
Основни понятия-макроикономика 
Основни принципи на макроикономическата теория и политика 

• Макроикономика- националната стопанска система в нейното единство, 
нейната цялост като израз на обобщеното синтезирано поведение на 
съвкупността от макроикономически единици 

• Макроикономическа теория- формира и обединява теоретичните 
анализи и обобщения, от които се извеждат принципите на функционирането на 
националната стопанска система- макроикономиката в нейната цялост, единство 

• Макроикономическа политика- съвкупност от целенасочени 
въздействия на определени национални институции/ държава, правителство, 
централна банка и др./ върху националносто стопанство за създаване на 
благоприятни условия за постигане на оптимални резултати от неговото 
функциониране 

• Брутен вътрешен продукт-(GDP) - пазарната стойност на всички стоки и услуги 
предназначени за крайно потребление, произведени вътре в националното стопанство за даден период 

• Физически обем на БВП - обемът на всички стоки и услуги, включени в БВП в 
натурално изражение 

• Стойностен обем на БВП   - пазарната стойност /паричната оценка/ на БВП, 
определена според равнището на цените, и стоките и услугите, включени в него 

• Крайно потребление- включва всички стоки и услуги, които се потребяват непосредствено 
и окончателно за целите на домакинствата, фирмите, държавата и чужденците. 

• Икономически цикъл- колебанията в равнището на националното производство, 
изразяващи се в последователна смяна на икономически подеми и икономически спадове 

• Икономически растеж- реално увеличаване на количеството стоки и услуги, произведени 
в националното стопанство 

• Пълна заетост- отнася се до цялостно, рационално и ефективно използване на всички 
национални ресурси. Изразява се преди всичко в постигане на пълна заетост на труда 

• Потенциален брутен вътрешен продукт- обемът/ количеството или 
равнището / на националното производство при пълна заетост на всички ресурси / пълна заетост на труда/ 

• Инфлация- общо нарастване на равнището на цените на всички стоки и услуги в националното 
стопанство 

• Дефлация- общо намаляване на равнището на цените на всички стоки и услуги в националното 
стопанство 

• Реален брутен вътрешен продукт- стойностният обем на брутния вътрешен 
продукт, изразен в постоянни /базисни, съпоставими / цени 

• Номинален брутен вътрешен продукт- стойностния обем на брутния вътрешен 
продукт в текущи променливи цени 

• Фискална политика /експанзивна и рестриктивна/- макроикономическа политика на 
правителството, която използва като основни икономически инструменти правителствените разходи и 
данъците 

• Парична политика  /експанзивна и рестриктивна/ - макроикономическа политика на 
централната банка / в съответствие с общата икономическа стратегия на държавата/ , която използва 
система от парични инструменти за контрол на паричното предлагане 



• Съвкупно търсене(AD)- стойностния обем на всички стоки и услуги, формиращи 
крайното потребление на домакинствата , частния бизнес, правителството и чужденците 

• Съвкупно предлагане-(AS)- стойностния обем на всички стоки и услуги, произведени 
от бизнеса, като израз на обема на създадения национален продукт  /Брутен вътрешен продукт/ 

• Макроикономическо равновесие   -(AD=AD) процес на балансиране на 
съвкупното търсене и съвкупното предлагане; илюстрира се от пресичането на кривата на съвкупното 
търсене и кривата на съвкупното предлагане, въз основа на което се определят равновесното равнище на 
производството, равнището на заетост/безработица/ и равнището на цените в макроикономиката 
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