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развитието на политиката по заетостта и безработицата в България с оглед 
на присъединяването – подобряване на възможностите и условията за равен 
старт в заетостта, съчетаване на нарастващата заетост с конкурентна 
структура на работната сила, повишаване икономическата активност на 
трудоспособното население, намаляване на безработицата. 

В резултат от изследването, публикувано в книгата, са формулирани 
важни изводи, направени са ценни предложения за прилагане на политика в 
областта на регулацията на трудовия пазар в България, които биха довели до 
намаляване на безработицата и по-успешна адаптация към условията на 
пазара на труда в ЕС. 

Книгата е полезна за научни работници, преподаватели и студенти, за 
специалисти в държавните управленски органи. 

 
Проф. д-р ик. н Людмил Петков 

ДОЛАРЪТ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ 
Излезе от печат част ІІ на книгата на д-р Тончо Тончев.* От гледна точа 

на многостранност на въпросите, отнасящи се до долара и международната 
валутна система, това изследване може да бъде включено към онези, чиято 
тематика ще остане винаги актуална. С него авторът е успял да запълни една 
празнота в икономическата ни литература. 

В условията на преход към утвърждаване на реално функционираща 
пазарна икономика в нашата страна широко навлезе и щатският долар. Това 
предизвика засилен и необходим интерес към него. Същевременно всички 
знаем колко малко се познават условията, при които се проявява, етапите в 
неговото развитие и мястото му в световното стопанство и международната 
валутна система. Появата на тази книга ни дава обстоен, научно-
аргументиран отговор на тези въпроси. 

Книгата (І и ІІ част) обхваща времето, свързано с проблематика от 
средата на ХІХ до началото на ХХІ век. В четири отделни глави авторът 
последователно изследва: ролята и мястото на щатския долар в развитието 
на международната валутна система след Втората световна война; 
прекъсването на връзката между долара и златото; възникването и 
еволюцията на Ямайската валутна система; съвременните проблеми и 
перспективи на международната валутна система (гл. ІV). 

Специфичният поглед на автора към проблемите на възникването и 
развитието на международната валутна система е резултат от подход, при 
който в основата на анализа се поставя нейната взаимна връзка и 
зависимост от американския долар. Анализирани са предимствата за САЩ от 
превръщането на националната им парична единица в световна валута и 
                                                           

* Тончо Тончев. Доларът и международната валутна система. С., Изд. "ЛИК", 2001, 397с. 
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факторите, довели до постепенното намаляване на връзката между долара и 
златото и разпадането на Бретънуудския валутен механизъм. 

Особен интерес представляват проблемите на съвременната еволюция 
и очертаващите се практически аспекти в развитието на международната 
валутна система. Проследявайки противопоставянето между долара и 
еврото, авторът е направил логично приемлив опит за прогнозиране и 
очертаване тенденциите и перспективите на функциониране на тази система 
и необходимостта от промени в политиката на международните финансови 
институции в началото на ХХІ век. Актуализацията тук е действителна, тъй 
като се разглеждат и въпросите, свързани с еврото. Някои от тях са подробно 
изяснени: европейската валутна система, преходът на страните от ЕС              
към икономически и валутен съюз, етапите в изграждането му и фазите              
на въвеждането на еврото, както и неизбежните промени в политиката               
на международните финансови институции в условията на глобализиращия 
се свят. 

Много съществен позитивен фактор за работата на автора е 
използваният научен апарат (повече от 200 български и световноизвестни 
учени - с. 388-397), както и подробно и конкретно посочените позовавания -               
общо 456 (с. 387). В книгата могат да бъдат намерени в концентриран вид 
мненията на водещи световни икономисти по всеки от изследваните въпроси, 
като същевременно авторът заема и активна творческа позиция,                 
изказвайки своята гледна точка. Ето защо направените от него обобщения         
и изразени мнения по отделните въпроси имат не само научно, но и 
конкретно практическо значение и за нашата страна сега, когато се полагат 
усилия и се търси верният път за ускорено утвърждаване на функционираща 
пазарна икономика и изпълнение на критериите за присъединяването            
ни към Европейския съюз. 

Книгата е полезна за научни работници, преподаватели, студенти, 
бизнесмени и други, които се интересуват от тази проблематика и биха могли 
от един източник да научат възможно най-много за американския долар, 
международната валутна система и еврото. 

 
Доц. д-р Иван Гаврилов 


