IN MEMORIAM

ПРОФ. Д.ИК.Н. ТОДОР ВЪЛЧЕВ
(1922-2020)
Тодор Вълчев е роден на 28.10.1922 г. в гр. София. Произхожда от
семейство на търговци. Завършил е средно образование в Търговската
гимназия – София през 1941 г., а през 1949 г. – Стопанския факултет на
Софийския държавен университет. През 1953 г. защитава кандидатска
дисертация по политическа икономия, а през 1978 г. – докторска дисертация в областта на международните икономически отношения. Специализирал е в Берлин и в Москва.
През 1958 г. става редактор на сп. „Икономическа мисъл”. Същата
година в резултат от успешно издържан конкурс е назначен за научен
сътрудник в Икономическия институт на БАН. Работил е в Центъра за
Африка и Азия, след което отново се завръща в Икономическия институт –
секция „Политическа икономия на съвременния капитализъм” като старши
научен сътрудник. От 1980 г. е старши научен сътрудник І степен (професор). През 1990 г. е избран за председател на Научния съвет за световно
стопанство.
Научноизследователската работа на проф. Вълчев е посветена
главно на проблемите на съвременния капитализъм – валутна система,
международен кредит, държавномонополистично регулиране, интеграционни процеси, по които е издал над 150 научни публикации в България
и в чужбина. Като научен работник проф. Вълчев е познат на българската и на чуждестранната общественост като един от най-добрите изследователи на икономиката на съвременния капитализъм. Отговорно и
успешно е ръководил и участвал в работни групи при изпълнение на
многобройни социални поръчки.
След политическите промени в България в началото на 1991 г. е
избран от Седмото Велико народно събрание за председател на Българ‐
ската народна банка. До 1997 г. е председател на Съюза на българските
фондации и сдружения. Той е в ръководствата на Международната фонда‐
ция „Св. Св. Кирил и Методий“ и на фондациите „АЛМА“ и „ХХI век“. Бил
е член на Римския клуб, почетен член на мюнхенското Дружество за Югоизточна Европа и на Руската академия за икономически науки.
Над 30 години проф. Вълчев е член на редакционната колегия на
сп. „Икономическа мисъл”. Изключителен ерудит, задълбочен изследовател, с верен усет към актуалните проблеми на световното стопанство
проф. Вълчев има огромни заслуги за издигането на научното равнище
на списанието.

Поклон пред светлата му памет!
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