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Справочен речник

Авал – приети в Европа гаранции (обикновено банкови) за 
плащания.

Аванс – парична сума, давана във връзка с предстоящи 
плащания.

Авизо – официално известие, главно за разчетни операции, 
насочени от един контрагент към друг.

Авоари – 1) активи – парични средства, чекове, полици, 
акредитиви, с които се извършват плащания и погасявания на за-
дължения; 2) средства на банка в чуждестранна валута, депози-
рани на нейна сметка в чуждестранни банки.

Автаркия – държавна икономическа политика, насочена 
към стопанско обособяване на страната или от световното сто-
панство с цел създаване на самоосигуряваща се икономика.

Агент – доверено лице (юридическо или физическо), из-
вършващо определени действия по поръчение на друго лице и в 
негов интерес.

Акредитив – задължение на банка да извърши по молба и в 
съответствие с указанията на вносителя плащане, в пределите на 
определена сума и срок и срещу предвидени за целта документи.

Акцепт – съгласие за осребряване на парични и стокови 
документи във вътрешния и международния обмен.

Акциз – една от разновидностите на косвените данъци, 
свързана с движението на стоките. Акцизът се плаща от потре-
бителя като добавка към цената при закупуване на облагаемата 
стока и услуга. Има за цел ограничаване потреблението на отдел-
ни стоки.

Акционерно дружество – предприятие, чийто капитал се 
формира в резултат на обединяване на отделни капитали чрез 
продажба и покупка на акциите на даденото акционерно дружест- 
во.

Акция – ценна книга, носител на собственост. Тя е един 
от повече на брой равни дялове, удостоверяващи собственост в 
акционерно дружество и даваща право на дивидент.



Надя Маринова. Международен маркетинг

348

Алтернативна цена – работно време, необходимо за про-
изводството на единица от една стока, изразено чрез работното 
време, необходимо за производството на единица друга стока.

Амортизация – парично изражение на износването на ос-
новните средства за производство. Механизмът на амортизация-
та се свежда до прехвърляне на части от стойността на основните 
средства в течение на определен срок от тяхната експлоатация 
върху производствените разходи.

Антидъмпингово мито – временно обмитяване в размер 
на разликата между продажната цена на стоката на вътрешния и 
външния пазар, въвеждано от внасящата страна с цел неутрали-
зиране на негативните последствия от нелоялната ценова конку-
ренция на основата на дъмпинга.

Анюитет – актив, носещ на собственика си периодично 
фиксирани суми.

Анюитетен заем – заем, който се погасява в определен 
срок с периодични фиксирани вноски. Традиционен такъв заем 
са ипотеките.

Арбитраж – операция, предполагаща покупка на валута 
или друг актив (стока, ценни книжа) на един пазар, и нейното не-
забавно продаване на друг пазар и получаване на печалба поради 
разликата в цените.

Аренда – имуществен наем. Договор, по който собствени-
кът на земя, строеж, оборудване или друго имущество предоста-
вя на отделно лице или група лица своето имущество за времен-
но ползване срещу определено възнаграждение.

Асоциирани компании – предприятия, в които прекият ин-
веститор-президент владее по-малко от 50% от капитала.

Базова страна – страна, в която е разположено главното 
подразделение на международната корпорация.

Банка – финансово учреждение с права да набира депози-
ти, да отпуска кредити и да извършва други финансови сделки.

Банков кредит – предоставяне от банката за временно 
ползване на собствен или привлечен капитал.

Банков резерв – установявано от Централната банка ниво 
на паричните резерви, които останалите банки са длъжни да под-
държат на сметки в нея и като наличност в своите каси.
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Бартер – размяна на стока срещу стока без посредничест-
вото на пари.

Бизнес план – документ, предхождащ създаването и фи-
нансирането на предприятие, в който се разглеждат всички аспе-
кти на бъдещата предприемаческа дейност.

Бондов склад – склад към определена митница, в който 
могат да се съхраняват вносни стоки, без да се заплаща мито.

Борса – пазар, на който се търгуват ценни книжа или стоки 
по каталог или образец.

Брокер – посредник, съдействащ за извършване на сделка 
между заинтересовани страни (клиенти).

Брутен вътрешен продукт (БВП) – мярка на национал-
ния продукт, произведен в страната. Той е съизмерим с Брутния 
национален продукт (БНП) след приспадане на чистия доход от 
чужбина.

Брутен национален продукт (БНП) – съвкупната вели-
чина на произведения краен национален продукт за определен 
период от време, най-често за една година.

Бюджет – план на паричните приходи и разходи на дър-
жава, предприятие, учреждение и други за определен период.

Бюджетен дефицит – част от разходите и предоставените 
кредити, която превишава постъпленията в бюджета от данъци и 
погасявания от минали кредити и която се покрива от правител-
ството за сметка на получени заеми или намаляване на резервите.

Бюджетно салдо – разликата между бюджетните пос- 
тъпления и общата сума на бюджетните разходи.

Валута – наличната част от паричната маса, използвана в 
дадена страна, намираща се в обръщение под формата на банк-
ноти и монети.

Валутен борд (паричен съвет) – парична система, при коя-
то се фиксира курсът на националната валута към избрана чуж-
да валута (валути), при което се поддържа пълна конвертируе- 
мост на националната валута.

Валутен коридор – установени предели на колебание на 
валутния курс, които държавата се задължава да поддържа.

Валутен курс – съотношението, в което се разменят две 
национални парични единици (валути). Цена на валутата.

Справочен речник
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Валутен паритет – законодателно установено съотноше-
ние между национална и чуждестранна валута.

Валутен резерв – резерв на една държава, държан във фор-
мата на чуждестранни платежни средства, злато и други между-
народно признати активи.

Валутен суап – разновидност на валутните операции, при 
които се съчетава форуърдна сделка и спот-сделка. При суапо-
ва сделка продажбата на налична валута (спот) се осъществява 
едновременно с нейната покупка на определен бъдещ срок (фо-
руърд) или обратно, т.е. обмен между определено количество от 
две валути с последващ обратен обмен между тях по съгласуван 
курс.

Валутна кошница – набор от национални валути, които се 
използват за определяне на валутния курс на националната или 
на международна колективна валута.

Валутна опция – контракт, даващ на купувача право, но 
не налагащ задължението, да купи или продаде определено ко-
личество валута по съгласувана цена до определена дата срещу 
заплащане на определена сума.

Валутна политика – комплекс от мерки, провеждани от 
правителството или международни финансови организации в об-
ластта на валутно-кредитните отношения. Девизна В.п. – метод 
за регулиране на валутния курс чрез покупка или продажба на 
валута на валутния пазар от страна на централната банка. Дис-
контна В.п. – метод за регулиране на валутния курс чрез повиша-
ване или понижаване на банковия лихвен процент от страна на 
централната банка.

Валутни активи – обикновено най-значимата част от 
международните активи, състояща се от искове към нерезиденти 
във формата на чуждестранна валута, банкови депозити, прави-
телствени ценни книжа, други ценни книжа.

Валутни рискове – рискове, възникващи във връзка с из-
ползването на няколко валути в международните сделки.

Валутни спекулации – операции на банкови учреждения, 
фирми, юридически и физически лица, с цел получаване на пе-
чалба от промяната на валутния курс с времето или на различни-
те пазари на валута.
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Варант – форма на опция, даваща право на неговия при-
тежател да купи от продавача на варанта определено количество 
акции и облигации по специално договорени условия в течение 
на определен период от време.

Взаимен дъмпинг – насрещна търговия между две страни 
с едни и същи стоки по занижени цени.

Взаимно търсене – показател, обобщаващ търсенето и 
предлагането и показващ какво количество вносна стока е необ-
ходимо на страната, за да я заинтересова да продава различни 
количества друга стока извън страната.

Външен ефект от мащаба – намаляване разходите на 
единица продукция в рамките на фирмата в резултат на увелича-
ване мащабите на производството в отрасъла като цяло.

Вътрешен ефект от мащаба – намаляване разходите на 
единица продукция в рамките на фирмата в резултат на увелича-
ване мащабите на нейното производство.

Вътрешна субсидия – най-замаскиран финансов метод 
на търговската политика и дискриминация срещу вноса, пред-
виждащ бюджетно финансиране на производството в страната на 
стоки, конкуриращи се с вносните.

Гаранция – задължение на субект (гарант) да изпълни ус-
ловията на договора. Тя е инструмент, защитаващ търговските 
интереси на партньорите и служи като стабилизатор на нацио-
налните и международните икономически отношения.

Главница – сумата, взета назаем, без начислената върху 
нея лихва.

Данък – задължително плащане, вземано от физически и 
юридически лица, по ставка, установена по законодателен път.

Данък върху добавената стойност (ДДС) – вид косвен 
данък, налаган върху общата сума на произведената добаве-
на стойност на стоката или услугата, т.е. данък върху част от 
стойност на продукцията или услугата, реализирани вътре в 
страната, добавяна на всеки стадий от производството и обръ-
щението.

Данък върху оборота – общ данък с унифицирана ставка, 
налаган върху стойността на стоките, продавани в търговията на 
едро и дребно.
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Данък общ доход – вид пряк данък, който се плаща от фи-
зическите лица по законодателно установени ставки.

Данъчна база – стойност или обем, върху който се налага 
данъка.

Данъчна ставка – определян от закона процент върху да-
нъчната база, постъпващ в бюджета в качеството на данък.

Данъчни пристанища – неголеми държави или територии 
(най-често островни), които предоставят данъчни привилегии на 
своята територия с цел привличане на чуждестранни капитали.

Девалвация – официално намаляване курса на национал-
ната валута. При плаващ валутен курс девалвацията губи своя 
смисъл.

Делкредере – предоставяне изпълнението на сделка на тре-
ти лица, с които комисионер по нея е сключил договор от свое 
име, но в интерес и за сметка на своя поръчител. За такава опера-
ция на комисионера се изплаща допълнително възнаграждение, 
но той носи пред своя поръчител непосредствена отговорност за 
неизпълнението на сделката от третите лица.

Демонетизация – загуба на паричните функции, които из-
пълняват благородните метали (златото и среброто). Среброто – 
в края на XIX век, а златото – в средата на XX век.

Депозит – парична сума, държана от клиент по сметка в 
банка, т.е. задължение на банката към свой вложител.

Депресия – продължителен период на застой в икономиче-
ската активност и високо ниво на безработица.

Дефлация – изтегляне от обръщението на част от излишни-
те парични средства с цел намаляване на инфлацията. Това става 
чрез увеличаване на продажбите на държавни ценни книжа, замра-
зяване на заплатите, увеличаване на данъците и други механизми.

Джобър – комисионер, маклер, професионален търговец, 
сключващ сделки за собствена сметка.

Диверсификация – разнообразяване на производствената 
дейност с оглед  намаляване на риска при промени в пазарната 
конюнктура и максимизиране на печалбата.

Дивидент – част от общата сума на чистата печалба на 
акционерното дружество, разпределяна между акционерите в съ-
ответствие с притежаваните от тях акции.
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Дилър – лице, което се занимава с препродажба на стоки и 
валута, в повечето случаи от свое име и за своя сметка.

Дистрибутор – разпределител, разновидност на агента, 
който се занимава с реализацията на стоки, главно от чуждес-
транен произход, в пределите на своя регион. Дистрибуторът, за 
разлика от агента, закупува стоките и става техен собственик.

Доларизация – използване на чуждестранна валута в ка-
чеството на средство за обръщение, разчетна единица и средство 
за спестяване.

Дъмпинг – метод на финансовата нетарифна търговска по-
литика, когато се продава дадена стока на външния пазар по цени 
по-ниски от нормалното ниво на цените, съществуващо на вът- 
решния пазар.

Държавен дълг – съвкупност от преките задължения на 
правителството пред икономиката и външния свят, натрупан в 
резултат на бюджетни операции в миналото, които трябва да бъ-
дат покрити за сметка на бъдещ бюджет.

Дъщерни компании – предприятия, в които прекият ин-
веститор нерезидент владее над 50% от капитала.

Евроакции – акции, емитирани в чужда валута и продава-
ни извън страната на  издателя (в Европа).

Евродолари – депозити в доларово изражение, държани в 
банки извън пределите на САЩ, основно в Европа.

Европейска валутна система – регионална валутна сис-
тема, представляваща организационно-икономическа форма на 
отношения между редица страни от Европейския съюз във ва-
лутната област.

Експорт – продажба на стока, предвиждаща износ зад гра-
ницата.

Експортна субсидия – парични плащания, насочени към 
подкрепа на националните износители и косвена дискриминация 
на вноса.

Експортни данъци – вид косвен данък, налаган на изна-
сяните стоки зад границата и използван за регулиране обема и 
структурата на износа.

Експортно кредитиране – метод на финансова нетарифна 
външнотърговска политика на държавата, предвиждащ финансо-
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во стимулиране на развитието на износа на национални стоки.
Еластичност – мярка за степента, в която търсенето, рес-

пективно предлагането, на дадена стока или услуга реагира на 
промените в някои от влияещите фактори (например – на цената 
или дохода).

Емиграция – напускане пределите на една страна от нейно 
трудоспособно население.

Жизнен цикъл на стоката – последователност в етапите 
на търговското развитие, през които преминават стоките за вре-
мето на своето съществуване на пазара. Той започва от момента 
на първата поява на стоката на даден пазар и приключва с напус-
кането º на този пазар. Ж.ц. на едни и същи стоки на различните 
пазари ще бъде различен.

Задължителни резерви – изисквания към търговските бан-
ки да държат по сметка в централната банка или в трезорите на 
самите търговски банки резерви, определяни от централната бан-
ка като процент върху набраните от търговските банки депозити.

Заемен капитал – съвкупност от привлечени средства, 
които предприятието използва за финансиране на своята текуща 
стопанска дейност или за капиталови инвестиции.

Закон за намаляващата рентабилност (възвръщае-
мост) – намаляване на крайния резултат от производствената 
дейност, след определен обем на производството, в резултат от 
увеличаване на един от производствените фактори, при неизмен-
но количество на останалите производствени фактори.

Залог – обезпечение на заем, прехвърлено за съхранение 
на неутрално място или на името на кредитора. Собствеността 
върху залога остава на заемателя, но правото на разпореждане се 
прехвърля като гаранция за връщането на заема. След изплаща-
нето на дълга, залогът се връща на кредитополучателя.

Запис на заповед – едностранно и безусловно писмено за-
дължение на издателя, в установена от закона форма, да плати на 
падежа определена сума на бенифициента (притежателя на запи-
са на заповед) или на негова заповед.

Златен стандарт – международна валутна система, ос-
нована на официално фиксирано златно съдържание на нацио-
налните валути, при задължение на централните банки да купу-
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ват и продават националната валута в обмен на злато.
Златно-девизен стандарт – международна валутна сис-

тема, основана на официално установен фиксиран паритет на ва-
лутите към долара на САЩ, който е бил конвертируем в злато по 
фиксиран курс.

Износ на капитал – сбор от кредитите, отпуснати на чуж-
дестранни заемоискатели, и средствата, използвани за покупка 
на реални или финансови активи.

Икономическа интеграция – процес на икономическо 
взаимодействие между страни, водещ към сближаване на сто-
панските механизми, приемащ формата на междудържавни спо-
разумения и съгласувано регулиран от междудържавни органи.

Икономическа операция – сделка, при която се променя 
собствеността на материални или финансови активи или се оказ-
ват услуги.

Импорт – покупка и внос на стоки от чужбина.
Импортни мита – вид косвен данък, налаган на внасяни-

те в страната стоки, използван за регулиране на обемите и струк-
турата на вноса.

Импортозаместващ ръст – увеличаване производството 
на вид стоки, които страната внася, водещо до подобряване на 
условията на търговия на страната по отношение на нейните тър-
говски партньори.

Инвестиционен (кредитен) рейтинг – оценка за пла-
тежоспособността на издател на финансови инструменти, давана 
от специализирани агенции.

Инвестиционна позиция – съотношението между активи-
те, които има страната в чужбина и активите, които притежават 
чужденците в дадена страна. В активите се включват ценни кни-
жа и преки инвестиции.

Инвестиция – разходи за покупка на нов физически ка-
питал.

Индекс Дау Джонс – статистически показател, характери-
зиращ измененията в деловата активност на основата на динами-
ката в курса на акциите на 65 най-големи компании в САЩ (30 
промишлени, 20 транспортни, 15 комунално-битови). Използва се 
за оценка на икономическата конюнктура на световните пазари.
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Индекс на експортните цени – индекс, фиксиращ изме-
ненията на базовите цени или на цените ФОБ (свободно на борда 
на кораба) на основните стоки на износа.

Индекс на импортните цени – индекс, фиксиращ измене-
нието на базовите цени на основните вносни стоки, включително 
стойността на застраховката и фрахта (СИФ).

Индекс на потребителските цени – измерва цените на 
кошница от стоки и услуги, купувани от едно типично домакин-
ство в течение на определен период в сравнение с цените на съ-
щата кошница в предходния период. С този индекс обикновено 
се измерва инфлацията.

Индекс на производствените цени – индекс, отразяващ 
изменението на базовите цени или цените на производителя в 
рамките на вътрешното промишлено производство.

Индекс на цените на дребно – индекс, отразяващ измене-
нията в цените на стоките, продавани на домакинствата и пред-
приятията.

Инкасо – банкова разчетна операция, посредством която 
банката по поръчение на своя клиент получава, на основата на 
съответните документи, припадащите му се парични средства от 
платеца за отправени на негов адрес стоки и оказани услуги и 
зачисляване на тези средства по сметката на клиента в банката. 
Инкасо, което не се съпровожда от търговски документи, се на-
рича чисто инкасо (полици, чекове и т.н.).

Институционална единица – икономически агент, който 
притежава стоки и активи, има икономически задължения и от 
свое лице може да осъществява сделки с други агенти.

Интелектуална собственост – творения на човешкия 
разум, на човешкия интелект. За разлика от другите видове 
собственост, тя няма материален характер. И.с. е знание, умение, 
информация, и може да бъде разполагана на материален носител 
и разпространявана в неограничено количество копия. Собстве-
ността се идентифицира не със самите копия, а с отразената вър-
ху тях информация.

Ипотека – залог на недвижима собственост (земя и строе-
жи).

Капитал – производствен фактор, натрупан запас от сред-
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ства в производствена, парична и стокова форма, необходими за 
създаване на определени продукти.

Капиталови разходи – разходи на държавата за инвес-
тиране в основни фондове и преводи от капиталов характер (на 
държавни предприятия, местни бюджети и т.н.).

Картел – вид монополно обединение, участниците в кое-
то запазват производствената и търговската си самостоятелност. 
Споразумения в тях се отнасят само за цените и разпределението 
на пазарите.

Квота – количествена нетарифна мярка за ограничаване 
на вноса или износа на определено количество стоки.

Клиринг – система от безналични разчети за стоки, услу-
ги, ценни книжа, основана на взаимно признаване на насрещни 
искания и задължения.

Количествени ограничения – административна форма за 
нетарифно държавно регулиране на търговския оборот, опреде-
ляща количеството и номенклатурата на стоките, разрешени за 
внос или износ.

Командитно дружество – смесена фирма, при която един 
от участниците е неограничено отговорен, а останалите са отго-
ворни само в пределите на внесените от тях дялове.

Конвертируемост на валутата – способност на национал-
ната валута свободно да се разменя за чуждестранни валути във 
всякаква форма и във всички видове операции, без ограничения.

Конвертируемост на капиталовите операции – отсъст-
вие на ограничения за плащанията и трансферите по междуна-
родните операции, свързани с движението на капитала. Такива 
като преки и портфейлни инвестиции, кредити и капиталови 
грантове.

Конкуренция – съперничество между отделни производи-
тели на стоки и услуги за най-изгодни условия на производство и 
реализация с цел получаване на най-големи печалби.

Коносамент – документ, издаван от превозвача на изпра-
щача на стоката за удостоверяване, че стоката е приета от него 
със задължението да бъде доставена до посоченото пристанище.

Консигнация – договор, чрез който едната страна се задъл-
жава по поръчение на другата, срещу определено възнагражде-
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ние, в течение на определено време да продава от свое име, но за 
сметка на поръчителя, стоки на трети лица.

Консорциум – временен съюз на независими стопански 
фирми и организации, създаван с цел координиране на съвмест-
ната дейност при реализацията на инвестиционни проекти, на-
учно-технически и целеви програми в производствената сфера.

Кореспондентска сметка – сметка, на която се отразяват 
разплащания, извършени от една банка по поръчение и за сметка 
на друга банка, на основата на сключен кореспондентски дого-
вор. К.с. могат да се откриват както на взаимна основа, така и на 
едностранна основа.

Корпоративен данък – вид пряк данък, плащан от печал-
бата на предприятието (данък печалба) по законово установени 
ставки.

Косвена котировка – изразяване на валутния курс на еди-
ница чуждестранна валута чрез определено количество единици 
национална валута.

Косвени данъци – редовни данъчни отчисления, плащани 
от производителите при производството, продажбата, покупката 
и крайното използване на стоки и услуги, отнасяни към произ-
водствените разходи.

Котировка – установяване на курсовете, съотношението 
при обмена на чуждестранните валути с валутната единица на 
дадена страна.

Кредитна линия – юридически оформено задължение 
пред заемателя, банка или друго кредитно учреждение, да му 
предоставя в течение на определен срок кредити в пределите на 
съгласуван лимит.

Крос-котировка – изразяване курсовете на две валути 
една към друга чрез курса на всяка от тях по отношение на трета 
валута, обикновено към щатския долар.

Лизинг – дългосрочна аренда на техника и оборудване.
Ликвидност – 1) възможност, даден актив, да се превърне 

в налични пари за най-кратко време с минимални загуби; 2) спо-
собност на банка да посреща  плащанията към своите вложители 
във всеки момент.

Лихва – цена на парите, взети на заем.
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Лихвен процент – процентното отношение между лихва 
и главница.

Лиценз – разрешение за използване от физически или 
юридически лица на фирмена собственост – изобретения, про-
мишлени образци, търговски знаци и други и/или ноу-хау, необ-
ходими за промишлено или търговско използване срещу опреде-
лено възнаграждение или безвъзмездно в течение на определен 
срок.

Лицензиране – регулиране на външно-икономическата 
дейност чрез разрешения, издавани от държавните органи за 
внос или износ на стоки в установени количества за определен 
период от време.

Ломбарден кредит – кредит, отпуснат срещу залог на дви-
жими вещи (ценни книжа, вземания и др.).

Лондонски клуб – консултативен комитет на най-големите 
частни банки кредитори, заседаващ във връзка с техните пре-
говори с правителствата на страни длъжници по въпросите на 
преструктурирането на техните частни задължения, които обик-
новено се водят от една от банките от името и по поръчение на 
другите банки, участващи в консултативния комитет.

Лот – стандартен размер на сделки, партида еднородни 
стоки или определен обем еднородни дейности.

Маклер – посредник при сключване на сделки на фондови 
и стокови борси. Маклерът действа по поръчение на клиента и за 
негова сметка.

Макроикономика – раздел от икономическата наука, в кой-
то се изследват глобални икономически процеси. Макроиконо-
миката изучава функционирането на такива системи като брутен 
продукт, национален доход, икономически растеж, инфлация, 
безработица и др.

Марж – понятие, употребявано в търговската, борсовата, 
застрахователната и банковата практика и обозначава разликата 
между цените на стоките, курсовете на ценните книжа, лихвени-
те проценти и др.

Маркетинг – фирмена философия и пазарна концепция за 
управление на производството и реализацията в дадено предприя- 
тие.
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Международен център по регулиране на инвестицион-
ни спорове (МЦРИС) – създадена в рамките на групата на Све-
товната банка автономна организация за урегулиране на спорове 
между правителствата и чуждестранните инвеститори.

Международна валутно-финансова система – форма на 
организация на валутно-финансовите отношения, скрепена чрез 
международни споразумения, функциониращи самостоятелно 
или обслужващи международното движение на стоките и произ-
водствените фактори.

Международна икономика – част от теорията за пазарна-
та икономика, изучаваща закономерностите на икономическото 
взаимодействие на пазарните субекти от различни държави в об-
ластта на международния обмен на стоки, движението на произ-
водствените фактори и финансирането и формирането на между-
народната икономическа политика.

Международна кооперация на труда – устойчив обмен 
между страните на продукти, произвеждани от тях с най-голяма 
икономическа ефективност, основан на международното разде-
ление на труда.

Международна корпорация – организационна структура 
на големите корпорации, осъществяващи преки инвестиции в 
различни страни от света.

Международна макроикономика – част от теорията на 
международната икономика, изучаваща закономерностите на 
функционирането на отворените национални икономики и све-
товното стопанство като цяло в условията на глобализация на 
пазарите.

Международна микроикономика – част от теорията на 
международната икономика, изучаваща закономерностите на 
движението на конкретни стоки и техните производствени фак-
тори между страните, а също и на техните пазарни характеристи-
ки (търсене, предлагане, цена и др.).

Международна организация на труда (МОТ) – създаде-
на през 1946 г, като специализирана агенция към ООН автоном-
на международна организация, занимаваща се с разработване и 
съгласуване на международни стандарти в областта на пазара на 
труда.
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Международна търговия – сфера на международните 
стоково-парични отношения, представляваща съвкупността от 
външната търговия на всички страни в света.

Международни заеми и кредитиране – даване и получа-
ване на заем за определен срок срещу заплащане на определен 
лихвен процент за неговото използване.

Международно движение на капитала – разполагане и 
функциониране на капитал извън страната, преди всичко, с цел 
неговото самонарастване. М.д.к. е синоним на понятието „износ 
на капитал“.

Международно разделение на труда – висша степен на 
развитие на общественото териториално разделение на труда 
между страните, предвиждаща устойчива концентрация на про-
изводството на определена продукция в отделни страни. 

Мениджмънт – способ за управление на социално-иконо-
мически процеси чрез създаване на необходимите организацион-
ни условия за използване на науката и практическите навици и 
умения.

Мениджър – управител, администратор, лице, организи-
ращо определена работа на основата на съвременни методи на 
управление.

Миграционно салдо – разлика между емиграцията от и 
имиграцията в дадена страна.

Миграция на работната сила – преселение на трудоспо-
собно население от една страна в друга страна за повече от една 
година, предизвикано от икономически или други причини.

Микроикономика – раздел от икономическата наука, изу-
чаващ проблемите от гледна точка на отделните участници в ико-
номическия процес, които вземат независими решения в облас-
тта на производството и потреблението.

Митническа стойност на стоката – цена на стоката, 
формираща се на свободния пазар между независими продавачи 
и купувачи, по която тя може да бъде продадена в страната, за 
която е предназначена в момента на подаването на митническата 
декларация.

Митническа тарифа – систематизирани таблици от мита 
в съответствие със стоковата номенклатура на външноикономи-
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ческата дейност, прилагани за стоки, преминаващи през митни-
ческата граница.

Мито – задължително плащане, събирано от митнически-
те органи при внос или износ на стока.

Многонационални корпорации – корпорации, основната 
част от капитала на които принадлежи на две или повече страни, 
а филиалите им се намират в различни страни.

Многостранна агенция за гарантиране на инвестиции-
те (МАГИ) – автономна организация на групата на Световната 
банка, осъществяваща застраховане на чуждестранни инвести-
ции.

Множественост на валутните курсове – законодателно 
установено използване на различни курсове на националната ва-
лута, в зависимост от вида на валутните операции, на участни-
ците в тези операции и на валутата, в която те се осъществяват.

Мобилен фактор – производствен фактор, свободно пре-
местващ се между отраслите.

Монетарно злато – злато с проба не по-ниска от 995/1000, 
намиращо се в хранилищата на централната банка или прави-
телството, което във всеки момент може да бъде продадено за 
чуждестранна валута на световния пазар или на международни 
организации.

Монопол – 1) изключително право, предоставяно на държа-
вата, на фирма, на организация или на физическо лице за осъщест-
вяване на някаква дейност; 2) много големи компании и/или техни 
обединения (картели, тръстове, концерни, консорциуми и др.).

Монополна цена – модифицирана пазарна цена, превиша-
ваща стойността и производствената цена и осигуряваща полу-
чаването на свръхпечалба.

Мораториум – отсрочка за изпълнение на задължения, 
обявяван от правителството, във връзка с настъпване на извън-
редни обстоятелства.

Налични пари и депозити – банкноти и монети, намира-
щи се в обръщение и използвани за разплащания, депозити до 
поискване, спестявания, срочни и други депозити.

Национален доход – новосъздадената стойност от общест- 
вото за една година. За разлика от брутния вътрешен продукт, 
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в него не се включват амортизационните отчисления, косвените 
данъци и държавните субсидии.

Национална валута – законно платежно средство на тери-
торията на емитиращата го страна.

Национална счетоводна система – съвкупност от меж-
дународно признати правила за отчитане на икономическата дей-
ност, отразяващи всички основни макроикономически връзки, 
включително и взаимодействието на националната и междуна-
родната икономика.

Национално богатство – съвкупността от създадените 
материални блага, натрупани от обществото за целия период на 
предшестващото го развитие, а също така и включените в сто-
пански оборот природни ресурси.

Негоцируем (прехвърляем) – качество на финансов ин-
струмент, изразяващо се във възможността да се прехвърля от 
едно лице на друго при спазване на определени условия.

Независимо плаващ валутен курс – курс, определян на 
основата на съотношението между търсенето и предлагането на 
валута на валутния пазар без намесата на държавата. 

Нерезиденти – всички институционални единици, пос- 
тоянно намиращи се на територията на друга държава.

Нетарифни ограничения – регулиране на външната тър-
говия с помощта на количествени ограничения (квоти, лицензи, 
„доброволни“ ограничения), скрити ограничения (държавни по-
купки, изискване за наличие на местни компоненти, технически 
бариери, данъци и такси) или финансови инструменти (субси-
дии, кредитиране, дъмпинг).

Нетъргуеми стоки – стоки, които се потребяват в страна-
та, в която се произвеждат, и не се обменят между страните.

Номинал – изписаната стойност на лицевата страна на 
ценна книга.

Ноу-хау – знания, опит и навици в областта на новата тех-
ника, технологии и материали и свързаните с тях знания и опит 
в областта на управлението, икономиката, финансите и други, 
които могат да бъдат използвани, представляват ценност, носят 
поверителен характер и не са защитени на национално и между-
народно ниво.
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Облигация – ценна книга, представляваща задължение на 
държавата или акционерното дружество пред нейния държател. 
За разлика от акцията, нейният собственик не е член на акцио-
нерното дружество и няма право на глас.

Обратна РЕПО операция – договор за покупка и обратна 
продажба на ценни книжа след определен срок, по определена в 
договора цена.

Овърдрафт – кредит по текуща сметка на клиент в търгов-
ска банка. Овърдрафтът се договаря при откриване на сметката и 
не може да надвишава фиксираната сума.

Олигопол – вариант на монополистическа структура на 
пазара, при който на пазара излизат няколко големи компании, 
често провеждащи съгласувана политика в областта на производ-
ството, реализацията, цените, износа и др.

Операции на свободния пазар – покупка или продажба на 
ценни книги или други финансови инструменти от централната 
банка с цел регулиране на паричното обръщение.

Опция – контракт, даващ право на купувача, срещу опреде-
лено заплащане, но без да го задължава, да купи или да продаде 
определено количество стоки, валута или акции по предварител-
но договорена цена в течение на определен срок. Опцията има 
цена, наречена премия.

Основни средства – средства на труда без малоценните и 
бързо развалящите се предмети. Към О.С. се отнасят: поземлени 
участъци и обекти за природоползване, здания и съоръжения, ма-
шини и оборудване, транспортни средства.

Официални резерви – съвкупност от чуждестранните ак-
тиви на централната банка и ликвидните валутни резерви на пра-
вителството, които могат да бъдат използвани за осъществяване 
на външни разплащания.

Офшорен център – страна, район, град, разрешаващ на 
нерезиденти (чуждестранни юридически и физически лица) да 
водят от тяхна територия задгранична търговска дейност при 
привилегировани данъчни, регистрационни, валутни, митничес- 
ки и административни условия.

Падеж – дата, на която дългът става изискуем, срещу пре-
дявяване на съответен документ (облигация, полица и др.).
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Паралелно обръщение на валута – използване на една 
или няколко чуждестранни валути в паричната система на стра-
ната заедно с националната валута, признати за законно платеж-
но средство.

Пари – общоприет посредник при размяната на стоки и 
услуги.

Пари в обръщение – банкноти и монети извън банката.
Парижки клуб – създадена през 1956 г. неформална органи-

зация на страните кредитори, занимаваща се с държавните дълго-
ве и провеждаща със страните длъжници многостранни преговори 
по проблемите на преструктурирането на държавните дългове.

Парична маса – пуснати пари в обръщение, под контрола 
на държавата.

Парична политика – политика на централната банка по 
отношение на паричното предлагане и лихвените проценти, с ог-
лед достигане на определени макроикономически цели.

Пасиви – включват собствения капитал и привлечените 
средства, т.е. източниците на средства за предприятието или фи-
нансовата институция.

Патентно изобретение – изобретение, чието монопол-
но право е защитено законодателно и потвърдено с издаване на 
държавен ведомствен патент. Всяка държава определя срок на 
действие на патента (20-25 години).

Плаващ валутен курс – свободно изменящ се, под влия-
нието на търсенето и предлагането, валутен курс, върху който 
държавата може, при определени обстоятелства, да въздейства 
чрез валутна интервенция.

Платежен баланс – статистически отчет, в който в систе-
матизиран вид се дават общите данни за външноикономическите 
операции на дадена страна с друга страна за определен период 
от време.

Полица – безусловно писмено законово валидно задълже-
ние да се изплати определена сума пари при поискване или в оп-
ределен бъдещ момент. 

Портфейлни инвестиции – инвестиции в чуждестранни 
ценни книжа, с цел извличане на доход, но недаващи право на 
контрол върху обекта на инвестициите.
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Потребителска кошница – набор от стоки и услуги, обек-
тивно необходими за удовлетворяване на основните потребности 
на човек и тяхната оценка в действащи цени.

Преднамерен дъмпинг – временно умишлено намаляване 
на експортните цени с цел да се отстранят конкурентите от паза-
ра и последващо установяване на монополни цени.

Преки данъци – редовни данъчни отчисления в полза на 
централните или местните органи на държавната власт от физи-
чески и юридически лица от всички видове получавани доходи, 
включително печалбата и дохода от собственост.

Преки задгранични инвестиции – капиталовложение на 
резидент от една страна в предприятие на резидент в друга стра-
на, с права за реален контрол върху обекта на инвестиране.

Преструктуриране на дълга – предприемани съгласувани 
между длъжника и кредитора мерки, насочени към поддържане 
платежоспособността на длъжника в средносрочна и дългосроч-
на перспектива.

Прогресивен данък – данък, ставката на който нараства с 
увеличение на дохода.

Продажба на държавни ценни книжа – финансиране на 
бюджетния дефицит за сметка на заеми от частния банков или не 
банков сектор.

Производствени фактори – ресурси, които са необходи-
ми, за да се произведе дадена стока.

Просрочка на плащания по дълг – начин за извънредно 
финансиране на платежния баланс, в рамките на който страната, 
със съгласието или без съгласието на кредитора, не плаща редов-
ните си вноски по външния дълг.

Протекционизъм – държавна политика за защита на въ-
трешния пазар от чуждестранна конкуренция. Провежда се ос-
новно чрез тарифни и нетарифни инструменти на търговската 
политика.

Пул – временно обединяване на компании за контролиране 
на цените, разпределение на риска, разпределение на пазара или 
други цели.

Пълна заетост – състояние на равновесие на трудовия па-
зар, при което  се допуска и положително ниво на безработицата.
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Пълна конвертируемост – отсъствие на каквито и да е 
ограничения или контрол и по текущите, и по капиталовите опе-
рации.

Рабат – отстъпка от цената, предоставяна при определени 
условия.

Ревалвация на валутата – законодателно повишаване 
курса на валутата или паритета при режим на фиксиран валутен 
курс. Антипод на девалвация.

Реекспорт – продажба чрез износ зад границата на преди 
това внесена и неподлагана на преработка стока.

Резервна валута – валута или валути, в които страните 
държат своите ликвидни международни резервни активи, из-
ползвани за покриване на отрицателното салдо в платежния 
баланс.

Резервни активи – международни високоликвидни активи 
на страната, намиращи се под контрола на правителството, които 
могат да бъдат използвани за финансиране на дефицита в пла-
тежния баланс и регулиране курса на националната валута.

Резиденти – всички институционални единици, постоян-
но намиращи се на територията на дадена страна, независимо от 
тяхното гражданство или принадлежност на капитала.

Реинвестиране – процес, при който главницата плюс ли-
хвата от предходния период стават нова главница за следващия 
(нов) период.

Рекапитализация – замяна на дългове срещу облигации 
на длъжника или предоставяне на нови кредити с целево пред-
назначение за изплащане на минали дългове.

Рекламация – претенции на купувача към продавача или 
доставчика за нарушения в условията на договора.

РЕПО операции – договор за продажба на ценни книжа, с 
уговорка за обратно изкупуване, след определен срок, по опреде-
лена в договора цена.

Рецесия – състояние на спад на икономическата активност 
и повишена безработица. Фаза на икономическия цикъл.

Световен пазар – сфера на устойчиви стоково-парични от-
ношения между страните, основани на международното разделе-
ние на труда и другите производствени фактори.
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Световно стопанство – съвкупност от националните ико-
номики на страните в света, свързани помежду си посредством 
мобилните производствени фактори.

Свободна търговия – политика на минимална намеса от 
страна на държавата във външната търговия, която се развива на 
основата на свободните пазарни сили – търсенето и предлагане-
то.

Свободни икономически зони – ограничени територии, на 
които действат особени привилегировани икономически условия 
за чуждестранни и национални предприемачи.

Свободно пристанище – пристанище или друга терито-
рия, на които вносът на стоки не се облага с мито.

Сегментация на пазара – раздробяване на целевия пазар 
на по-малки части – пазарни сегменти, характеризиращи се по 
еднородност на някакви признаци.

Сертификат – документ, потвърждаващ, че продуктът 
или услугата съответствуват на определени стандарти или тех-
нически условия.

Сконтов кредит – кредит, отпускан срещу лихва във фор-
мата на отстъпка от номинала на полица, подписана или прех-
върлена в полза на заемодателя. Този кредит обикновено е крат-
косрочен.

Сконтов процент – лихвеният процент, при който цен-
тралната банка отпуска кредити на търговските банки.

Скорост на паричното обръщение – брой пъти, за който 
всяка парична единица прави пълен оборот за една година, об-
служвайки икономическата дейност.

Скрининг – специална проверка на кредитоспособността, 
устойчивостта и добронамереността в международния бизнес.

Смесено дружество – форма на външноикономически 
връзки, характеризиращи се с такива признаци като общ капитал 
и съвместна стопанска дейност и управление.

Собствен капитал – еквивалент на собственото имущест- 
во на фирмата, така наричаните чисти активи. Стойността на 
чистите активи (чистото имущество) се определя като разлика 
между сумата на активите и сумата на заемния капитал, предста-
вена в пасива на баланса.
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Спекулативна атака – рязко нарастване на предлагането 
на валута на пазара в период на нейното отслабване, водещо до 
загуба на валутни резерви на страната, в случай на опити да бъде 
подкрепен свободният валутен курс.

Специални права на тираж (СПТ) – международен ре-
зервен актив, изкуствено създаден от МВФ в 1969 г. и периодич-
но разпределян между страните членки, в съответствие с техните 
квоти, който може да бъде използван за получаване на чужда ва-
лута, предоставяне на заеми и осъществяване на плащания.

Спот-курс – курс, по който се обменят валути в течение на 
не повече от два работни дни от момента на договарянето.

Спред – разликата между получени и платени лихви, меж-
ду цена-продава и цена-купува (на акции, облигации, валута).

Стагфлация – влошаване на връзката между производ-
ството и инфлацията, при която инфлацията расте при същото 
или намаляващо ниво на производство.

Стенд-бай кредит – вид кредитно споразумение с Меж-
дународния валутен фонд за поддръжка на платежния баланс.

Стока – предмет, удовлетворяващ някаква обществена по-
требност и произведен за размяна т.е. притежаващ ценност, която 
се установява в процеса на размяната му с други стоки.

Суап – размяна на един актив срещу друг сходен актив 
(ценни книжа, стоки, валута), отличаващ се по определена ха-
рактеристика. Например – доход от една валута срещу доход от 
друга валута.

СУИФТ /SWIFT/ – система за електронно предаване на 
информация при международните разплащания.

Съвкупен продукт – стойността на всички стоки и услуги, 
произведени в една икономика за определен период.

Тарифна ескалация – повишаване нивото на митническо-
то облагане на стоките в зависимост от степента на тяхната об-
работка.

Тарифна квота – разновидност на променливите мита 
(при превишаване на квотата, вносът се облага с по-висока став-
ка).

Тарифни ограничения – инструмент за регулиране на 
външната търговия с помощта на мита и тарифни квоти.
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Твърда валута – валута, която се характеризира със стаби-
лен валутен курс.

Теория за абсолютните предимства – страните изнасят 
тези стоки, които произвеждат с най-малки разходи (в производ-
ството на които имат абсолютни предимства) и внасят тези сто-
ки, които се произвеждат от други страни с най-малки разходи.

Теория за сравнителните предимства – ако страни се 
специализират в производството на тези стоки, които могат да 
произвеждат с относително по-ниски разходи в сравнение с дру-
ги стоки, то търговията ще бъде изгодна и за двете страни, неза-
висимо от това дали производството в едната от тях е абсолютно 
по-ефективно, отколкото в другата.

Технологичен парк – съвкупност от компактно разположе-
ни на ограничена територия неголеми компании, заети с изслед-
вания и разработки, научно обслужване и други видове дейнос-
ти, свързани със създаване и комерсиализация на нова техника и 
технологии.

Транснационални корпорации (ТНК) – корпорации, чий-
то основен капитал принадлежи на главната компания в една 
страна, а нейните филиали са разпръснати в много други страни 
по света.

Трансферентна (вътрешнофирмена) цена – разновид-
ност на световните цени. По тях се осъществяват търговски опе-
рации, основно вътре в ТНК. Тези цени могат да се отклоняват 
от стойността и производствената цена в достатъчно големи гра-
ници в пряка зависимост от интересите на ТНК.

Трата – писмено задължение в строго установена форма, 
даваща на неговия притежател безспорно право след изтичането 
на срока да изисква от длъжника изплащане на обозначената па-
рична сума.

Търговска банка – банка, предоставяща широк диапазон 
от финансови услуги, особено откриване и обслужване на смет-
ки и отпускане на заеми.

Търговски баланс – разликата между износа и вноса на 
стоки за определен период от време.

Търговски кредити – задължения, възникващи за потреби-
теля, в резултат на предоставяне от доставчика кредит на потре-
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бителя под формата на стоки и услуги или предварително запла-
щане от купувача на още неполучена стока и услуга.

Търговски оборот – сумата от стойността на обема на вно-
са и износа.

Търговско салдо – разликата между стойностите на вноса 
и износа.

Търгуеми стоки – стоки, които могат да се придвижват 
между различни страни.

Уставен капитал – общата сума на акционерния капитал, 
с който е направена регистрацията на компанията, в съответствие 
с акта за нейното учредяване.

Учредителска печалба – доход, получаван от учредители-
те на акционерното дружество при стартиране с набирането на 
акции. Изразява се като разлика между сумата от реализирането 
на акциите по цена, превишаваща номиналната стойност на пус-
натите акции и уставния капитал на дружеството.

Факторинг – краткосрочно финансиране чрез продажба 
на вземане на трета страна, наричана фактор, която поема риска 
по събиране на вземането.

Фалит – законова процедура за уреждане на задължения-
та на физическо или юридическо лице, които не са в състояние да 
посрещнат своите задължения към кредиторите.

Фиксиран валутен курс – официално установено съотно-
шение между националните валути, допускащо временно откло-
нение от него в една или друга посока с не повече от 2,25%.

Филиал – предприятие, изцяло принадлежащо на прекия 
инвеститор.

Фискална политика – политика на правителството по от-
ношение на държавните разходи и приходи и балансирането на 
бюджета.

Фондова борса – организиран и редовно действащ пазар за 
покупко-продажба на ценни книжа. Фондовата борса е вторичен 
пазар, на който основно се препродават акции.

Форуърд – понятие, определящо сделка или характеризи-
ращо сделка към определен бъдещ момент, като договарящите 
се страни постигат съгласие и уреждат сделката в настоящия мо-
мент.

Справочен речник
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Форуърден курс – съгласуван курс, по който се обменят 
валути в определен момент от бъдещето, но не по-малък от три 
дни след постигане на споразумението.

Франчайзинг – контракт между корпорация и дилър, дава-
ща изключително право на дилъра за дейност на определена тери-
тория. Франчайзингът е хибридна форма, съвместяваща елемен-
ти на лизингово споразумение и дистрибуторски договор. Реа- 
лизира се, като правило, между големи компании и дребни фир-
ми и частни лица, които най-често току-що навлизат в бизнеса.

Фрахт – заплащане за превоз товари по море.
Фючърс – прехвърляем договор за покупка или продажба 

на определен актив, в определено количество, със стандартизи-
рано качество, по посочени цени и условия на доставка на или 
до фиксирана дата. Използва се или за хеджиране (предпазване 
от риск), или за спекулации, като реалната доставка на актива 
обикновено не се извършва.

Хедж, хеджинг, хеджиране – компенсационни действия, 
предприемани от продавач или купувач на валутния пазар, за да 
предпази своя доход в бъдеще от евентуални промени във валут-
ния курс.

Холдингова компания – предприятие, независимо от него-
вата организационно юридическа форма, което държи контрол-
ните пакети от акции на други предприятия.

Целеви кредити – кредити, предоставяни от централната 
банка на търговските банки за финансиране на определени проек- 
ти в съответствие с държавните приоритети, предимно на дър-
жавни предприятия.

Ценни книжа – общо понятие за означаване на акции, об-
лигации, полици и други финансови инструменти, продавани на 
финансовите пазари.

Ценова еластичност на вноса – параметър, показващ с 
колко ще се промени обемът на вноса в реално изражение при 
промяна на цената с 1%.

Централна банка – банката, която е оторизирана да про-
вежда паричната политика в дадена страна.

Чек – документ, съдържащ безусловно нареждане до бан-
ка, от страна на притежател на сметка в нея, да изплати посочена 
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в него сума на определено лице или на предявител.
Чуждестранна валута – платежно средство на други 

страни, законно или незаконно използвано на територията на да-
дена страна.
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