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КРЪГЛА МАСА 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ПАНДЕМИЯ 

2 декември 2020 г. 

 

Линк за присъединяване онлайн 

http://meet.google.com/kgh-dyxk-aiu  

 

ПРОГРАМА 

 

10.30 - 10.40 Официално откриване 

доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ 

10.40 - 12.00 ПЪРВИ ПАНЕЛ: Разболяха ли се глобалната и европейската външна 

търговия от икономическа пандемия? 

Панелисти: проф. д-р Татяна Хубенова, Институт за икономически изследвания, БАН, 

проф. д-р Искра Христова - Балканска, Институт за икономически изследвания, БАН, 

проф. д-р Веселина Димитрова, Икономически университет – Варна, доц. д-р Диана 

Съботинова, Бургаски свободен университет, д-р Валентина Григорова, директор 

„Злато и нумизматика“, Fibank, хоноруван преподавател във ВУЗФ и други. 

Научни доклади 

Промените в търговските потоци от началото на пандемията 

доц. д-р Диана Съботинова, Бургаски свободен университет 
 

Дискусия по въпросите: 

- Пандемията - шокът на търсенето и/или на предлагането? 

- Основният губещ – стоките или услугите?   

http://meet.google.com/kgh-dyxk-aiu
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- Кои страни успяха да съхранят външната си търговия? 

- Кои стоки и услуги пострадаха най-малко, кои оцеляха и кои спечелиха? 

- Има ли печеливши от външната търговия по време на пандемия? 

- Колко бързо може да се възстанови глобалната търговия ?  

 

Китай и неговата роля в международната търговия по време на пандемия - доклад 

Проф. д-р Искра Христова - Балканска, БАН 

 

Дискусия по въпросите: 

- Какви са загубите на китайската външна търговия от кризата с COVID? 

- Защо китайската външна търговия се възстановява бързо? 

- Търговски войни и пандемия: Кой - кого?  

 

Затваря ли се европейската външна търговия? - доклад 

Проф. д-р Татяна Хубенова, БАН 

 

Дискусия по въпросите: 

- Става ли европейската външна търговия все по-затворена за трети страни?  

- Дигитализация на европейската външна търговия  

- Вътрешнообщностни търговски дисбаланси по време на пандемия  

- Колко дълго може да просъществува европейският единен пазар при разширяващите 

търговски дисбаланси вътре в него?  

 

Модератор: проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и 

качеството, ВУЗФ, директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF 

Lab 

 

12.00 - 12.15 Почивка 

12.15 - 13.30 ВТОРИ ПАНЕЛ: Отвори ли пандемията „стари рани“ на българската 

външна търговия?  

Панелисти: проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, проф. д-р Светлана Александрова, 

УНСС, гл. ас. д-р Елена Спасова, Нов български университет, Борислав Георгиев, 

експерт по външна търговия и бивш зам.-министър на търговията и други участници 
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Научни доклади 

Какво се случи с българската външна търговия по време на пандемията? 

Проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ 
 

Дискусия по въпросите: 

- Защо българската външна търговия се оказа уязвима на шоковете на пандемията?  

- Ще окаже ли кризата натиск за промяна на външнотърговския модел?  

- Откриха ли се нови шансове за външната ни търговия и проникване на пазари по 

време на криза?  

- Какво стана със „стожерите“ на българската външна търговия – аутсорсинга, 

ишлемето, веригите на стойността?  

 

Глобалните стойностни вериги - доклад 

Гл. ас. д-р Елена Спасова, НБУ 

 

Дискусия по въпросите: 

- Разкъсаха ли се вериги на стойността, в които България участва? 

- Ще се запоят или пренаредят скъсаните вериги?  

 

Модератор: проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и 

качеството, ВУЗФ, директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF 

Lab 

13.30-14.00 Почивка за обяд 

14.00 - 15.15 ТРЕТИ ПАНЕЛ: Външнотърговската политика под натиска на COVID, 

търговските войни и загубата на конкурентоспособност: Накъде? 

Свободна дискусия: всички участници 

 

Научни доклади 

Затваряне и отваряне на националните икономики в ЕС. На какво ни научи COVID-

19? 

Проф. д-р Боян Дуранкев, ВУЗФ 
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Ерозира ли българският модел на либерална външна търговия в условията на 

нарастващи ограничения в търговията? 

Доц. д-р Едуард Маринов, НБУ, БАН 
 

Дискусия по въпросите: 

- Как външнотърговската политика да подобри позициите на българския бизнес в ЕС 

и трети страни?  

- Как да се преодолеят търговските дисбаланси?  

- На дневен ред ли са реформите в регулаторната рамка на международната търговия 

и СТО? Каква трябва да е българската позиция? 

 

Модератор: проф. д-р Боян Дуранкев, ръководител на катедра “Маркетинг и 

мениджмънт”, ВУЗФ  

 

15.15 - 15.30 Закриване на кръглата маса - обобщаване на резултатите и формулиране на 

основни препоръки за външнотърговската политика на България  

  

 

 

 

    


