на експорта над импорта 
и отслабване динамиката на външнотърговските връзки с държавите 
от бившата Британска империя;

В) подчертаният превес на стойността на импорта над експорта 
и активизиране на външнотърговските връзки с държавите от бивша-
та Британска империя;

Г) подчертаният превес на стойността на експорта над импорта 
и активизиране на външнотърговските връзки с държавите от бивша-
та Британска империя;

Д) до началото на 60-те години на ХХ в. се отчита значителен 
превес на стойността на импорта над експорта, след което се устано-
вява противоположната тенденция.

16. Кои държави през 1973 г., повлияни от успехите на 
Европейската икономическа общност, се присъединяват към 
общността:

А) Белгия и Лихтенщайн;
Б) Гърция и Португалия;
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В) Италия, Испания и Португалия;
Г) Великобритания, Дания и Ирландия;
Д) през посочената година никоя държава не се присъединява 

към общността.

17. Кои сектори и конкретни компании са национализирани 
във Франция през периода 1945 – 1947 г. (посочете грешния 
отговор):

А) памукотекстилната промишленост;
Б) множество предприятия от транспортния отрасъл;
В) въгледобивната промишленост;
Г) няколко от най-големите банки;
Д) автомобилната компания „Рено”.

18. Кое от следните твърдения, отнасящи се за развитието на 
френската икономика през периода 1945-1952 г., не е вярно:

А) отбелязва се тенденция към намаляване дела на държавна 
собственост в обработващата промишленост;

Б) рязко се засилва пряката държавна намеса в стопанския живот;
В) национализирани са въгледобивната промишленост и някол-

ко от най-големите банки;
Г) разработен е т.нар. план Моние, предвиждащ държавата да 

направи огромни разходи за модернизация на капиталоемките от-
расли;

Д) създадени са специални държавни учреждения, които разра-
ботват няколкогодишни планове за модернизация на икономиката на 
страната.

19. Кое от следните твърдения, отнасящи се до преструкту-
рирането на френската икономика през периода 1945 – 1955 г., не 
е вярно:

А) ролята на Франция като международен кредитор рязко намалява;
Б) стеснява се колониалната система на Франция;
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В) към 1955 г. промишленото производство надвишава довоен-
ното равнище с около 60%;

Г) не е достигнато довоенното равнище на селскостопанското 
производство;

Д) особено стимулиращо влияе на френската икономика война-
та във Виетнам (1946 – 1954 г.).

20. Приблизително кога след Втората световна е преодолян 
застоят във френското селско стопанство: 

А) около 1949-1950 г.;
Б) към втората половина на 50-те години на ХХ век;
В) към втората половина на 60-те години на ХХ век;
Г) в началото на 70-те години на ХХ век;
Д) чак след приключването на световната петролна криза 1973 

– 1974 г.

21. Кое от следните твърдения за икономическото развитие 
на Франция през 60-те години на ХХ в. не е вярно:

А) френски фирми се нареждат сред световните лидери на про-
изводството на оборудване за железопътния транспорт;

Б) 90% от промишлените предприятия в страната разполагат с 
не повече от 50 души персонал;

В) френски компании са водещи в ЕИО в областта на производ-
ството на пластмаси и синтетичен каучук;

Г) променя се структурата на промишленото производство за 
сметка на увеличаващия се относителен дял на отраслите на тежката 
промишленост;

Д) реалната икономическа мощ принадлежи на стотина компа-
нии, които произвеждат около 2/3 от промишлената продукция.
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22. Особеност на външнотърговската дейност на Франция в 
през периода 1945 -1975 г. е:

А) високият дял на суровини, полуфабрикати и селскостопански стоки 
в експорта и високият относителен дял на промишлени изделия в импорта;

Б) относително ниският дял на суровини, полуфабрикати и сел-
скостопански стоки в експорта и ниският относителен дял на про-
мишлени изделия в импорта;

В) подчертаният превес на стойността на импорта над експорта 
и засилване динамиката на външнотърговските връзки с държавите 
от бившата френска колониална общност;

Г) подчертаният превес на стойността на експорта над импорта 
и засилване динамиката на външнотърговските връзки с държавите 
от бившата френска колониална общност;

Д) до към началото на 60-те години на ХХ век се отчита значите-
лен превес на стойността на експорта над импорта, като от този момент 
до началото на 70-те години на ХХ век се отчита търговски дефицит.

23. Чия е главната заслуга за въвеждането в практиката на 
идеите за саморегулиращото се пазарно социално стопанство във 
ФРГермания след Втората световна война:

А) на тогавашния директор на управление „Икономика” на обе-
динената Британско-американско окупационна зона Вили Брант;

Б) на тогавашния директор на управление „Икономика” на 
френската окупационна зона Жак Моне;

В) на тогавашния директор на управление „Икономика” на обе-
динената Британско-американско окупационна зона професор Лудвиг 
Ерхард;

Г) на тогавашния директор на управление „Икономика” на 
френската окупационна зона ген. Шарл де Гол;

Д) на тогавашния директор на управление „Икономика” на обе-
динената Британско-американско окупационна зона Хелмут Шмит.
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24. Кое от твърденията, отнасящо се за осъществяването на 
„плана Ерхард”, не е вярно:

А) планът цели въвеждането в практиката на идеите за саморе-
гулиращото се пазарно социално стопанство;

Б) планът се базира на парична реформа, освободени цени (до 
момента – фиксирани) и свободна инициатива;

В) приет е първият 5-годишен план за социално-икономическа 
модернизация;

Г) анулирани са задълженията на банките и други институции;
Д) периодично се определят оптимално допустими цени.

25. Сред причините за динамичното възстановяване на гер-
манската икономика през периода 1945 – началото на 50-те години 
не е (са):

А) персоналните заслуги на екипа на Л. Ерхард, подготвил и 
провел стопанската и паричните реформи през 1948 г.;

Б) тенденцията, заложена от правителството на Шуман рязко да 
се увеличи дела на селското стопанство, което значително снижава 
разходите за импорт на селскостопански стоки;

В) инвестициите в промишлеността (за периода 1948 – 1954 г. – 
около 150 млрд. марки);

Г) ориентацията към развитие предимно на наукоемки отрасли;
Д) скромните по обем военни разходи.

26. През периода на стабилен икономически растеж на ико-
номиката на ФРГ (50-те – първата половина на 60-те години на ХХ 
в.) приоритетно се развиват (посочете грешния отговор):

А) автомобилостроенето;
Б) химическата промишленост;
В) авиационната промишленост;
Г) атомната енергетика;
Д) военната промишленост.
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27. През 60-те години на ХХ в. в структурата на икономика-
та на ФРГ се задълбочава тенденцията, видима през предходното 
десетилетие, за:

А) намаляване дела на селското стопанство в БНП;
Б) увеличаване дела на селското стопанство в БНП;
В) запазване относителния дял на селското стопанство в БНП;
Г) рязко увеличаване дела на селското стопанство в БНП поради 

разгръщащата се „зелена революция”;
Д) рязко увеличаване значението на растениевъдството и по-

специално производството на зърнени култури.

28. В икономиката на ФРГ през периода 1945-1973 г. най-ви-
сок е относителният дял на: 

А) американските инвестиции, представляващ около 25% от 
обема на чуждестранните инвестиции;

Б) японските инвестиции, представляващ около 25% от обема 
на чуждестранните инвестиции;

В) американските инвестиции, представляващ около 40% от 
обема на чуждестранните инвестиции;

Г)японските инвестиции, представляващ около 40% от обема на 
чуждестранните инвестиции;

Д) американските инвестиции, представляващ около 60% от 
обема на чуждестранните инвестиции.

29. Кога следвоенна Федерална Република Германия въз-
приема принципите на неоетатистки (неокейнсиански) модел на 
развитие на икономическата система:

А) през втората половина на 50-те години на ХХ в.;
Б) веднага след като Л. Ерхард става министър на икономиката 

(1945 г.);
В) през 60-те години на ХХ в.;
Г) непосредствено след като Р. Шуман става министър на иконо-

миката (1949 г.);
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Д) през целия период 1945 – 1973 г. ФР Германия следва прин-
ципите на неолиберален модел на смесена икономика.

30. В началото на 70-те години на ХХ в. делът на ФРГ в об-
щата сума на експорта на капиталистическите държави нарежда 
страната:

А) вече на първо място;
Б) на второ място (след САЩ);
В) на второ място (след Япония);
Г) на трето място след Япония и САЩ;
Д) на трето място след САЩ и Япония.

31. През 1970 г. относителният дял на Япония в промиш-
леното производство на водещите капиталистически държави 
достига: 

А) 9,3 %;
Б) 13,3 %; 
В) 16,0 %;
Г) 18,0 %;
Д) 20,4 %.

32. Приблизително кога по обем на промишленото производ-
ство Япония задминава основните западноевропейски държави 
и вече се нарежда на второ място по този показател сред капита-
листическите държави след САЩ: 

А) към средата на 50-те години на ХХ в.;
Б) още през 1952 г.;
В) в началото на 60-те години на ХХ в.;
Г) през 1968 г., което косвено допринася за ускоряване на евро-

пейската икономическа интеграция (през същата година администра-
циите на ЕОВС, ЕВРАТОМ и ЕИО се сливат);

Д) в навечерието на петролната криза 1973 г.
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33. В световен план за следвоенния период (до началото на 
петролната криза 1973 г.) се очертава тенденция броят на заетите 
с научноизследователски труд да се удвоява:

А) на всеки 10 – 15 години;
Б) приблизително на всеки 8 – 9 години;
В) съответно през 1945, 1958, 1966 и 1973 г.;
Г) на всеки 6 години;
Д) съответно през 1945, 1954 и чак през 1972 г. (вследствие на-

малените разходи за научноизследователски проекти поради кризата 
от началото на 60-те години на ХХ век).

34. В кои компании се поставя начало на процеса на автома-
тизиране на производството и кога става това:

А) през 50-те години на ХХ в. в английската моторостроителна 
корпорация „Остин мотърс” и в големите американски автомобилни 
компании;

Б) през 1952 г. от германската „Даймлер”;
В) съответно през 1960 г. и 1961 г. в заводите на „БМВ” и 

„Даймлер”;
Г) през втората половина на 40-те години на ХХ в. в английската 

моторостроителна корпорация „Остин мотърс” и в големите амери-
кански автомобилни компании;

Д) към средата на 50-те години в заводите на „Рено”.

35. Нараства ли и с какви темпове световната лицензионна 
търговия през следвоенния период (до началото на петролната 
криза 1973 – 1974 г.):

А) темповете на нарастване на световната лицензионна търго-
вия превишават около 4 пъти темповете на нарастване на външната 
търговия;

Б) световната лицензионна търговия през следвоенния период пре-
търпява незначително свиване в сравнение с втората половина на 30-те го-
дини (предвид на очертаващия се тогава международен военен конфликт);
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В) темповете на нарастване на световната лицензионна търго-
вия превишават около 1,5 – 2 пъти темповете на нарастване на външ-
ната търговия;

Г) темповете на нарастване на световната лицензионна търговия 
превишават около 6 пъти темповете на нарастване на външната тър-
говия;

Д) темповете на нарастване на световната лицензионна търго-
вия превишават около 10 пъти темповете на нарастване на външната 
търговия.

36. Кое е най-важното направление за разгръщането на на-
учно-техническата революция до 70-те години на ХХ век:

А) развитието на компютърните технологии;
Б) усъвършенстването на електронно-изчислителната техника и 

въвеждането ѝ в производството и управлението;
В) биотехнологиите;
Г) генно-модифицираното инженерство;
Д) усвояването на атомната енергия за мирни цели.

37. Коя компания първа в света и кога въвежда роботизация 
на отделни производствени операции в свое предприятие:

А) „Остин Мартин”; 1960 г.;
Б) „Крайслер” през 1957 г.;
В) „Даймлер – Бенц” – 1960 г.;
Г) „Форд” през 1950 г.;
Д) „Дженерал мотърс”; 1961 г.

38. Кога и къде за пръв път в световната история ядрен ре-
актор произвежда достатъчно за използване количество електро-
енергия (с начален капацитет от 100 киловата):

А) през декември 1951 г. в експериментална станция в САЩ;
Б) през март 1955 г. в СССР;
В) през август 1961 г. във ФР Германия;
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Г) през декември 1958 г. в експериментална станция в САЩ;
Д) през март 1960 г. във Франция.

39. В коя държава е създадена и кога първата в света атомна 
електроцентрала, замислена с комерсиална цел:

А) Великобритания през 1956 г.;
Б) САЩ през 1953 г.;
В) ФР Германия – 1960 г.;
Г) Япония – 1953 г.;
Д) Франция – 1959 г. 

Б. ОТВОрени ВъПрОСи:

1. Какво е характерно за икономическото развитие на САЩ 
през периода 1945 – 1973 г.?

2. Кои са особеностите в икономическото развитие на 
Великобритания през периода 1945 – 1973 г.?

3. Какво е характерно за икономическото развитие на 
Франция през периода 1945 -1973 г.?

4. Кои са особеностите в икономическото развитие на 
Федерална република Германия през периода 1945 – 1973 г.?

5. Какво е характерно за икономическото развитие на 
Япония през периода 1945 -1973 г.?


